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Tantsupeole pääses Keilast
seitse tantsurühma
Esmaspäeval kuulutati välja tantsurühmad, kes pääsesid
suvisele XVIII tantsupeole Meri . Keilast lähevad peole
kõik selleks soovi
avaldanud rühmad.
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Uus ja avaram
Rõõmu
kaubamaja on
valmis
Laupäeval jõuavad lõpule
Rõõmu kaubamaja rekonstrueerimistööd. Töödega on kõik osakonnad
saanud uue koha, endisest
saalipaigutusest ei ole
enam midagi järel.

Vanuse poolest kõige väiksemad tantsupeolised on Keila
algkooli 3. klassi rühm (juhendaja Aire Toms) ja 4. klassi
rühm „Tantsusipelgad“ (juhendaja Anniki Kase). Noorte
segarühm „Pillerkaar“ saadab
peole 7.-9. klasside tantsijad
(juhendaja Vilve Nilk ja Aire
Toms) ja noorte segarühma
(juhendaja Vilve Nilk ja Aire
Toms). Täiskasvanutest said
peopääsmed
segarahvatantsurühm „Keikal“ (juhendajad
Ilma Adamson ja Reet Leemets) ning naisrühmad „Koidula“ ja „Keikal“ (juhendaja
Ilma Adamson).
Tantsupeol soovis osaleda
kokku ligi 11 000 tantsijat,
peol tantsimise võimaluse
saavad kokku 534 tantsu- ja
võimlemisrühma 7460 tantsija
ning võimlejaga. Teiste hulgas
on tantsupeole oodata ka nelja
rühma Soomest ja kolme Lätist kokku 136 esinejaga.
25. laulu- ja tantsupidu
„ÜhesHingamine“
toimub
2.-5.juulil. Tantsupeo kontserte toimub kokku kolm – reedel,
laupäeval ja pühapäeval. Laulupeol laulvate kollektiivide
lõplik nimekiri selgub samuti
veel maikuus.
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Muuseumiöö
Keilas ja Kolgas
Laupäeval, 16. mail toimub
üle-eestiline muuseumiöö,
mil muuseumid on tavapärasest kauem avatud.
Harjumaa Muuseumi
eriprogramm algab kell
18 muuseumis ja lõpeb
orienteeruvalt kell 20.30
Keila Keskpargis.
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LUGEJAGA VESTLEB

Nädal Lõppes, teine algas

Tasuta lilled kõigile?

Juba mõnda aega on lehetoimetusele laekunud
rohkelt palveid kirjutada sellest, et linn on saanud
ilusamaks ning paljudesse paikadesse istutatud
lilled rõõmustavad silma. Sel nädalal on lilleilu puudutavad pöördumised olnud kahjuks olude sunnil
teise tooniga. Nimelt leidsid mitmed isikud, et lilled
on linnas kasvamas selleks, et nende isiklikke vaase
ehtida.
Lilli varastati esmaspäeva ööl väikesest pargist
linnavalitsuse ees. Lihtsalt nopiti. Õnneks on lootust, et politsei valvekaamerate salvestuse abil
varga ka kätte saab ning teda karistab.
Lilli varastati päise päeva ajal Raeapteegi eest –
ette sõitis auto, sellest väljus meesterahvas, noppis
lilli ning sõitis minema, enne kui pealtnägijad ehmatusest toibuda jõudsid.
Lilli noppimas on nähtud inimesi ka mujal Keilas.
Liiguvad lausa jutud, et neidsamu lilli on linna peal
müügiks pakutud.
Mõte on hea. Mulgi on laupäeval juubelile minek, sünnipäevalast kindlasti rõõmustaksid valged
tulbid. No ja ega väike lisasissetulek ka paha
teeks. Või kuidas?
Lilleilu linnas
on ikka kõigile ühiselt, mitte
neile, kes sünnipäevale
minek ees, emale lilli
tarvis või raha vähe.
Hoiame üheskoos
seda ilu.

