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Kas Jaama platsist
saab Jaama väljak?

meelespea

Madis Talgre: Ei ole
lahendamatuid probleeme, on
saamatud inimesed
lk 5
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Draka Keila Cables laiendas oma
tehast Keilas
Peamiselt alumiiniumist jõukaablite
tootmisele spetsialiseerunud Baltimaade
juhtiv kaablitootja AS Draka Keila Cables
avas eelmisel neljapäeval oma tehase uue
osa, millega kasvab tehase tootmismaht
ca 60%.
AS Harju Elekter, kelle omanduses on 34% firma aktsiakapitalist, investeeris tootmishoone laiendusse, mille
tulemusena suurenesid sidusettevõttele renditavad tootmispinnad 3 700 ruutmeetri
võrra 12 300 ruutmeetrini. AS
Draka Keila Cables investeeris
tehnoloogilistesse seadmetesse 25 miljonit krooni. Ettevõtte töötajate arv suurenes ca 10
inimese võrra.
Draka Keila Cables juhatuse
esimehe Tarvo Leppiku sõnul
käib nüüdsest kaablitootmine
Keilas 12 300 ruutmeetril, erinevaid kaableid valmistatakse
kokku 15 tootmisliinil, millest
kaks lisandusid laienduse käigus. „Vaatamata keerulistele
aegadele Eestis ja maailmamajanduses on meie omanikel, Draka Holdingul ja AS
Harju Elektril, endiselt usku,
et kaablitootmise arendamise
jätkamine Keilas on mõistlik
tegevus, et siin on piisavalt
oskusi ja et meie kliendid oskavad Draka tooteid vääriliselt
hinnata,” sõnas Leppik oma
avakõnes. Tema sõnul annab
laiendamine ettevõttele parema võimaluse konkureerida
nii uutel kui ka olemasolevatel turgudel. „Samuti paraneb
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investeeringu
tulemusena
olemasolevate seadmete kasutusaste. Täna võime öelda, et
tehas töötab täisvõimsusel,“
kinnitas Leppik.
Keila linnapea Tanel Mõistus hindas tehase laienemise
uudise ka linna seisukohalt
väga positiivseks: „Uus tehas
tähendab uusi töökohti, maksude maksmist riigile ning ka
tulu kohalikele omavalitsustele. Linnal saab minna hästi,
kui ettevõtjad ja tootmine on
edukas.“
Tulevikku vaatab Tarvo Leppik positiivselt. Kuigi 2009.
aastal jätkus 2008. aastal alanud ülemaailmsest majanduskriisist põhjustatud mahu
vähenemine kõikidel Draka
peamistel müügiturgudel ja
toimus järsk kaabli toorainete
hindade langus, siis 2010. aasta on ettevõtte jaoks alanud
hästi. „Meie müük on kasvanud aastataguse ajaga võrreldes rohkem kui 30% ja see
on olnud ühtlaselt tugev nii
Eestis kui ka Draka eksporditurgudel. Edu võti on ladude
hea juhtimine, kaupade täpne
tarnimine ning head tulemused projektimüügis ehk kõik
see, mida keerulised ajad meile õpetasid,” sõnas Leppik.
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Keila kirikaiast
avastati uus
hauakamber
Eelmise nädala neljapäeval leidsid Miikaeli kiriku
surnukuuri remontivad
töömehed põrandat
avades matmiskohale
viitavad müürid ja mõned
inimsäilmed.
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Tarvo Leppik - AS Draka Keila Cables juhatuse esimees, Tanel Mõistus - Keila linnapea, Will
Hendrikx - Draka Energia ja Infrastruktuuri segmendi asepresident, Endel Palla - AS Harju
Elekter nõukogu esimees, Seppo Kotaniemi - Draka Põhja regiooni Energia ja Infrastruktuuri segmendi asepresident, Derek Vaide - AS Draka Keila Cables tehase juhataja.
Tarvo Leppik:

“Meie müük on
kasvanud
aastataguse ajaga
võrreldes rohkem
kui 30% ja see on
olnud tugev nii
Eestis kui Draka
eksporditurgudel.”

Draka Keila tootmisüksuse omanikeks on maailma
juhtiv kaablikontsern Draka
Holding (66%) ja AS Harju
Elekter (34%) ning klientideks elektrivõrgud, elektri- ning televõrkude ehitajad,
tööstusettevõtted ja elektritoodete hulgimüüjad. Draka
tehastes valmistatakse kõige
erinevamateks kasutusaladeks
jõu- ja telekommunikatsioonikaableid, samuti kaevandus-,
laeva-, lennuki- ja kummikaableid. Ettevõte on oluline
eksportija, enam kui 70% toodangust viiakse teistesse Euroopa riikidesse, eeskätt Balti
riikidesse, Skandinaaviasse,
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Harjumaa
sugupuud on
oodatud näitusele
lk 6

Tšehhi, Poola, Ukrainasse, aga
ka mujale.
Tänane Draka Keila Cables
asutati 1992. aasta detsembris, asutajateks olid toona Nokia Cables Soomest (59%) ja
Eesti elektrotehnikaettevõte
AS Harju Elekter (41%). Esimesed meetrid kaablit toodeti
Keilas 1968. aastal, mida AS
Harju Elekter loeb ühtlasi ka
oma tegevuse alguseks. Euroopa standarditele vastavate
jõu- ja paigalduskaablite tootmist alustati ASi Harju Elekter
territooriumil peale põhjalikku renoveerimist ja kaasaegsete tootmisliinide paigaldamist
1993. aasta kevadel.

Niidu tänaval
algavad
kaevetööd
14. juunist kuni 7.juulini
toimuvad Niidu tänaval
kaevetööd sajuveekanalisatsiooni rajamiseks.

lk 4

Norman Tamkivi
püüdleb
Hollywoodi poole
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Töökohad on olulised
Kui eelmisel nädalal avati Keilas ettevõtte Draka Keila
Cables tehase laiendus, siis selle teema kajastus televisioonis keskendus esmajärjekorras töökohtadele ning töötusele. Keila linnapea märkis absoluutselt õigesti, et linn saab
vaid siis hästi elada, kui hästi elavad tema elanikud. Ning
inimeste hästielamise alustala on paratamatult töökoha
olemasolu – meie kliimas on ilma midagi tegemata üsna
keeruline hakkama saada.
Tegin hiljaaegu selle vea, et lugesin Delﬁ foorumit.
Sellist, kus teemaks töötud ja nende soov tööd leida.
Veaga oli tegemist sel lihtsal põhjusel, et loetu ületas minu
kujutlusvõime piirid. Nimelt selgub, et kõik praegused
ettevõtjad on pätid, sulid, kaabakad, vereimejad ja rikastunud teiste inimeste arvelt, samas aga oma ettevõttega
alustamine on ette ära otsustatult läbikukkumisele määratud üritus, kuna maksud on kõrged, tooraine ja tööjõud
kallid ning üldse ei ole võimalik sel moel ära elada. Väike
vastuolu?
Vahel tundub, et vahepealne hea aeg on paljud inimesed ära hellitanud ning tekitanud eelduse, et edu ja rikkus
on võimalikud ilma tööd tegemata. Pigem
lausa nii, et edu ja rikkus on inimõigused,
mis peavad olema kellegi poolt kõigile
tagatud. See ei vasta tõele. Ilma vaeva
nägemata enamasti ongi raske.

