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Muutused Keila
linnas
Äsja ametisse astunud
volikogu esimees Ago
Kokser selgitab, millised
plaanid uuel koalitsioonil
tulevikuks on.

lk 3

Lume alt
sulavad talvel
tekkinud kahjud
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Hiirekese
mängutuba
vajab abi

Foto: valdur vacht

Talihoolduse ja talvise liikluse käigus
tekkinud kahjustuste jälgi võib peale
lume sulamist leida mitmel pool linnas.
Tänavatel on näha katkiseid veehüdrante, lillekonteinereid, viltuseid liiklusmärke
jm. Kahjustused, mida varem kattis paks
lumevaip, sulavad nüüd järgemööda välja.
muuseum

Linnaaednik Inge Angerjas
nendib, et nii suuri kahjustusi,
kui sel aastal, varem tekkinud
ei ole. Samas ei ole olnud ka
sellist lumerohket talve, kui
tänavu.
Talihooldustööde käigus on
linnas purunenud mitmed lillekonteinereid. Enim on kannatada saanud konteinerid tervise-

keskuse juures. Inge Angerjase
sõnul tuvastati, et konteinerid
on katki või suurte pragudega.
„Kuigi mõraga konteiner näib
terve, seda siiski enam kasutada ei saa. Lillepotid on oma
kohtadelt ära lükatud ning juba
tagasi paigaldamisega võivad
nad katki minna.“
Murualadele tekkinud kah-

sport

Harjumaa
muuseumi
uued näitused
lk 6

just saab täit selgust siis, kui
kõik lumi on sulanud. Juba
praegu aga on Inge Angerjase
sõnul näha, et kahjustatud on
haljasala kultuurikeskuse ümbruses, keskpargis, männikus
ning murualadel keskväljaku
ümbruses.

lk 5

MTÜ Hiirekese Mängutuba
algatas kampaania „Aita
Hiirekesel suvi üle elada“.
Mängutuba palub abi Keila
ja lähipiirkonna elanikelt ja
ettevõtetelt, et mängutoa
tegevus saaks 2011. aasta
sügisel jätkuda.

lk 2 ja 5

Selgus Keila
meister
korvpallis
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugejaga vestleb

Nädala kokkuvõte Miks on vaja Hiirekese mängutuba?

Eelmine nädal möödus Keilas spordilainel – tervisekeskuses selgitati tänavune meister korvpallis, terviseradadel viidi läbi viimase lume suusavõistlus ning kolmapäeval oli esimene võimalus osaleda terve kuu kestval
pikamaasarja ujumiskolmapäevakul.
Algas ka registreerimine Eesti Jalgpalli Liidu poolt
korraldatavatesse suurt populaarsust kogunud laste
suvelaagritesse. Laagrid toimuvad 17 erinevas linnas,
sealhulgas ka Keilas. Praeguseks on juunikuus toimuv
laagrinädal Keilas juba välja müüdud. Kohti saada veel
augustikuisesse laagrisse.
Märtsi lõpuga sai ümber aeg esitada kandidaate Keila
linna teenetemärgile. Tähtajaks jõudis linnavalitsusse
kaks esildist. Kes tänavuse linna teenetemärgi saab,
selgub aprillikuu lõpus.
Teisipäeval käis kirjanik Aidi Vallik Keila Kooli seitsmendate klasside õpilastele rääkimas Anni-raamatutest.
Oma blogis meenutab kirjanik Keila Kooli õpilasi hea
sõnaga ja kiidab viisaka käitumise eest.
Kuu algul käisid muusikakooli noored akordionimängijad Loode-Eesti akrdionifestivalil, kus žürii tõstis esile
mitu Keila õpilast.
Esmaspäeval oli eetris Keila Drakas filmitud saade
„Tööotsija“. Kõigile kolmele kandidaadile, kes saate kaudu kaablifirmasse liinioperaatoriks tööle kandideerisid,
pakuti tööd.
Teisipäeva hilisõhtul Keila kesklinna läbinud suurveost
sai jälgida läbi linna veebikaamera. Ringteele silma peale
heites saab nüüdsest kuulda taustaks heli Keila noortekeskuse raadiost.
Keila madalamates piirkondades elavatel inimestel
läheb suurem osa tähelepanust jõe veetaseme jälgimise peale. Praegu iga päevaga tõusev vesi jõuab varsti
haripunkti. Eelmisel aastal oli maksimaalne veetase
7.aprillil, mil üle mitme aasta oli üle ujutatud jalakäijate
sild ja kuiva jalaga teispoole kallast ei pääsenud. See, kas
tänavu taas jõevesi nii kõrgele tõuseb, selgub arvatavasti
lähipäevadel.

keila leht
LEHT@keila.ee

Mõtted
Plussid minu, kui lapsevanema jaoks, et Keilas
on beebide ja väikelaste
mängutuba, on järgmised:

maret lepiksaar
EMA

Varsti saab juba 10 aastat, kui
sündis minu esimene laps. Siis
ei olnud Eestis taolisi mängutubasid, nagu nüüd. Vähemalt
mitte nii palju. Ja ega ma neisse
vist poleks läinud ka - olin siis
hulga noorem ja mind huvitasid palju globaalsemad teemad,
kui emade omavahelised imetamisjutud. Aeg on edasi läinud
ja kui kaks aastat tagasi sündis
minu teine laps, leidsin kohe,
et tahan temaga beebivõimlemisse minna. Järsku vajasid
arutamist ka jutud, mille järgi
ma esimese lapse kõrval puudust ei tundnud. Tunnen tõelist
kergendust ning kaastunnet,
kui mõnel teisel emal on samasuguseid probleeme lapsega
kui minul. Olen piisavalt küps
arusaamaks, et need kaks last
ongi minu kõige tähtsamad
globaalsed teemad siin maailmas.
Beebivõimlemine
toimus
Hiirekese mängutoas. Mina ja
laps jäime mängutoast sõltuvusse. Hakkasime lisaks võimlemisele ka niisama mängimas
käima. Lisandusid veel loovusetunnid tädi Riine juhendamisel, kes meie meelest on lahe
tädi, sest ta on sõbralik ja tõeliselt loov ning innustab sellega
ka kõiki mudilasi. Ja ta naeratab ja naerab koguaeg!
Ma loodan, et minu laps

Foto: kadi kroon-laur

saab sügisel lasteaeda koha
ning meie iganädalased käigud
Hiirekesse jäävad harvemaks.
Siiski on minu jaoks väga oluline, et Hiireke suve üle elaks
ning vajalikud kulud kaetud
saab. Kellegi rahakotti ei ole
ilus piiluda, kuid selline ettevõtmine ei saa olla vaid kahe
tubli ema asi, kes mittetulundusühingu lõid ning seda veavad. See on kogu linna - iga
ema, isa, linnavalitsuse-, volikoguliikme ja linnakodaniku
asi. Mängutuba on tehtud meie
kõigi jaoks. Kui just sul endal

last ei ole, on ehk sinu lapsel,
naabril, sugulasel, sõbral või
sõbrannal. Me ise kujundame
oma linnaruumi ja koduümbrust. On tore, kui linnas on
mängutoad,
mänguväljakud,
koolid, noortekeskus, lasteaiad
jne. See on rikkus, millega anname panuse laste õnnelikku
lapsepõlve. Et Hiirekese mängutuba kestma jääks, on vaja
meie kõigi toetust.
Hea inimene, aita ka sina
Hiirekesel suvi üle elada!
Loe ka lk 5

