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Reformierakonda
juhib Keilas taas
Leino Mägi
Reformierakonna Keila
piirkondlik organisatsioon
valis teisipäeval oma
juhiks Keila kunagise
linnapea Leino Mägi.
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Ragn-Sells jäi Keila jäätmekonkursi
vaidluses lõplikult kaotajaks
Riigikohus jättis esmaspäeval avaldatud
otsusega muutmata varasema ringkonnakohtu otsuse, mille järgi jäi prügiveofirma
Ragn-Sells kaotajaks Keila linnaga peetud
vaidluses linna prügiveokonkursi üle.
Jäätmeveovaidlus algas juba
aastal 2009, mil Keila valis jäätmete vedaja leidmiseks toimunud konkursi võitjaks ASi Cleanaway (praeguse nimega AS
Veolia Keskkonnateenused), kes
tegi kõige madalama pakkumise. Ragn-Sells vaidlustas linnavalitsuse otsuse halduskohtus,
väites, et Cleanaway pakkumises esitatud kogumistasud olid

sport

põhjendamatult madalad ning
ettevõte tulnuks konkursilt kõrvaldada.
Halduskohtus võitis vaidluse Ragn-Sells, kuid Keila linnavalitsus kaebas otsuse edasi
ja saavutas teises kohtuastmes
võidu. Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata,
leides, et Ragn-Sells ei suutnud
kohtumenetluse käigus tõenda-

da oma väiteid, nagu oleks teiste pakkujate pakutud hinnad
põhjendamatult madalad.
Riigikohtu otsus tähendab,
et pärast seda, kui Keila linnavolikogu on hanke tulemuse
kinnitanud ning sõlmitud on
korraldatud jäätmeveo leping,
hakkab Keilas prügi vedama
2009. aastal korraldatud riigihanke võitja AS Veolia Keskkonnateenused.
AS Veolia Keskkonnateenused pakutud teenustasu segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest kroonides oli alates 32
kroonist (kuni 120 liitrise jäätmemahuti tühjendamise ees)

Tiimspordi sarja
võrkpallivõistlusel
oli võidutses tööstus
lk 6

kuni 220 kroonini (4500liitrise
mahuti tühjendamise eest).
Paberi ja kartongimahuti tühjendamise hind oli pakkumises
1 sent. Hinnad arvutatakse eurodesse ümber, võttes aluseks
ametliku kursi.
Kuni Keila Linnavalitsuse
ja AS Veolia keskkonnateenused vahelise jäätmeveolepingu
sõlmimiseni jätkub prügivedu
senisel moel, sest kehtivad jäätmevaldajate ja Ragn Sellsi omavahelised
prügiveolepingud.
Pärast seda, kui leping on sõlmitud, tuleb jäätmevaldajatel ehk
kinnistuomanikel sõlmida ASiga Veolia Keskkonnateenused

haridus

uus jäätmekäitlusleping. Lepingu sõlmimise korraldab Veolia.
Lepingus saab kinnistuomanik
määrata kasutatava jäätmemahuti suuruse ja äraveograafiku
tiheduse. Selle järgi koostab
käitleja prügiveograafiku ja informeerib sellest kliente.
Keila linnas korraldatud
jäätmeveo ainuõiguse teostaja
leidmiseks korraldatud riigihanke konkursile laekus tähtajaks, 2009.aasta 16. aprilliks
5 pakkumist. Pakkumise tegid
Ragn Sells AS, Radix Hoolduse OÜ, Adelan Prügiveod OÜ,
Cleanaway AS ja Jõgeva Elamu
OÜ.
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Noortekeskus
pakub
vaheajanädalal
mitmeid tegevusi
Järgmise nädala jooksul
toimub Keila Avatud Noortekeskuses lisaks tavapärasele tegevusele palju
muid huvitavaid üritusi.

lk 3

Erakool Läte
avas uksed
lk 5
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Looduse vastu ei saa
Jaapan asub kohas, kus on suur oht sellele, et maapind kõigub ja liigub paigast. Nad on seda arvesse
võtnud. Majad on ehitatud maavärinaohtu arvestades ja
inimesed oskavad sellistes tingimustes käituda. Elanikele korraldatakse õppuseid, et ka lasteaialapsed teavad
kuidas ohuolukorras käituda. Tõsi, tsunami vastu ei aita
ka õpetus ja laua alla pugemine.
Nii kohatu, kui see võrdlus ka on, tuleb meelde Monika. Ja Scarlet. Eesti asub kohas, kus talv ja lumesadu
on üsnagi oodatavad ning loogilised sündmused. Sellegipoolest tuleb talv meile alati ootamatult ning võtab
mõistuse peast. Kuuldes raadiost hoiatust „Ärge minge
välja ja autoga teedele“, suundub suur hulk inimesi siiski
tormi trotsides väikeste lastega teele kuhugi pärapõrgusse, et siis pärast riiki süüdistada, kui teed läbimatud
on. Kuuldes inimeste nurinat läbimatute linnatänavate
üle, hakkab teid korras hoidma palgatud firma rääkima
sellest, kui ootamatult ja suures koguses lund tuli, kui
pikaks ajaks lumi maha jäi ja kuidas neil sobivat tehnikat ei ole. Rääkimata sellest, et linnu planeerides ei ole
me sugugi mõelnud sellele, kuhu saaks vajadusel suure
koguse lund paigutada.
Hea on mõelda, et sellist maavärinat meil ei tule kunagi ja tänu heale geograafilisele asukohale oleme pääsenud mitmes võimalikust looduskatastroofist. Tegelikult
on meil vedanud, et suurimad loodusprobleemid on
seotud tiheda lumesaju, tormituule ja kevadise suurveega, mitte vulkaanide, tsunamide ja maavärinatega.
Aga eks olegi kaks varianti. Kas valmistuda halvimaks
ja loota parimat või tegeleda probleemidega siis, kui
nendega silmitsi oled.

Kas
kevadiseks
viljapuude
hoolduseks
on õige aeg?
On õige aeg lõigata
viljapuid. Varakevadine aeg on sobiv,
sest pungade paisumiseni on veel aega
ja temperatuurid on
juba enam-vähem
alla seitsme miinuskraadi. Lõigata
võib ka juunis-juulis, aga üldiselt on
siis muid aiatöid
hulganisti, nii et kel
vähegi hakkamist,
peaks oma koduaia
just varakevadel üle
vaatama.
inge angerjas
keila linnaaednik

doris matteus
doris@keila.ee

Suvel segavad lõikamist lehed,
ka see on asjaolu, miks märtsis-aprillis on töid parem
teha.
Missugune puu vajab lõikamist? Kui Teie aias kasvab
vanu õunapuid, tuleks eelkõige just nendega tegeleda ja
paar – kolm aastat korralikku

“Kui Teie aias
kasvab vanu
õunapuid, tuleks
eelkõige just
nendega tegeleda
ja paar – kolm
aastat korralikku
võra harvendamist
teha”

võra harvendamist teha. Kehtib üldine reegel – mida rohkem on puul rõhtsaid oksi,
seda parem, sest rõhtsad oksad on suuremad saagikandjad. Püstised oksad, viltused,
võra sissepoole kasvavad,
murdunud oksad – kõik need
peaks puul eemaldama, aga
ikka ühtlaselt kogu puu ulatuses. Oluline on võra tasakaal.
Missugusel aastal on õige
lõigata? Meil on väga levinud
aedades perioodiline viljakandvus, ehk siis ühel aastal
valitseb õunauputus, teisel
aastal pole õunu üldse. Parem
on lõigata õunapuid just sel
kevadel kui on oodata head
vilja-aastat, sest siis pole karta, et pere õunasaagist päris
ilma jääb.
Mida veel soovitada? Harjutamine teeb meistriks. Soovitan huvilistel osaleda praktilistel õppepäevadel, mida
kevadeti korraldatakse puukoolides. Lähiajal on viljapuude
lõikamise
õppepäev
Hansaplant`i Aianduskeskuses. Mitte vähem olulised kui
teadmised, on töövahendid –
oksakäärid, saed, redel lõikamiseks.