doris matteus
doris@keila.ee

Kuidas muuta kogukond
hoolivamaks?
eike käsi
KEILA ABILINNAPEA

Miks võimud midagi ette ei
võta? Selline küsimus on esitatud Keila linna ametliku kodulehe foorumis ja ajendanud on
küsijat lärmakate, sageli alkoholijoobes noortekampade kogunemine väikelaste mänguväljakutele. Teema püstitajal
on õigus, et olukord on mahedalt väljendades masendav.
Probleem pole mitte üksnes
mänguväljakutel, ka teised
avalikud kohad muutuvad
kambakogunemiste tõttu linnakodanikule vähemturvalisteks (pargid, jaama ümbrus,
koolimajade ümbrus, jt.). Üha
enam ja enam on alkoholi tarbimist väga noorte alaealiste
seas.
Mures on ka linnavalitsuse
ametnikud ning jõustruktuuride esindajad. Lahendused aga
ei sünni kergelt. Siiski on algus
tehtud - linnavalitsuses kogunes mõttegrupp, milles osalesid noorsoo- ja lastekaitsetöötajad,
kooli
psühholoog,
linnavalitsuse
nõunikud.
Üheskoos püüti leida lahendusi, kuidas jõuda nendeni, keda
probleemid kõige valusamini
puudutavad, kes aga sageli ise
seda ei adugi. Kas meie, lapsevanemad, teame oma lase käike ja olemisi õhtutundidel ja
kas me oskame jälgida oma
last ja avastada mõjuainete tarbimist? Millised oleksid need
olulised näpunäited lapsevanemale, kellel on kahtlus ja
mure oma lapse pärast? Kas
tänavanoorsootöö on Keilas
vajalik? Need ja veel muudki

Foto: valdur vacht

teemad vajavad ühist arutamist ja on seda väärt, et kokku
tulla ja otsida lahendusi, kuidas muuta oma linna veelgi
turvalisemaks, linnakodanikku
hoolivamaks ja anda kogukonna arvamusele suuremat kaalu.
Mõttegrupis osalejad toetasid mõtet, et alustama peaks
ümarlaua kokkukutsumisest,
kus osaleksid lisaks eelnimetatutele noorsoopolitsei esindajad, aktiivsed linnakodanikud,
noorteühenduste
esindajad,
linna
korrakaitsekomisjoni
liikmed. Kuna väga olulist osa
mängib tänapäeval visuaalne
reklaam, siis tekkis mõte välja
kuulutada visuaalse reklaami
kujundamise konkursi.
Kogukonnas on hea elada,
kui see on turvaline, mõistev
ja elujõuline. Turvatunnet ei
tekita üleöö, aga seda on võimalik saavutada. Seepärast
alustamegi lihtsamatest asjadest ning istume üheskoos

eike käsi:

“Kogukonnas on
hea elada, kui
see on turvaline,
mõistev ja
elujõuline.”

kasulik
Mida on vaja teada
puude raiumisest
linnas?
Linnapuud võib raiuda vaid
raieloa alusel. Raieloa saamiseks tuleb esitada taotlus
linnavalitsusele, puu vaadatakse kohapeal üle, pärast
seda väljastatakse luba või
keeldutakse sellest, põhjendades keeldumist. Raieluba
peavad taotlema nii asutused-ettevõtted oma territooriumil kui ka eraisikud oma
krundil raie teostamiseks.
Raieluba saab taotleda,
kui puu on kahjustatud või
kuivanud, kasvab majale lähemal kui kolm meetrit või
kahjustab vundamenti. Ka
kinnitatud ehitus – või haljastusprojekti elluviimiseks
võib taotleda raieluba.
Ka puude hoolduslõikusest on soovitav teavitada
linnavalitsust, eriti kui tegemist on väljapool krundi piiri
kasvavate puudega. Ebaõige
lõikusega võib puud pöördumatult kahjustada, näiteks
lõikusmeetod ei sobi antud
puuliigile, ei ole vegetatsiooniperioodist lähtuvalt õige
aeg puu hoolduslõikuseks,
puu võib olla looduskaitse
all või linnaruumi rohekoridori osa.

Looduskaitseseadus
laua taha, kus arutame koostöö võimalused läbi ja paneme
võimalikud tegevused ning
vastutajad paika. Kindlasti on
häid mõtteid paljudel kaaslinlastel.
Kutsun kõiki hoolivaid ja
kaasa rääkida tahtvaid linnakodanikke 27.mail kell 18.00
Keila Linnavalitsuse saali, et
teha hea algus hoolivuse tähtsustamisele ja lahenduste leidmisele meie ühistele mureprobleemidele.
Kaunist kevadet ja kohtumiseni!

