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Toimusid katsed
Keila Kooli muusikaja tantsuklassidesse
Kevadvaheajal, kui õpilased puhkasid, käis
Keila Koolis siiski tihe töö – nimelt viidi
algkoolimajas läbi sisseastumiskatsed
muusika- ja tantsuklassidesse.
Nii muusika- kui tantsuklassi
võetakse sel aastal vastu 24
last. Sealjuures on tantsuklassi puhul oluline, et poisse ja
tüdrukuid oleks võrdselt. Keila
Kooli algkooli õppejuhi Kaja
Peetrise sõnul on aastad siiski
näidanud, et poisse kandideerib vähem, kui vaja oleks.
Sel aastal oli tantsuklassi
soovijaid 31 ning muusikaklassi katsetel osales 41 last.
Keila Kooli sisseastumiskatseteks laps olulist ettevalmistust ei vaja.
Muusikaklassi sisseastumiskatsetel vaadatakse õpetaja
Anu Matteuse sõnul lapse lauluoskust ja rütmitunnetust.
„Katsetel tuli lastel järgi laulda lühike lihtsa meloodiaga
laulukatkend. See on vajalik,
kuna esimestes klassides käib
muusikaõpe põhiliselt kuulmise järgi. Lisaks vaadatakse, et
lapsel oleks piisav hääleulatus
koos kooris laulmiseks.“ Peale
laulmisosa tehakse lastele väike plaksutamisülesanne.
„Sel aastal oli tase katsetel ühtlasem, kuna lastel on
suuremad valikuvõimalused

sport

erinevate suundade näol. Rohkem oli lapsi, kes tõesti tahtsid
laulda,“ sõnas Anu Matteus.
Kui lapsevanem kaalub lapse panemist tantsuklassi, tuleks tantsuõpetaja Aire Tomsi
sõnul kõigepealt lähtuda lapse
soovist. „ Soov tantsida on kõige alus. Tantsimine nõuab füüsilist pingutust ja liigutuslikku
täpsust, seega peavad lapsed
olema hea rutiinitaluvusega.
Ka lapsevanemal on siin oluline roll oma last toetada.“
Tänavustel tantsukatsetel
oli Aire Tomsi sõnul vaatluse
all kolm valdkonda. „Kõigepealt tehti rütmiharjutusi nii
käte kui jalgadega, mis eeldasid lapselt head keskendumisvõimet, rütmitaju ja jäljendamisoskust. Teiseks õpiti
lühike tantsukombinatsioon,
kus oli tähtis orienteerumine
ruumis, oma keha tunnetamine ja rütmi tajumine läbi muusika. Seda tantsiti üheskoos ja
lõpuks esineti ka vanematele.
Kolmas valdkond puudutas
laste loovust. Kuulates kirjeldavat jutukest, arvasid lapsed
ära kujuteldava looma ja andsid talle sobiva liikumisviisi.“

Keilas sõlmiti uus
koalitsioon
Reformierakonna, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning
valimisliidu Sõbralik Keila
esindajad sõlmisid Keila
Linnavolikogu koalitsioonileppe.

info
Laupäeval, 2. aprillil toimub
Keila Koolis esimesse klassi
astujate keskustepäev. Tulevased õpilased tegutsevad
neljas klassiruumis neljas
erinevas keskuses – kõne
ja lugemine, matemaatika,
käelised tegevused ning
motoorika. Igas keskuses on
juhendaja ja vaatleja. Vaatleja ülesandeks on teha tähelepnekuid laste sotsiaalsete oskuste ja õpioskuste
kohta. Need tähelepanekud
aitavad jagada tulevased
õpilased klassidesse ja korraldada tugisüsteemid (logopeediline abi, parandusõpe,
individuaaltunnid)
järgmisel õppeaastal. Vajalik info keskustepäeva kohta
on kooli kodulehel.
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Kooli viimase
korpuse ehitus
jätkub
Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu võttis vastu
otsuse koolihoone ehitamise jätkamisest praeguse
projektimuudatuse järgi

Just viimane, ettekujutuse ja
fantaasia kehaline väljendamine oli laste lemmikharjutus.
Üldine pilt laste tantsutegevusest oli positiivne. „Kõige
rohkem ebakindlust tekitasid
rütmiharjutused, kuigi enamik
lapsi sai ka nendega suurepäraselt hakkama.“
Lähiajal vaadatakse nimekirjad ja eelistused üle ja peagi
on kooli kodulehel tulemused
koodidena üleval.
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Pikamaasarjas
alustatakse
ujumisvõistlusega
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Keila korvpallurid
Rakveres
medalikohal
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugejaga vestleb

Uued tuuled
Viimase nädala jooksul on Keila linnas toimunud
mitmed muutused. Esmaspäeval sõlmiti uus koalitsioonileping, kolmapäevasel volikogu istungil valiti uus volikogu esimees, muutusid komisjonide koosseisud ja palju
muud.
Puutumata ei jäänud ka Keila Lehega seonduv.
Esmaspäeval valiti uued liikmed Keila Lehe sihtasutuse
nõukokku ning muutus ka juhatus. Keila Leht tänab Doris
Matteust lehe käimalükkamise ja tehtud töö eest lehe
arendamisel ning väljaandmisel. Ajaleht on igale omavalitsusele oluline infokanal ning meediaväljaande käivitamine on igati tänuväärt tegevus.
Keila Lehel on linnaelu kajastamisel olnud suur roll
ning seda soovib toimetus teha ka edaspidi. Kindlasti
püüame areneda ja paremaks muutuda. Töötame selle
nimel, et Keila Leht jõuaks õigeaegselt iga Keila linna
elanikuni; et käsitletud saaks kõik vajalikud linnaelu puudutavad teemad; et lugejate esitatud küsimused saaksid
vastuse.
Endiselt ootame lugejate kirju, arvamusartikleid,
vihjeid ja muid tähelepanekuid lehe toimetusse aadressil
Keskväljak 11 või meiliaadressil leht@keila.ee.

Keila Avatud Noortekeskus viis neljandat aastat järjest
läbi orienteerumisvõistluse O-ÖÖ. Võib arvata, et inimesi, kes vabatahtilikult pimedal hilisõhtul terviseradadel
kaardi järgi orienteeruda tahavad, on vaid käputäis. Siiski
oli külmast ja tuulisest ilmast hoolimata neljapäeva õhtul
võistlemas lausa 32 tiimi. Osalejate seas oli kogenud
orienteerujad, kaitseliitlasi ja palju noori. Müts maha
noortekeskuse ja kõigi osalejate ees ning jääme lootma,
et järgmisel aastal on öiseid orienteerujaid veel rohkem.

keila leht
LEHT@keila.ee

Kooli ehitamisega seostuvateks otsusteks
on tarvis kaaluda kõiki variante

jaan murdla
KEHA NÕUKOGU LIIGE

Lugesin eelmises Keila Lehes
ilmunud artiklit „Kooli lõpuniehitamine on küsimärgi all”
ning vägisi tuli meelde omaaegne nõukogude anekdoot, kus
TASS avaldas info ühes lääneriigis toimunud riigipöörde
kohta pool tundi enne selle tegelikku toimumist, sest ajavahet arvutati kogemata valesti.
Ka selles artiklis on analoogsel
moel sündmustest mõnevõrra
ette rutatud.
Tanel Seppel: “Täna tundub
minule, et tehakse otsuseid,
mille tagajärgedest pole otsustajatel ettekujutust.”
(Keila
Leht, 25.03.2011). Kinnitan
siinkohal, et KeHa nõukogu
liikmetel on see ettekujutus
täiesti olemas. Küsimus on pigem muus.
23.3. toimunud koosolekul,
kus viibisid KeHa nõukogu ja
juhatuse liikmed ning ehitaja
esindajad, ütlesin Tanel Seppelile ühe pikaks venida ähvardava vaidluse käigus selgelt, et
nõukogu liikmetel eraldi võttes
on erinevaid arvamusi seinast
seina, kuid nõukogu ise ei ole
veel mingit otsust teinud. Mõni
hetk hiljem olin sunnitud lisama, et oma eelmise lausega
tahtsin tõmmata piiri poliitika

