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Keila linna sünnipäevakuu
algab kirikukontserdiga

Ka 20. sajandi
arhitektuur vajab
kaitsmist
Muinsuskaitsekuu
tähistamiseks alustame
tänases lehes sarja, mille
eesmärgiks on tutvustada
lehelugejaile Keila arhitektuuripärandit, täpsemalt
20. sajandi arhitektuuripärandit.

lk 3
uudis

Sel aastal saab Keila linnaks nimetamisest
72 aastat. Linna sünnipäevakuud alustab
traditsiooniline kirikukontsert 1. mail kell
16.00 Keila Miikaeli kirikus. Tasuta sünnipäevakontserdil esineb Inseneride Meeskoor. Kontserdil antakse üle ka Keila linna
teenetemärk.
Üritusi toimub maikuu vältel
kõikjal Keilas.
11. mail viib Erakooli Läte läbi
konteineraianduse avatud töötoa, mida juhendab Keila linna-

sport

aednik Inge Angerjas. Aiandushuvilised linnaelanikud saavad
töötuppa registreerida aadressil
waldorf.keila@gmail.com.
15. mail saab Erakoolis Läte kä-

sitöömeister Kristina Kadaniku
käe all õppida seebi ja küünalde
valmistamist. Töötuppa saab
registreerida aadressil annelii@
erakoollate.ee
Samal päeva, 15. mail, on
Harjumaa muuseumis muuseumiöö „Öös on lugusid“. Muuseumi uksed on sel õhtul tasuta avatud kell 19.00 – 22.00.
Kell 21.00 algab muuseumi
eest teatraliseeritud jalutuskäik Jõepargis „Piitsahoopidest
Püha Jürini“, milles teeb kaasa

Keila kooli
noormehed
võrkpallivõistlustel
lk 6

Keila Kooli näitetrupp „Roheline kass“.
28. mail toimub Harjumaa
muuseumis Olev Soansi 85.
sünniaastapäevale pühendatud
mälestuskonverents.
Sünnipäevakuu jooksul on
Harjumaa muuseumis avatud
näitused „Naistemoe aksessuaare 20. sajandist“ ja „Harjumaa kaunimad käistööd“.
25. mail avatakse Keila sotsiaalkeskuses kunsti- ja käsitööringide ülevaatenäitus „Mõeldud

sport

– tehtud!“ . Näitus jääb avatuks
31.maini.
Kindlasti ei ole maikuu jooksul toimuvate ürituste kava veel
lukus ning programm täieneb
iga päevaga.
Keila sünnipäevakuu kulmineerub Keila Päeva ja traditsioonilise kevadlaadaga 29.
mail. Täpsemalt Keila Päeva
ürituste kohta saab lugeda tulevastest Keila lehtedest, Keila
linna kodulehelt ning Keila linna Facebooki seinalt.

Muusikakool
korjas kõrgeid
kohti
Loode - Eesti klaveriõpilaste konkursilt tõid Keila
muusikakooli kasvanikud
hulgaliselt häid kohti.

lk 5

Bodyfitnessiga
tegelemine nõuab
tööd, sihikindlust
ja tahet
lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

KASULIK

Eilne on täna ajalugu
Oleme harjunud, et kirikud, kindlused, kabelid ja muud
aastasadu oma kohal seisnud ehitised on muinsuskaitse
all. Tahame, et järgnevatelgi põlvkondadel oleks võimalik
nende mälestusmärkide ees seistes püüda silme ette manada kõiki neid mitmesaja aasta tagant pärit inimesi, kes
kunagi samas kohas on seisnud. Tahame, et ka meie lapsed ja lapselapsed tunneksid nii enda kui teiste ajalugu ja
kultuuripärandit mitte vaid pildilt, vaid ka päriselus. See, et
kaitsta võiks ka lähimineviku pärandit, ei tule tihti pähegi.
Kõik, mis uuem kui mitusada aastat, näib igav, väärtusetu
ja vahel lausa silmale kole vaadata. Igal juhul põnevuseta
ja tavaline. Mõnesaja aasta pärast seevastu on meie praegune arhitektuur ja kunst vana ja vaatamist väärt. Siiski
vaid juhul, kui me kõike seda hoiame.
Alustame tänases lehes Keila 20. sajandist pärit arhitektuuriobjektide tutvustamist, et oskaksime edaspidi lahtiste
silmadega linnas ringi vaadata ning otsida väärtuslikku,
olgu see siis pealegi tänapäevaste reklaamsiltide taha
peidetud või lagunemisohus. Otsida juba
selleks, et hoida.
Väike kevadine meeldetuletus see, et päike paistab, ei tähenda, et
õues on soe. Õppige teiste vigadest
ja hoidke hoolimata säravast päikesest end külma tuule ja seega ka
külmetuse eest. Kevadel haige olla ei
ole kaugeltki tore.

Doris matteus
leht@keila.ee

Turvavarustus päästab elu
Terve märtsikuu jooksul on politsei Lääne-Harju politseijaoskonna teenindataval
territooriumil tihedalt kontrollinud turvavarustuse kasutamist sõidukites. Kontrollimise eesmärgiks on tähelepanu juhtimine ja probleemi teadvustamine, lahtise
turvavööga sõitjate arvu vähendamine,
lapsevanemate teavitamine ning nende
üles kutsumine kasutama nõuetekohast
turvavarustust ka lapse sõidutamisel autos.
timo suslov

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Turvavöö ja laste turvavarustuse kasutamine autodes on liiklusohutuse seisukohalt üks
olulisemaid näitajaid. Kuu aja
lõikes tuvastati tervelt 44 rikkumist, milest enamus olid
turvavarustuse mittekasutamine.
Turvavöö kasutamine iseenesest ei aita liiklusõnnetust
ära hoida, küll aga aitab vähendada selle tagajärgede raskust.
Miks on vaja kinnitada turvavöö?
Proovige joosta
täiest
jõust
ja
h o o g a
vastu seina. Te ei
tee seda?
Kuid
kui
te
jooksete
kõigest väest ning äkki kerkib 60 cm kaugusel teist sein?
Piltlikult just nii juhtub õnnetus liikluses. Te saate haiget,
kuigi te ei jookse kiiremini kui
24 km/h. Kujutage ette end
jooksmas 50 km/h. Sein, mille

vastu põrkate, on neli korda
kõvem. Võrdne kukkumisega
3. korruselt. Autos olles kestab
kokkupõrge ja peatumine vaid
sekundikümnendiku. Turvavööga kinnitamata liigub teie
keha eelneva sõidukiirusega
edasi, kuni põrkab vastu rooli,
esipaneeli, eesistujat.
Turvavöö hoiab sind kokkupõrkel paigal
Kinnita turvavöö ka tagaistmel. Kokkupõrke korral
vigastab või tapab turvavööta tagaistu-

ja inertsi mõjul eesistuja. Juba
kiirusel 50 km/h toimuva kokkupõrke korral paiskub 80 kg
kaaluv inimene inertsi mõjul
ette jõuga, mida võib võrrelda

keskmise elevandi kaaluga.
Seetõttu on ka loomulik, et
sellise liiklusõnnetuse korral
vigastab tagaistmelt ette sööstev inimene eesistujaid.
Kuigi viimase paari aastaga
on turvavöö kinnitamine suurenenud pea 20%, ei kasuta
seda täna siiski ligikaudu pooled tagaistmel sõitvatest täiskasvanutest.
Turvavöö mittekasutamist
nii esi- kui tagaistmel põhjendatakse peamiselt lühikese
teekonna ja ebamugavusega.

