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Medalisadu Keila Gümnaasiumis
Keila Gümnaasiumit on lõpetamas 87
õpilast, neist 48 õhtuses osakonnas.
Päevast osakonda lõpetava 39 õpilase
senised õpitulemused annavad lootust 4
kuld- ja 6 hõbemedalile.
Keila Vene Gümnaasiumi lõpetab
päevases osakonnas 18 ja õhtuses 13
õpilast.
Tallinna erinevates koolides lõpetab
gümnaasiumi 35 Keilast pärit õpilast, neist
ühel on lootust lõpetada Nõmme
Gümnaasium hõbemedaliga.
Keila linnapea Ago Kokser korraldab
vastuvõtu parimatele gümnaasiumilõpetajatele 27. juunil kell 17.00.

Vastuvõtule on kutsutud ka edukamad
mujal gümnaasiumi lõpetavad Keila
noored.
Põhikooli lõpetab Keila Gümnaasiumi
päevases osakonnas 156 ja õhtuses 21
õpilast. Kolmandikul päevases vormis
õppinute lõpuhinded olid ainult neljadviied. Keila Vene Gümnaasiumi 9. klassi
lõpetab päevases osakonnas 25 ja õhtuses
14 õpilast.
Ka Keila Algkoolis on väga tublid õppijad.
Kuue klassi lõpetanud 90 õpilasest olid 63
lapsel tunnistusel väga head ja head
hinded.

Lõpuaktused:
Keila Gümnaasiumis
18. juunil (kooli saalis)

SOS Lasteküla 10 aastane
Loe lk. 2

Šotlased Keilas

Loe lk. 2

kell 15.00 9. E; 9. F klass

Kiwanis taastas silla

Loe lk. 2

20. juunil
kell 18.00 õhtuse osakonna 9. ja
12. klass

Keila Päeva pildid

Loe lk. 3

Suvine kultuuri ja
spordikalender

Loe lk. 4

kell 12.00 9. A; 9. B; 9. C klass

21. juunil
kell 18.00 12 klass
Vene Gümnaasium
(aktused toimuvad Keila
Kultuuri-keskuses)

Jalgratturite eliit Keilas
Loe lk. 4

21. juunil kell 16.00 9.klass

Järgmine Keila Linna Infoleht ilmub 1. juulil

22. juunil kell 17.00 12.klass

Linn toetab kultuuritegevust
Vikerkaare lasteaed sai hoovile uued
mängukohad. Avamisele tõi linnapea Ago
Kokser lastele kingiks suure kommituutu.
Mänguväljaku uuendamiseks kulus kokku
ligi 100 000 krooni.
Juunis peaks valmima suurematele lastele
mõeldud mänguväljak Raba tänaval.

Keila Vene Gümnaasiumist saab Keila Ühisgümnaasium
Alates septembrist on Keila Vene
Gümnaasiumi nimi Keila Ühisgümnaasium ja kooli õpilaste arv on
kasvanud enam kui 200 õpilase võrra.
Kooli nimemuutuse tingib üleminek
eestikeelsele õppele gümnaasiumiosas
2007. aastal.
Harjumaa Koolivõrgu arengukava
ennustas Keila Vene Gümnaasiumi
hääbumist õpilaste vähesuse tõttu. Keila
Linnavalitsus leidis, et kooli sulgemine ei
ole linnale otstarbekas.
Kuna Keila Vene Gümnaasiumis tegutseb
õhtu- ja kaugõppeosakond, tegi Haridus-

ja Teadusministeerium koolile ettepaneku
korraldada üldhariduse andmist Rummu,
Ämari ja Harku vanglates. Koolis jääb
tegutsema päevane ning õhtu- ja
kaugõppeosakond. Sügisel peaks kooli
nimekirjas olema 556 õpilast. Neist
päevases osakonnas 252 ja õhtuse
osakonna 305 õpilase seas Eesti
õppekeelega 92 õpilast. Lõppeval
õppeaastal oli koolis 320 õpilast.
Vanglates korraldatav õppetegevus jätkub
kinnipidamisasutuse müüride vahel.
Tegevuse laienemisega paraneb Keila
Vene Gümnaasiumi jätkusuutlikkus. Kool

saab kinnipidamisasutuses viibivate
õpilase lisandumisega anda õpetajatele
täiendavat koormust. Kogemus
täiskasvanutele hariduse andmises on
koolil juba olemas.
Va n g l a k o o l i d e a r e n g u k a v a j ä rg i
korraldavad kinnipidamisasutustes
üldhariduse andmist munitsipaalkoolid ja
kutse-haridust kutsekoolid. Seni on
korraldanud vanglate õppetööd Haridusja Teadus-ministeeriumi hallatavad
kutsekoolid. Maardu ja Tartu vanglates on
õppetöö juba uutel alustel.