• Mängutuba asub samas
linnas, kus ise elan, seega
ei pea kulutama aega ega
raha sõiduks;
• Mängutuba on avatud kaks
korda nädalas tasuta, saab
mängida vahelduseks teiste
mänguasjadega, kui kodus
on;
• Seal saame kohtuda teiste
vanematega ning sõpradega, kellel samaealised lapsed. Emad saavad omavahel
suhelda ja samalajal lapsega
mängida;
• Mängutoas arendab laps
oma sotsiaalseid oskusi (eriti oluline, kui peres on vaid
üks laps) - õpib suhtlema,
asju jagama ja on eelkäijaks
lasteaiale (nii ei tule võibolla
ka lasteaia esimeste nädalate ehmatus nii suur);
• Loovusringis saavad lapsed
tutvuda erinevate meisterdamise tehnikatega. Kui ka
lapsevanem ise neid ei tea
või ei taha kodus suuremat
kaost, siis seal on see võimalus olemas ning lastele
muide väga meeldib värvi
jms mängida;
• Mängutoas viiakse läbi mitmeid väga vajalikke loengud
(alates beebiea temaatikast
kuni esmaabi, hambaarsti
ja lastearsti loenguteni välja). Alati saab küsida minu
lapsi või mind puudutavaid
küsimusi;
• Oleme pidanud kahel korral
seal lapse sünnipäeva ning
olen saanud ka laste üritusteks ruume kasutada;
• Toimuvad vahvad ühisüritused – emade- ja isadepäeva
tähistamine, jõulupidu jne.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Ööl vastu kolmapäeva sõitis Keila Kesklinnast
läbi 26 meetrine, 190 tonni kaaluv, 16 teljel veok, mis
transportis Paldiskist Aseri tuulepargi tarbeks tuulegeneraatorit. Keilast pidi veos läbi sõitma, kuna maanteeamet
ei andnud luba nii suure kogukaaluga veokil viaduktidele
ja Keila jõe sillale sõiduks. Kuuldavasti Eestis nii suuri
generaatoreid veel pole. Ainuüksi tiiviku läbimõõt on 100
meetrit. Samasugune veos läbib Keila veel ööl vastu 9.; 13.
ja 16.aprilli.

Keila nädalaleht

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

Krookustel on peagi õied väljas
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Keilast valiti Harjumaa laululapse eelvooru- Foto: märt lillesiim
desse Loore Pella, Elerin Leping, Meriliis Lille, Simone Minn,
Carolin-Liis Tamm ja Triin Klanberg. Eelvoorud toimuvad
15. Ja 16. aprillil ja finaal 7.mail Viimsis.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Muudatused Keila linna juhtimises
Uus koalitsioon moodustati Reformierakonna, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila
volinikest. Koalitsioonilepe allkirjastati 28.
märtsil.
leemid ise lahendada, kõrvalseisjad ei peaks selles suhtes
hinnanguid andma ja seetõttu
ma ka ei kommenteeriks seda
rohkem.

ago kokser
keila linnavolikogu esimees

Uus koalitsioon sündis asjalikus õhkkonnas, kus eesmärgiks seati võimalikult kiire ja
asjakohase võimuleppe loomine. Eelmisest märksa laiapõhjalisem koalitsioon esindab
senisest suurema hulga valijate huve ning linna juhtimisse
kaasatakse värskeid ja kindlasti huvitavaid ideid.
Seoses viimaste muutustega Keilas on minule esitatud
terve rida küsimusi, milledele
üritan ka vastata.
Siiamaani olid koalitsioonis Reform ja SDE. Miks see
koalitsioon enam Keilat edasi juhtida ei saanud?
Volikogus on 17 kohta. Peale
kohalikke valimisi moodustati
koalitsioon, kuhu kuulusid 8
Reformierakonna esindajat 1
SDE esindaja. Vahekorras 9/8
on linna juhtida väga raske.
Käesoleva aasta algul tekkisid
Reformierakonna nimekirjas
kandideerijate vahel lahkhelid,
mida ei suudetud omavahel lahendada. Selliseid olukordi on
Eesti poliitilisel maastikul tekkinud ennegi ja tekkib kindlasti ka tulevikus. See on nagu
perekonnas, kus omavaheliste
erimeelsuste tõttu minnakse lahku. Iga osapool peaks
suutma omad sisemised prob-

Miks moodustus just selline
kooslus?
Neli osapoolt allkirjastasid
28. märtsil koalitsioonilepingu, mille täitmist alustati 30.
märtsil toimunud Keila linnavolikogu istungil. Antud kooslus sündis inimeste vahelistel
kokkulepetel. Tähtis on see,
et koalitsioonilepingule allkirjutanud suudavad koostööd
teha inimestena, mitte pelgalt
erakondade esindajatena. Sellel tasandil kompromissidele
jõudmine oli suhteliselt keeruline, kuid osutus võimalikuks.
Kõige tähtsam on koalitsiooniliikmete tahe anda oma panus
ühiste eesmärkide saavutamiseks ja alati otse välja öelda
oma isiklik arvamus, kartmata
seejuures jääda kaaslaste terava kriitika alla. Isiklikult pean
kõige tähtsamaks probleemide lahendamisel konsensuse saavutamist, mitte otsuse
tegemist hääletamise teel.
Konsensuse saavutamine on
mõnikord raske ja aeganõudev,
see nõuab teistega arvestamist
ja kõigil osapooltel sisemas
kompromisside tegemist.
Sellisel kujul ülesehitatud
koostöö peaks minu arvates
kestma kaua.
Kui elujõuline on neljast osapoolest koosnev koalitsioon,
mis on ühine kandepind?
Usun, et moodustatud uus
koalitsioon peab vastu kuni
järgmiste kohalike omavalitsuste valimiseni, so aastani

Foto: märt lillesiim

Kõige tähtsam on
koalitsiooniliikmete tahe anda
oma panus ühiste
eesmärkide
saavutamiseks ja
alati otse välja
öelda oma isiklik
arvamus,
kartmata
seejuures jääda
kaaslaste terava
kriitika alla.
2013. Läbirääkimiste käigus
oleme leidnud ühised eesmärgid ja ühise arusaamise nende
teostamise võimalikkusest. Põhiliseks teemaks on uue koolihoone ehitusega seonduv, huvitegevuse rahastamise aluste
ülevaatamine, et lihtsustada
raha taotlemise viisi ja muuta
tingimused üheselt arusaa-

davaks
kõigile osapooltele.
Omavahel oleme vaielnud ka
selle üle, kas kooli ehitus jätkuks siiani kavandatud kujul,
või teha mõningaid korrektiive. Ühine on aga sisukoht, et
kooli valmimise tähtaega edasi
lükata ei saa. Selles ehitusstaadiumis suurte muutuste tegemine oleks põhjendamatult
kallis. Opositsiooni järjepidevad väited, et uus koalitsioon
ei soovi kooli ehitust jätkata
kalduvad pigem absurdi valdkonda. Kellelgi uues koalitsioonis ei ole olnud mõtetki
ehitus lõpetada.
Tõsist muret teeb eriarstiabi kättesaadavus Keila linnas. Olukorras, kus keset linna
seisab praktiliselt tühi endise
haiglahoone kompleks ja eriarstiabi saamiseks tuleb sõita
naaberlinna Tallinnasse, on
tõesti kahetsusväärne.
Volikogu esimehena soovin,
et asjadest räägitakse õigete
nimedega, ei oleks vassimisi
ja keerutamist. Isiklikud huvid

tuleb lahus hoida volikogu otsustest.
Kas Keila linna valitsemisel
on ette tulnud korruptsioonikahtlusi?
Otseseid korruptsioonikahtlusi praegu kasutada oleva
informatsiooni alusel ei ole.
Loomulikult liigub ringi igasuguseid sahinaid, kuid kõik sellised asjad vajavad enne pressis avalikustamist kindlaid ja
ümberlükkamatuid tõendeid.
Seni, kuni neid ei ole, ei saa,
ega pole ka mõtet sellel teemal pikemalt rääkida.
Missugune on uue volikogu
esimehe arusaam linna juhtimisest?
Lähtun väga lihtsast põhimõttest: arutame-otsustame-teeme, mitte vastupidi, teeme ja
siis otsime õigustust tehtule.
Arvestama peab seisukohtade paljususega ja otsused
tuleb langetada demokraatiast
lähtuvalt.