Turvavööd ja seadus
• Liiklusseadus näeb ette vastutuse juhile turvavööta sõitmise ja lahtise turvavööga
sõitjate veo eest rahatrahvi
näol kuni 100 trahviühikut.
• Autojuht on ka vastutav, et
lapsed oleksid nõuetekohaselt
kinnitatud turvavöö või lapse
kasvule ja kaalule vastava turvavarustuse abil.
• Täiskasvanud sõitja vastutus turvavööta sõitmise eest
on rahatrahv kuni 10 trahviühikut.

Nädal piltides

Fotod: valdur vacht

Fotod: valdur vacht

Tutipeolised käisid linnavalitsuse majas ja
tegid meeleolukamaks Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni
Harju omavalitsuste sektsiooni töökoosoleku. Noori tervitas abilinnapea Eike Käsi.

Keila nädalaleht

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

Öösel vastu teisipäeva põles Keila Säästumarket. Põlengu põhjust uuritakse.
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod: valdur vacht

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

15.aprillil käisid linnapea Tanel Mõistus ja Keila
Lehe peatoimetaja Doris Matteus oma silmaga vaatamas
jõusöödatehase lammutatavat osa. Käidud sai 41 meetri
kõrgusel maapinnast.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 23.04.2010 • Nr 16 (119)

huvitav

Ka 20. sajandi arhitektuur vajab
kaitsmist
Uus sari
18. aprillil, rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval, algas
muinsuskaitsekuu.
Sel puhul alustame
tänases lehes sarja, mille eesmärgiks on tutvustada
lehelugejaile Keila
arhitektuuripärandit, täpsemalt
20. sajandi arhitektuuripärandit.
Sarja juhatab sisse
Muinsuskaitseameti
Harjumaa vaneminspektor Peeter
Nork.

peeter nork

MUINSUSKAITSEAMET

20. sajand ja eriti selle teine
pool on meile ajaliselt nii lähedal, et sageli ei peeta seda veel
ajalooks. Seetõttu suhtutakse
ka 20. sajandi arhitektuuri kui
meie igapäevasesse ehituslikku
keskkonda, mitte kui pärandisse.
Samas on 20. sajandil ehitatu äärmiselt mitmekülgne ja
suhtumised sellesse erinevad.
Sajandi algus jääb veel tsaariaega kuurortide, puitagulite
ja juugendlike teatrimajadega
– neid oleme juba harjunud
ajaloolisteks ja väärtuslikeks
pidama. Iseseisvusajal, aastatel
1918-40 ehitatud ühiskondlikke hooneid, koolimaju ja kesklinnade kortermaju hinnatakse
samuti kõrgelt, kuigi mitte niivõrd nende ajaloolise väärtuse
kui funktsionaalsuse ja hea ehi-

tuskvaliteedi tõttu. Kõige keerulisem on nõukogude ajaga.
Sellest perioodist pärineb väga
suur osa meid ümbritsevast
keskkonnast alates paneelmagalatest kuni loodust põhjalikult ümberkujundanud kolhoosimaastikeni. Õigustatult võib
küsida: kas Lasnamäe peaks
muinsuskaitse alla võtma? Lagunevad kolhoosivaremed või
mahajäetud tööstuskompleksid mälestisteks tunnistama?
Kasutuse kaotanud raudteejaamu säilitama?
Selleks, et selgitada välja 20.
sajandil ehitatu paremik, mis
vääriks säilitamist ja kaitset,
algatasid Muinsuskaitseamet
ja Kultuuriministeerium 2007.
aastal Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti.
Kolme aastaga koostati rohkem
kui kahte tuhandet hoonet ja rajatist hõlmavad ülevaated kõigi
maakondade ning 3 suurema

linna (Tallinn, Tartu ja Pärnu)
kohta. Seda tööd toetas ka Kultuurkapital. Ülevaadetega on
võimalik tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel www.muinas.ee rubriigis „kasulikku“
ning Muinsuskaitseameti arhiivis aadressil Pikk 2, Tallinnas.
Projekti käigus analüüsitakse
koostatud ülevaadete põhjal
säilinud arhitektuuripärandit
ning jagatakse see väärtuste
põhjal kategooriatesse. Väärtuslikumate hoonete ja alade
kohta koostatakse ekspertiisid,
teisi hooneid dokumenteeritakse. Töö osaks on ka kaitsemeetmete väljatöötamine – lisaks
riiklikule muinsuskaitsele on
teisigi võimalusi selle pärandi
hoidmiseks ja väärtustamiseks,
nt miljööalad, planeeringud,
kodanikualgatus.
Järgnevalt lühikene kirjeldus objektidest, mis kaardistati
Keila linnas. Lääne-Harjumaad

hõlmava ülevaate koostas Eesti
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna
dotsent Leele Välja. Töö hõlmab ajavahemikku aastatest
1870-1991, mis on omakorda
jagatud kolmeks perioodiks:
1870-1918, 1918-1940 ja 19401991.
Kõik 20. sajandi arhitektuuri kaardistatud objektid on saadaval ka Muinsuskaitseameti
registris, mille leiab aadressilt
www.muinas.ee.
Kasutatud materjalid:
Voldik „20. sajandi arhitektuuri kaardistamine ja väärtustamine“. Väljaandja: Muinsuskaitseamet, koostaja: Anneli
Randla
Eesti XX sajandi arhitektuur
- inventeerimine ja esmased ettepanekud. Lääne-Harjumaa.
Koostaja: Leele Välja, Tallinn
2008

1870 - 1918
Keila raudteejaam
Balti raudtee III klassi
puidust jaamahoone suurem tüüp, analoogsed on
Paldiski ja Aegviidu jaamahooned. Tänaseks on
hoone renoveeritud suhteliselt pieteeditundeliselt,
hoone miljööline väärtus
ja roll linnakese ühe arhitektuurse dominandi ning
väravana päästetud. Hoone paikneb Keila kesklinna
miljööväärtuslikul alal. Ettepanek on hoone võtta arvele kui väärtuslik objekt.
allikas: Jaan väli fotokogu
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Lühidalt
Linnapead ja volikogu
esimehed läbi aegade
Ajakirjanik ja mälumängur
Allar Viivik koostas nimekirja
Keila linnajuhtidest. Koostaja
sõnul vajab nimekiri veel täiendamist.
Nimekirja on kantud üks
linnavanem, linnavanema asetäitja, linnavanema ajutine
kohusetäitja, 13 täitevkomitee
esimeest, 6 linnapead ja kolm
abilinnapead linnapea ülesannetes ning kolm linnavolikogu
esimeest. Vaid Andres Pärt
on olnud nii täitevkomitee esimees kui linnapea.
Viivik soovib veel teada saksaaegse linnapea Otto Pärnsalu surmaaega ja –kohta. Allar
Viivik: „Kuulduste järgi olevat ta
1944 septembris Eestist lahkunud. Kuhu lahkus ja kus elas, ei
ole teada. Lisaks on teadmata,
kus Saksa koonduslaagris ja
millal suri Madis Povel.“
Samuti on teretulnud fotod.
Praegu on Viiviku valduses pildid Tähest, Kulpist, Pärnsalust
(nõrga kvaliteediga), Adrast ja
kaasaegsetest
linnapeadest
alates Peeter Kõresaarest. Teistest korralikud fotod puuduvad.
Kes saab aidata täiendada
olemasolevat informatsiooni,
palume pöörduda Allar Viiviku
või Keila linnavalitsuse pressiesindaja poole. Loeteluga saab
tutvuda Keila linna kodulehe
alajaotuses ajalugu .

