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Algab kevadine heakorrakuu
kava

Heakorrakuu
kava
22. märts – 30. aprill puude kujunduslõikus
linnas
22. aprill – 27. aprill Keila Ühisgümnaasiumi koristustalgud
22. aprill - Vikerkaare
koristustalgud
27. aprill - Sipsiku koristustalgud
23. aprill - Miki koristustalgud
14. aprill – 14. mai heakorrakuu Keila Koolis
18. ja 25. aprill - lemmikloomade tasuta vaktsineerimine marutaudi
vastu
30. aprill - “puutalgud”
Keskpargis
Aprill-mai jätkub heakorrakonkurss
“Kodud
kauniks”
1. mai - “Teeme ära” üle
- Eestiline talgupäev. Registreeritud on koristustalgud Keila jõepargis,
park-surnuaial ning Loode-Keila mänguväljakul.

Kiwanis loodab
Eestist uusi
klubisid
Keila Kiwanise klubid korraldasid 10. aprillil Toilas
infopäeva, mille eesmärgiks oli rahvusvahelise
heategevusorganisatsiooni Kiwanis tegevuse
ja erinevate projektide
tutvustamine ning uute
klubide tekkimisele kaasaaitamine.

lk 3
Foto: märt lillesiim

Sellekevadine heakorrakuu algab 16. aprillil ning kestab kuni 16. maini. Heakorrakuu
eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu
oma kodu ümbruse puhtusele ja heakorrale. Seepärast kutsub linnavalitsus elanikke üles vähemalt oma kodu ümbrust
korrastama.
Tänaseks on valmis heakorrakuu esialgne kava, mis loodetavasti veel mitmete ürituste
ja ettevõtmistega täieneb.
Kahjuks häirib heakorrakuu
läbiviimist raske majanduslik
olukord. Just sellepärast tuleb
ka sel aastal aia- ja pargijäät-

mete äraveo eest igaühel ise
maksta. Ka suurjäätmete vedu
(vana mööbel ja muud suuremõõtmelised jäätmed) on
tasuline.
Kasulikku
Prahikonteinerite vedu pakub

linna partner heakorratöödel
OÜ Makrokapital. Kasutada
on konteinerid suuruses 10,
12, 15 või 20 m3. Võimalus
on ka tellida väikeauto mahtuvusega ~3 m3. Informatsiooni
hindade kohta ja tellida saab
telefonil 5019685 või mati@
makrokapital.ee.
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub Ülejõe tee 2.
Elanikelt võetakse tasuta vastu külmkappe, raadioid, erinevaid elektroonikatooteid,
telereid,
arvuteid-monitore
ja kõike muud, mis töötab
elektrivõrgus, lisaks akusid,

õlifiltreid, värve, laki-, liimi-,
lahusti- ja teisi kemikalijäätmeid,
luminesentslampe,
vanu ravimeid, patareisid.
Lisaks võetakse vastu vanu
rehve. Vastuvõtupunkt on
avatud neljapäeviti kell
18.00-21.00 ja laupäeviti
kell 10.00-16.00
Lemmikloomade
tasuta
vaktsineerimine
marutaudi
vastu toimub 18. aprillil kell
11.00-13.00 Keskväljak 15
(info Vello Hints 55626638)
ning 25. aprillil kell 11.0013.00 Keskväljak 11 (info
Madis Jürgens 5062814)

tule tegemine Keila linnas
Lõkke tegemisel tuleb silmas pidada järgmisi:
• Põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või
muud küttekoldevälist tuld võib väljaspool ehitist teha selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul kui:
•
tuule kiirus on kuni 1,5 m/sek;

sport

•

tule tegemise koht paikneb vähemalt 15 m kaugusel
mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
• Pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt
kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise
teel.

vaba aeg

Keilas ja Turbas
viidi läbi EM
etapp korvpallis
lk 6
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Aasta
turvatöötaja on
Jelena Viktorova
Keilast
Eesti Turvaettevõtete
Liit (ETEL) andis Aasta
Turvatöötaja tiitli Keilas
töötavale Securitas Eesti
AS turvatöötajale Jelena
Viktorovale.

lk 6

Liikumise kunst
erakoolis Läte
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugejaga vestleb

Milleks häbeneda?
Pere kogub peale tööpäeva kokku koju kogunenud
taara, et see õhtuhämaruses lähedal asuva kaupluse
taaraautomaati viia. Paar kolisevat kilekotti käes, minnakse kiire sammuga poe poole. Kohale jõudes avastatavad
nad aga ukse pealt sildi: „Vabandame, taaraautomaat on
rikkis.“ Mis teha? Koju tagasi pole tahtmist taarat tassida.
Osad proovivad sellistel juhtudel õnne järgmise kaupluse juures, lootes, et ehk ükski tuttav vastu ei tule, teised
aga loobuvad ja viskavad koti pandipakenditega lihtsalt
minema. Tegelikult on lahendus lihtsamast lihtsam. Tuleb
kõndida poodi sisse ja seal saab kenasti pandipakendid ära
anda. Millegipärast inimesed ei taha kaupluse ruumidesse
minna, nagu oleks taara viimises midagi häbiväärset. Kuigi
miks peaks tundma piinlikkust selle üle, et tahad pakendi
eest välja käidud panti tagasi? Olen peaaegu kindel, et
kui inimesed kasutaks julgelt oma õigust ja viiks pakendid
automaadi rikkisoleku ajal kauplusesse sisse, nähakse rohkem vaeva ka selle nimel, et automaadid töökorras oleks.
Linn saab taas kauniks. Krookused õitsevad linna
sissesõidul ning lilled istutati ka kesklinna.
Kahjuks on endiselt inimesi, kes leiavad,
et ühine vara on nende vara ja ühine ilu
nende ilu. Lilli noppimas on nähtud
nii koolilapsi kui emasid lapsevankritega. Tõsi, tahaks ju oma kojugi lilli,
aga jätame ühise ilu siiski kõigile
nautida. Kui me kõik valehäbi ja ükskõiksuse ära unustame ning lillenoppijatele mõne kõva sõna ütleme, siis
vast jääb seda kommet aasta-aastalt
vähemaks.

Doris matteus
leht@keila.ee

Hariduselust Keilas
Eesti hariduselu on
ilmselt ees ootamas
suured muutused.
Eks ole uut Põhikooli- ja gümnaasiumiseadust usinasti kritiseeritud ja
ka kiidetud. Mitmeid
parandusigi tehtud.
Saame näha, millisel kujul ta lõpuks
vastu võetakse.
MATI ÕUNLOO

KEILA LINNAVOLIKOGU ASEESIMEES

Muutused on toimunud ja toimumas ka Keila hariduselus.
Muudatusi tehakse tavaliselt
siis, kui vana on ennast ammendanud ja tahetakse olemasolevat teha paremaks. Ka
Keilas tehtut on palju kritiseeritud ja nii mõnegi arvamus
on, et tuleks ajaratas tagasi
pöörata ja jätkata endistviisi,
munitsipaalkoolina. Igale uuele asjale on vastuseisjaid, eriti
kui uus pöörab vana ja
sisseharjunu
täiesti
pea peale. Kindlasti ei
pruugi too uuski olla
veatu. Arvata võib,
et tuleb teha täiendusi ja muudatusi.
Aga
arenemine
selline ongi,
aste-astmelt
edasi. Ei ole
sugugi
vaja
last koos pesuveega välja visata.
Ilmselt on kõige
suuremaks problee-

miks olnud lastevanemate
kindlustunde puudumine tasuta hariduse jätkumise osas.
On küll olemas põhiseadus ja
muud seadused, mis peaksid
andma selles osas kindla ja
ühese vastuse. Kahjuks pole
see päris nii. Ei põhiseadus ega
teised, konkreetsemad seadused, mis peaksid igapäevast
hariduselu reguleerima, ei tee
seda üheseltmõistetavalt. Miks
muidu on saanud võimalikuks,
et samadele seadustele tuginedes on kujunenud täiesti erinevad arvamused. Sealjuures
üks arvamus pärineb õiguskantslerilt ja teine on Tallinna
halduskohtu otsus. Tavakodanik suhtub mõlemasse arvamusse respektiga, sest on nad
ju esitatud oma ala asjatundjate poolt.
Kui seadus jätab võimaluse
üht või teist küsimust mitmeti
tõlgendada, siis ilmselt tuleks
seadust parandada. Ei oska
kahjuks arvata, kas uus põhi-