Keila Koolis toimub lahtiste uste päev
15. aprillil toimub Keila Koolis
lahtiste uste päev.

Lapsevanematel on võimalus külastada tunde nii
algkoolimajas (Pargi 2) kui ka põhikooli- ja
gümnaasiumimajas (Ehitajate tee 1).

Põhikooli- ja gümnaasiumimaja

Kell 8.15 on tutvustav tund lapsevanematele.
Alates teisest tunnist on võimalus külastadada
ainetunde (eelregistreerimisega).

Algkoolimaja

Alates kell 8.15 saavad lapevanemad külastada
ainetunde (eelregistreerimisega).

Vanematel, kes soovivad külastada algkoolimaja tunde
palume end eelnevalt registreerida e- posti aadressil
kaja.peetris@keilakool.ee
Vanemad, kes soovivad külastada põhikooli- ja
gümnaasiumimaja tunde palume end registreerida aadressil
elo.eesmae@keilakool.ee
Registreerimisel palume märkida mis kell ja millist tundi
külastada soovite. Tunniplaan on kättesaadav kooli
kodulehel www.keilakool.ee
Kooli töörahu huvides palume eelkooliealisi lapsi
ainetundidesse mitte kaasa võtta.
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Lühidalt
IT-Ööl töötati välja IT
lahendusi
Keila Noortekeskuses toimus 1.
aprillil üle eestiline IT-Öö, mille
raames mõtlesid noored inovaatilisi IT lahendusi.
IT-Ööst võttis osa 12 noortekeskust üle eesti. Lisaks olid keskustes abiks IT-eriala tudengid,
kes aitasid kaasa ideede vormimisel ning ka lõpplahenduse
veebi lisamisel. Keilas osales
võistlusel kaks võistkonda, kes
töötasid välja kolm lahendust,
mis saadeti võistlema teiste
keskuste ideedega. Kohalikul
tasandil valiti parimaks veebilahenduse idee, mis aitaks kaasa
huvialade tegutsemisele. Selle järgi peaks uudne süsteem
leidma huvialad ja harjumused
sisestanud inimesele parima
võimaluse huvialaga tegelemiseks.
Tulemusi saab näha StartIT
Facebooki seinalt, kuhu parimad tööd on üles riputtud. Keilas lisas üritusele vürtsi KRaadio otsesaade, mille raames sai
kajastatud IT-Ööl toimuvat ja ka
muid päevasündmusi.
IT huvilistel on võimalik veel
osaleda videokonkursil “Kõik
on IT” – täpsemat infot konkursi kohta saab www.StartIT.ee
lehelt. IT-Ööd rahastas Euroopa
Sotsiaalfond.

Teeme Ära talgupäevale on kirja pandud 165
talgut
Teeme Ära talgupäeva kodulehele on tänaseks kirja pandud
juba 165 talgut. Kõige aktiivsemalt on talguid kirja pandud
Harjumaal, seni kõige vähem
aga Hiiumaal ja Põlvamaal.
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et esimese vahekokkuvõtte järgi on
kõige levinumaks talguliigiks
heakorratalgud ning külatalgud, palju korraldatakse ka mälestiste ning terviseradadega
seotud talguid. Enim aktiivsust
on näha aga maapiirkondades,
linnades on talguid registreeritud veel vähe.“
Keilas on seni registreeritud
vaid talgud Rõõmu naabrivalve
sektoris ning Keila kirikumõisas.
Talgute kirjapanek algas
15. märtsil, talgulisi kutsutakse
registreeruma 11. aprillist. Huvilised saavad end aga talguveebis registreerida ka varem, kui
leiavad endale sobiva talgukoha. Täpsem info: www.teemeara.ee.
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Liigvee pumpamisel ei jälgita endiselt eeskirja
EMHI andmetel on veetase
Keila jões tõusnud kolmapäevase seisuga näiduni 188,5cm.
Mullu kevadel oli maksimaalne
veeseis 7.aprilli õhtul 256,8cm.
AS Keila Vesi palub tungivalt
kruntidelt ja keldritest liigvett
kanalisatsioonisüsteemi mitte
pumbata.
AS Keila Vesi jälgib veetaseme tõusu tähelepanelikult.
Sügisel vaatas AS Keila Vesi
üle Ringtee tänava ääres asuva
liigvett juhtiva magistraalkraavi. Puhastati kraavi pervi ja
truupe ning lõhuti ka mõned
kopratammid.
Kuigi ülepumpamisjaamu
on aasta kestel rekonstrueeritud, ei ole neid maksimaalse
veeseisu korral testitud. Veeettevõte tuletab meelde, et
liigvett ei tohi kanalisatsioonisüsteemi pumbata. Sellega

INFO
Keila linna ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni kasutamise eeskirja p.11.6.2 järgi
on hüvitusarve suurus
võrdne summaga, mis
vastab 75 m3 reovee
kanaliseerimise teenustasule kuus.

seatakse ohtu mitte ainult reoveepuhasti töö, mis ülekoormuse korral võib oma tõhususe kaotada, vaid ka kaaslinlaste
vara, kui ülepumpamisjaamad
ülekoormuse tõttu seiskuvad.
AS Keila Vesi on pärast korduvaid hoiatusi kahel elamul
äravoolu sulgenud, kuna sealt

uudis

Alustatakse
kaevetöödega
Reedel, 8.aprillil alustab AS
Vensen Tiiru tänaval, majade
8 ja 10 õuel kaevetöödega.
Tööd jätkuvad Kalda tänaval
ning Tallinna maanteel. Töödega püütakse liiklust ja lähedalolevaid elanikke segada
võimalikult vähe.
AS Vensen teostab Tiiru ja
Kalda tänaval ning Tallinna
maanteel töid ühisveevärgi

rekonstueerimiseks. 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.

juhiti süsteemi sadevett.
As Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmanni sõnul on veeettevõte eelnevatel aastatel
püüdnud olukorda mõistvalt
suhtuda, kuid tänaseks on
vaid hoiatamisest loobutud.
„On elanikke, kes võtnud meie
soovitusi kuulda ja pumpavad

sadevee pinnasesse või kraavidesse. Kahjuks on ka neid,
kellega korduvalt räägitud,
kuid pumpamine reoveekanalisatsiooni jätkub. Sellistel
juhtudel ei jää muud üle, kui
oleme sunnitud kanalisatsiooni sulgema.“
Vee sulgemiseks kasutatakse spetsiaalset “palli” (pildil),
mis pannakse kaevust majast
tulevasse torru ja pumbatakse
siis õhku täis.

toimub volikogu erakorraline istung
Keila Linnavolikogu 19. istung toimub
reedel, 8. aprillil 2011. a algusega kell
18.00 Keila linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
Kultuurikomisjoni esimehe
valimine; kultuurikomisjoni aseesimehe valimine;
kultuurikomisjoni koosseisu
kinnitamine; sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine;
linnavalitsuse koosseisu
suuruse ja struktuuri

muutmine; linnavalitsuse
koosseisu kinnitamine.
Linnapea Tanel Mõistus
kavatseb linnavolikogu
istungil teha ettepaneku
nimetada linnavalitsuse
liikmeteks Eike Käsi, Enno
Felsi, Ahti Noore, Elmet
Puhmi ja Aarne Okspuu.