Foto: valdur vacht

uudis

Võõrast sõbraks – kohalike omavalitsuste ja
vabaühenduste koostööseminar
anne-lii kerge

HARIDUS JA KULTUURISELTS LÄTE

16.aprillil toimus Keilas kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste koostööseminar.
Seminar oli osa Haridus- ja
Kultuuriselts Läte projektist
„Käsitöö õpitoad ja koostööseminar Keila linnas“. Projekti rahastab Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Seminaril osalesid Keila
linna ja valla ning Saue linna
kohaliku omavalitus esindajad ning Keila ja Tallinna linna ning Keila, Vasalemma ja
Aruküla valla vabaühenduste
esindajad kokku 15 inimest.
Seminari viis läbi Kaupo Reede, Harju Ettevõtlus- ja Aren-

duskeskuse juhataja.
Koostööseminari läbivaks
teemaks kujunes suhteturundus. Arutlesime, mis soodustab koostööd ja kuidas tekkinud kontakti hoida. Jõudsime
järeldusele, et kõigepealt peab
võõrast saama sõber. Selleks
ei ole vaja palju oskusi, piisab avatud suhtlemisest ning
huvist teise poole vastu. Tihtipeale unustatakse, et vastas
istub samasugune inimene
nagu meie ise. Vana tõde- tee
teistele seda, mida sa endale
soovid, peab paika.
KOV esindajad julgustasid uusi MTÜsid tulema ja
tutvustama oma eemärke
ning tegevusplaane kohalikus omavalitsuses. Kohalikel

omavalitsustel on võimalused
aidata vabaühendusi mitte ainult projektide rahastamisega, vaid ka nõustamise ja info
edastamisega. Kohalike omavalitsuste hea ülevaade tegutsevatest MTÜdest aitab kaasa
vabaühenduste omavahelisele
koostööle.
Seminaril tõdesime, et
tuleb kummutada müüti, et
eestlane ei saa teise eestlasega
koostööd teha. Muidugi saab
ja tuleb koostööd teha, sest
tegelikult oleme ju kõik sama
eesmägi, parema ja turvalisema elukeskkonna eest väljas.
Koostöö saab võimalikuks,
kui mõlemad pooled seda soovivad ning laabub paremini
nende vahel, keda usaldatakse

ja kellega on hea asju ajada.
Seminari teine oluline teema oli teenuste delegeerimine. Kohalikul omavalitusel
on õigus delegeerida avalikku
teenust mittetulundusühingutele, kui see teeb avaliku
teenuse professionaalsemaks,
kättesaadavamaks ja soodsamaks. Teenuse üleandmise eelduseks on usaldusliku
suhte loomine KOVi ja MTÜ
vahel, sest vastutus kvaliteedi
eest jääb kohalikule omavalitsusele. Kaupo Reede tutvustas 2009 aastal läbiviidud
uuringut, millest selgus, et
delegeerimine
mittetulundussektorile on Eestis üsna
levinud praktika - 60% omavalitsustest delegeeris 2008.

aastal avalike teenuste osutamist
mittetulunduslikele
organisatsioonidele. Uuring
kinnitab eestlaste omavahelist
koostöövalmidust.
Algatatud
koostööteema
jätkub 10.augustil toimuval
kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste teemapäeval „Kool
kogukonna südameks“, mille
läbiviimist toetab KÜSK.
Registreerimine ja täpsem
info www.erakoollate.ee
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte tänab Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Harju Ettevõtluse- ja Arenduskeskuse
juhatajat Kaupo Reedet, Keila
Sotsiaalkeskust ja lasteaeda
Rukkilill abi eest ning kõiki
seminarist osavõtjaid.

Rubriik „Hea tegu“
kutsub inimesi üksteist
aitama
Keila linna kodulehe foorumisse lisandus uus rubriik - „Hea
tegu“. Uues rubriigis saavad
inimesed pakkuda vajajatele
materiaalset abi (näiteks lasteriideid, suuski, mööblit, toiduaineid jne) ja abi paluda (näiteks
vajan abi lapse/koera/vanaema
hoidmisel, muru niitmisel, puude ladumisel jne).
„Kuna 2010. aasta on kuulutatud vaesuse vastu võitlemise
aastaks, siis see oleks väike panus, et üksteist aidata ja tunda
ennast veidi paremate kodanikena,“ ütles idee autor Riina
Sippol. Siiani on sotsiaalkeskus
vahendanud riiete ja mööbli jagamist, kuid ka neil ei ole alati
selleks jõudu ning ei jätku ka
ruumi mööbli kogumiseks ja
laiali jagamiseks.
Aitame üksteist!
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Uudised

Teeme ära
talgupäev Keilas
Seda, et 1. mail toimub üle
– eestiline talgupäev, teavad
ilmselt kõik. Milliseid töid aga
tehakse mai esimesel päeval
Keilas?
Keila keskpargi korrastamine. Keskpargis koristatakse
prahti, riisutakse kulu, saetakse võsa ja kuivanud puid jne.
Kaasa võtta rehad, kirved, saed
(võimalusel mootorsaed), kindad ja hea tuju. Talguliste kogunemine toimub pargi Vaikse
tänava poolses servas (Vaikne
2A) kell 10.00. Talgujuhiga
saab ühendust aadressil
entek@entek.ee.
Keila jõepargi korrastamine.
Talgutel saetakse võsa ja korjatakse prügi ja langetatud võsa.
Kaasa võtta võimaluse korral
võsalõikur, mootorsaag, saag,
kirves ja loomulikult hea tahe
ja tuju. Talguliste kogunemine
toimub Tuula tee ja Jõe tn nurgal. Talgujuhiga saab ühendust
telefonil 5228594 ja aadressil
keidi.vosu@mk.ee.
Loode-Keila mänguväljaku
korrastamine. Talgute eesmärk on puhastada mängu-

väljak aasta jooksul tekkinud
prügist ja lehtedest. Talgulistel
kaasa võtta reha, 15.- prügikottide ostmise hüvitamiseks ning
näksi ja jooki ühisele piknikulauale. Talguliste kogunemine
on kell 10.00 mänguväljakul.
Talgujuhiga saab ühendust
aadressil annit@saue.edu.ee.
Pesapalliväljaku
korrastamine. Soovitakse kaevata
aiapostide augud, tasandada
väljak, mõõta piirete asukohad ja ehitada wc. Talgulistel
palutakse kaasa võtta kindad,
rehad, labidad, kärud, naelad,
haamrid, saed. Kogunemine on
Rõõmu kaubamaja parklas kell
10.00. Talgujuhiga saab ühendust aadressil tommy@pesapall.com .
Rõõmu koristustalgud. Rõõmu naabrivalve sektor koristab piirkonna haljasalasid ja
tänava ääri. Kaasa võtta rehad,
luuad, aiakärud. Kogunemine
Barsbütteli tänaval kell 10.00.
talgujuhiga saab ühendust aadressil madis.melzar@mail.ee.
Kõikidele Keilas toimuvatele
talgutele on veel vabu kohti.

teade
Keila Linnavolikogu 8. istung toimub
laupäeval, 24. aprillil 2010 algusega kell
12.00 Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:

1. Linnapea aruanne
2. Eluruumide alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse
määramiseks
3. Lasteaiakohtade loomine
4. Põllu tn 1a-511 eluruumi
sotsiaalkorteriks tunnistamine
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Haapsalu
mnt

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Paldiski
mnt
7. Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Rahanduskomisjoni
koosseisu kinnitamine
9. Keskkonnakomisjoni
koosseisu kinnitamine
10. Keila linna teenetemärgi
andmine
11. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka Keila linna
veebilehe www.keila.ee vahendusel.
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Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus
otsustas
maksta
hooldajatoetust
ning täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 35 019

krooni. Maksti sünni-, koolitranspordi-, toitlustus ja
ühekordseid toetusi.

Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus muutis
oma 8. märtsi 2007 korraldust nr 79 ,,Keila linn, Vaikne tn 1 ja 1A kinnistute detailplaneeringu algatamine
ja lähteülesande kinnitamine”, muutes selle 1. punkti:
Detailplaneering on algatatud kinnistule maakasutustingimuste ja ehitusõiguse
määramiseks. Planeeritava
ala suurus on 941 m2 ja
eesmärk on ehitusõiguse
ulatuse määramine Vaikne
1 kinnistule kuni kahekor-

ruselise elamu ehitamiseks,
Vaikne 1a kinnistule juurdepääsutee ja ala läbivate
tehnovõrkude planeerimine. Selleks on vajalik määrata ehitusõigused, muuta
krundi piire (olenevalt planeeringulahendusest)
ja
läbi töötada liikluslahendus. Teise punktina kinnitas
linnavalitsus lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks maakasutustingimuste ja ehitusõiguste
määramiseks.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused nr
5010 Keilas Tamme 2b asuvale 722m2 suurusele 100%
elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule üksikelamu
laiendusprojekti koostamiseks ning projekteerimis-

tingimused nr 4910 Keilas
Niine 10 asuvale 960 m2
suurusele 100% elamumaa
sihtotstarbelisele hoonestamata kinnistule üksikelamu
ehitusprojekti
koostamiseks.

Ehitusluba
Linnavalitsus väljastas ehitusloa
puurkaev-pumpla
täielikuks lammutamiseks
Ehitajate tee 7 asuval kinnistul. Projekti on koosta-

nud AS Infragate Eesti, selle
mahus on ka puurkaevu nr
551 tamponeerimise projekt.

Müügikoha laienduse kooskõlastamine
Linnavalitsus kooskõlastas
Keila Selveri müügikoha
hooajalise laienduse 2010.
aastal
perioodil
29.
aprillist kuni
31. augustini
väljaspool
m ü ü g i ko h a
siseruume
nende vahetus läheduses.
Välimüügi pinda

hakkab Selver kasutama lillemüügiks.

tarvitati alkoholi. Isikuid hoiatatud, misjärel nad lahkusid.
16.04 kell 15.00 - Keskväljakul
tarvitati alkoholi. Hoiatatud.
17.04 kell 17.15 - Noor neiu karjus ja ähvardas turvatöötajat
ning ründas teda Säästumarketis. Üle antud politseile.
17.04 kell 17.30 - Noortekeskuse territooriumil pandi auto
rehv põlema. Kohale kutsutud
päästeamet.
17.04 kell 23.01 - Jaama tee/
Haapsalu mnt bussipeatuses
juba pikemat aega klaasid puruks.
19.04 kell 17.35 - Keila Gümnaasiumi ees hoiatatud 4 täiskasvanut neiut, kes suitsetasid
haridusasutuse territooriumil.
20.04 kell 01.34 - Säästumarketi tagumine sein põleb. Kohale
kutsutud päästeamet.
20.04 kell 13.30 - Murelik kodanik teavitas, et keskpargis

varastab meesterahvas lillesibulaid. Isik kinni peetud koos
varastatud esemetega ning politseile üle antud.
20.04 kell 18.30 – Vikerkaare
lasteaia taga aia ääres kinni
peetud 2 isikut, kes tarvitasid
alkoholi. Isikud tuvastatud ning
politseid teavitatud.
20.04 kell 22.32 - Säästumarketi ümber tänavavalgustus ei
tööta. Teavitatud Varahooldust,
mille peale lubati valgustus põlema panna. Ei pandud.
20.04 kell 23.45 - Säästumarketit valvav turvatöötaja teavitas kahtlasest isikust. Kohale
jõudes selgus, et isik oli raskes
joobes ega suutnud korralikult
püsti seista, toetus aia najale.
Kõndida üritades kukkus pidevalt. Isik tuvastatud ning politseile üle antud.

Securitas
securitas 1660
07.04 kell 11.00 - Jalgratturid/
jalakäijad liiklusmärk vedeleb
Swedbanki kontori juures murul.
07.04 kell 19.10 - Pargi tn 38 juures loopisid poisikesed klaastaarat teele puruks. Kästud ära
koristada ja nimed edastatud
konstaablile.
08.04 kell 19.45 - Keskväljakul
kultuurimaja juures noored
tarbisid alkoholi. Korrale kutsutud ning hoiatatud. Saatis
kaamera.
09.04 kell 19.25 - Jaamas tarbiti alkoholi. Korrale kutsutud,
lahkus.
09.04 kell 22.00 - Selveri parklas suurem kogunemine, peale
selgitust lahkutud.
10.04 kell 00.40 - Väike tüdruk
tänaval, ei saanud tuppa, kuna

võtmed unustas koju. Üle antud politseile.
10.04 kell 00.05 - Kirikuesisel
platsil kogunemine. Kui patrull
kohale jõudis, mindi laiali.
10.04 kell 21.40 - Jaama platsil
tarvitati alkoholi. Hoiatatud, pudelid pandi ära ning vabandati.
10.04 kell 22.05 - Keskväljakul
tarvitati alkoholi. Hoiatatud, vabandati.
11.04 kell 15.50 - Allika 2 hoone
5. korrusel purjus meesterahvas, kes magas ning väidetavalt
oli ka urineerinud ning suitsetanud. Üle antud politseile.
11.04 kell 22.00 - Vikerkaare
lasteaia taga tarvitasid 2 meesterahvast alkoholi ning karjusid.
Minema saadetud.
12.04 kell 10.48 - Tuula tee
vana vabriku territooriumil kinni peetud ja politseile üle antud
2 isikut, kes lõhkusid aeda.
14.04 kell 14.00 - Keskpargis

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Приглашение
Очередное заседание городского собрания состоится 24
апреля 2010 года в 12.00 в
зале мэрии. Заседание является открытым. Желающие
понаблюдать за его работой
могут либо прийти в мэрию,
либо сделать это в он-лайн
режиме по адресу www.keila.
ee. (стр. 4)

ния могли бы смелее обращаться к волостным и городским властям, знакомить их
со своими целями и планами
действий. Тема сотрудничества будет продолжена на
следующем семинаре, который состоится 10 августа. Более точная информация на
сайте
www.erakoollate.ee.
(стр. 3)

Календарь праздничных
мероприятий в городе
В этом году нашему городу
исполняется 72 года. Традиционно празднование дня
рождения Кейла начинается
1 мая концертом в Михклиской церкви. В течение мая в
городе пройдет множество
различных
мероприятий,
посвященных этому событию. 11 мая в частной школе
«Ляте» будет работать мастерская, в которой можно
будет обучиться азам контейнерного садоводства под
руководством городского садовника Инге Ангерьяс. 15
мая там можно будет научиться делать свечи и варить
мыло. В этот же день, 15-го
мая, в музее состоится музейная ночь «Ночные истории», в рамках которой в
21.00 начнется театрализованное шествие с участием
труппы Кейлаской Школы
«Зеленая кошка». Праздничная программа будет постоянно пополняться различными
интересными
событиями. (стр. 1)

Конкурс молодых пианистов
14-16 мая состоялся очередной конкурс юных пианистов
Северо-Западной Эстонии.
Большое количество участников в этом году привело к
тому, что конкурс пришлось
проводить в два этапа: первый этап – учащиеся 1-3
классов, второй этап – учащиеся 4-8 классов. Всего в
конкурсе приняло участие
118 юных музыкантов из 17
музыкальных школ Эстонии.
Ученики городской музыкальной школы выступили
успешно и завоевали много
призовых мест. (стр. 5)

Первое место в фитнессе
На прошлой неделе в 25-й
раз присуждался кубок Эстонии в культуризме и фитнессе. Первое место в бодифитнессе
заняла
Кати
Грабби, которая живет и работает в Кейла. Большую
часть времени Кати тренируется в городском оздоровительном центре. В сегодняшнем номере городской газете
большое интервью с Кати
Грабби, которая расскажет о
своих тренировках. (стр. 5)

