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Elektrooniline
hääletamine on
alanud

meelespea

Eesti Vabariigi aastapäeval
anti kätte kultuuripreemiad
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Volikogus
avaldati
umbusaldust

Keilasse
on kavas
istutada püsiv
jõulupuu

Teisipäeval toimunud Keila linnavolikogu
istungil avaldas 10 volikogu liiget umbusaldust Keila linnavolikogu esimehele
Andrus Loogile ning rahanduskomisjoni
esimehele Doris Matteusele.
Umbusalduse põhjuseks oli
volikogu liikme Ago Kokseri
sõnul asjaolu, et Andrus Loog
ning Doris Matteus on kaotanud usalduse, kuna on ebaeetiliselt kasutanud oma mõjuvõimu, sekkudes linnavalitsuse
pädevuses olevate küsimuste
lahendamisse ning sellega rikkunud võimude lahususe printsiipi. Seletuskirjast võib lugeda:
„Puudulikult on täidetud Keila
linna kohustused, mis peavad
tagama Keila Tervisekeskuse
OÜ lepingulised maksed panga ees. Keila linnavalitsus on
läbi Keila Tervisekeskuse OÜ
sooritanud mitmeid tehinguid
ja soovinud veelgi teostada
kahtlase väärtusega finantstehinguid, mis oluliselt kahjustavad Keila Tervisekeskuse OÜ
finantsolukorda.“
Uut volikogu esimeest volikogu istungil veel ei valitud,
kuni uue esimehe valimiseni
juhib volikogu tööd aseesimees
Mati Õunloo.
Doris Matteus
Mida ma oskan nende süüdistuste kohta öelda?

sport

Mulle heidetakse ette, et olen
mõjuvõimu kasutades sekkunud linnavalitsuse pädevuses
olevate küsimuste lahendamisse. Kuidas see võimalik on,
ei tea. Isegi parima tahtmise
juures ei ole rahanduskomisjoni esimehel mingeid hoobasid
nimetatud tegudeks.
Väidetavalt on puudulikult
täidetud Keila linna kohustused, mis peavad tagama Keila
Tervisekeskuse
lepingulised
maksed pangale. Rahanduskomisjoni esimehena olen tõepoolest osalenud aktiivselt eelarve menetlemise protsessis,
kuid ei ole kunagi tulnud mõttele minna üle TK juhataja ning
nõukogu pea. Olen alati vaadanud ja vaatan ka nüüd Tervisekeskuse pikaajalise nõukogu
esimehe, linnavalitsuse liikme
Enno Felsi otsa.
Aga kui usaldust ei ole, siis
usaldust ei ole. Paraku ise tagasi astuda ei võimalda umbusaldusavalduse totter põhjendus. Olen valmis end süüdi
tunnistama selles, et olen olnud nõudlik linnavalitsuse ja ka
volikogu liikmete suhtes ning

Keila linnavalitsuses on
arutlusel mõte istutada
Keilasse püsivalt kasvav
jõulupuu. Diskussioone
tekitab vaid puu asukoht.

lk 3
seisnud selle eest, et uus koolimaja ikka valmis saaks.
Luban, et ka edaspidi, volikogu lihtliikmena, ei lase ma
ühelgi linnaasutusel ega linnale
teenust pakkuval firmal „rahus
olla“.
Andrus Loog
Ma oleks väga hästi aru saanud, kui umbusaldusavaldus
oleksid sisaldanud süüdistust
selle kohta, et Keila linna teed
ja tänavad on juba kolmandat
aastat talvel hooldamata, ka
täna ei vasta ükski tänav majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele. Tõsi, kahel
aastal olen pidanud selle pärast
avalikult vabandust paluma
Keila linnakodanike ees. Oleks
umbusaldusavaldus sisaldanud
sellist süüdistust, poleks midagi tea olnud, oleksin pidanud
tagasi astuma.
Proovin
lühidalt
vastata
umbusalduses esitatud süüdis-

tustele. Keila Tervisekeskuse
kohustused panga ees, mis
umbusaldajate väitel on täitmata. Teiseks on ühe äriühingu kohustuste täitmine ikka
rohkem nõukogu ja juhatuse
ülesanne. Keila Tervisekeskus
sai eelmisel aastal raha ca 10,2
miljonit krooni. Tõsi, see jagunes nii, et 6,5 miljoni krooni
võrra vähendas linn ettevõtte
kohustusi panga ees ja lisaks
sai keskus 3,7 miljonit krooni
lisaks koolide ja spordiklubide
rahale.
Keila linnavalitsuse kahtlased finantstehingud, mis kahjustavad Keila Tervisekeskuse
olukorda.
Ma olin Keila
linnavalitsuse liige aastatel
2003 – 2005. Praegu, olles
volikogu liige, saan öelda vaid
seda, et vähemalt minu teada
ei ole ka Keila linnavalitsus teinud kahtlaseid tehinguid.
Olen olnud volikogu esimees
2006 aasta sügisest. Mis jääb

sport

Marko Suusasõit
toimus külmast
hoolimata
lk 6

meelde sellest ajast? Tooksin
välja mõned asjad.
Esiteks see, et meil on täna
kool uues majas, et muusikakooli muusikakooli korpuse ehitamine algas eelmisel nädalal.
Mis aga peamine - ka kogu rahastamiskeem on selge. Praegu on vaja leida veel lahendus,
kuidas ehitada valmis kergejõustikustaadion ja uus liikluskorraldus kooli ümbruses. Aga
see, et paljude keilakate unistus on lõpuks täitunud, on hea
tunne, mis seal salata.
Teiseks see, et täna me räägime Keilast kui kontsernist,
koos hallatavate asutuste ja
äriühingute ning sihtasutustega. Me kasutame kontserni eeliseid ja omavahelist sünergiat.
Saan aru, et nii Dorisele kui ka
mulle saigi saatuslikuks see, et
tahtsime linna rahavoo mõistlikus juhtimises toeks olla nii
Tanelile kui ka Avole. Aga siiski
midagi olulist on tehtud.

uudis

Timo Suslovile
omistati FIBA
korvpallikohtuniku
kategooria
Timo Suslov on viies eestlane, kellele kõrgeim kategooria omistatud. FIBA
kohtunik võib tegutseda
kohtunikuna rahvusvahelistel võistlustel

lk 6

Keila Taipoksiklubi
sportlased võistlustel
edukad
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Naabrist parem?

Elektrooniliselt hääletamine on alanud

Keila linna foorumis on mitu aega kirutud Keila linna
tänavaid. Kirutud õigusega, sest pühapäeval linna peal
sõites tegin kaks järeldust. Esiteks saab minu järgmine
auto olema olemasolevast oluliselt kõrgem, tugeva
põhja ning soovitavalt neliveoga. Teiseks leidsin esimest
korda oma 15 autojuhiaasta jooksul, et tuleb lamellrehvid
naastrehvide vastu vahetada. Nimelt olid vähemalt Jõe
ja Koidu tänav nii rööpas, et auto nina kippus tänava keskel olevat jääkuhja riivama. Lisaks on kogu tänav nii libe,
et neist rööbastest kuidagi välja ei saa. Sopsu-Tooma
tänaval seevastu jõudsin järeldusele, et tuleks teha ettepanek, et linna kodulehel avalikustataks jooksvalt, millisel
tänaval millise rööpalaiusega sõidukid liigelda tohivad.
Aga mitte tänavatest ei tahtnud ma rääkida. Tahtsin
rääkida hoopis suhtumisest. Nimelt leidis abilinnapea
Enno Fels teisipäevasel volikogu istungil teede-tänavate
koristamise teemalisele küsimusele vastates, et kuigi olukord ei ole hea, pole siiski põhjust rahulolematuseks, sest
Keila ei olevat sugugi kõige halvemini puhastatud linn.
Kas tõesti on nii, et kui oleme naabrist parem, siis on
kõik korras? Kas „pole paha“ on tõesti kõik, mida oodata
võib?

