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Keila linna teenetemärgi saavad
Madis Talgre ja Hans-Dieter Ellerbrock
Keila Linnavolikogu otsustas
anda Keila linna teenetemärgi
nr 24 AS Harju KEK juhataja
Madis Talgrele koostöö eest
Keila linnaga ja Keila Tööstuspargi arendamise eest ning teenetemärgi nr 25 sõpruslinnade
liikumise aktivistile Hans-Dieter Ellerbrockile aastatepikkuse
töö eest sõprussuhete arendamisel Keila ja Barsbütteli vahel.
Keila linna teenetemärki antakse alates 1998. aastast Keila
linnale osutatud eriliste teenete eest. Märgi saajad otsustab
Keila linnavolikogu.
Teenetemärk on valatud valgest metallist ning koosneb stiliseeritud männipuu kujutisest
ja selle juurte vahele kinnitatud
Keila linna vapist. Vapi kilp on
kullatud, rukkilille süvend on
täidetud sinise emailiga. Teenetemärgiga rahalist preemiat
ei kaasne.
Teenetemärgid antakse üle
Keila linnaks nimetamise 72.
aastapäeva tähistaval kontsertaktusel Keila Miikaeli kirikus 1.
mail kell 16.00. Publikule tasuta kontserdi annab Inseneride
Meeskoor.
Keila linna teenetemärgi kavalerid on:
Nr. 1 Dieter Weis, Barsbütteli
vallavanem, kes oma tegevusega 1989-1998.a. on kindlustanud Keila linna ja Barsbütteli
valla sõprussidemete järjekestvuse ning toetanud Keila linna
arengut uutel alustel.
Nr. 2 Indrek Sei, kõrgetasemeliste sportlike saavutuste eest,
millega on ta teadvustanud

muusika

Eesti Vabariiki ja Keila linna
ülemaailmsel areenil.
Nr. 3 Rein Siim, tunnustades
tema teeneid Keila linna ja selle
demokraatlikult valitud esinduskogu arendamisel.
Nr. 4 Hans Palla, tunnustades tema märkimisväärseid ja
pikaajalisi teeneid Keila linna
majanduse ning infrastruktuuri
arengus.
Nr. 5 Harry Raemaekers, tunnustades tema teeneid õpilasja kultuurivahetuse algatajana
ning edendajana Keila linna ja
Nieuvegeini Hollandis vahel.
Nr. 6 Koidula Kohver, tunnustades tema elutööd tantsijate
kasvatamisel ja rahvatantsu
propageerimisel.
Nr. 7 Svend Roed Nielsen, Taani Kuningriigi suursaadik Eesti
Vabariigis aastatel 1995-2000,
hinnates tema panust Keila linna arengusse.
Nr. 8 Vello Vensel, suurte teenete eest Keila linna omavalitsuse arendamisel, panganduse
asutamise ja arendamise eest
Keila linnas ning heategevusliikumise asutamise, arendamise
ja juhtimise eest Keilas linnas.
Nr. 9 Antje Harde, aktsiooni
“Privatinitiative für Keila” korraldamise eest.
Nr. 10 Leino Mägi, teenete eest
Keila Tervisekeskuse rajamisel
ja linna elu edendamisel.
Nr. 11 Endel Palla, kes AS Harju Elekter juhina on tegutsenud
Keila linna arengu huvides.
Nr. 12 Ina Ahlrichs, koostöö
ja õpilasvahetuse arendamise
eest Keila linna ja Barsbütteli
valla vahel.

Nr. 13 Aado Salumäe, mudellennuspordi kauaaegse edendamise eest Keila linnas.
Nr. 14 Ruth Kukner, Keila linna ja Keila kooli ajaloo jäädvustamise eest.
Nr. 15 Lembit Kirsme, AS Harju KEK nõukogu esimees - tänapäevase tööstusküla rajamise
eest Keilasse.
Nr. 16 Liisa Ruha, Huittise
Soome-Eesti seltsi esinaine Keila Sõpruslinna Huittise pikaajaliste Soome-Eesti vaheliste kontaktide edendamise eest.
Nr. 17 Antanas Paleckas,
Keila Sõpruslinna Birtsonase
linnavalitsuse ametnik- kuumaõhupallide toomise eest
Keilasse.
Nr. 18 Ülo Jõgi, teenete eest
Keila noorte kasvatamisel.
Nr. 19 Andres Allikmäe, ettevõtluse arendamise ning hariduse, kultuuri ja spordi toetamise eest.
Nr 20 Vambola Kaldre, Keila
ajaloolise raudteejaama hoone
taastamise eest
Nr 21 Gerd Münchov, LoodeKeila elamurajooni arendamise
eest.
Nr 22 Veiko Kaufmann, Keila
linna veemajanduse ülesehitamise eest.
Nr 23 Elmar Õun, sõprussuhete loomise ja hoidmise eest
Keila ja Nacka vahel.
Nr 24 Madis Talgre, koostöö
eest Keila linnaga ja Keila Tööstuspargi arendamise eest.
Nr 25 Hans-Dieter Ellerbrock,
aastatepikkuse töö eest sõprussuhete arendamisel Keila ja
Barsbütteli vahel.

Keila noormees
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laululapse konkursil
esikoha
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Nädal Lõppes, teine algas

KASULIK

Jõudu eksamiteks

Viljapuude lõikusest

Istusin ühel päikeselisel laupäeval mõned head aastad
tagasi ühes tollase Keila gümnaasiumi kolmanda korruse
klassis, veepudel ning paar šokolaadi laual, ning ootasin
ühte hetke. Seda hetke, mil pidi selguma, millisel teemal
mööduvad järgmised kuus tundi minu elust. Kuus tundi,
mis pidid omakorda andma aimu sellest, millised võimalused ootavad sügisel. Õnneks oli teema sobiv ning kriisist ja
sillast üsna lihtne kirjutada. Sellegipoolest oleksin meelsamini olnud iga väljas mängiva lapse ja koeraga jalutaja
nahas.

Praeguseks on
enamus lõikusajast
juba läbi, kuid arvestades külma
kevadet, võib praegu veel rahumeeles
lõikamisetööd teha.
Järgnevalt mõned
näpunäited.

web.keila.ee/Foorum

Mis toimub
Männiku pargis?

tiiu eller
Paar kuud hiljem oli tõe ja kergenduse hetk. Sellest
päevast on meeles eeskätt see, kuidas süüdistasin õde
valetamises, kui ta mind hommikul äratas teatega: „Su
klassijuhataja helistas ja ütles, et sa said 10.“ Selgus, et ei
valetanud. Mille eest mulle, muidu viielisele õpilasele, aga
üldse mitte väga heale kirjandikirjutajale, maksimumhinne
pandi, ei tea siiani.
See kevad oli kindlasti üks tihedamaid ja keerulisemaid,
täis eksameid, mis tundusid määravat nii palju. Eks määrasidki, kuid tagantjärele vaadates kindlasti mitte nii palju, kui tollal näis.
Eelmisel laupäeval lugesin netist
kirjanditeemasid. Mõtlesin, et küll
need kirjanditeemad on ikka lihtsaks
läinud – „meie ajal“ oli kõik ju raskem.
Lausa igal teemal võiks kirjutada. Ja
siis sain aru, et ei mäleta enam üldse,
mida üks lõpueksam tähendab tol hetkel, kui seda tegema pead.
Jõudu kõigile, kellel algas laupäeval
eksamihooaeg. See saab läbi varem,
kui oskate arvatagi.
Doris matteus
leht@keila.ee