Nädal piltides
Keila Avatud Noortekeskuse saalis
toimus lasteaedade
rahvastepalliturniir. Osalesid
Vikerkaare, Sipsiku
ja Rannamõisa lasteaedade rühmad.
Parimateks osutusid Vikerkaare
lasteaia rühmad; I
koht Kullaketrajad,
II koht Arabella, III
koht Tuhkatriinud.

Keila Sotsiaalkeskuses avati kolmapäeval kunstnikluuletaja Silvia Kelle
näitus.
Foto: märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Moeshow Keila Koolis

Sõlmiti uus leping
abipolitseinike kohta

Keila Kooli seekordne moeshow kandis
pealkirja “Edevuse laat”. Traditsioonilisel
showl astusid laval üles lisaks kooliõpilastele ka Madis Milling ning külalistele laulis
Getter Jaani.

Keila linn toetab abipolitseinike tegevust ligi 4800 euroga.
Keila linnapea Tanel Mõistus ja
prefekt Elmar Vaher allkirjastasid teisipäeval Keila linnavalitsuse ja Põhja prefektuuri koostöökokkuleppe, mille eesmärk
on abipolitseinike kaasamine
politsei tegevusse Keila linnas
2011.aastal.
Politseijaoskond korraldab
abipolitseinike väljaõppe ja
nende tegevust. Linn omalt
poolt toetab varustuse soetamist. Keila linna 2011.aasta
eelarves on selleks planeeritud
4793 eurot. Keila linn on abipolitseinike tegevust toetanud
juba aastaid.

Fotod: karmo tihane

uudis

Kevadvaheaeg noortekeskuse saatel
Kevadvaheajal 21 – 25.märts on Keila
Avatud Noortekeskus kõikidele külastajatele avatud kell 9.00 – 21.00. Koolivaheaja
puhul pakub noottekeskus lisaks tavapärastele tegevusvõimalustele igal päeval
mitmeid erinevaid üritusi.
keila avatud
noortekeskus
knk@keila.ee

Esmaspäev: Pinksiturniir/
Magicu võistlus/ muud lauamängud
Lauatenniseturniir toimub kell
16.30-18.00.
Magic The Gathering on
maailmas üsnagi tuntud kaardimäng. Võistlustele registreerida pole vaja, tuleb vaid

kohale tulla. Igal mängijal peavad kaasas olema oma kaardid.
Magic kaardimängu turniir algab kell 15.00.
Kogu päeva vältel on võimalik õppida ja mängida erinevaid põnevaid lauamänge nagu
“Sabotöör”, “Geniaalne”, “Agricola”, “Rongimäng”, “Set”,
“Hally-Gally” ja palju muud.
Teisipäev: Veepäev/ Noortele rahvusvahelisi võimalusi

tutvustav üritus/
22. märts on rahvusvaheline
veepäev. Seetõttu toimub kell
18.00 Maailmakooli filmiõhtu.
Näitamisele tuleb kaks dokumentaalfilmi vee tarbimisest,
kättesaadavusest ja sellega
seotud politiikast arengumaades.
Kolmapäev: Lemmikloomapäev/ Foorumteatripäev
Kell 15.00-18.00 on külas
Nõmme Loodusmaja. Kohtuda saab erinevate loomadega
nagu küülikud, merisead, hiired, rotid, deegud,villakhiired,
harjasvöölane, kilpkonnad, kuningboa, geko, kana, vutid, papagoid, kalad, putukad, limused. Kõiki mainitud elukaid

saab rohkem tundma õppida
ja nende eest hoolitseda.
Kell 17.00-19.00 tuleb külla Keila Koerasõprade Klubi
Ipson. Räägitakse, mida teha,
kui kohtad võõrast koera. Demonstreeritakse koerte trikke
ja oskusi.
Kell 16.00-18.00 Foorumteater. Mis on foorumteater?
Ei tea? Tule ja saa teada. Foorumteatris saab kogeda kuidas
on võimalik läbi näitlemise lahendada probleemsituatsioone.
Neljapäev: O-ÖÖ
Keila Avatud Noortekeskus
kutsub hilisõhtuse orienteerumisega kevadet tervitama.
Registreerida saab 22. märt-

sini knk@keila.ee. O-öö orineteerumisõhtu algab 24.
märtsil kell 18.30 Tankimäel.
Osalema oodatakse 2 -5liikmelisi meeskondi. Alla 14.a.
osalejatel vajalik ka täiskasvanud saatja. Kohapeal pakutakse teed ja suppi. Parimatele
auhinnad. O-ÖÖ kestab kuni
kella 23.00.
Reede: CV koostamine, töövestlus
Reedel kell 15.30 – 17.00 saavad kõik soovijad abi CV koostamisel. Antakse nõu, kuidas
käituda töövestlusel ja muud
vajalikku infot noorte töölemineku ettevalmistamiseks.
Täpsem
informatsioon:
www.keilanoortekeskus.ee

Reformierakonda juhib
Keilas taas Leino Mägi
Teisipäeval valis Reformierakonna Keila piirkondlik organisatsioon oma uueks kohalikuks
juhiks kunagise Keila linnapea
Leino Mägi.
Lisaks esimees Mägile kuuluvad piirkonnaorganisatsiooni
juhatusse nüüdsest Enno Fels,
Rein Siim, Kalle Kask, Margus
Välja, Toivo Lumiste, Reet Linnas, Erki Fels ja Tanel Mõistus.

KEILA Keila Koolis alustas tööd Raadio Hugo
KOOL
Alates sellest 14. märtsist on Keila Koolil oma raadio, millel ilus poisslapse nimi
Hugo. Selle kaudu edastatame kooliperele
uudiseid koolis toimuvast ja muusikat.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Esialgu levib raadio Hugo vaid
Keila Kooli uues majas, kuid
plaanid on suured. Tulevikus
tahame levida kindlasti oma
majast väljapoole, edastada
programmi internetis.
Raadio Hugo ei ole ainult
meelelahutuslik ettevõtmine.
Peale kuulajate südamete võitmise on eesmärgiks õppida
raadiot tegema nii tehniliselt
kui sisuliselt. Loodame, et kui
mõni Hugo tegija soovib tulevikus selles valdkonnas edasi
õppida või asuda tööle mõnes

raadiojaamas on tal parem
stardiplatvorm.
Raadiotöö telgitaguste tutvustamise on enda peale võtnud raadio Uuno saatejuht
Aleksander Ots. Tema õpetab
raadiomeeskonda saateid tegema, salvestama, muusikat valima, playliste koostama jne.
Hugo toimetus on jagatud
kolmeks:
1. tehniline meeskond, kes
hoolitseb saadete salvestamise
ja programmi eetrisse minemise eest,
2. uudistetoimetus, kelle
ülesanne on panna kokku päe-

vauudised, anda teada ajaloosündmustest, sünnipäevadest,
tunniplaani muudatustest ja
loomulikult ka sööklas pakutavast,
3. muusikatoimetus, kes vastutab nn playlisti koostamise
eest – valib muusikat, jälgib, et
kuulajaskonna erinevad grupid
oleksid kaasatud. Igal reedel
läheb eetrisse Lasse Soovikas,
kus mängime nii õpilaste kui
õpetajate soovilugusid.
Selleks, et raadiotöö koolitööd segama ei hakkaks,
toimuvad saated vahetundide
ajal.
Kui sissealmisperiood läbi
saab ja raadiomeeskond end
kindlamalt tunneb, hakkavad
kindlasti kuulajateni jõudma
intervjuud, erinevaid koolisündmusi kajastavad saated

Tähelepanu, ettevõtja!

ja ürituste reklaamid. Esmalt
peavad aga Hugo tegijad end
teooriaga kurssi viima ja veidi
harjutama. Raadiomeeskonda
kuuluvad Erik Ehrbach, Maarja Pajo, Heldena Kabel, Kirs-

ti Vaikla, Lars-Erik Raissar ja
Markus Matteus. Juhendavad
Kai Kulbok, Karoliine Aun, Iiris Oosalu, Elo Eesmäe ja Priit
Oks.
Kuulmiseni Raadio Hugos!