Doris matteus
doris@keila.ee

www.vvk.ee
6. märtsil toimuvad Riigikogu
valimised. Alates 24. veebruarist on aga juba võimalik anda
oma hääl elektrooniliselt, samuti on alates 28. veebruarist
avatud valimisjaoskonnad ning
on võimalik eelhääletada.
E-hääletamine
E-hääletamine on võimalik
eelhääletamise ajal 7 päeva
jooksul, st 24. veebruarist kuni
2. märtsini 2011.
E-hääletamise põhimõtted
Elektroonilise ülehääletamise võimalus - valijal on võimalus e-hääletamise perioodil
uuesti e-hääletada, arvesse läheb viimasena antud hääl.
Tavahääletamise ülimuslikkus - kui hääletaja läheb eelvalimiste päevadel valimisjaoskonda
ning
hääletab
tavameetodil (olles eelnevalt
e-hääletanud), siis e-hääl kustutatakse. Valimispäeval oma
häält muuta ei saa.
Valija peaks saama oma valiku teha vabalt ja segamatult.
Nt e-hääletamisele kihutamine selleks arvutit pakkudes või muul moel valijat
mõjutades ei ole lubatud,
mh on taunitav kollektiivsete
e-hääletamise ürituste korraldamine.
E-hääletaja hääletab ise.
Võõra ID-kaardi või mobiil-ID
abil hääletamine, samuti nende koodide üleandmine teisele isikule ei ole lubatud. Turvalisusega
seotud
riskide
vältimiseks tuleb e-hääletamisel kasutada arvutit, mis kuulub hääletajale või usaldusväärsele isikule.

Nädal piltides

E-hääletamisel isiku tuvastamise ja digiallkirja andmise erinevad võimalused
1. E-hääletamine ID-kaardi
abil
Vajalikud vahendid:
• ID-kaart (kehtib nii vana kui
ka uus ID-kaardi versioon)
koos PIN-koodide (kui koodid
on kadunud, saate uued PPA
kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusest või vastavast pangakontorist) ja sertifikaatidega (kui sertifikaadid on
aegunud, siis saad neid uuendada ise aadressil sk.ee/idkontroll/);
• internetiühendusega arvuti;
• kaardilugeja ja ID-kaardi
tarkvara (tarkvara saate paigalda aadressilt installer.id.ee/).
E-hääletamise etapid IDkaardi kasutamisel:
• valija sisestab kaardilugejasse ID-kaardi;
• avab veebilehitsejaga Vabariigi Valimiskomisjoni e-hääletamise lehe (www.valimised.
ee);
• laeb alla ja käivitab valijarakenduse;
• tõendab oma isikut sisestades selleks ID-kaardi PIN1
koodi;
• valijale kuvatakse valijarakenduses tema elukohajärgse
valimisringkonna kandidaadid;
• valija teeb oma valiku;
• kinnitab oma valiku digitaalallkirjaga sisestades selleks
ID-kaardi PIN2 koodi;
• saab arvutiekraanil teate
hääle vastuvõtmise kohta.
2. E-hääletamine digi-ID abil
Digitaalne isikutunnistus ehk
digi-ID on dokument, millega
saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja
anda digitaalset allkirja. Digi-

ID näeb välja nagu ID-kaart,
kuid sellele ei kanta kasutaja
fotot ning ta ei ole kasutatav
füüsilise isikut tõendava dokumendina.
E-hääletamise etapid (ja ka
vahendid) digi-ID kasutamisel
on sarnased, mis ID-kaardi kasutamisel.
3. E-hääletamine mobiil–ID
abil
Vajalikud vahendid e-hääletamiseks:
• Mobiil-ID SIM-kaart koos
PIN-koodide ja sertifikaatidega;
• internetiühendusega arvuti;
• mobiiltelefon.
E-hääletamiseks peavad
mobiil-ID teenusega juba liitunud isikud alates 1. veebruarist
2011 oma mobiil-ID Politseija Piirivalveameti (PPA) veebikeskkonnas (politsei.ee) ümber registreerima. Need, kes
taotlevad mobiil-ID SIM-kaarti
pärast 1. veebruari 2011, peavad oma kaardi aktiveerima
PPA veebis.
E-hääletamise etapid mobiilID kasutamisel:
• valija avab veebilehitsejaga
arvutis Vabariigi Valimiskomisjoni e-hääletamise lehe
(www.valimised.ee);
• laeb alla ja käivitab arvutis
vajaliku valijarakenduse;
• sisestab arvutisse oma mobiiltelefoni numbri;
• tõendab oma isikut sisestades selleks mobiiltelefonis
mobiil-ID PIN1 koodi (eelnevalt saadetakse Teie mobiiltelefonile sõnumiga kontrollkood);
• valijale kuvatakse valijarakenduses tema elukohajärgse
valimisringkonna kandidaadid;

• valija teeb arvuti abil oma
valimisotsuse;
• kinnitab oma valiku digitaalallkirjaga sisestades selleks
mobiiltelefonis
mobiil-ID
PIN2 koodi (eelnevalt saadetakse Teie mobiiltelefonile sõnumiga kontrollkood);
• saab arvutiekraanil teate
hääle vastuvõtmise kohta.
Eelhääletamine
elukohajärgses valimisjaoskonnas
Elukohajärgses
valimisjaoskonnas saab eelhääletada 28.
veebruarist kuni 2. märtsini
2011 iga päev kell 12.00-20.00.
Avatud on kõik valimisjaoskonnad.
Valimisjaoskonda minnes
võtke kindlasti kaasa isikut
tõendav dokument.
Isikut
tõendavad dokumendid on
näiteks:
• isikutunnistus (ID-kaart)
• Eesti kodaniku pass
• diplomaatiline pass
• meremehe teenistusraamat
• kaitseteenistuse tunnistus
• juhiluba
• pensionitunnistus.
Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei
saa.
Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha saate Te teada
valijakaardilt, mida jaoskonda
hääletamiseks kaasa võtta ei
ole vaja.
Eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
Väljaspool elukohta saab hääletada 28. veebruarist kuni 2.
märtsini 2011 iga päev kell
12.00-20.00. Avatud on vähemalt üks valimisjaoskond igas
kohalikus omavalitsuses.
Kaasa tuleb võtta isikut
tõendav dokument.

E - valimised
24. veebruar kuni
kuni 02. märts
Eelvalimised
28. veebruar kuni 02. märts

Valimispäev on 6. märts

Eelmisel kolmapäeval pidas Keila Avatud Noortekeskuses trummimängu tutvustava õhtu
noor trummar Rainer Meinart.

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

E 21.02

T 22.02

K.23.02

N 24.02

R 25.02

L 26.02

P 27.02

E 28.02

T 1.03

K 2.03

N 3.03

R 4.03

L 5.03

P.6.03

- Elektrooniline
hääletamine
küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

- Valimisjaoskonnas
hääletamine
keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Kas ja kuhu istutada jõulupuu?
Keila linnavalitsuses on arutlusel mõte istutada Keilasse püsivalt kasvav jõulupuu.
Linnavolikogu keskkonnakomisjon kiitis
idee heaks. Diskussioone tekitab vaid puu
asukoht.
keila leht
leht@keila.ee

Keskkonnakomisjonis olid
arutlusel peamiselt neli kohta:
• kultuurikeskuse esine,
• Keskpark,
• Põhja tänava haljasala ning
• Keskväljaku haljasala kirikuesise platsi ja Ülesõidu
tänava vahel.
Linnaaednik Inge Angerjas pooldab viimast varianti:
„Keskpargis on raske leida
sobivat kohta, kus kuni
kümne meetri pikkune
kuusepuu välja paistaks. Samuti piiraks
jõulu- ja aastavahetuse pidustuste korraldamist teadmine
ajaloolisest kalmistust.
Kultuurikeskuse hoone on liiga
väärtuslik, et seda
järgmised pool sajandit suure puuga varjata. Pealegi on hoone esine
alles saanud uue haljastuse
ning selle keskel asuvale teele purskkaevu rajamise mõte
pole maha maetud. Põhja tänava haljasala jääb aga linna südamest kõrvale. olemasolevatest valikutest on parim vana
raekoja kõrval asuv haljasala,
mille keskele saaks suhteliselt
väikeste töödega kujundada
jõulupuule sobiliku asukoha.

