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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Et suvi tuleks ilus
Soojade ilmadega tahavad inimesed rohkem
õues aega veeta. Eriti lapsed ja noored. Nii peabki
- ei ole vaja toas istuda ja telekat vaadata. Küsimus
on selles, mida selle sooja, päikese ja vabadusega
peale hakata.
Madis Melzar juhib tänases lehes tähelepanu
sellele, et noored hakkavad suve saabudes rohkem
väljas olema, ja ärgitab kodanikke valvsusele rikkumistest teatama.
Eile õhtupoolikul märkasin Keskpargis tüüpi, kes
arvas, et jube lahe on pargis ATV-ga kihutada. Kahjuks politseisse helistada ei jõudnud, kuna selleks
ajaks oli noorhärra lahkunud.
Nädalavahetusel vältisin napilt otsasõitu sõiduteel liikunud turvavarustuseta noortele rollerijuhtidele.
Lisaks on käes kooli lõpp ja lapsi hakkab tänavatel palju rohkem liiklema.
Seega tundub, et on vaja veelkord kutsuda kõiki
inimesi veidi mõtlema. Vanemad võiksid mõelda
enne, kui lapsele rollerit ostma hakkavad. Kõik
inimesed võiksid mõelda enne edasikõndimist –
kas poleks vaja mitte politseisse teatada. Oskuste
ja teadmisteta noored mootorsõidukijuhid ei ole
ohtlikud vaid iseendale.
Autojuhid võiksid ka hoogu maha võtta, sest
auto on küll tavaliselt tugevam, kuid - keegi on ikka
kannataja. Kas midagi muudab teadmine, et kannatada saanud laps oli ise süüdi?
Suvi on ilus aeg, prooviks selle ilusaks jättagi.

doris matteus
doris@keila.ee
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Head Keila linna elanikud!
Käes on kevad ning ilusad ilmad ja soojad õhtud toovad inimesed loodusesse ja
toast välja. Sellega kaasnevad aga teatud
ohud, millega me kõik – eriti aga noored ja
nende vanemad - arvestama peame.
madis melzar

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Soojadel kevadõhtutel kogunevad noored meelsasti parkidesse ning teistesse väljakujunenud kohtadesse (näiteks
keskväljakule) ning alkoholi
või mõne muu aine mõjul
muutuvad noored ülemeelikumaks ja võivad avalikku korda
rikkuda. Valgustkartvaid tegusid pannakse teatavasti ikka
toime pigem seal, kus on halvem võimalus „vahele jääda“.
Õnneks on Keila Linnavalitsus
leidnud investeeringud kaamerate näol, sest järjest vähem
pannakse õigusrikkumisi toime kaamera vaateväljas.
Üldjuhul on noorte kogunemistel tegemist eeskätt noorte
omavahelise suhtlemisvajaduse rahuldamisega ning vaba aja
veetmise ühe võimalusena,
kuigi Keila linn on loonud piisavalt vaba aja veetmise võimalusi. On olemas tervisekeskus, Keila Avatud Noortekeskus, terviserajad jne. Samuti
on toimunud ja toimuvad erinevaid üritusi Keila linna noortele.
Mõnda asja saab tõele au
andes harrastada muidugi pii-

sava materiaalse ressursi olemasolul.
Loomulikult ei saa keegi tagada, et alaealised kasutaksid
kõik sajaprotsendiliselt neile
pakutavaid võimalusi vaba aja
veetmiseks. Ikka leidub noori,
kelle jaoks vaba aja veetmine
tähendab alkoholi ja tubakatoodete tarbimist.
Siin aga saame kaasa aidata
meie kõik. Me ei tohi alkoholi
ja tubakatooteid tarbivatest
alaealistest lihtsalt mööda
kõndida, pigistades silmad
kinni ja mõeldes, et mis see
minu asi on. Minu last ju pundis ei olnud. Kui ei ole julgust
neid ise korrale kutsuda, tuleks helistada politseisse telefoninumbril 110 ja öelda, milles rikkumine seisneb ning kus
see täpselt aset leiab. Soovi
korral võite jääda ka anonüümseks.
Eelkõige on tegemist siiski
sotsiaalse probleemiga. Teaduslikult on tõestatud, et kõik
saab alguse kodudest. Lapsevanemad peaksid pidevalt jälgima, millist eeskuju nad lastele annavad. Eriti peaks seda
endalt küsima lapsevanemad,
kes kodus laste nähes tubakatooteid ja alkoholi tarbivad.

Foto: doris matteus

Sageli süüdistatakse ühiskonda, aga kodudes toimuv jäetakse tähelepanuta.
Suvehooajaks soetavad paljud lapsevanemad oma lastele
ka mootorsõiduki, olgu see siis
mopeed, roller, ATV vm. Sellisel juhul tuleb kindlasti uurida, kas laps tohib vastava sõidukiga sõita, kas selleks peab
omama juhiluba ning kus täp-

selt selle sõidukiga on lubatud
sõita. Ei tohi lähtuda lihtsalt
mõtteviisist, et „ostan ära, siis
ta mind enam ei tüüta“.
Lastega on vaja suhelda ja
neid tähele panna, selle tulemusel hoiame kindlasti ära nii
mõnegi lolluse, mille nad paneksid toime igavusest või tähelepanu puudusest.

Nädal piltides

Keila kesklinna paigaldati Keila lipud

Flamencokontsert Kultuurikeskuses

Keila nädalaleht

Foto: kadi kroon

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

27.mail lõpetas Keila Muusikakooli XXXI lend
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: kadi kroon

Foto: tiit paalmäe

Poistekooride kontsert Kultuurikeskuses
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim

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

Raudtee läbib Keila
linna juba alates
aastast 1870. Tõsi,
nii raudtee, rongid
kui rongiühendus
Keila ja Tallinna vahel on sellest asjast
tublisti muutunud.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Raudtee mängib Keila elanike jaoks aga endiselt olulist
rolli, võimaldades mugavat liikumisviisi Tallinna ning tagasi.
Alati saab aga paremini.
Praegusest paremini saamise
eesmärgil arutlesid selle nädala teisipäeval rongiliikluse tuleviku ning Keila vajaduste üle
Keila linnapea Tanel Mõistus,
abilinnapea Enno Fels ning
Elektriraudtee ASi juhatuse
liige Kuldar Väärsi.
Olulisim on endiselt sõiduplaan
Peamised
linnakodanike
mured seoses rongiliiklusega
Keila ja Tallinna vahel tulenevad rongide sõiduplaanist. Nimelt ei ole ajavahemikus 11.32
kuni 13.50 ei ole võimalik rongiga Keilast Tallinna sõita.