1 мая – день приведения
города в порядок
То, что 1 мая во всей Эстонии
пройдет всеобщая толока,
знают все. Какие работы в
этот день планируется провести в нашем городе?
Уборка городского центрального парка: обрезка веток,
уборка прошлогодней травы
и листьев. С собой взять инструменты, рабочие рукавицы и хорошее настроение.
Руководитель рабочей группы - entek@entek.ee.
Уборка Речного парка. Участники должны иметь с собой
рабочие инструменты, рукавицы. Связаться с организатором можно по адресу keidi.
vosu@mk.ee либо по телефону 5228594.
Уборка детской игровой площадки: уборка мусора, прошлогодней листвы. Связаться с организатором можно
по адресу annit@saue.edu.ee.
(стр. 4)

Семинар сотрудничества
местных
самоуправлений и гражданских объединений
16 апреля состоялся семинар,
посвященный сотрудничеству органов местного самоуправлений и гражданских
объединений. Главной темой
семинара была поддержка
контактов и связей. Представители местных самоуправлений много говорили о том,
что гражданские объедине-

Ремни безопасности
В марте Западно-Харьюское
полицейское отделение проводило операцию, в рамках
которой проверялось использование ремней безопасности и детских кресел. В
течение месяца было зафиксировано 44 нарушения. В
этом номере городской газеты подробная информация о
необходимости использования ремней безопасности.
(стр. 2)
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Bodyfitnessi absoluutne karikavõit tuli
Keilasse
Eelmisel nädalavahetusel toimunud XXV
Eesti karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis võitis bodyfitnessis esimese koha
Kati Grabbi. Kati elab ja töötab Keilas ning
sooritab enamuse oma treeningutest
Keila tervisekeskuses. Uurisime Katilt, mis
ala bodyfitness täpsemalt on ja kuidas ta
sellise alani jõudis.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Kui kaua sa oled bodyfitnessiga tegelenud? Kuidas ala
juurde jõudsid?
Sport on mulle juba lapsest saati lähedane olnud. Vennal olid
kodus olemas kangid ja hantlid,
tema eeskujul tahtsin ka saada
suureks ja tugevaks. Algklassides tekkis huvi hobuste vastu
ja alustasin Niitvälja ratsakoolis treeninguid. Hiljem hakkasin tegelema kergejõustikuga,
kus mu trumpalaks oli sprint.
Keilasse elama asudes ei
jätkunud enam ratsutamiseks
aega. Otsustasin mõne teise hobiga tegelema hakata ja nii hakkasin jõusaalis käima. Uurisin
internetist kulturismi kohta ja
vaatasin erinevaid videosid fitnessistide vabakavadest. Sealt
tekkiski suurem huvi konkreetse ala vastu. Leidsin
sobiva treeneri ja
alustasime treeninguid. Bodyfitnessis
olen tegelikult veel
roheline. Alustasin
esimeste treeningutega 12. novembril
2008 ja esimese lavakatsetuse
tegin
28. märtsil 2009
Reval Cupil, kus
sain III koha. Kuu
aega hiljem saavutasin XXIV Eesti
karikavõistlustel
oma võistlusklassis
I koha ja absoluutarvestuses II koha.
Kaua peab treenima, et jõuda heasse võistlusvormi?

“Alaga
tegelemine
nõuab tööd,
sihikindust ja
tahet!
Treeningud
nõuavad suurt
vaeva ja
pühendumist.
Rasketel
aegadel kulub
ära treeneri
toetav käsi ja
ergutamine.”

Tavaliselt peab treenima 4 – 6
korda nädalas. Kinni tuleb pidada treeningsüsteemist ja
igapäevasest toitumisest. Treeningkava ning toitumine peab
olema kokku pandud spetsialisti poolt. Iga inimene on erinev ning seetõttu peab igale
treenitavale ka personaalselt
lähenema.
Milliseid eeldusi bodyfitnessiga tegelemine nõuab?
Alaga tegelemine nõuab tööd,
sihikindust ja tahet! Treeningud nõuavad suurt vaeva ja
pühendumist. Kindlasti on vaja
enda kõrvale professionaalset
treenerit, kes oskab viia tasakaalu treeningu ja toitumise.
Rasketel aegadel kulub ära
treeneri toetav käsi ja ergutamine. Iseseisvalt treenija võib
endale teadmatusest rohkem
viga teha, kui kasu saada. Minu

treener on Risto Ojapõld, tänu
kellele ma olen nii kaugele
jõudnud. Loodan ka edaspidisele väga meeldivale koostööle.
Kindlasti saavutame koos edu.
(Kati küll treenib Keilas, kuid
võistlustel esindab ta spordiklubi RevalSport – Toim.)
Mis ala bodyfitness täpsemalt on? Mis vahe on kulturismil, fitnessil ja bodyfitnessil?
Kulturismis hinnatakse lihasmassi ja suurust, lisaks peab
võistleja esitama 1 minuti pikkuse vabakava muusika saatel.
Fitnessis hinnatakse esimeses voorus lisaks kehaehitusele
ka vabakava, mis peab sisaldama endas sportaeroobika elemente, akrobaatikat ja tantsu.
Teises voorus on 4 kohustuslikku poosi (eest, vasakult küljelt,
tagant ja paremalt küljelt) ning
hinnatakse lihasreljeefsust.
Bodyfitnessis
hinnatakse
vaid poseerimist. Bodyfitnessis

Kati Grabbi treeneriga

on kolm erinevat võistlusvooru
ja kaks erinevat pikkusklassi
– kuni 163 cm ja 163cm ning
enam. Mina osalen kuni 163cm
klassis.
I voorus peavad kõik võistlejad kandma musti kaheosalisi bikiinisid (sile, mustrita,
mitteläikivast kangast) ja musta värvi kingi, kaunistused ja
ehted on keelatud. II voorus
on lubatud värviline vabalt valitud materjalist trikoo, mille
kõhuosa peab olema kaetud.
Kaunistused ja ehted on siin
lubatud. Viimases voorus võivad võistlejad kanda värvilisi
bikiine, lubatud on kõik ehted
ja kaunistused. Poseerimisel on
neli kohustuslikku poosi – eest,
vasakult küljelt, tagant ja paremalt küljelt.
Ütlesid, et hinnatakse poseerimist. Mida see tähendab ja
mida hindamise juures arvesse võetakse?
Bodyfitnessi hindamise juures

võetakse arvesse erinevaid aspekte – lihasreljeefsust, kuivust
(keha rasvaprotsent viiakse
madalaks, et lihased välja paistaksid), proportsioone (õlad,
selg ja jalad), esinemis– ja poseerimisoskust ning üldist väljanägemist. Plusspunkte teenib
kõrgekvaliteediliste esinemisriiete ja särava naeratusega.
XXV Eesti karikavõistlused
kulturismis ja fitnessis ning
Balti matš toimusid 17. aprillil.
Kati Grabbi saavutas karikavõistlusel kuni 163 cm pikkuste naiste kategoorias I koha ja
sai ka absoluutseks karikavõitjaks (absoluutklassis astuvad
võistlusesse mõlema kategooria parimad.
Balti matšil võistlusklasse ei
rakendatud ning Kati saavutas
absoluutarvestuses II koha.
2. mail sõidab Kati võistlustele Lätti. Kuna ta kuulub
A – koondisesse, tuleb välisesinemisi kindlasti veel ja loodetavasti ka häid tulemusi.

uudis

Klaveriõpilased tõid konkursilt ohtralt auhindu
Suure osavõtu tõttu toimus
Loode – Eesti klaveriõpilaste
konkurss sel aastal kahes jaos.
I-III klasside konkurss toimus 14.
aprillil Keila Muusikakoolis ja IVVIII klasside konkurss 16. aprillil
Saku Muusikakoolis. Konkursil
osales kokku 118 õpilast 17
muusikakoolist. Keila muusikakooli 42 klaveriõpilasest osales
konkursil 28.

auhinnalised kohad

I klass

I koht
Kristopher Muraveiski
(õp.Eva Teppo)
Theodor Teppo
(õp.Eva Teppo)
II koht
Aili Pent
(õp.Pille Parm)
III koht
Kai Li Keller
(õp.Tiina Kalvet)