KEILA
KOOL

Olemasolevaid puid oleks vaja
kärpida ka kuuske istutamata,
lisaks tuleks lähemale tuua
elekter ja kujundada veidi ümber liikumisteid.“
Püsivalt kasvav puu on kavas
osta Saksamaalt. Inge Angerja
soovitusel küsis linnavalitsus
pakkumisi 10-15aastase, 7-8
meetri pikkuse, linnamiljöös
kasvamiseks kohandatud hariliku kuuse kohta. Eesti puukoolid on valmis tarnima poole lühemaid puid, mille võra
ei ole veel päris välja kujunenud. Hinnapakkumise järgi läheb
sellise jõulupuu
ost,
transport,
istutamine ja minimaalsed kohapealsed
eeltööd
maksma
7700
eurot ehk 120
000 krooni. Kuna
iga-aastane jõulupuu on maksma
läinud kuni 50 000
krooni, tasuks kuuse
istutamine mõne aastaga ära. 3500 lasteaedade heategevusaktsioonist
kogutud
krooni ootab kuuseostu juba
linnakassas.
Kuna parim istutusaeg on
aprillis, siis peaks otsusega
kas kiirustama või planeerima
ostu järgmiseks aastaks, kuid
kindlasti ei tahaks seda otsust
uisapäisa teha, ütles abilinnapea Enno Fels.

www.facebook.com/Keilalinn
Otto
Sinna istutamisel tekiks ilmselt see probleem, et inimesed ei mahuks aastavahetusel kuuse juurde ära.
Keila linn
Kirikuesine parkla on rahva
kogunemiseks vast piisav?
Otto
Seda jah, tavaliselt on lihtsalt
kuusele lähemale oldud.
Otto
Aga idee on tegelikult väga
üllas ja roheline!
Katrin
Kas olemasolevad puud kuuske ära ei varja? Kas kaaluti ka
väljakujunenud jõulukuuse
kohale istutamist?
Raido
Kas see kuusk ei jääks väga
mitmeks aastaks teiste puude varju? Suvel ümbritsevad
lehtpuud varjamas ja talvel
võibolla kaunistused jääksid
kah natuke varju?!
Raido
Tuli just ka meelde, et kiriku
poole jääb see kiosk. Ehk siis
talvel vaatad platsilt kuuske ja
tahes tahtmata seda kioskit,
mis rikuks vaate.
Priit
Kas kultuurimaja juurde istutada ei sobi? Ehk mingi aeg
oleks seal platsil kaks kuuske,
üks väike (kuniks suureks kasvab) ja teine suur.
Karin
Sauel on praegu tavapärase
kuuse koha kõrval väike kuuseke kasvamas. Igal juhul on
hea mõte kuusk istutada. Aga
kuhu, seda ei oska mina praegu pakkuda, pole ammu Keilas käinud ega sellise pilguga

keskväljakut vaadanud.
Janar
Seal praegu ilusad puud, nad
varjaksid tõesti vaate ära, kui
just linnavalitsuse katuselt või
kirikutornist ei imetle.
Ning nende praeguste puude
eemaldamine ei oleks mitte
mingil juhul teema.
Muidugi tõesti, äkki kultuurimajaesise kant ei ole kõige
hubasem koht kuusele. Kas
pargis ei anna kuusele mingit
head kohta leiutada?
Millery
Pargis oleks tõesti rohkem
ruumi nii kuusele kui rahvale!
Priit
Aga nn kultuurimaja juures ei
peaks vanasse kohta istutama
vaid, võiks nn kasiino ja kultuurimaja vahelisele platsile
istutada. Ehk siis ei varjaks ta
kultuurimaja, vaid pigem neid
taga olevaid uudisehitusi.
Keila linn
Priit, see maa on eraomanduses ja detailplaneeringuga on
sinna planeeritud hoone
Raili
Kiriku kõrval (vana turuhoone juures) on päris suur plats,
kuhu inimesed aastavahetusel ära mahuvad, kuid selle
kuusepuu ilu näeksid üldjuhul
ainult inimesed rongist.
Keila linn
Ka lammutatud turuhoone
(eel varasema bussijaama
ja turuplats) on samuti eraomand ja detailplaneeringuga kaetud - elamuks.
Raili
Tean seda juttu, aga seda on
räägitud juba mitu-mitu aastat ja pole midagi muud seal
juhtunud, kui ainult pandud

kaks väiksemat jalgpalliväravat. Korra mõtlesin, et ehk on
ümber mõeldud.
Keila linn
Aga krunt on ikka eraomand
ja detailplaneering on ikka
peal...
Anti
Kurat, see eraomandi jutt
ajab ikka südame pahaks
küll. Eelmises Keila lehes oli
samuti selle kohta pikk jutt.
Miks peaks linn suhtuma hästi omanikku, kes ei oska hea
omanik olla? Umbes, et ostan
maad ja ilmad kokku ja siis jätan lihtsalt rääma. Omavalitsused peaksid siinjuures pead
kokku panema ja esitama kõikide selliste räämaomanike
suhtes ultimaatumi - tee korda või sundvõõrandame.
Muidugi oleks siin veidi probleeme eraomandi ja riigi suhtega, ent mingil moel tuleb ju
nendele omanikele mõistus
pähe lüüa. Oskasid omandada, oska ka hooldada. Ja kui
ei oska, võetakse ära.
Karmo
Mina arvan, et see kiriku ja
linnavalitsuse vaheline plats
on kõige asjalikum asukoht
kuusele ja siis saab aastavahetusel kuuske nautida nii
kiriku kui linnavalitsuse poolt,
aga miks mitte loomakliiniku
eest. Puude kärpimine - mingi
hetk tekkis mul küsimus, kas
need puud ohtlikuks ei hakka muutuma. Väike ilulõikus
ei teeks puudele kurja. Mis
selle lahenduse puhul peaks
muutuma, on bussipeatuse
asukoht ja kebabiputka, sest
need jääksid veidi seda ilu
segama. Mina pooldan seda
pildil olevat platsi!
Reet
See ei ole hea mõte.

Valikained algkoolis

Alates järgmisest õppeaastast on Keila
Kooli algkoolimajas võimalik, lisaks õppekavas ettenähtud ainetundidele, õppida
üks tund nädalas mõnd meelepärast valikainet.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Algkoolimajas tegutsevad juba
aastaid tugevate traditsioonidega muusika- ja tantsuklassid. Sealsetel õpilastel on tunniplaanis tantsuõpetus või üks
lisa muusikatund. Kallakut toetab ka ringide töö. Muusika- ja
tantsuklasside peamiseks väljundiks on kooli ja Keila linna
esindamine laulu- ja tantsupidudel. Laulu- ja tantsupeo vahepealsetel aastatel on plaanis
tegeleda ka muude tantsude ja
muusikaga.
Hariduslike erivajadustega
õpilastel on võimalik õppida
väikeklassides, nemad saavad
lisaks ainetundidele õpiabi logopeedilt.

Kuid algkoolis õpib igas vanuseastmes veel mitme klassi
jagu toredaid lapsi. Mõte ka
neile õpilastele juba esimeses
klassis erinevaid valikaineid
pakkuda, tekkis algkooli õppejuhil Kaja Peetrisel ja õpetajatel
juba sügisel. Sellise tegevuse
eesmärk on varakult avastada
õpilaste tugevaid külgi ja arendada nende huvisid, pakkuda
põnevaid tegevusi ning süvendatud teadmisi valitud aines.
Alates 2011/2012 õppeaastast saavad algkooli õpilased
valida ühe tunni nädalas järgnevate valikute seast:
Eesti keel - selles tunnis arendavad õpilased oma esinemisoskust ja kõnekunsti läbi
erinevate tekstide lugemise
ning jutustamise. Tähelepanu

pööratakse Eesti rahvakalendri
tähtpäevadele ja oma kodukoha lugudele. Lapsed esinevad
lühinäidenditega, tutvustavad
üksteisele oma lemmikraamatuid, kirjutavad ise lugusid.
Õpivad sõnamängude mängimist, mõistatusi ja vanasõnu.
Matemaatika - selles aines tegelevad õpilased nuputamise,
probleemülesannete lahendamise, ruumilise taju arendamise (maketid, pinnalaotus)
ja strateegiliste lauamängude
mängimisega. Uurivad, mis
on pranglimine ja teised arvutipõhised mängud, koostavad
ise ülesandeid ja teevad matemaatilisi katseid (mõõtmine,
kaalumine).
Loodusõpetus - õpetaja ja õpilased käivad matkamas, teevad
loodusvaatlusi, kasvatavad ja
ajatavad taimi, valmistavad
loodusmakette ja osalevad
keskkonnaalastes projektides.
Samuti räägitakse loodushoiust ja keskkonnakaitsest,

vaadatakse loodusfilme ja tehakse referaate.
Inglise keel (alates 3. klassist) - õpilased saavad oma sõnavara ja väljendusoskust arendada läbi erinevate lugude ja
muinasjuttude lugemise ning
jutustamise. Mängivad erinevaid inglisekeelseid ringmänge, laulavad, esinevad näidenditega, kirjutavad ise lugusid.
Kunstiõpetus - selles aines on
oluline osa värvi ja vormi õpetusel. Maalimisel ja meisterdamisel tutvustatakse ning kasutatakse erinevaid materjale ja
töövõtteid.
Muusika – toimub koos laulmine ja solistide ettevalmistamine. Oma koha leiavad
rahvalikud laulud ja mängud.
Õpitakse ka pillimängu.
Tants – õpitakse rütmilist
liikumist, tehakse koordinatsiooni arendavaid harjutusi,
tutvutakse erinevate tantsustiilidega. Tundides toimuvad
paaristegevused ja rühmatööd.