Tiheasustusalal kasvava puu
ebaseadusliku raie eest karistatakse rahatrahviga kuni
1 800 krooni või arestiga.
Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik,
karistatakse
rahatrahviga
kuni 50 000 krooni.

Nädal piltides

Keilasse Jõe tänavale kerkib skatepark

Keila nädalaleht

Fotod: valdur vacht

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

7.mail selgitati taaskord keila gümnaasiumi Foto: valdur vacht
preemia “Oma Nägu” laureaadid. Vasakult: Aila Savisaar
(muusikaliste teenete eest), Liisa Suba (eduka omaloomingu kirjutamise eest), Hanna-Grete Äkke (peapreemia kunstis7.-9.klasside seas) ja Lisanna Lepik (peapreemia kunstis
4.-6.klasside seas). Pildilt puudub Kertu Paalaroos, kes sai
peapreemia keskkooliastmes.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

foto: valdur vacht

Keilas õitsevad lilled meelitavad kohale ka
lillevargaid. Õnneks on politseil kahtlusalused olemas ning
loodetavasti ei jää rüüstajad karistuseta.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Laupäeval avatakse uues kuues
Rõõmu Kaubamaja

Laupäeval jõuavad lõpule eelmise
aasta juunis alanud
Rõõmu kaubamaja
rekonstrueerimistööd.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Valminud on uus ja suurem
täielikult
rekonstrueeritud
kaubanduspind. Veidi vähem
kui aasta kestnud töödega on
kõik osakonnad saanud uue
koha, aastatagusest saalipaigutusest ei ole enam midagi järel.
Muutunud kaubavalik
Tänu suurenenud saalipinnale
toimuvad muutused ka kaubavalikus. Ehitustööde ajal kokkupressitud tööstuskaupade
osakonnad muutuvad avaramaks, rohkem pinda on liiku-

miseks ja kauba eksponeerimiseks. Tarbijate ühistu juhataja
Olev Mälli sõnul on üks tähtsamaid uuendusi see, et juurde
tuleb valgustite osakond. Olev
Mäll: „ Kui muidu sai osta vaid
väikses valikus elektripirne,
siis nüüd ei pea spetsiifilise
kauba ostmiseks enam pealinna sõitma.“ Elektripirnide valik suureneb oluliselt, müügile
tuleb ka valgusteid. Lisaks
leiab Rõõmu kaubamajast
edaspidi ka pisiremonditarvikuid ja töövahendeid. Olev
Mäll: „ Mõnikord on tarvis kodus midagi parandada, aga õiges suuruses kruvi või nael on
puudu. Just sellistele muredele püüamegi lahendust pakkuda, et keilakad saaksid kiiresti
oma pisitööd tehtud.“ Töövahendeid pakutakse ka aiapidajatele, kaubamajast on võimalik soetada ka seemneid,
lillesibulaid, väetisi, mulda ja
mitmesuguseid aiatarvikuid

ning aiamööblit.
Suurem laienemine toimus
ilutoodete osakonnas. Olev
Mälli sõnul suureneb oluliselt
parfümeeriakauba valik, leida
võib ka ehteid. Kosmeetikaosakonda lisanduvad uued
kaubamärgid ja enam rõhku
hakatakse panema loodustoodetele.
Kuigi toiduosakond oli juba
varem valmis, lisandub ka sinna tervisetooteid ja puuvilju.
Internetikohvik ja apteek
Kindlasti ei jää külastajatele
märkamata uus klaasaatriumiga peasissepääs, mille ääres
leiavad koha Rõõmu kaubamaja infopunkt, internetikohvik
ja apteek. Infopunktis müüakse kaubamaja kinkekaarte, telefoni kõnekaarte ja lotopileteid ning lähiajal hakatakse
vormistama kallimate kaupade
järelmaksu.
Lisaks avatakse Rõõmu

Foto: märt lillesiim

kaubamajas ka internetikohvik, kus klient saab teostada
tasuta kiireid internetitehinguid ja selle kõrval nautida ka
head tassi kohvi.
Kaubamaja ruumides avab
oma uksed Ülikooli Apteek,
mis loodetavasti rahuldab Keila loodeosas elavate inimeste
vajadusi. Olev Mälli sõnul on
Ülikooli Apteek praegustele
trendidele vastav, kuna erine-

valt teistest apteekidest saab
klient ise riiulitelt vajaliku
kauba valida. Lisaks pakub
Ülikooli Apteek suures valikus
loodustooteid.
Vastavatud Selver ei ole
Olev Mälli sõnul Keila Tarbijate Ühistule väga palju mõju
avaldanud. Käive on küll vähenenud, kuid Olev Mäll peab
seda pigem majanduslangusest
tulenevaks.