Kuldar Väärsi sõnul on põhjuseks Eesti Raudtee nõue hoida teatud ajavahemik – 2 tundi
- hooldustöödeks avatuna.
Seega ei ole hetkel loota, et
selles ajavahemikus rongid
sõitma hakkavad.
Teine probleem tuleneb asjaolust, et viimane rong Tallinnast väljub juba kell 22.40, mis
ei rahulda ei noorte piduliste
ega teatriskäijate transpordiküsimust. Kuldar Väärsi tunnistas, et rong väljub üsna
vara, kuid hilisema rongi lisamist sõiduplaani ei lubanud.
Nimelt on viimasel rongil enamasti väga vähe reisijaid – talveperioodil vahel lausa 10-15.
Sedavõrd väike arv muudab
inimeste vedamise rongiga
ebaotstarbekaks.
Küll aga lubas Väärsi, et
rongiliiklus muutub tulevikus
veelgi tihedamaks. Tõsi, selleni, et rong väljub iga veerand
tunni tagant, jõutakse mitte
enne 2013. aastat. Täna väljub
päevas Keilast Tallinna suunas
34 rongi, tipptundidel iga ca
20 minuti tagant.
Rongid uuenevad
Lähiaastatel on kavas ka
veeremi uuendamine. Seniste
analüüside tulemused näitavad Kuldar Väärsi sõnul, et

foto: kertu paalaroos,

Keila rongijaam
rannast. Seega saaks selles
peatuses rongide väljumise intervall olla ca 1 tund. Samuti ei
ole mõeldav Keila Tallinn kiirrongide lõpp-peatuse viimine
teise kohta, kuna Keila olemasolevast jaamast läheb mõlemal
suunal edasi vaid üks rööpa-

paar, mis ei võimalda kahjuks
lõpp-peatuse rajamist.
Teine probleem uute peatuste rajamisega on raha. Jaama rajamise hind on ca 2-5
miljonit krooni, milliseid vahendeid Elektriraudteel täna ei
ole.

Killukesi teistest omavalitsustest
Aegviidu ja Tallinna vahet
hakkab sõitma kiirrong.
Keila kiirrong peatub ka
Nõmmel.
Mai viimasest pühapäevast
hakkab kehtima uus elektrirongide sõiduplaan, mis
peamise muudatusena toob
endaga kaasa Aegviidu kiirrongi liinile lisandumise.
Kiirrong toob reisija Aegviidust Tallinna kesklinna 48
minutiga ja sealt tagasi 54
minutiga.
Kiirrong peatub lisaks Aegviidule veel Kehras, Raasikul,
Arukülas, Lagedil, Ülemistel
ja Balti jaamas. Uus kiirrong
saabub Balti jaama hommikul
kell 8.36 ja õhtul kell 19.53
ning stardib Aegviidu suunas
kell 6.30 ja 17.30. Kokku on

seejärel tööpäevadel Tallinn-Aegviidu-Tallinn liinil
senise 16 väljumise asemel 20
väljumist.
Suurem muudatus on ka
see, et 26. maist hakkab Keila
kiirrong peatuma ka Nõmmel.
www.elektriraudtee.ee
Harju maavanem tahab
luua piletikontrolli jaoks
eraldi üksuse
Kuna riigikohtu otsusega
ei tohi AS-i Ühisteenused
töötajad enam jänestele trahve
määrata, kaotab Harju maakond iga päev umbes 10 000
krooni piletitulu. Olukorra
lahendamiseks pakub maavanem Värner Lootsmann välja
transporditalituse loomise.
Kontrolli puudumise tõttu

vähenev piletitulu seab ohtu
kogu Harjumaa ühistranspordi korraldamise.
Selleks, et tagada ühistranspordi piletikontroll,
piletita reisijate karistamine
ning trahvide laekumine, ongi
vajalik moodustada maavalitsuse koosseisu eraldi struktuuriüksus vähemalt nelja
spetsialistiga.
www.harju.ee
Karjakülas avati uus lasteaiarühm
19. mail avas oma uksed
uus lasteaiarühm Karjakülas.
Karjaküla lasteaiarühm tegutseb Lehola Lasteaed-Algkooli
filiaalina ja seal on ruumi kuni
20 mudilasele. Maja, mille
rajamist alustati 2005.aastal,

Lühidalt
Keila tähistab linnaks
nimetamise 70. aastapäeva

siinses piirkonnas on kõige
otstarbekam säilitada elektrirongiliiklus: „Samas ei ole reisija jaoks mugavuse osas mingit vahet, kas sõidab elektri- või
diiselrong.“. Uued kavadatavad rongid peaksid oluliselt
suurendama ka paindlikkust
rongide mahutavuse osas, võimaldades vaguneid kergema
vaevaga peatuses kinni ja lahti
haakida.
Uuenevad ka rongipeatused
Rekonstrueerimine ootab
ees ka perroone. Keila raudteejaamani jõuavad suuremad
ümberehitustööd eeldatavasti
järgmisel aastal.
Keila loodeosa ning Keila
vallas asuva Tammermaa elanikud on Keila linna kodulehe
foorumis tõstatanud küsimuse, kas Keilasse oleks võimalik
Rõõmu kaubamaja kanti veel
üks rongipeatus rajada, et sealsed elanikud kergema vaevaga
rongile saaksid.
Kuldar Väärsi sõnul on uue
peatuse rajamine teoreetiliselt
võimalik. Küll aga on Keila puhul probleem selles, et uues
võimalikus jaamas saaksid
peatuda vaid osa Keilat läbivaid ronge – need, mis alustavad teed Paldiskist või Klooga-
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oli alguses mõeldud Karjaküla vaba aja keskuse jaoks.
Lasteaiakohta ootavate laste
nimekiri aga kasvas jõudsasti
ja seepärast otsustati loobuda
vaba aja keskusest lasteaiarühma kasuks. Majaümbruse
haljastus ja mänguala saavad
lõplikult valmis suvisel „lasteaiavaheajal“. Selleks ajaks
on pinnas sellesse paigaldatud
maaküttekollektoritel vajunud
ning tööd ei sega lasteaiaperet. Toidud lasteaia jaoks
hakkavad valmima Karjaküla
sotsiaalkeskuses.
www.keilavald.ee
Kolm hooletusse jäetud
parki arvatakse looduskaitse alt välja
Harjumaa keskkonnatee-

nistus tegi algatuse arvata looduskaitse alt välja kaks Harku
ja Keila valla parki ning Anija
vallas asuv Tuha dendraarium,
sest need on täis ehitatud või
on sealsed puud ära kuivanud.
Möödunud aasta lõpus hindas
Harjumaa keskkonnateenistuse kokku kutsutud viieliikmeline eksperdigrupp 15
Harjumaa looduskaitsealuse
pargi seisukorda, et selgitada
välja nende looduskaitseline
väärtus. Kui Türnpu ja Rannamõisa pargi looduskaitse alt
väljaarvamiseks valla esindajatel sõnul vastuväiteid ei ole,
siis Anija vallal on kindlasti
plaanis jätkata Tuha dendraariumi kaitsmist ning selle
tarbeks asjaajamine käib.
www.postimees.ee

Laupäeval, 31.mail tähistab
Keila linnaks nimetamise 70.
aastapäeva Keila päevaga –
rahvaürituse ja laadaga Keila
Keskväljakul.
Keila päev avatakse Keskväljakul kell 11, kuid juba kell 9 algab Harjumaa Muuseumi eest
esimene giidi juhendatav jalutuskäik Keila vaatamisväärsuste. Laat avatakse kell 10. Kuni
keskööni kestva programmi
lõpetavad ansambel Karavan ja
Marju Länik.
Kuni keskööni kestva programmi lõpetavad ansambel Karavan ja Marju Länik.
Reedel, 30. mail osalevad
Keilasse saabuvate sõpruslinnade esindajad konverentsil
„Kodanikkonna kaasamine linnade sõprusliikumisse“. Juubelinädalal saabuvad Keilasse
delegatsioonid Keila sõprus- ja
partnerlinnadest
Huittisest
(Soome), Siguldast (Läti), Barsbüttelist (Saksamaa), Chiaturast (Gruusia), Drawast (Poola),
Birstonasest (Leedu) ja Nackast
(Rootsi).
30. mai õhtul toimub Keila
päevale pühendatud aktus, kus
antakse üle Keila linna teenetemärgid Vambola Kaldrele ja
Gerd Münchow´le.
Keila Päeva programmi hulka kuulub ka 1. juuni lastekaitsepäeva kostümeeritud rongkäik,
mis möödub muusikaauto saatel linna laste- ja noorteasutustest.