Doris matteus
leht@keila.ee

1.juulist enam tavalise
antenniga telepilti ei näe
Alates 2010. aasta 1. juulist lõpeb
Eestis analoogtelevisiooni edastamine
telesaatjate kaudu
ning minnakse täielikult üle digitaalsele telepildi edastusele - digilevile.
Selleks hetkeks peavad kõik
need, kes võtavad telepilti vastu tavalise katuse- või toaantenniga (st näevad vaid kolme
eesti kanalit), soetama endale
digitaalset vastuvõttu võimaldava digiboksi või uue digiteleri. Tasuta kanalite vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi
teenusepakkujaga, seda tuleb
teha vaid juhul, kui soovitakse
lisaks vaadata ka rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid.
Alternatiivina võib
soovija vastava tehnilise võimaluse olemasolul liituda ka
mõne tasulise kaabel- või satelliittelevisiooni teenusega.
Neid televaatajaid, kes on juba
liitunud mõne tasulise teenusepakkujaga, Eesti üleminek
digilevile tehnilises mõttes ei
puuduta.
Mis on digilevi?
Digilevi on tavaantenniga vaadatav digitaalne televisioon.
Digilevis on kõikjal üle Eesti
nähtavad nii tasuta leviga üleriigilised telekanalid kui ka tasulised kodumaised ja rahvusvahelised
teleprogrammid,
mida seni ainult kaabeltelevi-

siooni või satelliit-tv vahendusel vaadata sai. Digitaaltelevisiooni iseloomustab senisest
palju suurem telekanalite hulk,
oluliselt parem pildi- ja helikvaliteet, elektrooniline saatekava ühe nupulevajutusega
otse teleriekraanil, erinevates
keeltes heli ja subtiitrite valik
ja muud uued lisavõimalused.
Kui analoogformaadis on eetris kolm kodumaist telekanalit,
siis digilevis on praegu tasuta
nähtavad ühtekokku viis Eesti
telekanalit: ETV, ETV2, Kanal
2, TV3 ja Kanal 11.
Mida vajan digilevi
vaatamiseks?
Digilevi tähendab muudatust
vaid neile, kes vaatavad telepilti tavaantenniga ning näevad
täna ainult kolme kodumaist
põhikanalit. Tavalise teleri ja
antenniga digitelevisiooni vaatamiseks tuleb osta või rentida
digiboks, mis muudab digitaalsed signaalid televiisorile sobivaks videosignaaliks. Telerit
välja vahetada ei ole vaja, kuid
kui see plaan teil niikuinii on,
võiks juba osta digiboksi sisaldava teleri. Kui teil on leping
teenusepakkujaga ning tasute
telekanalite vaatamise eest
igakuiselt arveid, siis olete kas
kaabeltelevisiooni (Starman,
STV, Telset jt.), digi-tv (Elion,
Starman, ZUUMtv jt.), IPTV
(Elion) või satelliittelevisiooni
(Viasat) klient. Sellisel juhul
teid digitelevisioonile üleminek tehnilises mõttes ei puuduta, sest telekanalite õiges
formaadis edastamise eest vas-

foto: sxc.hu

tutab teie teenusepakkuja.
Kust saan vajalikke
seadmeid?
Digilevi vastuvõtuks vajalikke
seadmeid müüakse elektroonikapoodides, suurte kaubanduskettide kauplustes ning
kaubamajades, kõigis postkontorites, sideettevõtjate esindustes ja paljudes arvutipoodides. Digiboksi hind sõltub
selle kasutusvõimalustest ja
ühendusvõimaluste
arvust.
Kallimad boksid võimaldavad
vastu võtta nii tasuta kui tasulisi teleprogramme, samuti
üliteravat kõrgeraldusega telepilti (High Definition TV)

ning salvestada telepilti. Odavamad boksid on mõeldud vaid
tasuta kanalite tavaresolutsioonis vastuvõtuks ja nende
hind on alla tuhande krooni.
Veenduge alati enne ostu, et
digiboks või teler omaks Eesti
Digilevi märki. Ainult seda
märki kandvat seadet soetades
võib televaataja kindel olla, et
see ühildub Eesti digitaalse levivõrguga ka tulevikus. Digilevi puudutavate lisaküsimuste
korral helistada lühinumbril
17101.
Digilevi vastuvõtuks on vajalik ka kvaliteetne antenn.
Antud teemast lähemalt Keila
Lehe järgmises numbris

Nädal piltides

Keila keskväljakule püstitati Foto: valdur vacht
eelmisel nädalal doonoritelk.

Keila nädalaleht

Käimas on puhta vee reser- Foto: valdur vacht
vuaari uuendamine. Reservuaar uuendatakse nii väljast kui seest. Esiplaanil liivapritsi
seadmed - parasjagu on käsil reservuaari
sisemuse puhastamine liivapritsiga.

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Keila tornmajad saavad uue
väljanägemise
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: timo suslov
Keila konstaablijaoskond tuletab meelde, et terviserajad on sportimiseks, Pildil
nädalavahetusel põlema pandud
suunaviit terviseradadel

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Nimeettepanek: Jaama väljak

Tulenevalt kehtestatud Keila raudteejaama piirkonna
osalisest detailplaneeringust tegi
Keila linnavalitsus
ettepaneku määrata jaama vahetus
ümbruses asuvale
maa-alale nimi Jaama väljak.

arvamused

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti
1, Kohanimeseaduse § 4 lõike
3, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike
4 ning § 8 ja Keila Linnavolikogu 18.12.2007 määruse nr 46
„Kohanime määramise kord“
§2 lõige 2 punkti 1 ja § 4 alusel
on ettepanek määrata planeeritud uuele väljakule nimeks

Tulevikus Jaama väljak?
Jaama väljak. (Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a otsus
nr 17 „Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu osaline kehtestamine”) Nimetatud
detailplaneeringu kohaselt on
Keila endise raudteejaama ees
olev ala mitmekesise ja aktiivse kasutusega jalakäijasõbralik
keskus, kuhu on planeeritud

Fotod: kadi kroon

avalikuks kasutamiseks puhke- ja lastemänguplats ning
mälestusmärgiplats ja purskkaev vastavalt lisatud skeemile
(väljavõte detailplaneeringust).
Põhjendatud muud nime sisaldav ettepanek peaks laekuma
Keila linnavalitsusele kirjalikult
hiljemalt 28.juuni tööpäeva lõpuks.

Arvamusi Keila linna lehelt Facebookis:
• Väljakuks natuke pisike. Nimetage Jaama platsiks :)
• Nõustun eelkõnelejaga, “väljakuks” on see PLATS liiga pisike.
• Väljak see tõesti ei ole. kas platsi muidu tehakse korda ka?
• Jätab täitsa külmaks, teeks esmalt korda ja siis hakkaks
nimesi panema?
• Tahtsin ka just pakkuda, et pigem Jaama plats:)
• Eeldades, et lõpptulemus on suurejooneline ja silmale kena
vaadata, sobiks “väljak” tunduvalt paremini. Uhkem ja tähtsam nimetus ikkagi.
• Äkki Jaama Plaza? :D
• Jaama plats oleks inimlikum
• Kui see platsike on väljak, siis on kauplus “Jaama” kaubanduskeskus:)
• Plaza on hisp keeles - vastuvõtutuba või väikelinn. Alati
imestan, et meil igasugu Plazasid tehakse - nt Coca-Cola väikelinn? Ehkki
hea tahtmise korral leiab netist
ka seletuse, kus Plaza tõesti ka
väljaku seletus on - Spanish
word related to “ﬁeld” which
describes an open urban public
space, such as a city square.
www.facebook.com/Keilalinn
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Lutheri mälestussamba asukohal
avatakse ajalootahvel

25. juunil tähistab
luterlik kirik ühe
oma alusteksti –
Augsburgi usutunnistuse – 480. aastapäeva.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Sel puhul toimub pühapäeval,
27. juunil kell 11.00 pidulik
jumalateenistus Keila Miikaeli kirikus. Jumalateenistuse
lõppedes suundutakse Keila

lähedal Kumna külas asunud
Martin Lutheri mälestussamba
asukohale, kus avatakse tahvel
samba ajaloost. Seejärel ootab
ilusa ilma korral osavõtjaid
kohvilaud Miikaeli koguduse
vana pastoraadihoone juures.
Eestis ainus omataoline Lutheri mälestussammas püstitati 1862. aastal Kumna mõisnik
Georg von Meyendorff´i poolt.
Samba autoriks oli rahvusvaheliselt tunnustatud skulptor
Peter Coldt von Jürgensburg.
1949. aastal teisaldati kuju
nõukogude võimu käsul ning

sulatati väidetavalt ümber Stalini kujuks.
2009. aasta augustis toimus
Tutermaa Külaseltsi ja Keila
Miikaeli koguduse eestvedamisel mälestussamba asupaigal
talgupäev, mille käigus eemaldati pealekasvanud võsa ning
toodi esile samba vundament.
Järgnevatel ümarlaudadel tekkis idee tähistada mälestussamba koht vastavasisulise
ajalootahvliga.
Seni tehtud tööde peamiseks toetajaks on olnud Harku
vald ja Keila linn.