kooli- ja gümnaasiumiseadus
praeguse puuduse likvideerib
ja väldib seaduse erinevad tõlgendused tulevikus. Praegune
haridusminister on igatahes
Keilas tekkinud pingetest suurepäraselt teadlik. 9. aprilli
“Postimehes” ütleb ta küll, et
kohalikele omavalitsustele jäetakse vabad käed, kuidas oma
territooriumil hariduselu korraldada. Anarhia pidavat olema korra ema. Eks tulevik näitab, kas selline tee kõige õigem
on. Pigem ootaks haridusministeeriumilt küll kindlakäelisemat suhtumist hariduselu
kujundamisel.
Julgen arvata, et praegune
võimuliit haridust Keilas tasuliseks ei praegu ega ka tulevikus ei tee. Mõistlik on uuel
struktuuril lasta ennast sisse
töötada ja teha vajalikud muudatused siis, kui igapäevane
elu selleks vajadused esitab.
Kindlasti tuleb leida võimalus
anda lastevanematele ka täiendav kindlustunne, et kohaliku
omavalitsuse poolt antav haridus Keilas on ja jääb tasuta antavaks hariduseks. Samas
on praegu kõige tähtsam valmis ehitada
uus
koolihoone.
Karta on, et suuremad struktuursed ümberkorraldused võivad
praegu ehituse valmimise isegi ohtu seada.
Kindlasti on oodatud kõik
asjalikud mõtted, mis hariduselu Keilas edasi viiksid,
et muudatusi ei tehtaks
mitte lihtsalt muudatuste
tegemise pärast, vaid ikka
sellepärast, et hariduse kvaliteeti tõsta.

teade

Vabrik

Hoonete varisemisohu tõttu on Tuula teel asuva vana
vabriku territooriumil viibimine keelatud. Keila linna
ehitusnõuniku Imbi Grünbergi sõnul on metallivargad viinud ära suurema osa
kandvatest sillustest ja hoone kujutab endast reaalset
ohtu: „Palume ka lapsevanematel kontrollida, et lapsed vabriku territooriumil ei
viibiks.“
Vana vabriku kinnistu jõe
kaldal on pankrotivara, mis
muudab maa-ala ohutuks
muutmise keerukaks. Keila linnavalitsuse andmete
kinnistul ostjaid ei ole ning
pankrotihalduril
puudub
raha seal korra loomiseks.

ainult üks küsimus

Millises olukorras on
Keila terviseradade
kergliiklusteed?
Vastab Toivo Lumiste: „Suusatada terviseradadel enam
ei saa, kuigi lund siin-seal
on. Alfaltteedest on praegu lumest puhas vaid nn
invaring, mis kulgeb ümber
jalgpalliväljakute. Pikematel
lõikudel on tee märg ja osaliselt lume all. Reedeks on
ehk rajal käinud ka puhastusmasin, mis korrastab sissesõidutee. Lund radadelt
me ära vedama ei hakka,
pigem ootame kuni kevadilmad selle ise sulatavad.
Praeguste ilusate ilmadega
peaks asfaltteedel rulluisutada saama ehk juba järgmise nädala lõpul.“

Nädal piltides

Keila luhal peatuvad luiged

Keila nädalaleht

Fotod: valdur vacht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Esmaspäeval olid Keila linnavalitsuse ees ja linnaasutustel
leinalipud. Keila linnapea Tanel Mõistus saatis kaastundeavalduse Poolas asuva partnerlinna Drawa juhtidele.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kesknädalal istutati linna väravatele, algkooli juurde ja mitmele poole kesklinna hüatsinte ja võõrasemasid. Paremal
linnaaednik Inge Angerjas ja vasakul linnaaedniku praktikant Hiie Grauberg
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada

Uudised
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Kauplus peab taara vastu võtma

KROON@KEILA.EE

Keilas on kolm taara vastuvõtu punkti – Rõõmu kaubamajas, Säästumarketis ja Selveris.
Rõõmu kaubamaja on neist
ainus, kus on kaks automaati
ja taara käitlemiseks palgatud
kaks töötajat, kes kordamööda
taara vastuvõttu reguleerivad
ja automaate hooldavad. Keila
Selveris tegelevad taaraautomaatidega transporttöölised,
Säästumarketis vastutavad poe
töötajad.
Rõõmu kaubamaja taara
vastuvõtu vastutav administraator Maire Jugapuu leiab, et
inimese pidev kohalolek taaraautomaatide juures on vajalik.
„Algul püüdsime oma jõududega hakkama saada, aga selgus suhteliselt kiiresti, et nii
see asi ei toimi, töökoormus
on liialt suur.“
Maire Jugapuu kinnitab, et
kuna automaate pidevalt hooldatakse, tuleb suuri tehnilisi
rikkeid harva ette. „Isegi kui
midagi juhtub, tulevad tehnikud kiiresti kohale ja üldiselt
saab kas sama päeva õhtuks
või järgmise hommikuks masin parandatud. Lisaks on
meil olemas teine automaat.“
Automaatide parandamine ei
tohiks üldjuhul kuskil kauem
aega võtta. Seda, kui hommikul avastatakse automaadi
juures viga, on see üldjuhul
õhtuks parandatud, kinnitavad

ka Keila Selveri juhataja Pille
Toovis ja Rimi Eesti Food AS- i
kommunikatsioonispetsialist
Katrin Romanenkov.
Säästumarketi
taaraautomaadi sagedaste rikete üks
põhjustest oli hiljuti läbiviidud
programmiuuendus.
Katrin
Romanenkov: „Programmivea
tõttu ei tuvastanud automaat
enam teatud pudeleid, mistõttu klientidel ei olnud võimalik
nende eest pandiraha tagasi
saada. Kaupluse töötajad teavitasid probleemist taaraautomaadi haldajat firmat Moya,
kes asus tegelema vea kõrvaldamisega.“ Tänaseks on viga
kõrvaldatud ja taaraautomaat
peaks töötama veatult.
Pakend tuleks enne automaati sisestamist puhastada
Masinate hooldus on üks tähtsamaid tööülesandeid, kuna
hooldamata automaat võib
kiirelt rikki minna. Maire Jugapuu: „ Üks põhilisi probleeme on see, et inimesed panevad masinasse vedelikuga või
määrdunud pudelid. Nii määrdub ka masin ja andurid, mis
pudelilt triipkoodi loevad.“
Seega kui masin miskipärast
ei taha korralikku pandipudelit vastu võtta, võib probleem
olla mustuses. Seepärast peab
töötaja Maire sõnul vähemalt
kolm korda päevas masinat
seest puhastama.
Sisestatud pudelite mustu-

Taaraautomaati peab regulaarselt hooldama

Fotod: KADI KROON

se toovad probleemina välja
ka Pille Toovis ja Katrin Romanenkov. Magusad ja kleepuvad joogid ei halvenda vaid
triipkoodi lugemist. Katrin
Romanenkov: “Kuna automaat
purustab ja sorteerib sisestatud taara, siis põhjustavad pudelitesse jäänud vedelikud sageli masinarikkeid. Magusad ja
kleepuvad joogid tilguvad automaadi vahele ning selle töö
on häiritud.” Seega kui pudel
enne suurest sodist ära puhastada, töötab ka taaraautomaat
kauem.
Teine asi, mis automaadile
ei meeldi, on pudelite liiga kiire sisestamine.
Kauplusel on kohustus taara
vastu võtta
Mainitud kolm kauplust Keilas on pakendiseadusega kohustatud pandiga taarat vastu
võtma. Seda, kas vastuvõtt
toimub automaadiga või mingil muul viisil, reguleeritud ei
ole. Seega isegi siis, kui taara-

automaat ei tööta, on kliendil
õigus antud kauplusesse oma
pandipakend tagastada. See
tähendab, et kaupluse infolett
või isegi kassa on kohustatud
automaadi mitte toimimisel
pakendid vastu võtma.