Vabandus!
Eelmise nädala Keila Lehes
23.05.2008 nr21(33)) “Kaunis
Kodu 2008” artiklis oli Tervise
33 hoone asemel pildil Aukamäe 34 ja Raba 41A ühisaed,
mis sai III koha. Vabandame

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

20.90

11.01- 13.01

4.90

13.50
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keila linnavolikogus
Detailplaneeringute kehtestamine
Kullerkupu tn 2b
Keila linnavolikogu kehtestas 26. mail 2008.a Kullerkupu tn 2b detailplaneeringu.
Planeeritav
maa-ala
asub Keila linna põhjaosas
Mudaaugu piirkonnas Tallinn-Paldiski maanteest ca
60 m kaugusel ja hõlmab
Kullerkupu 2b ning 2a kinnistuid ning piirneva Kullerkupu tänava lõiku. Kullerkupu
2b
kinnistu
(omanik OÜ Erton Holding) on hoonestamata ja
looduslikus seisus. Kullerkupu 2a kinnistul (omanik
AS Keila Vesi) on linna
ühiskanalisatsiooni reovete
ülepumpla. Vastavalt Keila
linna üldplaneeringule on
planeeritavas piirkonnas
tegemist väikeelamumaaga.
Kullerkupu 2b kinnistule moodustatakse kinnistu
jagamise teel 2 üksikelamu
krunti:
- krunt nr 1: aadressi
ettepanek Kullerkupu 2b,
pindala 937 m², elamumaa,

suurim hoonete arv 2 (1
üksikelamu ja 1 abihoone),
suurim ehitusalune pind
234 m, suurim täisehitus
25%, suurim lubatud kõrgus 9 m, suurim lubatud
korruselisus 2;
- krunt nr 2: aadressi
ettepanek Kullerkupu 2d,
pindala 945 m², elamumaa,
suurim hoonete arv 1 (1
üksikelamu), suurim ehitusalune pind 236 m, suurim täisehitus 25%, suurim
lubatud kõrgus 9 m, suurim lubatud korruselisus
2.
Juurdepääsuks kruntidele kavandatakse avaliku
kasutusega tee-ala Kullerkupu 2a kinnistule, millega
lahendatakse ühtlasi juurdepääs pumbamajani, samuti planeeritavate tehnorajatiste paigutus. Avaliku
kasutusega tee-ala ei krundita Kullerkupu 2a kinnistust välja, vaid see jääb kitsendusena Kullerkupu 2a
kinnistule.

põik, pindala 2716 m²,
sihtotstarve
Transpordimaa, ehitusõiguseta.
Planeeringuga on määratud kergliiklustee trass,
mis läbib osaliselt pargiala
krunti. Planeeritud kergliiklustee trass ühtib suures osas olemasoleva 4 m
laiuse asfaltkattega teega.
Planeeringuga on määra-

Kruusa tn reservpuurkaev
Keila linnavolikogu kehtestas 26. mail 2008.a detailplaneeringu Keila linna
veehaarde Kruusa tn reservpuurkaevu rajamiseks.
Planeeritav
maa-ala
asub Keila linna põhjaosas
puhkemetsade piirkonnas,
mis on ühtlasi Keila linna
veehaarde piirkond. Planeeringuala
moodustab
Ehitajate tee 7, 7a, 9 kinnistute ning Kruusa tn vaheline ala ja sellega piirneva Kruusa tänava lõik.
Planeeringuala suurus on
ca 1,7 ha, ala on hoonestamata ja suures osas kaetud
kõrghaljastusega. Tegemist

Detailplaneering Põhja tn korruselamute
piirkonda üldkasutatava pargiala rajamine
Keila linnavolikogu kehtestas 26. mail 2008.a detailplaneeringu Põhja tn
korruselamute piirkonda
pargiala rajamiseks.
Planeeritav
maa-ala
asub Keila linna põhjaosas
korruselamute
rajoonis
üsna linnakeskuse lähedal.
Planeeringuga hõlmatakse
Põhja tn 8 ja Põhja tn 8a
kinnistute vahele jäävat reformimata riigimaad ja
ümbritsevate teede lõikusid.
Planeeringu eesmärk on
rajada korterelamute piirkonda puhke- ja mängurajatistega pargiala, milleks
tuleb maa kõigepealt taotleda munitsipaalomandisse. Silmaspeetav tulevase
pargi ala on praegu hoonestamata ja valdavalt lage
muruväljak.
Vastavalt Keila linna
üldplaneeringule
kehtib

planeeritavas piirkonnas
korruselamumaa
juhtfunktsioon. Üldplaneeringu seletuskirjas on rõhutatud
elamugruppide
vaheliste puhkealade tähtsust. Kõnealusesse piirkonda on reserveeritud
trass ülelinnalise tähtsusega kergliiklustee rajamiseks, mis seoks elurajoone
linnakeskusega ning puhkealad võrgustikuks.
Detailplaneeringuga on
kavandatud kaks krunti:
- krunt pargiala rajamiseks ja munitsipaliseerimiseks: aadressi ettepanek
Põhja tänava park, pindala
6727 m², sihtotstarbed
Sotsiaalmaa 80%, Transpordimaa 20%, ehitusõiguseta;
- krunt kvartalisisese
tee munitsipaliseerimiseks
ja
rekonstrueerimiseks:
aadressi ettepanek Põhja

tud trass kergliiklustee
ning parkla valgustamiseks, tehtud ettepanekud
kõrghaljastuse ning prügiurnide paigutamiseks.
Pargiala täpne kujundus
(sh haljastus, mängu- ja
puhkerajatised, valgustus)
lahendadatakse
projektistaadiumis.

on reformimata riigimaaga.
Vastavalt Keila linna
üldplaneeringule
kehtib
planeeritavas piirkonnas
üldmaa
juhtfunktsioon,
mille eesmärgiks on parkmetsade säilitamine ja rekreatsiooniala väljaarendamine. Sama piirkonda
nähakse jätkuvalt ka linna
veehaarde alana.
Planeeringu eesmärk on
rajada veehaarde piirkonda
reservpuurkaev,
milleks
vajalik maa tuleb eelnevalt
taotleda munitsipaalomandisse.