Istungit on võimalik jälgida ka www.keila.ee vahendusel.

Securitas
securitas 1660
01.04 11:10 – Patrullekipaaž
märkas Paldiski mnt 32 juures
5 noorukit suitsetamas. Dokumentide kontrolli käigus selgus, et tegu alaealistega, üle
antud politseile.
01.04 14:13 – Patrullekipaaž
märkas Sopsu-Tooma tn pikali
olevat veevõtuhüdranti. Teavitatud abitelefoni.
01.04 14:33 – Patrullekipaaž
märkas Ühisgümnaasiumi juures sissesõidukeelualal Volvot,
millel puudus luba seal sõita.
Minema sõites riivas Securitase patrullauto küljepeeglit,
teavitatud politseid.
01.04 19:00 – Politsei teatas,
et Vasara 13 hoone taga magab meesterahvas. Kohale
jõudes selgus, et tegemist alkoholijoobes meesterahvaga.
Üle antud politseile.
01.04 19:15 – Juhtimiskeskus
teatas, et Pae/Allika mänguväljakul on arvatavasti narkojoobes meesterahvas. Kohale
jõudes selgus, et noormehel
narkojoobe tundemärke polnud ning isik suundus koju.
01.04 21:35 – Patrullekipaaž

märkas Põhja tn-l meesterahvast, kes tarvitas alkoholi.
Patrullekipaaž tegi hoiatuse,
mille peale isik vabandas ja
suundus koju.
01.04 21:50 – Politsei teatas,
et Jaama platsil seisab sõiduauto Chrysler, mille juht võib
olla joobes. Patrullekipaaži kohale jõudes auto lahkus, tehes
ohtlikke manöövreid. Auto kirjeldus ning sõidusuund edastatud politseile.
02.04 15:01 – Patrullekipaaž
märkas Keskväljaku pargis,
pinkide peal 4 täiskasvanut alkoholi tarvitamas. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud, mille peale vabandati,
visati alkoholipudelid prügikasti ja lahkuti.
02.04 16:43 – Patrullekipaaž
märkas joobes isikuid Kultuurikeskuse kõrval urineerimas.
Tehtud märkus ja minema
saadetud.
02.04 16:47 – Patrullekipaaž
märkas isikuid Kultuurikeskuse
ees pinkide peal alkoholi tarvitamas, minema saadetud.
02.04 19:02 – Patrullekipaaž
märkas Selveri ukse ees kampa. Üks liige tarvitas alkoholi.
Korrale kutsutud ja isik viskas

pudeli prügikasti.
02.04 19:57 – Patrullekipaaž
märkas Selveri taga vanemat
meesterahvast alkoholi tarvitamas. Isik korrale kutsutud ja
minema saadetud.
02.04 20:13 – Patrullekipaaž
märkas Säästumarketi taga
meesterahvast urineerimas,
isik korrale kutsutud.
02.04 20:39 – Patrullekipaaž
märkas Kauplus “Keila” ees
noortekampa alkoholi tarvitamas. Dokumentide kontrolli
käigus selgus, et tegu täisealistega. Isikud korrale kutsutud
ja minema saadetud.
02.04 22:17 – Politsei teatas,
et Jaama kaupluse parklas
on autoga noortekamp ja nad
tarvitavad alkoholi. Kohale
jõudes selgus, et 8 noormeest
tarvitasid alkoholi. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
02.04 22:46 – Patrullekipaaž
märkas Selveri tagumise ukse
kõrval kolme noormeest, kellest 1 tarvitas alkoholi. Isik korrale kutsutud ja pudel autosse
pandud.
03.04 00:55 – Patrullekipaaž
märkas Rõõmu Kaubamaja
juures bussipeatuses magavat

inimest. Isik oli kontaktivõimeline ja adekvaatne ning saadeti minema.
04.04 11:15 – Koostöös politseiga kinni peetud Keila Kooli
lähedal 4 suitsetavat alaealist
poissi. Isikud politseisse toimetatud.
04.04 11:30 – Politsei teatas
magavast isikust Aia 4 maja
juures. Kohale jõudes selgus,
et isik oli alkoholijoobes ja liikumisvõimetu. Linnakodaniku
abiga isik koju toimetatud.
05.04 19:37 – Juhtimiskeskus
teatas, et Põhja 8A-3 on 3
noort, kes risustavad trepikoda ja lõhuvad käsipuid. Kohale
jõudes selgus, et tegu alaealistega. Noortelt võetud isikuandmed ja koos majaelaniku
avaldusega esitatud politseile.
05.04 21:25 – Juhtimiskeskus
teatas, et rongijaama perroonil magab meesterahvas.
Kohale jõudes selgus, et tegu
on alkoholijoobes meesterahvaga, kes on kontaktivõimetu.
Üle antud politseile.
Löökaugud: Haapsalu mnt 10
juures; Luha tn (lasteaia juures); Jõe tn 34 juures; Piiri/Pae
ristmik: Ehitajate tee algus

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Игровая комната «Мышонок» нуждается в поддержке
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 2,
5)
Ущерб от снежной зимы
Снег начал быстро таять, и
все больше виден ущерб,
причиненный многоснежной зимой. Это и поврежденные цветочные контейнеры, и сломанные гидранты,
и погнутые дорожные знаки.
По словам городского садовника, таких серьезных повреждений, как в этом году,
еще не было. Особенно пострадали именно цветочные
контейнеры. В очень плачевном положении находятся
молодые вишневые деревья
на улице Луха. Тяжелый
снежный покров «столкнул»
их вниз по склону, на котором они были высажены, и
восстановить прежнюю линию уже не удастся. Также за
зиму серьезно пострадали
«лежащие полицейские». И
теперь могут представлять
опасность для проезжающих
автомобилей, поскольку выступающие крепления могут
повредить колеса. Еще одной
причиной
нанесенного
ущерба можно назвать и снегоуборочные работы, которые из-за многоснежной
зимы проводились весьма
интенсивно. (стр 3)
Нарушения правил отвода талых вод
Уровень воды в реке Кейла
по состоянию на среду поднялся до 157,2 см. АО «Кейла
Веси» убедительно просит
не откачивать талую воду из
подвалов и с участков в канализацию, поскольку такие

незаконные действия ведут
к нарушению общей эффективности работы городских
очистных сооружений. АО
«Кейла Веси» было вынуждено временно отключить от
городской канализационной
системы два частных дома,
которые вопреки действующему порядку откачивали
талую воду в канализацию.
(стр 4)
Изменения в управлении городом
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». По словам
председателя городского собрания Аго Коксера, есть
основания верить, что новая
правящая коалиция будет
заниматься управлением города до следующих выборов
в органы местного самоуправления в 2013 году.
Основный принцип, которым в своих делах собирается руководствоваться коалиция, можно сформулировать
так: сначала обсуждаем, затем принимаем решение, и
только потом начинаем действовать. (стр 3)
Земляные работы
8 апреля начнутся земляные
работы на улице Тийру,
между домами № 8 и 10. Далее работы будут продолжены на улице Калда и Таллиннском шоссе. Целью
данных работ является реконструкция общей канализационной системы. (стр 2)
«Сделаем вместе!»
На домашней странице проекта «Сделаем вместе!» зарегистрировано уже 165 толок.
Самую
большую
активность проявили жители Харьюского уезда. По
словам руководителя проекта, среди зарегистрированных толок больше все традиционных субботников, также
планируется привести в порядок памятники культуры
и тропы здоровья. В нашем
городе пока зарегистрирована одна толока. Регистрация
будет продолжаться до 11
апреля. Более подробная информация: www.teemeara.ee.
(стр 3)
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Lume alt sulavad talvel
tekkinud kahjud (algus lk 1)
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Halvemas seisus on aga osa
Luha tänava noori kirsipuid.
„Kirsid olid kolme kasvuaastaga korralikult juurdunud.
Praegu aga on raske lumi lükanud puud suure kalde alla
ning puu ise endist kasvupostsiooni enam ei taasta. Nüüd tuleb puud taas toestada, et nad
uuesti juurduma hakkaks“, sõnas linnaaednik.
On ka positiivseid näiteid,
kus töid hoolsalt tehtud. Näiteks toob linnaaednik välja
Pargi tänava haljasala, ringteed
ning suurema osa bussipeatustest.
Tänavatelt on kadunud teekünnised
AS Varahoolduse juhataja Algis
Viin peab suurimaks mureks
katkiseid teekünniseid (lamavaid politseinikke). „Künniseid
on katki Jõe, Pargi ja Koidu tänaval. Pargi tänaval näiteks on
üks künnis terve tee laiuselt
kadunud.“