ning ehituse vahele, sest seekord oli tegu ikkagi ehituskoosolekuga.
On täiesti õige, et arutusel
on olnud erinevaid variante.
Kui kõik nõukogu liikmed arvaksid 100% ühtemoodi, siis
poleks nõukogu tarviski, piisaks ühest inimesest. Vaidlustes selgub tõde ja arvamuste
paljusus on pigem boonuseks.
Õige otsuse vastuvõtmiseks on
tarvis väga täpselt teada, mida
üks või teine variant endaga
kaasa toob, maksma läheb ja
aega võtab, seetõttu esitatakse
ka ebameeldivaid küsimusi. See
ei tohiks veel olla põhjuseks, et
lehes ilmub ennatlik artikkel.
Siiamaani ei ole tegelikult
räägitud ohtudest, mis muusikakooli ehitamisega kaasnevad.
28.3. toimunud KeHa nõukogu
koosolekul tunnistas Mart Raik,
et olemasoleva rahasummaga
enam välja ei tule, laenu on tarvis võtta veel umbes 0,8 miljonit eurot. See seab linna eelarve
üpris raskesse olukorda.
On veel üks ning suurem
mure. Näidet ei ole vaja kaugelt
otsida - Coca-Cola Plaza on
hoone, mis ehitati spetsiaalselt
kinoks, arvestades vajadust hea
heliisolatsiooni järele. Kui sealses kinosaalis vaadata mõnd
draamat, siis võib juhtuda, et
hetkel, kui režissöör on ette
näinud vaikse, kuid pingelise
stseeni, kostab kõrvalsaalist
märulifilmi optimistlikku müdinat ning elamus ongi rikutud.
Mürasaaste levib mööda kandekonstruktsioone.
Sama oht on ka muusikakooli juures. Kohe seina taga
on aeroobikasaal, veidi eemal
korvpalliväljak,
tööõpetuse
klassides metallitöötluspingid

ja ehk ka sepaääs. Ehitaja annab küll oma parima, arvestades lähteülesannet ja eelarvet,
kuid mitte keegi ei suuda siiamaani garanteerida, et heliisolatsioon summutab kõik välised mürad. Palli põrgatamine,
metalli töötlemine ja piisav
hulk kergejalgseid neidusid
suudavad tekitada madalsageduslikku müra, mis võib levida
mööda kandekonstruktsioone
ja segada muusikakooli tööd.
Kui nii juhtub, oleme ikkagi
saanud pooliku lahenduse.
Nõukogu liikmed on küsinud,
kas projektile on tehtud sõltu-

matu ekspertiis, kuid seni ei ole
me seda näinud.
Minu isikliku arvamuse kohaselt sobiks muusikakool paremini vana haigla hoonesse
(Keskväljak 15), koos teisel
pool väljakut paikneva kultuurikeskusega tekiks hea sümbioos. D-korpuse originaalprojekti oleks saanud kohandada
kooli vajadustele paremini vastavaks.
Nõukogu seisukoht: praegu
on esmatähtis koolihoone valmis ehitada, et õppetööd saaks
korraldada nii, nagu kooli juhtkond seda ette näinud on.

Nädal piltides

Leinapäeval koguneti raudteejaama
mälestuskivi juurde

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

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

Eelmise nädala lõpus peeti tervisekeskuses Foto: valdur vacht
sõpruskohtumine Keila KK ja Slantsõ võistkondade vahel.
Mõlemal võistlusel oli üle Keila KK tulemustega 50:38 ja
40:28
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht
Neljapäeval murdis tugev tuul vana
vahtrapuu Linnuse teel asuva maja hoovil. Puu latv langes
maja katusele lõhkudes vaid mõned katuseplaadid.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Kooli ehitus jätkub
Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu
võttis vastu otsuse
koolihoone ehitamise jätkamisest
praeguse projektimuudatuse järgi
ehk muusikakooli
rajamisega hoone
läänetiiba (D tiib).

LUGEJAGA VESTLEB

aHTI NOOR

enno fels

KEILA LINNAVALITSUSE LIIGE

keha SA nõukogu esimees

Algprojekti kohaselt oli uue
koolihoone D-tiivas ette nähtud kõik ruumid Keila Kooli
tarbeks (tugi- ja tööõpetusklassid, spordisaalid jm). Eelmisel
aastal tehti ettepanek asendada
osa spordisaalist muusikakooliga, mis algselt oli kavandatud
raamatukogust
vabanevasse
hoonesse aadressil Keskväljak
15.
Nõukogu liikmetel tekkisid
peale muudatusprojekti valmimist kõhklused nii muusikakooli sobivuses kui rahalistes
võimalustes. Puudus ka muudatusprojekti ekspertiis.
Eelnevalt toimunud nõukogu koosolekutel arutasime
endise skeemi taastamist, kus
oleks võimalik abirahastuse

kaasamine muusikakooli ehitamiseks Keskväljak 15 hoonesse. Infot kogudes ning ehitajaga
kohtudes tundub see praeguseks tõesti raskelt realiseeritav.
Seega jätkub ehitus viimatiste otsuste järgi: sügiseks
2011 valmivad koolile rajatavas
D-tiivas vajalikud klassiruumid
ning abiruumid, samuti muusikakool ning raamatukogu. Ei
muutu ka ehitajaga sõlmitud
kehtivad lepped ja sellest tulenevad maksumused.

info
Rajatavasse D-tiiba tuleb
muusikakool ja erinevad
klassiruumid. Algselt kavandatud kahe täismõõtmetes
korvpalliplatsi asemel tuleb korvpalliplatse
üks,
millele lisanduvad
aeroobikasaal,
võimlemissaal
ning maadlussaal.

uudis

Kahes eelmises lehes on
välja toodud, et olen olnud
vastu Keila Kooli neljanda
tiiva ehk D-korpuse ehitusloa andmisele. Minult on
mitmed küsinud: „Miks?“.
Püüan sellele alljärgnevaga
lühidalt vastata.
Keila Hariduse SA esitas Keila Linnavalitsusele ehitusloa
taotluse 28.veebruaril. Vastavalt Keila linna ehitusmäärusele on Linnavalitsusel
ehitusloa väljastamiseks 20
päeva. Linnavalitsuse istung
toimus 15.märtsil. Ehitusprojektid ja muu dokumentatsioon laekus Linnavalitsusse
vaid mõned päevad varem.
Samal ajal oli muutunud Keila Hariduse SA nõukogu, kes

ei omanud sihtasutuse tegevusest veel täielikku ülevaadet. Nõukogul oli soov teha
kiire ekspertiis D-korpuse
ehituse kohta. Nimelt tuleb
sinna spordisaal, tööõpetuse ruumid ning muusikakool
ja uuel nõukogul tekkis vajadus asjaolusid täpsustada.
Ekspertiis peab olema tehtud ka enne kui kohalikomavalitsus saab ehitusloa
väljastada.
Lisaks oli selgusetu, kas maja
esialgsete arhitektidega on
D-korpuse muutusi kooskõlastatud. Esialgse plaani
kohaselt ei pidanud praegu
puudu olevasse tiiba tulema
muusikakool, vaid selle asemele suurem spordisaal.
Linnavalitsuse istungil ei
olnud ma ehitusloa väljastamise vastu, vaid ehitusloa
väljaandmise edasilükkamise poolt nädala võrra, kuniks ülalnimetatud teemad
on lahendatud. Kindlasti ei
ole ma kooli puuduva tiiva
ehitamise vastu. Vastupidi, mida varem see valmis
saab, seda parem õpilastele,
õpetajatele, lastevanematele, Keila elanikele.

uudis

Keilas sõlmiti uus koalitsioon Leino Mägi taas Keila
Keila Linnavolikogusse kuuluvad 6 Reformierakonna ja
3 Keskerakonna liiget ning
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja valimisliit Sõbralik
Keila esindajad sõlmisid esmaspäeval, 28.märtsil Keila
Linnavolikogu koalitsioonileppe.
Uude koalitsiooni kuulub
17-st Keila Linnavolikogu
liikmest 11. Leppele allakirjutanud volikogu liikmed
peavad tähtsaks Keila linna
järjepidevat ja tasakaalus-

Uude
koalitsiooni
kuulub 17-st
volikogu
liikmest 11.
Volikogu
esimeheks valiti
kolmapäevasel
volikogu istungil
Ago Kokser

tatud arengut, mis lähtub
linnakodanike vajadustest ja
huvidest ning linna reaalsetest rahalistest võimalustest.
Koalitsioonileppe kohaselt
jäävad linnapea ja abilinnapeade ametikohad Reformierakonnale ning neid uus
koalitsioon muuta ei kavatse. Volikogu esimeheks valiti
kolmapäevasel volikogu istungil Ago Kokser.
Koalitsioonilepingu tekstiga saab tutvuda Keila linna
kodulehel.

linnavolikogu liige

Keila linna valimiskomisjon
taastas senise Riigikogu liikme
Leino Mägi volitused volikogu
liikmena ja lõpetas asendusliikme Tarmo Tamkivi volitused
alates 27.märtsist 2011.
Leino Mägi volitused peatusid Riigikogu liikme volituste
täitmise ajaks kuni Riigikogu
liikme volituste lõppemiseni
ja on fikseeritud Keila linna
valimiskomisjoni
2009.aasta
26.oktoobri otsusega.