Keilas on 31.mail liiklus häiritud
Keila päeva rahvaürituse ja laada tõttu on
laupäeval, 31.mail alates varahommikust kuni
ürituse lõpuni pärast keskööd Keila Keskväljak
liiklusele suletud.
Suletud on Keskväljaku osa Ülesõidu ja Luha
tänava ringristmikust kuni Paldiski maanteel
Jaama tänavani ja Haapsalu maanteel Ohtu
teeni.
Kohalik liiklus on suunatud ümbersõidule
kõrvaltänavate kaudu, transiitliiklusele soovitatakse ümbersõitu Niitvälja või Tallinna ringtee
ja Pärnu maantee kaudu. Liiklejatel palutakse
järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.
31. mail on tavapärane sõidukite ligipääs
sulgemisalal olevatele elamutele suletud. Keila
Linnavalitsus vabandab kesklinna elanike, eriti
Haapsalu maantee ja Paldiski maantee elanike
ees võimalike ebamugavuste pärast ja palub
planeerida veod krundile mõnele teisele päevale.
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25. mail peeti Haapsalu mnt
57b juures kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 30
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab

ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks, palume ühendust võtta Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612 4592 või elektronposti
aadressil annika.pedosk@pohja.pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee või Keila

Новостии городского собрания
Городское
собрание
утвердило
•
детальное планирование участка по
адресу у. Куллеркупу,
2б. Согласно плану этот
участок будет разделен
на два грунта для последующего строительства частных домов;
•
детальное планирование участка в
районе ул. Пыхья с целью создания парковой
зоны (озеление, игровые площадки, освещение);
•
детальное планирование участка на
ул. Крууза для строительства резервной буровой скважины. Для
проведения строительных работ на указанном
участке
необходимо
также ходатайствовать
о регистрации участка
в качестве муниципальной
собственности.
(стр. 4)
Инфоконсультационный центр
Начиная с весны текущего года, при городском молодежном центре начал свою работу
инфоконсультационный центр ЗападноХарьюского уезда. В
полной мере планируется предлагать свои
услуги уже осенью. Целью создания такого
центра является консультирование молодежи по вопросам трудоустройства и обучения.
Среди
предлагаемых
услуг, например, проведение тестирования,
различные лекции для
молодых,
инфочасы
для школ по профори-

konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.
g4s
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23. mail kell 18.40 - Keilas
Paldiski mnt.26 eramu õuele
tungisid omavoliliselt 2 alkoholijoobes meeskodanikku. Kinni
peetud ja antud üle politseile.
23. mail kell 20.15 - põleb

vana kuivati Ülejõe teel. Teavitatud päästeametit.
24. mail kell 03.20 - Paldiski
mnt. ja Pargi tn. ristmikul liiklusmärk pikali
25. mail kell 03.10 - Uus tn.
13 majal aknaklaas puruks visatud, tabada kedagi ei õnnestunud.
25. mail kell 23.55 - Keskväljakul SEB panga ees autodega
noorteseltskond, kes kuulavad
muusikat ja tarvitavad alkoholi.
Teavitatud politseid.

ентации, индивидуальные консультации.
Декларации о доходах
В этом номере газеты
можно познакомиться
с декларациями о доходах членов горсобрания
и членов городского
правительства. (стр. 5)
Турнир по хоккею в
зале
24-25 мая состоялся
очередной, четвертый
по счету, международный молодежный турнир по хоккею в зале
Keila Fatpipe Cup 2008,
в котором приняло участие 12 команд из Эстонии, Латвии и Финляндии. Игры проходили
очень интересно, особенно захватывающими были финальные
матчи. Победила команда «Паргауйа» из
Латвии, на втором месте команда из Эстонии, на третьем – финны.
В
проведении
турнира
поддержку
оказала и мэрия Кейла.
(стр. 6)
Юные сочинители
из Кейлаской гимназии
В рамках компании
«Сделаем 2008» проводился конкурс на лучшую сказку на ночь. В
конкурсе принимали
участие и учащиеся
Кейлаской гимназии. В
старшей
возрастной
подгруппе победа досталась М.Халлик из
12а. Победительница
сможет провести замечательный день в лесной школе имения Сагади в компании 4
друзей. (стр. 5)

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus
raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

Krimiuudised
Politsei

Сегодня в номере

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele
lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aad-

ressil leht@keila.ee või
telefonil 6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti lugejate
kirju aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud
samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse esimesel
korrusel.
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ametlik

Lühidalt
Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid. Osa 1

Majanduslike huvide deklaratsioonid esitatakse Korruptsioonivastase seaduse lisas 1
toodud vormi järgi ja need sisaldavad järgmisi andmeid:
I.
Üldandmed
1.
Ees- ja perekonnanimi.
2.
Isikukood (ei kuulu
avaldamisele).
3.
Ametikoht.
4.
Asutus (tööandja).
5.
Ametipalga aste ja
ametipalk.
II.
Andmed vara kohta
6.
Kinnisvara (kuni kinnitusraamatusse kandmiseni
ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad
ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
otstarve; asukoha maakond,
vald, linn; kinnistuspiirkond;
kinnistu number.
7.
Registrisse
kantud
autod, vee- ja õhusõidukid:
sõiduki liik, mark, väljalaske
aasta.
8.
Aktsiad,
osad
ja
muud väärtpaberid: emitent,
liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9.
Pangaarved
(pank,
arve liik ja nende arv): pank,
arve liik.
III.
Andmed varaliste
kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja
teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised ko-

hustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise
kuue kuu ametipalga või 50
000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid, jms).
IV.
Andmed muude tulude kohta
12. Muud
regulaarsed
tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende
suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu
ja näidates hüvitise suuruse;
intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst
saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikas,
näidates ära, mis liiki tuludega
on tegemist).
(tulu suurust ei avaldata)
V.
Andmed maksustava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
VI.
Andmed abikaasa,
vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
KEILA LINNAVOLIKOGU
LIIKMED
1)
1. Andrei Arjupin
3. Linnavolikogu liige. 4.
Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Korteriomand, Keila linn, 4262802. 7. Puudub
8. Hansa Fond, 100A-osak,
254,707/112,69/28702,95
krooni, OÜ Vikandi Konsult, 1
osa, 30 000 kr. 9. Hansapank:
arveldusarve,
väärtpaberite
arve; Sampo Pank: 1 arveldusarve; Handelsbanken: 1

arveldusarve. 10. Hansapank,
677 318,79 EEK. 11. Hansapank kasuks hüpoteek. 12. OÜ
Fenster Ehitus nõukogu liikme hüvitis; UNHCR töötasu,
volikogu liikme hüvitis, kultuurikomisjoni liikme hüvitis.
(28.04.2008)
2)
1. Robert Helde 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
elamumaa, Keila linn, 1327702.
7. Puudub. 8. Puudub. 9. SEB
Eesti Ühispank, arveldusarve.
10. Puudub. 11. Puudub. 12.
Vanaduspension; volikogu liikme hüvitis. (28.04.2008)
3)
1. Oksana Jõe 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub.
6. Elamumaa Harjumaa Keila linn, korter Tallinnas. 7.
Haagis „Zubrjonok“, 1993,
abikaasa mootorratas JAWA,
1983, Hansaliising sõiduauto
Citroen, 2007. 8. Pensionifond
K3. 9. Hansapank, arveldusarve, krediidiarve. 10. Puudub.
11. Puudub. 12. Keila Ühisgümnaasium, töötasu, volikogu liikme hüvitis, AS Keila
Vesi nõukogu liikme hüvitis.
(28.04.2008).
4)
1. Elmar Kala 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
elamumaa, Harku vald, pooleliolev suvila, nr 1624502. 7. Sõiduauto, Nissan Primera, 1995.
8. OÜ Salveesia, 1 osa, 84 800
kr. 9. SEB Eesti Ühispank: arvelduskonto; Lehola Hoiu- ja
Laenuühistu: hoiusearve; SEB
sotsiaalkindlustus. 10. Puuduvad. 11. Puuduvad. 12. Palk
OÜ Salveesia, Kõrtsitaguse
küla selts, Tartu Ülikool, OÜ