Vastavalt Majandustegevuse
registri seadusele § 26 peab
ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga aasta 15.aprilliks
kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja
registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja
taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Ülalnimetatud
kohustuse
täitmata jätmise korral peatatakse registreering majandustegevuse registris alates
01.05.2011.a.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda
riigilõivu.
Info veebilehel http://mtr.
mkm.ee ja Keila Linnavalitsuse
telefonil 6 790 723.
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Kooli puuduv tiib sai ehitusloa
Linnavalitsus väljastas teisipäeval ehitusloa Keila uue
koolihoone
laiendamiseks
Keilas Ehitajate tee 1 asuval
kinnistul. Ehitusluba anti välja häältega 2:2, loa väljaandmise vastu olid linnavalitsuse liikmed Enno Fels ja Ahti
Noor.
Keila Hariduse Sihtasutus
taotles ehitusluba koolihoone
läänetiiva ehitamiseks. Võrreldes varem projekteerituga
on tehtud muudatusi valdavalt
spordisaalide osas, mistõttu
on muudetud ka konstruktsiooniosa. Kasutusotstarbelt

lisandub ehitatavasse korpusesse muusikakool.
Projekti “Keila Gümnaasium D-korpuse muudatusprojekt” on koostanud Arhitektuuribüroo STUDIO-3.
Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis, arvestades
nõudeid ehitusloa taotlemisel
esitatavale ehitusprojektile.
Projekti on
heaks kiitnud
Põhja-Eesti
Päästekeskus.
Taotleja kinnitas, et muudatusprojekt on heaks kiidetud
AB Ansambel OÜ arhitektide
poolt, kes on esialgse projekti
autorid.

Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS:

Mitu päeva peab töötaja ette teatama,
kui soovib töölepingut üles öelda katseajal
ning kas töötajal on katseajal töölepingu
ülesütlemise korral õigus
lisaks töötasule saada lõpparvena ka
kasutamata puhkusepäevade eest
kompensatsiooni?

Vastab Heli Ojavee,
tööinspektor-jurist:
Katseajal töölepingu ülesütlemisel peavad pooled (nii
töötaja kui ka tööandja) § 96
alusel ette teatama vähemalt
15 kalendripäeva. Ülesütlemisavalduse võib anda katseaja jooksul, s.t et ülesütlemisavaldus on kehtiv, kui see

on antud ka katseaja viimasel
päeval. Sellisel juhul ei lõppe
töösuhe katseaja viimasel
päeval, vaid etteteatamistähtaja möödumisel.
Töölepingu lõppemisel on
tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud põhipuhkuse rahas (TLS
§ 71).

Securitas
securitas 1660
02.03 18.10 - Patrullekipaaž märkas Jaama bussipeatuses magavat purjus meesterahvast. Isik
üle antud politseile.
02.03 19.10 - Juhtimiskeskus teatas, et Jaama kaupluses magab
kodutu. Patrullekipaaži saabudes selgus, et tegu sama inimesega, kes tund aega tagasi bussipeatuses politseile üle anti. Isik
üles aetud ning kauplusest välja
saadetud.
02.03 21.14 - Patrullekipaaž märkas Toyota Avensist, mis üritas
Tervisekeskuse parklast jalakäijate tee pealt välja sõita. Auto
peatatud ning selgitatud liikluskorraldust, mille peale auto pööras ringi ning sõitis parklast välja
selleks ettenähtud kohast.
03.03 06.15 - Patrullekipaaž oli
keskväljakul, kui ekipaaži juurde tuli naisterahvas kauplusest
Onella ja palus abi, kuna tööle
jõudes oli kaupluse uks avatud.
Kauplus kontrollitud väliselt ja
koos müüjaga seest, sissemurdmisjälgi ei avastatud ning poest
midagi varastatud ei olnud. Info
edastatud ka politseile.
05.03 00.17 - Patrullekipaaž
märkas Rõõmu Kaubamaja ees
noormehi, kes tarvitasid alkoholi. Isikuid hoiatatud ja minema
saadetud.
05.03 02.08 - Politsei teatas alaealisest purjus noormehest, kes
istus Rõõmu kaubamaja juures
bussipeatuses.
Patrullekipaaž
otsis antud piirkonna läbi, kuid
noormeest ei leitud. Info edasta-

tud politseile.
05.03 00.48 - Politsei teatas,
et Jaama platsil on auto noormeestega ja noormehed käivad
lumehunniku juures urineerimas. Patrullekipaaž kontrollis
isikute dokumente ja selgitas,
et avalikus kohas urineerimine
on karistatav. Isikud vabandasid
ning lahkusid.
05.03 04.29 - Patrullekipaaž
märkas, et Uuel tn-l tarvitasid 3
meesterahvast alkoholi. Isikutele
tehtud märkus ja minema saadetud.
05.03 18.57 - Patrullekipaaž märkas kahte VW Transporterit kes
üritasid tervisekeskuse parklast
välja sõita ülekäiguraja kaudu.
Autojuhtidele tehtud märkus,
neist üks aga eiras seda (reg nr
446AXP) ning sõitis sellest hoolimata ülekäigurajale.
05.03 22.25 - Patrullekipaaž
märkas Aia tänaval naisterahvast, kes jalutas 2 koeraga, kellel
puudusid jalutusrihmad. Palutud
koertele jalutusrihmad panna,
mille peale vastas naine vihaselt,
et see on tema enda asi, kuidas
ta koertega jalutab.
06.03 09.51 - Patrullekipaaž märkas Jaama bussipeatuses meesterahvaid, kes tarvitasid alkoholi.
Patrullekipaaž tegi märkuse ja
hoiatas isikuid, mille peale viimased lahkusid.
06.03 23.18 - Patrullekipaaž märkas Jaama bussipeatuses kodutut magamas, isik üles äratatud
ning toimetatud kodutute varjupaika.
07.03 16.30 - Juhtimiskeskus
teatas, et Uus tn 9 varastatakse

metalli. Teavitatud politseid, kuid
kohale jõudes selgus, et omanik
ei nõustunud kohale tulema, mille tõttu ei saanudki teada, mida
ja kui palju varastati.
07.03 20.10 - Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
magavat alkoholijoobes meesterahvast, kes omal väel liikuda ei
suutnud. Teavitatud politseid.
09.03 18.08 – Patrullekipaaž
märkas Rõõmu kaubamaja parklas invakohal parkimas sõiduautot Ford Escort (reg. nr. IIA458).
Sõidukil puudusid invasildid. Tehtud märkus.
09.03 18.40 - Patrullekipaaž märkas Rõõmu kaubamaja parklas
invakohal parkimas sõiduautot
Opel Corsa (reg. nr. 630AZY)
ilma invaloata. Palutud invakoht
vabastada, mida ka tehti.
09.03 22.20 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
pingi peal joobes kodutut alkoholi tarvitamas. Minema saadetud.
12.03 03.12 – Patrullekipaaž
märkas Selveri sularahaautomaatide ees noormehi alkoholi
tarvitamas, isikuid hoiatatud ja
minema saadetud.
12.03 11.14 - Patrullekipaaž märkas Selver parklas invakohal parkimas sõiduautot Audi 80, omamata selleks vastavat luba.
12.03 13.51 - Patrullekipaaž märkas Rõõmu kaubamaja parklas
invakohal parkimas sõiduautosid
Nissan Almera (reg. nr. 400OOO)
ja Mazda 6 (reg. nr. 527MEP)
ilma vastava loata. Teavitatud
politseid.
12.03 21.40 – Juhtimiskeskus