Keila linna heakorrakuu kestab 25. märtsist 30. aprillini
8.-13. aprill - Linn kaunistab lillekonteinerid
ja linnaväravad.
28.-29. aprill - Looduse vahendamise
koolitus lasteaedadele ja koolidele Sagadi
looduskoolis
Aprill - Heakorrakonkurss „Kaunis Kodu“
25. aprill kell 18.00 - Korteriühistute infopäev
7. mai - Talgupäev „Teeme ära“
Jäätmete kogumine heakorrakuul
Aia- ja pargijäätmete vedu Keila linnas
(tasuline)
OÜ Makrokapital pakub konteineritega prahivedu
(konteinerid suuruses 10, 12, 15, 20 m3).
Võimalus ka tellida väikeauto mahtuvusega ~3 m3.
Tellida saab tel.5019685 või mati@makrokapital.ee

Suurjäätmete vedu (vana mööbel ja muud
suuremõõtmelised jäätmed) Keila linnas
(tasuline)
Teenust pakub OÜ Makrokapital
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt
Kogumispunkt asub Keilas Ülejõe tee 2 (AS Keva),
kuhu Keila linna elanikud saavad tasuta ära anda
ohtlikke jäätmeid.
Ohtlike jäätmete vastuvõtuajad:
neljapäev 18.00-21.00, laupäev 10.00-16.00
Infot saab väravast valvuri käest. Vaata lisaks
web.keila.ee/17414
Lisaks pakub AS Veolia Keskkonnateenused
järgmisi teenuseid:
1) olme- ja biolagunevad jäätmed - telefon 1919,
e-mail tallinn@veolia.ee;
2) ehitus- ja suurjäätmed -

telefon 6400835, 6400836, 53341919,
e-mail:ehituspraht@veolia.ee.
Lemmikloomade tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu
*25.- 29.aprill ja 2.- 6.mai Keila Loomakliinikus,
Keskväljak 6, tel. 6705243, avatud E-R 11.00-19.00,
L 10.00-14.00. Samas jätkub kasside ja koerte
steriliseerimise/kastreerimise sooduskampaania.
Lisainfo:www.loomakliinikkeilas.ee
*1.mai kell 11.00-13.00, Keskväljak 11.
Info Madis Jürgens tel.5062814.
Koerte kiipimine
25.-29.aprill toimub koerte kiipimine (esimesed 12
Keila koera tasuta)! Keila Loomakliinik Keskväljak 6,
tel. 6705243, avatud E-R 11.00-19.00, L 10.00-14.00.
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Lühidalt
Kahjustatud puude asemele istutatakse uued
Veebruarikuus alustas OÜ
Micromat Eesti Energia tellimusel Keilas hoolduslõikusega, millega kärbiti puid elektrikliinide alt.
Tööde käigus kahjustati
paari linnaruumis olevat puud
niivõrd, et need tuleb langetada. Keila linnavalitsus ja OÜ
Micromat jõudsid kokkuleppele, et kahjustatud puude
asemele istutab OÜ Micromat
maikuu jooksul uued istikud.
Samuti pole endiselt teostatud lõplikke koristustöid, mis
tuleb kokkuleppe kohaselt
teha peale lume sulamist.

Ühe lausega
• 4.-5.04 on veetrassi ehituse
tõttu liiklusele suletud Kullerkupu ja Piibelehe tänava
ristmik.
• Keila linna koolides toimub
uimastiennetusnädal, kus
erinoorsootöö spetsialistid
annavad 5.klassi õpilastele
teavet suitsetamise, narkootiliste ja toksiliste ainete
mõju ja kahjulikkuse kohta.
• 09.-10.aprill toimuvad Keila tervisekeskuses Eesti
Noorte
meistrivõistlused
iluvõimlemises. Võistlustest
võtab osa ca 230 iluvõimlejat 15 klubist üle Eesti.

Keilas tabati
kaablivargad
26.märtsi
hommikul
kell
08:46 sai Securitase Keila turvapatrull teate, et Geoloogide
tänava kandis varastati kaablit ning vargad liiguvad edasi
Paldiski mnt suunas. Paldiski
mnt-l pidas Securitase patrull kahtlustatavad isikud (3
meesterahvast) kinni ning leidis nende juurest ka varastatud kaablit. Kahtlusalused anti
üle politseile.

Parandus
Eelmise nädala nr 12 (162) ilmunud artiklis „Millega peab
arvestama lõkke tegemisel
Keila linnas“ oli ekslikult kirjas, et üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemine tuleb
kooskõlastada asukohajärgse
päästekeskusega numbril 112.
Päästeamet palub mitte
lõkke tegemist kooskõlastada
hädaabinumbril 112, vaid võtta
ühendust otse päästekeskusega. Keila linna elanikel siis
Põhja-Eesti Päästekeskusega,
mille üldnumber on 628 2100.
Alati võib tuleohutusteemalist
infot ja kontaktandmeid küsida ka päästeala infotelefonilt
1524.
Hädaabinumbrile 112 võib
helistada siis kui kellegi elu,
tervis, vara või keskkond on
ohus.
Keila Leht
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Keila Linnavolikogus
Keila Linnavolikogu valis salajasel hääletusel 14 poolthäälega volikogu esimeheks
Ago Kokseri. 17-st hääletussedelist 3 osutusid kehtetuks. Endine linnapea Ago
Kokser kuulub Keskerakonda ning on olnud ka varem
Keila Linnavolikogu esimees.
Keila Linnavolikogu nimetas Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse linnapea Tanel Mõistuse ja
volikogu aseesimehe Mati
Õunloo. Nende asendajad
on abilinnapea Enno Fels ja
volikogu esimees Ago Kokser.
Volikogu nimetas Keila
linna esindajaks Eesti Linnade Liidu linnade päeval Ago
Kokseri ja asendajaks Mati
Õunloo.
Linnavalitsuse
poolt on esindaja Tanel
Mõistus, kelle asendaja on
Enno Fels.
Keila Linnavolikogu valis
16 poolthäälega linnavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks Jaan Murdla ja aseesimeheks Mati Õunloo.
Sotsiaalkomisjoni aseesimeheks valiti 14 poolthäälega Alar Kukk. Korrakaitsekomisjoni aseesimeheks valiti
14 poolthäälega Ago Kokser.
Volikogu esindajaks Ühisgümnaasiumi hoolekogusse
nimetati Natalia Debkova.

Vastavalt komisjoni esimehe Jaan Murdla ettepanekule kinnitas volikogu rahanduskomisjon koosseisu.
Komisjoni kuuluvad lisaks
esimees Jaan Murdlale ja
aseesimees Mati Õunloole
Sirje Pulk, Snežana Ušakova,
Ago Kokser, Gaily Vaikma,
Uno Koppelmaa, Leino Mägi
ja Meelis Aab.
Keskkonnakomisjoni liikmeteks valiti komisjoni esimehe Mati Õunloo ettepanekul lisaks aseesimees Rein
Siimule Aivar Kõre, Elmar
Kala, Lea Kuusmaa, Viljar
Paalaroos, Madis Kõrvits,
Märt Jamnes ja Mihkel Kasenõmm.
Korrakaitsekomisjoni komisjoni esimehe Rein Siimu
ettepanekul kinnitati korrakaitsekomisjon koosseisus:
Rein Siim (esimees), Ago
Kokser (aseesimees) ning
liikmed Villi Kask, Tiina
Lauri, Heldin-Maris Helmik,
Ülle Kraun, Kaido Saarniit,
Ago Kliimson ja Andrus
Loog.
Linnavalitsuse koosseisu
suuruse ja struktuuri muutmise eelnõu võttis esitaja
tagasi. Kuna istungi alguses
loeti ette linnavalitsuse liikme Avo Reiska tagasiastumispalve, on Keila Linnavalitsuse 5-st liikmest ametis
4.
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Keila Linnavalitsus teatab
• Linnavalitsus andis AS-le
Keila Vesi ehitusloa ühisveevärgitorustiku rekonstrueerimiseks Tallinna maanteel, Tiiru ja Kalda tänaval.
Ehitusprojekti koostas Kiirvool OÜ, projekti on kooskõlastanud OÜ Jaotusvõrk,
Muinsuskaitseamet,
AS
Eraküte, Elion Ettevõtted
AS ja enamik läbitavate kinnistute omanikest. Töid hakatakse tegema nii lahtisel
kui kinnisel meetodil. Seni
erakinnistutel kulgenud torustik rajatakse tänavale.
• Linnavalitsus määras arhitektuur – ehituslikud lisatingimused nr 6711 Keilas,
Sopsu-Tooma 6 asuva 1262
m2 suurusel kinnistul, mille sihtotstarve on 100% elamumaa, üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Kuni
kahekorruselise ja 8,5 meetri kõrguse üksikelamu arhitektuurse lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada
kaasaegseid nõudeid elutingimustele, kehtivat detailplaneeringut, olemasolevat
olukorda ning väljakujunenud linnaruumi miljööd.
• Linnavalitsus kutsus Sihtasutuse Keila Leht nõukogust tagasi Mart Raigi ja
Andrus Loogi ning valis
nõukogu liikmeteks Ago