II klass

II koht
Katariina Loog (õp.Eva Teppo)

III klass

I koht
Karl Reimand (õp.Tiina Kalvet)
II koht
Mariann Reinmann (õp.Tiina Kalvet)
Valeria Vassiljeva (õp.Ada Kiisk)
III koht
Erik Leping (õp.Pille Parm)

Triin Kurm (õp.Ada Kiisk)

V klass

II koht
Hannamari Vaher
(õp.Pille Parm)
III koht
Pia Pukkonen (õp.Pille Metsson)

VIII klass

III koht
Anett Sibrits (õp.Pille Parm)
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Lühidalt
Lääne-Harju piirkondlikust noorsootööst
2007. aastal sündis erinevate noortekeskuste töötajatel
mõte ja vajadus midagi üheskoos teha. Noorsootöö edasi
arendamiseks räägiti ka noortega, mida nemad soovivad
ja kuidas seda ellu viia. 2008.
aastal toimunud konverentsil
toetasid kohalike omavalitsuste juhid Saku, Saue, Keila, Nissi
Rae, Kose ja Kernu noortekeskuste koostööd ja allkirjastasid
piirkondliku noorsootöö memorandumi. Memorandumi allkirjastamisega sooviti arendada laiapõhjalist ja mitmekesist
koostööd noorte mitteformaalse hariduse valdkonnas.
16. aprillil tähistasime Keila
Noortekeskuses
memorandumi allkirjastamise teist aastapäeva. Kohal olid noored,
noorsootöötajad,
kohalike
omavalitsuste juhid ja teised
külalised. Meenutasime kahe
aasta jooksul toimunut ja arutlesime noorsootöö olulisuse
üle. Ühiselt on toimunud palju
koosolekuid, oleme kirjutanud
oma tegevuste rahastamiseks
4 projekti ja üks projekt on täna
otsust ootamas.
Piirkondliku
koortöökogu
liikmetel on hea meel, et kohalikud omavalitsused mõistavad
noorte muresid-rõõme, noorsootöö olulisust ja toetavd ning
rahastavad noortekeskuste tegevusi.
Keila noortekeskus

Harry Raemaekers on
taas Keilas
Taaskord on Keila Koolil au vastu võtta külalisõpetaja Harry
Raemaekersit Hollandist. Hr
Raemaekers õpetab Keila Kooli
ja Keila Ühisgümnaasiumi 10.
klasside õpilasi aprilli lõpust
alates.

Tsiklite paraad sõidab
läbi Keila
Motohooaja Tallinnas avab taas
Harley-Davidson Club Estonia
poolt korraldatav Volbrimöll.
Volbrimöll algab suure tsiklite
paraadiga marsruudil Tallinn
– Saue - Keila. Tsiklite paraad
jõuab Keilasse 16.30 paiku järgmisel reedel. Tsiklid sõidavad
läbi linna tervisekeskuse kõrval
olevasse parklasse, kuhu kõigil
huvilistel on võimalik mootorrattaid uudistama tulla.
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Lühidalt
Keila/Harju Kalevi
I klassi
korvpallipoisid
said esimese
võistluskogemuse

allikas: legendary pictures

arvustus

Kus on kurva kodu?
Ütleme nii, et asusin „Seal, kus elavad
metsakollid” filmi vaatama valede ootustega, esiteks oli mul hea tuju, teiseks
mõte kollidest ja väikesest poisist tekitas
eelduse, et tegu on tõenäoliselt päris vahva lastefilmiga.
tähenduslikku dialoogi. Kogu
selle kummastava bipolaarse
tujude üles-alla hüpitamise
vahele mahub mürgeldamine
ehk asjade, puude lõhkumine
ja üksteise valimatu klohmimine.

liisa kaupmees
KAUPMEES@KEILA.EE

Tegelikult ei saa seda kuidagi
lastefilmiks liigitada, sest nendes on ju alati mingi positiivne
eeskuju ja kokkuvõttes kannab
iga korralik muinasjutt lõpuks
mingit väärtust või hoiatust,
millest päriselus kasu võib
olla.
„Seal, kus elavad metsakollid” filmis puudub paraku
lool igasugune järeldus. On
vaid elava iseloomu ja fantaasiaga poiss Max, kes põgeneb
kodust füüsiliselt ja kujutluslikult, purjetab merele ning satub metsakollidega asustatud
WARNER BROS.PICTURES PRESENTS
saarele.
Seal
PICTURES AND VILLAGE ROADSHOW
PICTURESväidab
A PLAYTONE/WILDTHINGS ta,
PRODUCTION A et
SPIKE JONZEomab
FILM
IN ASSOCIATIONWITH LEGENDARY
“WHERETHEWILDTHINGSARE”MAX RECORDS CATHERINE KEENER AND MARK RUFFALO LAURENAMBROSE CHRIS COOPER JAMES GANDOLFINI
võimeid,
mis
aitavad
lahendaCATHERINE O’HARA FORESTWHITAKER KAREN O AND CARTER BURWELL ERIC ZUMBRUNNEN,A.C.E. JAMES HAYGOOD,A.C.E. K.K.BARRETT r
LANCEACORD,ASC THOMASTULL JON JASHNI AND BRUCE BERMAN MAURICE SENDAK SPIKE JONZE & DAVE EGGERS
TOM HANKSkõik
GARY GOETZMAN JOHNmured,
CARLS MAURICE SENDAK VINCENT
LANDAY SPIKE JONZE trooda
mispeale
r
nitakse ta kuningaks.
Saarekollid on nagu dep-@
ressiivsed, halli välimusega
teletupsud, kes kisuvad terve
loo vältel üksteise ja Maxiga tüli. Kuna saarel tundub
Üks läbiv mõte on kaduvik.
olevat kõige nukra kodu, siis Koll räägib, et ükskord kukuMaxi üks lubadus kollidele on vad tal hambad ära ja ta sureb;
ära kaotada kurbus. Isegi kui õpetaja räägib lastele koolitunfilmis on mõni helgem, män- nis, et ükskord päike kustub
guline moment, katkestatakse ja maakera sureb; saareelanik
see kui noaga lõigatult mingi nendib kõrbeserval jalutades,
konfliktiga. Tülitsemised on et ükskord võtab kõrb võimust
lihtsameelsed, stiilis „mina ja kogu saar ning asukad saasinu liivakastis ei mängi!”. vad tolmuks. Täiskasvanud
Selle kõrval on ka imelikku ja inimestelegi tekitavad sellised
arusaamatut, näiliselt sügava- teemad ebamäärase ja negatiiv-

Üheksa-aastane Max jookseb kodust ära ja purjetab üle mere saarele,
kus temast saab hiiglaslike karvaste elukate kuningas.
Ent selgub, et kuningas olla polegi nii lihtne! Maurice Sendaki
menukal raamatul põhinev Spike Jonze’i fantaasiarikas ning
visuaalselt hämmastav film on jutustus lapsepõlve süütusest
ja naiivsusest, rõõmudest ja üleelamistest.

Lance Bangsi lühifilmid „METSAKOLLIDE“ tegemisest: Stseeni „Koer jookseb ja haugub“
eriti raske filmimine • Vingerpuss Spike’ile • Vampiir ründab: Max Recordsi lühilugu
• Lapsed vallutavad võtteplatsi

AUDIO: inglise, poola, türgi
SUBTIITRID: eesti, läti, leedu, inglise, bulgaaria, horvaadi, poola, serbia, sloveeni, türgi

- 97 Mins
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wherethewildthingsare.com

warnervideo.com

Where the Wild Things Are © 2009 KLG Film Invest GmbH, Package Design & Supplementary Material Compilation
© 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. Distributed by Warner Home Video. All rights reserved. “Dolby” and the
] symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Warner Bros. Entertainment Inc. is not
responsible for maintaining access to any website or its content.