Kuna enamik Keila aedadest
on rajatud paar-kolmkümmend aastat tagasi, on valdavalt tegu suurte puude noorenduslõikusega. Tihti on veel
nii, et ruumikitsikuse tõttu on
puude alumised oksad, mis
on ju lõikamiseks kättesaadavad, ära lõigatud. Puust on järele jäänud paar-kolm põhioksa, mille tipus kusagil taeva
all on oksarägastik. Ja ongi
pererahvas probleemi ees ülevalt õunu kätte ei saa ja
alla kukkudes on viljad rikutud.
Kuidas saada õunapuu madalamaks?
Kõigepealt käi ümber puu vaata teda ligidat ja kaugelt.
Püüa leida veidigi horisontaalsuunas kulgevaid põhioksi ja
lõika nende pealt. Suurt oksa
lõigates tee mitu lõikust, et
oks kukkudes ei lõhuks allesjäävaid oksi. Viimast lõiget
tehes sae lõikesuunale vastu
nii, et oks ei tõmbaks kukkudes kaasa koort. Ära jäta kontsu, vaid lõika täpselt allesjääva oksa pealt.
Kui kogu puu on lõigatud

foto: Flagstaffotos

madalamaks, tuleb teostada
harvenduslõikus. Ära tuleb
võtta kõik ristuvad oksad, vesivõsud, peenike kribu-krabu
jne. Pea meeles: lõika kontsu
jätmata (vesivõsud, harvendatavad ja ristuvad oksad) või
punga pealt, kui lõikad oksa
lühemaks. Pung vali suunalt,
kuhu tahad edaspidi oksa kasvavat.
Nüüd mine veelkord puust
kaugemale ja vaata, kas kõik
on proportsioonis, nii kõrgus
kui laius. Lõika ära liigselt
väljaulatuvad oksad.
Paar sõna vesivõsudest
Vesivõsud on puude tõeline
nuhtlus. Eelmisel aastal ilusaks lõigutud puudel on püsti
tihe okstemeri. Ja kui lõikus
oli paar-kolm aastat tagasi,
siis on vesivõsudest juba noored puud üles kasvanud. Mida
teha?

Soovitan lõigata vesivõsud,
mis kasvavad püsti, maha nii
oksa lähedalt kui võimalik.
Muidu on järgmisel aastal samas kohas juba viis vitsa püsti. Nii et kaarduva põhioksa
pealne lõika puhtaks.
Kõrvale suunduvaid võsusid võid alles jätta, lühendades neid sobiva pungani või
lõigates need viljaoksteks.
Augustis (eriti kahaneva kuu
faasis) on sobiv aeg õunapuudelt selle aasta vesivõsude eemaldamiseks. Päris ladvas on
seda raske teha, kuid tüvelt ja
suurtelt okstelt on neid hea
ära rebida.
Oksajäätmete põletamisel
tuleb kindlasti silmas pidada
tuleohutusnõudeid. Võimalus
on ka tellida aiajäätmete äravedu või selleks mõeldud konteiner.
Tarka silma ja teravat saagi
kõigile!

Nädal piltides

Fotod: valdur vacht

Põhja 8a/3 elamus oli 5.mail telekanalis
TV3 algava tõsielusarja „Naabrist parem“ pressitutvustus.
Pildil saates osalejad ja saatejuht Alari Kivisaar.

Keila nädalaleht

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

Fotod: valdur vacht
Esmaspäeval alustas OÜ
Reaks Ehitus kirikuaia värava kõrval asuva
kabeli rekonstrueerimist. Töödega loodetakse valmis saada mai lõpuks - juuni alguseks.

vastutav väljaandja:
doris matteus

internetiFoorum

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: valdur vacht

Eelmisel nädalal räägiti
Harjumaa muuseumis kooli- ja lasteaialastele jüripäevast. Tehti lõket ja võideldi ka
lohega. Pildil on Püha Jüri.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Juba mõnda aega näen,
et männikust võetakse puid
maha. Need on ikkagi puud
pargist, mitte kooli ehitusalalt. Järelejäänud kännud
ei ole sugugi ilusad silmale
vaadata.
Kõik kännud, mis on metsa
jäänud, on asotsiaalidele
laua eest. Sinna ümbrusse
jäetakse ka kogu praht (pudelid, kilepakendid jm).
Samas on kasvama jäetud
väiksed kuivanud puud.
Kännu järgi hinnates, tundub, et maha on võetud
puud, millest saab head küttematerjali.
Inge Angerjas
Männiku pargis kuivanud
puude likvideerimiseks on
väljastatud raieluba ja iga
puu on looduses üle vaadatud. Tööde üleandmise
tähtaeg on 30. aprill 2010,
selleks ajaks peavad olema
koristatud ka oksad. Kännud jäävad metsaparki. Tegemist on loodusliku pargiosaga, kus likvideeritakse
ohtlikud puud, kännud on
sellises pargis loomulikud ja
osa pargi ökosüsteemist.
Prahi koristamisega pargist
tegeleb Makrokapital.

ainult üks küsimus
Linnakodanik saatis Keila
Lehele pildid Keila linna
sissesõidult ning tundis
huvi, mis on see „must
aine“, mida ladustatakse
Keva territooriumil, milleks seda kasutatakse ja
kas see must mägi jääbki
Keila sissesõidule?
Rein Siim, AS Keva:
See “must aine” on puhas
toore teede ehitamiseks. Tegemist on freesasfaldiga.
Selle omanik on AS Tallchart, kes rendib meilt territooriumi ladustamiseks. Materjal tuli Hollandist, on
keskkonnaohutu ja liigub
varsti siit minema. Toode
vastab standardile NEN-EN
13242:2003 ja vastav sertiﬁkaat on olemas.
Ülle Lindus, Keila linnavalitsuse keskkonnanõunik:
Suurtes kogustes ladustamine on linnapilti visuaalselt
väga palju mõjutanud ning
sellest oleme ka Tallchart
OÜ juhatajaga rääkinud.
Tema sõnul käib laialivedu
iga päev ning freesasfalti
juurde rohkem ei tooda,
seega peaks linnapilt sissesõidul lähiajal normaliseeruma.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Eesti Naabrivalve kutsub naabrit üles
andma

26. aprillist kuni
10. maini saavad
kõik Eesti elanikud
esitada kandidaate
Hea naabri konkursile. Konkursi abiga
tahame tunnustada
tublisid ja abivalmis
naabreid ning edendada heanaaberlikke suhteid kogukondades.
tiina ristmäe

MTÜ EESTI NAABRIVALVE

Igaüks saab esitada oma naabri Hea naabri konkursile,
tuues välja, miks just temal
on parim naaber. Andke meile teada oma heast naabrist
ja meie tunnustame heanaa-

berlikke suhteid auhindade ja
meenetega, mida koos naabriga nautida saate!
Konkursi peaauhinna on
välja pannud turvafirma G4S
Eesti, nemad lubavad aasta
aega parima naabri kodu tasuta valvata, paigaldades selleks
vajalikud seadmed ja kattes
valvega seonduvad kulud. Lisaks on auhindu välja pannud
Aianduskeskus Ceres, Rahva
Raamat ja Eesti Naabrivalve
ühing. Ja veel - Estonia Rahvusooper kutsub häid naabreid koos tasuta ooperielamusi
nautima. Konkursi üllatusauhinnad on Ergo Kindlustuse
poolt.
Niisiis andke teada oma
heast naabrist, kirjutades kokkuvõtvalt oma naabri nendest
omadustest ja tegudest, mis
teevad temast teie jaoks hea
naabri. Kirjutisi ootame kon-

AUHINNAD

Keilas avatud neljanda naabrivalvesektori vanem Kati Urbala

kursilehel www.naabrivalve.
ee/heanaaber või aadressile
info@naabrivalve.ee. Hindame kirjatükkide sisukust ja
headele kogemustele faktide
lisamist.
Parima naabri valib välja
konkursi tarbeks loodud žürii,
kuhu kuuluvad Eesti Naabrivalve, Korteriühistute Liidu,

Lisaks teistele auhindadele on Keila linna
elanikel võimalik saada
auhindu ka Keila linnas
tegutsevatelt ettevõtetelt: AS Keva poolt
koorma haljastusmulda, Keila Tervisekeskuselt kinkekaardi,
Securitaselt MagLite
taskulambi ja firma logoga meeneid.