Kokseri ja Merle Liivandi.
Linnavalitsus kutsus tagasi
OÜ Varahooldus nõukogu
liikme Doris Matteuse ja
valis uueks liikmeks Margus Välja ja Viljar Paalaroosi. Linnavalitsus kutsus tagasi AS Keila Vesi nõukogu
liikme Andrus Loogi ja valis
uueks liikmeks Ago Kokseri.
• Linnavalitsus võttis vastu
„Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra“, mille kohaselt
on
igal
koolikohustuslikul lapsel,
kelle elukoha aadressiks on
rahvastikuregistri järgi Keila linn,
elukohajärgseks
kooliks Keila Kool ning Keila Ühisgümnaasium, võimalus Keilas õppida vene
õppekeeles või vene keelt
emakeelena. Vabade kohtade olemasolul võetakse Keila Kooli ja Keila Ühisgümnaasiumisse vastu lapsi,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Keila linn.
• Linnavalitsus otsustas
eraldada alates 1. augustist
2011. aastal erandkorras
lasteaiakoha Keila Lasteaias
Vikerkaar samas lasteaias
õpetajana töötava Silja Mureli lapsele.

Politsei / Securitas / Päästeamet
POLITSEI ÜLEVAADE 01.03.2011-28.03.2011

timo suslov
keila konstaablijaoskonna juht

Kokku registreeriti märtsikuu
jooksul Keila linnas 199 sündmust. Liikluseeskirja rikkumisi
oli neist 119, vargusi pandi toime
7 korral ning lisaks veel vargusi
kauplustest 3 korral. Samuti registreeriti 1 sissemurdmine sõidukisse. Peretülisid registreeriti
6 korral ja öörahu rikkumisi 5
korral. Kasvavaks trendiks statistikas on alaealistega seotud
rikkumised, mida kuu jooksul
pandi toime 15 korral. Enamasti
oli tegemist suitsetamise ja alkoholi tarvitamisega.
Samuti leidis aset tõsine kehaline väärkohtlemine, mida
uurib kriminaalpolitsei.
Kuu lõikes helistasid linnakodanikud palju politseisse seoses
tähelepanekutega liikluses - kas
sõiduk tuigerdab kahtlaselt või
tundus juht joobes. Helistamine on igati kiiduväärt. Ainult nii
saame liikluse paremaks ja ohtlikud juhid liiklusest kõrvaldada.
Endiselt pöörab politsei suu-

remat tähelepanu turvavarustuse kasutamisele ja kergliiklusele.
Olgem tähelepanelikud, kus ületada sõiduteed ja sõidukis ikka
traksid peale.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui märkate linnas magavat või
tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on endiselt
külmad ning isikud võivad alajahtuda.
securitas 1660
27.03 08:13 - Patrullekipaaž
märkas Keila vanal Gümnaasiumil katkiseid aknaid. Teavitatud G4S’i, kes kutsus kohale
kontaktisiku. Kokku oli katkiseid aknaid 6.
27.03 17:01 - Patrullekipaaž
märkas Kultuurikeskuse ees
noormeest alkoholi tarvitamas. Dokumente kontrollides
selgus, et tegu on alaealisega.
Isik politseile üle antud.
27.03 18:08 - Politsei teatas, et
Statoili juures sillal ronivad 2
last. Patrullekipaaži kohale jõudes noorukeid ei leitud.
27.03 19:00 - Patrullekipaaž
märkas Rõõmu kaubamaja
parklas invakohal parkimas
ilma invaloata BMW (reg nr
928AVY).
28.03 17.05 - Politsei teatas, et
Keila jõe jalakäigusilla kõrval

on 3 alaealist ja 1 nendest on
jalgupidi vees. Kohale jõudes
noorukid üles leitud. Selgitatud, et jõgi ei ole mängimiskoht
ja minema saadetud.
28.03 16:37 - Patrullekipaaž
märkas Peetri pizza juures parkimisplatsil BMW’d, mis oli kinni
jäänud. Välja aidatud.
28.03 17:48 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas sõiduteel parkinud Audi A4 (reg nr
036ATD), mis segas teisi liiklejaid.
28.03 18:05 - Patrullekipaaž
märkas Jaama platsil alkoholi
tarvitavaid noormehi. Isikud
olid täisealised, tehtud hoiatus
ja minema saadetud.
29.03 20:24 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parkla ukse juures ühte isikut alkoholi tarvitamas. Kontrollitud dokumente,
isik täisealine. Hoiatatud ja palutud pudel ära panna.
29.03 22:31 - Kodanik teatas,
et Paldiski mnt SOS Lasteküla juures juhtis liiklusõnnetus.
Patrullekipaaži kohale jõudes
selgus, et Mazda 6 sõitis teelt
välja põllule. Keegi vigastada
ei saanud, inimesed ise tellisid
puksiiri.
29.03 23:52 - Juhtimiskeskus
teatas, et Selveri parklas tehakse nn kiiruskatseid. Kohale
jõudes kedagi parklas ei olnud.
30.03 00:05 - Juhtimiskeskus
teatas, et pargi tn Keila algkooli

kõrval lärmab noortekamp. Kohale jõudes ei leidnud patrull
kedagi.
Löökaugud: Piiri/Pae ristmik;
Koidu/Ülesõidu ristmik; Ehitajate tee algus; Jõe/Ülesõidu
ristmik; Tähe/Ülesõidu ristmik;
Rukilille lasteaia ja Keila Vee
vaheline teelõik
päästeamet
23.03 kell 12.16 teatas Padise
vallas Harju-Risti külas elava
inimene kahtlasest krõbinast
soemüüris.
Sündmuskohale
kiirustanud Keila päästjatel jäi
üle nentida, et soemüüris on
süttinud tahm. Kuna päästjad soemüüris ja korstnajalas
pragusid või muid defekte ei
näinud leiti, et otsest süttimise ohtu ei ole. Omanik lubas
kodus olla ning pääste numbril
kohe teada anda, kui praksumine valjemaks muutub, mõni
koht soemüüril kõvasti kuumeneb või suitsuvingu tuppa ajama hakkab.
25.03 kell 00.25 teatati Saku
alevikus lahtise leegiga põlevast pakiautost. Kümme minutit peale teadet sündmuskohale jõudnud Keila päästjad
kustutasid autovraki. Auto hävis täielikult. Süttimise põhjust
pole teada.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новая коалиция
Во вторник, 28 марта, на заседании городского собрания был заключен новый
коалиционный договор, который подписали 6 членов
Партии Реформ, 3 члена
Центристской партии, один
социал-демократ и представитель предвыборного союза «Sõbralik Keila». Таким
образом, в новую коалицию
вошли 11 членов городского
собрания. Согласно коалиционному договору, должности мэра города и вицемэров
останутся
в
распоряжении партии реформ, кандидатуру председателя городского собрания
представит
Центристская
партия. С текстом коалиционного договора можно познакомиться на городской
домашней странице. (стр 3)
Лейно Мяги снова член
городского собрания
Городская
избирательная
комиссия своим решением
восстановила членство Лейно Мяги в городском собрании и закончила полномочия Тармо Тамкиви как
члена городского собрания
с 27 марта 2011 года. (стр 3)
Выступление на Дне города
Всем, кто хочет порадовать
своими выступлениями горожан на Дне города, просьба связаться с Марге-Элин
Роозе либо по адресу marge@
keila.ee, либо по телефону
6045045. (стр 5)
Городские парки
Начиная с марта, уход за городскими парками, зелеными зонами и дорожками для
легкого движения будет осуществлять
фирма
«Kinnisvarateenindus». Необходимость поменять партнера по договору связана с
некоторыми проблемами,
возникшими в связи с уходом за указанными объектами. По словам городского
садовника Инге Анегрьяс, у
нового партнера будут определенные сложности с выполнением непосредственных
обязанностей
в
ближайшее время из-за
снежной зимы. Даже в настоящее время многие клумбы и цветочные контейнеры
еще находятся под снегом. В
зимний период штат сотрудников был ограничен, с началом сезона количество
работников будет увеличен.
(стр 5)
Строительство
новой
школы продолжится
Совет целевого учреждения
принял решение о продолжении строительства школьного здания согласно действующему
изменению