Lasteaia osalustasu muutus ühtlaseks
Keila Linnavolikogu muutis koolieelse
lasteasutuse muude kulude vanemate
poolt kaetava osa ehk osalustasu määra,
mis alates 1. augustist on sõltumata
lapse vanusest 200 krooni kuus. Otsuse
on kooskõlastanud lasteasutuste
hoolekogud.
Vanemate poolt tasutava osalustasuga
kaetakse osa koolieelses lasteasutuses
õppevahendite soetamise kulust. Alates
järgmisest õppeaastast on kavas kõikides
Keila linna lasteaedades suurendada
kunsti- ja käsitöö tegeluste mahtu.
Seni on vanemad maksnud osalustasu
kuueaastaste ja vanemate laste eest 120

krooni ja kolme- kuni viieaastaste laste
e e s t 1 5 0 k r o o n i k u u s . Ta o l i n e
diferentseerimine oli vajalik kuueaastaste
laste lasteaias olemise soodustamiseks, et
anda kooliminevatele lastele võimalikult
hea ettevalmistus ja kollektiivis viibimise
kogemus. Lähiaastatel tulevad lapsed I
klassidesse valdavalt lasteaedadest.
Kehtima jäävad soodustused pere teise
(75%), kolmanda ja iga järgmise (50%)
lapse jaoks. Samuti ka mitmikute (50%)
puhul. Kaalumisel on ettepanek tulevikus
asendada soodustused sotsiaaltoetustega.
Sellele mõttele on heakskiidu andnud ka
lasteasutuste hoolekogud.

Keilas kehtima hakkav lastevanemate
poolt tasutav osalus on võrreldav teiste
linnade tasudega: Paides 280 krooni,
Kuressaares 269 krooni, Võrus 190
krooni.
Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel
toimub lasteasutuse muude kulude, nagu
majanduskulud, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud
katmine linnaeelarve vahenditest ning
linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate
poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse
kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud palga
alammäärast.
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Arvestades kultuurikomisjoni arvamust, määras
Keila Linnavolikogu kultuuritegevustoetusi 57 060
krooni ulatuses.
14 000 krooniga toetati Keila Algkooli lastekoori
osavõttu kontsertreisist Soome, 22 500 krooniga
Saksa keele laagri „Europa Noch 8“ korraldamist,
10 000 krooniga tantsurühma “Pillerkaar“ osavõttu
noortetantsufestivalist Slovakkias, 5 000 krooniga
Keila Aianduse ja Mesinduse Seltsi tegevust ja 5 560
k r o o n i g a A . Te p p o o s a l e m i s t E u r o o p a
Muusikakoolide Ühenduse 30. Peaassambleel
Itaalias.

Lidl pürib Keilasse
Keila Linnavolikogu tervitab rahvusvahelise
kaubandusketi Lidl soovi avada kauplus Keilas,
kuid ei toeta kaupluse asukohavalikut.
Keila Linnavolikogu istungil tutvustati Tallinna
maantee ja Keila jõe vahelisel alal asuva Vesiveski 1
kinnistu detailplaneeringu algatusideed, mille
kohaselt planeeritakse alale „Lidl“ kaubandusketti
kuuluv kauplus koos parklaga.
Volikogu leidis, et kauplusehoone rajamine
Vesiveski 1 kinnistule võib piirata Keila linna
liikluskorralduse arengut tulevikus ning võib
kujuneda probleemiks Paldiski maantee silla
rekonstrueerimisele, mille laiendamine on Keila
linna huvides. Samuti leitakse, et Lidl
kaubandusketi kauplushoone linnaväravas ei ole
sobilik hoonestus miljööväärtusega ala vahetus
naabruses.

Laagrisuvi
Keila linn aitab laagrisuve nautida kümnetel lastel.
Enam kui kolmekümne lapse suvelaagri tasust
maksab osa Keila linn. Lisaks toetab linn läbi
klubide üldise toetuse ka spordilaagrite
korraldamist.
Keila suvistes töölaagrites teenib taskuraha 70
noort. Töölaager toimub 6.-17. juunil ja 8.-19.
augustil. Keila linna erinevates asutustes teevad 1317 aastased peamiselt heakorrastus- ja abitöid.
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Kuhu on kadunud noorte andmisrõõm ja töötahe ?!
Keila Noortekeskus on tegutsenud varsti juba 3
aastat. Oleme püüdnud pakkuda noortele erinevaid
võimalusi vaba aja mõistlikuks sisustamiseks ja seda
nii igapäevaste tegevusvõimaluste, erinevate
huviringide kui ka ürituste näol. Praktiliselt kõik
noortekeskuses pakutav on noortele tasuta, et kõik,
kel vähegi tahtmist, saaks millegi asjalikuga
tegeleda. Nagu ikka kerkib kevadeti üles vajadus
suurkoristuse järele. Nii kogusime meiegi ilusat ilma
oodates jõudu, et noortekeskuse hoov sodist ja
rämpsust puhtaks teha. Loomulikult kutsusime koos
endaga ka noori üritusel osalema. Kui saabus
koristuspäev ja lähenes talgute alguseks
väljakuulutatud kellaaeg, tühjenes kahjuks
noortekeskus ja selle lähiümbrus noortest. KURB!!
Meie, noorteka töötajate entusiasm ning tahe ikka ja
jälle midagi huvitavat noortele välja pakkuda või
organiseerida, kahanes tunduvalt. ÕNNEKS on veel
ka toredaid ja kohusetundlikke noori, kes siiski meile
appi tulid ning üheskoos sai noortekeskuse hoov
puhtaks. Siinkohal SUUR TÄNU neile kõigile, kes ei
pidanud koristamist paljuks. Abilisi oli alla
kahekümne ja arvestades, et keskmiselt külastab
noortekeskust 96 noort päevas, siis on töötahte ja
andmisrõõmuga noorte arv katastroofiliselt väike. Ei
tahaks küll liiga teha neile, kellel tõepoolest oli
midagi väga tähtsat ees. Aga kas tõesti kõigil, kes
koristamispäeval ei osalenud????
Tiina Sinijärv