teatas laamendamisest Põhja 8a
juures. Patrullekipaaž leidis kohale jõudes lähedalt 2 noortekampa, kelle dokumente kontrolliti ja
isikud tehti kindlaks. Vandaalitsemisest jälgi ei olnud.
13.03 02.30 – Patrullekipaaž märkas Selveri parklapoolse ukse ees
maas lamavat meesterahvast.
Patrullekipaaž äratas isiku üles
ning selgus, et isikut oli hetk tagasi füüsiliselt rünnatud. Kannatanult ründajate kirjelduse saanud,
asus patrullekipaaž Selveri ümbrust läbi otsima, kuid kirjeldusele
vastavaid isikuid ei leitud. Teavitatud politseid, kohal käis ka kiirabi,
kes isiku üle vaatas. Kannatanu oli
ka alkoholijoobes, mille tõttu anti
ta politsei järelvalve alla.
13.03 20.45 – Politsei ja Juhtimiskeskus teatasid, et keskväljak
14 toimub kaklus. Patrullekipaaži
kohale jõudes nägi ekipaaž 1 kannatanut ja 2 Säästumarketi poole
eemalduvat meest. Teavitatud
olukorrast politseid ja asutud 2
peksjat jälitama, mille tulemusena Pae tn ja Põhja tn vahelisel
alal ka isikud kinni peetud ja koos
lähedal asunud turvafirma patrulliga isikud politseile üle antud.
Kinni peetud isikud tunnistasid
ka, et peksid Keskväljakul 1 meesterahvast.
14.03 15.45 – Patrullekipaaž märkas Pae 9 Säästumarketi ees
joobes meest lamamas. Isik üle
antud kiirabile.
15.03 18.10 – Patrullekipaaž
märkas keskväljakul sõiduautot
Mercedes (reg. nr. 397 MFD), mis
rikkus liikluseeskirju, sõites läbi
sissesõidukeelualast.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
«Рагн-Селлс» проиграл
конкурс
Государственный суд своим
решением оставил в силе
принятое ранее решение
окружного суда, согласно которому фирма «Рагн-Селлс»,
занимающаяся вывозом мусором, проиграла конкурс,
объявленный
городским
правительством Кейла. В
2009 году город по результатам конкурса город объявил
победителем
фирму
«Cleanaway», которая представила на конкурс самое
экономически
выгодное
предложение. «Рагн-Селлс»
оспорил это решение в суде,
обосновав это тем, что конкурентное предложение содержало необоснованно низкие цены на предоставляемые
услуги. (стр 1)
Каникулы в молодежном
центре
На весенних каникулах Молодежный центр работает с
09.00 до 21.00. Помимо
обычных занятий, центр
каждый день предлагает
школьникам много разнообразных мероприятий.
В понедельник – день настольных игр. В этот день
можно поучаствовать в соревнованиях по настольному
теннису
или
научиться
какой-либо новой игре. Во
вторник – международный
день воды. В программе мероприятия, связанные с этой
темой. В среду проводится
день домашних любимцев. В
гости приедут работники
Ныммеского Дома природы.
В четверг проводится традиционное вечернее ориентирование. А в пятницу можно
будет поучиться составлять
CV. (стр 3)
Вопрос юристу
За какое время заранее работодатель во время испытательного срока должен предупредить
работника
об
окончании трудового договора? И имеет ли работник
право требовать, помимо заработной платы, оплату отпускных дней за отработанный во время испытательного
срока период? На эти вопросы отвечает юрист Хели Оясалу: о прекращении трудового договора во время
испытательного срока и ра-

ботодатель, и работник обязаны предупреждать за 15
календарных дней. При
окончании трудового договора работодатель обязан
оплатить неиспользованные
дни отпуска. (стр 4)
День открытых дверей в
частной школе «Ляте»
В пятницу, 11 марта, частная
школа «Ляте» проводила
день открытых дверей. В
числе гостей было много родителей, перед которым стоит вопрос выбора школы или
смены школы. В рамках этого мероприятия в школе
была организована выставка
работ учеников, прошел небольшой концерт, подготовленный силами учащихся, а
также гости могли принять
участие в работах мастерских. Непосредственное участие в приеме гостей приняли родители детей, которые
уже учатся в этой школе. Они
рассказали о своих впечатлениях, поделились опытом и
ответили на вопросы. (стр 5)

Городской клуб тайского
бокса на соревнованиях
Fight Night 8
В субботу вечером в спортивном зале «Калев» состоялись
соревнования Fight Night 8, в
которых приняли участие
спортсмены из Эстонии,
Латвии, Литвы и Белоруссии. От городского клуба
«Team Moisari» в состязаниях приняли участие Хенри
Рохтла и Миркко Мойсар.
Выступления наших боксеров было очень успешным,
они выиграли свои поединки. (стр 6)
Командные соревнования
В субботу в рамках серии командных соревнований состоялись состязания по волейболу. В ходе турнира
выяснилось, что среди участников в этот раз более уверенную игру показали представители так называемых
«фирменных» команд: «Харью Электер», «Гламокс»,
«РКС» и «Драка». «Клубные» команды выступали
менее успешно. В общем зачете по результатам всех этапов лидирует команда «Гламокс». (стр 6)
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Lühidalt

Kui lumest saab vesi

Keila lugu 770
Keila esmamainimisest möödub tänavu 770 aastat. Seoses
sellega kuulutab Keila linn välja
Keila-teemaliste muinasjuttude
ja muistendite konkursi.
Lugude esitamise tähtaeg on
10. aprill 2011 ja need tuleb saata
Keila Linnavalitsusse aadressil
Keskväljak 11, Keila 76608 või
meilile klv@keila.ee
Parimad lood tulevad esitamisele Keila Päeval 29. mail.

Lund on sel talvel sadanud palju, kohati
lausa tavapäratult palju. Kevadiste ilmade
saabudes hakkab lumi sulama ning tekib
järgmine probleem – liigvesi, mis tavatseb
uputada hoove ja keldreid mitmes Keila
madalamates elamupiirkondades.
keila leht
leht@keila.ee

Hetkel ei ole probleem küll veel
aktuaalne, samuti sõltub veekogus sulamisprotsessist, kuid
eelmise aasta suurveeprobleemi kordumist välistada ei ole
võimalik.
Eelvoolud on puhastatud
Pärast eelmise aasta suurvett
ning sellest põhjustatud probleeme on veehäda leevendamiseks peatähelepanu pööratud
olemasolevate kuivendusvõimaluste ärakasutamisele. ASi
Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmann: „Oleme üle vaadanud
kõik olemasolevad kraavid.
Kõik kuivenduseelvoolud said
ära puhastatud - risu ja praht
välja korjatud ning kopratammid lõhutud. Selle töö tulemusena alanes veepind piirkonnas
1,5 meetri võrra. Edasi peaksid
kinnistuomanikud korrastama
oma vanad kuivendustorustikud. Mitmetes kohtades on
inimesed ise kraavid kinni ajanud, kas siis sissesõidutee rajamiseks või autode parkimiseks.
Need kraavid tuleb taastada.
Siiski tuleb meeles pidada, et
ka kuivendustorustikke ei tohi
juhtida reoveekanalisatsiooni,
vaid tuleb otsida üles kuivendusmagistraalid.“
Ka abilinnapea Enno Fels loodab, et tehtu annab positiivse
efekti, kuid tunnistab, et prob-