AS G4S Eesti ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu esindajad. Konkursi täpsemad tingimused ja
žürii liikmed leiate konkursi
koduleheküljelt.
Parim naaber kuulutatakse
välja 15. mail Eesti Naabrivalve ühingu 10 tegevusaasta
pidulikul vastuvõtul.

Keila arhitektuuripärand
Jätkub eelmise nädala Keila Lehes alanud sari, mille eesmärgiks on tutvustada lehelugejaile Keila 20. sajandi
arhitektuuripärandit.
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.
Kõik 20. sajandi arhitektuuri kaardistatud objektid on saadaval ka Muinsuskaitseameti registris, mille leiab aadressilt www.muinas.ee.

Foto: erakogu

Lühidalt
Kristjan Kannukene võitis Harjumaa laululapse
konkursil esikoha
Laupäeval, 24. aprillil toimus
Viimsi Huvikeskuses konkursi
Harjumaa Laululaps 2010 finaalkontsert, kus Keilast pärit
noor laulja Kristjan Kannukene
saavutas esikoha.
Eelvoorudes valiti igast vanusegrupist välja 6 lauljat ning
finaalkontserdil oli võimalus
kuulata Harjumaa parimaid
soliste, kelle esinemine pakkus tõeliselt head muusikaelamust. Keila linna esindas lauluvõistlusel Keila Kooli 6. klassi
õpilane Kristjan Kannukene,
kes saavutas oma vanusegrupis poiste arvestuses I koha
B.J.Armstrongi looga „Last
Night on Earth“.
Kristjani aktiivne muusikutee algas 5aastaselt, kui ta hakkas laulma Keila Poistekooris.
Praegu õpib ta viiulit ja klaverit Keila Muusikakoolis, lisaks
sellele on ta iseseisvalt selgeks
õppinud ka kitarrimängu. Peale
Keila Poistekoori jõuab Kristjan
käia laulmas ka üle-eestilises
poistekooris Kalev ning teha
bändi Keila Noortekeskuses.
Soovime Kristjanile palju õnne
ja edu tema muusikuteel!
Kadri Leping

Veeohutusloeng lastevanematele „Suveks
valmis“

Ärihoone-elamu Haapsalu mnt 21
Väikelinnale iseloomulik segafunktsioonis hoone. Vahetult enne I maailmasõda valminud hoone on algusest
peale sisaldanud esimesel korrusel äripindu, II korrus
on algselt kavandatud elamiseks. Nõukogude ajal oli
hoones miilitsajaoskond. Maja renoveerimisse on panustatud hädapäraselt mistõttu tema arhitektuurne
säilivusaste on küllalt hea. Tegemist on vist ainsa säilinud nurgalahendusega Keilas. Provintsijuugendile iseloomulikku vormikäsitlust täiendab Keilas mujalgi mitmel pool kasutust leidnud ažhuurne puitkonsool hoone
tagafassaadil (toetab rõdu). Hoone paikneb Keila kesklinna miljööväärtuslikul alal. Ettepanek: võtta arvele
kui väärtuslik ja Keilas märgilise tähendusega hoone,
ohustatuse korral ka riikliku kaitse alla.
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Foto: doris matteus

Elamu Jaama 2
Ülevenemaalisest tüüpprojektist nr 22 välja kasvanud hoonetüüp, mis levis massiliselt väikelinnades ja suuremate linnade eeslinnades. Ehitatud 1903. Iseloomulik väikelinna elamu, detailides hästi teostatud ja säilinud. Dekoratiivne veranda
hoovipoolsel küljel. Oluline roll jaamaesise väljaku ansamblis. Hoone paikneb Keila kesklinna miljööväärtuslikul alal. Ettepanek: Keilas oli veel kümmekond aastat
tagasi säilinud tähelepanuväärsel hulgal tsaariaegset elamuarhitektuuri. Tänaseks
on suurem osa sellest sobimatute ümberehituste läbi oma väärtuse ja algupära
minetanud. Eelnevat arvestades võtta hoone riikliku kaitse alla või võtta arvele kui
väärtuslik hoone.

Tere tulemast 5. mail kell 18.30
Erakoolis Läte (Kruusa 23, Keila) toimuvale veeohutusloengule „Suveks valmis“. Loengut
viib läbi MTÜ Selts Eesti Vetelpääste ning see on suunatud
algklassilaste vanematele. Kõne
all on laste ohutuse tagamine
veekogu ääres ja praktilised
nõuanded, kuidas ohuolukorras käituda. Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte korraldatav loeng
on avatud kõigile Keila linna
elanikele, osalemine loengus
on tasuta. Andke oma tulekust
teada: annelii@erakoollate.ee
Veeohutuskoolitus „Suveks
valmis“ on osa projektist „Turvaline Läte“, mida rahastab
Päästeameti projektikonkurss
mittetulundusühendustele
“Õnnetuste ennetamine 2010”.
Haridus- ja Kultuuriselts Läte.
www.erakoollate.ee

Foto: doris matteus

Keila Kooli õpilased
maakondlikul saksa keele
olümpiaadil

Historitsistlik hoone Jaama 8/
Haapsalu mnt 8
19.sajandi lõpul parun von Uexkülli poolt ehitatud
nn kroonuhistoritsismi esindav paekivist tellissilluste ja –karniisidega hoone, kus 1907-1911 töötas riigikool. Pärast I maailmasõda asutas J.Tähe
siia villakraasimise ja –ketramise vabriku, sama
tegevus jätkus ka nõukogude ajal. Viimased 1520 aastat seisnud tühjana. Hoone paikneb Keila
kesklinna miljööväärtuslikul alal. Ettepanek: võtta
hoone riikliku kaitse alla või võtta arvele kui väärtuslik hoone.
Foto: erakogu

Foto: doris matteus

21. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus toimunud maakondlikul saksa keele olümpiaadil
esinesid edukalt Keila Kooli
õpilased.
Miina Härma 6b klassist jagas
II - III kohta, Karoliina Kreem
7a klassist saavutas I koha
ja Elis Niinberg 7a klassist III
koha. Daniel Sula 9a klassist
sai II koha.
Kaarin Birkan
Keila Kooli saksa keele õpetaja

4

Uudised

Alkoholimüük peatub täna kell 14
Harju maavanema korraldusega on peatatud alkohoolsete jookidega kauplemine maakonnas alates 30. aprilli kella 14.00-st kuni 1. mai hommikuni kella 10.00-ni.
Alkohoolseid jooke (õlut etanoolisisaldusega üle 0,5
mahuprotsendi ja muud joomiseks mõeldud vedelikku etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi) ei tohi
müüa Harju maakonnas asuvad kauplused, rändkauplused ja välikohvikud. Alkoholimüük on keelatud ka
volbriööl maakonnas väljaspool siseruume toimuvatel
avalikel üritustel.
Korralduse eesmärk on vähendada volbriööl alkohoolsete jookide rohke tarbimisega kaasneda võivate
õigusrikkumiste arvu Harju maakonnas.
Tulenevalt alkoholiseadusest on maavanemal õigus
politsei ettepanekul peatada alkohoolsete jookidega
kauplemine. Ettepaneku alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks tegid maavanemale Tallinna
Linnavalitsus ja Põhja Prefektuur.
Harju Maavalitsus
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Kaevetööd häirivad liiklust
Alates 27. aprillist kuni mai lõpuni kestvad kaevetööd häirivad liiklust Luha tänaval, Tallinna
maanteel
ja
nendevahelisel Põhja tänava
lõigul.
Alates reedest, 30. aprillist
ei saa vähemalt kolme nädala
kestel läbisõiduks kasutada
Põhja tänava lõiku Luha tänava ja Tallinna maantee vahel.
Mais on kaevetööde teosta-

mise ajal mitmes kohas tavapärane liiklus häiritud Tallinna
maanteel. Seal kaevatakse veetrassiga liitumispunktide rajamiseks. Tallinna maantee jääb
liiklusele avatuks, kaevetööd
toimuvad vaid ühel sõiduraja
ulatuses. Sel ajal on soovitatav
ümbersõidutee Luha tänava
kaudu. Keila linnavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Keila Linnavolikogus
Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas 24. aprillil 2010 Pargi 21
kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuga jagatakse
1588 m2 suurune elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks väikeelamu
krundiks ja määratakse
krundi piirid ning ehitusõiguse ulatus uue väikeelamu
ehitamiseks.
Pargi 21 krundi suurus
on 717 m2, ehitusalune
pind kuni 179 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, lubatud hoonete arv krundil 1
üksikelamu ja 2 abihoonet,
maksimaalne korruselisus

elamul 2 ja abihoonetel 1,
suurim lubatud kõrgus elamul 9 m ja abihoonel 5 m.
Pargi 21a krundi suurus
on 871 m2, ehitusalune
pind kuni 179 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, lubatud hoonete arv krundil 1
üksikelamu ja 1 abihoone,
maksimaalne korruselisus
elamul 2 ja abihoonel 1,
suurim lubatud kõrgus elamul 9 m ja abihoonel 5 m.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine oma krundil ja tehnovarustus.