Selveri juhataja Pille Toovise
sõnul on seni kliendid viinud
infoletti üksikuid pandipakendeid, mida automaat mingil
põhjusel vastu ei ole võtnud.
Seda võimalust on siiski kasutatud väga harva.

uudis

Kiwanise infopäev Toila SPA hotellis
IVAR KRUSTOK

KIWANIS JUNIOR KLUBI ASEPRESIDENT

Infopäeval osalesid lisaks
Kiwanise liikmetele Soomest,
Lätist ja Eestist Euroopa
Kiwanise president Gianfilippo Muscianisi ning Euroopa Kiwanise sekretär Nicolo
Russo Itaaliast. Kohale tulid
ka Eesti Kiwanise klubide
koostööpartnerid Saksamaalt
ning nn Kiwanise fännid Eestist.
Peale külaliste tervitusi
jagasid Saksamaa Kiwanise
kuberner Peter Lux ja uute
klubide loomise eest vastutaja
Ernst von der Weppen teavet
ja kogemusi, kuidas luua uusi

klubisid. Keila Kiwanise klubide liikmed tutvustasid oma
projekte. Noorteklubi esindaja rääkis rahvusvahelistest
Kiwanise konverentsidest osavõtust ning rahvusvaheliste
noortelaagrite korraldamisest
Eestis. Suvel 2010 toimub
Kiwanise noortelaager „Hoia
oma sõpra!” Raplamaal Toosikannul, kuhu tulevad noored Eestist, Lätist, Soomest,
Saksamaalt, Gruusiast ja Islandilt. Naisteklubi esindaja
tutvustas erinevaid projekte,
mida tehakse koos Haiba Lastekodu lastega ning lastekodu
hüvanguks, samuti Keila Päevade ettevõtmisi. Meesteklubi
tõi esile ühise jalakäijate silla

Lühidalt
Algab keskkonnakuu

Keila linna kodulehe foorumis on juba pikka aega üleval teema taaraautomaatidest
ning sellest, et nood korralikult ei tööta.
Kurdetakse, et automaadid on suletud
ning taarat vastu ei võta. Keila Leht tutvus
taara vastuvõtmise korraldusega kolmes
kaupluses, kellel on Pakendiseadusest tulenevalt kohustus pandipakendeid vastu
võtta.
KADI KROON
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ehitamise üle Keila jõe, kuuskede põletamise kolmekuningapäeval ning nukuprojekti.
Aastatega on haigetele lastele
valmistatud üle 11000 nuku.
Lapsed saavad riidest nukkudele ise näo joonistada ja riideid kujundada ning arstid
näitavad nuku abil, kuidas nad lapsi ravivad.
Ettekannetele järgnesid töötoad, kus arutleti järgmistel teemadel:
„Milliseid lisaväärtusi
annab Kiwanise liikmeks olemine?”, „Kuidas saavad Keila Kiwanise
klubide liikmed aidata kaasa uute klubide tekkimisele?”
ja „Millised võiksid olla järg-

mised Kiwanise heategevuslikud projektid?”. Töötubades
jõuti väga huvitavate mõteteni, mida samm-sammult ellu

viima hakatakse. Tartus õppivad noorteklubi liikmed tõid
välja idee, et hakkavad tudengitega
heategevusprojekte
ellu viima, näiteks põhikooli
õpilasi õppetöös järele aitama.
Kiwanise fännid Saaremaalt
kutsusid kiviaedu taastama.
Lätlased tundsid huvi Keila
Kiwanise klubidega koostöölepingu
sõlmimise
vastu, et vastastikku projektipõhiseid
positiivseid oskusi ja kogemusi
jagada.
Kiwanise infopäev sujus ladusalt ja täitis oma
eesmärki. Külalised kaugemalt ja teised osalejad tunnustasid head korraldust.

Rahvakalendris on 14. aprill
künnipäev, millega algab töine
suvepoolaasta. Sel päeval tuleb
tõusta enne päikesetõusu, et
olla suvi läbi virk ja tubli.
Rahvusvaheliste
tähtpäevade seas on 14. aprill õuesõppepäev. See on kutse tulla
loodusesse õppima. See on
võimalus siduda oma igapäevast õppimis- ja õpetamistööd
loodusega.
Meie linnas ja koolis algab
traditsiooniline keskkonnakuu
oma paljude loodusalaste tegevustega, mille promootoriks on
Ökokratt.
Tänased õuesõppetunnid
toimuvad 2.-8. klassidele. Klassijuhatajad seovad oma aine
„Otsime kevadet“ teemaga,
esitavad tunnikirjelduse ning
annavad sellega omapoolse
panuse klassidevahelisse keskkonnaalasesse viievõistlusesse.
Seejärel valmistavad klassid
plakati „Vaikuse võlu“ ja 4-liikmelised võistkonnad määravad
leht- ja okaspuid, samblikke,
seemneid ja vilju ning ka kivimeid. Viievõistluse osaks on
veel fotokonkurss „Looduse
hääled“ ja loodusteemaliste
lausendite võistlus „100 soovi
ja palvet“. Viievõistluse võitja
klass pälvib 1200 krooni, II koht
800 ja III koht 500 krooni.
Alates 22. aprillist kuni 30.
aprillini viime läbi koristusaktsiooni „Teeme ära“, kus osalevad 5.-11. klasside õpilased. Igale
klassile määratud territoorium
riisutakse kulust, lehtedest ja
lendprahist puhtaks. Nii muudame elamisväärsemaks oma
elukeskkonna.
2. mail saab kevadist linnulaulu kuulata koos asjatundjatega Jõepargis.
Lii Sepp
geograaﬁaõpetaja

Elektriraudtee rongihanke võitis Stadler
Elektriraudtee kuulutas välja
18 elektrirongi ja 10 diiselrongi
hanke võitjaks Šveitsi ettevõtte
Stadler Bussnang AG.
Stadleri poolt toodetavad
18 elektrirongi maksavad 1,25
miljardit krooni, millest 85
protsenti katab Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfond ning 15 protsenti tasub riik.
Uued elektrirongid saabuvad lepingu kohaselt Eestisse
2013. aasta jooksul ning uued
diiselrongid on Eestis hiljemalt
2014. aasta lõpuks.
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Algab projekt
„Müüdimurdjad“
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
alustab aprillist 2010 kuni
märtsini 2011 kestvat projekti
“Müüdimurdjad“.
Projekt „Müüdimurdjad“
keskendub kogukonnaelu ja
koostöö arendamisele Lääne-Harjumaal. Selleks süvendatakse koostööd kodanikuühenduste ning kohalike
omavalitsuste vahel ja kaasatakse piirkonna elanikke kogukonnaelu arendamisesse.
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte kutsub vabaühendusi
endast märku andma, et koos
koguda, analüüsida ja muuta
KOV ja MTÜ kohta levivaid
väärarusaamu ning koolitada
Lääne-Harjumaa
vabaühenduste esindajaid püsivamate
partnersuhete loomiseks kohalike omavalitsustega. Kohalike
omavalitsuste koostöö arendamiseks viiakse läbi teemapäev
„Kool kogukonna südameks“.
Korraldatakse 12 avatud

sädesündmust linnaelanikele:
põnevaid töötubasid, väljasõite ja väärtloenguid. Sädesündmuste sarja avab 21. aprillil
kell 17.00 algav taaskasutusmaterjalide töötuba Erakoolis
Läte (Kruusa 23, Keila) juhendaja Tiiu Jalakase eestvõtmisel.
Osalejatel palume registreerida 18. aprillini tel. 5193 6673
või e-postiga waldorf.keila@
gmail.com. Projekti kogu tegevuskava leiab kodulehelt
www.erakoollate.ee Osalemine sädesündmustel on kõigile
tasuta.
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte projekti „Müüdimurdjad“
partnerid on Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus, Eesti
Naabrivalve ja Aruküla Vabakooli Selts.
Projekti „Müüdimurdjad“
rahastab Kodanikühiskonna
Sihtkapital.
Tere tulemast!
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

Reede, 16.04.2010 • Nr 15 (118)

Keila Linnavalitsus teatab
Haapsalu mnt 39 kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek
Vastavalt Planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 korraldame
Haapsalu mnt 39 kinnistu
detailplaneeringu eskiisi ja
lähteseisukohtade avaliku
väljapaneku
20.04.
–
3.05.2010 Keila Linnavalitsuse infosaalis ja avaliku
arutelu 3.05.2010 kell 17.00
Keskväljak 11 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Kuni avaliku aruteluni
saab Haapsalu mnt 39 kinnistu detailplaneeringu eskiisi materjalidega tutvuda
ka internetis Keila linna kodulehel www.keila.ee.
Planeeritava ala suurus
on ca 2500 m2 ja selle moodustab Haapsalu mnt 39
elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu, mille pindala on

teated

Kallid lapsevanemad, kes te ei saanud osaleda beebiballil 4. märtsil 2010. aastal.
Palume teil tulla Keila Linnavalitsuse
infolauda beebiballi
meenete järele.