проекта, то есть крыло D, в
котором разместятся запланированные
помещения
(часть спортивных залов,
кабинеты трудового обучения и т.д.). В прошлом году
было сделано предложение
разместить в этом крыле городскую музыкальную школу, которую ранее планировалось
расположить
в
освободившихся помещениях городской библиотеки по
адресу Кесквяльяк, 15. По
словам председателя совета
целевого учреждения Энно
Фельса, у членов совета возникли сомнения, связанные
с музыкальной школой и
финансовыми
возможностями, в целом. В итоге, принято решение, согласно которому к осени 2011 года
будет построено крыло D, в
котором, помимо школьных
помещений, еще будут работать городская библиотека и
музыкальная школа. (стр 3)
Набор в танцевальный и
музыкальный класс Кейлаской школы
В эти классы планируется
принять по 24 ученика. При
этом девочек и мальчиков
должно быть поровну. По
слова руководителя учебным процессом начальной
ступени Каи Петерс, в течение многих лет заявлений
от кандидатов-мальчиков в
эти классы поступает меньше. В этом году в танцевальный класс было подано 30
заявлений, а в музыкальный
класс – 39. Общая картина
проведенного тестирования
оказалась весьма позитивной. Списки возможных будущих учеников в эти классы в ближайшее время
появятся на школьной домашней странице. (стр 1)
Помоги «Мышонку» пережить лето!
Действующая в Кейла детская игровая комната «Мышонок» просит всех, кто заинтересован в дальнейшей
деятельности игровой комнаты, сделать небольшие
пожертвования, которые помогут покрыть постоянные
летние расходы. Эти расходы довольно-таки значительны, а в летние месяцы
количество посетителей резко уменьшается. Для того,
чтобы поддержать игровую
комнату, можно сделать перечисление на банковский
счет
MTÜ
Hiirekese
Mängutuba
–
10220075740013 до 27 мая
или опустить пожертвование в специальный ящичек,
который будет находиться в
игровой комнате с 28 марта
по 27 мая. (стр 5)
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Keilas vahetus parkide hooldaja

kroon@keila.ee

Seoses teenusfirma vahetusega, on kerkinud mõned hooldusega seonduvad probleemid.
OÜ Kinnisvarateeninduse esindaja Vello Kivimägi tunnistas,
et tööde ülevõtmisel ei tuntud
linna veel piisavalt hästi ning
hooldustöödes võis viivitusi
tekkida. „Tänaseks oleme linna
tundma õppinud, kuid täieliku
pildi saab siis, kui lumi on sulanud.“
Ilmastikuolud
mängivad suurt rolli
Üheks tööde ülevõtmist takistavaks teguriks on Keila linnaaednik Inge Angerjase sõnul
tänavused lumeolud. „Paljud
lille- ning prügikonteinerid on
erakordse talve tõttu endiselt
veel lume all. Konteinerite asukohad on teada, kuid looduses
neid näha ei ole.“ Viivitusi
tekkis ka graniidipuistega, mis
Inge Angerjase sõnul oli samuti tingitud lepingupartnerite
vahetusest.
Vello Kivimägi selgitas, et
graniidipuistet tehakse iga
päev kella 6.00 ja 10.00 vahel.
„Kahjuks on ilmastikutingimused sellised, et päeva jooksul jää ja lumi sulab ning gra-

KEILA
KOOL

info
• OÜ Kinnisvarateenindus
teostab hooldustöid Keila
kergliiklusteedel (tee uue
koolimaja juurest terviseradadeni, kergliiklustee
Rõõmu kaubamaja juurest Tammermaani ning
Mudaaugu
kergliiklustee) ning kooli ümbruses,
männikus,
keskväljaku
bussipeatuse juures olevas väikeses pargis, keskpargis, kirikuaias ning kultuurikeskusega piirnevatel
haljasaladel. Kuna jõe park
asub eramaal, ei kuulu see
linna hooldusalasse.

niit vajub. Öösel aga lähevad
temperatuurid alla nulli ning
graniitkillustik jääb pealmise
jääkihi alla. Kui võrrelda pargiteid asfalteeritud linnateedega, siis viimased on ehitatud
kaldega ning sulanud vesi valgub teelt minema. Pargiteed
on looduslikud ning neil kalle
puudub, mistõttu need on jäised ja libedad.“
Pürgikaste on linnas palju
Positiivse poole pealt toob Vello välja prügikastide rohkuse
Keila kesklinnas. „Prügikastide paigutamise töö on tehtud
väga hästi. Minu sooviks on,
et kohalikud elanikud neid ka
agaralt kasutaks. Praeguste
päikesepaisteliste
ilmadega
tuleb mahavisatud prügi välja.
Koristada seda aga ei saa, kuna
mahavisatud praht on jääs.“
Kui ilmad on soojad ja püsivalt
plussis, saab Vello Kivimägi sõnul tänavad kiiresti koristatud.
Eelmisel reedel toimus esimene linnaesindajate kontrollreid koos OÜ Kinnisvarateenindus esindajatega. „Reedel
nägime, et prügikonteinerid
olid tühjendatud ning teed
graniidiga kenasti puistatud.
Kontrollreide
korraldatakse
regulaarselt ka edaspidi, tagamaks hooldustööde nõuetele

• Parkide ja haljasalade
hooldaja peab tagama:
prügi koristuse, kõnniteede ja muru hoolduse
vastavalt hooldusklasside
nõuetele, pargis ja haljasaladel murdunud puude
ja okste koristamise, põõsaste, püsikute ja rooside
hoolduse, lillekonteinerite
ja amplite hoolduse jms.

inge angerjas:

“Reedel
nägime, et
prügikonteinerid
olid tühjendatud
ning teed
graniidiga
kenasti puistatud”

vastavust“, sõnas Inge Angerjas.
Linnakodanikel, kel on
parkide hoolduse kohta kommentaare, võivad ühendust
võtta Vello Kivimägiga OÜ
Kinnisvarateenindusest telefonil 5040555 või aadressil
vello205@hot.ee. Loomulikult
võib tähelepanekutest teatada
ka Keila linnavalitsusele.

Kooliaasta lõpuni on jäänud 9 nädalat

2010/2011. õppeaasta kolmas veerand on
läbi saanud. Tänaseks on käimas juba kooliaasta viimane neljandik, mis kestab 10
nädalat. Õues kõrguvaid lumehangi vaadates, ei usuks, et 9 nädala pärast on käes
juunikuu, lõpuaktused ja tunnistused.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

3. juunil 2011 saavad tunnistuse ja lähevad koolivaheajale kõik
klassid nii väikeses kui suures
majas peale põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate. 20. juunil
kell 16.00 lõpetab põhikooli 5
klassitäit õpilasi. 21. juuni on
aga pidulik päev abiturientide
jaoks, esimest korda uues majas. Gümnaasiumi lõpuaktus
algab kell 15.00. Samal päeval,
21. juunil kell 18.00 toimub
lõpuaktus mittestatsionaarse
osakonna õpilastele.
Hoogsalt käivad juba ka ettevalmistused uute õpilaste
vastuvõtmiseks nii 1. klassi kui
gümnaasiumisse. Keila Kool
vaatab tulevikku rõõmsalt, uusi

õpilasi 1. klassi on taas tulemas
6 paralleeli jagu. 2. aprillil kell
11.00 ootame koolitulevaid
lapsi koos vanematega algkoolimajja keskuste päevale. Lapsed
osalevad erinevates tegevustes,
vanematele toimub infotund.
Kevadvaheajal, 22. märtsil
toimusid katsed gümnaasiumisse astuda soovijatele. Sisseastumistestide tulemused on
kättesaadavad kooli kodulehel
alates 5. aprillist, sisseastujate
nimed on kodeeritud. Peatselt
hakkavad toimuma vestlused.
Keila Kooli põhikooli- ja
gümnaasiumimaja
õpilaste,
õpetajate ja töötajate jaoks sai
läbi esimene veerand uues hoones. Kuidas siis esimene õppeperiood uues majas möödus?
Nagu iga kolimine ja uus algus,

Lühidalt
Tähelepanu ettevõtja!