leeme jagub kindlasti ka edaspidi. „Kriitilisest kohtadest tuleb
vajadusel lumi või vesi lausa
ära vedada, aga suures mahus
seda teha pole võimalik. Sel
aastal on kavas jõe vasakharu
avamine, veevoolu taastamine,
mis hinnangute alusel samuti tulevikus veetaset alandab.
Aga elame ka selle sulaaja üle.
Eestis on juba 4 aastaaega oma
erinevate probleemidega ja võludega.“
Nagu eelmisel kevadel, tõdevad
ka nüüd nii Keila Vesi kui Keila
linnavalitsus, et teatud piirkondade liigveeprobleem on laiem
ning kiiret ja lihtsat lahendust
sellele ei ole.
Liigvee koht ei ole
kanalisatsioon
Kuna eelmisel kevadel panid
liigvett reoveekanalisatsiooni
pumbanud kinnistuomanikud
linna kogu kanalisatsioonisüsteemi ohtu, siis paneb Veiko
Kaufmann ka sel aastal kõigile
südamele, et liigvett ei tohi juhtida linna reoveekanalisatsiooni. „Sadevee- ja pinnasevee sattumine kanalisatsiooni ohustab
otseselt kogu ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni tööd. Pumpamine ei ole lahendus, see aeg
tuleb lihtsalt üle elada.“
Ta paneb inimestele südamele oma vara kaitsta. „Paljudes majades on keldris trapid,
kraanikausid,
tualetipotid,
mis asuvad allpool tänavapin-

Keila suusapäevad jõuavad lõpule

foto: valdur vacht

Eelmise aasta suurvesi uputas ka jalakäijate silla
da. On paratamatu, et suurvee ajal ei jõua pumplad kõike
ära pumbata, trassid täituvad
ning kanalisatsioon võib ühel

Enno fels:

“Sel aastal on
kavas jõe
vasakharu
avamine, veevoolu
taastamine, mis
hinnangute alusel
samuti tulevikus
veetaset alandab.
Aga elame ka selle
sulaaja üle. Eestis
on juba 4 aastaaega oma
erinevate
probleemidega
ja võludega”

hetkel nn üle ajada. Ka Keila
linna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
ütleb, et kui seade asub allpool
nn paisutustaset, mis on 20 cm
teepinnast kõrgemal, siis peab
olemas olema tagasilöögiklapp,
et takistada reovee tagasivoolamist.“ Kaufmann soovitab
allpool paiknevad trapid, potid
jms suurvee ajal ajutiselt sulgeda.
Vastavalt seadusele on Keila
Veel ka võimalik sadevee kanalisatsiooni pumpajaid karistada.
Veiko Kaufmann: „Nii seadus
kui Keila linna eeskiri annavad meile võimaluse rikkujaid
karistada, mida kavatseme sel
aastal vajadusel ka kasutada,
kuna pumpajad ohustavad nii
kogu Keilat kui keskkonda.
Eeskätt hakkame sulgema kanalisatsiooni väljapääsusid neil
kinnistutel, kus pumpamine
aset leiab.“

info

Meeldetuletuseks
kinnistuomanikele
lume sulamisega
kaasnevate võimalike veekahjustuste
vältimiseks:
• allpool maa tasapinda
paiknevatest ruumidest
eelnevalt väärtuslikud ja
vett kartvad esemed ning
kemikaalid ajutiselt ära
viia
• vahetu ohu korral lülita
maja/majaosa elektrivõrgust välja
• keldris asuvad trapid, valamud ning WC-potid ajutiselt sulgeda korkide või
liivakottidega
• kontrollida kinnistul asuvate või piirnevate kuivendussüsteemide korrasolekut

uudis

Lahtiste uste päev Erakoolis Läte
Reedel, 11. märtsil korraldas Erakool Läte
oma ruumides Keilas Kruusa tänaval lahtiste uste päeva.
erkki sinijärv
erakool läte

Pea kõik külastajad lahtiste uste
päeval olid lapsevanemad, kelle
lastel seisab ees kooliminek
või kooli vahetus. Huvilisi oli
Keilast ja Keila ümbruskonnast
Tallinnani. Sissetulekuaulast
sai kaasa võtta Lätet tutvustavat infot.
Lahtiste uste päeva üritustena korraldas Erakool Läte oma
õpilaste loomingut tutvustava näituse, viltimise töötoa,
kohviku ja kontserdi. Üritused
leidsid aset erakooli ruumides
Kruusa tänaval, Rukkilille las-

teaia ühes tiivas. Ürituste korraldajateks olid erakooli enda
lapsevanemad, kes kandsid
kaelas silti kirjaga “Läte”, vastasid külastajate küsimustele ja
vahetasid muljeid.
Näitusel oli välja pandud
kooliõpilaste joonistusi ja töövihikuid. Erakooli Läte tegevus
põhineb waldorfpedagoogikal.
Õpilaste joonistused ja vihikud
andsid aimu, kuidas õppetöö
sellises koolis toimub. Joonistustel oli kujutatud muinasjuttude teemasid ja tähtpäevadel
korraldatud üritusi. Mitmed
näitust külastanud huvilised
märkisid, et pildid on fantas-

tilised. Kohvikus pakuti kehakinnituseks erakooli lapsevanemate valmistatud salateid,
võileibu, kooke ja jooke. Einestada sai kohapeal laua taga
istudes. Toidul olid juures hinnasildid. Kogutud raha läheb
erakooli tegevuse toetuseks.
Viltimise töötoast vaimustusid eelkõige koolieelikud
lapsed. Juhendajate käe all valmistasid lapsed villast värvilisi
looma- ja linnukujusid, nimetähti ja muid kujundeid. Viltimine köitis lapseeas külastajaid märksa rohkem kui nende
vanemaid, mistõttu viltimise
töötuba toimis lastehoiuna,
kuigi lastehoid oli korraldatud
omaette eraldi mänguasjade ja
pildiraamatutega
varustatud
ruumis.

Lahtiste uste päeva külastanud lapsevanemad ja huvilised
said Erakooli Läte ruume ja üritusi uudistada erakoolis ringi
jalutades. Haridus- ja kultuuriselts Läte juhatuse esimees
Urmas Keller tegi külalistele
ringkäiku ning tutvustas waldorfkooli toimimispõhimõtteid.
Külastajad said ülevaate kooli
ajaloost, tulevikuplaanidest ja
õpilaste koolipäevast. Lapsevanemad, kes nägid võimalust
oma last järgmisel õppeaastal
siia kooli panna, täitsid kohapeal avalduse.
Külastajaid huvitasid väga
riikliku üldhariduse ja waldorfhariduse erinevused ja sarnasused. Korduvalt küsiti erinevate
koolituspõhimõtete omavahelise sobivuse kohta, et kui kerge

või raske on lapsel tavakoolist
waldorfkooli minna või vastupidi. Läte juhatuse esimees Urmas Keller vastas, et õppekava
on kõigil Eesti koolidel ühtemoodi kinnitatud ja ükski kool
ei tegutse koolitusloata. Selles
mõttes on erinevatel koolidel
ühisosa olemas.
Erakooli Läte lahtiste uste
päeva kavasse kuulus kontsert
kooli saalis, kus kooli õpilased
esinesid laulude, luuletuste,
kandle- ja flöödimänguga. Lapsed õpivad esimesest klassist
peale mõnda võõrkeelt, mistõttu laulud ja luuletused olid
mitmes keeles. Lisaks lastele
esines kontserdil kooli lapsevanemate kandlekoor, mis plaksutati koguni lisalugu esitama.

Keila Suusapäevade viiendal,
Keila Sprindi nimelisel etapil osales 42 suusatajat. Oma
võistlusklasside parimad olid:
Sirli Metsamäe, Reenata Luiga,
Marko Adamson, Berit Liivama,
Anna Metsger, Hedvig Rass,
Markus Faster, Herlent Krik,
Andrei Alamaa, Karl Lell ja Mait
Sammallsaar.
Suusapäevade
järgmine ja ühtlasi selle talve viimane etapp toimub pühapäeval
20.märtsil.