Eesti Geoloogiakeskus tasu
töövõtulepingu alusel, SEB
Eesti Ühispank fondidest intressid; volikogu liikme hüvitis,
vanaduspension (14.04.2008)
5)
1. Targo Kaldoja 3.
Linnavolikogu liige, 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
elamumaa, Harjumaa, Keila
elamu. 7. sõiduauto Toyota
Corolla Verso, 2005; sõiduauto järelhaagis Tiki-Treiler
C-270L, 2005. 8. Hansa Pensionifond 11 189,181, 13,62,
152387,69 krooni; pensioni
kindlustus; 9. Hansapank 1 arveldusarve, krediitarve. 10. Ei
ole. 11. Hansaliisingu sõiduauto kapitalirent. 12. volikogu
liikme hüvitis. (15.04.2008).
6)
1. Marek Kaptjuh 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Ei ole. 7. Ei ole. 8. OÜ Ekslusiiv Kaubandus, osa, 1, 20000;
OÜ Baltfield osa, 1, 40000. 9.
Hansapank, 1 arvelduskonto, 1
arvelduskrediit, pensionifond;
10. Ei ole 11. Liising Ühisliisingust. 12. Volikogu liikme
hüvitis, komisjoni liikme hüvitis. (30.04.2008)
7)
1. Kalle Kask 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Maatulundusmaa, Põlvamaa
Värska vald; maatulundusmaa,
Harjumaa Saue vald 7. Puudub. 8. Puudub. 9. Hansapank,
arvelduskonto, krediidikonto,
Sampo Pank, pensionifond. 10.
Puudub. 11. Ei ole 12. Keila
Kultuurikeskus, Keila Tarbijate
Ühistu, volikogu liikme hüvitis, komisjoni esimehe hüvitis.
(30.04.2008).
8)
1. Ago Kokser 3.

Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Korteriomand Harjumaal Keila linnas 2868302, Keila vallas 3675202, kinnistu Paldiski
linnas 4969502. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Hansapank, 3 arveldusarvet, Ühispank, 1 arveldusarve, Sampo Pank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansaliising,
sõiduauto kasutusrent, 338
784 krooni. 12. Volikogu liikme hüvitis. (26.04.2008)
9)
1. Peeter Kõresaar
3. Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Korteriomand, Keila linn, reg.
nr 2735702. 7. Sõiduauto järelhaagis KMZ 8236, 1991. 8. Ei
ole. 9. Hansapank, arveldusarve, 1. 10. Ei ole. 11. Hansaliisingu sõiduauto kasutusrent.
12. Juhatuse liikme tasu, palk
põhitöökohal; volikogu liikme
hüvitus. (28.04.2008)
10) 1. Mait Lember 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Korter, Harjumaa, Keila linn,
6533402. 7. Ei ole. 8. SEB
Ühispank kasvufond. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Hüpoteek Hansa kasuks. 12. palk põhitöökohalt, volikogu liikme hüvitis.
(21.04.2008).
11) 1. Ülle Lindus 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Eramu, Keila linn, 6447502. 7. Ei
ole 8. Puudub. 9. Hansapank,
1 arveldusarve, 1 arvelduskrediit. 10. Hansapank, kaastaotleja, 31051.50 EUR. 11. Sõiduauto Jaguar X-Type sampo
liising 12. Keila Tervisekeskus
töötasu; volikogu liikme hüvitis. (30.04.2008) järgneb...

uudis

Millise pilguga vaatavad lapsed Keilat
Algus 16. mai Keila
Lehes
KEILA ALGKOOLI ÕPILASED
4. klassid
Neljandate klasside teema
sellel aastal oli „Linna valitsemine läbi 70 aasta”. Võtsime
endale eesmärgiks välja selgitada, kes on olnud läbi aegade
Keila linnapead ja tutvuda
praeguse linnavalitsusega.
Kui Keila aastal 1938. linnaks kuulutati, siis esimeseks
linnapeaks sai mees nimega
Johann Tähe.
Esimene linnapea sai valitseda 4 aastat. Siis hakkas inimesi vahelduma juba hästi sageli. Eks põhjusteks olid nii
riigikorra vahetused kui sõjaline olukord. Alates Johann Tähest kuni tänase päevani on
Keila linna juhtinud 22 inimest. Mõned neist pikemat,

teised lühemat aega. Näiteks
meie teine linnapea Madis Povel sai valitseda vaid 2 nädalat,
see oli 1941.aastal. Aga ka eelmine linnapea Mati Õunloo sai
seda tiitlit kanda 2006. aastal
vaid 6 kuud. Kuid linnajuhtide
hulgas on ka neid, kes said tegutseda pikki aastaid. Nende
hulgast tuleks nimetada Ludmilla Kutnikku ja Aino Kullot,
kes kumbki olid linna eesotsas
12 aastat.
Linnapea nimetuse juures
tuleb muidugi mainida, et
Nõukogude Eesti ajal ei kasutatud nimetust linnapea. Linna
juht kandis sellist keerulist nimetust nagu Keila Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees.
Tulles nüüd minevikust
kaasaega ja tänasesse päeva,
siis selleks, et teada, kes meie
linna praegu juhivad, käisid
neljandate klasside lapsed Kei-

la Linnavalitsuses intervjueerimas seal töötavaid inimesi.
Keila linnapea Tanel Mõistus, kes on ka siinsamas majas
oma haridusteed alustanud.
Abilinnapea Eike Käsi, samuti meie koolis õppinud.
Tema on kunagi olnud väga-väga hea õpilane ja õppinud ametilt matemaatikaõpetajaks.
Teine abilinnapea Enno
Fels, tahtis lapsepõlves saada
arstiks, aga nüüd tegeleb hoopis Keila linna planeerimise ja
korrashoiuga.
Haridusnõunik Jüri Järvik –
tema korraldab meie hariduseja kultuurielu.
Sotsiaalnõunik Piia Peterson, kelle tööks on inimeste
abistamine ja toetamine.
Õigusnõunik Marju Vipper,
kes tahtis lapsepõlves saada
elevanditaltsutajaks.
Aednik Inge Angerjas, kes
muudab meie kodulinna ilu-

foto: aare vaida, fotojaht

saks.
Linnasekretär Maris Mäger
ja arendusnõunik Eike Hindov,
kes sugugi nooruses ei tahtnud
olla need, kes nad on. Üks tahtis saada iluvõimlejaks ja teine
geoloogiks.