Ajalootahvli
kujundas
skulptor Mati
Karmini idee
järgi metallikunstnik Tauro
Pungas. Tahvli
valmistab sepp
Ago Peterson.
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Kirikuaiast avastati uus hauakamber

Miikaeli kiriku
surnukuuri
remontivad töömehed leidsid põrandat avades
surnukambri
müürid ja mõned
inimsäilmed.

KOMMENTAAR

KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Leitud inimsäilmed
Eelmise nädala neljapäeval
leidsid Miikaeli kiriku surnukuuri remontivad töömehed
põrandat avades matmiskohale viitavad müürid ja mõned
inimsäilmed. Ehitajad tegid
kabelis remonttöid, kui nad
märkasid, et põranda paekiviplaadid on ära vajunud ja

otsustasid neid kohendada.
Hoone põhjapoolse seina ääres
põrandaplaate avades, leidsid
töömehed hauakambri, kus
kivisodi seest tulid nähtavale
inimese luud, riidenarmad ja
puutükid.
Seni polnud teada, et kirikuaia peasissekäigu kõrval

Fotod: valdur vacht

asuvasse surnukuuri oleks inimesi maetud.
Töö oletatavas hauakambris lõpetati ja leiust teavitati
muinsuskaitsjaid.
Leitud inimsäilmed sängitas Keila Miikaeli koguduse
õpetaja Marek Roots nädala
lõpus tagasi mulda.

Põrandaaluse hauakambri olemasolu võis eeldada. Keila kirikuaia kabelid on 1970ndatel kõik inventeeritud, kuid kõne
all olev kabel mitte. Seda põhjusel, et kabel oli korrastatud.
Kahjuks ei ole tehtud töödest säilinud arhiivis mingit märget.
Täpsem dateering kabeli kohta puudub, kuid eeldatavasti on
see pärit 18.sajandi teisest poolest. Samuti ei ole teada, kes on
kabelisse maetud.
Hoone näol on siiski algselt tegu olnud kabeliga – surnukuuri funktsioon on hoonele tekkinud tunduvalt hiljem. Samamoodi on ka teiste kabelitega Keilas – teada on näiteks Vääna
ja Ohtu mõisa kabelid, kuid väiksemate kohta hetkel täpsem
info puudub ning see vajaks edasist uurimist.
Muinsuskaitse ﬁkseerib leiu (müürid jm mõõdetakse) tööde teostamise aruandes, mis esitatakse Muinsuskaitseametile
peale tööde lõpetamist.
Peeter Nork
Muinsuskaitseamet,
Harjumaa vaneminspektor
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Lühidalt
Asendushoolduselt
lahkuvad noored saavad
tugiisikud
Eesti Asenduskodu Töötajate
Liit hakkab asenduskodust ja
peres hooldamiselt lahkuvatele noortele osutama tugiisikuteenust, et aidata noortel
iseseisva elu alustamisega
paremini hakkama saada ning
sujuvamalt tööturule siseneda.
Sotsiaalministeerium sõlmis Eesti Asenduskodu Töötajate Liiduga (EATL) lepingu
üle Eesti 75 asenduskodust
ja 25 peres hooldamiselt lahkuvale või kuni 12 kuud tagasi
lahkunud noorele tugiisikuteenuse osutamiseks. Sada
noort valitakse välja koostöös
asenduskodude, perekonnas
hooldamise teenuse osutajate,
kohalike omavalitsuste ja sotsiaalministeeriumiga.
„Nõustamise ja igapäevase toetamise kaudu aidatakse noortel tööd leida, samuti
nõustatakse töötavaid noori
igapäevaste rahaliste vahendite planeerimisel ning abistatakse töökohal või töökoha
kaotamise tõttu tekkivate
probleemide korral,“ selgitas
EATLi projektijuht Meelis Kukk.
Tema sõnul peaks teenus aitama siseneda tööturule või
säilitada töö vähemalt pooltel
asenduskodust ja peres hooldamiselt lahkuvatel noortel.
Noorte tugiisikuteks saavad
samad asenduskodu kasvatajad või perekonnas hooldajad,
kellega neil on juba varasemast hea kontakt. Kui kontakt
puudub või on takistuseks vahemaa, võib tugiisikuks olla ka
sotsiaaltöötaja, pedagoog või
mõni teine noore ja projektijuhi heaks kiidetud isik, kellel on
töökogemus asendushooldusel olnud noortega.
Tugiisiku teenusele on esmajärjekorras õigus eriala
omandanud noortel, kes ei
suuda oma puudulike sotsiaalsete oskuste tõttu sobivat töökohta leida. Kuid projekti saab
kaasata ka neid töötuid noori,
kes ei ole veel eriala omandanud. Samuti on plaanis koostöös Euroopa Komisjoniga
korraldada noortele sügisel
kahepäevane motivatsiooni- ja
ettevõtluskoolitus.
Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed
20102011“, mida viib ellu sotsiaalministeeriumi
hoolekande
osakond.
EATL on üle-eestiline mittetulundusühing, mille eesmärk
on suunata laste- ja noortekodudes kasvavaid ning nendest
lahkuvaid noori, tagada neile
täisväärtuslikuks eluks vajalikud võimalused ning aidata
neil paremini ja sujuvamalt
ühiskonda lõimuda.
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Algavad kaevetööd
Niidu tänaval
14. juunist kuni
7.juulini toimuvad
Niidu tänaval kaevetööd
sajuveekanalisatsiooni rajamiseks.
Ettevalmistustöödega (teekatte
freesimine kaevejäljel) on juba
alustatud.
Keila abilinnapea Enno Felsi sõnul tehakse töid etapiti:
„Liiklus on sel perioodil küll
ebamugavam, kuid täielikult
seda ei suleta.“

foto: valdur vacht

Sajuveekanalisatsiooni rajamine on esimene etapp Niidu-Luha tänava piirkonna rekonstrueerimise projektist.
Töid teostab OÜ Abix.

Keila Linnavalitsuses
Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- Garaaži ehitamiseks endise kasvuhoone kohale Roheline tn 8 asuval kinnistul.
Projekti on koostanud Paalaroos Projekt osaühing.
Projekti on heaks kiitnud
Põhja-Eesti Päästekeskus.
- Veereservuaaride, puurkaev-pumpla ja survetõstepumpla hoone püstitamiseks Ehitajate tee 7 asuval
kinnistul. Projektis on lahendatud hoone arhitektuurne, konstruktiivne, tehnoloogiline osa ning elektripaigaldis ja automaatika.
Projekti arhitektuurse ja
konstruktsiooni osa
on

koostanud Celander Projekt
OÜ, tehnoloogilise osa ning
elektri ja automaatika on
projekteeritud AS Infragate
Eesti. Projekti mahus on ka
puurkaevu projekt, projekteerija AS Infragate Eesti.
Puurkaevu projekti on kooskõlastanud Keskkonnaameti Harju, Järva ja Rapla regiooni Harjumaa osakond.
- Sajuveekanalisatsiooni rekonstrueerimiseks
Niidu
tänava maa-alal. Projekti on
koostanud K-Projekt AS.
Projekti on kooskõlastanud
AS Keila Vesi, Elion Ettevõtted AS, Varahooldus
OÜja OÜ Jaotusvõrk.