Koolitus MTÜ - dele
HEAK kutsub Harjumaa ja Tallinna
mittetulundusühendusi
kandideerima 2-päevasele koolitusele „Teostatavus-tasuvusanalüüsi ja äriplaani koostamine MTÜdele” 19. ja 26. aprillil
2011 Tallinnas.
Koolitusel õpitakse kuidas hinnata investeeringu või teenuse
osutamise teostatavust ja tasuvust. Teemadeks:
- teostatavus-tasuvusanalüüsi
(TTA) ja äriplaani olemus, seosed ja erinevused
- TTA ja äriplaan arendusprotsessi ahelas
- TTA ja äriplaani osised (turuuuring;
konkurentsianalüüs;
teenuse/toote
kujundamine;
finantsid ja majanduslik tasuvus; sotsiaalmajanduslik mõju;
meeskond; turundus, tegevusja ajakava; riskianalüüs jpm)
Koolitus on suunatud Tallinnas
ja Harjumaal avalikes huvides
tegutsevatele MTÜdele (v.a
korteriühistud), kes kavandavad arendada teenuseid oma
tulubaasi suurendamiseks või
investeeringuprojekte, millega
kaasneb teostatavuse ja majandusliku tasuvuse hindamine.
Koolitaja on Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ (www.cumulus.ee)
Koolitust toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Siseministeerium,
seetõttu on osalustasu ainult
20 eurot (312,93 krooni) ja see
sisaldab ka kohvipausi ja kerget
lõunat.
Koolitusele on 20 kohta ning
nende täitmiseks toimub konkurss osalussoovi ankeetide alusel kuni 6. aprillini. Osalussoovi
ankeedi ja lisainfo leiab http://
www.heak.ee/index.php?id=198
Küsimuste korral pöörduda demis heak.ee.
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Sport
Team Moisar klubi võitlusspordiüritusel Fight
Night 8

15. märtsil olid Kraadios külas Liisa ja Kaja, kes rääkisid elust Jaapanis ja Brasiilias.

noored

Kraadio – kas ainult
hobi või elustiil?
KRaadio on Keila
Noortekeskuses
tegutsev noorteraadio, kus põhilisteks tegijateks on
noored ise.
karmo tihane
KRaadio

KRaadio idee sai alguse 2009.
aasta lõpus Tartu Noorteraadio ja DPS Raadio eeskujul.
Mõte meeldis ka Keila Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärvele, kes hakkas raadio tegemiseks vajalikke vahendeid
otsima. Tehnika võimaldas
soetada Lääne-Harju noorteinfo projekt ning ruumi osas
aitas kaasa Keila linn. Eelmise aasta oktoobriks oldi niikaugel, et võis hakata tegema
testprogrammi ja õppima,
kuidas tehnika toimib. Sellele järgnes KRaadio ametlik
avamine ning algas aktiivne
saadete
ettevalmistamine.
Veebruaris läks eetrisse esimene saade, millele tänaseks
on lisandunud veel kaks.
Raadiotööst rääkisime saate “Raadioruum” juhtide Martin Aarne, Martin Põldvee ja
Erik Ehrbachiga ning “Muusikaekskursiooni” saatejuhi
Kalev Kenaga.
Kuidas sina KRaadiosse
sattusid?
Erik: Mina sattusin KRaadiosse läbi suure uudishimu ja
tahtmise lüüa raadiotöös kaasa. Tegelesin 2010 suvel Karmo abistamisega laoruumide
ehitusel. Samal ajal ehitati ka
raadioruumi ning sellest ajast
saati olen end kursis hoidnud
raadio sündmuste ja arenguga.
Kalev: Mina sattusin KRaadiosse tänu noorteka kodule-

hel olevale teatele (kindlasti
ka noorteka töötajate sõnale).
Raadiotööga olen tahtnud
juba pikka aega tegeleda ning
pole paremat võimalust alustamiseks kui KRaadio.
Millist saadet sina teed, millest seal räägitakse?
Erik: Minu saates on juttu absoluutselt kõigest. Enamasti
teen kahe hea sõbra - Martini
ja Martiniga - niisama nalja,
loeme totakaid uudiseid internetiavarustest, toome esile
huvitavaid fakte, intervjueerime külalisi jne. Selline muhe
talkshow, kus muusika ei ole
esimesel kohal.
Kalev: Saate nimi on Muusikaekskursioon, mida juhime Sandriga ning selle põhirõhk on rokkmuusikal. Iga
saate teemaks on erinev(ad)
aasta(d), laseme sel perioodil
ilmunud muusikat. Kõlanud
muusikapalade kõrval räägime lähemalt artistidest ning
muusikaga seotud sündmustest. Esimene saade oli 1967.
aastast.
Mida on KRaadios kaasalöömine sulle andnud?
Kalev: Kahtlemata andis
KRaadios kaasalöömine juurde enesekindlust esinemaks
kuulajate ees. Samuti aitab
saadetes rääkimine parandada diktsiooni, mis on raadiotöö juures väga oluline. Kuna
Muusikaekskursiooni saatejuhtide tööks/ülesandeks on
rääkida rokkmuusikast, siis
aitab see arendada silmaringi
ning artistide kohta loetud informatsiooni paremini mälus
kinnistada.
Martin A.: Ülihea kogemuse
eelkõige, aga ka näiteks niisama hobina (kui seda saab nii
nimetada) on see minu arvates päris lõbus.

Miks otsustasid KRaadioga
liituda?
Martin P.: Huvi raadiotegemise vastu oli mul juba keskkooli ajal, seal aga tekkis olukord,
et olemas oli küll raadioruum,
kuid mida meil polnud, oli
raadio ise.
Martin A.: Vaba aega oli natukene liiga palju ning sõpradega koos aja veetmine ja hea
muusika kuulamine on ju alati
tore.
Mida sa ütleksid nendele,
kes veel mõtlevad, kas tulla
KRaadios oma saadet tegema?
Erik: Mis seal ikka öelda ja
mõelda, tulge kindlasti! Tundub küll, et nõudmised oma
saate käimalükkamiseks on
päris karmid, kuid kui huvi
on, ei tohiks probleemi olla.
Kui saate oma saate käima,
valmistage end kindlasti põhjalikult ette.
Kalev: Olen arvamusel, et
saadet tasuks teha enda pärast. Tegeleda asjaga, mis
endale suurt huvi pakub on
kõige tähtsam. Ärge häbenege
oma ideid välja käia ning võtke kindlasti ühendust KRaadio meeskonnaga.
Martin P.: Kindlasti soovitan
kõigile kellel huvi on. Kuulaksin suure huviga.
“Raadioruum” on eetris
iga kolmapäev kell 19.0021.00, “Muusikaekskursiooni” saab kuulata neljapäeviti
19:00-21:00. Kui kellelgi tekkis huvi oma saadet teha, siis
võib julgesti kirjutada KRaadio üldmailile raadio@keilanoortekeskus.ee. Lisaks võib
samal aadressil saata infot ja
uudiseid, mida peaks raadios
kajastama. Saatetegijatele on
vaja ka kuulajaid – kuulake
Kraadiot
www.keilanoortekeskus.ee/kraadio.