Sport - tähtsal kohal on rõõm
liikumisest. Tunnid toimuvad
aasta läbi nii saalis kui vabas
õhus. Sügisel ja kevadel tegeletakse peamiselt kergejõustikuga, talvel enam võimlemise
ja erinevate talispordialadega.
Oma osa on pallimängudel ja
köieronimisel.
Valikaine ei ole kindlasti
õpiabi saamise koht. Õpiabi
andmise eesmärgil toimuvad
koolis logopeedia ja parandusõppe tunnid, vajadusel ka
individuaalõpe. Valikaine toetab õpilase huvisid ja andeid.
Eesmärgiks ongi selgitada välja
õpilaste andekus ja pakkuda
neile õppimisrõõmu. Õpilane
saab valikainet vahetada poolaasta kaupa. Kui laps ja pere
tunnevad, et valik ei olnud
õige, saab poole aasta möödudes vaida teise aine. Valiku saab
teha kooli registreerudes. Juba
kooliskäivate laste seas viiakse
läbi küsitlus viimase kooliveerandi alguses.

3

Lühidalt
Elektraudtee avas uue,
senisest mugavama
kodulehe
Elektriraudtee avalike suhete
juhi Norbert Kaareste sõnul
seati uue kodulehe loomisel
esiplaanile reisija teavitus.
„Uuel kodulehel on näiteks
loodud võimalus tellida oma
e-postile või mobiilile (SMS-ina)
hilinemisteateid lääne-, ida- või
linnasuuna rongide kohta. Samuti on kodulehe sõiduplaan,
teadete keskus ja tulevikus
vastavalt reisijate soovidele ka
teisedki leheosad lehitsetavad
igalt mobiiltelefonidelt.“
Täiendati ka vana sõiduplaaniotsingut, kus edaspidi
kuvatakse kehtiv sõiduplaan.
Norbert Kaareste: „ See tähendab, et kuigi meie rongid liiklevad terve aasta ühe ja sama
graafiku alusel, on tihti EVR
Infra määranud mõnel päeval
erigraafiku. Seni saime me sellest teavitada ainult kodulehe
„teated“ rubriigis ja ooteplatvormide stendidel, edaspidi on
aga erigraafikud sõiduplaaniotsingus ka kättesaadavad.“
SMS teavituse tellimiseks
tuleb oma mobiilioperaatori
kodulehel, sealses iseteeninduses aktiveerida teenus E-post
mobiilile.
• EMT kliendid - “E-post GSMile” teenuse kirjeldus
https://www.emt.ee/web/www/
teenused/internet/e_post_telef/kasutusjuhend
• Tele2 kliendid - “E-post SMSiga” teenuse kirjeldus
h t t p s : / /p o o d .t e l e 2 . e e/e t /
services/545
• Elisa kliendid - “M-m@il” teenuse kirjeldus
h t t p : / / w w w. e l i s a . e e /e t /
Eraklient/Teenused/29/M-m@il
Teenus on kuumaksustatud,
ulatudes sõltuvalt operaatorist
kuni 2 euroni kuus.
Järgmiseks
tuleb
saadud
aadressiga
(reeglina
372xxxxxxx@sms.xxx.ee)
registreeruda elektriraudtee kodulehel hilinemisteadete saajate nimekirja.
Teenuse aktiveerides, saab
edaspidi kõik hilinemisteated
mobiilile.

Parandus
Eelmise nädala Keila
Lehes nr 7(157) oli
ekslikult kirjas väide
Keila Komando
sünnipäevast.
Tegelikult möödus
20 aastat Harjumaa
Päästeameti
loomisest.
Vabandame!

4

Uudised

Reede, 25.02.2011 • Nr 8 (158)

Tükike ajalugu: Eesti Vabariigi aastapäev Harjumaa väeosades

Rivistus 24. veebruaril Naissaarel (1930ndad)

Naissaare sõdurid piduhoos (1930ndad)

Vabariigi aastapäeva tähistamine sõjaväeosas Aegnal.

Kaitseliidu Kõnnu kompanii marssimas Loksal. 24. veeburar 1928.

Keila tuletõrjujad 24. veebruaril 1925 Keila kiriku platsil

Esimene vabariigi aastapäeva paraad Paldiskis. 24.02.1919

huvitav

Alaealiste õigusrikkumised on
vähenenud
Noorsookonstaablite
prioriteet on jätkuvalt alaealiste
õiguskuulekal teel hoidmine
ning eksijate sinna tagasisuunamine. Vaadates möödunud
aasta statistikat saab öelda,
et alaealiste õigusrikkumised
seisnevad enim alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamises ning
sellest tulenevalt paneb noorsoopolitsei koostöös kohaliku
omavalitusega põhirõhu ennetustööle. Üldjoontes on alaealiste õiguskuulekus suurenenud. Kindlasti jätkame tihedat
koostööd nii koolide kui ka
vallavalitsusega, et hoida meie
noored seadusekuulekal teel.
Keila linna alaealiste tegemistes on märgata, et noored
on õiguskuulekamad ja tunnevad seadusest tulenevaid
õiguseid ja kohustusi hästi.
Täna võib öelda, et alaealiste

õigusrikkumised on võrreldes 2009. aastaga vähenenud.
Kokku rikkusid alaealised
2010 aastal seadust 144 korral
(2009 aastal oli vastav number 279).
Eriti murettekitav on asjaolu, et 53 korral oli tegemist
alkoholi ning 39 korral
tubakatoodete
tarbimisega.
Alaealised
panid toime
23
avaliku
korra rikkumist ning 15
l i i k l u s r i k ku mist.
Politsei
registreeris ka
10 pisivargust ja
lõhkumist ning 3
võimuesindaja seadusliku korralduse eiramist, kus rikkujaks oli

alaealine. Keila linnavalitsuse
alaealiste komisjoni on saadetud 13 alaealist.
Ennetustöö osas oli möödunud aasta samuti töine. 2010.
aastal pidasid Lääne-Harju politseijaoskonna politseinikud
Keila linna koolide algklassides liiklusalaseid loenguid.
Võtsime osa Keila linna päevast ning kontrollisime alaealiste seaduskuulekust
noortüritustel ja avalikel kontsertidel.
On jätkunud hea
koostöö
Keila
linnavalitsuse ja
koolidega ning
Keila avatud
noortekeskusega. Hea
meel on tõdeda, et tihti
antakse politseile juh-

tumitest teada ning vajadusel
sekkuvad inimesed ka ise õigusrikkumiste tõkestamisse,
mis näitab tublit kodanikuaktiivusust.
Juba täna võib öelda, et
ka käesolev aasta tuleb noorsookonstaablile töine. Jätkame koolide külastusi ning nii
palju kui võimalik peame ka
õpilastele loenguid, kuidas
õiguskuulekalt käituda ning
oma aega mõnusalt sisustada
nii, et see seaduse piiridesse
mahub. Lastevanematele on
siinkohal palve, et tundke pidevalt huvi oma laste tegemiste vastu. Meeldetuletuseks, et
Keila linna avaliku korra eeskirja järgi peab alla 16-aastane
laps olema kodus kell 23:00.
Noorsookonstaabel Helen Saliste

Lugeja küsib, jurist vastab
Küsimus: Asusin tööle 15.03.2010 ja praeguse
seisuga olen ära kasutanud 14 puhkusepäeva.
Nüüd peame tegema aasta 2011. puhkuseplaani (28
puhkusepäeva).Kas aastast 2010 kasutamata puhkusepäevi enam kasutada ei saa? Tööandja väitel on
mul kõik aasta 2010 puhkusepäevad ära kasutatud,
kuigi minu arvutuste kohaselt see nii ei ole.