Uudis

1. juulist muutub haigushüvitiste maksmise kord
eesti haigekassa

Alates 1. juulist kehtima
hakkav uus haigushüvitiste
maksmise kord rakendub haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või
hiljem. Muudatused puudutavad ainult haigushüvitise
maksmist.
Muudatused haigushüvitise
maksmisel:
• haigushüvitist hakatakse
kindlustatule maksma alates
haigestumise 4. päevast (praegu makstakse alates 2. päevast);
• haigestumise 4. päevast kuni
8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 80%
töötaja
keskmisest töötasust;
• alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist
haigekassa.
Näide haiguslehtede esita-

misest ja hüvitise maksmisest alates 01.07.2009.
Tööandjale esitavad haiguslehed Martin, Kalle ja Kati: Martini haiguslehe töövabastuse
põhjus on „Haigestumine”
ning töövabastuse periood
29.06.2009 – 03.07.2009.
Martini tööandja täidab ära
töövõimetuslehe
saatekirja
ning esitab koos haiguslehega
7 päeva jooksul haigekassale.
Kuna Martini haigusleht algab
varem kui 1. juuli 2009, siis
tema puhul haigushüvitise
maksmisel uut korda ei rakendata.
Kalle haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine” ning töövabastuse periood
01.07.2009 – 18.07.2009.
Kalle tööandja teeb haiguslehest koopia, täidab juurde
töövõimetuslehe
saatekirja
ning edastab need haigekassale 7 päeva jooksul. Seejärel arvutab ja maksab tööandja hil-

Avatud: 10-21

jemalt palgapäevaks (kuid
mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe
esitamisest tööandjale) välja
Kalle
haigushüvitise
04.07.2009 - 08.07.2009 perioodi eest. Selleks arvutab ta
välja Kalle haigestumisele eelnenud 6 kuu töötasu andmetelt ühe päeva keskmise töötasu suuruse vastavalt Vabariigi
Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise korrale (oletame, et see
summa on 500 kr). Haigushüvitise summa saamiseks arvutab tööandja 500 kroonist 80%
ning korrutab 5 päevaga (400
x 5 = 2000). Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x
2000 = 420.
Seega maksab tööandja Kallele haigushüvitist 1580 kr.
Lisaks maksab Kallele haigushüvitist
haigekassa
09.07.2009 – 18.07.2009 pe-

rioodi eest. Selleks arvutab
haigekassa kalendripäeva keskmise tulu Maksu- ja Tolliameti
2008. aastal Kalle eest arvestatud sotsiaalmaksu andmete
alusel.
Maksu- ja Tolliameti andmetel arvestati Kalle eest 2008.
aastal sotsiaalmaksu 39 600
krooni, seega oli Kalle tulu
2008. aastal 39 600/ 0,33 =
120 000 krooni. Kalendripäeva
keskmise tulu saamiseks jagatakse tulu 365-ga (120 000 /
365 =328,77). Hüvitise summa saamiseks arvutatakse kalendripäeva keskmisest tulust
80% ning korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga (10 x 328,77 x 0,8 =
2630,16 kr. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x
2630,16 = 552,33. Seega maksab haigekassa Kallele haigushüvitist 2078 kr (haigekassa
ümardab hüvitised väljamaksmisel täiskroonideks).