Linn müüb korteri
Keila Linnavolikogu tunnistas valitsemise otstarbel
mittevajalikuks Põllu 1 - 202 asuva 33,3 ruutmeetri
suuruse korteri ja otsustas selle müüa avalikul
suulisel enampakkumisel. Korteri alghind on 210
000 krooni.
Suuline enampakkumine toimub l4. juunil 2005 kell
11.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keila, Keskväljak
11, II korrus) ja sellel saavad osaleda isikud, kes on
hiljemalt 13. juuni kella 15.00 tasunud tagatisraha 21
000 krooni (tasutakse Keila Linnavalitsuse
arvelduskontole 221011747720 Hansapank kood
767 märgusõna "oksjon") ja osavõtutasu 2000 krooni
(tasutakse oksjonit läbi viiva OÜ Varahooldus
arvelduskontole Hansapangas kood 767 a/a
221025058667 märgusõna "oksjon").
Ühiselamutüüpi hoone, kus korter asub, on ehitatud
1974. aastal. Müüdava korteriga tutvumiseks tuleb
eelnevalt registreeruda OÜ Varahooldus (Keskväljak
15, telefon 6 780 208).

Šotlased Keilas külas
Keilas viibis 25.mail Šotimaal asuva Anguse
kommuuni delegatsioon, mida saatis Eesti aukonsul
Šotimaal Iain M. Lawson. Delegatsiooni kuulusid
Anguse kommuuni volikogu ja valitsus liikmed.
Visiidi eesmärk oli ette valmistada sügisel toimuvaid
Eesti päevi Šotimaal ja leida investeerimisvõimalusi.
Külastati linnavalitsust, Miikeli kirikut, Loode-Keila
elurajooni ja tööstusküla. Esialgsete muljete põhjal
hindasid külalised Keilat perspektiivseks
piirkonnaks ja lubasid lähiajal esitada konkreetsed
ettepanekud koostööks.

Sümpoosium regionaalsest arengust
Teisipäeval, 28.juunil toimub Keila Kultuurikeskuses rahvusvahelise projekti Incord raames
sümpoosium Kesk- ja Ida Euroopa regionaalsest
arengust. Kuulama on oodatud kõik, keda teema
huvitab. Keila Sümpoosiumi põhiteemad käsitlevad
Euroopa Liidu regionaalarengu probleeme.
Kuigi kokkusaamise töökeel on inglise keel, tagavad
korraldajad sünkroontõlke eesti keelde.
Sümpoosium algab kell 10.00 ning kestab kella
15.00-ni. Lisainformatsioon ja registreerimine
aadressil tanel.moistus@keila.ee
INTERREG IIIc rahastatud projekti Incord koondab
mitmed Tšehhi, Poola, Saksa ja Eesti linnad. Eesti
teema - Keila jõgikonna turismi arenduskontseptsioon - juhtpartner on Keila linn.
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Keila SOS Lasteküla saab 16. juunil 10-aastaseks
Kui Tallinna Linnavalitsus 1992. aasta 18.
novembril kirjutas välja tunnistuse Austria
firma SOS-Kinderdorf Internatsionali
(SOS KDI) Eesti Vabariigi esinduse
registreerimiseks, ei osanud ilmselt keegi
Eestimaal väga täpselt ette kujutada,
millega on tegemist ja mis suunas SOS
KDI Eesti laste hoolekannet tulevikus
mõjutama hakkab. Sirvides algusaasta
dokumente, leidsin veel tolleaegse
Kaubandusministeeriumi loa avada
Tallinnas Rataskaevu tänaval SOS KDI-l
oma esindus Eesti Vabariigis. Luba anti
välja kolmeks aastaks, esindajaks
registreeriti Tom Malvet.

arenenud, terves maailmas oli sadu
lastekülasid, aga kuidas siin toime tulla?
Küsimusi oli rohkem kui vastuseid. Meie
oludes tuli kõik alles luua, välja mõelda,
katsetada, proovida. Pealegi toimus see
kõik välisabist saadud toetuse najal.

alustasime esimese projektiga koostöös
Ida-Virumaa omavalitsustega 2003. aasta
sügisel. Kindlasti tuleb meil aga selles
valdkonnas oma tööpõldu veel laiendada,
sest olukord meie armsal Maarjamaal on
kahjuks üsna nukker.