Vastab tööinspektor-jurist Ann Tiitson: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 68 lg 6 kohaselt aegub põhipuhkuse nõue
aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille
eest puhkust arvestatakse. 2010 aasta eest oli Teil õigus saada
puhkust 15.03 – 31.12.2010. perioodi eest ( so 10 kuud). Kuna iga
kuu annab 2,33 puhkusepäeva, siis 2010 aasta puhkus on 23
päeva. Teil on saamata 2010 aasta eest 9 päeva puhkust, mis
aegub 01.01.2012.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Выборы:
электронное
голосование
6 марта состоятся выборы в
Рийгикогу. Начиная с 24
февраля, есть проголосовать электронным путем.
Для того, чтобы голосовать
электронным путем, есть
несколько возможностей:
можно использовать IDкарту и пин-коды, можно
голосовать с помощью IDмобиля, а также есть возможномть проголосовать,
используя дигитальное удостоверение личности. Обо
всех этих способах подробная информация в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 2)
Куда посадить рождественскую ель?
В городском правительстве
на обсуждении находится
идея посадить в городе постоянную рождественскую
ель. Идея получила одобрение на разных уровнях. Теперь остался открытым вопрос, куда ее следует
посадить. Обсуждается четыре возможных места:
площадка перед центром
культуры,
Центральный
парк, зеленая зона на улице
Пыхья и зеленая зона между церковью и улицей Юлесыйду. Ель планируется купить в Германии. По совету
городского садовника Инге
Ангерьяс, это может быть
7-8-метровое дерево в возрасте 10-15 лет. Стоимость
этого дерева с транспортом
составит порядка 7700 евро.
С учетом стоимости ежегодной рождественской ели
идея окупит себя за несколько лет. (стр 3)
Вопрос юристу
Читатель работает на новом
месте с 15 марта 2010 года, и
на сегодняшний день им использовано 14 дней отпуска.
Вопрос, который его интересует: можно ли в этом
году использовать оставшийся в резерве отпуск за
2010 год. По словам работодателя, весь отпуск был уже
использован.
Отвечает
юрист Анн Тийтсон: согласно закону о трудовом договоре, у читателя есть право
на 23 дня отпуска, учитывая
период работы на новом месте с 15.03.2010 по 31.12.2010.
Таким образом, оставшиеся
9 дней отпуска можно использовать до 01.01.1012
года. (стр 4)
Вечерний заезд лыжного клуба «Марко»
Несмотря на сильные морозы, в среду, 16-го февраля,
на оздоровительных трассах
прошел традиционный ве-

черний заезд, в котором
приняло участие 78 спортсмена. В этот раз заезд проводился в классическом
стиле. Идея заезда заключалась в проверке лыжного
снаряжения и проведении
последней тренировки перед воскресным Тартуским
марафоном.
Следующий
этап Кейласких лыжных
дней пройдет 6 марта. (стр
6)
Количество правонарушений уменьшилось
Приоритетом констеблей,
работающих с молодежью,
является
профилактика
правонарушений, характерных для подростков. Опираясь на статистические данные прошлого года, следует
отметить, что типичные
проступки – это курение и
употребление алкоголя несовершеннолетними. Профилактикой подобных правонарушений
полиция
занимается при активной
поддержке местных самоуправлений. При сравнении
данных 2009 и 2010 годов
можно заметить тенденцию
к уменьшению. Если в 2009
году было зафиксировано
279 нарушений закона со
стороны подростков, то в
2010 году – всего 144. (стр
4)
Семинар «Безопасные
отношения в семье»
В понедельник, 28 февраля,
в 18.00 образовательнокультурное
общество
«Ляте» проводит бесплатный семинар на тему отношений родителей и детей.
На семинаре будут обсуждаться следующие темы:
целостное психологическое
развитие детей до 6 лет,
влияние взаимоотношений
родителей на развитие детей, как избежать формирования неэффективного рисунка отношений. Семинар
состоится в помещении
частной школы «Ляте» по
адресу ул. Крууза, 23. регистрация до 26 февраля по
телефону 51936673 либо по
адресу waldorf.keila@gmail.
com. (стр 5)

День открытых дверей в
школе «Ляте»
11 марта в частной школе
«Ляте» (ул. Крузе, 23) состоится день открытых дверей. Начало мероприятия в
15.00. В программе открытие выставки работ учащихся школы, экскурсия по
школе, мастерские, небольшой концерт и лекция для
родителей. Будет работать
кафе. (стр 5)
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Tänavused kultuuripreemiad
anti õpetajatele
23.veebruaril Keila kultuurikeskuses toimunud kontsert – aktusel anti Keila linna
kultuuripreemia üle õpetaja Anneli Teimannile pikaajalise tegevuse eest keilalaste loovuse edendamisel ning õpetaja
Tiia Peenmaale pühendumise eest Keila
muusika- ja kultuurielule.

Tiia Peenmaa
Kuidas jõudsite muusikaõpetaja ameti juurde?
Sellele küsimusele vastamiseks
pean meenutama lapsepõlve.
Kui ma kooliteed alustasin,
siis Keilas veel muusikaklasse
klaverimängu õppimiseks ei
olnud. Vanemad võtsid minu
soovi kuulda ja nii astusin
8-aastaselt Nõmme Lastemuusikakooli klaveri erialale.
Harjutada mulle üldiselt meeldis, kuigi mäletan enda kõrval
istuvat isa arvelauaga sohki
tegemas ja vaidlust, et kas on
juba 10 korda mängitud?
Minu kooliaastatel olid
moes isetegevuse ülevaatused,
mis tihti sisaldasid sõnalismuusikalisi põimikud sõja ja
rahu teemal, küllap siis sai alguse pioneerilauludele klaverisaadete kombineerimine.
Oma esimese preemia, 5
rubla, sain 5. klassis õpetaja
Koidula Kohverilt, kes juhendas koolis mitut rahvatantsurühma ja rakendas mind rahvatantsude klaveril saatmisel.
Samuti andis koolis mulle
ülesandeid koori ja ansambli
saatmisel lauluõpetaja Rudolf
Oja, kes avaldas muljet oma
viisakusega, kuna tänas mind
kättpidi iga esinemise järel.
6. klassi õpilasena sai minust taidleja kultuurimajas.
August Heinla kutsus oma
r a h v a m u u s i ka o r ke s t r i s s e
akordionit mängima. Sealt on
meelde jäänud, et armastasin
käsitsi kirjutatud nootidest
vigu otsida, koopiamasinaid
tookord veel ei kasutatud.
Aasta või paari pärast leidsin end kultuurimajast järjest
sagedamini. Segakoor „Keila“
võttis mind kontsertmeistriks ja tolleaegsetes kavades
oli palju saatega kooriteoseid.
Mäletan end laule kuulamas
enamasti lava tagant, küllap
pidin mõnda järgmist laulu
saatma, dirigentideks Rudolf
Oja või Juula Virroja.
Omades keskkooli suvevaheaegadel kogutud Käesalu
pioneerilaagris
muusikalise
kasvataja töökogemust ja olles
ümbritsetud koolis ja kultuurimajas muusikast ning laulust, ei tulnud muud valikud
õppimiseks pähegi kui peda-

googilisse instituuti muusikaõpetajaks. Erialaained ei
valmistanud mulle raskusi,
muusikat oli tore õppida, ka
kaks rongisõitu, hommikul
Tallinna ja õhtul tagasi, olid
sisustatud konspektide lugemisega.
Uhkustamiseks võiks lisada, tavalise 28-rublase stipendiumi asemel määrati mulle
50-rublane Leen Kullmanni
ja viimasel kursusel Lenininimeline stipendium, see oli
100 rubla kuus, mis võrdus
ühe hea kuupalgaga.
Dirigeerimise
õpetajaks
sattus mulle Harald Uibo, kelle asutatud ja juhatatud Eesti
Õpetajate Meeskoori juures
mitmeid aastaid kooripartii-

segaansambli
„Kalliskaup“,
Juula Virroja juhendatud segaansambli ja Rudolf Oja aianduse-mesinduse naisansambli
piltidelt. Oma pere liikmeks
võttis mind August Heinla
memmede naisansambel.
Kõigi nimetatud kollektiividega on mind sidunud aastatepikkune koostöö, on palju esinetud ja reisitud. Koos
laulukollektiiviga
reisimine
aga on hoopis põnevam kui
koos turistidega. Kord Abruka
saarel oli juhus, kus kontserdi
algus nihkus muudkui edasi
põhjusel, et üks tähtis kohalik
mees oli veel saunast tulemata.