Sotsiaalkorter
Keila Linnavolikugu otsustas oma 24. aprillil toimunud istungil tunnistada Kei-

la linna sotsiaalkorteriks
Keila linnas Põllu tn 1a asuva korteri 511.

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 12.04.2010-21.04.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
49 sündmust, sh 13 liikluseeskirja rikkumist, millest enamus
oli seotud turvavöö mittekasutamisega.
Üheksa isikut jäid politseile
vahele avalikus kohas alkoholi
pruukimisega, nendest üks oli
alaealine. Samuti tabas politsei ühe alaealise suitsetaja.
Nii alaealise alkoholipruukija
kui suitsetajaga tegeleb edasi noorsookonstaabel. Linnas
pandi toime kaks avaliku korra rikkumist, üks isik urineeris
avalikus kohas ja teine sõimas
kaasinimesi.
Seoses soojade ilmadega on
politsei ja turvafirma järjest
rohkem hakanud tabama avalikus kohas alkoholi pruukijaid.
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).
Sündmused:
12. aprillil lahkus Keva tanklast sõiduk ning ei tasunud kütuse eest.
12. aprillil varastati Haapsalu
mnt puiduärist laudu. Politsei
on kindlaks teinud varguse toime pannud isikud.
13. aprillil varastati Linnamäe
teelt haagis.
14. aprillil varastati Jaama tänavalt 20 m võrkaeda ning Jõe
tn murti sisse autosse ja varastati kõlarid.
15. aprillil peeti Säästumarketis kinni kaks alaealist varast,
kellel tuli peale nätsuisu.
15. aprillil murti aknaklaasi
lõhkumise teel sisse Raudtee
tänaval asuvasse eramusse ja
varastati erinevaid esemeid.
21. aprillil peeti Rõõmu Kaubamajas kinni pisivaras.
Tuletan veel meelde, et ala-

ti võib helistada turvafirma
Securitase telefonil 1660, kui te
näete linnas korrarikkumist või
midagi kahtlast.
securitas 1660
21.04 kell 15.07 - Jaama vanal
perroonil tarvitati õlut. Hoiatatud ja minema saadetud.
21.04 kell 16.30 - Põllu tn joobes isik. Koju saadetud.
21.04 kell 22.15 - Noorte kogunemine Selveri parklas. Teavitatud, et kauplus suletud, ning
palutud lahkuda. Lahkusid.
22.04 kell 14.50 - Ühisgümnaasiumi kõrval 2 isikut suitsetasid,

1 oli alaealine. Isikud tuvastatud
ning info edastatud politseile.
22.04 kell 18.30 - Jaama vana
perrooni tagumises otsas seltskond koos kinniste alkoholipudelitega. Isikuid hoiatatud ja
minema saadetud.
23.04 kell 21.35 - Keila poe juures tarvitasid 4 noormeest alkoholi. Hoiatatud ning minema
saadetud.
25.04 kell 22.35 - Ühisgümnaasiumil lõhuti 4 akent, sündmuskohale jõudes isikud põgenesid.
1 joobes isik kinni peetud ning
politseile üle antud.
26.04 kell 20.45 - Jaama 11 juures maas alkoholijoobes meesterahvas. Üle antud politseile.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Знаки за заслуги перед
городом
Городское собрание приняло решение наградить
знаком № 24 руководителя АО «Харью КЕК» Мадиса Талгре за сотрудничество с городом и вклад в
развитие городского промышленного парка и знаком № 25 активного участника
движения
городов-побратимов
Ханса-Дитера Эллербока
за вклад в развитие дружеских связей между городами Кейла и Барсбюттель.
Знаки будут вручены на
торжественном концерте,
посвященном 72-й годовщине городского статуса
Кейла, который состоится 1
мая в Михклиской церкви.
(стр. 1)
Проект «Молодежь – в
школу»
В рамках проекта «Молодежь – в школу» в этом
году в Кейлаской Школе
работало три молодых учителя. В этом номере городской газеты они поделятся
своими впечатлениями об
учительском труде, расскажут, что понравилось и что
оказалось не совсем по
душе. (стр. 5)
Земляные работы будут мешать дорожному
движению
Начиная с 27 апреля и до
конца мая, на улицах Пыхья и Луха, а также на Таллиннском шоссе будут проходить земляные работы,
которые будут мешать дорожному движению. Начиная с 30-го апреля, в течение трех недель нельзя
будет использовать отрезок улицы Пыхья, который
ведет с улицы Луха на Таллиннское шоссе. В мае земляные работы начнутся на
Таллиннском шоссе, но
шоссе для движения не закроют. Будет работать одна
полоса. Городское правительство извиняется за
возможные
неудобства.
(стр. 4)
Конкурс «Лучший сосед»
С 26 апреля по 10 мая смогут все жители Эстонии
представить своих кандидатов на участие в конкурсе «Лучший сосед». Целью
конкурса является поощрение и развитие традиции
добрососедских отношений. Главный приз кон-

Ühisgümnaasiumil lõhutud neli akent. Peeti kinni üks joobes isik ning anti üle politeile

курса предоставила охранная фирма G4S Eesti,
которая будет бесплатно в
течение года охранять жилье победителя конкурса.
Самого лучшего соседа
определит
авторитетное
жюри, в которое входят
представители объединения «Соседский надзор»,
представители охранного
предприятия G4S Eesti. Более подробные условия
конкурса можно найти на
сайте www.naabrivalve.ee/
heanaaber. (стр. 3)
Блошиный рынок
В этом году первый блошиный рынок будет открыт 2
мая в городском центре
культуры с 10.00 до 15.00.
Идея организации блошиного рынка заключается в
том, чтобы помочь встретиться двум группам людей. С одной стороны, это
люди, у которых дома или
на даче скопилось много
вещей, которые уже не
нужны, но выбросить их
жалко. А с другой стороны,
люди, которых эти вещи
могут заинтересовать. Таким образом, можно и заработать небольшую прибыль, и сэкономить при
покупке нужных вещей.
(стр. 6)
Строительные работы
на трассах здоровья
На территории, находящейся между новым мостиком и футбольными
площадками, уже в конце
этой недели начнется строительство парка приключений. Это увлекательный
набор простых и сложных
для преодоления конструкций, аналогичный паркам
приключений в Отепя и в
Нымме, но только меньших размеров. Сооружение
парка будет завершено к
концу мая. В начале мая
начнется
строительство
парковки, которая, по словам Тойво Лумисте, очень
нужна в зимнее время
лыжникам, использующим
наши трассы. 10 мая начнется прокладка канализационной трассы. Это позволит к началу августа
обеспечить возможность
принимать душ после футбольных тренировок. Для
детей, живущих в детском
селе «СОС», будет построена вокруг футбольной площадки асфальтовая дорожка для роликовых коньков
и велосипедов. (стр. 6)
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Õpetaja töös ei ole rutiini
Keila Koolis töötab kolm noort õpetajat,
kes jõudsid kooli läbi programmi Noored
Kooli. Tänaseks on kahel neist – Sandra
Lillemaal ja Helin Kapstal - kaheaastane
programm kohe-kohe lõppemas ning kolmas – Karl Erlenheim – lõpetab esimest
õppeaastat õpetajana. Keila Leht vestles
noorte õpetajatega.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Helin (H) on eesti keele ja
kirjanduse õpetaja. Ta on
lõpetanud Tallinna Ülikooli
eesti filoloogia eriala.
Sandra (S) on ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja. Tal
on bakalaureuse kraad Tartu
Ülikooli õigusteaduskonnast.
2010. aastal valiti Sandra Keila kooli aasta õpetajaks.