Alates märtsikuust hooldab Keilas pargi –
ja kergliiklusteid OÜ Kinnisvarateenindus.
Firma ei ole haljastustööde valdkonnas
tundmatu, ning on eelnevatel aastatel
hooldustöid teinud näiteks Rakveres, Tapal, Võrus, Kundas jm.
kadi kroon-laur
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ei kulgenud ka meie koolipere
sisseelamine viperusteta, kuid
uued ja avarad ruumid ning
väga head tehnilised võimalused on andnud uue hingamise
ka õppetööle. Meie õpilased on
kolmandal veerandil võtnud
edukalt osa olümpiaadidest ja
spordivõistlustest. Keila Kool
osales emakeele katseeksamil,
et öelda oma sõna järgmise
aasta riigieksami koostamisse.
Astume samme elukestva õppe
käivitamisel – lapsevanemad
on taas oodatud Gordoni perekooli.
Möödunud kahe ja poole
kuu jooksul toimus uues koolimajas palju Keila Kooli traditsioonilisi üritusi, mis pole
otseselt seotud õppetööga: 100
päeva ball, moeshow, vabariigi
aastapäeva aktused, mälumängud, emakeele päev, võõrkeelte
nädal, talispordipäev jne. Eelmise veerandi lõpus toimus
õpilaste algatusel uus üritus vabalava, millest loodetavasti
saab tore traditsioon. Esimene
vabalava meelitas kokku hul-

galiselt publikut ja esinejaid ka
väljaspoolt kooli ning kindlasti
ei jää see ainsaks uueks algatuseks.
Ka viimasel veerandil ei ole
üritused lõppenud, tulemas on
integratsioonifoorum, teadustööde ja keskkonnapäev. Heal
meelel näeme uues majas ka

väikesi koolikaaslasi algkoolist
oma üritusi korraldamas.
Kogu möödunud veerandi
on meid uues koolimajas külastanud huvilised lähedalt ja
kaugelt. Neile kõigile meeldib,
meile meeldib ka!
Rõõmsate
kohtumisteni
Keila Koolis.

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.

Hiirekese
mängutuba
käivitas kampaania „Aita
Hiirekesel suvi üle elada“
Keilas tegutsev Hiirekese mängutuba kutsub kõiki, kel mängutoa käekäik korda läheb ja
kes soovivad aidata katta suviseid püsikulusid, tegema annetusi Hiirekese Mängutoale.
Hiirekese mängutuba tegutseb tänu linna toetusele. Samuti on olulisel kohal ruumide
rentimine sünnipäevapidudeks.
Püsikulud on mängutoal aga
üsna kõrged ning suveperioodil on sissetulekud sünnipäevadest väikesed. Kahjuks sel
aastal ei ole Keila linnal endises
mahus võimalik mängutuba
toetada – selle aasta toetus
on 50% eelmise aasta omast.
Kuna mängutoa eestvedajad
on tegutsenud vabatahtlikena
oma väikelaste kõrvalt, siis töötasule kulutusi mängutoa rahalistest vahenditest ei tehta.

Mängutoa abistamiseks saab
teha ülekande MTÜ Hiirekese Mängutuba arveldusarvele
10220075740013 või poetada
toetus korjanduskasti, mis on
mängutoas üleval 28. märtsist
kuni 27. maini.
Kuna mängutoas käib mängimas väga palju lapsi nii Keila
linnast kui ümberkaudsetest
valdadest, siis kutsub mängutuba üles nii Keila ettevõtteid
kui ka läheduses tegutsevaid
firmasid toetama mängutoa
mänguasjade uuendamist.
Abistamiseks ei pea teatavasti olema palju raha, vaid
suur süda! Kampaaniast täpsemalt saab lugeda aadressil
www.hiirekese.ee.

Teade
Esinejad, kes soovivad üles astuda tänavusel Keila Päeval,
palun ühendust võtta Marge –
Elin Roosega aadressil marge@
keila.ee või telefonil 6045045.
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Orienteerumine O-ÖÖ 4
24. märtsil toimus
traditsiooniline
hilisõhtune orienteerumine “O-ÖÖ 4”
Keila terviseradadel.

KEILA KORVPALLIKOOL

Keila Lions Klubi, Liis Lille jt
Harju KEK RSK vabatahtlikud,
MTÜ Keila Noorteaktiiv, Las-

teaed Sipsik, Jaanus Väljamäe,
SA Keila Terviserajad, Jungent
OÜ ja Keila Tervisekeskus.

Harjumaa koolidevahelistel kergejõustikuvõistlustel
saavutas Keila Kool
võistkondlikult
4.koha. Esikoht läks
Kuusalu Keskkoolile, 2.koht Saue ning
3. Kose Gümnaasiumile

Individuaalselt tõid Keila
Kooli noorsportlased koju
14 medalit: 2 kuldset, 8 hõbedat ja 4 pronksi. Kõige
edukamaks alaks osutus kaugushüpe, kus keilakad võitsid 4 medalit. Karl Markus
Veiberg võitis ülekaalukalt
5.klassi poiste kaugushüppe
uue isikliku rekordiga 4.65.

Helena Eglit ja Karl Markus Veiberg
Hõbemedali vääriliselt lõpe- sik hüppas uueks isiklikuks
tasid võistluse Helena Eglit rekordiks 1.30 ja Kristiine
-3.91(isiklik rekord), Kristii- Õunapuu 1.50. Triine Tamm
ne Õunapuu – 4.65 ja Gerli Is- ületas lati kõrgusel 1.45. 60m
rael- 4.67. 600m jooksus esi- jooksus ületas finisijoone teines Gerli väga tublilt ja võitis sena Marita Tilk ja kolmandakuldmedali. Samal alal esines na Anne-Mari Allev.
6.-7.klassi tüdrukute vanuseKaks pronksmedalit pälvis
rühmas väga südikalt Sharon Tauri Laurik 60m sprindis ja
Hurt, tasuks pronksmedal.
kõrgushüppes. 1000m jooksu
kõrgushüppes teeniti kolm lõpetas tugevas konkurentsis
hõbemedalit. Regina Kaa- teisena Lars Erik Raissar.

sport

Laupäeval selgub Keila meister
korvpallis
timo suslov
mtü liikumisrõõm

Laupäeval peeti tervisekeskuses korvpalli meistrivõistluste
alagrupimängud. Kõige suuremaks üllatuseks oli mitmekordse Keila meistri Glamoxi
allajäämine Keila Korvpallikool II-le. Algselt registreerunud kuue võistkonna asemel
osaleb viis, kuna Vasalemma
ei saanud kahjuks tiimi kok-

sport

peep pahv

Keila Koolile 14 medalit

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Keila Korvpallikooli meeskond: All vasakult: Norman Rüütsalu,
Roland Liiva, Kristjan Paavo, Robert Pedaja ja Margus Pahv. Taga
vasakult: Markkus Sildam, Mart Maide, Gerhard Trolla, Martin Kiik
ja Kevin Sepik. Taga seisab treener Peep Pahv

Keilakad võitsid Rakvere
turniiril pronksmedalid

sport

TIIA TAMSALU

Viimase lume
võistlus

Aprilli esimesel laupäeval
on viimane võimalus end
suusaradadel realiseerida,
kui terviseradadel viiakse
läbi Viimase lume võistlus.
Võistlusdistantsid ulatuvad
300meetrist kuni 20kilomeetrini.
Eelregistreerida aadressil
skvask@hot.ee kuni 1.aprilli
õhtu kella 18.00-ni. Võistluspäeval toimub registreerimine kell 9.00 – 9.30. Start
antakse kell 10.00.
Võistlust toetavad: Hansabuss, Kliimacenter, Horeca
Servis, Hole In One.

keila avatud
noortekeskus
Üritusel osales kokku 32
võistkonda ja 123 võistlejat.
Raja pikkuseks oli umbes
10 km. Esikoha noppis juba
teist aastat järjest võistkond
HP Sport, kes läbisid kõik 20
kontrollpunkti kahe tunni ja
kümne minutiga. Teise koha
sai Schneller-Schneller Günther, kolmanda koha saavutas
M&M Team. Tubli tulemuse
said veel võistkonnad Mürkad, Metsakulgur ning Teeme
Koos.
O-ÖÖ kordaminekule aitasid kaasa Urmas Veersalu, Katriin Allik ja Kaitseliidu Harju
Malev, Eduard Pukkonen,

Vaba aeg

ku. Laupäeval, 2.aprillil kell
11.00 algavas poolfinaalis
lähevad kokku Keila Korvpallikool II ja Postimees. Tund
aega hiljem kohtuvad teises
poolfinaalis Keila Korvpallikool/JP ja Glamox. Mäng tänavuse Keila meistri selgitamiseks algab kell 17.00.
Mängud toimuvad Keila
tervisekeskuses.
Võistlust
korraldab MTÜ Liikumisrõõm.