Mis on motiveerinud muusikaõpetusega tegelema? Mis
on muusikaõpetuse positiivsed ja negatiivsed küljed?
Päevast päeva viibimine rõõmsate laste, laulude ja muusika
keskel annab palju positiivset
energiat. Hästi selgeks saanud laulu ilmekas ettekanne
puudutab hinge, annab häid
emotsioone ja seda juhtub
päris tihti. Ühisel laulmisel ja
musitseerimisel on sees jõudu
andvat väge.
Motiveeritiia peenmaa:
vad ka head
“Päevast päeva viibimine t u l e m u s e d ,
tunnustamine
rõõmsate laste, laulude
väljastpoolt.
ja muusika keskel annab Meie kooli mupalju positiivset energiat. dilaskooril ja
lastekooril on
Hästi selgeks saadud
1. kategooria,
kõrgeim, mida
laulu ilmekas ettekanne
puudutab hinge ja annab koolikooridele
omistatakse. 4.
-5. klassi vohäid emotsioone”
ka a l a n s a m b e l
sid aitasin õpetada ja muidugi on saavutanud maakonnas
sain kontsertmeistrina prak- kolmel viimasel aastal I, III ja
tiseerida, esineda ja reisida. tänavu II koha.
Õpilasi on mul olnud väga
Selles kooris laulsid kaks Keila direktorit - Endel Kukner erinevas vanuses. Olen õpetakeskkoolist ja Jaan Arjak õhtu- nud muusikakooli ettevalmiskoolist, kelle elutõdesid ühisel tusklassis nelja-aastaseid ja
gümnaasiumi õhtuses osakonkojusõidul kuulasin.
Aastal 1971 vormistas nas üle viiekümneseid õpilasi.
E.Kukner mind tööle muusi- Kõigiga on koostöö õppimises
kaklasside
klaveriõpetajaks ja suhtlemises olnud huvitav,
ülekaalukalt
kahele õpilasele, nädalakoor- vaheldusrikas,
musega 4 tundi, öeldes, et las positiivne.
Muusikaõpetaja pilgu läbi
staaž hakkab jooksma. Nimelt
tõusis siis õpetajate palk 10- ja midagi negatiivset muusikaõpetuses küll ei ole. Tegele25-aastase staaži järel.
Kõrgkoolide
lõpetajatest mine laulmise, muusika kuukoostati tol ajal pingerida, mil- lamise ja pilli õppimisega teeb
le alusel jaotati töökohti üle laste arengule ainult head.
Eesti kohustuslikuks kolmeks
aastaks. Mulle tundus loogili- Milliseid plaane peate edaspidiseks Keila muusikaelu
ne valida õpetajatöö Keilas.
Üle 25 aasta olen juhenda- elavdamiseks?
nud kultuurikeskuse naisan- Soovin, et Keila Koolis saaks
samblit, mille liikmed toreda veel rohkem tähelepanu muusika süvaõpe, laienedes põhisõpruskonna moodustavad.
Veel leian end Koit Kirberi kooli lõpuni. Loodan, et veel

rohkem huvilisi võtab tulevikus osa muusikaringide tööst.
Minu mätta otsast vaadates
on Keilas muusikat piisavalt.
Väga kvaliteetseid kontserte
toimub näiteks muusikakooli
saalis.
Olgu inimene ise aktiivne
otsija, siis leiab ta võimaluse
musitseerimiseks või kontserdi külastamiseks. Kultuurikeskuses töötavad erinevad
muusikakollektiivid, laulu ja
pillimängu kostab igal õhtul,
näha on igas vanuses muusika- ja tantsuhuvilisi. Väga
tublid õpetajad töötavad Keila
Muusikakoolis, konkurssidelt
võidavad nende õpilased alati
auhinnalisi kohti. Need õpilased hakkavad kindlasti tulevikus Keila muusikaelu elavdama.
Kuidas suhtute kultuuripreemia laureaadiks saamisse?
Kellele ei meeldiks preemiat
saada? Muidugi on mul selle
üle väga hea meel. Esimene
emotsioon oli üllatus, et õh-

tust tööd kultuurikeskuses nii
tähtsaks peetakse. Mina pean
paljusid inimesi kultuuritöös
endast tublimaks. Rõõmu
valmistas preemia sõnastus
„pühendumuse eest Keila linna muusika- ja kultuurielule“.
See pani mõtlema minevikule,
kust meenus tõesti palju esinemisi koos suurte ja väikeste
lauljatega. Koolis oleme esinenud tähtpäevade aktustel
ja üritustel oma kooliperele,
kooli külalistele, jõulu- ja kevadkontsertidel lastevanematele. Meie kooli õpilased on
viinud laulurõõmu teistesse
Keila asutustesse.
Tänu muusikale ja laulule olen kohtunud ja koostööd
teinud väga paljude toredate
inimestega.
Soovin tänada kõiki neid kollektiive, kes on mind oma
kampa võtnud. Eriline tänu
Ilma Adamsonile, Aire Tomsile, kõigile tantsijatele, naisansamblile ning Reet Leemetsale
kultuuripreemia taotluse esitamise eest.

Anneli Teimann
Kuidas jõudsite käsitöö õpetamise juurde?
Mulle meeldis käsitööd teha
juba kooliajal. Kodus puutusin
käsitööga kokku iga päev, sest
ema ja isa olid mõlemad loova
mõtlemise ja kuldsete kätega.
Keskkooli ajal töötasin kahel
suvel lasteaias kasvatajana ja
see andis mingil moel lastega
tegelemise kogemuse. Tegelikult ütles pinginaaber mulle
millalgi, et olin juba põhikooli
ajal öelnud, et tahan saada käsitööõpetajaks.
Mis on motiveerinud käsitööga tegelema, seda õpetama? Mis on käsitöö harrastamise ja selle õpetamise
negatiivsed ja positiivsed
küljed?
Käsitööga tegelema on motiveerinud kindlasti tulemus.
On hea tunne, kui midagi valmis saab, mis on silmaga nähtav ja käega katsutav ja kui siis
veel kiidetakse ka, on rõõm
suur. Pinget pakub mõne uue
tehnika äraõppimine või suurema töö lõpuleviimine. Õpetamisel rõõmustab asjalik ja
loov töömeeleolu ja samuti
tulemus, olgu see siis kas või
mõne lihtsa töövõtte selgekssaamine sellel, kes juba tükk
aega pusinud on või mõne
suurema projekti lõpetamine.
Käsitöö tegemine on kulukas, materjalid on kallid ja

isetehtu läheb sageli rohkem
maksma, kui poest ostetud.
Õpetamisel annab see samuti
tunda, sest koduseid varusid
materjalide ja töövahendite
osas on vähestel. Rõõm on sellest, et järjest rohkem tahetakse enda valmistatut kandma
hakata. Praegu on isetegemine
trendikas.
Millised on tulevikuplaanid?
Koolis tahaks käivitada kangakudumise õpetamise, milleks
peaks varsti ka tingimused
olema. Keilas õpetati telgedel
kudumist keskkoolis aastaid
tagasi tootmisõpetuse erialana. Aeg oleks kunagi õpitu
meelde tuletada ja koos lastega töö käima panna. Endal
kuluks rohkem vaba aega ära,
et süveneda lapitehnika võimalustesse ja ette võtta mõni
suurem töö.
Kuidas suhtute kultuuripreemia laureaadiks saamisse?
Kultuuripreemia saamine on
suur au ja mul on väga hea
meel.
On hea, kui sind ümbritsevad rõõmsad noored inimesed,
head kolleegid ja tore pere.
See kõik on olnud mul olemas
ja tänu neile olen jaksanud pea
nelikümmend aastat koolis
olla ja tööst rõõmu tunda.
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Lühidalt
Turvaliste suhete seminar
Esmaspäeval, 28.veebruaril kell
18.00 korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte Keilas tasuta koolituse, kuidas korrastada ja hoida
suhteid vanemate ja laste vahel.
Seminari juhendaja Sille Jõgeva kinnitab: „Olen aru saanud,
et sünnime tänu kahe inimese
suhtele, saame haiget suhetes,
areneme ja terveneme läbi suhete. Oleme kogu aeg suhetes,
tahame seda või mitte. Teadlik
suhtes olemine annab võimaluse igal hetkel oma suhetesse
panustada. On hea teada, et igat
suhet on alati võimalik muuta“.
Seminaril „Turvalised
suhted“ arutletakse koos
teemadel:
• lapse terviklik psühholoogiline
areng 0-6 aastani ja vanema roll
sellel perioodil
• psühholoogilised kogemused ja
kohandumused lapseeas ja nende roll täiskasvanu eas
• kuidas mõjutavad meid ja meie
lapsi allasurutud vajadused ja
tunded? Kuidas kujuneb ebaefektiivne käitumismuster konfliktsituatsioonides?
• kuidas mõjutab vanemate paarisuhe nende lapsi?
• kuidas saame teadlikult luua
turvalised suhted oma lähedastega ja mida see kaasa toob?
Seminari toimub Erakoolis
Läte, Kruusa 23, Keilas. Eelregistreerimine 26.veebruarini 5193
6673 või e-postiga waldorf.keila@gmail.com Osalemine prii!
Turvaliste suhete seminar
on osa Haridus- ja Kultuuriselts
Läte projektist „Müüdimurdjad“,
mida rahastab Kodanikühiskonna Sihtkapital. Projekti partnerid
on Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus, Eesti Naabrivalve ja
Aruküla Vabakooli Selts.
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
www.erakoollate.ee

Avatud uste päev
Erakoolis Läte
Head tänased ja tulevased lapsevanemad!
Olete oodatud 11.märtsil Erakooli
Läte (Kruusa 23, Keila) avatud
uste päevale.