Karl (K) on füüsika õpetaja. Ta
on lõpetanud Keila gümnaasiumi ja omandanud Tallinna
Tehnikaülikoolis bakalaureuse
kraadi tehnilise füüsika erialal.

kontrollin õpilasi. Kord tähendab seda, et meil on vastastikune austus ja lugupidamine.
Kui õpilane on hetkel väsinud,
ei jaksa töötada, saan aru. Samas ootan ka, et õpilased austaksid minu vajadusi. Üritan
anda osa vastutust õpilastele
endile.
Mida oleks teie hinnangul
vaja muuta hariduses?
K: Oleks aeg e-raamatute kasutuselevõtuks. See annaks
võimaluse raamatuid pidevalt
uuendada.
S: Nõus, aga tehnika on vaid
üks osa. Koolisüsteemist rääkides on oluline väärtuste,
suhtumise küsimus. Eestis on
suur probleem, et õpilastele
ei meeldi koolis käia. Tuleks
mõelda, mida teisiti teha, et
seda muuta.
K: Isegi 11. klassis on haridus
kohustus, mitte soov.
S: Mina isiklikult ei saa teha
nii, et oleks e-raamatud. Aga
saan teha seda, et loon tundides sellise keskkonna, kus ise
tahaksin õppida, kus võiks tekkida õpimotivatsioon. Oluline
on, et õpilased ise ka mõtestaksid haridust. Selleks tuleb
õpilane kaasata õpiprotsessi,
anda valikuid ja vastutust.
Meil on paraku tihti kogu vastutus õpetaja käes ja siis ühel
hetkel oodatakse õpilaselt endalt vastutamist. See ei saa aga
äkki tulla.
K: Levinud on arvamus, et
füüsika on raske ja keeruline.
Tahaksin näidata, et füüsika on
põnev, kasulik, rakendatav.

üritatakse areneda, õppetööd
parandada.
Ka tunniplaani
koostamisel on kool väga vastutulelik ja paindlik, arvestab
õpetaja vajadustega. Keila koolis on teiste koolidega võrreldes palju noori õpetajaid.
Kas miski üllatas ka, oli teistmoodi, kui varem arvasite?
K: Minu jaoks oli raske see,
et Keila koolis ei ole hetkel
füüsikaõpetajaid, kes oleksid
siin kauem töötanud ja kellelt
saaks tuge.
S: Ei ütleks, et midagi väga
üllatavat oleks olnud. Kõik oli
meeldivalt ootuspärane. Tõsi,
kuigi teadsin, et tööd on hästi
palju, lõi sellegipoolest esialgu
jalad alt ära.
K: Oo jaa. Teadsin, et palju
tuleb tööd teha, aga polnud
aimugi, mida 20 tundi nädalas tegelikult tähendab. Nüüd
tean, et see koormus on liiast.
Aga olen vastu pidanud.
S: Eks me oleme kõik perfektsionistid ja tahaksime kõike
kohe hästi osata. Kui alguses
ei tule välja, siis on raske.
H: Mina hindasin alguses üle
õpilaste võimeid, eeldasin, et

Olete nüüd kõik juba mõnda
aega õpetajaleiba maitsnud.
Milline on õpetajatöö?
K: Lahe ja põnev, aga ka väsitav. Põnev, sest kogu aeg on
tegevust, toimub midagi uut.
Väsitav, sest kogu aeg saab midagi paremini teha.
S: Koolis igav küll ei hakka,
sest kogu aeg elu käib. Igas
päevas, isegi neis, mis on kurnavad ja rasked, on
ikka ka midagi positiivset, naljakat, toredat.
H: Õpetaja töös ei ole
rutiini, iga päev on
võimalik olla parem
õpetaja. Õpetaja ei saa
kivistuda, sest kogu
aeg tuleb kaasas käia
muutustega.
S: Koolis töötamise
teeb eriliseks vast see,
et on väga suur kollektiiv ning tutvumine
võtab aega. Algul hoidsime rohkem omaette,
sel aastal olen rohkem
sisse elanud. Tunnen
end hästi, mulle meeldib.
foto: ttü
Karl Erlenheim
H: Esimesel aastal
veetsin enamuse ajast oma nad oskavad rohkem. Kasutaklassis ja kihutasin mööda sin liiga raskeid sõnu ja andsin
kooli ringi. Praegu ikka satun liiga raskeid ülesandeid, õpisagedamini õpetajate tuppa, lased ei saanud aru. Esimene
poolaasta niitis jalust, mattutunnen kolleege paremini.
K: Minul ongi praegu esimene sin töö alla.
aasta ja ei ole veel eriti jõud- S: Teine aasta on palju lihtsam
kui esimene.
nud tutvuda.
S: Koolituste ja kohtumis- H: Jah, kuid tööd on siiski palte käigus kuuleme ka teiste ju. Eelmisest aastast võivad
programmis osalejate lugusid. küll plaanid ja materjalid oleKeila kooli eelis on see, et kool mas olla, aga need tuleb siiski
on uuenduslik, räägitakse di- ümber teha. Saab ju palju paferentseerimisest, väärtustest, remini.

Sandra Lillemaa võttis abiturientide 100
päeva ballil vastu aasta õpetaja tiitli
Mis teeb õpetajatöö raskeks?
K: Klassis on liiga palju õpilasi. Kui 11. klassis on 30 õpilast
igas klassis, siis ei jõua kõigiga
tegeleda, teada, kus on puudujäägid, mida arendada. Esmärk
on siiski ju jõuda individuaalselt igaüheni, teada ja toetada
tema arengut.
H: Individuaalne arenguprotsess jääb tabamatuks, raske on
igaüheni üksikult jõuda.
K: Lisaks on õpikud muutustele jalgu jäänud.
S: Siiski on füüsikaseadused
täna samad kui kümne aasta
eest. Kujutage aga ette ühiskonnaõpetuse õpetamist õpiku
järgi, mis on välja antud 1993.
aastal, mil Eesti ei olnud veel
isegi Euroopa Liidu liige. Sisuliselt mul õpikut ei ole. Ma ei
ütleks, et see teeb töö raskeks,
aga sellega tuleb arvestada.
Kõige raskem õpetajatöös
on aga leppimine. Leppimine
sellega, et ei saa võtta vastutust õpilaste kogu elu eest.
H: Jah, see on raske. Tuleb leppida, et ei saa olla lapsevanem.
Õpetaja ei ole kõikvõimas.

foto: karmo tihane

Õpetaja saab anda õpilasele
võimalikult palju positiivsust,
enesekindlust, aga ta ei saa
kodu tööd ära teha.
Kas noorel õpetajal on lihtne end kehtestada ja tunnis
korda hoida?
S: Distsipliin on kokkulepete
küsimus.
K: Oluline on tunni ettevalmistus. Kui ikka mul on tund
hästi ette valmistatud ja visioon olemas, siis see ka realiseerub. Kui ettevalmistuses
on puudujääke, siis annab see
kohe korras tunda.
H: Õpilased saavad aru, kui
tund on ette valmistamata.
Kui õpetaja ei tea, mida teeb,
on õpilased kohe nagu molekulid. Aga eks õpetaja ise jätab
neile selle võimaluse. Kui tund
on huvitav, siis on kord iseenesest.
S: See on enesekindluse küsimus. Kui ka tund on kehvasti
ette valmistatud, aga ise oled
kindel ja jätad mulje, et tead,
mida teed, siis on ikka tore
tund.
Kord ei tähenda, et mina