HOIATUS: Autoriõiguste omanik lubab kasutada käesoleval DVD-l salvestatud audiovisuaalseid teoseid ainult isiklikeks vajadusteks. Kõik muud
õigused on reserveeritud. DVD või selle osa omavoliline kopeerimine, töötlemine, avalik esitamine, levitamine, edastamine ringhäälingus,
kaabellevi- või arvutivõrgus on keelatud ning toob kaasa tsiviil- või kriminaalvastutuse. Käesolevat DVD-d ei tohi edasi müüa, laenutada,
eksportida või levitada ärilisel eesmärgil väljaspool Euroopa Liitu ilma Warner Home Video vastava loata.

Levitab

Tammsaare tee 118 D, Tallinn 12918, EESTI, Tel. 618 1000

Z33
Y26272

se tunde ning lapsi sedasi hirmutada on liiast. Kõik see on
esitatud võrdlemisi hallitoonilises visuaalis nagu joonisfilm
„Siil udus”, mis on täielik pillerkaar võrreldes metsakollide
filmiga.
Ei kujuta hästi ette, mida
filmi tegijad jutustada tahtsid
ja kuna film põhineb sealpool
ookeani hästi tuntud lasteraamatul, on ta paljudele originaalloo fännidele pettumuse
valmistanud. Ilmselt oli sama
meelt ka filmistuudio Warner
Brothers, sest pärast 75
miljoni dollari kulutamist
tootmisele, kostüümidele
ja kollide näoilmete loomisele arvutigraafikaga paluti
režissöör Spike Jonzel lugu
ümber teha peresõbralikumaks. Kuid nagu näha, see
ei õnnestunudki.
Sihtgrupp jääbki arusaamatuks - kuna lastele
see film sobilik pole, siis
kas peaksid seda vaatama
täiskasvanud? Võimalik,
et kui oled hingesugulane
nukrameelsust harrastava
eesel Iiahiga „Karupoeg
Puhhist” või sulle meeldivad visuaalselt keelelt
„Lõvi, nõid ja riidekapp”
ning „Paani labürint”, siis võib
see film olla sinu jaoks maiuspala. Aga erinevalt eelnevatest
linateostest tuleb valmis olla
selleks, et tegu on päris melanhoolse looga. Tegu on ühe
segadusseajava filmiga, mida
võib vaadata ehk selle pärast,
et midagi sarnast pole enne
nähtud. Lastele võiks siiski
otsida elurõõmsamat meelelahutust.

20. aprillil käis Keila esimese
klassi poiste treeningrühma
võistkond koosseisus Oliver Tuuling, Marek Lehiste,
Rainis Õunpuu, Pent Urbel,
Juss Jaagu, Imre Puusepp,
Mäverik Raidmets, Remo
Juhkam, Timo Pihelgas ja
Erki Haponen mõõtu võtmas KK Rim poistega. Kuna
vastaste treeningrühmas
osaleb ka 3 II ja 1 III klassi
poiss, siis oli neid väike vanuseline ülekaal. Vaatamata sellele olid meie poisid
väga tublid. Treenerina sain
edaspidiseks nõrgad kohad
teada, mille kallal edaspidi
treeningutel töötada.
Võistlesime
jalgpallis,
rahvastepallis, korvpallis ja
teatevõistluses, milleks oli
korvpalluritele omane joonejooks. Kiita tahan Jussi,
kes treeningutel on küll tagasihoidlik, aga võistlustules tõeline lõvi.

sport

MTÜ Liikumisrõõm
kutsub disc-golfi mängima
timo suslov

MTÜ LIIKUMISRÕÕM

Pühapäeval, 25. aprillil kell
12.00 toimuvad Keila Terviseradadel esimesed algõpetuse
kursused disc-golfis.
Keila terviseradadel on
9-rajaline disc-golfi park, mis
valmis eelmisel aastal. Pakume Keila elanikele võimalust
tutvuda selle mänguga ja leida
endale looduslähedane ning

tervislik hobi vaba aja veetmiseks. Mäng sobib erinevas
vanuses ja erinevate kehaliste
võimetega inimestele ega eelda mingeid eelteadmisi.
Spordihuvilistel on võimalus leida uus võistlusala.
MTÜ-l Liikumisrõõm on kavas
korraldada käesoleval aastal ka
esimesed Keila meistrivõistlused disc-golfis.
Infot saab kodulehelt www.
liikumisroom.ee

sport
Palju oli tegemist pingil
istuvate varumängijatega,
kes kippusid ka võistlustulle. Kui seda ei lubatud, siis
meie pesamuna kraamis
kotist välja mänguasjad ja
ähvardas hakata protestiks
nendega mängima.
Õppisime ka, kuidas alustada ja lõpetada võistluseid.
Tore oli, et kohal oli palju
lapsevanemaid, kes lisaks
kaasaelamisele aitasid ka
transpordiga.
Peale võistlust toimus
võistkonna koosolek, kus
osalesid ainult „mehed“ ja
treener. Analüüsisime, mis
olid selle võistluse eesmärgid ja kuidas me nendega
toime tulime. Treenerina
jäin „meestega“ rahule.
Keila treener Ago Kliimson

Keila kooli noormehed
võrkpallivõistlustel
virge jaanre

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Harjumaa
koolidevahelistel
meistrivõistlustel võrkpallis
lõpetasid võistlussarja 10.-12.
klassi noormehed. Keila Kooli
poisid olid tublid ja saavutasid
4. koha (eelmisel aastal saavutati 9. koht). Kiilis toimunud
võistlustel osales kokku 14
meeskonda,
Võistkonnas
mängisid
Mart-Mattis Niinepuu, Priit
Danelson, Martin Kelement,
Jako Arikainen, Jagnar Jakobson, Endo
Kask, Marek
Astover ja Joel
Metsson.
Esimese
koha saavutasid Turba, teise Kose ja kolmanda Jüri Gümnaasiumi noormehed.
Võistlustel peeti ka kompleksarvestust, kus iga gümnaasium võis osaleda
6 ja põhikool 4
v õ i s t ko n n a ga.
Keila
kooli eest
võistles
4 võistkonda.

Kuna 7.-9. klasside poiste
võistkonnas vedas üks poiss
teisi alt, jäime 14 kooli seas
8. kohale. Kompleksarvestuses võitis karika esmakordselt
Turba Gümnaasium, teiseks jäi
Kolga ja kolmandaks Kuusalu
Keskkool.
Suur tänu kõikidele mängijatele, kes oma kooli au kaitsma tulid!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

“VÄIKE NÕID LILLI” - KINOBUSS
26.aprill kell 12:00 pilet: 35.Lasteﬁlm
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

KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum

KEILA LAULULAPS
8.mai kell 12.00
Keila kultuurikeskus

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

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

LASTEAED MIKI
KUNSTINÄITUS”KEVAD
HINGES”
29. ja 30. aprillil kell 13.0016.00
Jaama 10, Keila

teater

LASTEMUUSIKAL „MEIE“
Sille Krooni laulustuudio
lapsed
12.mai kell 14.00 14.mai kell
19.00
Pilet: 35.Keila kultuurikeskus

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

sport

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

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

“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

muud üritused
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

“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.
Keila kultuurikeskus

kino

Palju õnne!