Keila Linnavalitsus teatab
Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek
Kooskõlas Planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktiga 2
informeerime Teid, et vastavalt Planeerimisseaduse §
18 lõikele 1 korraldame
Paldiski mnt 24 kinnistu
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku 28.06. – 12.07.
2010 Keila Linnavalitsuse I
korruse inforuumis aadressil Keskväljak 11, Keila.
Planeeritava ala suurus on
0,5 ha. Selle moodustab
Paldiski mnt 24 elamumaa
sihtotstarbeline
kinnistu
pindalaga 2830 m2 ning
kinnistuga külgnevad Piiri
tänava ja Paldiski mnt lõigud.
Detailplaneeringuga kavandatakse Paldiski mnt 24
kinnistu jagada kaheks
võrdse suurusega väikeelamukrundiks, kumbki pindalaga 1415 m2. Paldiski mnt
24 krundile jääb olemasolev
väikeelamu ja abihoone

Punasega on
märgitud
olemasolevad ja
kavandatavad
hooned

Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused
nr 5510 Raba tänav 24a kinnistu kõrvale Elion Ettevõt-

ning planeeritud aadressiettepanekuga Paldiski mnt
22a krundile kavandatakse
ehitusõiguse ulatus ühe uue
väikeelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks kokku maksimaalse ehitusaluse pinnaga
kuni 250 m2. Elamu suurim
lubatud kõrgus on 8,5 m ja
kõrvalhoonel kuni 5 m. Planeeringuga esitatakse haljastuse, heakorrastuse, liikluskorralduse ning oma
krundil parkimise lahendus,
käsitletakse kujade, kitsenduste ning servituutide vajadusi ja pakutakse välja
võimalused kinnistute varustamiseks insenertehniliste võrkudega.
Avaliku väljapaneku ajal
saab Paldiski mnt 24 kinnistu detailplaneeringu materjalidega tutvuda ka internetis Keila linna kodulehel
http://web.keila.ee/ .

ted AS kuuluva välikapp-jaama, sidekanalisatsiooni ja
0,4 kV maakaabli paigaldamise projekti koostamiseks.

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 24.05.2010-06.06.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
67 sündmust, sh 19 liikluseeskirja
rikkumist.
Nende kahe nädala sisse jäi
ka Keila päev, mille jooksul koostati kokku 30 väärteomaterjali.
12 protokolli koostati avalikus
kohas alkoholi tarvitamise eest,
kusjuures 5 isikut tuli toimetada
kainenema, sest nad olid ohtlikud kaasinimestele. Avalikus
kohas alkoholi tarbijaid oli küll
veidikene rohkem, kuid nende
puhul piirduti suulise hoiatusega.
11 protokolli koostati avaliku korra rikkumise eest (suurem osa
oli avalikus kohas urineerimine),

peeti kinni 5 alkoholi tarbinud
alaealist ja 4 alaealist suitsetajat.
Siinkohal tänan Keila linna
elanikke ja külalisi, kes pidasid
kinni „alkoholi tarbimise alast“
ja pidasid ennast väärikalt ülal.
Kindlasti ei jäänud linna külalistele Keila linnast ja selle turvalisusest halba muljet. Suurt
osa selles mängis ka nn alkoholi
tarvitamise ala, sest linnas ringiliikuvaid isikuid, kellel oli alkoholipudel näpus, oli vähe.
Jätkuvalt 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, kaup-

lus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
Kuritegudest teatati kolmel
korral:
25. mail lõi Pae tänaval poeg
oma ema mitmel korral keha
piirkonda. Alustati kriminaalmenetlust.
25. mail murti Põhja tänaval sisse sõidukisse ja varastati erinevaid esemeid.
30. mail varastati Alibi Pubi külastajalt jope. Siit hoiatus, et kui
te lähete klubisse või pubisse
pidutsema, siis jätke väärtasjad
koju ning pidutsemise ajal ärge
jätke oma asju järelevalveta.
Tuletan meelde, et lisaks politseile võib endiselt õigusrikkumiste korral helistada turvafirma
Securitase telefonil 1660.
securitas 1660
02.06 20.50 - Algkooli juures bussipeatuses tarvitasid 2
meesterahvast alkoholi. Tehtud
märkus, vabandasid ja viskasid

pudelid prügikasti.
03.06 10.36 - Gümnaasiumi
mänguväljakul tarvitas vanem
meesterahvas õlut. Korrale kutsutud, isik lahkus.
03.06 14.15 - Algkooli juures 2
suitsetajat. Korrale kutsutud ja
minema saadetud.
03.06 21.30 - Keskus teatas,
et Põhja 10 juures tarbib seltskond alkoholi. Hoiatatud ning
minema saadetud.
05.06 21.00 - Uus tn 1 tarvitati
alkoholi. Hoiatatud ning minema saadetud.
06.06 10.13 - Vikerkaare lasteaia territooriumil viibis kõrvaline isik. Selgitatud ja palutud
lahkuda.
06.06 10.33 - Lauluväljakul 4
pingilauda katki.
06.06 17.53 - Keskväljakul joobes meesterahvas pikali maas.
Üle antud politseile.
07.06 16.15 - Jaama bussipeatuses tarvitasid 2 naisterahvast
alkoholi. Tehtud märkus.
09.06 05.33 - Luha tn/Pae tn
ristmiku juures 30 kiirusepiirangu märk pikali maas.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
«Драка»
расширяет
производство
Ведущий
производитетель алюминиевых кабелей в странах Балтии АО
«Драка Кейла Кейблс» в
прошлый четверг открыла новый цех, в результате чего общий объем производства увеличился на
60%. Увеличилось и количество рабочих мест. Теперь производства алюминиевых
кабелей
происходит на 15 линиях.
По словам председателя
руководства Т. Леппика,
несмотря на сложные для
экономики времена, расширение
производства
совершенно оправдано и
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия. (стр 1)
Неизвестное захоронение
На прошлой неделе в ходе
ремонта часовни Михклиской церкви под полом
были обнаружены следы
неизвестного захоронения. Ремонтные рабочие
обратили внимание, что
известняковые
плиты
пола в одном месте просели. Когда они подняли
плиты с целью установки
их в правильном положении, то увидели под плитами куски дерева, остатки одежда и кости.
Сведений о захоронениях
в этом месте до сих пор
известно не было. Останки были преданы земле
пастором Мареком Роотсом. (стр 3)
Предложение – Вокзальная площадь
Опираясь на частичное
утвержденное детальное
планирование территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу,
городское правительство
выступило с предложением утвердить следующее
название данной территории – Вокзальная площадь (Jaama väljak). Если
есть другие предложения,
то просьба представить до

28 июня их в письменном
виде в городское правительство. (стр 3)
Ремонтные работы на
улице Нийду
С 14-го июня по 7-е июля
на улице Нийду будут
проводиться ремонтные
работы, в ходе которых
будет построена система
для стока дождевых вод.
По словам вице-мэра
Энно Фельса, движение
транспорта в этот период
будет затруднено. (стр 4)
Новости
городского
правительства
С проектом детального
планирования участка по
адресу Палдиское шоссе,
24 можно познакомиться
в мэрии с 28 июня по 12
июля. Согласно планированию, участок будет разделен на два грунта под
жилую застройку. Детальным планированием отпределены нормы, которые
необходимо
выполнять при проектировании и строительстве.
(стр 4)
Дигитальное телевидение
Начиная с 1 июля, посмотреть телевизор, пользуясь обычной антенной,
будет невозможно. Эстония переходит на дигитальное телевидение. К
этому времени все, кто
пользовался аналоговым
телевидением,
должны
приобрести дигибокс или
новый телевизор, в котором приемное устройство,
принимающее дигитальное изображение, уже
встроено. Для просмотра
бесплатных каналов подключаться к какому-либо
пакету не нужно. Также
нововведение не коснется
тех телезрителей, кто уже
подключен к какому-либо
платному пакету. Более
подробно о дигитальном
телевидении в сегодняшнем номере городской газеты. (стр 2)
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Madis Talgre: ei ole lahendamatuid
probleeme, on saamatud inimesed
Sel kevadel andis Keila linnavolikogu linna
teenetemärgi nr 24 AS Harju KEK juhatajale Madis Talgrele koostöö eest Keila
linnaga ja Keila Tööstuspargi arendamise
eest.
doris matteus
KROON@KEILA.EE