Selline saigi neljandate klasside töö. Seda oli lõbus teha,
sai teada palju uut ja huvitavat,
kohtuda tähtsate inimestega.
Loodame, et ka teie leidsite
siit enda jaoks midagi vajalikku.

Tublid kirjutajad Keila
gümnaasiumist
Eestis toimus 3. mail suurpuhastuse aktsioon. Eelnevalt
kuulutas “Teeme ära 2008”
toimkond välja unejuttude kirjutamise võistluse.
Keila gümnaasiumist oli sellel “Puhta Eesti unejutu” konkursil osalejaid õige mitu ning
ka võit ei jäänud tulemata. Vanemas vanuserühmas sai esikoha Maaja Hallik (12.a klassist),
kes saab koos nelja kaaslasega
osaleda harival metsapäeval
Sagadi metsakoolis.
Ka Harjumaa õpilaste omaloomingukonkursist võtsid Keila gümnaasiumi õpilased osa.
11.-12. klassi arvestuses võitsid
proosa kirjutamises I koha 11.b
klassi õpilane Liisa Suba ning III
koha 12.a klassi õpilane Maaja
Hallik.
Tiina Murdla
eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

ID-koolitus Keilas mai
lõpuni
26.-31. mail saavad kõik soovijad Hansapanga Keila kontoris (Keskväljak 10) ID-koolitust.
Esmaspäevast reedeni töötab
boks kell 12-16, laupäeval 10-14.
ID-koolitusboksis antakse infot
arvutiturvalisuse kohta, õpetatakse kasutama ID-kaarti, samuti saab lähemalt uurida, mis
on Mobiil-ID.
ID-kaardi
elektrooniliseks
kasutamiseks on vajalikud
PIN-koodid, mis väljastati koos
ID-kaardiga. Kui koodid on ununenud või kadunud, saab uued
Hansapanga kontorist. Kuni
juuni lõpuni on PIN-koodide
väljastamine kõigis Hansapanga kontorites tasuta. PIN-koode
väljastavad samuti kõik Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
bürood (tasuta) ning SEB kontorid (tasuta kuni 30. juunini).
ID-koolitus toimub Vaata
Maailma Sihtasutuse projekti Arvutikaitse 2009 raames.
Arvutikaitse 2009 partnerite
koostöö eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust
arvuti- ja internetiturvalisusest
ning soodustada ID-kaardi ja
Mobiil-ID kui lihtsaimate enesekaitsevahendite kasutuselevõttu elektroonilistes toimingutes.
Lisainfo koolitusboksi kohta
www.vaatamaailma.ee/koolitusboks
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HKK läheb mereröövlitega
kohtuma

Saalihoki

kalle kask
projektijuht

Laupäeval, 17. mail toimus
järjekordne Keila Huvitavate
Kohtumiste Klubi peoõhtu
Kultuurikeskuses. Siinkohal
kuuluvad tänusõnad 9. laudkonnale, kel õnnestus korraldada suurepärane õhtu stiilis
“Suveks saledaks”. Kuna suvi
pole mägede taga, siis on lootust, et väike kehakultuur mõjus selleks ettevalmistavalt.
Maikuu klubiõhtu on traditsiooniliselt eelviimane üritus hooajal. Punkt pannakse
suvepäevadega, mida korraldavad vaheldumisi Keila ja
Rapla Pereklubid. Suvepäevigi ilmestab alati ühtne varem
kokkulepitud stiil, millest kinnipidamisel on osalised tihti
geniaalsuseni nutikad. Möödunud suvel, kui korraldajaks
oli Keila, toimus üritus stiilis
“sanatoorium” Peipsi järve ääres Kauksis.
Käesoleval aastal on korraldajaks Rapla, kes on nähtavasti eelmise kahe aasta jooksul
andunult vaadanud filmi „Kariibi mere piraadid“. Innustatuna sellest kavandavadki Keila ja Rapla HKK “mereröövlid”
12.-13. juulil rüüsteretke Saa-

“Prügipidu”
remaale Kihelkonda. Erilise
hävitustöö alla satuvad igavus,
mõttelaiskus ning vaimupimedus.Mööduv hooaeg on andnud mitmeid huvitavaid stiiliõhtuid. Märkimist väärib 7.
laudkonna poolt korraldatud
“Prügipidu”, mille idee oli aktuaalne ning õhtu külalisteks
kutsutud
heategevusürituse
“Teeme Ära 2008” toimkonna
liikmed. Nii mõnedki laudkonnad said vajalikku infot ning
indu osalemaks selles üle-eestilises ürituses. Peale üritust
tekkis idee korrata sellist aktsiooni ka tulevikus kasimaks
kallist kodulinna kõntsast.
Pereklubi 28. hooaeg on ol-

foto: erakogu

nud klubile ka kaotuste aasta.
Meie seast lahkus klubi asutajaliige Gunnar Saaliste. Vanemad klubilised mäletavad teda
kui üht ideedest pakatavat väsimatut Pereklubi Presidenti.
Lõpetuseks soovin tänada
kõiki laudkondi, kes lõppeval
hooajal olid pidude korraldajad kui ka neid, kes aktiivselt
osalesid klubiõhtutel. Loodetavasti suudame Saaremaale
minna suure piraatkonnaga,
et pakkuda väärilist vastupanu
konkureerivatele jõukudele.
Kõlab küll nostalgiliselt või
mõne jaoks isegi sovjetlikult
aga kollektiivis, igatahes, peitub jõud

huvitav

Kaunis käsitöö sotsiaalkeskuses
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Teisipäeval avati Keila sotsiaalkeskuses
päevakeskuse
hooaja ülevaatenäitus „Loomisrõõm“. Näitusel on eksponeeritud
kangastelgedel
kudumise ringi, õmblusringi,
lapiringi, prahiringi, kunstiringi, siidimaalijate ja savitöö
tegijate tööd.
Näitus on avatud tööpäeviti 28.maist - 6.juunini
2008 ja laupäeval 31.mail kell
10.00-16.00.

Näitus “Loomisrõõm”

24-25.05 toimus järjekordne (neljas) Eesti suurim rahvusvaheline noorteturniir Keila Fatpipe Cup
2008 (vanuseklass U17-91.
sünd. ja nooremad), millest
võttis osa 12 võistkonda
Eestist, Lätist ja Soomest.
Mängud olid põnevad ja
eriti tasavägisteks kujunesid ﬁnaalid.
Turniiri võitjaks tuli Pargauia võistkond Lätist, kes
alistas ﬁnaalis SK Favoriit
võistkonna 5-1. Kolmanda
koha mängus alistas Soome klubi Lohjan Salibandy
Ääsmäe SK 3-1.
Turniiril mõõdeti ka Fatpipe Speedmasteril palli
lendamise kiirust.
Parima tulemuse saavutas Läti Rubene mängija,
kelle pall lendas 151km/h.
Turniiri korraldajateks
olid Keila SHK, Automaailm, Fatpipe, SK Favoriit ja
turniiri läbiviimist toetas ka
Keila Linnavalitsus
Lõppjärjestus
1. Pargauia (Latvia)
2. SK Favoriit (Estonia)
3. Lohjan Salibandy (Finland)
4. Ääsmäe SK (Estonia)
5. Rubene (Latvia)
6. Ferrata SK (Estonia)
7. SB PRO (Finland)
8. Ligatne (Latvia)
9. PakiVisaPanthers (Finland)
10. Rigas Lauvas (Latvia)
11. SK Saku Fortuna (Estonia)
12. Keila SHK (Estonia)