2281 m2 , ning sellega külgnevad Haapsalu mnt lõigud.
Detailplaneeringuga kavandatakse Haapsalu mnt
39 kinnistu jagada kaheks
väikeelamu krundiks, mõlema krundi pindala on üle
1000 m2. Haapsalu mnt 39
krundile jäävad olemasolevad hooned. Planeeritud
aadressiettepanekuga Haapsalu mnt 39b krundile kavandatakse ehitusõigus uue
väikeelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks kokku maksimaalse ehitusaluse pinnaga
kuni 190 m2. Kahekorruselisele väikeelamule on lubatud suurim kõrgus 9 m ja
kõrvalhoonele 5 m.
Planeeringu eskiisis esitatakse haljastuse, heakorrastuse, liikluskorralduse
ning oma krundil parkimise lahendus, käitletakse kujade, kitsenduste
ning servituutide vajadusi ja töötatakse välja võimalused kinnistute var u s t a m i s e k s
insener-tehniliste võrkudega, lisaks kavandatakse Haapsalu mnt 41a
kinnistu varustamiseks
vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike asukoht ning määratakse
servituutide vajadused.

Olete oodatud
igal tööpäeval
tööaja piires.

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 29.03.2010-11.04.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
45 sündmust, sh 20 liikluseeskirja rikkumist.
Üheksale inimesele vormistati väärteomaterjalid avalikus
kohas alkoholi tarbimise eest.
Alkoholi tarbivaid isikuid oli palju rohkem, kuid ülejäänute puhul piirduti suulise hoiatusega.
Kaks isikut olid kerges alkoholijoobes ning urineerisid Keila
kesklinnas. Tabati seitse joobes
alaealist, ühele alaealisele tuli
kutsuda kiirabi, sest alkoholi
tarbimise tagajärjel oli tema
seisund eluohtlik. Alaealisi
suitsetajaid tabati 2. Nii joobes
alaealistega kui alaealiste suitsutõmbajatega tegeleb edasi
noorsookonstaabel. Tuleb mär-

kida, et paljud eelpoolnimetatud õiguserikkumised avastasime tänu Keila kaamerale.
Kuna oleme avastanud palju alaealisi õiguserikkujaid, siis
palun lapsevanematel huvi tunda, mida teevad nende võsukesed vabal ajal, ning kontrollida
laste tegemisi, et pärastpoole
ei tuleks halbu üllatusi ja ebameeldivusi. Tuletan meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
1. aprillil murti vandaalitsemise eesmärgil sisse haigla ruumidesse.

3. aprillil peeti Selveris kinni
pisivaras.
4. aprillil lahkuti Keva tanklast
kütuse eest tasumata.
5. aprillil varastati Säästumarketi juurest jalgratas. Kuna jalgratas oli lukustatud esirattaga
jalgrattahoidja külge, siis lahkus varas ilma esirattata. Siit
hoiatus ja palve, et rattad peavad kindlasti oleme lukustatud
ja soovitatavalt raami külge.
7. aprillil peeti Selveris kinni
pisivaras.
9. aprillil varastati Paldiski mnt
seisvast autost automakk.

Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Täiendava informatsiooni edastamiseks õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil
612 4592 eletkronposti aadressil annika.pedosk@politsei.ee
või Madis Melzar`ile telefonil
612 4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Начинается
месячник
благоустройства
В этом году месячник благоустройства начинается 16-го
апреля и продлится до 16-го
мая. Цель этого мероприятия направить внимание горожан на приведение в порядок, в первую очередь,
окрестностей своего дома.
Предварительная программа мероприятий уже готова,
но, к сожалению, серьезным
фактором, осложняющим ее
претворение в жизнь, является непростое экономическое положение. В этом году
вывоз обрезанных веток и
прочих садовых отходов владельцам частных домов придется оплачивать из собственного кармана. Также
платной будет услуга вывоза
крупногабаритного мусора,
например, старой мебели.
Информацию о заказе контейнеров для вывоза мусора
и о стоимости услуги можно
получить
по
телефону
5019685 или по адресу mati@
makrokapital.ee.
Программа месячника благоустройства в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр. 1)
Автоматы для приема
тары
В последнее время участились проблемы с автоматами
для приема тары. В Кейла существует три пункта для
приема тары – в магазине
«Рыыму», в Сельвере и в Сяэстумаркете. Во всех магазинах есть ответственные за их
работу. В случае возникновения проблем необходимо обратиться либо в информацию, либо к работникам
магазина. Одной из проблем,
мешающих работе автоматов, могут быть, например,
сбои в программе. Все упомянутые выше магазины
обязаны принимать тару.
Поэтому в случае, если автомат не работает, согласно закону клиент все равно должен иметь возможность
сдать принесенную тару, и
работники магазина обязаны эту возможность обеспечить. (стр. 3)
Хлеб всему голова
Недалеко от железнодорож-

FOTO ON ILLUSTRATIIVNE

ного вокзала находится хлебопекарня «Лийзи». Хозяйка
хлебопекарни
Л.
Вийгисалу рассказывает в
этом номере городской газеты, как появилась в Кейла
маленькая пекарня, где можно купить горячий хлеб прямо из печи. (стр. 5)
Работник года – Елена
Викторова
31 марта на 9-й конференции, посвященной работе
охранных фирм, титул работника года был вручен работающей в нашем городе
сотруднице АО «Секьюритас
Эести» Елене Викторовой.
Елена Викторова работает в
охранной фирме уже три
года. До этого она работала 9
лет в полиции. В течение
этого времени была удостоена многочисленных благодарностей от жителей города, городского правительства
и полицейского отделения.
(стр. 5)
Праздник для самых маленьких
Родители, которые не смогли принять участие в празднике для самых маленьких
горожан, состоявшемся 4-го
марта 2010 года, могут зайти
в мэрию за памятными подарками. Подарки можно
получить в информации в
течение рабочего дня. (стр.
4)
Фотомастерская для начинающих
В апреле в городском центре
культуры начинает свою работу фотомастерская для начинающих фотолюбителей
под руководством фотографа
Райво Тийкмаа. В фотомастерской научат выбирать
камеру в соответствии с умениями и навыками фотографа, делать фотографии, учитывая
правила
фото-треугольника, познакомят с компьютерными
программами,
расскажут,
что такое панорамная фотография и когда нужно пользоваться вспышкой. Дополнительную
информацию
можно получить, написав
письмо по адресу fototuba@
hot.ee или позвонив по телефону 56301108. (стр. 6)
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Kodune leib ei ole süsimust
Juba mõnda aega tervitab Keila raudteejaamas rongilt tulijaid meeldiv küpsetamise lõhn. Leivaaroomiga täidab trööstitu
jaamaplatsi väike pagariäri, mis endise
fotopoe ruumides endale paiga leidnud.
Iga päev valmivad seal kodused pirkuad,
saiad, küpsised ja leivad. Leivakoja perenaine Liisi Viigisalu rääkis oma ettevõtmisest ka Keila Lehele.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Tegemist on esimese pagariäriga Keilas, kust muuhulgas
saab osta värskelt küpsetatud leiba, saia ja sepikut.
Eestiski on taolisi väikeseid
pagarikodasid vast mõned
üksikud. Millest tekkis idee
pagariäri avada?
Elasin mõned aastat tagasi
aasta Rootsis. Sealne pere ikka
ostis lähedalasuvast pagariärist oliivi- ja pähklileiba, harjusin minagi selle kombega ära.
Kuna meilt selliseid tooteid ei
leidnud, siis hakkasin ise küpsetama. Algul tegin pärmiga,
siis hakkasin küpsetama juba
juuretisega leiba. Oma esimese leiva tõin mängutuppa lastele. Neile maitses ning emad
palusid veel küpsetada. Nii ta
algas. Algul küpsetasin oma
tuttavatele, seejärel tegin end
juba FIEks ning hakkasime
leiba müüma laatadel. Paljus
oli abiks Eesti Käsitööliit, kes
võttis mu oma tiiva alla. Laatadele on üsnagi raske sisse
saada, mina olin hulljulge ning
õnnestus.
Ühel hetkel olime abikaasa Janiga mõlemad ilma tööta
ning leidsime, et ei taha enam
tööle minna. Samal ajal tuli
teha otsus, kas osta juurde
seadmeid ja laiendada tegevust või jätkata koduahju toodanguga laatadel vehkimist.
Leidsime, et pigem tahame ise
majandada. Kuna oma koduukselt ei tahtnud enam müüa,
siis hakkasime otsima sobivat