Enamus Keila elanikke teavad,
millest jutt, kui öelda sõnapaar „aia taga“. Harju KEKi
kontsern annab kas otseselt
või kaudselt suure hulga Keila linna töökohtadest ning on
üheks Keilaga seonduvaks
märksõnaks olnud juba enam
kui 50 aastat. Vähesed keilakad teavad aga, kes on Madis
Talgre.
Madis Talgre on mees „aia
tagant“ ehk Harju KEKi kontserni juhataja. Ta juhib Harju
KEKi alates aastast 1999 ehk
tänaseks juba enam kui kümme aastat. Harju KEKi peakontoris võttis mind vastu mees,
kelle
taustauuringu
pean
tunnistama enda omast tükk
maad põhjalikumaks. Õnneks
oli minul võimalus küsimusi
esitada.
Mitte iga keilakas ei tea Sind
nime- ja nägupidi, rääkimata
enamast infost. Räägi veidi
endast ning ajast enne Harju KEKi.
Sündisin 1960. aastal Tallinnas
ning kasvasin kuni 1966. aastani Harjumaal Haibas, kuni
pere 1966. aastal Tartumaale
kolis. 1967. aastal asusin õppima Rõngu 8klassilisse kooli
ja 1975. aastal Nõo keskkooli.
See viimane oli edasist eluteed
ilmas pidades üks hea otsus,
sest pärast seda olid kõik teed
lahti. Valisi TPI, mille lõpetasin mehaanikainsenerina.
1982. aastal abiellusin ning
1983, pärast kõrgkooli lõpetamist, läksime tööle Põlvasse.
Peres on poeg ja tütar.
1990. aastal valiti mind Põlva KEKi juhatajaks ning sain
ühtlasi EKE juhatuse liikmeks.
Selle töö käigus tutvusin Harju
KEKi omanikega. 1998. aastal,
kui hakati Harju KEKile uut
juhti otsima, selgus, et oleme
paljuski ühel lainel. Võtnud
vastu pakkumise, millest oli
raske keelduda, töötan alates
15. märtsist1999 Harju KEKi
juhatajana.
Elan Saku vallas Männiku
külas.
Mis ettevõte on Harju KEK?
Endiselt on levinud arvamus,
et Harju KEK on ehitusettevõte. Üsna tihti kuuleb väidet,
et ega teil praegu hästi ei lähe,
ehitusturg ju on kõige rohkem
kannatanud. See on ekslik arvamus, kuna Harju KEKi põ-

Lühidalt
Kose vallas valmib puuetega inimeste kalapüügiplatvorm.
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ja Oxforell Puhkekeskus
avavad Harjumaal, Kose vallas,
ainulaadse kalapüügi platvormi
Eestis, mis on mõeldud puuetega inimestele. Platvorm võimaldab mugavat ligipääsu liikumispuudega inimestele ning annab
võrdväärse võimaluse veeta aktiivselt vaba aega värskes õhus
ja ise forelli püüda. Puuetega
inimeste
kalapüügiplatvormi
ehituseks on saadud toetust
Eesti Maaelu Arengukava meetmest 3.1- “Majandustegevuse
mitmekesistamine maapiirkonnas”. Platvormi pidulik avamine
toimub 17.juunil.

hivaldkonnad on täna hoopis
kinnisvara haldamine ning investeeringute juhtimine.
Harju KEKil on praegu 4
tütarettevõtet, 3 sidusettevõtet, 4 arenduspiirkonda ja
tublid inimesed. Endel ja Hans
Palla, Lembit Kirsme, Jüri Kalmet on oma elu siia pannud
ja tänu neile on Harju KEK ja
tööstuspark sellised, nagu nad
täna on.
Koos Harju Elektriga omame Keila servas, „aia taga“, ca
50 hektarit toimivat tööstusparki, kus on üle 20 hektari
tasemel tootmis- ja äripindu.
Vastavalt detailplaneeringule
võime juurde ehitada veel ca
100 000 ruutmeetrit äripinda.
Valmistume lääne tööstuse
Eestisse toomiseks. Meil on
juba mitmeid häid näiteid –
Ensto, Glamox, PKC, Draka
Keila Cables, ABB jne. Häid
lambaid pidi ühte lauta palju
mahtuma, meie tööjõuhind
peaks konkurentsieelise andma veel aastateks.
Milline on Harju KEKi kontserni juhi igapäevatöö? Kas
ja kuivõrd oled kursis kõigi
grupi ettevõtete tegevuse ja
tulemusega?
Palju suhtlemist, delegeerimist
ja rehkendamist.
Harju KEK oli firma, kus
kõigil, kes siin töötasid, oli
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Maikuus sündis Harjumaal 196 last

Foto: valdur vacht

Madis Talgre

Õnneks on mul numbrite
peale hea mälu, seega suudan
enamusest meie ettevõtetest
üldjoontes rääkida. On inimesi, kes lähevad koosolekule ega
mäleta, mida eelmisel korral
rääkisid. Mina püüan alati vähemalt
pilgu
Madis Talgre:
üle lasta ning
“Kui võrdlen 2009. ja 2010. olulise meelde
tuletada.
aasta I kvartalit, siis on
Eks
pilku
peab
peal
käive küll langenud, aga
hoidma,
aga
kasumlikkus on parem.
kui juhid on
Usun, et oleme uuel
sellised, keda
aktsepteerid ja
tõususuunal ning 2010
usaldad, on töö
tuleb parem kui 2009. ”
hoopis lihtsam.
Siin majas pole
võimalus saada omanikuks. usaldamise probleeme avastaNii suur aktsionäride arv te- nud, kogu platsil on elu ja töö
kitab üldjuhul probleeme. Õn- käinud läbi aastakümnete, siin
neks on suuromanikud eeskätt on omaette kliima.
inimesed, mitte vaid kapitalistid, ning kõik, mis on lubatud, Viimased andmed ja progon ka täidetud.
noosid viitavad, et majandus
Meie ca 400 aktsionäri hu- hakkab vaikselt kriisist välja
vitab enamasti kaks asja: milli- tulema. Kuidas vahepealne
ne oli kasum ja palju makstak- raskem aeg Harju KEKi kontse dividende. Raha teenimine serni mõjutas?
omanikele on nõukogu ja juha- Aasta tagasi oli raske, käisime
tuse ülesanne. Kuidas see täp- läbi ka mustad stsenaariumid.
selt toimub, omanikke üldju- Harju KEKi ja Harju Elektri
hul ei huvita. Firmad töötavad plussiks on see, et ettevõtteid
tänu inimestele, kui neid õi- on juhitud konservatiivselt,
gesti juhtida, stimuleerida ja hulle riske ei ole võetud, laefinantsiliselt kindlustada, siis nud on teenindatavad, suuri
on kõik võimalik.
lollusi pole tehtud.

Samas oli eelmise aasta algus kõigil raske, lihtsalt polnud tööd. Kogu tööstusküla
oli rahulik - autosid liikus vähe
ja inimesi koondati. Täna elu
jälle käib ja inimesi võetakse
tööle tagasi. Kukkus peamiselt
Eesti turg, ekspordi osas tegid
paljud ettevõtte sama või paremagi tulemuse. Kui pangad,
majanduse vereringe, hakkama
saavad, saame meie ka.
Usun, et oleme põhjas ära
käinud ja 2010 tuleb parem
kui 2009.
Omanikele räägin ikka, et
aastaid ei ole olnud nii palju
tööd ja nii vähe palka.
Volikogu esimees Andrus
Loog rõhutas oma kõnes
teenetemärgi kätteandmisel, et oled juhina üle elanud vähemalt viimased kolm
suuremat kriisi. Milline neist
on olnud raskeim?
Ei oskagi kriise meenutada.
On olnud paremaid ja raskemaid aegu, aga kas neid saab
nimetada kriisideks... Hetkel,
mil kroon tuli, oli tõesti kriis
- kõik kukkus kokku, raha
polnud, reserve polnud, firmasid polnud. See oli raske aeg.
97-98, nn vene kriis, oli juba
tunduvalt kergem. Harju KEKi
jaoks oli 1999. aasta viimane,
mil ärikasum oli negatiivne.
Võtaksin kokku nii, et 1999.

aasta oli keeruline, seejärel 10
aastat kasvasime ja teenisime
raha. 2009 tõmbasime hinge,
võtsime kulusid kokku, mõtlesime, kas ja kuidas suudame
edaspidi raha teenida. Nüüd
oleme taas valmis edasi liikuma.
Elad küll Saku vallas, kuid
seni vestluse järgi otsustades oled Keila eluga üsnagi
hästi kursis. Milline on olnud
koostöö ning milline mulje
on Keilast jäänud?
Koostöö linnaga on läbi aastate olnud meeldiv, kuigi mitte
alati lihtne, kuna linna ja tööstusettevõtete huvid igas asjas
ei kattu. Siiski oleme kõigile
probleemidele leidnud lahenduse. Ei ole lahendamatuid
probleeme, on saamatud inimesed.
Mäletan, et kui tulin Keilasse, siis just käis Tervisekeskuse ehituse ettevalmistus. Näis
keeruline ja kallis projekt, kuid
tehti ära. Praegu on taas võetud ette tõeliselt suur asi – uus
kool. See ei ole üldse lihtne
projekt, juba raha leidmine on
tänases olukorras keeruline.
Olen 10 aasta jooksul näinud, kuidas ka rasketel aegadel on on linn step-by-step,
ilma erilise kärata, muutunud
ja arenenud. Usun, et siin on
hea elada ja paremaks läheb.