Katkine lillekonteiner
Mitmel pool on viltu sõidetud liiklusmärke. Täpsemad
kahjud saab aga teada siis, kui
lumi sulanud. Suurima kahju
on saanud Algis Viina sõnul
tänavavalgustuspost Haapsalu
maantee ja Ohtu tee nurgal.
„Valgustusposti vundament on
katki, mis tähendab, et post tuleb maha võtta ja asemele uus

paigaldada.“ Purunenud on ka
hulk veevõtu hüdrante, millele
ligipääs peaks olema tagatud
terve talve vältel. Kahjuks näeb
hüdrante talvel linnas vähe,
kuna enamasti on need lumekuhilate all peidus. AS Keila
Vesi juhata Veiko Kaufmanni
sõnul on katkiseid hüdrante
palju, ning ära on lükatud ka
mõned kanalisatsioonikaevud.
AS KeVa juhataja Rein Siim lisab, et hüdranti võib ootamatu
tuleõnnetuse korral vaja minna
igaühel, mistõttu võiks nende
lumest nähtavaks tegemine olla
iga inimesi kodanikukohus.
Et veevõtu hüdrandid edaspidi talviti oleks lume seest
väljas ning korpus jääks terveks, on AS Keila Vesi koostamas kaarti, kus kõik hüdrantide asukohad märgitud. Ka Rein
Siim usub, et kaardi olemasolul
saab tulevikus hüdrantide paremaks säilimiseks ja sihipärase
kasutamise otstarbeks palju ära
teha.
Et järgnevatel aastatel sama
ei korduks, tuleb leida kõikidele osapooltele sobiv lahendus.

kommentaar

rein siim
as keva juhataja
Tunnistan, et probleeme talviste teehooldustööde käigus on tekkinud, kuid kõikide
purunenud esemete eest linnas AS KeVa vastutust võtta
ei saa. On olnud mitmeid juhuseid, kus algselt meie kaela aetud kahjudes olid süüdi
hoopis teised isikud. Kõige
täpsema ülevaate saab peale
lume sulamist – siis on näha
kahjude ulatus ja saab selgitada, kes ja mille eest vastutama peab. Lillekonteinerid
ja kõik muud teisaldatavad
esemed võiks iga omanik
enne talve tulekut hoiule ära
viia. Kuna lund oli sel aastal
palju, siis jäävad esemed kiirelt lume alla peitu ja töömehed, kes tegutsevad reeglina
öösiti, lihtsalt ei näe neid pimedas. Katkisest tänavavalgustuspostist kuulen esimest
korda ja seetõttu ei oska

praegu seisukohta võtta.
Teekünniste
probleemile
konkreetset lahendust hetkel ma ei näe. Talvel on künnist märkivad tähised samuti lume all ja näha neid pole.
Kui isegi asukoht oleks teada, tuleks sahk üles tõsta ja
nii tekib teele suur lumevall.
Olen nõus, et teekünnised on
kannatada saanud meie töö
tagajärjel ja need me taastame.
Luha tänaval olevate kirsside olukorra parandamiseks
tuleks lund tihedamini ära
vedada. Talvel oli esmane
prioriteet teede lahtihoidmine, ning lund ära vedada
ei olnud nii tihti võimalik,
sageli ka majanduslikult mitte vastuvõetav töö tellijale
(linnale). Teede lahti hoidmiseks tõsteti lihtsalt lumi
Luha tänaval kortermajade
poole tee äärde. Keegi ei
osanud ette näha taevast
tulevaid lumekoguseid ja ka
lume tihenemisest tekkivat
raskust, mistõttu kirsipuud
ka kannatada said. Hiljem
püüdsime lund seal ära viia,
kuid sellega oleksime puudele veel rohkem kahju teinud.
Täpsema lahenduse peab AS
KeVa välja töötama koostöös
linnaaednikuga.
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Hiirekese mängutuba vajab abi
tegevuse jätkamiseks
info

Hiirekese mängutuba alustas kampaaniat, mis kutsub elanikke tegema annetusi
mängutoa püsimiseks. Kuna suvekuudel
eelistavad lapsevanemad õues liikuda ja
mängutoas külalisi vähe, vajab mängutuba abi suviste kulude katmiseks.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Hiirekese Mängutuba avas uksed 2008.aasta alguses kahe
entusiasti eestvedamisel. Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu
tundsid Keila linnas puudust
lastega vaba aja veetmise kohtadest. Tänu projektirahadele
õnnestus noortel emadel mängutuba avada, et kõik lapsevanemad lastega ka talvisel ajal
sisukalt aega veeta saaks. Väikestele lastele mõeldud Hiirekese mängutoa kõrvale loodi
vaid mõned kuud peale avamist algklasside lastele sobilik
Hiirte mängumaa.
Hiirekese mängutuba tegutseb MTÜ-na ja saab töötada tänu linna toetusele. Lisaks
saab nii mängutoas kui mängumaal pidada laste sünnipäevapidusid, mille rendist põhiline sissetulek saadakse. Tänu
nendele sissetulekutele on
mängutoas võimalik korralda-

Hiirekese mängutuba pakub koostöös heade partneritega erinevaid tegevusi
beebide ja väikelastega peredele: tasuta mängimine,
beebivõimlemine ja -massaaz, väikelaste liikumistunnid, mängukool, imetamise
nõustamine, terviseteemalised loengud, klubitegevus
emadele, joogatreeninguid
ning tähistatakse erinevaid
tähtpäevi nagu emadepäeva, isadepäeva, jõule jms.

da kodustele emadele-isadele
ja lastele erinevaid tegevusi.
Mängutuba loodi kodanikualgatusena
Kuna Hiirekese mängutuba
veavad lapsevanemad ise, on
ekslik arvamus, et toal igati
hästi läheb. Mängutoale aluse
pannud Anneli Pärlin: „Püsikulud, just rendile, on üsna
kõrged ning sissetulekud suveperioodil sünnipäevade näol
on väga väikesed. Tavakuudel
saab mängutuba kulud ilusti
kaetud, kuid suvel on raske,
kuna Keila-suguses linnas peetakse suviseid pidusid oma
aias. Kuna oleme kõik aastat
tegustenud vabatahlikena oma
väikelaste kõrvalt, siis töötasule me kulutusi mängutoa rahalistest vahendistest ei tee.“
Õnneks on Anneli sõnul ka
palju vabatahtlikke, kes aitavad läbi viia erinevaid tegevusi
ja sündmuseid.
Mängutoa eesmärk ei ole