SOS KDI esindusele antud kolm aastat
hakkas täis saama. Tom Malvet, tolleaegne
SOS KDI esindaja Eestis, leidis paar tõsist
mõttekaaslast ning 22. juulil 1995. aastal
kutsuti kokku asutamiskoosolek.

Kümne aastat kestnud selgitustöö, et me
peame oma lapsed Eesti riigis ikka ise
omal jõul üles kasvatama, on andnud
ajapikku tulemusi. Meid on toetanud ja
toetavad täna eraisikud, ettevõtted, firmad,

Kaks aastat intensiivset tööd ning 25.
juulil 1994 kirjutasid sotsiaalminister
Marju Lauristin, SOS KDI president
Helmut Kutin ning peasekretär Werner M.
Handl ja SOS organisatsiooni idee
„maaletooja“ Eestis Tom Malvet alla
lepingule, mis sätestas SOS Lastekülade
ja sellega seotud projektide asutamise ja
tegevuse Eesti Vabariigis. Otsus oli
sedavõrd tähtis, et sama aasta novembris
kuulutas president Lennart Meri välja
vastavasisulise seaduse. Sellega oli
SUUR ALGUS tehtud.
Nüüd tuli hakata rajama Eesti esimest
SOS Lasteküla. Esimene otsus rajada
lasteküla Tallinnasse kahjuks ei
realiseerunud. Teada oli, et tegemist on
millegi lastekodu sarnasega ja see tekitas
piirkonna elanike hulgas niipalju
vastakaid arvamisi, et Tallinn loobus
ehitamisest. Kuidas Keilasse jõuti, ei
mäleta täpselt enam keegi. 2003. aasta
sügisel veeretati nurgakivi paika. Kuigi
küla polnud veel valmis, saabusid
esimesed lapsed oma uude koju
aastapäevad hiljem - 1994. aasta
jõuludeks. Keila SOS Lasteküla ametlik
avamine toimus 16. juunil 1995. aastal.
See oli sündmus mitte ainult Keilas vaid
terves Eesti riigis vanemliku hoolitsuseta
laste jaoks oli ehitatud midagi
ennekuulmatut - terve küla! Laste
hoolekanne sai sel moel juurde täiesti uue
mõõtme - pere-tüüpi laste hooldamise
mudeli. See kõik oli nii uus, et lasteküla
töötajad, rääkimata veel lastest, ei osanud
päris täpselt ette kujutada, mis ja kuidas
see elu seal lastekülas veerema hakkab.
SOS KDI oli maailmaorganisatsioon, kus
asjad olid juba 45 aastat omasoodu

See oligi kogu lasteküla
Protokolli esimeses otsuses seisab kirjas:
„Otsustati asutada SOS Lasteküla Eesti
Ühing“. Sellega oli loodud juriidiline alus
Eestis registreeritud „oma“ SOS
organisatsioonile.

samuti omavalitsused, kust lapsed pärit
on. Ka riik on lõpuks otsustanud oma
panuse anda. Kõik see kokku viib
arusaamiseni, et me tõepoolest oleme
tasapisi võtmas ise vastutust oma laste
üleskasvatamise eest. Pikk tee on veel
Kümne aastaga on Lastekülas kasvanud käia, aga pind jalge all on juba üsna tugev.
üles ja iseseisvat elu alustanud üle paari
tosina tubli ja elus toimetuleva noore. Ma tänan KÕIKI, kes on olnud ja on täna
Tänane lasteküla on mõistagi hoopis teist seotud mingil moel lasteküla lastega.
nägu, kui kümme aastat tagasi - on Iseenesest mõista ei ole mõeldav kõiki siin
kogemusi, on enesekindlust, on selgus üles loetleda, loodan, et igaüks tunneb oma
selles, mida ja kuidas teha ja mida ka südames selle tunde ära. Küll aga teen ma
tegemata jätta. 1999. aastal rajasime eraldi sügava kummarduse Sinu ees, SOS
esimese ja 2002. aastal teise noortekodu. ema, kes Sa oled just see tugisammas,
10 aastat tagasi ei teadnud noortekodudest kelle najal vanematest ilma jäänud lapsed
veel keegi midagi, täna on see üks osa SOS lastekülas üles kasvavad!
organisatsiooni hooldussüsteemist.
Suhteliselt uus teema on preventsioonialane töö, mis on SOS KDI poolt Sven Kreek
võetud lastekülade kõrvale oma teiseks SOS Lasteküla Eesti Ühing
prioriteediks üle maailma. Eestis tegevdirektor