2010. aasta maikuus registreeriti Harju Maavalitsuse Kantselei
Rahvastiku Toimingute Talituse
andmetel 196 lapse sünd. See
on 13 võrra enam kui 2010.
aasta aprillikuus, mil registreeriti 183 sündi ja 52 võrra enam
kui 2009. aasta maikuus, mil
registreeriti 144 sündi. Poisse
sündis 110 ja tütarlapsi 86. Kaksikuid sündis kolm paari. Esmasündinuid oli 80, teisi lapsi 70,
kolmandaid 37, neljandaid 8 ja
viiendaid lapsi üks. Surmaakte
koostati kokku 62, mehi suri 27
ja naisi 35. Lahkunute keskmine vanus oli 74,5 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 70,5 ja naised
78,5 aastaseks. Registreeriti 5 ja
lahutati 6 abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati üks.

Laste Orelifestival Valgas
5. juunil toimus VI Laste Orelifestival Valga Jaani kirikus.
Osa võtsid 13 õpilast üle Eesti:
Pärnust, Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Tartust, Kuressaarest,
Valgast ja Keilast. Hommikul
said õpilased harjutada Jaani
kiriku ajaloolisel orelil, mille ehitas 19. saj. tuntud saksa orelimeister Friedrich Ladegast. See
on ainus orel Eestis, mis säilinud
originaalsel kujul ja kuulub Euroopa 200 parima oreli hulka.
Pärastlõunal pidas kirikus eesti
orelimeister Olev Kents orelite
ajaloost ja ehitusest tutvustava
loengu. Seejärel külastasime
Lätis asuvat Cimze Seminari
muuseumit. Pika päeva lõpetas
suur õpilaste ühiskontsert. Keila
Muusikakoolist osales festivalil
Pia Pukkonen, kes on õppinud
orelit lisapillina vaid ühe aasta.
Pia sai Narva organist-heliloojalt
Tuuliki Jürjolt eripreemia tema
pala huvitava interpretatsiooni
eest.
5 aastat tagasi algatas Valga
Muusikakool selle ilusa traditsiooni kokku tuua oreliõpilased
üle Eesti. Suur tänu neile selle
eest ja järgmisel aastal kohtume Pärnus.
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reklaamtekst

Keila videokonkursil
„Minu kodu - Keila“
saavutas esikoha
tänaseks 11. klassi
lõpetanud noormees Norman Tamkivi.

Pühapäeval peab
oma esimest sünnipäeva Laulasmaa
kauplus. Pood on
küll aastaid juba
olemas olnud, kuid
uue väljanägemise
ja hingamise sai ta
alles aasta eest.

Noor filmirežissöör
Uue väljanägemisega
Norman Tamkivi püüdleb Laulasmaa kauplus saab
Hollywoodi poole
1 aastaseks

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Laulasmaa kauplus ootab ostjaid
reklaamtekst

Keila konkurss polnud aga
tema esimene edukas esinemine filmimaailmas – paar
kuud tagasi saavutas Norman
oma filmiga „Unejutt“ Eesti
Vabariigi 45. harrastusfilmide
festivalil I koha ja eriauhinna
parima debüüdi eest. Teine
Normani film “Viimne oliiv”
pärjati parima operaatoritöö
auhinnaga. Mõlema filmi tegemise eest tunnustati teda kui
parimat režissööri. Keila Leht
uuris Normanilt, mis suhe tal
filmimaailmaga on.
Kuidas ja millal sattusid filmitegemise juurde?
Esimesed katsetused filmitegemise valdkonnas tegin juba
eriti noores eas, umbes kümneaastaselt - tegime sõbraga
kaamera ees lihtalt lolli nalja.
Kuuendas klassis pidime kodutööks filmi tegema. Võtsime
sõpradega asja täie tõsidusega
ning tahtsime kindlasti teha
täispika mängufilmi. Mõtlesin
välja action-stsenaariumi ja
hakkasime filmima. Kahjuks
jõudsime valmis vaid pool
tundi filmi, aga nalja sai palju ja kokkuvõttes oli kogemus
väga huvitav. Tõenäoliselt
sealt ma filmitegemise pisiku
külge saingi. Esimese isikliku
kaamera sain 13aastaselt.
Palju filme oled seni teinud?
Millist pead ise kõige õnnestunumaks?
Olen teinud umbes 10 lühimängufilmi. Õnnestunuimaks
pean “Unejuttu”, mis võitis
Eesti amatöörfilmide festivalil
kuni 18aastste vanusegrupis
parima filmi, režisööri ja debüüdi auhinna. Selle filmiga
nägin ise ka kõige rohkem
vaeva.
Kas ise ootasid festivalilt nii
head tulemust?
Ausalt öeldes ootasin küll,
kuna jäin ise filmidega küllaltki rahule.
Mis sind filminduse juures
paelub?
Filmi valmistamine on väga
lõbus ja põnev, kuid eelkõige
meeldib mulle enda tehtud
lõpptulemuse nägemine.

foto: erakogu

Kas oled kuskil filmindust
õppinud?
Olen käinud Balti Filmi- ja
Meediakooli mängufilmi kursusel ning veel mõnel väiksemal koolitusel, kuid enamus
tööst on siiski tehtud ise õppides. Headeks abilisteks on
olnud Internet ja mõned raamatud.
Keda pead enda eeskujudeks?
Raske küsimus, sest häid režissööre on palju. Kui nimetada
mõned mõjukamad, siis Steven Spielberg, Stanley Kubrick,
James Cameron, Christopher
Nolan ja Martin Scorsese.
Kuidas filmide tegemine
käib? Hetkel sa täidad ise
kõiki vajalikke rolle – oled režissöör, operaator, lavastaja
ja teed ise ka montaaži?
Filmi tegemine koosneb kolmest etapist: stsenaariumi
tegemine ja kogu asja korraldamine, võttepäevad ning
montaaž. Sealjuures filmimisele kulub kõige vähem aega.
Hetkel teen tõesti kõike ise,
kuid tõelises filmimaailmas
on kõik nimetatud valdkonnad
omaette teadused.

teha, võib minuga e-maili teel
ühendust võtta: tamnor@hotmail.com.
Kuidas sa oma filmidesse
näitlejaid leiad? Kas inimesed näitlevad filmides heameelega?
Näitlejad on enamasti sõbradtuttavad, ühe filmi jaoks sain
näitlejaid ka Keila harrastusteatrist. Jah, inimestele meeldib filmides mängida. Paljud
on isegi tulnud minu juurde ja
palunud, et ma neid oma filmi
näitlejaks võtaksin.
Millist tehnikat sa filmide tegemisel kasutad?
Tehnika on küllaltki minimaalne, filmin Canon HV20
kaameraga ja kasutan vahel
ka mõnd isetehtud seadeldist,
mis tagab kaamera sujuva liikumise. Tehnika, mida läheb
filmimiseks vaja, on kahjuks
suhteliselt kallis ja kindlasti
on selles vallas veel kõvasti
arenguruumi.

Kust tulevad filmidele stsenaariumiideed?
Idee võib tulla täiesti ootamatult mõnd teist filmi vaadates
või lihtsalt rongis istudes, samas võib hea mõte tekkida ka
pikema mõtiskluse tulemusena. Peab lihtsalt aja maha võtma ja aju tööle panema. Seni
on mu hullumeelne mõistus
kõik filmid ise välja mõelnud,
kuid tulevikus võiks proovida
filmi teha ka mõne raamatu
või novelli põhjal.