Sandral ja Helinal on lõppemas viimane aasta programmis, Karlil on veel üks ees.
Millised on plaanid tulevikuks?
S: Olen otsustanud, et ei jätka õpetajana, vaid otsin uusi
väljakutseid. Lootus ja siht on
minna mõneks ajaks Eestist
ära, et saada kogemust teistsugusest kultuurist ja ennast
arendada. Õpetajatöö on väga
meeldinud ja olen seda väga
nautinud, aga hariduse vallas
on ka teisi põnevaid väljakutseid. Minu jaoks on oluline,
et minu tööst oleks kellelegi
kasu. Õpetaja töö puhul on
mõju küll vahetu ja suur, kuid
kui hariduse valdkonda laiemalt vaadata, siis on võimalik
ka laiemalt mõjutada.
H: Mina olen praegu otsustanud õpetajana jätkata. Tahan
proovida olla „pärisõpetaja“,
mitte ise samal ajal õppides. 2
aastat on nii lühike aeg, tahan
kogeda õpetajatööd nii, et ei
ole enam kammitsetud algaja
saamatusest ja teadmatusest.
K: Mina ei ole nii pikalt ette
mõelnud. Töö on huvitav ja
vaheldusrikas. Võimalik, et
jätkan õpetajana.
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Lühidalt
Teeme ära talgupäev
Keilas
Keila koguduse pastoraadihoone ümbruse korrastamine. Plaanis on lõigata-koristada võsa ja
kokku korjata olmeprügi Miikaeli koguduse ajaloolise pastoraadihoone ümbruses Keila lähedal
Kumna külas. Kogunemine kell
9.30, töö 10.00. Täpsema info,
asukohakaardi ja registreerimisvõimaluse leiate Teeme Ära
koduleheküljelt. Lisainfo telefonil 51931501.
Rukkilille perepäev. Talgud
algavad 1. mail kell 10.00. Kaasa võtta töövahendid: luud,
reha, ämber või käru. Kavas on
kontrollida liivakastides oleva
liiva puhtust, riisuda ja siluda
liivaalasid, rehitseda haljasala,
pühkida asfalti, istutada lilli. Kui
sul on koduaias mõni puu või
põõsaistik, võta seegi roheline
sõber kaasa! On väga soovitav
teatada osavõtvate täiskasvanute ja laste arvust mailitsi ylle
rukkilill.eu.
Keila keskpargi korrastamine. Koristatakse prahti, riisutakse kulu, saetakse võsa ja kuivanud puid jne. Kaasa võtta rehad,
kirved, saed (võimalusel mootorsaed), kindad. Kogunemine
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. Kogunemine Tuula tee ja
Jõe tn nurgal. Talgujuhiga saab
ühendust telefonil 5228594 ja
aadressil keidi.vosu@mk.ee.
Loode-Keila mänguväljaku
korrastamine. Eesmärk on
puhastada mänguväljak prügist ja lehtedest. 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.
Täpsemat infot talgute kohta
leiab aadressilt www.teemeara.
ee.
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Lühidalt
Kirbuturg ootab
kauplejaid

foto: valdur vacht

sport

Terviseradadel
jätkuvad ehitustööd
guse sissesõidutee paremasse
serva (AS Keila Vee kõrvale).
Olemasolev asfaltplats jääb
parkimisplatsina alles. Uus
parka on Toivo Lumiste sõnul

Saabunud kevad ei
lase puhata ja juba
järgmisel nädalal
alustatakse terviseradadel uute ehitustöödega.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Uue torusilla ja jalgpalliväljakute vahelisel alal alustatakse
juba selle nädala lõpul seikluspargi rajamist. SA Keila Terviserajad juhataja Toivo Lumiste
sõnul kasutatakse ehitusel ära
ka torusild, kuhu tuleb Tarzani raja nime kandev laskumine. Keila seikluspark, mis
tegumoelt sarnane Otepääl ja
Nõmmel asuvale pargile, tuleb
siiski väiksem ja jääb pigem
lastele kasutada. Seikluspark
valmib mai lõpuks.
Mai esimesel nädalal alustatakse ka uue parkla ehitustöödega. Parkla rajatakse prae-

“Uue torusilla ja
jalgpalliväljakute
vahelisele alal
alustatakse juba
selle nädala lõpul
seikluspargi
rajamist.
Keila seikluspark,
mis tegumoelt
sarnane Otepääl
ja Nõmmel
asuvale pargile,
tuleb siiski
väiksem ja jääb
pigem lastele
kasutada.”

vajalik pigem talvel, mil Tankimäe taga olev plats on kasutusel suusastaadionina. Parkimisplatsi valmimise tähtaeg
on 1. juuni.
10. mail algab kanalisatsioonitrassi ehitus. Augustis,
kui vesi ja kanal olemas, on
seega sportlastel võimalik end
jalgpalliväljakute kõrval olevas
soojakus pesta. Toivo Lumiste
nendib, et dušše on küll vähe
ja palju inimesi korraga pesta
ei saa, kuid usub, et siiski on
see parem kui mitte midagi.
Hetkel käib ka BMX–raja
projekteerimine, mille valmimist on loota sügiseks.
BMX-rada tuleb natuke kaugemale – terviseradade Mudaaugupoolsesse külge.
SOS-lasteküla lastele rajatakse sealse olemasoleva jalgpalliväljaku ümber asfaltring,
kus lapsed rulluisutada ja rattaga sõita saavad.
Suvel peaks terviseradadele
ilmuma ka istepingid.

KEILA TERVIsERAJAD

Rulluisurada ootab sõitjaid
vad kindlasti hoidma, nagu kõik liiklejad, raja
paremasse serva. Sel juhul saab kiirem liikuja
aeglasemast vaevata vasakult poolt mööda.
Kuidagi ei saa lubada olukorda, kus kaks ema
lapsevankritega kõrvuti rulluisurajal jalutavad.
Selline tegevus kujutab ohtu kõigile liiklejatele,
sest kiirused on suured ja seda just mäest alla
sõites või ootamatult kurvist väljudes. Tegemist
ei ole kergliiklustee vaid rulluisurajaga.“
Terviseradadele ei ole teretulnud:
- mootorsõidukid, mootorrattad, ATV-d ja autod, kui nad ei ole just seotud teenindamisega;
- vabalt ringi hulkuvad koerad ja muud koduloomad. Rihma otsas jalutava kodulooma
omanik peab jälgima lähenevaid jalgrattureid
või uisutajaid, suusatajaid ja tagama ohutuse
kõigile liiklejaile.

Tänaseks on lumi sulanud ja rulluisuteed sõitmiseks valmis. 1,7 kilomeetrine ring kulgeb
mööda olemasolevat kuue meetri laiust valgustatud suusarada. Pikim ring on 2,5 km pikkune.
Lisaks kulgeb ümber jalgpallistaadioni märkimisväärsete tõusude ja langusteta 0.7 km pikkune rada, mis sobib algajatele rulluisutajatele
ning ratastoolis sõitjatele.
Kes võivad rulluisurajal sõita
Toivo Lumiste tuletab meelde, et rulluisurajal
on eelisõigus uisutajal. „Rulluisurajal võivad
sõita lisaks rulluisutajatele ka jalgratturid. Jalakäijad, jooksjad ja kepikõndijad saavad sportida
rulluisutee kõrval oleval pehmemal pinnasteel.
Hetkel, kui pinnastee on veel märg ja porine,
võivad jalakäijad liigelda ka asfaltteel, kuid pea-

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
2.mai 17.00
9.mai 11.00

Keila JK (M)
Keila JK (03-04)

-

FC Kose
Pärnu JK

Selle aasta esimene kirbuturg Keilas toimub 2.mail
kell 10.00-15.00 Keila Kultuurikeskuses.
Kirbuturg soovib kokku viia
kaks üksteisest huvitatud
inimrühma. Ühelt poolt kallid kaaskodanikud, kellel on
kodus suvilas või kapi otsas
üleliigsed asju, ära neid visata ju ei raatsi, ning nüüd
on hea võimalus nende asjade pealt lisaraha teenida.
Teised, keda tee meie juurde toob, on inimesed, kes
tunnevad huvi vanakraami
ja teise-ringi riiete vastu.
Hoiame kokku ja säästame
loodust- taaskasutus on jälle popp!
Kirbuturgu korraldab MTÜ
Kultuurilaegas.
Kirp aknast välja, nahkpüksid jalga. Kohtume pühapäeval turul.