TULEMUSED
Keila Korvpallikool/
JP - Vasalemma
20 : 0
Glamox –
Keila Noortekeskus 80 : 61
Keila Korvpallikool II –
Postimees
81 : 51
Glamox –
Keila Korvpallikool II 66 : 79
Postimees –
Vasalemma
20 : 0
Keila Korvpallikool II –
Keila Noortekeskus 67 : 47

Pikamaasarjas jõuavad kätte ujumiskolmapäevakud

Aprillis on kõigil soovijatel
võimalus osaleda Keila pikamaasarja ujumisvõistlusel.
Ujumiskolmapäevakud, nagu
nimigi ütleb, toimuvad aprilli
igal kolmapäeval kella 18.00
– 19.00-ni tervisekeskuses.
Võistlusele saab eelregistreerida kuni päev enne kella
18.00-ni aadressil skvask@
hot.ee või telefonil 53490341.
Kolmapäeviti toimub registreerimine basseini juures
kuni kella 18.30-ni.
Osalus- ja sissepääsutasu
eelregistreerinud täiskasvanutele on 8€, 13 – 19. aastastele õpilastele 5€ ning 7. – 12.
aastastele lastele 3€. Osalustasu makstakse enne starti
kohtunikule.
Kolmapäeval registreerujatel tuleb osta basseinipääse ja tasuda kohtunikule
4 €. Kuni 10. aastased eelregistreerunud saavad osaleda
tasuta. Ujulas registreerunud
peavad tasuma 2 € osalustasu.
Võistlusdistantsid on: pikk
distants 300m, keskmine
distants 200m ja lühike distants 50m.
Vastavalt Keila pikamaasarja üldjuhendile ujuvad
kuni 10.aastased lapsed lühikest distantsi; 1994. aastal ja
varem sündinud mehed ujuvad pikka distantsi ning kõik
ülejäänud keskmist distantsi.
Ujuda võib rohkem kui
ühe korra. Lõpp-protokolli läheb parim tulemus. Tulemusi
ja juhendit saab vaadata aadressilt www.spordiklubivask.
weebly.com.

Keila miniklassi korvpallimeeskond saavutas Rakveres toimunud SPM Steba Cup võistlusel
hinnatava kolmanda koha. Kaheksa osaleja hulgas oli neli
meeskonda Eestist ja neli Venemaalt Peterburist.
Kolm päeva kestnud turniir
algas Keilale üllatusega – reedel
võistluspaika saabudes selgus,
et seekord mängitakse harjumuspäraste madalate korvide
asemel täiskasvanutega võrdsel kõrgusel asuvate korvidega
ja mängus on lubatud ka katted
ning abistav kaitse. Enamus
Keila poistest polnud kunagi
varem kõrgete korvidega mänginud.
Alagrupiturniiril
põrkuti
kohe kahe väga tugeva meeskonnaga – Peterburi korvpalliakadeemiaga (NAB) ja kahel
viimasel aastal 2000 liigas
võidutsenud Tarvas/Rakvere
Spordikooliga. Kuigi mõlemale
hakati südilt vastu, tuli lõpuks
leppida kaotustega. Peterburi
Frunze spordikooli üle saadi
aga 11-punktiline võit, mis tähendas, et veerandfinaalis mindi kokku teise alagrupi teise
meeskonna Peterburi V/O-ga.
Agressiivsele
kaitsemängule ja kiiretele rünnakutele
häälestunud Keila poisid said
veerandfinaalis kohe juhtima
ja teise veerandaja keskel näitas tabloo juba eduseisu 27:11
ning ohtlikult lähedale vastane
enam ei jõudnudki.
Veerandfinaalidest pääsesid
edasi koguni kolm Keila alagrupi meeskonda ja seepärast
tuli poolfinaalis kohtuda uuesti turniiri soosiku Peterburi
NABiga. Pikad ja kiired venelased panid taas oma paremuse
maksma.
Pronksimäng. Kõik Keila
poisid olid maksimaalselt hästi
häälestunud ja valmis oma esimeste tõeliselt tugeva turniiri
medalite eest võitlema. Vastane Sportkunda polnud mingi
kingitus – see oli segu kiiretest
tagameestest ja pikkadest kor-

vialustest «tornidest».
Keila poisid pidasid eelnevalt kokkulepitud mänguplaanist hästi kinni. Kaitses
tegi tänuväärset tööd Martin
Kiik, kes neutraliseeris Kunda
meeskonna ohtlikuma mängija, skoori eest hoolitsesid aga
peamiselt terve turniiri hiilanud Kevin Sepik, Roland Liiva
ja just selles kohtumises oma
turniiri parima partii teinud
Margus Pahv.
Viimased kümme minutit
algasid Keila eduseisul 41:38.
Ilmselt oli murranguliseks hetkeks neljanda veerandaja kolmas minut, kui vabavisetel olid
täpsed Liiva ja Sepik, keskpositsiooni viskega lõpetas pika ja
söötuderikka rünnaku Pahv –
48:40. Kunda jõudis veel kahel
korral nelja punkti kaugusele,
ent ei enamat. Keila poisid olid
otsustavatel vabavisetel täpsed
ja vormistasid võidu 56:52.
Posite rõõmutantsul ja üksteise kallistamisel ei tahtnud lõppu tullagi…
Meeskonna parimaks valiti
Roland Liiva, kes tõi keskmiselt 15 punkti mängust. Kuid
pronksmedaliteni
jõudmisel
oli oma suur roll kõigil kümnel
poisil.
Liiva ja Sepik hoidsid teravust ja tegid skoori, Pahv sai
hästi hakkama palli üle toomisega ja nõelas samuti korvidega. Kaks pikemat poissi
Gerhard Trolla ja Martin Kiik
olid lauavõitluses tublimad kui
kunagi varem, lisaks tegutses
meeskonna kapten Kiik eeskujulikult üks-ühe vastu kaitses.
Korvi all andis neile vajalike
puhkuseminuteid kasvult lühem, kuid võitlejahingelt suur
Mart Maide. Robert Pedaja,
Markkus Sildam ja Norman
Rüütsalu olid oma viisikutes
tasemel ja andsid teisel poolajal tagaliini põhimeestele
puhkust. Kristjan Paavo sai
küll pisut vähem mängida, ent
näiteks kolmanda koha mängus üllatas ta raskel hetkel vajaliku korviga.
Turniiri võitis Peterburi
NAB Tarvas/Rakvere SK ees.

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
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
HAAPSALU KUNSTIKLUBI
NÄITUS
2. märts – 15. aprill
Keila Kultuurikeskuses
„OMAPEAD JÄÄNUD SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa muuseum
„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa muuseum
SILVIA KELLE NÄITUS “HINGEVALGUS”
16. märts – 8. aprill
Pastellmaalid inglitest ja
nahktaiesed meie rahvakunsti
motiividel.
Keila sotsiaalkeskuse saalis ja
puhketoas

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

sport
VIIMASE LUME VÕISTLUS
2. aprill. Keila terviserajad
KEILA MV KORVPALLIS
2. aprill kell 11.00
Keila tervisekeskus
LASTE SUKELDUMISKURSUS
31. märts – 26. mai
Eesti Sukeldujate Klubi korraldab laste sukeldumise kuursuse. Keila Tervisekeskus
NOORTE MV
ILUVÕIMLEMISES
9. – 10. aprill
Keila tervisekeskus

muud üritused
LOENG „LASTEMÜRGISTUSED: TÜÜPJUHTUMID,
ENNETUS JA ESMAABI“
8. aprill kl 10.00
Räägib mürgistusteabekeskuse
juht Mare Oder. Eelnev registreerumine aadressil anneli@
hiirekese.ee. Loengu tasu 2€
läheb mängutoa tegevuse
toetuseks.
Hiirekese mängutuba

8. aprillil kell 15.00-19.30 Keila noortekeskuses

RIIETE OSTA-MÜÜ-VAHETA
LAAT noortele
Vaata kriitilise pilguga üle riidekapi sisu ja too müüki kõik oma
moekad riided, jalanõud ja aksessuaarid millest Sa oled tüdinenud,
aga mida keegi teine võiks veel kanda. Sinu vana on kellegi teise
uus! Samaaegselt on sul võimalus värskendada enda garderoobi
soodsalt ning moodsalt.
* Micabella esindaja tutvustab mineraalkosmeetikat, mida
soovijad saavad katsetada ja hiljem soetada.
* Kohapeal on ka annetuskast, kuhu loodame koguda Teie poolt
toodud korralikke, terveid ja puhtaid rõivaid ja jalatseid,
eesmärgiga jagada need abivajajatele.
* Müügikoha broneerijate vahel loosime välja väikse auhinna.
Olete oodatud müüma, ostma ja uudistama!
Laadale eelregistreerimine 5. aprillini. Tel: 56342258
e-mail: noorte.laat@gmail.com
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Palju õnne!