Kus sa end näed 10 aasta pärast? Mis rolli sa ideaalis tulevikus kannaks, kes sa olla
tahaks?
Hetkel tundub filmide juurde
jäämine loogilise sammuna ja
arvatavasti lähen ma seda ka
edasi õppima, kuid iial ei või
teada, mida tulevik toob.
Ideaalse stsenaariumi järgi
tahaksin tulevikus olla kuulus Hollywoodi filmirežissöör.
Selle eesmärgi täitmine ei saa
kindlasti kerge olema, kuid
äsja tudengite Oscari võitnud
noor Eesti filmitegija Tanel
Toom, kes on oma jalga Hollywoodi ukse vahele saamas,
võib tõestada, et see pole sugugi võimatu.

Mille kallal sa enda arvates
peaksid filme tehes rohkem
vaeva nägema?
Filmi juures on kõige tähtsam
sisuline pool, hea stsenaariumi
tegemine võib olla üsna keeruline. Nii et kui kellelgi on mõni
hea stsenaarium, mida filmiks

Kuidas sinu filme näha
saab?
Vanemad filmid on Youtubes
üleval kasutajanime poolikuisk all ning uuemad filmid
kasutajatunnus normantamkivi all. Viimase alla lisan filme
ka edaspidi.

Laulasmaa bussipeatuse juures asuv „putka“ on paljudele
suvitajatele tuttav koht, kust
randa minnes või mere äärest
tulles hea läbi põigata oli. Tänaseks on endisest putkast
ja inetust külapoest saanud
korralik kauplus, mille kaubavalik on oluliselt laienenud ja
kliente teenidavad sõbralikud

müüjad. Nii seest kui väljast
uuenenud kaupluse sortimendis on praegu aktiivselt ligi
3000 toodet mida tarnib üle
60 ettevõtte. Kõige tihdam
töö käib Laulasmaa kaupluses
loomulikult suvekuudel. Esimese aasta jooskul teenindas
kauplus ca 80000 ostu millest
sooritati suvekuudel ca 14000
kuus. Suvitajate seas populaarset jäätist müüb kauplus
soojal ajal ca 7500 tükki kuus

SÜNNIPÄEVAHIND!
Coca Cola 2L
Pant 1kr, 6,45 eek/l

foto: ERAKOGU

ja karastusjooke ca 5000 tükki
kuus.
Laulasmaa kaupluses hoolitsevad klientide eest 6 viisakat teenindajat. Käepärane
kaupade paigutus, korrektsed
hinnasildid, kampaania- ja
soodushinnad ning meeldivad müüjad muudavad poe
klientide silmis meeldivaks,
igapäevaselt külastatavaks ostukohaks.
Tänu kaasaegsele standardile vastavatele kassa-, kaubaja videovalveseadmetele, mis
on paremad kui mõnes suures
ketikaupluses, on võimalik
mitme kassaga tagada kiire,
korrektne ja vigadeta klienditeenindus.
Rannast või suvilast tulijaid
saavad kauplusest kvaliteetset kohvi, värkseid pirukaid ja
saiakesi ning külmi karastusjooke. Laulasmaa kauplus ootab kliente iga päev kell 10.00
– 22.00.

huvitav

Harjumaa muuseum kutsub osalema
suguvõsauurimuste näitusel
harjumaa muuseum
Eesti
Genealoogia
Selts
(EGeS) ja Harjumaa Muuseum
korraldavad 21. oktoobrist
2010 kuni 23. jaanuarini 2011
Keilas, Harjumaa Muuseumis
Lääne-Harju sugupuude näituse, mis hõlmab nelja kihelkonna – Hageri, Harju-Madise,
Keila ja Nissi suguvõsasid.
Kutsume näitusel oma töödega osalema kõiki suguvõsauurijaid, kellel genealoogiline
huvi nende nelja kihelkonna
vastu. Näituse ladusa ettevalmistamise huvides palume näituse koordinaatoritele Liisi Taimrele (Harjumaa
Muuseum) või Evelin PovelPuusepale (EGeS) oma osalemisest teada anda hiljemalt 1.
septembriks 2010, vajalik on
ka esitatava töö (või tööde)
üldine kirjeldus (töö mõõtmed, kasutatav materjal, kihelkond). Eksponaadid ise
peavad valmis olema üks kuu
enne näituse avamist ehk 21.

septembriks 2010 ning need
on võimalik kohale tuua otse
muuseumisse (Keila, Linnuse
9) või edastada kokkuleppel
koordinaatoritega kontaktisikute kaudu.
Peame vajalikuks esitada
veel mõned nõuded eksponaatide vormistamiseks:
1) ülesriputatavate tööde
(sugupuude skeemid, tabelid
jm) maksimaalne kõrgus 2,2
meetrit, laius üldjuhul 1,5-1,6
meetrit. Üksikud erandid laiuse osas on võimalikud eelneval
kokkuleppel
korraldajatega.
Liistudega varustatakse tööd
muuseumis;
2) eksponaatide kleepimine
või muul viisil seinale kinnitamine ei ole võimalik;
3) perekonnakroonikad, suguvõsalood, fotoalbumid jm uurimused peavad olema korralikult köidetud, et need lähemal
vaatamisel-uurimisel ära ei
laguneks;
4) on võimalus eksponeerida
haruldasi ja rariteetseid doku-

mente klaaskupliga laual.
Lääne-Harju
sugupuude
näituse kestel leiab aset iga
kihelkonda tutvustav teemapäev, mille raames toimuvad
ettekanded nende ajaloolisest
kujunemisest, kogudustest ja
mõisatest, perekonnanimedest
ning kihelkondades võrsunud
suguvõsadest. Päeva teises
osas jagavad suguvõsauurijad
ning muuseumitöötajad praktilisi näpunäiteid erinevate
genealoogiliste allikate ning
andmebaaside
käsitlemisel.
Teemapäevad toimuvad neljal laupäeval, algusega kell 11
Harjumaa Muuseumi näitusesaalis: Harju-Madise kihelkonna päev on 6. novembril, Nissi
kihelkonna päev 20. novembril, Hageri kihelkonna päev 4.
detsembril ja Keila kihelkonna
päev 15. jaanuaril.
Näituse
koordinaatorite
kontaktandmed: Liisi Taimre
– e-post liisi.taimre@hmk.ee,
tel 5253892; Evelin Povel-Puusepp – e-post evelinpovel@
gmail.com, tel 56675252.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keila Tervisekeskuses

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts – 13. juuni
Harjumaa muuseum
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.

teater
“PEEGLIKE, PEEGLIKE
SEINA PEAL EHK ÕPETUS
SELLEST, KUIDAS HEA VÄLJA NÄHA” - AX-TEATER
11.juuni kell 19:00 pilet: 35.Keila Kultuurikeskus

sport
KEILA CUP IX UJUMISES
12. juuni kell 12:00 - 15:00
Osa võtavad kõik vabariigi
paremad ujujad!

KEILA PIKAMAASARI 2010
III ETAPP
Keila rattasõit
13. juuni kell 11:00 - 15:00
Keila Terviserajad
www.liikumisroom.ee

muud üritused
LOENG “SUVI - RINNALAPSEGA METSAS, MERE ÄÄRES, REISIMAS, TELKIMAS
11. juunil kell 10.00 Tasu 25.Suvised ohud ja ahvatlused:
päike, vesi, putukad, taimed,
pikad autosõidud jm. Kuidas
suvist elu mõnusamaks ja
ohutumaks seada. Mida valida
suvisesse reisiapteeki” Räägib
Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas
KIRBUKAS
19.juuni 10.00 – 16.00
Registreerimine 12.juunini telefonil 56256759 või pukpuk@
mad.scientist.com
Rõõmu kaubamaja kõrval
parklas
FOTOMATK KÄSMUS
20.juuni – 21.juuni kell 14:00
14.-26.aastastele noortele
Info ja registreerimine kuni
16.juunini

Palju õnne!