Heategevuslik meisterdamine mängutoas
teenida kasumit, vaid sellega
soovitakse pakkuda tasuliste
teenuste kõrval tasuta mängimise võimalust ja sümboolse
tasu eest koolitusi lapsevanematele.
Kuna 2011.aastal on Keila
linna eelarve varasemast pingelisem ja linnal ei ole võimalik mängutuba endises mahus
toetada, käivitati kampaania
„Aita Hiirekesel suvi üle elada“. Sellega kutsutakse kõiki,
kel mängutoa tegevus korda
läheb ja kes soovivad aidata,
tegema Hiirekese mängutoa-

foto: valdur vacht

le annetusi. Kuna mängutuba
külastavad paljud lapsed nii
Keila linnas kui ümberkaudsetest valdadest, on oodatud nii
kohalikud kui lähedalasuvad
ettevõtted toetama mänguasjade uuendamist. Anneli Pärlin: „Paljude mängijate tõttu
on meie mänguasjade eluiga
paraku üsna lühike. Oleksime tänulikud, kui müüjad ja/
või tootjad leiaksid võimaluse
kinkida Hiirekese Mängutoale oma tooteid. See on samas
heaks võimaluseks oma kaupade tutvustamiseks meie juures

Annetusi on võimalik teha
ülekandena MTÜ Hiirekese
Mängutuba arveldusarvele
10220075740013 või poetada toetus korjanduskasti,
mis on mängutoas üleval
28. märtsist 27. maini.

oma lastega mängimas käivate
lapsevanemate hulgas.“
„Tänaseks on kampaania
“Aita Hiirekesel suvi üle elada” tulemusena annetatud
143 eurot. Tegevuse jätkamiseks oleks meil vaja koguda
vähemalt 800 eurot. Seepärast
loodame jätkuvalt teie abile ja
toetusele ja täname kõik tehtud annetuste eest.“
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Lühidalt
Sõbrale, endale ja
kõigile...
Ave Kumpase „Armastust jagades“ laulu sõnad ütlevad: “ Sõbrale ja endale ja kõigile…“
Ja nii oligi. Oma armastust
jagasid Lehola Kooli lasteaialapsed Karjaküla Sotsiaalkeskuse
memmedele ja taatidele. vanurite külastamine ja üllatamine
uue etenduse või lauluga on
saanud toredaks traditsiooniks.
Seekordne külaskäik oli eriline,
kuna lasteaeda oli esindamas
kõik neli rühma. Esinejaid oli
kaks korda rohkem, kui publikut.
Etendamisele läksid lavastused
„Kummaline unenägu“ ja „Apelsin“. Võõrustajad kiitsid näitlejahakatisi vahvate kostüümide ja
sisuka etenduse eest.
Eriti sooja aplausi osaliseks
said „Lehola laululaps“ konkursi
jaoks õpitud laululaste esitused.
Uue lavakogemuse võrra rikkamaks said väikesed artistid
kohe kindlasti- ei ole ju naljaasi
laulda mikrofoni ja veel nii eakale ning väärikale publikule. Suured tänud muusikaõpetajatele
Mallele ja Helmele, kes tahusid
ja lihvisid näitlemis- ja lauluoskust. Liigutav oli näha mõnda
memmekest silmanurgast vargsi pisarat kuivatamas - järelikult
läks meie külaskäik korda. Jagasime armastust nii sõbrale, kui
endale ja kõigile.
Oleme väga tänulikud Karjaküla Sotsiaalkeskuse rahvale,
kes meid ikka ja jälle külla kutsuvad!
Jana Hinno,
õpetaja

Noorte MV
iluvõimlemises
9.-10.aprill toimuvad Keilas Eesti
Noorte meistrivõistlused iluvõimlemises. Võistlustest võtab osa ca 230 iluvõimlejat 15
klubist üle Eesti. Noorte klassi
võimlejad, vanuses 10-11 aastat, sooritavad hüpitsa-, palli
ja kurikaharjutuse. Laste klassi
võimlejad, vanuses 8-9 aastat,
sooritavad vaba-, rõnga- ja palliharjutuse.
Eesti Noorte meistrivõistlused pakuvad ainulaadset võimalust näha Keilas iluvõimlemise
tulevikku, tase on väga kõrge.
Kahepäevane võistlus annab
võimaluse kõigile huvilistele
tulla võistlust vaatama omale
sobival ajal.
Võistluset korraldab Eesti
Võimlemisliit ja SK Triumf, võistlust toetab Keila linn.

Keila Lasteaed Vikerkaar
lahtiste uste päevad toimuvad 11.aprillil algusega kell
10.00. Olete oodatud tutvuma lasteaiaga ja vaatama lasteaialaste esinemist. Lasteaia
tegemistest räägivad direktor
ja õpetajad.
Kohtumiseni Vikerkaares!
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Keila korvpallimeister on
Keila Korvpallikool/JP
2.aprillil jõudsid
lõpule Keila meistrivõistlused korvpallis. Juba mitmendat
korda pärjati meistritiitliga Keila Korvpallikool/ JP (endine
Juurviljapõrgu).
keila leht
leht@keila.ee

Keila Korvpallikool/JP kohtus
finaalmängus esimest korda
Keila meistrivõistlustel osaleva Postimehe meeskonnaga.
Kolmanda koha heitlusest väljus võitjana Glamox, alistades
seisuga 70 : 59 Keila Korvpallikool II meeskonna.
Läbi viidi ka traditsiooniline 3 punkti viskevõistlus,
mille võitjaks tuli Tarmo Sikk.
Teisele kohale platseerus Erik
Luts ning kolmandaks Matthias Vutt.
Korraldaja tänab toetajaid:
Keila Linnavalitsus, HE Glamox AS, Kadarpiku Köögivili
OÜ.

Keila 2011. aasta meistrid

foto:märt lillesiim

näitus

Loodusjõud maamaja sees
ja ümber
Harjumaal Saku
vallas Metsanurme
külakeskuses avati
Eesti Vabaõhumuuseumi ja Harjumaa
Muuseumi ühisnäitus Loodusjõud
maamaja sees ja
ümber.
harjumaa muuseum
Näitus põhineb majaomanike
fotodel aastaaegade vaheldumisest nende kodupaigas,
mida on täiendatud kommentaaridega
loodusjõududega
seotud
ehitustehnilistest
probleemidest ja võimalikest
lahendustest neile.
Taluelamud on aegade
hämarusest saati pakkunud
kaitset vihma, tuule ja külma eest ning hoidnud endas
koldetuld. Vahelduvad aastaajad aga nõuavad majalt suurt
paindlikkust. Võib tunduda,
et maja kallal teeb tööd aeg,
aga tegelikult on selle taga
konkreetsed loodusjõud –
vesi, tuli, õhk ja maa. Nende
elementide
tunnetamises,
taltsutamises ja vastumõjude
tasakaalustamises peitub üks
oluline võti nii ehituslike võ-

foto:erakogu

tete kui arhitektuursete vormide mõistmiseks.
Sellest mõttest ajendatuna
palusid Eesti Vabaõhumuuseum ja Harjumaa Muuseum
saata pilte neist loodusjõududest, mis kodusid aasta läbi
mõjutavad. Näitusel kajastub
majaomanike nägemus loodusjõududest maamaja sees
ja ümber ning nelja elemendi
- vesi, tuli, õhk, maa – mõju
maamajade tervisele. Ena-

mikku laekunud fotodest on
võimalik näha ka projekti koduleheküljel http://helthproject.eu.
Näituse koostasid Kadi
Karine ja Rasmus Kask (Eesti Vabaõhumuuseum) ning
Liisi Taimre (Harjumaa Muuseum), stendid kujundas
Andres Tarto.
Näitus jääb Metsanurme külakeskusesse 8. maini
2011.