LOENG LASTEVANEMATELE
„SUVEKS VALMIS“
5.mai kell 18:00 - 19:30
Veeohutuse alane loengut juhib Innar Malleus MTÜst Selts
Eesti Vetelpääste.
Eelregistreerimine: annelii
erakoollate.ee
Erakoolis Läte, Kruusa 2
KEVADKIRBUKAS
8.mai kell 10:00 - 16:00
Müüjatel registreeruda kuni
1.mai tel. 56256759 või pukpuk@mad.scientist.com kohatasu 25 .- Rõõmu naabrivalve
sektori elanikele tasute.
Rõõmu kaubamaja kõrval
parklas
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Jumalateenistus armulauaga
25. aprill kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Piiblitund
28. aprillil kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
28.aprill

kell 17.00

Keila JK A (91-94) -

FC Levadia

Sündinud

02.04.2010 Riki Matos Martins
14.04.2010 Horre Haukka
Mälestame

Johannes
Glasberg`i
avaldame südamlikku
kaastunnet Veerale lastega.
Keila linna PÜ

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda 1-toaline korter pikemaks ajaks. Kiire! Tel.5087211.

müük
Saetud, lõhutud toores hall
lepp 420 eek/ruum ja sanglepp
460 eek/ruum. Kuiv lepp 30
eek/40l võrk. Tellimine E-R 09:0017:00 Tel:5033119 e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa uus kolmerattaline jalgratas, sobib ka invaliidile. Näeb
väga hea välja, peal suur korv.
Helistada õhtuti tel. 2099129.
Müüme aastaringselt saetud,
lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid, koos kohale toomisega.
Keila piires on transport tasuta.
Tel. 56464334, e-mail: cybarius@
gmail.com.
Müüa kasutatud korralike ﬁrmade rehvid 14”-17”. Hinnad soodsad. Helistage ja küsige lisa. Tel.
53595116.
Pakume mulda, kruusa, ehitus
- täiteliiva, killustiku ja freesitud
asfalti koos transpordiga. Hinnad
soodsad! Tel. 55620620

Teenus

Avatud on uhiuus
kunsti- ja käsitöötarvete
pood Keilas, Keskväljak 15
(I korrusel endises
kontoritarvete kaupluses)
Kui sulle meeldib luua oma kätega midagi ilusat siis ootavad sind
kvaliteetsed Tšehhi helmed, pärlid ja poolvääriskivid!
Lisaks ehete osad ja tarvikud, FIMO polümeersavi,
tikkimistarvikud ja – komplektid, lõngad, niidid, valmis
käsitööesmed ja palju muud!
Ühtlasi võtame müüki kvaliteetset
käsitööd.
Avatud: E-R 9:30-18:00, L 9:00-14:00 P suletud.
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Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

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.
Väljaõppinud
puulangetaja
teeb puude- ja oksteraiet, tõstuki ja köistehnikaga ohtlike puude
langetamine hoonete või liinide
läheduses. Lisaks puude tüvest
proovide võtmine (mädaniku
kontroll). Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta.
Tel 56169864.
OÜ NBT rendib korteriühistutele ja eramajaomanikele konteinereid kevadkoristustöödeks (10, 12,
17 ja 30m3). Hinnad kokkuleppel.
Tel. 56641268, 5201747.
Teostame kütte- ja ventilatsiooni töid, müüme ja paigaldame
soojuspumpasid, nii ﬁrmadele kui
ka eraisikutele. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel. 56645584, andrei@
eurovac.ee.
Pakun keevitusteenust: aiaväravad, pingid, võite tellida ka kaasaskantavaid massaažilaudu ja
muud! Hind kokkuleppel. Garantii
ja kvaliteet! Tel. 5104186 Vladimir.

LIISI LEIVAKODA

kell 13.00 soe sai
kell 14.00 soe sepik
kell 15.00 soe leib
Haapsalu mnt 31, Keila (vana fotopood)
Oleme avatud:
E-R 8.00-18.00 / L 9.00-15.00

www.leivakoda.ee

Katuse – plekitööd. Paigaldan ja
valmistan erinevaid katusedetaile:
harja-, akna- ja korstnaplekid, vihmaveesüsteemid, lumetõkked jne.
Ehitan ja parandan plekk-katuseid.
Tel. 5211875.
Pakun
korstnapühkimisteenust. Kasutusel kaasaegsed töövahendid ehk tolmuvaba tehnoloogia. Teostan ka pottsepatöid.
Tel. 53449660. www.ahjuvana.ee,
www.korsten.ee .

muu
Organismi ülduuringud ja teraapia, massaaž, põletikuliste ja
valuliste kohtade raviks moksa
lamp (sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki, seljavenituspink (aitab nihkunud lülid, liigesed
ja kõõlused taas paika), teisipäeviti eelregistreerimisel kaaniravi.
Keila Tervisekeskuses. Info tel
53330299 Merike või vt www.algallikas.ee.
Endise kauplus Tallinna ruumides (Keskväljak 6) avati Keila Loomakliinik. Teie loomi ravivad Saku
loomakliiniku veterinaarid Jaak
Jõks ja Sven Müürsep. Lisaks leiab
kliinikust väikeloomade sööta ja
ravimeid. Aprillis loomatoitudel
soodsamad hinnad. Soodustust
pakub Keila TÜ kliendikaart. Loomakliinik on avatud E-R kell 11 - 19.
Telefon on 670 5243. Lisainformatsioon www.loomakliinikkeilas.
ee.

Keila Lasteaed Miki
“Tere-päev “ toimub
28.aprillil kell 16.00.
Tutvustame maja
töökorraldust, räägime
oma tegemistest,
vastame küsimustele.
Olete oodatud kogu
perega !
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SELVERI AIANURGA
AVAMISPAKKUMISED
29.0405.05.2010

KÕIK AIASÕBRAD SELVERISSE!
Nüüd avatud aianurk koos heade pakkumiste
ja veel paremate hindadega!
Aianurk avatakse 29. aprillil kell 9:00 Pirita,
Keila ja Hiiumaa Selverites ja head ning
paremat saab soetada kuni 15.08.2010.

ASB Suvelillede muld , 20 L

Multriflora elupuu
Brabant, 100 cm, 1 tk

-42%

-32%

24

90
1,25/L
tavahind
37,00

79

90
tavahind
139,00

Piltidel on illustratiivne tähendus. Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub.
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Reklaam

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

30. aprill kell 20:00

VOLBERDAMINE

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

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

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

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

MÜÜGIL
KEVADmüügile
- SUVI 2008
Saabusid

tel.6713399 www.maeru.ee

meeste ja noormeeste

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

Müügil ka „VALLAI“ taastatud rehvid

795.825.1195.1050.995.1095.1575.1545.1995.-

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

Võta kaasa kannel, kitarr,
pasun, bänd vms tule ja
tõmba ise pidu käima
Parimale nõiale ja
pillimängijale auhind!

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
ülikonnad, kevadjoped,
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
pluusid, dzemprid.
ERFO Saksamaalt - uued mudelid
Täienenud valik
naisterõivaid ja käekotte.
UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
Kliendikaardi
TÄIENENUD VALIKomanikule
LÕHNASID
erinevad
UUS VALIKpakkumised!
JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt
KLIENDIKAARDI OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST
OLETE
OODATUD!

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

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

Soovime võimaldada teile
rohkem vaba aega.
Meie usinad koduabilised
koristavad teie kodu ja
triigivad pesu.
Info kodulehel:
www.korraskodu.eu
Tel: 5275723
Info@korraskodu.eu

AS Eraküte otsib KEILA OSAKONDA

SOOJUSVÕRGU MEISTRIT
Uuelt meeskonnaliikmelt eeldame:
tÃMEUFBENJTJTPPKVTUFIOJLBTU
t5FIOJMJTUUBJQMJLLVTUKBLPSSFLUTVTU
t&FTUJLFFMFPTLVTU
t#LBUFHPPSJBKVIJMVCB

Omalt poolt pakume:

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

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

t4UBCJJMTFMUUÚÚLPIUB
t"NFUJBVUPU

"WBMEVT $7 QBMVNFTBBUB
BBESFTTJM1ÜIKB ,FJMBWÜJ
ENJUSJJWBOPW!EBMLJBFF