Laupäeva õhtul toimus Kalevi Spordihallis võitlusspordiüritus Fight Night 8.
Osavõtjaid oli lisaks eestlastele veel Leedust, Lätist ja
Valgevenest. Keila Taipoksi
Team Moisari klubist võtsid
osa Henry Rohtla ja Mirkko
Moisar.
Mirkko Moisare vastaseks
oli kogenenud Leedu võistleja Tadas Jonkus, kel seljataga juba 151 matši. Esimeses kahes raundis oli võitlus
väga tasavägine, kuid alates
kolmandast raundist pani
Mirkko oma jõu ja tehnika
maksma ning domineeris
võistlust kuni 5nda raundi
lõpuni. Mirkko ise tõdeb, et
see oli tema elu raskeim
võistlus ja samas parim.
„Võidu tõid kiired kätekombod ja teravad põlved. Suurt
rolli mängis ka see, et mul
ei olnud nii kogenenud võitleja vastu mingit aukartust
ja suutsin ringis rahulikuks
jääda.“ Pärast paari päevast puhkust hakkab Mirkko
treenima 2.aprillil Prantsusmaal toimuvateks maaimameistrivõistlusteks.
Teine Team Moisari klubi
võistleja Henry Rohtla oli
samuti edukas võites leedukast vastast Martynas
Šikšniust.

sport

Tiimsport mängis võrkpalli:
tööstus võttis oma
tiimisport

river tomera
Laupäeval toimus Tiimsport
sarja võrkpallivõistlus, mis
seekord oli erakordne selle
poolest, et reeglitesse polnudki tehtud mingeid erilisi
kohandusi. Osavõistlust vedas
Keila Võrkpalliklubi ja peakohtunikuks oli Sulev Jaanus.
Võrkpallis selgus, et suured
firmavõistkonnad olid sellel
alal nn. klubitiimidest selgelt
üle. Esiviisikusse jõudis kogu
Keila tööstusuhkus: Harju
Elekter, Glamox, PKC, Draka.
Ainukesena rikkus reeglipärasust Lions klubi, pressides
end suurte vahele kolmandale
kohale.
Finaalmäng Harju Elektri ja
Glamoxi vahel on tõelise superfinaali vääriline, kus võitja
selgitamiseks läks otsustavas
geimis vaja viimast „kuldset
punkt“ ning Harju Elektri närvid olid seekord tugevamad.

Hetkel on pingerida aga
järgnev:
1. Glamox - 147,5p
2. PKC - 119p
3. Püramiid - 118p
4. „Linnakodanik“ - 117,5p
5. Norma OK - 117p
6. Keila Lions Klubi - 115,5p
7. Draka - 113,5p
8. Keila Linnavalitsus - 111,5p
9. Harju Elekter - 109p
10. SK Triumf - 95,5p

Sarja üldseisus on vahe teise ja üheksanda võistkonna
vahel vaid kümme punkti, mis
tähendab, et iga osavõistlusel
saavutatud koht muudab üldjärjestust päris palju.
Järgmine Tiimspordi osavõistlus toimub aprillikuu
keskpaigas, mil Tervisekeskuses mängitakse eksootilist
mängu nimega lauatennis,
nädal hiljem minnakse üheskoos testima Keila jalgpalliväljakuid.

EELK Keila Miikaeli koguduse

KEVAD-SUVINE
LEERIKOOL

algab 1. aprillil kell 18.00
koguduse majas (Paldiski mnt 2)

- Leerikooli võib tulla vanuses 15 a kuni ...........
- Leerikool aitab tutvuda kristliku usu põhialustega
ja annab võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks
liikmeks
- Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel,
ristivanemaks saamisel ja abielu laulatamisel
- Leerikursus lõpeb juunis
Auhinnad viiuldajatele
9.märtsil Kuusalus toimunud Loode - Eesti muusikakoolide
viiuliõpilaste
konkursil saavutasid Keila
muusikakooli õpilased häid
tulemusi.
Esimese koha teenisid III
klassi õpilane Simone Minn
(õp. Hele Eisel) ning IV klassi õpilane Ergo Haavasalu
(õp. L.Laas). II koha teenis
Polina Solovjova IV klassist
(õp. L.Laas) ning III koha
Marie Luhamäe V klassist
(õp. H Eisel). Diplomi hea
esitluse eest sai L.Laasi VII
klassi õpilane Kristjan Kannukene. Keila muusikakool
tänab kontsertmeister Eva
Teppot.

Täpsem info: 51 93 15 01 (õp. Marek Roots)
604 4808 (kantselei)
keila@eelk.ee

Julge muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16 tel. 56177393

UUDIS! Nüüd müügil:
- siid, siidivärvid, kontuurid ja
kõikvõimalikud täiendavad
materjalid.
- Quilling paber ja abivahendid.

Kui Teile meeldib tegeleda käsitööga ja kanda ainulaadseid
ehteid ning käsitsi tehtud tooteid siis külastage Meie poodi!
Teid ootab suur valik lõngu, helmeid, pärle, tarvikuid ehete
valmistamiseks, mulineed, vahendeid tikkimiseks ja
palju muud!
Pood „Käsitöö Aarded” Keskväljak 15, Keila

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
HAAPSALU KUNSTIKLUBI
NÄITUS
2.märts – 15.aprill
Keila Kultuurikeskuses
SILVIA KELLE NÄITUS “HINGEVALGUS”
16.märts – 31.märts
Pastellmaalid inglitest ja
nahktaiesed meie rahvakunsti
motiividel.
Keila sotsiaalkeskus

teater
“ISA” - MONOTEATER PEAOSAS JAN UUSPÕLD
1.aprill kell 19:00
Pilet: 10 / 9€
Keila kultuurikeskus
“ÄÄRMISELT PIINLIK” VANA-BASKINI TEATER
13.aprill kell 19:00
Pilet: 10/8€
Keila kultuurikeskus

kontsert

HARJUMAA LAULULAPS
Keila linna eelvoor
1.aprillil kell 10.00
Keila Kultuurikeskuses
Info: marge@keila.ee

sport
KEILA KEVADVÕISTLUS
20.märts
Keila terviseradadel
SK Vask

muud üritused
DOONORIPÄEV
25.märts kell 10:00 - 15:00
Keila tervisekeskus
REISISELLIDE KLUBI
Egiptus Ninell Koidu pilgu läbi
30.märtsil kell 14.00
Sotsiaalkeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kl 10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu mnt 31, Keila. www.
hiirekese.ee.

kogudus
Paastuaja 2. pühapäev
(Reminiscere)

20.märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
23.märts kell 13.00. Koguduse
maja
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas
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
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Palju õnne!
19.02.2011
01.03.2011
03.03.2011
03.03.2011
10.03.2011
14.03.2011

Avaldame kaastunnet
Niinale tütrega

ABIKAASA
ja ISA
surma puhul.

Ohtu tee 2 elanikud

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 1-kohaline garaaž Keilas, Luha tn. Garaazis on elekter, tööstusvool ja kanal. Tel
5066623.
Ostan otse omanikult heas
korras 1-2-toalise korteri Keilas.
Tel.55512500.
Soovin üürida 2- või 3-toalist
korterit Keilas. Tel. 5166716.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett.
Tel. 5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.
Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.brikett24.ee .
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja
puitbriketti 150€ (2347.-) tonn
(ümmargune). Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport

Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

ÄMMA

töö
Keila Lasteaed Miki pakub
tööd koristajale koormusega
0,5 kohta. Töö toimub aadressil Ülase 11 kell 15.45 kuni 19.45.
Täpsem info telefonil 6782692,
6790114.
Ootame tööle juuksurit ja
maniküüri oma klientuuriga,
rendi alusel. Juuksur Keilas, Piiri 4. Info: 56481554; 56492388
või kohapeal.
Keilas asuv Parexter Gruppi
kuuluv ﬁrma pakub tööd rahvusvaheliste vedude autojuhtidele (Rootsi, Norra, Soome,
Saksa, Taani). CV saata parexter@hot.ee või helistada tel.
5046446.
Otsin akordioniõpetajat. Tel.
5172468.