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

kogudus
Paastuaja 4. pühapäev
(Laetare)
3. aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Vaimulik õhtu
6. aprill kell 19.00.
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 piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Perepäev
16. aprillil 2011
kell 12.00- 17.00
Keila Avatud
Noortekeskuses
*Tutvumine noortekeskuse
võimalustega
*Erinevad töötoad
*Perepildi tegemise võimalus
ja palju muud huvitavat
Täpsem info jägmises lehes
ja noortekeskuse kodulehel
www.keilanoortekeskus.ee

Tasuta kasutatud riided
7.aprillil kell 10.00 - 13.00
Keila sotsiaalkeskus

Keila Sõpruslinnade Selts kutsub huvilisi
16. aprill 2011 väljasõit “Tunne Harjumaad”

Vääna – Rannamõisa – Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu – Keila-Joa – Laulasmaa.
Teejuhiks on ajakirjanik ja kirjastaja Agu Veetamm, kes on raamatu „Tallinnast Keila-Joale“ autor. Näeme ja kuuleme huvitavat selle
kandi loodusest, ajaloost ja sellega seotud põnevatest inimestest.
Väljasõit 9.00 Keila Linnavalitsuse eest, tagasi Keilas ~17.00. Söök/jook kaasa – piknik. Informatsioon ja registreerimine 6044564 õhtuti (Eva) 5253030 või meilile: ave55@hot.ee. Tasumine enne 7. aprilli.

11.03.2011
23.03.2011

Sündinud

Sander Jalakas
Trevor Kosk

Mälestame

Helen
Haman`i

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele
Keila linna Pensionäride
Ühendus

Kauaaegset naabrit

Meie kaastunne
Eda Arusoole isa

Helen
Hamanni

Kalev
Arusoo
Siiri, Sten, Silver,
Tomas ja Tõnu

Avaldame kaasunnet
Kai Rõõmussaarele
perekonnaga isa

Rein
Sookandi
surma puhul.

Töökaaslased

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Ostan omanikult remonti
vajava korteri Keilas, Sauel või
Tallinnas. Vastan kõigile pakkumistele. Tel 58200800.
Perekond 3. lapsega soovib
üürida Keilas pikaks ajaks soodsalt väikese maja või majaosa.
Võib vajada vähest remonti.
Tel.54522188.
Müüa remonditud 1-toaline
korter 5/3. Hind kokkuleppel.
Otse omanikult. Tel. 58038533.

ost/müük
Ostan 3 meetrist 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 09.0017.00.
Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu
üle Eesti. www.brikett24.ee .

väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Kennel Skylit (Keilas) müüb
tiibeti mastifi kutsikad. Vanemad
suured, jõulised, head valvekoerad. Värvus: must kuldsega ja
sinine kuldsega. Loovutamine
kahe kuuselt, kiibistatult ja vaktsineeritult koos EKL tõutunnistuse ja EU lemmikloomapassiga.
Telefon 5287714; 6780899 või
kirjutage
kennelskylit@gmail.
com.

Teenus
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.
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. Langetan
raskesti ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vajadusel
kasutan köistehnikat või tõstukit.
Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse. Tel. 56482680.

7. mai 2011 väljasõit Järvamaale.

Traditsiooniline maikuine väljasõit ajaloolase Mati Mandeli juhtimisel viib seekord Järvamaale.
Vodja – Järva-Peetri – Müüsleri – Paide – Kose – Kautla
Väljasõit 9.00 Keila Linnavalitsuse eest, tagasi Keilas ~19.00. Söök/jook kaasa – piknik. Informatsioon ja registreerimine 6044564 õhtuti (Eva) 5253030 või meilile: ave55@hot.ee. Tasumine enne 1. maid.

kaotuse puhul

Mälestavad
Juta, Leelo ja Jan perega

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja
puitbriketti 150€ (2347.-) tonn
(ümmargune). Soovi korral ka

Kevadine viljapuude hooldusja kujunduslõikus. Tel: 5547278.
Sise- ja välishaljastuse rajami-

ne ning hooldus, aiandusalased
konsultatsioonid, haljastusplaanid. www.haljastusplaanid.ee Tel.
52 40 622
Koristame vana kola! Vana
mööbel,külmikud,televiisorid,autorehvid, vanaraud,ehituspraht,
puidusodi, aiapraht kõik muu
kola. Kelista küsi hinnapakkumist, hinnad alates 5€ vedu. Tel
53468430.
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne).Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

töö
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle kogemustega masstööõmblejaid ja triikija. Kontakt
tel.6747567.

muu
Keila
kultuurikeskuses
08.04.2011 alates kell 10.00. Teil
on võimalus saada personaalseid
toitumisnõuandeid vastavalt Teie
organismi testi näitajatele. Aega
kulub 3 minutit mõõtmiseks,
koos nõuannetega 30 minutit. Et
näitajad oleks võimalikult tõesed,
soovitav olla enne testi 1,5 tundi
söömata joomata. Diagnostika
7€ nõuanded tasuta! Eelregistreerimine tel.53495517 lembit.
wellness@hotmail.com.
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CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!
 Suurim kohapealne valik rehve
 Sõidu- ja veoautorehvide müük
 Rehvivahetus, remont ja hoiustamine

KÜSI ALATI MEIE REHVIPAKKUMIST!
AS Oru Äri, 1 km Keilast Õismäe suunas Tel. 6099555

Keila, Haapsalu mnt 57D
tel. 53 48 74 21; 60 44 037

Lai puitmaterjali valik,
kasvuhooned,
küttepuud, kalastustarbed
ja muud ehitusmaterjalid
www.puidupood.ee

OÜ Konstaleks müüb

Ehitus
Remont
Hooldus
Fassadide ja
katuste pesu

info@copartner.ee
www.copartner.ee
Tel. 55506925

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

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

ODAVAD
RIIDED
KÕIGILE
Keskväljak 12A
E-R 10 - 18
L 10 - 16
P - suletud

AS Terrat on 1991.a. loodud
Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on
spetsialiseerunud vee- ja
kanalisatsioonitorustike
ehitusele ja rekonstrueerimisele ning teiste
keskkonnaalaste ehitusprojektide läbiviimisele.

OTSIME OMA MEESKONDA

TORUSTIKE SUUNDPUURIMISE
SPETSIALISTE
kelle tööülesandeks on torustike suundpuurimine seadmega Grundodrill 10S

Kandidaadilt eeldame:
r5FIOMJMJTUUBJQMJLLVTU
r$LBUFHPPSJBKVIJMVCB
rWBMNJTPMFLVUUÕÕMÅIFUVTUFLT
(Eesti, Läti, Soome)

Ettevõte pakub:
rWÅMKB×QFU
rQ×IJQBML UVMFNVTUBTV
rIVWJUBWBUMJJLVWBUUÕÕE

Kasuks tuleb:

rQMBTUJLUPSVEFLFFWJUVTPTLVT
rFFMOFWUÕÕLPHFNVT

Lisainfo:

Kodulehekülg: www.terrat.ee
Asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Lisainfo: 679 0977, 501 5156 Indrek Ränd
CV palun saata: heidi@terrat.ee

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
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

PAKUME TÖÖD

KÄIDU- JA
PAIGALDUSELEKTRIKULE
Kandidaadilt eeldame:
- Erialast ettevalmistust;
- Eelnevat töökogemust;
- Autojuhilubade olemasolu (B)
Lisainfo: Kodulehekülg www.entek.ee,

Omalt poolt pakume:
- ametialast koolitust;
- palka vastavalt töö
tulemustele;
- sõbralikku ja toetavat
meeskonda

Asukoht: Paldiski mnt. 23, Keila 76606, tel. 67 47 490.
CV palume saata hiljemalt 21.04.2011.a.: entek@entek.ee või faxile 67 47 492