Vaba aeg
Uimastiennetusalane
nädal Keila koolides

”See On Sinu Valik ” on eakohane preventiivne projekt
5. klassi õpilastele alkoholi,
suitsetamise, narkootiliste
ja toksiliste ainete mõju ja
kahjulikkuse kohta, mis Keila
linna koolide viiendike seas
viiakse läbi juba kuuendat
aastat. Sel õppeaastal on
Keila Ühisgümnaasiumis üks
viies klass ja Keila Koolis viis
klassitäit viiendikke. Projekti
peamisteks
eesmärkideks
on tõsta 5. klasside õpilaste teadlikkust uimastitest ja
nende kasutamisega seotud
tagajärgedest, õpetada lastele sotsiaalseid toimetulekuoskusi eesmärgiga hakkama
saada riskisituatsioonides.
Kindlasti on projektis tähtsal
kohal julgustada noori ütlema „ei“ ja tegema iseseisvaid
otsuseid ning propageerida
tervislikku ja positiivset elustiili. Projekti läbiviijad on
sel kevadel koos istudes läbi
arutanud projekti tugevad ja
ka nõrgemad küljed, teinud
vastavad korrektuurid ning
osalenud Põhja prefektuuri
kriminaalbüroo
narkokuritegude talitusjuhi Kaido
Kõplas’e loengul.
Käesoleva aasta algusest
on alustanud Keila Avatud
Noortekeskuses tööd erinoorsootööspetsialist Kristi
Zibo, kelle eestvedamisel
toimub projekt Keila Kooli
ja Keila Ühisgümnaasiumi
5ndates klassides. Projekti
viivad läbi laste- ja noortega
töötavad spetsialistid.

Talvar Racingu
sõitjad maadlesid
Genkis ebaõnnega

Aavo Talvari kart sai avariis
kannatada, Mario Vendla oli
lisaks hädas tõrkuva tehnikaga. Kardisõidu Rotaxi Euroopa karikavõistluste avaetapil
Belgias Genkis Aavo Talvar
avarii tõttu eelsõitudest edasi ei pääsenud ja Mario Vendla katkestas finaalis juba avaringil.
Aavo võistlus sai sisuliselt
läbi esimese eelsõidu esimeses kurvis. Stardijärgses saginas sõitis keegi konkurentidest talle nii jõuliselt otsa,
et Aavo lendas rajalt välja ja
kardi raamgi sai kannatada.
Aavo jõudis küll 30. kohal
finišisse, kuid kuna ajakava
oli väga tihe, siis raamivahetuse tõttu ta kahte järgmisse starti ei jõudnud. Mariol
kulgesid eelsõidud samuti
“seikluslikult”, kokkuvõttes
sai ta siiski 25. koha ja pääses
finaalidesse. Eelfinaal sõideti
vihmasajus, seal tegi Mario
hea stardi ja kerkis kiiresti
12. kohale. Järgnes piruett
ja taas tuli kolmanda kümne
keskelt tagaajamist alustada.
Mario suutis uuesti tõusta
13. kohale, siis lõppes akust
elekter. Finaalis jäi Mario jäi
pealtvaatajaks juba esimesel
ringil. Eessõitjate ülespaisatud veetolmus libises talle
üks konkurent kurvis ette,
järgnenud kokkupõrge lõhkus rööpvarda ja kart muutus juhitamatuks.
Rotaxi Euroopa karikavõistluste teine etapp toimub
25.-29. mail Saksamaal Wackerdorfis.
Toomas Vabamäe

foto: valdur vacht

näitus

Paerännak Harjumaa
Muuseumis
harjumaa muuseum
Harjumaa Muuseumis avatati
paegeoloog Helle Perensi näitus „Paerännak“, mis annab
efektsete kiviminäidiste kaudu
ülevaate Eesti paekivi mitmekesisusest ja selle kasutamisest
olulisemates paeehitistes läbi
sajandite.
Aasta-aastalt on suurenenud paekiviga tegelevate ettevõtjate arv ning arhitektide ja
restauraatorite huvitatus paest
kui ehitus- ja taastamismaterjalist. Eesti parematest, keskajast tuntud ehituspae liikidest
on pidevasse kasutusse jäänud
Lasnamäe ehituslubjakivi ja
Kaarma dolomiit, mis on jätkuvalt paetöötlejate huviväljas.
Pärast mitmekümneaastast vaheaega on uuesti ehituskivina
tootma hakatud Ungru lubjakivi, Orgita dolomiiti ja Vasalemma marmorit.
Eesti ehituspaekivi mitmekesisust tutvustavad aastatel
1990-2010 tehtud vaatlusandmete põhjal koostatud maakondade paekaardid. Esindatud
on Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Harjumaa, Raplamaa,
Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa oma

iseloomulike paeliikide, maardlate ja -ehitistega. Huvilised
saavad ka ülevaate kohalike ja
üle-eestilise kasutusega paeliikide vahekorrast ehitistes ning
erinevate liikide ehituskõlbulikkusest. Arvukad kiviminäidised pakuvad lihtsate pindade
kõrval filigraanseid mustreid ja
säravaid värve. Pilgupüüdjateks
on korall Vasalemma paemurrust Harjumaal, korall-lubjakivi Järvamaalt, sõrmuspaas Lõu
pangalt Saaremaal, rõngaspaas
Tamsalu paemurrust Lääne-Virumaal, dolomiit Rõstla karjäärist Jõgevamaal.
Väljapanek võtab kokku selle koostaja aastakümnete pikkuse paerännaku, mille sisse
on mahtunud töised avastusretked paekivi ja paeehitiste
uurimisel, samuti hobi korras
sündinud kivilooming. Ühtlasi
tähistab Helle Perens näituse
avamisega oma 70. juubelisünnipäeva.
Autor annab 26. mail kell
12 ülevaate näituse eksponaatidest ja teeb huvilistele
Keila linnas ringkäigu, tutvumaks kohaliku paekasutusega. Ehituspaekivi näitus
on Harjumaa Muuseumis
avatud 31. märtsist kuni 5.
juunini.

sport

Kõigi aegade huvitavam
pinksilahing Keilas
kalle kask
KEILA LAUATENNISEKLUBI PRESIDENT

16. aprillil toimub Keilas üle
pika aja taas suur lauatennise lahing. Keila linnavalitsus
koos Keila Lauatenniseklubiga korraldavad Keila lahtised
meistrivõistlused lauatennises. Osaleda saavad võistlustel
kõik, kes tunnevad reegleid,
suudavad reketit käes hoida
ja peavad lugu sportlikust kultuurist. Samuti ei ole määrav
vanus ega sugu. Pealtvaatajatele pakub kindlasti huvi Rein
Lindmäe, Eesti ühe legendaarsema lauatennise mängija demonstratsioonesinemine kell
13.00. Tema osav ja kindlakäe-

line pallikäsitlus on omaette
vaatamisväärsus ja pakub naudingut kindlasti kõigile.
Auhinnalisi kohti on välja
pandud hulgaliselt. Medalid
ja karikad on garanteeritud
nii üldvõitjatele kui ka eraldi
arvestuses Keila sportlastele.
Kohalikud lauatennise mängijad saavad eelregistreerida
kuni 14.aprillini. Sealjuures
on tähtis, et mängija oleks registri järgi Keilasse sisse kirjutatud.
Võistlus toimub 16. aprillil Keila tervisekeskuses kell
10.00. Juhendiga saab tutvuda
aadressil: www.lauatennis.ee.
Eelregistreerimine ja info kalle@keila.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
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
“ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13. aprill kell 19:00
Pilet: 10/8€
Keila kultuurikeskus
“HANS JA GRETE” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
2.mai kell 11.00
Keila kultuurikeskus

kontsert
KEILA LAULULAPS EEL-

VOOR
20.aprill kell 12.00
Keila kultuurikeskus

sport
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
REISIMULJED UUS-MEREMAALT
13.aprill kell 12.00
Pilte näitab ja jutustastab
Tiiu Jalakas
Keila sotsiaalkeskus
INTEGRATSIOONIFOORUM
KEILA KOOLIS
8.aprill kell 14:00
Keila Kool
KORTERIÜHISTUTE INFO-

PÄEV
25.aprill kell 18.00
Keila linnavalitsuse saal
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

kogudus
Paastuaja 5. pühapäev
(Judica)
10. aprill kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
13. aprill 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

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.
Müüa remonditud 1-toaline
korter 5/3. Hind kokkuleppel.
Otse omanikult. Tel. 58038533.

töö
Pakun tööd kogemustega
noortele ﬂoristidele Laagris
ja Mustamäel. Teatada endast
meilile tarmop@hot.ee.