vaba aeg

Keila juubeli
maleturniirist
kalju kajak
keila maleklubi esimees

Alates Keila linna 50.aastapäevast on kujunenud traditsiooniks, et maletajad tähistavad linna sünnipäeva
maleturniiriga.
Möödunud
pühapäeval jõuti XII Keila kiirmaleturniiri korraldamiseni.
Kogunes 73 maletajat, peamiselt küll Tallinnast oma linnaosadega. 9-voorulisel kiirmaleturniiri olidki võidukad
pealinna maletjad: 1.-2. koht
Igor Švõrjov ja Tarvo Seeman
7,5 punkiga ning eelmise turniiri võitja Ilja Vovk 7p (turniiri tabel Interneti Maleliidu
kodulehel). Kuna Keila maletajad on vabariigi arvestuses keskpärased, siis ka Keila
üleriigilisel turniiril jäid nad
keskmiste hulka: Jakob Jõgi
29.koht(5punkti), Kalju Kajak

35.koht (4,5 punkti), Elmar
Niinepuu 41.koht(4.5punkti),
Mart Kaljas 61.koht (3punkti)
jne. Edukamateks tunnistati seenioridest Raivo Koskre
(Saku), noortest Mark Lapidus (Mustamäe) ja naismaletajatest Kai Naurits (Rapla).
Keila seenioridest oli edukam
M.Kaljas, naistest Lea Vahter
ning noortest Cärolin Küttim
ja Hedvig Rass. Võistkondlikult läksid arvesse edukama
nais- ja meesmaletaja, seeniori
ja noore punktid. Sellises arvestuses reastuti: 1.koht Mustamäe 17punktiga, 2. Koht
Kadriorg 15,5p, 3.koht Keila
15,4p, 4.koht Rapla 13,5 p jt.
Eelpoolnimetatud
maletajaid autasustati kaunilt kujundatud Keila linnavalitsuse
diplomite, medalite ja võistkondliku rändkarikaga.

vaba aeg

“Keikal” Kohtla-Järvel
mare oselein
SEGATANTSURÜHM KEIKAeL

24. mail toimus Kohtla-Järvel Ida-Virumaa rahvatantsijate põlvkondade tantsupidu,
mille aujuhiks oli palutud
proua Ilma Adamson ja külalisesinejaks tema juhitav segarahvatantsürühm Keikal.
Tantsisime peol, kus lisaks
meile lustis 49 Ida-Virumaa
rühma 741 tantsijaga. Peo idee
algatajaks ja tantsude valijaks
oli kohalik tantsuõpetaja Eike
Rõõmus ja teostajaks ning
üldjuhiks Urve Kilk.

„Teie peate viru verd vägevana hoidma, elupuu juuri
toitma ja võsude eest armastusega hoolt kandma, et põlispõlvedest alguse saanud ilu
elaks ja edasi kestaks,” ütleb
kümnes tantsijate käsulaud.
Kohaliku sõnasepa Virve Osila
koostatud 10 tantsija käsulauda said peolt kaasa kõik osalenud tantsurühmad.
Oli päikeseline pidu ja meeldiv kogeda, et Kohtla- Järvel
on nii palju innustunud tantsijaid, tublisid tantsuõpetajaid
ja hulgaliselt rahvakultuuri
toetajaid.

foto: märt lillesiim
foto: erakogu

Kingi endale või sõbrale üks lõõgastav päev Keila Tervisekeskuses

Keila Tervisekeskuse mini-Spaa lõõgastuspakett
KEILA TERVISEKESKUS

Paketis sisaldub:
- Meemassaaz 1 t või Sügavkooriv massaaz surnumeresooladega 1 t
- Sauna, basseini ja jõusaali kasutamine
- Soolakamber 20 min
Hind 400.-

Paketis olevad hoolitsused palume eelnevalt broneerida!
Tel. 67 37 600

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

Kuulutused

Reede, 30.05.2008 • Nr 22 (34)

Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„ÜLLATAVAD AVASTUSED“
Fotonäitust eelminse aasta suvel toimunud arheoloogilistst
kaevamistest
3.aprill – 18.mai
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatu Keila
linnaks nimetamise 70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
„EESTI LAPITÖÖ SELTSI
AASTANÄITUS“
20.mai – 31.mai
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
„LOOMISRÕÕM“
Keila sotsiaalkeskuse päevakeskuse ringide hooaja
ülevaatusnäitus
27.mai – 6.juuni
Keila sotsiaalkeskuse saalis
Keskväljak 17, Tel: 6791570
e-post: sots@keila.ee
„FOTOJAHI NÄITUS“
Fotojahi parimad tööd
Linnavalitsuse fuajees
Näitus avatud ööpäevaringselt

kontsert
„VÄIKE ÖÖMUUSIKAL“
Armastatud muusikahittide
kontsert. Esinevad Lauri Liiv,
Mikk Saar, Nele-Liis Vaiksoo ja
Mihhail Gerts(klaver). Kavas
laulud tuntud muusikalidest.
15.juuni kell 20.00

Pilet eelmüügist 125.-(Piletilevi,
kultuurikeskus)
Kohal 150.-/175.Keila Lauluväljak
Tel: 6045045
„SOTSPOP 2008 SUVETUUR“
20.juuni kell 20.00
Omaaegseid lööklaule esitavad
Kaire Vilgats, Rolf Roosalu,
Bert Pringi, Jakko Maltis,
Susan Lilleväli, Pille Pürg jt
Pilet eelmüügist: 125.-(Piletilevi, kultuurikeskus)
Kohal 135.-/150.Keila lauluväljak
Tel: 6045045

sport
BALTI KARIKAMÄNG
Karikamäng Ameerika pesapallis
31.mai
Keila staadionil
EESTI NOORTE MV UJUMISES
5.juuni
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee
KEILA MV UJUMISES
Keila Swimclub auhinnavõistlused ujumises
7.juuni
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee

muud üritused

Palju õnne!