kohta, mille leidsime endistes
fotoäri ruumides.
On tõsi, et tööd tuleb väga
palju tööd teha, aga rahulolu,
mille sellest tööst saad, on natuke teine, kui kontoritööl. Kui
meeldib küpsetada, siis meeldivat asja tehes on niikuinii
hea olla. Kui keegi veel kiidab
ka, on eriti hea.
Pealegi on Keilal ka aeg saada Euroopa väikelinnaks.
Kuidas algus läinud on?
Leivakoda on olnud avatud
kaks kuud, esialgu läheb hästi. Tegelikult on praegu alles
proovimise ja sisseelamise aeg.
Katsetame tooraineid, osasid
asju alles õpime tegema, tootevalik on väljakujunemise järgus.
Mida ostjaile pakute?
Pakume nii leiba, saia ja sepikut kui pirukaid, küpsiseid,
kooke. Vaikselt hakkab tootevalik juba välja kujunema.
Kõige populaarsem on ikkagi leib. Kõige kiiremini olen
leiva ära müünud 10 minuti
jooksul peale ahjust võtmist.
Meid on avastanud paljud,
kes ei saa süüa nisujahu. Oma
leiva sisse ei pane me ei nisujahu ega pärmi. Teen ka selliseid
küpsiseid, kus pole nisujahu
ja muna. Oleme küpsetanud
gluteiinivaba torti. Kuna ettevõte on pisike, siis saame olla
paindlik. Kui keegi ikka tahab
kella 12ks sooje porgandipirukaid, siis ta need ka saab.
Kuidas leivakoja igapäeva-

foto: DORIS MATTEUS

Pildil leivakoja perenaine Liisi
elu välja näeb?
Hommikul kuuest alustame,
esimese asjana panen taigna
käima. 8-10 ajal on pirukad
enam-vähem valmis, siis võtan
ette leiva-saia. Kella kaheksast

kell 2 sepik ja kell 3 leib. Kellaajad on olemas ka meie kodulehel www.leivakoda.ee.

Mida järgite tooraine ja retseptide puhul?
Loeb maitse. Meie
põhimõte on pakkuda
koduseid
küpsetisi.
Tooraine püüame hankida Eestist ja ennekõike
v ä i ke t o o t j a t e l t .
Tõsi, jahu tuleb
Tartu
Veskitest,
kuid hakkliha ostame
Leholast
ning kohupiim tuleb Laitsest Nõmmiku talust. Moos
ja munad tulevad
Valgast.
Me ei kasuta
kemikaale
ning
jääme naturaalsete
ainete juurde - ei
kasuta piima aseLisandideta rukkileib ei ole süsimust
mel piimapulbrit.
hommikul on mitu sorti pirukad juba väljas. Suvel on plaan Räägime veidi ka leivast.
Millist leiba pakute?
avada juba kella seitsmest.
Kell 1 tuleb ahjust soe sai, Teeme traditsioonilist rukkilei-

ba, millesse ei ole listud ei nisujahu ega pärmi. Küll lisame
vahel küüslauku, oliive, teeme
ka liha- ja puuviljaleiba.
Leivajuuretis on õrn, elav
asi, temaga peab hellalt ümber
käima. On päevi, kus teadmata põhjusel taigen ei hakkagi
kerkima.Ütlen ikka, et mul on
mitte 3, vaid 4 last - üks poeg
on ämbris.
Tihti arvatakse, et õige rukkileib peab olema süsimust ja
väga pehme. Tegelikult see nii
ei ole. Lisanditeta rukkileib
ei ole süsimust. Me ei pane
leiva sisse midagi, mis ta süsimustaks värviks. Koduleib
ei saa ka olla nii pehme nagu
poeleib, kuna temas ei ole nii
palju õhku – ei ole nisujahu ja
kergitusaineid.
Millised on tulevikuplaanid?
Esialgu on vaja leiva ja saia
müük käima saada, siis saab
edasi mõelda. Tahaksime võtta
müüki ka maasuitsuliha ning
ehk ka muid taolisi tooteid.
Eestist toodetakse imeasju,
aga neid ei saa kusagilt kätte.
Eks aeg näitab, mis edasi
saab.

Aasta turvatöötaja on Keila turvatöötaja
Jelena Viktorova

KADI KROON

KROON@KEILA.EE

Oma turvatöötaja karjääri
alustas Jelena Viktorova mehitatud valve turvatöötajana põhiliselt kaubandusobjektidel.

Tema valvas silm ja operatiivne
tegutsemine on aidanud kaasa
väga paljude õigusrikkumiste
avastamisele. Keilas on Jelena
Viktorova töötanud peaaegu 3
aastat ning peamiselt parulliteenistuses. Enne seda oli Je-

Lühidalt
Saksa keelt õppivad õpilased õppekäigul Eesti
Rahvusraamatukogus

uudis

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) andis 31.
märtsil Tallinnas toimunud IX turvakonverentsil Keilas töötavale Securitas Eesti
AS turvatöötajale Jelena Viktorovale üle
Aasta Turvatöötaja tiitli.
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lena 9 aastat tööl politseis. Ta
on teenistuses oldud aastate
jooksul pälvinud mitmeid tänuavaldusi Keila linna kodanikelt, Keila linnavalitsuselt ning
Keila konstaablijaoskonnalt.
Jelena on kogu turvavaldkonnas üks väheseid patrullekipaažis töötavaid naisi. Oma
tööülesannetega seoses peab
ta reageerima nii tehnilise
valve kui ka paanikahäiretele,
ootamatused ning ohtlikud
olukorrad on pigem tavapära-

ne kui erandlik nähtus. Jelena
nõustub, et tema töö just kõige ohutum ei ole, kuigi see nii
ei pruugi välja paista. Üheks
ekstreemsemaks
juhtumiks
peab Jelena eelmisel suvel toimunud väljakutset Turbasse.
„Objekti peasissekäigu juures
jooksis ringi kirvega mees, ähvardades valvurit. Sündmuskohal selgus, et ründaja oli
psüühilise häirega, kuid mitte
agressiivne. Pidasin ta kinni
ja kutsusin kohale politsei.“

Kõige meeldivamaks peab Jelena oma töö juures inimestega suhtlemist ning teadmist,
et saab inimesi aidata ja seda
mitte lihtsalt tavalise klienditeenindajana, vaid turvalisuse
tagajana. Aasta Turvatöötaja
valiti ETELi juhatuse poolt
välja teistkordselt liidu liikmeskonna poolt esitatud parimate kandidaatide seast. Aasta
Turvatöötatajat tunnustatakse
nimelise hinnalise meene ja
ETELi tunnistusega.

Võõrkeelte õppetooli õpetajad
korraldasid Keila Koolis 5.-9.
aprillini võõrkeelte nädala, millega tähistati lihavõttepühi.
9. aprillil käisid 14 Keila Kooli
6.-7. klassi õpilast lihavõtteteemalisel õppekäigul Eesti Rahvusraamatukogus.
Sealsete saksa, austria ja
šveitsi saalide juhataja Leili
Naan andis põhjaliku ülevaate raamatukogus toimuvast.
Seejärel ootasid õpilasi saksa,
austria ja šveitsi saalides põnevad saksakeelsed tööülesanded: lauldi, mängiti ringmängu ja lauamänge, pandi kokku
puslet, lahendati ristsõnu, kuulamis- ja lugemisülesandeid,
loeti ja kirjutati luuletusi, lõigati ja kleebiti pilte.
Õpilaste sõnul oli tegemist
väga toreda üritusega, mis aitas oluliselt kaasa saksakeelse
silmaringi laienemisele ja oleks
võinud kauemgi kesta.
Harjumaa koolidel on taas
võimalus Terviserongiga
matkama minna
Elektriraudtee AS poolt igal
aastal korraldatud Terviserongi üritustesari saab tänavu
oma oodatud jätku Koolimatkad 2010 näol. Alates aprillikuu
lõpust kuni juunikuu alguseni
on koolilastel võimalik elektrirongi abiga matkata nelja sihtkohta.
Juba kolm aastat tagasi alguse saanud koolimatkad on
tore ja populaarne üritus, mille
raames saavad koolilapsed iga
nädal sõita elektrirongiga Harjumaa erinevatele matkaradadele. Sealsetel matkaradadel
on võimalus tutvuda kohaliku
ajaloo, looduse ja geograafiaga.
Sel aastal on alates 19. aprillist kuni 11. juunini koolidel
võimalus valida nelja sihtkoha vahel, millest igaüks asub
Elektriraudtee erineval rongiliinil. Täpsemalt on matkajatele
välja pakutud reisikavad Klooga rand ja memoriaal, Pakri
majakas ja bastionid, Vasalemma loss ja paekarjäärid ning
Kõrvemaa oosid ja järved.
Erinevalt möödunud aasta
koolimatkadest ei ole sel aastal matkad paraku koolidele
täiesti tasuta. Hoolimata sellest pakub Elektriraudtee nii
õpilastele kui nende saatjatele
erihinnaga piletit, mis on tavapärasest oluliselt soodsam.
Kõik Terviserong üritustesarja raames toimuvad koolimatkad leiavad aset tööpäevadel.
Huvilistel palub Elektriraudtee juba eelnevalt matkale
registreeruda, seda matkad.
elektriraudtee.ee
kodulehe
kaudu.