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
09.00-17.00.
Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle eesti. www.brikett24.ee .
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-)
ja puitbriketti (ümmargune).
Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.
Müüa heas korras 50 tolline
Samsungi plasmateler. Hind
445€. Tel. 53412204.
Kennel Skylit Keilas müüb
tiibeti mastiﬁ kutsikad. Vanemad suured, jõulised, head
valvekoerad. Värvus must
kuldsega ja sinine kuldsega.

Palju õnne!

Sündinud

21.02. 2011
22.03. 2011

Fred Suvi
Liise Marin Everst

Armas õpetaja Heli, on
lahkunud su kallis isa
Meie siiras kaastunne
sulle Kalle

Lembit Daub

Loovutamine kahe kuuselt,
kiibistatult ja vaktsineeritult
koos EKL tõutunnistuse ja EU
lemmikloomapassiga. Telefon
5287714; 6780899 või kirjutage kennelskylit@gmail.com.

Teenus
Sõiduautode remont ja
hooldustööd - rehvide vahetus
ja remont, keevitus, õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt 35. Tel
53096002.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal. OÜ Metanex Tel.
6782055.
Plastakende remont, reguleerimine ja hooldus. Tihendi
ja klaaspakettide vahetus, akna
higistamise probleemi lahendus! Tel. 5257590.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp:
ahjud, pliidi, kaminad, korstnad,
soemüürid. Tel. 56322522.

Südamlik kaastunne
Kallele perega kalli

ISA

Herbert Kask

Keila Kultuurikeskus

Keila Linnavolikogu
Keila Linnavalitsus

kaotuse puhul

Langetame leinas pea ja
avaldame siirast kaastunnet
sulle ja su perele.

surma puhul

Suured ja väikesed Metsluiged

Üle laia eluvälja, viimaks üle valuvälja:
astun, astun elust välja ...
Lahkus meie vanaisa, vanavanaisa ja taat

Mõni hetk on elus valusam kui teine
Mõni hetk on kohe väga-väga valus
(J.Tätte)

Herbert Kask

Avaldame sügavat
kaastunnet Kallele isa

19.07.1924 - 04.04.2011
Avaldame südamlikku kaastunnet Kallele ja Kaidole
isa kaotuse puhul

Herbert Kask
surma puhul
Keila Pereklubi „Keikael“

Kristel, Kristina, Aleksander, Kertu-Liis, Katre, Karl, Tiia,
Kai, Riina ja Margus

Südamlik kaastunne
Evele perega kalli

Sven
Kaev´u

Südamlik kaastunne Helile
ja Meeli-Margitile kalli

Südamilik kaastunne
Evely Leotootsile kalli

ISA ja VANAISA

VANAEMA

kaotuse puhul.

surma puhul

Keila Vikerkaare lasteaia
kollektiiv

Keila Linnavalitsus

KAJA Koolitus Autokool

Kuulutused

7

VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus, põhi- ja täiendõpe)
algus 15. 04. 2011 kell 18:00
B-kat autojuhikursus
Esimene teooriatund
kolmapäeval, 13.04.11 kell 18:00
Teooria e-õppe võimalus.

MOOTORRATTAJUHI
KURSUS (A, A2, A1-kat)

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

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

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

Keila KevadCup 2011
laupäeval, 09. aprillil Keila kunstmuruväljakul 6 võistkonna
turniir Keila JK auhindadele 1999-2000 sündinud poistele.
Mängude algus 10.00
Samas kell 17.00 - Eesti Meistrivõistluste 3. liiga mäng
Keila JK (mehed) - Vändra JK Vaprus
Kohapeal avatud puhvet. Sissepääs tasuta!

kaotuse puhul.

Keila Vikerkaare lasteaia
kollektiiv

Piirdeaedade
ja väravate
valmistamine
ja paigaldus
tel 51 941 909
info@peruks.ee
www.peruks.ee

Pühapäeval
10.aprillil 12.00

KONTSERT
KEILA
UUSAPOSTLIKUS
KIRIKUS

MÄNGIB
HARJU KEKi
RAHVAMUUSIKA
ORKESTER.

8

Reklaam
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CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!

UUS kaup kohal!
Suur valik lasterattaid!

Lai valik lisavarustust
jalgratastele

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

Parim valik
discgolfi kettaid

Rattahooldus
18.- EUR

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

Rattahooldus usalda spetsialistidele!
Avatud

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

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas
Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P kokkuleppel

Tel: 53578603, 56711498
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

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

15€

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

E - R 10 - 19 Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
L
10 - 15 info@keilarattapood.eu

Võimalus rentida
Keila uue kooli
(Ehitajate tee 1)
esinduslikku ja
kauni vaatega
kohviku saali
erinevateks
üritusteks.

Tel. 50 27 899

*mahutab 50-300 inimest.

12. aprillil kell
11.00 -13.00 toimub
Keila Aiandusja Mesindusseltsi
hoones Eesti-Soome
jalatsivabriku

Ensto on rahvusvaheline tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid
aastast 1958.
Eestis tegeleb Ensto metalltoodete
tootmise, plastmassi survevalu
ning elektritarvikute koostamise ja
müügiga. Eestis asuvad Ensto tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab
kokku ligi 450 inimest.
www.ensto.ee

NATURAALNAHAST
KEVADJALATSITE
MÜÜK

Otsime Keila tehasesse

laohoidja - tõstukijuhti
Kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• kaupade ja materjalide vastuvõtt ja ladustamine;
• kaupade ja materjalide märgistamine ja pakkimine ning
valmistoodangu väljasaatmine;
• kaupade ja materjalide väljastamine tootmisele;
• jooksvad tööd laos vastavalt vajadusele.
Eeldame:
• keskharidust
• kohusetundlikkust,täpsust ja pingetaluvust
• head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• valmisolekut töötada kahes vahetuses
• töökogemust laos
Kasuks tuleb:
• julgus arenevas ettevõttes uute väljakutsetega tegeleda
• tõstukijuhi load
Tööle asumise aeg: mai 2011
Töö toimub kahes vahetuses
Pakume huvitavat tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses, tööalaseid koolitusi, sõbralikke töökaaslasi, kaasaegseid
töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, oskustele
ja tööle vastavat töötasu ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka
täiendavat talvepuhkust.
Kandideerimine toimub ainul läbi CV Keskuse kuni 17.aprillini 2011.
Palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 25.aprillil 2011.
Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

Keila Mööbel www.avans.ee

TEL: 6709665

avans@avans.ee
E-R10:00 -19:00 L 10:00-16:00

Suured allahindlused!!!