Kavas:
15.00 Laste loomingu näituse
avamine
15.30 Tutvustav ringkäik koolimajas
16.00-17.30 Kevadet ootav viltimise töötuba
17.00 Tutvustav ringkäik koolimajas
18.00-18.30 Erakooli Läte õpilaste kontsert
19.00-20.30 Loeng lastevanematele „Kool kogukonna südameks“
15.00 -21.00 Avatud kohvik vanemate küpsetatud hõrgutistega ja
lastehoid
Tere tulemast!
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Korvpallikohtunik areneb
vilistades
Keila elanik Timo
Suslovile omistati
pärast rahvusvahelise kohtuniku seminari läbimist Türgis
korvpallikohtunike
kõrgeim, FIBA* kategooria. Sellega on
ta viies eestalne, kel
kõrgem tase omistatud.

nel Suslov – toim.) ja Marek
Stahhovit Harjumaa noorte
kohtunike seminarile. Marek
ütles kohe ei, kuid meie Taneliga läksime. Algul ei saanud
üldse aru, mis tegema peab.
Kord trennis andis Jaanus mulle
vile kätte, et vilista. Ma hoidsin
vilet käes, nägin küll, et mängija tegi jooksu, ütlesin vaikselt
enda ette „jooks“. Keskkooli
lõpuks aga olime Taneliga juba
meistrisarjas.
Korvpallivõistlusel on kohtunik see, kes kõige keskel teda sõimavad publik, mängijad ning treenerid. Miks sulle
see amet meeldib?
Ma ei teagi, miks meeldib. See
on nagu sõltuvus. Kevadeks
küll väsin ära ja ootan suve,
aga enne sügist ei jõua jälle ära
oodata, millal väljakule saab.
Mida rohkem aeg edasi, seda
enam tahaks rohkem pingelisi
mänge vilistada – see tõstab ka
kvalifikatsiooni ja arendab.

kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Millised korvpallikohtuniku
tasemed olemas on?
Et kohtunikuks saada, tuleb
alustada põhjast ja liikuda vaikselt ülespoole. Laias laastus on
Eestis neli kohtunike taset –
A, B, C ja D. A kategooria on
kõrgeim ja võimaldab vilistada Eesti meistriliiga mänge, B
kategooria omastanud kohtunikud võivad vilistada esiliiga
ning noorte kohtumisi jne.
FIBA tase on aga kõrgem ja
sinna saamiseks omad süsteemid. Kui vanasti saadeti igast
riigist parim kohtunik paaripäevasele seminarile, peale
mille edukat läbimist omistati
talle FIBA kategooria, siis nüüd
toimib asi teistmoodi. Eesti
Korvpalli Liit koostöös Korvpallikohtunike koguga valivad
parima kandidaadi, kes seminarile saadetakse. Esimene etapp
toimus Itaalias Bolognas – tuli
läbida erinevad testid (teooria,
füüsiline) ja korraldati väike
korvpalliturniir. Iga kohtunik
sai vilistada vaid ühe veerandaja, mille jooksul vaadati, kas
kohtunik sobib ja tasemel, või
mitte. Järgmisel etapil Türgis
tuli läbida kõik samad testid,
toimusid juba kõrgematasemelised mängud, kus sai vilistada
tervet kohtumist. Võistlesid U
16 poiste rahvusmeeskonnad
Venemaa, Bulgaaria, Iraan,
Prantsusmaa, Gruusia, Sloveenia, Hiina, Saksamaa, Ukraina,
Puerto-Rico, Türgi. Minul õnnestus vilistada kolme mängu,
nendest kaks olid Türgi mängud, mis olid vägagi pingelised
ja mida peeti rasketeks mängudeks. Kõik kolm mängu õnnestusid suurepäraselt ja negatiivset tagasisidet ei saanud.
Milliseid teste seminaril tehakse? Mida kohtuniku juures vaadatakse?
Läbida tuleb teooriatest, füüsiline test – joonejooks, meditsiiniline test – pikkus, kaal,
vererõhk jne. See moodustab
umbes 50% testist. Teine 50%
on mängud, kuidas väljakul
hakkama saad, käitud jne. Ter-

Timo ja Tanel Suslov ning Indrek Kelement
ve seminari aeg on pinge kohtunikel suur – pidevalt kritiseeritakse, jälgitakse ja hoitakse
nö süte peal. Minuga koos oli
seminaril 35 kohtunikku üle
euroopa, neist kaks naist, ja
minu teada said kõik hakkama.
Kahe aasta pärast tuleb taseme
kinnitamiseks kõik testid uuesti sooritada.
Kui FIBA kategooria võimaldab tegutseda kohtunikuna

See on nagu
sõltuvus.
Kevadeks küll
väsin ära ja
ootan suve, aga
enne sügist
ei jõua jälle ära
oodata millal
väljakule saab.

rahvusvahelistel võistlustel
(rahvuskoondiste kvalifikatsiooni- ning EM-, MM- ja OMmängud, klubide erinevad
eurosarjad), siis kui suur on
reaalselt võimalus mõnele
suurvõistlusele kohtunikuks
saada?
Suuvõistlustele saamine oleneb mitmest erinevast tegurist.
Suur osa on rahvuskoondisel
– kui rahvuskoondis mängib
hästi ja jõuab näiteks EM finaalturniirile, on võimalus turniirile vilistama saada ka Eesti
kohtunikel. Euroopas hinnatakse kohtuniku taset tema päritolumaa järgi – mida kõrgema
korvpallitasemega riik, seda
paremas hinnas on kohtunikud. Eesti jaoks pole asi siiski
täiesti lootusetu. Kalev Cramo
ja Rock näiteks mängivad eurosarjas, kui neil seal hästi läheb,
võib seeläbi ka kohtunik edasi
pääseda.
Leidub aga ka erandeid, näiteks soomlane Carl Jungebrand
on tuntud tugev kohtunik, kes
vilistab kõikjal, kuigi Soome
koondis ei ole suuri tegusid
teinud. Seega on vaja ka õnne
sattuda õigel ajal õigesse kohta, lisaks olla ka ise väga heas
füüsilises vormis väga hea kohtunik.
Kuidas korvpallikohtuniku
ameti juurde jõudsid?
Noorena sai Jaanus Väljamäe
käe all mängitud pesapalli.
Talviti mängisime korvpalli ka,
niisama trenniks. Kord kutsus
Jaanus mind, Tanelit (vend Ta-

Milline on olnud kõige pingelisem mäng?
Ilmselt eelmise aasta Eesti
meistrivõistluste Rakvere Tarva
ja TTÜ vahelised poolfinaalid.
Siis oli pinget üleval palju. Lisaks paar aastat tagasi oli Tartus mäng, kus Doronin viskas
otsustava lõpuviske. Vise oli
jube kõrge, kui see lõpuks sisse
kukkus, oleks nagu kogu Tartu
korraga kisama hakanud. Kohtunikule on tegelikult publiku
vali kaasa elamine ainult hea
– ei kuule, mis treenerid kisavad ja saab rahulikult oma tööd
teha.

sport

Team Moisari liikmed
võistlustel
team moisar

Sel nädalavahetusel osalesid
Team Moisar klubi liimed kahel erineval võistlusel ja pidasid maha vaprad lahingud.
Keila Taipoksi klubi esisportlane Mirkko Moisar
võistles pühapäeval, 20. veebruaril Inglismaal, Manchesteris valitseva maailmameistri,
Andy Trasheri vastu. Matš
toimus kaalus kuni -70 kg ja
K-1 reeglite järgi. Võistlus
oli tasavägine, kuid Mirkkol

*FIBA –
korvpalliliit

Rahvusvaheline

tuli peale kohtunike otsust
lõpuks vastu võtta siiski kaotus. Kaotusest hoolimata oli
Mirkko saadud kogemuse üle
rahul.
Teised meeleolukad, Est
Openi nime kandvad võistlused toimusid koduses Eestis,
Tallinnas Kalevi spordihallis.
Kuni 60kg kaalukategoorias
saavutas Raido Leokin esimese ja Markko Moisar teise
koha. Markko võitis poolfinaalis vastast punktidega,
kuid vigastas matšis selga ja
finaalis osaleda ei saanud.