6
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Lühidalt
Kirbuturg

foto: erakogu

sport

Keilas toimus Euroopa noorte
korvpalliliiga meistrivõistluste
etapp
Keilas ja Turbas
toimus 2.- 4. aprillil EYBL (Euroopa
Noorte Korvpalliliiga) meistrivõistluste etapp.
ago kliimson

EYBLis osaleb kokku 32 võistkonda 12 riigist. Iga võistkond
peab korraldama ühe etapi,
seekord oli kord Turba/Harju
Kalevi võistkonna käes. Võistkond Turba/Harju Kalev osaleb
sel aastal U-15 vanuseklassi
(1995. aastal sündinud ja nooremad) meistrivõistlustel.
Aprilli algul toimunud
etapil osales lisaks põhiliselt
Keila poistest koosnevale Turba meeskonnale 4 võistkonda Lätist, 2 Venemaalt Sankt
Peterburgist ja Kasahstani
võistkond, kellel kulus rongiga
kohale jõudmiseks kolm öö-

päeva.
Turba/Harju Kalevi võistkond pidas maha viis lahingut. Parem oldi vaid kasahhide
meeskonnast, keda võideti seisuga 35 : 50. Seega jäid sellel
etapil Turba poisid 8 võistkonna hulgas seitsmendaks.
Eesotsa hõivasid Läti võistkonnad: esimeseks mängis
end BC Valmiera, teiseks Orge
BC, järgnesid BS Rizene ja
Riia VEF. Etapi viiendaks tuli
BC Barsy Kasahstanist, kuues
oli BC Admiraliteiskaja ja kaheksas SDJUSOR Kalininskaja
Venemaalt. BC Admiraliteiskaja põhivõistkond osales samal
ajal Venemaa meistrivõistluste
finaalmängudel, nii et Eestis
osales nende võistkond 1996.1997. aastal sündinud poistega.
Turba/Harju Kalevi poisid
kogunesid meeskonnaks alles
eelmise aasta sügisel. Kuigi
etapi lõpptulemus ei tundu
just parim, on nende areng

Turba Gümnaasiumi korvpalliklassis olnud märkimisväärne. Kui võistkond samamoodi
edasi areneb ja treenimisindu
jätkub, on poistel kahe aasta pärast lootust läbi murda.
Meeskond osales koosseisus
Ove Kasemetsa, Markus Lauri
Lindman, Karl Marten Olema,
Jan Vilokas, Andre Reinart,
Henrik Lall, Martin Uiboupin,
Alar Aasoja, Reiko Kitsemets,
Sten Sülluste, Vahur Pilk ja Kevin Ots. Viimased kaks olid ka
võistkonna parimad mängijad.
Poisse treenib Märt Kermon ja
teise treenerina administreerib
Ago Kliimson.
Täname külalisi majutatud hotelli Salzburg, kohvikut
Hole In One, toetajaid AS Harju Elekter, OÜ Elektrimees, AS
Harju KEK, OÜ Viigardi, OÜ
Limitpluss. Tänud ka Turba
Gümnaasiumi direktorile hr.
Viktor Juhansonile.
EYBL finaalturniir toimub
maikuus.

uudis

Harjumaa laululapse konkursil
esindab Keilat 9 last
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Eelmisel laupäeval toimus
Keila kultuurikeskuses Harjumaa laululapse konkursi Keila
eelvoor. Keila eelvooru valiti
lauljad kõigi Keila koolide ja
lasteaedade sisekonkursi teel.
Kuna tase Harjumaa laululapsel on kõrge ja tegemist on
võistlusega, otsustasid paljud
lasteaiad lauljad hoopis Keila
laululapse kontserdiks ette
valmistada. Seetõttu soovijaid
Harjumaa laululapse konkursile palju ei olnud, kokku osales umbes 30 lauljat, peamiselt
Keila Koolist ja Sille Krooni

laulustuudiost. Igal lapsel tuli
esitada üks laul omal soovil.
Lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus Marika
Pabbo, Pille Metsson ja Marge-Elin Roose.
Võisteldakse kuues vanuserühmas: 3 -4a, 5 – 7a, 8 –
10a, 11 – 13a, 14 – 15a ja 16
– 18a. Harjumaa laulukonkursile võib Keila linn välja panna
igast vanuserühmast 2 lauljat.
Zürii liikme Marge – Elin
Roose sõnul ei ole nad kunagi saatnud võistlusele last,
kes selleks valmis ei ole, lihtsalt sellepärast, et kõik kohad
oleks täidetud. „Võistlus on
tihe ja üsna kurnav ning tase

kõrge. Ei ole mõtet last asjata
traumeerida.”
Keilast pääses Viimsis toimuvale Harjumaa laululapse
konkursile 3 – 4a vanusegrupist Annabel Apri; 5 – 7a Meeli – Margit Iljašenko; 8 – 10a
Hanna – Ita Kask ja Roland
Tamkivi; 11 – 13a Elizabeth Heinmäe ja Kadi – Kristel
Muru; 14 – 15a Kristjan Kannukene; 16-18 a Sirli Israel ja
Stina Adermaa. Nädalavahetusel Viimsis toimuvates eelvoorudes valitakse iga vanuserühma 3 parimat tüdrukut ja
3 parimat poissi, kes lähevad
finaali võistlema auhinnaliste
kohtade eest.

Maikuu esimesel pühapäeval toimub Keila Kultuurikeskuses kirbuturg.
Kui sul on kappides asju,
mida sul ei ole enam vaja,
siis tule too nad turule! Su
asjad võivad leida uue õnneliku omaniku. Müüa võib
riideid, lasteasju, nõusid,
raamatuid, sisustuskaupu ja
igasugust pudi-padi. Riiete
kõrval kutsume üles otsima ka põnevat kribu-krabu
sahtlitest ja karbikestest,
keldritest ja pööningutelt,
köögist ja maakodust. Sinu
jaoks kasutud vana muruniiduk, veneaegne vahvliküpsetaja, reisil poolkogemata
omandatud suveniirid, peotäis vanu märke vms võivad
olla kellegi jaoks otsitud
aare.
Turg on avatud kell 10.0015.00 aadressil Keskväljak
12. Korraldab MTÜ Kultuurilaegas.
Kirbuturule tuleb ette
registreerida meilil mariliis@keila.ee või telefonil
6045045 kuni kohti jätkub,
hiljemalt 30. aprill.
Müügikohamaks
30
krooni tuleb kanda enne
30. aprilli MTÜ Kultuurilaegas arvele 221044543179.
Selgitusse osaleja nimi.
Kirbuturg on mõeldud
kohana, kus inimesed saavad oma üleliigseid asju
müüa. Kirbuturule ei saa
müügiplatsi uute asjadega
kaubitsejad ja kasutatud
riiete hulgimüüjad.