31.mai kell 10.00 – 23.59
Keila keskväjakul

Sündinud

LASTEKAITSEPÄEV KEILAS
1.juuni kell 10.00 – 13.00
Keila keskväljakul
DOONORTELK
2.juuni kell 12.00 – 18.00
3.juuni kell 11.00 – 17.00
Keila kultuurikeskuse vastas
oleval väljakul
Tule verd loovutama ja võta
sõber kaasa!
Doonortelk ootab vereloovutajaid!
www.verekeskus.ee
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee

12.05.2008 - Laura Kroon
25.05.2008 - Heili Pütsepp
Elu on kui laul, on habras ta viis
Heliseb hetk ...ja kustub siis

Lein ei mahu sõnadesse

Avaldame siirast kaastunnet

Meie südamlik kaastunne Vilve

Alati jääb südamesse

Maret Puhkile

Tomingas`ele väimehe

Sügav kaastunne Enele ja

Adventkoguduse piiblitund
31.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

„SÕPRUSLINNADE KONVERENTS“
30.mai kell 12.00 – 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee

Adventkoguduse jumalateenistus
31.mai kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

KEILA PÄEVA AKTUS
30.mai kell 19.00
Keila Päeva aktus ja Keila linna
teenetemärkide üleandmine
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12 Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Surnuaiapühad
1.juunil kell 13.00 Korvi kalmistul
15.juuni kell 14.00 Karjaküla
kalmistul
3.augustil kell 14.00 Ohtu
kalmistul
Teenib õpetaja Marek Roots

KEILA PÄEV

abikaasa Olavile kalli

ISA

Ants
Kändmaa

ÕE

lahkumisel

surma puhul

kaotuse puhul.

Keila Linnavolikogu

Naabrid Prukner ja Pärnala

Keila Linnavalitsus

PÜ Naisansambel

Südamlik kaastunne
Maret Puhk ´ ile

ISA

kogudus
3. pühapäev pärast nelipüha
1.juuni kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Kalmistupüha Korvi kalmistul
kell 13.00
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kaotuse puhul
Keila Lasteaed Vikerkaar pere.

Kuulutused
Töö
Balti Kivitehas OÜ pakub
tööd Keilas kivideladujatele
ja hooldemeistrile. Lisainfo
telefonil 56 600 841
Otsin tööd lapsehoidjana.
Telefon 56481826, e-post:
birx9999@hot.ee.

kinnisvara
Müüa Keilas maa-alune
garaažiboks. Tel. 55550501
Müüa maitsekalt ja kvaliteetsete materjalidega sisustatud ridaelamuboks Keilas,
Tervise tänaval. Hind 2 550
000 EEK koos sisustusega.
Otse omanikult ,tel. 56234034.

muu
AS KeVa autokoolis algavad

B-kat.autojuhikursused 05.
juunil. Info ja reg. tel 6791 473.
Samal tel. reg. C ja CE- kat.
autojuhikursustele.

ost/müük
Keila Turg võtab komisjonimüüki sõiduautosid. Tel: 55 58
38 22
Ostan vanavara, mündid,
märgid, aurahad, margid,
väärismetallist (kuld, hõbe,
plaatina, vask, alumiinium jt)
ehted ja muud tooted, portselan, kellad, antiiktooted. Head
hinnad. Keila Turg, kiosk nr 16.
Avatud iga päev 9.00 – 14.00.
Tel: 55 66 45 25.

teenus

esmaabi. E 13- 18, T 11-16, N
13-18, R 10-14.Haapsalu mnt
31A, telefon 678 2211.
Arvutiabi ja antennitööd
(VIASAT, ZUUMTV). SAT-TV
Antennikeskus. Jaama 13,
Keila. 6781899, 55684433,
55684438.
Koduaia kujundamise
ideed ja aia rajamine koos
pererahvaga. Aia hooldamine,
väetamine, konsultatsioonid.
Suvine õunapuude lõikus. Tel
5049835, www.virkus.com/
aiandus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448

Dr. Eve Kohv Hambaravi. Hambaravi (laste raviks
haigekassa leping), kirurgia,

Keila muusikakool võtab vastu uusi õpilasi 2008/2009 õppeaastaks

Tule doonoriks – Sina saad aidata!
Doonortelk ootab vereloovutajaid!
2. juunil kell 12.00-20.00
3. juunil kell 09.00-17.00
Keila Kultuurikeskuse vastas oleval väljakul
Tule verd loovutama ning võta sõber kaasa!-

Järgmistele erialadele:
metsasarv, trompet, klarnet, saksofon, flööt, akordion, kitarr
kannel, viiul, klaver, löökpillid
Konsultatsioonid
30. mail kell 16.00-18.00

2. juunil kell 16.00-18.00

Eksamid
3. juunil või 4. juunil kell 16.00-18.00
Informatsioon:
www.keila.ee/muusikakool
Tel. 60-44-278 (kell 13.00-19.00)
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Mini-Spaa juuksurisalong pakub Keila
pensionäridele ja lastele 5. juunil:

KEILA TERVISEKESKUS

30,- krooni eest juukselõikust ja kohvikus tass kohvi või klaasi mahlajooki.

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee Info ja broneerimine 6 737 600
www.keilasport.ee
Pakkumine kehtib ainult selle

kupongi esitamisel.

- Jalgrataste müük
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
hooldus
Keila tervisekeskuses
- Valik sammulugejaid
tel: 6 737 666
- Salomoni jalatsid
email: krp@keilarattapood.ee

www.lemeks.ee

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
30.05 ja 06.06 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

PROTTEN F.S.C.
F.S.C.
ASAS
PROTTEN

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

NOORMEESTELE KOOLILÕPU
PROTTEN kevad-suvi
2008 kollektsioon
ÜLIKONNAD,
LIPSUD,SÄRGID

Kõik madratsid
- 20 %
tarneajaga 1 nädal
Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus
selt
Kevadihinnad
d
soodsa
tel: 6536455, 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO
Saksamaalt - mudelid,MANTLID
uued mudelid
YAYA
Hollandist-uued
ERFO Saksamaalt-uued mudelid
UUSVALIK
VALIK KÄEKOTTE
KÄEKOTTE JA
UUS
JA PESUTOOTEID
PESUTOOTEID
TÄIENENUD
VALIK
TÄIENENUD VALIKLÕHNASID
LÕHNASID
UUS
UUSVALIK
VALIKJALATSEID
JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt
SUUR VALIK KAELAEHTEID Saksamaalt

OLETE
OLETE OODATUD!
OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE
OMANIKELE SOODUSTUSED
SOODUSTUSED
KLIENDIKAARDI
PALDISKI
, KEILA
TEL.6747575
PALDISKIMNT.19
MNT.19,
KEILA TEL.6747575
E-R
E-R 9.00-19.00
9.00-19.00
LL 10.00-16.00
10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

PKC Eesti AS pakub juhmeköidiste, kaablikimpude ja elektoonika
konstrueerimise ning lepingulise valmistamise teenuseid tarbesõidukite,
telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstusele. Oleme jätkuvalt kasvav ja
arenev ettevõte, kus hetkel töötab juba ligi 1300 inimest. Meie klientideks
on oma valdkonna turuliidrid. PKC Eesti AS kuulub globaalsesse PKC
Groupi kontserni, kelle tehastes Brasiilias, Eestis, Hiinas, Mehhikos,
Soomes ja Venemaal töötab ühtekokku üle 5500 inimese.

Hei, Sul on keskeriharidus ning elektrotehnika-, mehaanikaja arvutialased teadmised, oskad inglise ja vene keelt,
saad aru soome keelest või on Sul kogemusi antud
valdkondades, siis…
TULE MEIE MEESKONDA!
Otsime

TESTSÜSTEEMIDE TEHNIKUID JA
MEHHATROONIKUID!

Pakume häid töötingimusi ning koolitusvõimalusi ka väljaspool Eestit!

Lisainfo tel: 6390100, email: personal.eesti@pkcgroup.com
www.pkcgroup.com/estonia