Südamematk 2010
- kõik lapsed liikuma
Esmaspäeval, 19. aprillil
algas Eestis iga-aastane
südamenädal, mida tähistati lasteaias Vikerkaar südamematkaga „Kõik lapsed
liikuma”. Pool kümme hommikul kogunesid üheksa
rühma, et minna matkama
Keila terviseradadele. Koos
matkati Tankimäele, kus
lapsi tervitas lasteaia „spordiahv” JO-JO, kes pani lapsed võimlema ja otsima üles
metsa peidetud südamemedalid. Kuus vanemat rühma
pidid matkama Tankimäelt
veel kaks kilomeetrit, et leida üles oma südamemedal.
Pipi rühm ja tublimad kõndijad Muumi rühmast läbisid
matka käimiskeppidega, kogudes lasteaeda tagasi jõudes kokku 10000 sammu.
Enne lasteaeda tagasi minekut kosutasid lapsed end
seljakotist võetud tervisliku
joogi ja söögiga.
Kolm sõimerühma matkasid gümnaasiumi juures ja
otsisid sealt oma südamemedaleid.
See oli viies kord, kui lasteaias Vikerkaar tähistati südamenädalat matkaga.
Lasteaed Vikerkaar liikumisõpetaja
Sirje Aija

fotoD: IPSON
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Neljajalgsed sõbrad
vallutavad taas
Tankimäe
keila leht

LEHT@KEILA.EE

1.mail toimub traditsiooniline Ipsoni mäkkejooksuvõistlus koertele. Lisaks iganädalastele treeningutele, on
koerte mäkkejooksuvõistlus
Keila koerarahva jaoks üks
kõige pikema traditsiooniga
üritusi, mis kogub populaarsust nii Keilas kui ka kaugemal. Viimasest mäkkejooksust võttis osa üle 50 koera

koos koerajuhtide ja teiste
pereliikmetega. Oluline ei
olegi siinkohal tegelikult
võistlus, vaid võimalus koos
pere ja sõpradega lõbusalt
aega veeta. Ja koer teatavasti
on pere liige!
Peale mäkkejookuvõistlust
toimub ka krossijooks koertele ja koeraomanikele. Läbitav distants on 3km. Võistlus
toimub 1.mail kell 11.00 –
14.00. Tankimägi on võistluse ajal sportlastele suletud.

SPORT
1.-2. mail toimub Keila Tervisekeskuses
traditsiooniline laste korvpalliturniir
Keila CUP 2010
Osalevad 1995. aastal sündinud ja nooremad ning 1998. aastal
sündinud poisid. 15aastased noored mängivad 4x8 minutit
„puhast aega“ turniirisüsteemis omavahel läbi.
Osalejad: Keila/Harju Kalev, Turba/Harju Kalev, RSK SportKunda, KK Parksepa, KK H-Sport
Laupäeval, 01.05.2010
Keila Tervisekeskuse III väljakul
13.30 Turba/Harju Kalev
14.50 Keila/Harju Kalev
16.15 Turniiri avamine
16.30 Turba/Harju Kalev
17.50 Keila/Harju Kalev
19.10 RSK SportKunda
Pühapäeval, 02.05.2010
9.00 KK Parksepa
10.20 RSK SportKunda
11.40 Turba/Harju Kalev
13.00 KK H.-Sport
14.20 Turba/Harju Kalev
15.40 Turniiri lõpetamine

-

KK H.-Sport
RSK SportKunda
KK Parksepa
KK H.Sport
KK Parksepa

Keila/Harju Kalev
KK H.-Sport
Keila/Harju Kalev
KK Parksepa
RSK SportKunda

Kontserdid Keila muusikakoolis
04. mai kell 18.00
06. mai kell 18.30
11. mai kell 19.25
12. mai kell 18.00
13. mai kell 19.00
14. mai kell 17.15
14. mai kell 18.30
17. mai kell 19.00
19. mai kell 18.00
20. mai kell 18.30
21. mai kell 18.00

Pille Parm
Tiina Kalvet
Lembit Sepp
Jelena Laas
Eva Teppo
Hele Eisel
Riine Pajusaar
Ada Kiisk
Erika Uus
Helge Oserov
Pille Metsson

Klaver
Klaver
Kitarr
Viiul
Klaver
Viiul
Klaver
Klaver
Akordion
Flööt
Akordion, Klaver

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts - 16. mai
Harjumaa muuseum
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum
“VÄRVID RAAMIS” - KUNSTIRING “SIRLETT” NÄITUS
24. aprill – 10. mai kell 15:00 20:00
Keila Kultuurikeskus
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.

teater
“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.-.
Piletite eelmüük ja broneerimine alates 12.aprill.
Keila kultuurikeskus

kontsert
KEILA MUUSIKAKOOLI
KONTSERT
30.aprill kell 18:00
Keila Kultuurikeskus
KEILA LINNA SÜNNIPÄEVAKONTSERT
1. mai kell 16:00 - 17:30
Esineb Inseneride Meeskoor.
Kontserdil antakse üle ka Keila
linna teenetemärgid.
Sissepääs kirikule annetuse
eest.
EELK Keila Miikaeli kirik
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
LASTEMUUSIKAL „MEIE“
Sille Krooni laulustuudio
lapsed
12.mai kell 14.00 14.mai kell
19.00
Pilet: 35.-

Palju õnne!

Keila kultuurikeskus
MAESTRO VELLO LOOGNA
JUUBELIKONTSERT
1.mai kell 15.00
Salme kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
20. mai kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport
MÄKKEJOOKSUVÕISTLUS
KOERTELE
1. mai kell 11:00 - 14:00
Keila terviserajad
ORIENTEERUMINE: KEILA
SPRINT
7. mai kell 18:30 - 21:00
Võistlus kuulub Eesti Sprindikarika sarja.
Informatsioon ja stardiprotokollid aadressil www.kekrsk.ee.
Jõepark
RATTAORIENTEERUMINE
8. – 9. mai kell 14:00 - 16:00
Juhend: http://www.lsf.ee/
content/view/199
Keila terviserajad, Sport
SÕNAKUULELIKKUSE
VÕISTLUS KOERTELE
Keila karikas 2010
22.mai kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad

muud üritused
HARLEY-DAVIDSON CLUB
ESTONIA VOLBRIMÖLL!
30.aprill kell 15:00
Tsiklite paraad peatub Keilas
orienteeruvalt kell 16.30 - 17.30
Tervisekeskuse parkla
LINNULAULUHOMMIK
2. mail kell 7.00
Teejuht on loodusemees ja
linnutundja Val Rajasaar.
Harjumaa Muuseumi juures
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
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

KONTEINERAIANDUSE
TÖÖTUBA
11. mai kell 18:00 - 19:30
juhendab Keila linnaarhitekt
Inge Angerjas.
Eelregistreerimine: waldorf.keila gmail.com, osalemine prii!
Erakoolis Läte (Kruusa 23,
Keila)
SEEBI JA KÜÜNALDE TÖÖTUBA
15. mai kell 11:00 - 13:00
juhendab käsitöömeister Kristina Kadanik
Eelregistreerimine: annelii@
erakoollate.ee, osalemine prii!
Erakoolis Läte (Kruusa 23,
Keila)

Kevadtuulega läksid Sa teele,
hea mälestus Sinust meil meeles

Elvira Tõns

Sündinud

21.XI 1935 – 23.IV 2010

16.04.2010 Alessandro Russo
19.04.2010 Kelly Lehis

Südamlik kaastunne
Marele ema

Elvira Tõns’ u
kaotuse puhul.