Kiwanis taastas Keila jõe silla
Keila Kiwanis klubi taastas jalakäijate
silla Jõepargis. Vandaalid olid Nõukogude
ajal ehitatud metalltaladega silla puidust
osad viimastel aastatel lõhkunud. Samal
kohal asus kuni Teise maailmasõjani
paekivist sild, mis ühendas Keila mõisa
peahoonet jõe paremale kaldale ehitatud
viinavabrikuga. Valingu-poolsel kaldal
paiknesid lisaks viinavabrikule mõisa
pruulikoda, rehi ja viinavabriku
töölistemaja. Muinasajal laius samas 10adramaaline Keila küla, mis on kirja
pandud Taani hindamisraamatus (1241).
Teise silla kaudu pääses jõesaarelt kiriku
juurde. 1870. aastal jõudis Keilasse
raudtee ja valmis raudteesild.

20. sajandi algusest pärineval postkaardil
näeme mõisa lehmi suundumas Valingu
pool asunud karjamaadele. Kivisillast
vasakule jääb mõisa moonakamaja,
paremal paistab osa suurtest lautadest, mis
ümbritsesid nelinurkset karjaõue. Puud
varjavad karjalautade kõrval paiknenud

mõisa peahoonet, kus praegu asub
muuseum.
Silla taastamist toetasid Arne Kalm ja
Kestvuspuit AS.
Aivar Põldvee

Foto: Harjumaa Muuseumi arhiiv
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31.mai 2005.a. nr 26

Detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu kehtestamine

Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004,
22, 148; 38, 258; 84, 572, 2005, 15, 87) § 24 lg 3
ja 6 ning Keila Linnavolikogu 1.juuli 2003.a.
määrusega nr 12 (KO 2003,104,1936; 173,
2423) kinnitatud Keila linna ehitusmääruse p.
13.6 alusel Keila Linnavolikogu

Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004,
22, 148; 38, 258; 84, 572, 2005, 15, 87) § 24 lg 3
ja 6 ning Keila Linnavolikogu 1.juuli 2003.a.
määrusega nr 12 (KO 2003,104,1936; 173,
2423) kinnitatud Keila linna ehitusmääruse p.
13.6 alusel Keila Linnavolikogu

o t s u s t a b:

o t s u s t a b:

1. Kehtestada detailplaneering Piiri tn 3C
krundi sihtotstarbe muutmiseks.
2. Detailplaneeringu alusel on muudetud Piiri
3C krundi sihtotstarvet korterelamumaaks.
3. Ehitusõigusega on lubatud krundile ehitada
üks kuni kolmekorruseline korterelamu kuni 16
korteriga suurima lubatud kõrgusega 12 m ja
ehitusaluse pinnaga 990 m2.
4. Planeeringu punktis 7 on määratud
servituutide seadmise vajadused.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Keila
Linnavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada
s a a m a v õ i e s i t a d a k a e b u s Ta l l i n n a
Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
6. Teha otsus teatavaks ettelugemisega Keila
Linnavolikogu istungil. Otsus jõustub
teatavakstegemisest.

1.Kehtestada detailplaneering Pargi tn 2B
kinnistu jagamiseks ja hoonestustingimuste
määramiseks.
2.Planeeritav ala on jagatud kaheks elamumaa
sihtotstarbega katastriüksuseks.
3.Hoonestamata katastriüksusele on määratud
ehitusõigus kuni kolmekorruselise korterelamu
püstitamiseks.
4.Planeeringu alusel on määratud soojatrassi
servituudi seadmise vajadus.
5.Käesoleva otsuse peale võib esitada Keila
Linnavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada
s a a m a v õ i e s i t a d a k a e b u s Ta l l i n n a
Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus
6.Teha otsus teatavaks ettelugemisega Keila
Linnavolikogu istungil. Otsus jõustub
teatavakstegemisest.