Teenus
Sõiduautode remont ja
hooldustööd - rehvide vahetus
ja remont, keevitus, õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt 35. Tel
53096002.
Ohtlike ja probleemsete
puude langetamine suurte
kogemustega eksperdilt. Lan-

AS Harju Elekter

getan raskesti ligipääsetavaid
ja keeruka asukohaga puid,
vajadusel kasutan köistehnikat
või tõstukit. Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse. Tel.
56482680.
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

koolitus
AS KeVa autokoolis algavad
1. aprillil kell 18.00 B-kat. autojuhikursused. Hind soodne! Info
ja reg. tel 6791473; 6791474.
Tule õpi Keilas inglise ja
soome keelt. Registreerime
täiskasvanuid aprillis algavatele soome keele (alg), inglise
keele(alg) kursustele. Tunnid
toimuvad 2x nädalas. Õpilastele: grupi-ja individuaalõpe I –VIII
klass. Info ja reg. Info@tarnekor.
ee. Tel/faks 6781616 , 53321522,
53029454; või tulla kohale Paldiski mnt.21 Keila.
6.04.2011 kell 18.00 alustab tööd Fototöötuba algajatele. Kursused toimuvad eelregistreerimise alusel Keila
Kultuurimajas. Täpsem info ja
registreerimine http://www.fotokoda.ee/koolitus/ või telefonil 56301108.

Sündinud

Oskar Tepner
Christopher Silm
Mihkel Piirmets
Mia Loore Nemkov
Peeter Karro
Kätlin Mändla

Avaldame kaastunnet Urupa
Valentinale perega

EMA

Avaldame sügavat kaastunnet
Bogdanov Vitalyle

EMA

surma puhul.

surma puhul

OÜ VT Kaubanduse kollektiiv

PKC Eesti AS

Mälestame naabrimeest
Avaldame sügavat kaastunnet
Lea Reinik’ule armsa

surma puhul.

Kuulutused
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Keila linna
pensionäride
ühenduse

KEVADPIDU

Harry
Veesalu
Avaldame kaastunnet
omastele.
Perekonnad Reimann
ja Meerents

Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise
ja kojukandega tegelev ettevõte.

Otsime KEILA linna

JALGSI ja AUTOGA LEHEKANDJAID,

Laupäeval,
2.aprillil
kell 15.00 Keila
kultuurikeskuses.

kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda: telefonil 617 7751
või täita CV aadressil www.expresspost.ee

Esinevad lapsed
ja ansambel PÜÜ.
Maitsev kohvilaud.
Tantsuks mängivad
„Haapsalu poisid“.

KAJA Koolitus Autokool

Osavõtumaksu 4€
saab tasuda 28. ja
29.märtsil
kell 12.00 14.00
kultuurikeskuses.

Represseeritute
kogunemine
mälestuskivi
juures
25.märtsil kell
17.00
Memento

VEOAUTO- (BUSSI) JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe)
algus 18. märtsil 2011 kell 18:00
C1,C/CE-kat VEOAUTOJUHI ja
D1-kat BUSSIJUHI KURSUS
algus 28. märtsil 2011 kell 18:00

Venekeelne B-kat
autojuhikursus
Infotund teisipäeval,
22.märtsil 2011 kell 17:00.
B-kat autojuhikursus
Infotund kolmapäeval,
06.aprillil 2011 kell 17:00
Teooria e-õppe võimalus.

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

Keila Noortekeskus kuulutab välja registreerumise
juunikuus toimuvasse

TÖÖLAAGRISSE

Oodatud on Keila noored vanuses 13 – 17. Registreerimine
toimub elektrooniliselt ajavahemikus 14.-25. märts. Kõik
vajalikud vormid ja info on leitavad noortekeskuse
kodulehel www.keilanoortekeskus.ee.

8

Reklaam

Reede, 18. 03. 2011 • Nr 11 (161)

CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!

SELLE KUPONGI ESITAMISEL
KUUKAART

-20%

* Pakkumine kehtib kuni 10.04.2011
* Kuukaart kehtib 30 päeva.
* Ühe kupongi eest saab osta ühe kuukaardi.
* Üks isik saab osta maksimaalselt 3 kuukaarti.
* Lisasoodustused antud pakkumisele ei laiene.

Lisainfo tel. 67 37 637

www.tervisekeskus.eu

 Suurim kohapealne valik rehve
 Sõidu- ja veoautorehvide müük
 Rehvivahetus, remont ja hoiustamine

KÜSI ALATI MEIE REHVIPAKKUMIST!

TULE VEEDA KOOLIVAHEAEG MEIE JUURES!
UJUMISE PILET SOODUSHINNAGA:

Õpilane 7-12 a. pilet 2€
Õpilane 13-19 a. pilet 4€

AS Oru Äri, 1 km Keilast Õismäe suunas Tel. 6099555

* Kampaania kestab 21.03 - 27.03.2011
* Pakkumine kehtib ühekorrapiletitele.
* Kampaaniahindadele lisasoodustused ei laiene.

Lisainfo tel. 67 37 637

AS Farve

OÜ Konstaleks müüb

pakub tööd

Kütte
graanuleid

Ohtu külas, Linnamäel

REMONDILUKKSEPP KEEVITAJALE

1 kott 15kg - 3
Alates tonnist 175
Transpordi võimalus
56577230

info tööpäeviti
604 5252

Õhk - Õhksoojuspumbad

Firmast Tuulutaja OÜ

Sünnipäeva kuul
ĞƌŝƟƐŽŽĚƐĂĚŚŝŶŶĂĚŬŽŽƐƉĂŝŐĂůĚƵƐĞŐĂ͊

ASYB09LDCArĐƟĐͲ918 EUR
RJZ14LBPŽůĂƌŝƐͲ1086 EUR
KƺƐŝŐeŚŝŶŶĂƉĂŬŬƵŵŝƐtŬĂteiƐƚĞůeƐĞĂĚŵetĞůĞ

www.tuulutaja.ee

tuulutaja@tuulutaja.ee

+3725179946;+3725254060

Sünnituseks
ettevalmistav ring
lapseootel peredele
Vestleme lapseootusest, loomulikust
sünnitusest ja lapse-hooldusest. Teeme
joogapõhiseid venitus- ja hingamisharjutusi.
Proovime läbi erinevad sünnitusasendid ning
-abivahendid. Vaatame filme ja kuulame
sünnituslugusid. Juhendaja ämmaemand
Ehtel Kanarbik.
Igal esmaspäeval kell 18.00
Erakoolis Läte , Kruusa 23, Keila.
Oled oodatud meie ringi koos partneriga.
Korra hind 4 eur pere.



www.tervisekeskus.eu

Teie partner lemmiku sünnist
kuni väärika vanaduspõlveni

Tule külasta meie laopoodi!
Eesti suurim kaubavalik
Teie lemmikule!
Aprillist avatud ka laupäeviti!
Linna parimad hinnad - alates 1 € !

Õmblusfirma
võtab tööle
õmblejaid

Avatud E-R 9-18, L 10-15
Aadress: Tammi tee 59
Saue vald, Vatsla küla 76915.
Vaata täpsemat asukohta meie kodulehelt
www.bramham.ee

Info tel:
604 31 71 või
53 642 927

www.facebook.com/Bosse.lemmikloomapood

Leiad meid ka

Tulla võid ka koos koeraga!
Iga�kuu�üle�50
soodushinnaga
pakkumise.

Keila Apteek
Jaama�11��Keila
,
; E-R�8.00-18.00;�L 9.00-15.00
®

LIVOL MULTI�TOTAL
naistele -�kaasaegse
koostisega
vitamiinikompleks
tänapäevasele�naisele,
mis�arvestab�naise
organismi�eripära�ja
vajadustega.
Sisaldab�12�vitamiini�ja
10�mineraalainet,�ekstra
koguses�on�just�naisele
olulisi�komponente.
Tavahind�10,30�EUR�(161,20�EEK)

Märtsiskuu�soodushind
Lisainfo ja registreerimine: tel. 534 74583.

6,90�EUR

(107,96�EEK)

Tere�tulemast�meie�apteeki!