Fototöötuba algajatele
Aprilli lõpus alustab Keila
Kultuurimajas kooskäimist
fototöötuba,
juhendajaks
fotograaf Raivo Tiikmaa.
Töötoa eesmärgiks on
praktilise pildistamisoskuse
parandamine, mis põhineb
suures osas praktikal. Teooriat lahatakse nii palju, kui
vajalik, ja nii vähe, kui võimalik.
Töötoa raamides analüüsitakse kursuslaste varem
tehtud või uusi ülesvõtteid.
Lisaks arutletakse, kuidas
valida kaamerat vastavalt
pilditegija oskustele ja soovidele, tehakse pilte, uuritakse
nn fotokolmnurka (ava, aeg
ja tundlikkus), tutvutakse
Adobe Elements pilditöötlusprogrammiga, uuritakse,
mis on panoraamfotograafia, selgitatakse, kus ja millal
kasutada välku, uuritakse,
mis on mälukaart ja kuidas
faile arhiveerida arvutis, ja
tehakse palju muudki.
Kui tunned, et soovid
täiendada oma teadmisi pilditegemise kunstis või ei ole
rahul ja tunned, et piltidega
on midagi valesti, või käib
kaamera üle jõu, siis oled
oodatud töötuppa. Leiame
vea ja sellele lahenduse.
Lisainformatsiooni
ja
eelregistreeruda saab aadressil fototuba@hot.ee või
telefonil 56301108.

vaba aeg

Liikumise kunst
Erakoolis Läte
PILLE KELLER

HARIDUS JA KULTUURISELTS LÄTE

Erakoolis Läte toimus 05.-09.
aprillil eurütmianädal, õpetajaks eurütmist Epp Vainu
Norramaalt.
Eurütmia on oma olemuselt liikumiskunst, kus keele
ja muusika elemendid tehakse neile vastavate liikumisvormide abil nähtavaks. Eurütmia rajajaks peetakse Rudolf
Steinerit (1861-1925).
Waldorfkoolide õppekavas
täiendab eurütmia võimlemis- ja liikumistunde. Kui
võimlemine arendab last füüsiliselt, siis eurütmia omakorda mõjutab last sisemiselt, süvendades igapäevaselt
õppetööks tarvilikku tähelepanu- ja keskendumisvõimet
ning keele-ja muusika taju.
Eurütmia õpetab lapsele ennast ja teisi ühises liikumises
paremini tundma. Õpilased
tutvuvad eurütmiaga juba 1.
klassis ja sellega tegeletakse
põhikooli lõpuni, võimaluse
korral kuni 12. klassini.
Waldorfpedagoogikale rajatud koolides kasutatakse
kunstilist ja pedagoogilist
eurütmiat. Kunstilises eurütmias õpitakse emakeelseid
luuletusi, jutustusi, draamateoseid, ühe- või mitmehäälseid muusikapalu ning sageli
esitatakse neid kogemuse
kasvades ka publikule.
Pedagoogilises eurütmias
õpib laps ümbritsevat ruumi
tunnetama ja selles tasakaalustatult liikuma. Luulekeelde sisse elades ja emakeele
rütmi tajudes suudab laps
oma liigutusi ajapikku nii
kujundada, et keha väljen-

dab seda, mida hing läbi elab.
Laps taipab teistega koos tegutsedes, et ühine kunstiline
esitus õnnestub vaid siis, kui
tema liigutus teistega liitub.
Seega arendatakse tunnis
teadlikult õpilaste sotsiaalseid võimeid.
Eestis on eurütmia praegusel ajal veel vähetuntud,
sest väljaõppinud eurütmiste
on vaid kaks. Selle kunstiliigi
loomulik areng katkes siinmail ajaloolistel ja poliitilistel põhjustel pärast II maailmasõda.
Erakool Läte koostöö Põhjamaade ühe tunnustatud eurütmisti Epp Vainuga algas
2009. aasta kevadel, mil sai
teoks esimene eurütmiatsükkel. Sel kevadel oli õpetajat ootamas juba kaks klassi
rõõmsameelseid lapsi.
Koolinädala jagu päevi oli
Läte lastel eurütmiatundides
võimalus rännata koos õpetajaga muinasjuttude võlumaailmas: tunnetada päikesekiirte hellitusi ja tuulehoogude
pehmet paitust, olla kord vilgas hiireke, tärkav kevadlill
või siis hoopis kaval rebane,
seigelda luuleridade ja kandlehelide saatel.
Eurütmianädal
möödus
kiiresti, pakkudes õpilastele
ja klassiõpetajatele avastamisrõõmu ning uusi kogemusi. Nii tüdrukud kui poisid
jäävad ootama taaskohtumist
õpetaja Epp Vainu ja tema lugudega.
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte ja Erakool Läte koolipere
tänavad Eesti Kultuurkapitali,
kelle toetusel Norras elava ja
töötava eurütmisti Epp Vainu
kursus Eestis teoks sai!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Piletite eelmüük ja broneerimine alates 12.aprill.
Keila kultuurikeskus

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
KEILA MUUSIKAKOOLI
KONTSERT
30.aprill kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

PINTSLIKRATI KUNSTINÄITUS
Laulasmaa ja pangapealse
lasteaia laste tööd
6. märts – 22. aprill
Keila Kultuurikeskus

KEILA LAULULAPS
8.mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus
KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND - EMADEPÄEVA
KONTSERT
8.mai kell 17:00
Järg 1993. aastal Vanemuise väikese maja ovaalsaalis
esietendunud Kulno Süvalepa
laulude õhtule „Kaunimad
aastad su elus“.
Keila kultuurikeskus

“AKEN KEILASSE”
Raivo Tiikmaa fotonäitus
8. märts – 22.aprill
Keila Kultuurikeskus
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum

sport
KEILA PIKAMAASARI 2010 II
ETAPP
7. aprill – 28. aprill kell 18:00 19:00
Keila pikamaasarja teine etapp
on ujumine. Etapid toimuvad
aprilli igal kolmapäeval.
Keila Tervisekeskus www.spordiklubivask.weebly.com

NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum

teater
“TOSIN LOOMAMUINASJUTTU” - TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 9. LENNU
TEATRITUDENGID
23.aprill kell 11:00 Pilet: 35.Keila kultuurikeskus

DISC – GOLFI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE I ETAPP
17.aprill kell 11.00 ja 14.45
Keila terviserajad
Info: www.discgolf.ee

“ARMASTAB, EI ARMASTA” KOMÖÖDIATEATER
29. aprill kell 19:00
Keila kultuurikeskus

muud üritused

“KAKUKE” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
3.mai kell 11:00 Pilet: 75.Humoristlik vene muinasjutt
lastele al. 3 eluaastast kuni 4
klassi õpilasteni.
Keila kultuurikeskus
“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.

KEVADLAAT
8.mai
Kiriku kõrval platsil
Keila AMS
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Sündinud

15.03.2010 Joosep Mägi
26.03.2010 Lilian Lumi
31.03.2010 Daniel Kozak

öösel kuu ja tähed valvaku

Rahu ja vaikus on sinuga,
mälestused jäävad meiega...

Südamlik kaastunne Riinale
ja Andresele perega kalli ema,
vanaema ja vanavanaema

Südamlik kaastunne Veerale ja
tütardele

Mälestame sõbralikku

Anni
Reigermann`i

Johannes
Glasberg`i

Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga pühapäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

DOONORIPÄEV
21.aprill kell 10.00 – 15.00
Keila tervisekeskus

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Adventkoguduse piiblitund
Iga pühapäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5







 




Linda
Roovistet

14.02.1940 – 11.04.2010
surma puhul
Ljuda, Veera, Lea peredega
ja Helgi

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased vabrik
„Keila“ viimistlusjaoskonna
päevilt

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele
Perekonnad Uibo ja Plees,
Helju, Inna, Juta, Velli, Ester

Me ootame Sind ka siis, kui sa ei tule.
Meil hinges salakamber on Sinu jaoks.
Kõik mälestused Sinust sinna jäävad
Ja sealt nad enam iialgi ei kao.
Südamlik kaastunne lähedastele

Tiia Iva

Jumalateenistus armulauaga
18. aprill kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Vaimulik õhtu
21.aprill kell 19.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2

Päeval päike su kalmu kullaku,

Muuta aeg võib elus palju, võtta
mälestust ei saa...

kogudus

LOENG „RINNALAPSE UNI,
MAGAMISHARJUMUSED JA
ÖISED SÖÖMISRÜTMID“
16.aprill kell 10.00
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima
Tasu perele 25.Hiirekese mängutuba

MTÜ LEKTOORIUM KEILA

Palju õnne!

KLUBI KOHTUMINE
22.aprill kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda
loob Rob Williamsi videoloeng
“Muutuste psühholoogia ”
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
KIRBUTURG
2.mai kell 10.00 – 15.00
Kirbuturule tuleb ette registreerida meilil mariliis@keila.
ee või telefonil 6045045 kuni
kohti jätkub, hiljemalt 30.aprill.
Keila kultuurikeskus
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10.03.1949-12.04.2010
kaotuse puhul.
Keila Rukkilille Lasteaia pere

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 2-toaline korter 52 ruutmeetrit Keilas Põhja tänaval. Hind
450 000.- . Huvi korral palun helistada 56711871.
Anda pikaajaliselt üürile kõigi
mugavustega 1 - toaline korter Keilas. Tel. 5524193. Helistada õhtuti.

müük
Suvel rauta rege. Tellimuste
vastuvõtmine turbabriketile. Hinnad soodsamad kui ei iganes varem. Helista AS KeVa 6791474 või
56458476.
Saetud, lõhutud toores hall lepp
420 eek/ruum ja sanglepp 460
eek/ruum. Kuiv lepp 30 eek/40l
võrk. Tellimine E-R 09:00-17:00
Tel:5033119 e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.