Rein Siim
Linnavolikogu esimees

Rein Siim
Linnavolikogu esimees

Detailplaneeringu algatamised:
Keila Linnavalitsus algatas detailplaneeringu
ning kinnitas lähteülesande Aukamäe 21
kinnistu ehitusõiguse muutmiseks ning
Männiku tänav 1a
kinnistu ehitusõiguse
muutmiseks ja katastriüksute moodustamiseks
Aukamäe 21
kinnistu asub Keila linna
lõunaosa väikeelamupiirkonnas. Põhjast
piirneb ala Aukamäe tänavaga, idast Ülesõidu
tänavaga, läänest Aukamäe tn 23 väikeelamukinnistuga, lõunast Ringtee ja kõrgepingeliini
ehituskeelualaga.
Planeeritaval alal kasvavad tiheda padrikuna
kuused, mis ei oma dekoratiivset väärtustrohelised on vaid kuuseladvad. Puude alumised
osad on raagus. Planeeritava ala suurus on ca
2025 m2 . Omanik soovib olemasolevat
detailplaneeringut muuta - planeeritud
ühepereelamu asendada 6-boksilise ridaelamuga. Detailplaneeringu lähteülesanne
kohustab muuhulgas teostama dendroloogilist
uuringut kinnistul kasvava kõrghaljastuse
hindamiseks.
Männiku tänav 1a hoonestamata kinnistu asub
põhjalinnaosa väikeelamupiirkonnas. Ala
piirneb lõunast raudteega, idast Männiku
tänavaga, läänest ja põhjast väikeelamukruntidega. Planeeritava ala suurus on ca 3000
m2 .
Omanik, Eesti Jehoova Tunnistajate Kogudus
on teinud ettepaneku muuta Männiku tn 1a maa
sihtotstarvet - elamumaast sotsiaalmaaks.
Eesmärk on ehitada maa-alale koguduse
koosolekutesaal. Ühtlasi soovitakse heakorrastada ja vajadusel kasutusse võtta ala, mis
jääb kinnistu ja raudtee vahele, ning mis on
reformimata riigimaa. Lähteülesanne laseb
määrata koosolekutesaali
arhitektuursed
tingimused selliselt, et hoone sobiks oma
mahult ja vormilt väikeelamupiirkonda ning
nõuetekohased parklad jääksid kinnistu
piiresse.

Keila Päeva Tordikonkursi võitsid:
kuni 7-aastased: GRETE OLEV (5-aastane) Firmad: Keila TÜ Rõõmu Küpsetuskoda
tort LIBLIKAS
tort MEIE KEILA
Tordil oli luuletus: Kui õitseb lill ja laulab lind,
13-17 aastased: ELIZAVETA GRIBKOVA peab sünnipäeva Keila linn.
(14-aastane)
IRINA ROMANENKO (15-aastane)
Keila Sotsiaalkeskus - tort MEELESPEA
JULIA ANDREEVA (14-aastane) tort parim soolane tort
OOKEAN
Korraldaja Keila Sõpruslinnade Selts tänab
18-aastased ja vanemad:
kõiki konkursist osavõtjaid. Kõik tordid ja
KAISA TEINEMAA tort MARJA
koogid olid isuäratavad ja maitsvad.

Õhupallifoto
Fotokonkursi „Õhupallifoto“ võitis Tiit
Paalmäe foto „Päikesele vastu“. Esikoha
võitja auhind on lend kuumaõhupallivõistluse Olympus CUP 2005 ajal Keilas.
II koha pildi oli Kaisa Toms teinud aknast
möödalendavast kuumaõhupallist.
Kolmanda koha foto autor on Mihhail
Triboi, kes kuulub Keila kuumaõhupalluri
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Sergei Usanovi meeskonda. Pildil oli ta
kujutanud möödunud aasta augustis Riias
toimunud võistluse öist vaatemängu
Daugava kaldal.
Võidupilte saab näha Olympus Cupi ajal
Rakveres ja Keilas ülespandaval näitusel
koos Sven Tupitsa fotodega.

FALCK KEILAS

1911

9.05.05
17.10
Vasara 7 magas tänaval purjus
meesterahvas. Patrull ajas kodaniku üles ja saatis koju.
9.05.05 23.50 Allika 3 maja juures magas purjus
meesterahvas.Üle antud politseile.
14.05.05 07.30 Keila pargis lamas peksa saanud
noormees.Välja kutsutud kiirabi ja politsei.
14.05.05 15.45 Vigastatud peaga alkoholijoobes mees
lebas pargis. Kutsutud kiirabi, kes kodaniku ära viis.
14.05.05 17.50 Äratatud ja koju saadetud Karjaküla tee
otsas sõiduteel lamanud purjus meeskodanik.
16.05.05 02.30 Abistati politseid Vasara 8 juures, kus
üritasid alkoholijoobes kodanikud autoga sõitma minna.
21.05.05 14.40 Äratatud ja koju saadetud perroonil
maganud alkoholijoobes linnakodanik.
29.05.05 17.15 Äratatud ja koju saadetud Pae 8 juures
tänaval maganud alkoholijoobes kodanik.