vaba aeg

Marko Suusaklubi
Õhtuvõistlus
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Kas on mõni treener, kellega
rohkem sõnelusi olnud?
Kedagi välja tuua ei ole, neid
„sõpru“ on läbi aastate mitu
olnud. Eks konflikt ole mängu
sisse kirjutatud. Ikka on treenereid, kel närv mängu ajal üle
keeb, ja ütlemist on küll. Enamasti aga järgmisel kohtumisel
tullakse juurde, surutakse kätt
ja asi unustatakse.
Lisaks Timole on FIBA kohtuniku tase eestlastest veel Aare
Hallikol, Mart Uuehendrikul,
Andres Tobil ning Timo vennal
Tanel Suslovil. FIBA komissari
kategooria on Atso Matsalul.
Kõige rohkema FIBA kategooriaga mehi Eestis on Keilast –
kaks. Lisaks Timole ja Tanelile
on Keilast korvpallikohtunikke
veel. Indrek Kelement ja Rain
Rannamets on mõlemad A kategooria kohtunikud ja vilistavad meistriliiga ja Balti liiga
mänge. B kategooria taseme
on saanud Ranno Konks.

foto: michael howarth

Vaatamata paukuvale pakasele kogunesid kolmapäeva,
16.veebruari õhtul Keila Terviseradadele Keila Suusapäevade raames toimuvale Marko
Suusaklubi Õhtuvõistlusele
oma võimeid proovile panema
78 suusahuvilist. Seekordne
võistlus toimus klassikalises
stiilis. Keegi osalejatest ei
mäletanudki, millal viimati Keilas klassikalises stiilis
võisteldi. Võistlus oli heaks
varustuse kontrolliks ja lahtisõiduks enne pühapäeval toimunud Tartu Maratoni. Võistlejad võitlesid pimeduse ja
pakasega, külma oli võistluse
alguses -12 kraadi ja lõppedes
-14. Õnneks olid distantsid
lühikesed ja keegi külmakahjustusi ei saanud. Parimaid
autasustas Marko Suusaklubi
oma medalitega ja Hole In
One poolt valmistatud maitsvate kringlitega. Oma
võistlusklasside parimad olid Sebastian Lell,

Berit Liivamaa, Jüri Kovaljov,
Robert Klen Mõistus, HansKristen Rootalu, Aureelika
Rass, Reelika Kikas, Marje
Viirmann, Brita Liivamaa, Loviisa Leis, Taavo Tinno, Oleg
Kovaljov, Urmas Kaljurand
ja Tõnu Odamus. Tublid olid
loomulikult kõik osalejad.
Järgmised Keila Suusapäevade etapid on 06.03 toimuv
Keila Lahtised MV ja 12.03
toimuv Keila Sprint, mis küll
algselt pidi toimuma 05.03.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
EVE KÄRNER “Naivismi
nostalgia”
Veebruari lõpuni
Keila Kultuurikeskus
“KSS, KSS, KASSIAASTA
ALGAS...”
Veebruari lõpuni
MTÜ Värvimäng kunstistuudio
laste keraamika.
Keila Kultuurikeskus.

teater
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 EUR
Keila kultuurikeskus

kontsert
MARI POKINEN - MUUSIKAT
DEBÜÜTPLAADILT „22“
Hubane kontsertõhtu kohvilauaga
2. märts kell 19.00 Pilet 5€
Keila Kultuurikeskuses
“MUUSIKALINE KEVAD”
- KAUNIMATE AASTATE
VENNASKOND

Pensionäride
Ühenduse
liikmetele

Uute liikmete
vormistamine ja
2011a liikmemaksude (2€) tasumine
toimub
• Keila kultuurikeskuse riietehoidjatele
tööpäevadel kella
15.00 – 19.00.
• Keila sotsiaalkeskuses esmaspäeviti
kella 11.00 – 12.00
alates 28.veebruarist
ja igal viimasel
esmaspäeval 28.02.
28.03 ja 25.04 kell
14.00 – 15.00 Maret
Välile.
Juhatus

10.märts kell 19:00
Pilet 9.00 EUR
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides!
Keila kultuurikeskus

sport
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Palju õnne!

Sündinud

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

12. 02. 2011

Miili Kivinukk

kogudus

VASTLAPÄEV
26.veebruar kell 15.00
Reesõiduvõistlus, teatesuusatamine jm.
Keila Terviserajad, tankimägi
KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
5.märts kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad
SK Vask
ET-BIKE SUUSAVÕISTLUS
20.märts
Keila terviseradadel
SK Vask

muud üritused
TOALILLEDE KEVADINE
HOOLDAMINE JA ÜMBERISTUTAMINE, SALVRÄTITEHNIKAS LILLEPOTI VALMISTAMINE
12.märts kell 12:00
Craftcenteri Käsitöö Keskus
Vabaduse pst 128, Tallinn/
Nõmme
www.craftcenter.eu
KANGASTELGEDE KURSUS
ALGAJATELE ESIMENE
TUND
12.märts kell 14:30
Craftcenteri Käsitöö Keskus
AVATUD USTE PÄEV ERAKOOLIS LÄTE
11.märts kell 15:00 - 21:00
Erakool Läte

2.pühapäev enne paastuaega
27.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Järgneb kohvilaud
Keila Miikaeli kirik
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas

Meie südamlik kaastunne
Leelo Piik`ile armsa isa

Avaldame sügavat kaastunnet
Viktoria Arnautovale

Mart Raun`i

Tunneme südamest kaasa
Leelo Piigile

ISA

ISA

surma puhul.

surma puhul
PKC Eesti AS

Perekonnad Valend,
Ristolainen ja Eving.

surma puhul.
Perekonnad – Säälik,
Käsi ja Varem.

Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas
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

Südamlik kaastunne
Silvale kalli venna

Timo
Reimandi
surma puhul.

Korteriühistu Põhjakodu

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10
Alfa – kursus
Pühapäeviti kell 16.00 tasuta
Piibli ja kristlike tõdede tutvustamise kursus kõikidele
huvilistele.
Keila baptistikogudus
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Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

Puitbrikett. Pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.brikett24.
ee .
Müüa
turbabriketti,
alus 960kg (Tootsi) 147€
(2300,05.-) ja puitbriketti 148€
(2315,70.-) tonn (ümmargune). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

Teenus
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Küttepuude müük: Saetud lõhtutud toores lepp, kuiv
lepp võrgus, kandiline puitbrikett. Tel:5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.

Raamatud, mida teil vaja
pole, viime tasuta jalust ära.
Sobivad kõik raamatud, igas
seisukorras ja keeles.Tee riiulitele ruumi tel 53468430.

Ohtlike ja probleemsete
puude langetamine suurte
kogemustega eksperdilt. Langetan raskesti ligipääsetavaid
ja keeruka asukohaga puid,
vajadusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan
puhta ja korrektse tulemuse
56482680.

muu
AS KeVa (Ülejõe tee 2 ) autokoolis algavad B-kat. autojuhikursused 14. märtsil, C-ja
CE- kat. autojuhikursused 15.
märtsil. Kursustele reg. ja info
tel. 6791473; 6791474.
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KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB
05.aprillil 2010. kell 11.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
kirjalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluva

Kinnistu

asukohaga Harjumaa, Keila linn

KESKVÄLJAK 15, KEILA
Kadastritunnusega 29601:008:0027
maakasutuse sihtotstarbega 50% ärimaa,
50% ühiskondlike ehitiste maa,
hoonestatud, pindalaga 1187m2, registriosa nr. 13328102
Alghinnaga 462 000 eurot
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga
“Enampakkumine” hiljemalt 05.aprillil 2011. kell 11.00
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse 05.aprillil 2011.
kell 11.15 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
Osavõtutasu 300.- eurot ja tagatisraha 3 000.- eurot
tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole:
221011747720 (Swedbank),
hiljemalt 04.aprilliks 2011.
märgusõna all “Enampakkumine”.

Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12

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

Kinnistuga tutvumiseks saab registreeruda eelnevalt
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, tel.6391420

Bel Canto laste laulustuudio

KEVADKURSUS
1 - 2 a. mudilastele

1. märts - 1. juuni 2011
Helista 56 455 477

KYTTEPOOD.EE

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Brikett 1.60€ / 10kg

B-kategooria

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L
Transpordi võimalus

Meeleolukat
vastlapäeva!

Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

autojuhtide

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