Tel. 5221163, maret keilanoortekeskus.ee. Vaata ka: www.
keilanoortekeskus.ee
Keila Avatud Noortekeskus
KEILA LINNA JAANITULI
22.juuni kell 19:00
Keila lauluväljak
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee

Sündinud

31.05.2010

Siiras kaastunne Pilvi ja Helen
Haab`ile kalli venna ja onu

Voldemar
Mälk `i

kogudus
3.pühapäev pärast nelipüha
Leeripüha jumalateenistus
armulauaga. 13.juuni kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

Paul
Reinik`ut

Hillar Kala

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele

surma puhul.

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

KALMISTUPÜHAD
2010
20. juunil kell 14.00 Karjaküla
kalmistul. Laulab Tallinna Oleviste
meeskoor
25. juulil kell 11.00 Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus
1. augustil kell 14.00 Ohtu kalmistul
Täiendav info: 604 4808 või 51931501
(õp M. Roots)

Keila linna
Pensionäride Ühendus

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. Tel. 5087211.

müük
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda ja täitepinnast. Ohtlike puude langetus, võsalõikus
ja muru niitmine. Haljastustööd. Tel. 56191810.
Pakume soodsa hinnaga
freesasfalti, mis on ideaalseks
materjaliks platside ja teede

korrastamisel. Fraktsioon 0/40.
Vajadusel transport ja konsultatsioon. Tel. 53818801.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.

TÖÖ
AS Protten F.S.C. esinduskauplus Keilas vajab juuli ja
augusti kuuks asendusmüüjat.
Kontakt tel. 6747575
Väheliikuv vanur vajab õhtuti kütvat abistajat. 1500 kr kuus
ja 2-toaline. Ajutise elamispinna
võimalus. Tel. 6541117, õhtuti.

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal ja
transport meie poolt, kohaletoomisega.Tel.58033448 Ain.

muu
Keila turul 12.juunil 2010
Suvelaat. Info: tel. 5082577 epost: info.dono@gmail.com.
Keila päeva ajal Alibi Pubis kaduma läinud jope (ühelt
poolt must, teiselt poolt valge)
koos Audi ja korteri võtmetega.
Leidjale vaevatasu. Telefon 56
641 733, Sven.

Jalgpallimängud Keila kunstmurustaadionil:
L 12.juuni
P 13.juuni
T 15.juuni
K 16.juuni

12.00
17.00
17.00
17.00

LASTERISTIMISE PÜHA

Viiekümne aasta taguse leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub
Keila kirikus 1. augustil algusega kell 11.00.
Palume teatada oma osavõtusoovist koguduse kantseleisse
(telefon 604 4808, e-aadress: marek.roots@eelk.ee).
Kantselei avatud T, K, R 11.00-14.00 ja K 17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla ka need, keda õnnistati enne 1960. aastat,
kuid kes pole saanud varem kuldleeri jumalateenistusest osa võtta.
Rõõmsa kohtumiseni!

Südamlik kaastunne
Mairoos Kalale abikaasa

Keila PÜ Naisansambel

Pühapäeval 20. juunil
kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

KULDLEERI

Mälestame

kaotuse puhul.

Leinapäeval 14.juunil
koguneme kell 17.00
mälestuskivi juures.
Memento

neid, kes said Keilas leeriõnnistuse 1960. aastal.

Birgitha Loopman

Keila Ühisgümnaasiumi pere

Seoses Keila
Rattasõit 2010
toimumisega
korraldame
rajatutvumissõidud
järgmistel
kuupäevadel:
04.06.10 ja 08.06.10.
Kogunemine ning
start Keila
Terviseraja parklast,
algusega 19.00

Keila Miikaeli kogudus kutsub

7

Oodatud on lapsed,
keda nende vanemad
soovivad lasta ristida
Oma soovist palume teatada hiljemalt 16. juuniks
Täpsem info õp Marek
Rootsilt
51931501 või
keila@eelk.ee

Keila JK II (01-02) Keila JK Mehed Keila JK 95-96 Keila JK A (91-94) -

FC Levadia II
Saaremaa JK aameraaS
Tamme Auto
Märjamaa FC Flora

Keila Noortekeskus
Pühapäeval, 20.juunil 2010
Kell 14.00-00.00

FOTOMATK KÄSMUS
14.-26.aastastele noortele
Matkale on oodatud nii Eesti kui ka Euroopa kolmandate
riikide kodanikud

Kavas:

* Eelmise matka fotode analüüs
* Matkamine ja fotografeerimine Käsmus
* Eesti toidu söömine
Tellitud buss väljub ja saabub Keilasse.
Alaealistel vajalik lapsevanema nõusolek.
Läbiviijad: fotograaf Toomas Tuul ja matkajuht Urmas
Veersalu

TASUTA!
Info ja registreerimine kuni 16.juunini:
Tel. 5221163
maret@keilanoortekeskus.ee
Vaata ka: www.keilanoortekeskus.ee
NB! Kohtade arv on piiratud!
Toetaja: EUROOPA KOLMANDATE RIIKIDE
INTEGREERIMISE FOND

8

Reklaam
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Suurimad tänusõnad Keila SOS H. Gmeineri
nimelise lasteaia Krõlli rühma kasvatajatele Lilia
Jakovlevale ning Tiina Lillepuule koos lastega
Tervisekeskuse sünnipäevanädala
majakaunistuste eest.

AbiMeheks

* ehitustööd * torutööd * elektritööd * aiatööd * heakorratööd * töömeheteenus
Abimeheks tuleme igasugustele vajaminevatele töödele.
Meie kollektiivi kuuluvad kuldsete kätega, töökad ja ausad mehed.
Kutsuge Meid, sest tahame teha Teie elu lihtsamaks ja paremaks.
Tel: 554 7953

Suvevaheajal vaba kuukaart õpilasele (kuni 19)
vaid 300.- krooni!
Vaba kuukaart täiskasvanute ujulasse, jõusaali ning
rühmatreeningusse vaid

e-mail: abimeheks@hotmail.com

Tehke nimekiri oma tegemist vajavatest töödest ning küsige personaalset pakkumist.
Usume, et hinnas saame alati kokkuleppele.

500.- krooni!

UUS! Nüüd ka rühmatreeningud MEESTELE!
13. juunil Keila Rattasõit
31.juulil Keila poolmaraton.

Meie uut suvist treeningplaani vaata

www.tervisekeskus.eu

Septembris rulluisutamine ja
rullsuusatamine.

*Kampaaniahindadele lisasoodustused ei laiene
*Pakkumine kehtib 01.06 – 31.08.2010

www.spordiklubivask.weebly.com

Annika Ilusalongi
sooduspakkumised juunis
* Kosmeetiku teenused
v.a näohooldused -10%
* Kortse siluv hapnikuhooldus
ultraheliga näole 375.(tavahind 480.-)
* Elsa Hjeronymus sügavpuhastav
näohooldus 325.(tavahind 375.-.)
* Geelküünte paigaldamine 375.(tavahind 475.-)
* Solaarium 3.- minut
* Ripsmepikenduste paigaldamine
475.Spray-päevitus 250.-

www.annikailusalong.com

Tel: 6712738
Paldiski mnt 21, Keila Harju KEKi majas

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Juunis koolilõpetajatele:
* Tee lõpusoeng meil, siis on
juuksuriteenused sinule ja sinu
pereliikmetele juunis -10%
soodsamad
* Meik, maniküür, nail SPA,
näohooldused -10 % soodsamad
* Ripsmepikenduste paigaldus
kuni 18.06 - 400.Veel palju häid pakkumisi
www.pyramiid.eu
E-R 10.00-20.00 L, P 10-00-19.00
Keskväljak 10, Keila Tel: 6 546 659

www.elisa.ee/mint

Nüüd ka Keilas!

B-kategooria

Ansambel Untsakad

KEILA LOOMAKLIINIKUS
NÜÜD SAADAVAL
BRIT KOERA JA
KASSITOIDUD NING
SNÄKID

SOODSAD
AVAMISHINNAD!

alg- ja
lõppastme
koolitusi

kuni 12 a. (k.a.) tasuta
Vihmase ilmaga pidu
Suurte telkide all
Broneeri laud tel.6713399

TULE VAATA JÄRGI!
TEL.6705243

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

11.juunil

Maeru Trahteri Simman
Sissepääs kell 20:00
Pilet eelmüügist 75.Kohapeal 100.-

autojuhtide