POLITSEIKROONIKA

110

MAI
Vargused sõidukitest 2
Muud salajased vargused 4
Korterivargused/vargused eramust 2 / 0
Röövimised 1
KOKKU: 9
05.05 Kruusa tn 11 lõhuti ukselukk ja tungiti korterisse,
kust varastati arvuti, arvutimonitor ja kuldehteid.
09.05
Avaldaja kaotas oma pangakaardi, millega öö
jooksul teostati tehinguid Keila, Tallinna, Padise ja
Haapsalu kauplustes ning tanklates.
10.05 Polari baaris laua taha magama jäänud kodanikul
kadusid püksitaskust mobiiltelefon Nokia 6100 sularaha
800 krooni.
15.05 Keila Keskväljaku pargis võeti avaldajalt ära jope,
mille taskus oli mobiiltelefon Siemens C62, rahakott
sularahaga 600 krooni.
22.05 Luha tn 13 murti rõduukse kaudu korterisse ja
varastati mobiiltelefon ning raha.
22.05 Luha tn 7 maja ees murti sisse sõiduautosse ning
lõhuti süütelukk.
22.05 Avaldaja teatas, et tema 17. mail pangaautomaati
unustatud pangakaardiga on ostetud kahest Keila
kauplusest 6597 krooni väärtuses.
30.05 Luha tn garaazist varastati sõiduautost raadiomakk
PIONEER.
Maikuus koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid 97
korral, millest liiklusrikkumisi oli 53:
Avaliku korra rikkujaid 5 korral
Alkoholiseaduse rikkujaid tabati 22 korral, alaealisi 1
korral
Tubakaseaduse rikkujaid tabati 4 korral ja kõik olid
alaealised
Narkootiliste ainete tarbijaid ei avastatud
Varavastase süüteo väheväärtusliku asja või varalise
õiguse vastu 4 korral
Kaubanduseeskirja rikkujaid 1 korral
Kohaliku omavalitsuse KOKS § 66`3 järgi 3 korral.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110
erinevatest tähelepanekutest 75 korral. Igale teatele
reageeriti ja nii mõnigi õiguserikkumine hoiti sellega
arvatavasti ära.
Maikuu viimasele nädalavahetusele jäid Keila linna
päevad, kuhu olid kaasatud tavalisest suuremad
politseijõud.. Laupäeval, 28. mail oli väljas tavapärasest
rohkem politseipatrulle, et tagada piduliste turvalisus ja
rahu. Suuri korrarikkumisi ei esinenud, kuid nii mõnigi
noor pidi oma lõhutud pudeli killud kokku korjama ja
prügikasti viskama. Samuti leiti kaks rahakotti ja neli
mobiiltelefoni. Kaks mobiiltelefoni NOKIA 3310 on veel
Keila konstaablijaoskonnas ja ootavad omanikke.
Käes on soojad ilmad ja valged õhtud on meelitanud parki
ja selle ümbrusesse alkoholi pruukivaid kodanikke. Nagu
maikuu kokkuvõttest näha, on alkoholi kuritarvitajaid
karistatud 22 korral, kellest 15 rikkujat on joonud
Keskväljaku pargipingil. Karistused Alkoholiseaduse § 70
järgi ulatuvad kuni 6000 kroonini.
Üldine politseinumber on endiselt 110 , mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja märku anda tegemistest,
mis aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel.
Täiendava informatsiooni edastamiseks ülaltoodud
kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate tähelepanekute kohta, palume pöörduda
Keila linna konstaabli poole telefonil 6595732
(vanemkonstaabel Egle Sloog) või elektronposti
aadressidel egle.sloog@pohja.pol.ee ja jaoskonnajuhi
Harri Mardisoo telefonil 6595731 või elektronposti
aadressil harri.mardisoo@pohja.pol.ee
Ilusat suve ja jätkuvat meeldivat koostööd soovides
Harri Mardisoo
komissar

Liuguste tehas Structo Industry OÜ, Keila vallas
Kulna külas, võtab suveks tööle tublisid noori
liuguste koostajaks. Sobivuse korral võimalik
sõlmida tähtajatu tööleping.
Kontakt: 5268021, 6717413, agu@structo.ee
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JUULI
1. juulikell

4. juulikell
13. juuli
21. juuli

JUUNI
10. juuni
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kell 21.00

KITSAS KING
(SÄÄSTUTUUR)
“KANNATA KODUMAIST“
(Lauluväljak)

20. juuni

kell 20.00
KIRIKUKONTSERT
(Miikaeli kirik)
Tajo Kadajas “Kõik need mu laulud“

22. juuni

kell 21.00
JAANIÕHTU +
“VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE ÜHING”
Pääse: 35.-, 25.(Lauluväljak)

27. juuli

kell 20.00
KIRIKUKONTSERT
(Miikaeli kirik)
TÕNIS MÄGI & KAIT TAMRA
“KAKS KÕLA“
kell 19.00
KIRIKUKONTSERT
(Miikaeli kirik)
“RANNAP ORELILE KÜLLA“
kell 20.00
SUUR SUVEKOMÖÖDIA
“SANATOORIUM“ (Lauluväljak)
kell 20.00
KIRIKUKONTSERT
(Miikaeli kirik)
JOEL STEINFELDT
SUVETUUR “POLYFON 2005“
(Lauluväljak)

AUGUST
2. august

kell 18.00
NUKUTEATRI
SUVELAVASTUS lastele
“JÄLLE NEED NAKSITRALLID“
( Lauluväljak )
7. august
kell 20.00
Estraadietendus
“VIIMANE SENT“ ( Lauluväljak )
12. august
SUVEPROJEKT “RUSSKOJE KINO
JA ALEKSNDER NEVSKI”
(Lauluväljak)
20.august
ÕHUPALLIFESTIVAL
“ OLYMPUS CUP 2005”
NB! PILETITE EELMÜÜK KEILA
KULTUURIKESKUSES tööpäeviti 10.00 17.00 ja
1 TUND ENNE ÜRITUST KOHAPEAL!
INFO TELEFONIDEL: 6045 045, 6780 415