Sügav kaastunne lähedastele

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
2. mai kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
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

LÄÄNE - HARJUMAA
INAVÜHINGU
ÜLDKOOSOLEK JA
EMADEPÄEVA
TÄHISTAMINE
07. MAIL kell 14.00
Keila Sotsiaalkeskuse
saalis.
Ootame uusi liikmeid
oma ühingusse!!
info tel. 6791571

Avaldame kaastunnet
Mare Püssimile

Mõni hetk on elus valusam kui
teine, mõni hetk on kohe väga väga
valus...

Elvira Tõns`i
Perekonnad Hein ja Ridal

ISAGA

surma puhul.

Tiia, Piia, Urve, Signe, Külli,
Elle Õie, Ly, Inge, Marju

Südamlik kaastunne juhataja
Tiiu Nettan`ile kalli

EMA

Südamlik kaastunne
Volodymyr Korolchuki`le kalli

ÕE

EMA

surma puhul
Keila tööstusküla ametiühing

Mälestavad endised
töökaaslased
Tervisekaitsetalitusest ja
avaldavad sügavat kaastunnet
omastele.

Kallis Maarika Saks, oleme
Sinuga, kui jätad hüvasti
oma kalli

Perekond Puumets

„ÖÖS ON LUGUSID“
15. mai kell 19:00 - 22:00
Kell 21 algab muuseumi eest
teatraliseeritud jalutuskäik
Jõepargis „Piitsahoopidest
Püha Jürini“,
kaastegev Keila Gümnaasiumi
näitetrupp „Roheline kass“.
Harjumaa muuseum
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surma puhul.

kaotuse puhul.
OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuse
kollektiiv.

KÜ Põhja 20 elanikud.

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovime osta 4-toalise korteri
Keila linnas või vahetada 2-toalise
ja 1-toalise korteri vastu (mõlemad
korterid asuvad Keilas). Huvi korral
võtke ühendust tel 5281895 või
5270908.
Noor perekond soovib vahetada värskelt remonditud 2-toalise korteri (Keilas Luha tänaval,
1.korrusel) maja vastu (Keilas).
Vaatame üle kõik pakkumised. Tel.
55675364.
Müüa maalune garaaz Keilas.
Hind: 38000eek. Tel. 55642636.
Üürile anda 1-toaline korter pikemaks ajaks. Tel. 5087211.
Soovin osta 2-3 toalist korterit
Keilas. Võib vajada ka täielikku remonti kuid seljuhul peaks olema
ka hind korteri olukorraga vastavuses. Pakkumised/ pildid/ lingid/
kontaktid jne palun saata mailile:

mad777@hot.ee.

müük
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.
Müüa kartul Nicola, 3.50.-. Keilas ja lägiümbruses kojutoomine
tasuta. Tel. 5255527.
Müüme aastaringselt saetud,
lõhutud ja sobivas mõõdus küttepuid, koos kohaletoomisega.
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.
OÜ NBT rendib korteriühistutele ja eramajaomanikele konteinereid kevadkoristustöödeks (10, 12,

17 ja 30m3). Hinnad kokkuleppel.
Tel. 56641268, 5201747.
Pakun
korstnapühkimisteenust. Kasutusel kaasaegsed töövahendid ehk tolmuvaba tehnoloogia. Teostan ka pottsepatöid.
Tel. 53449660. www.ahjuvana.ee,
www.korsten.ee .
Koristan tasuta vanarauda pliidid, pesumasinad, vannid, radiaatorid, autoakud, automootorid, torud jne. Tuleme ka väikesele
kogusele järgi.Töö kiire ja korralik.
Helista ja tee oma elamisse ruumi
53468430.
Ripsmete püsipikendused Keilas! Paigaldus 300.- ja hooldus
200.-. Lisainfo ja broneerimine tel.
58200729.

TÖÖ
Otsime oma meeskonda kogemustega kokka ja ka klienditeenindajat, kellel oleks vastav kogemus
ja kes oleks valmis töötama graaﬁku alusel. Kõigil kellel vastav kogemus toitlustamis-ja teenindusvaldkonnas palume saata CV kegel@
kegel.ee või helistada 55560769.

Keila Sõpruslinnade Selts kutsub Keila linnaelanikke traditsioonilisele kevadisele
väljasõidule Matsalu kanti laupäeval, 8. mail.
Väljasõit kell 8.00 Keila Linnavalitsuse eest ~ 19.00 tagasi Keilas. Päeva juhib Keila ajaloolane
Mati Mandel. Kaasa söök/ jook. Riietus vastavalt ilmale.
Info õhtuti : 6044564 Eva, Registreerimine ja tasumine enne 5. maid 2010
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Reklaam
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Soodsaim

Ootame oma toredasse ja lapselisse seltskonda

KASVATAJAT

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

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

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

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Lai valik
soodsaid kušette
kohe kätte!!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Laulasmaa Kaugtöökeskuse
Lastehoid asub Laulasmaal
looduskaunis kohas.
Lastehoius tegutseb üks 10lapseline hoiurühm 1,5 -4 a
vanustele lastele. Laste päev
möödub meie juures arendavate
tegevuste, laulmise, õuesolemise,
puhkamise ja mängu saatel.

Meie soovime, et Sul oleks pedagoogiline haridus või, et Sa oleksid
läbinud lapsehoidja koolituse ja töötanud mõnda aega väikelastega.
Meie lapsed ootavad Sinult kogemust ja oskust põnevate
loovtegevuste ja mängude läbiviimiseks. Nad soovivad koos Sinuga
viibida palju värskes õhus, kuulata enne lõunauinakut muinasjuttu ja
hommikuti süüa imehead hommikuputru.
Kui Sulle selline töö meeldiks, siis saada oma elulookirjeldus
aadressil info@kaugtookeskus.ee või võta ühendust
numbril 52 90 207.
Lisainfot lastehoiu kohta www.kaugtookeskus.ee

Paldiski Põhjasadama
Mereklubi Rogerwiek
annab teada, et

väikelaevajuhtide
koolitamise kursused

Kevadised soodushinnad!
Solaarium vaid 5.-/minut

algavad mereklubi
õppeklassis Paldiski
Põhjasadamas,17. nädalal
(s.o. 26-30 aprilli vahemikus). Täpsem info telefonil
5099367 või 6391366,
e-mail
master@portofpaldiski.ee

*

Soolakamber
20 min/ 25.- (tavahind 60.-)
40 min/ 50.- (tavahind 102.-)
*

Infrapunasaun
ühele 50.- (tavahind 102.-)
kahele 90.- (tavahind 175.-)

KAJA Koolitus Autokool
B-kat
AUTOJUHIKURSUS
Infotund
kolmapäeval,
05. mail 2010
kell 17:00
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

VEOAUTOJUHI ja
BUSSIJUHI
ameti- ja
täiendõpe
Algus reedel,
07. mail k.a.
kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5
(II korrus).

MOOTORRATTAJUHIKURSUS
(A-kat)

*
Soovid trenni tulla aga ei ole lapsele hoidjat leidnud?
Meil nüüd hommikused ja päevased rühmatreeningud E-R koos lapsehoiuga!

Keilas,
Keskväljak 5
(II korrus).

Pakkumised kehtivad al. 01.05.2010
Lisainfo ja broneerimine tel. 6 737 637
www.tervisekeskus.eu

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60, KAJA Koolitus







 















 










13. juunil Keila Rattasõit
31. juulil Keila
poolmaraton
Septembris rulluisutamine ja
rullsussatamine
www.spordiklubivask.weebly.com