Müüme aastaringselt saetud,
lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid, koos kohale toomisega.
Keila piires on transport tasuta.
Tel. 56464334, e-mail: cybarius@
gmail.com.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi
teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal OÜ Metanex tel. 6782055.
Kvaliﬁtseeritud pottsepp ja
korstnapühkija ehitab, remondib
ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust.
Vaata ka kodulehte www.hot.ee/
tanel12345. Tel:56681555.
Bilansivõimeline
raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, 12a
kogemust pearaamatupidajana,
otsib lisatööd: jooksev raamatupidamine, vanade perioodide
korrastamine,
aastaaruanded,
konsultatsioon, esindamine maksuametis. Programm HansaRaa-

ma 6.1. Tel:5119966.
Teostan korterelamutele energiaauditeid. Tel. 55545590.
Viime ära tasuta teie vanaraua
- radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad teile sobival päeval ja
ajal. Samas on võimalik kohapeal
teostada demonteerimistöid. Tel.
55939504.
Pottsepatööd.
Ahjud,
pliidid,
soemüürid,
korstnad.
Tel.53956161.

muu
18. märtsil Keila Raeapteeki
unustatud tumepruun naiste käekott (sisaldab prille). Samal päeval toimus luutiheduse mõõtmise
kampaania.
AS KeVa autokoolis algavad 19.
aprillil kell 16.00 B - , C - ja CE - kat.
autojuhikursused. Hinnad soodsad. Täpsem info kodulehel: www.
keva.ee.
Tel. 6791473; 6791474.

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:



















18. aprill
20. apill






17.00
17.00

Keila JK Mehed
Keila JK 95-96

-

JK Kernu Kadakas
FCF M.Reimi JK

Veel on vabu kohti 3 – 6. juunil toimuvale ekskursioonile.
Ekskursiooni marsruut:
Helsinki – Loviisa – Kotka – Viiburi – Kroonlinn – Peterburg.
Reisile saab registreerida 30.aprillini.
Keila AMS, tel. 51945876
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Avatud soodne

autokauplus

AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis-, lao- ja
kontoripindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila ,
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

Keilas

Aprillis

tellimusköögid
-15% soodsamad
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Oleme avatud

E-R 10-18
L 10-14

Tel: 56281302

Asume Tallinna mnt 14
(Gaasikontoris)

Selle kupongi
ettenäitamisel
soodustust

10%

Uued KELLY suverehvid (Good Year Grupp)
147/70
155/80
165/70
175/70
165/70
165/65
175/70
175/65
185/65
195/70

r13
r13
r13
r13
r14
r14
r14
r14
r14
r14

560.560.595.575.625.675.695,650.685,995.-

185/65
195/65
195/60
205/65
205/60
205/55
225/55
225/45
225/35

r15
r15
r15
r15
r15
r16
r16XL
r17XL
r18XL

795.825.1195.1050.995.1095.1575.1545.1995.-

Müügil ka „VALLAI“ taastatud rehvid

LEPSONI ÄRI OÜ Tutermaa tel: 6780058 E-R 9.30-19.00 L 10.00-15.00
-AXI LEHEREKLAAM XPDF



 !-

Oleme avatud ka pühapäeval!
#

Tule tuvuma ja nautima erinevaid
massaaže

22.-24.aprillil
Pakume klassikalist, spordi, lümfi-,
mee-, kupu-, segment-, aroomi-,
tselluliidi, tai ja shiatsu massaaži,
shindo venitusi, jalatalla
tsoonteraapiat, reikit ja shiki teraapiat.

150.- 45 min
Lapsed võimalus jätta lastetuppa mängima!
Registreerimine ja info
tel: 5 262 839, 6 546 659
E-R 10.00-20.00 L, P 10-00-19.00
Keskväljak 10, Keila www.pyramiid.eu

Elektripaigaldise
projekteerimine ja
projektipõhised
elektrimontaažtööd,
energiaalased
konsultatsioonid.
www.vexer.ee
telefon: 6 749 975

-

9

#-

-9

#9

AS
AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

MAXI

LEMMIKLOOMADE KLIINIK

MÜÜGIL
KEVAD reedel
- SUVI 2008
Neljapäeval
,15.aprillil,
, 16.aprillil ja
laupäeval, 17.aprillil
PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

www.lemmikloomakliinik.ee

Naeruväärsed hinnad

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P ja muul
ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

UUS VALIK
KÄEKOTTE
PESUTOOTEID
alates
25 ja 50JAkrooni,
TÄIENENUD
VALIK
LÕHNASID
kuni kaupa jätkub.
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt
KLIENDIKAARDI
OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST

OLETE OODATUD!

OLETE
OODATUD!
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
SOODUSTUSED
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
PALDISKI MNT.19
, KEILA SOODUSTUSED
TEL.6747575
PALDISKI MNT.19, KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

*Ultraheli näohooldus koos
lõõgastava kätemassaaziga 400.*Geelküünte paigaldus 375.*Oma küünte katmine
geeliga 250.*Soodsad depilatsioonid
*Solaarium 3.- minut
Teeme ka kujundiga brasiilia
bikiini

+

Pärnu mnt. 463a, Tallinn

HINNAKOMÖÖDIA

Soodsaim

Annika Ilusalong pakub
Teile aprillis soodsamalt

#-9

E - R 9.00 - 20.00
L - P 10.00 - 16.00
Telefon 6709004

Keilakas –

kevadkoristus!

Avans MKI OÜ
Uus-Paldiski mnt 4
Keila
Telefon: 6709665
www.avans.ee

Uued köögimööbli
komplektid eriti soodsa hinnaga!

16. - 30. APRILL
TÜHJENDUSMÜÜK!
PALJUD HINNAD
ALL KUNI

Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

www.annikailusalong.com
Tel: 6712738
Paldiski mnt 21
Keila Harju KEKi majas

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Keila Hariduse SA
SPORDIKOOL KUTSUB

tüdrukuid vanuses 10-13 aastat

VÕRKPALLI

TREENINGUTELE
Kui oled hakkamist täis ja
soovid õppida võrkpallimängu

TULE TRENNI!
Esimene kohtumine Keila
Noortekeskuses 3. mail kell 17.30
Info ja eelregistreerimine
Jüri Rumm, tel: 53 541 941

Võrkpall on võrratu!

Müüakse avalikul kordusenampakkumisel korteriomandi (registriossa
nr 6965302), mis asub Keila linn, Pae tn 4, korter nr 20 (ühetoaline),
mille üldpind on 33,0 m2.
Korteriomandi alghind enampakkumisel on 250 000,00 krooni.
Enampakkumine toimub 20.04.2010.a. kell 14:00 kohtutäitur
Urmas Tärno büroos, aadressil Kaupmehe 14-41, Tallinn.
Enampakkumises osalemiseks tuleb hiljemalt enne enampakkumise
algust esitada kohtutäiturile kirjalik hinnapakkumine, milles peab
olema märgitud:
pakkuja nimi ja esindamise korral lisada volitust tõendav
dokument, aadress, kontakttelefoni number, arvelduskonto
number, ostetava kinnisasja registriosa number ja asukoht, selgelt
ja üheselt arusaadavalt tehtud pakkumise hind numbrites ja
sõnadega ning allkirjastatult.
Kirjalikud pakkumised peavad olema postitatud kohtutäiturile tähitult
hiljemalt 19.04.2010. kinnises ümbrikus märkega "Toomas Lõmps kordusenampakkumine, Pae 4-20 Keila”.
Enne enampakkumise algust peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast
kohtutäitur Urmas Tärno ametialasele a/a 221016591803 Swedbank.
Ostja peab pärast enampakkumise lõppemist koheselt tasuma 1/10
ostuhinnast ja ülejäänud ostuhinna 15 päeva jooksul.
Kinnisasjaga tutvumiseks eelnev kokkulepe kohtutäituriga.
Täiendav Info kohtutäitur Urmas Tärno büroos, tel 683 5500,
e-mail: urmas.tarno@taitur.just.ee ja Ametlikes Teadaannetes:
http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1

www.sassupood.ee

50%

KEILA SELVERIS Piiri 12, tel: 6391547

Aprillis
ujumisetapid
Keila
tervisekeskuses.
Iga kolmapäev kell
18.00 - 19.00

www.spordiklubivask.weebly.com