Keilas koguneb jalgratturite eliit
Eesti MV maanteesõidu ühisstardiga sõidus toimub
26.juunil Keilas
Võistluse korraldavad Spordiklubi Kayaba, Kava Auto OÜ
ja Eesti Jalgratturite Liit vastavalt UCI määrustele.
Eesti Jalgratturite Liidu peasekretäri Urmas Karlsoni sõnul tuleb
Eestisse kogu riigi jalgratturite paremik, sest jagamisel on
proffidele vajalikud UCI punktid. Ka rahvusvaheliste võistluste
kalendrisse tehtud paus on mõeldud just riikide meistrivõistluse
tarbeks. Keilasse on lubanud tulla kõik Eesti parimad ratturid.
175 kilomeetri pikkuse sõidu start on kell 11.00 Keila
Keskväljakul. Võistluskeskus on Alibi Pubis.

Keila spordikalender suvel

Lääne-Harju Tänavakoss 2005

11. juunil - Rahvusvahelised ujumisvõistlused Keila Cup IV
Keila Tervisekeskuses. Algus kell 12.00.

Keila Korvpallikool korraldab läbi suve kestva
tänavakorvpalliturniiri. Mängupäevad on: 22. juunil
Kloogaranna parklas, 2. juulil Vasalemmas, 9. juulil Leholas,
16.juulil Paldiskis, 23. juulil Harju-Ristil, 6. augustil Kloogal,
13. augustil Turbas ja 20. augustil Keilas. Kohapealne
registreerimine algab kell 12.00, mängud kell 13.00.
Võistlusklassid on eraldi igale vanusele, nii poistele kui ka
tüdrukutele. Osaleda saavad noored, kes on sündinud aastatel
1988 - 1995.
Tänavakossuga samaaegselt toimuvad ka jalgratta
vigursõiduvõistlused.
Osavõtutasu on 100 krooni. Keila ja Paldiski linna ning Padise,
Vasalemma, Keila ja Nissi valla noortel tasub osavõtuks
registreeruda vähemalt eelmisel päeval, sest siis on neile
osavõtutasu 60 krooni. Registreerida saab e-mailil
tanavakoss@hot.ee või telefonil 55 908 288.
Võistlust toetavad kohalikud omavalitsused ja mitmed
ettevõtted.

26. juunil - Eesti meistrivõistlused jalgratturite grupisõidus (176
km). Start kell 11.00 Keila Keskväljakul.
30. juulil - Keila V Poolmaraton ja Rahvajooks 8 km. Start kell
11.00 Keila Lauluväljakul. Samal ajal stardi-finišipaigas
korvpallimäng Riigikogu - Linnapead. Vihmase ilma korral
mängitakse korvpalli tervisekeskuses.
20. augustil kell 13.00 Lääne-Harju Tänavakoss, Keila etapp.
Lisainformatsioon tanavakoss@hot.ee Keila Korvpallikool.
19.-21. augustil Kuumaõhupallivõistlus Olympus CUP 2005
Keila lennud

Keila Pensionäride Ühendus teatab:

Harju Maakonnaraamatukogu on kuni 1.septembrini avatud
tööpäevadel 10.00-18.00
Lasteosakond on avatud tööpäevadel 9.00-17.00

28. juunil kell 12.00 14.00 on Kultuurikeskuses veel võimalik
tasuda 16. juulil toimuva Kuremäe - Alatskivi - Peipsi
ekskursiooni osavõtutasu (150.-).
Õnnitlused

Õnnitlused

Õnnitlused

Õnnitlused

Õnnitlused

Sünnipäevad:
94
Lidia Kallisma
93
Anita-Marie Martin
90
Johannes Kolmer
Anna Argel

Õnnitlused

Õnnitlused

Õnnitlused

Õnnitlused

Sündinud:
85
Andrei Gross
Tabita Haljand
80
Aino-Hilja Elvre
Jekaterina Tammsalu

Väljaandja: Keila LV
Koostaja: Valdur Vacht

75
Jaan Loit
Villi Kask
Elfriede Teinemaa
Maie Käsi
Rael Alike Pruuns
Magda Viilas

Kontakt:

Keskväljak 11
leht@keila.ee

26. aprillil sündis Joosep Kuusler
29. aprillil sündis Ralf Vikat
08. mail sündis Kristofer Jürgenstein
09. mail sündis Toomas Paejärv
13. mail sündis Kaur Kantsik
15. mail sündis Mari-Lii Kullerkupp

Tel. 6 790 719
GSM: 51 34 922

Kojukanne:
MTÜ Töötahe 679 1575

Nordrek OÜ:
GSM: 5073789