Kati haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine
või vigastus raseduse ajal”
ning töövabastuse periood
01.08.2009 – 10.08.2009.
Kati tööandja teeb haiguslehest koopia, täidab juurde töövõimetuslehe saatekirja ning
edastab need haigekassale 7
päeva jooksul.
Kuna töövabastuse põhjus
on „Haigestumine või vigastus raseduse ajal”, siis tööandja ei maksa haigushüvitist ja
Katile maksab haigushüvitist
haigekassa sarnaselt varem
kehtinud korrale (alates haigestumise 2.päevast ning 80%
kalendripäeva keskmisest tulust).
Täiendavaid küsimusi alates 01.07.2009 jõustuvate
muudatuste kohta töövõimetushüvitiste maksmisel on võimalik haigekassale esitada
meiliaadressil: tooandja@haigekassa.ee
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Lühidalt
Muinsuskaitse
talgupäev Keskpargis
Heakorrakuu teine talgupäev toimub koostöös Muinsuskaitse ümarlauaga laupäeval, 16.mail Keila Keskpargis.
Talgupäevale on oodatud
kõik huvilised, kel soovi pargi
korrastamisel kaasa lüüa.
Kogunemine on laupäeval,
16. mail kell 10.00 Keskpargis
asuva veetorni juures.
Plaanitud
töödeks
on
raietööde käigus tekkinud okste koristamine, riisumine, põõsaste lõikamine.
Kaasa on soovitav võtta oksakäärid ja rehad ning töökindad. Pärast paaritunnist töötegemist pakutakse talgulistele
suppi.
Oma tulekust on juba varem teatanud linnavalitsus ja
linnavolikogu reformierakonna
fraktsioon.

Enstoga ühineb Imco
Imco, plastvalutoodete valmistaja Tallinnas, ühineb peagi
Enstoga. Sellest lähtuvalt tuuakse Ensto plastkarpide tootmine
Soomest üle Eestisse Imco tehasesse. Tootmine tuuakse üle
2009 aasta jooksul.
Ühinemine ja plastkarpide
tootmise ületoomine Eestisse
mõjub loodetavasti sünergilise eelisena mõlema osapoole
jaoks. Imco ühinemine Enstoga
säästab EM Group’i jaoks kulusid ning ühtlasi tugevdab Ensto
jätkusuutlikkust. Samuti tugevneb Ensto positsioon elektrisüsteemide lahenduste tootjana teiste konkurentide seas.
Ensto on rahvusvaheline
tööstuskontsern ja pereﬁrma,
mille tegevusala on elektriseadmete ja -tarvikute väljatöötamine, valmistamine ja turustamine. Ensto tooted on kasutusel
nii elektrijaotusvõrkudes kui ka
kodudes ja ühiskondlikes hoonetes igapäevaelu vajaduste
rahuldamiseks. Enstol on nii
tehas kui müügiettevõte Keilas
kokku ligi 300 töötajaga.
Imco on ligi 5 miljoni eurose aastakäibe ja 70 töötajaga
plastvalutoodete tootja. Ka
Enstole valmistab Imco plastikkomponente. Mõlemad, nii
Imco kui Ensto, kuuluvad Soome EM Group’i.
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Haapsalu mnt. 57b, Keila www.keilaty.ee

16.mai 2009
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Politsei jälgib
haljasaladel parkijaid
Linnavalitsus ning politseiga on võtnud südameasjaks
lõpetada parkimine linna haljasaladel.
Linnavalitsuse keskkonnanõunik Ülle Lindus ja Keila
konstaablijaoskonna politseinikud on teinud korruselamute
piirkonnas mitu ühist reidi, et
kaardistada kohti, kus tavatsetakse autosid murule parkida.
Seejärel tehakse kindlaks vastavate maatükkide omanikud
ja uuritakse, kas ta talub oma
maa-alal murule parkimist.
Linn ei ole andnud vaba voli
enda valduses olevatel haljasaladel parkimiseks, välja arvatud mõni üksik piirkond – näiteks terviseradade piirkonnas
suuremate ürituste ajal.
Keila linnavalitsuse pressiesindaja sõnul ei ole parkimiskorralduse jälgimise eesmärk
trahvimine: „Eesmärk on hoida
kokku haljasalade taastamisele
kuluvat raha ja hoida haljasalad korras. On igati mõistetav,
et autot peab parkima ja igaüks soovib oma sõidukit parkida võimalikult lähemal kodule.

liikluseeskiri
§17. Mootorsõidukid, välja
arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda
ega parkida väljaspool
teed kohtades, mis ei ole
ette nähtud mootorsõidukite liikluseks. Nendes
kohtades võib liigelda
ainult maaomaniku loal.
§119. Haljasalale ei tohi
ilma selle omaniku (valdaja) loata sõita ühegi
sõidukiga.
§151. Peatuda ei tohi:
12) haljasalal ilma selle
omaniku (valdaja) loata;

Kui elamu ümbruses parkimiskohti napib, peaks neid ühistu
juurde tegema. Vastasel korral
tuleb parkimiskoht leida liikluseeskirjale vastavalt.“ Kui
esialgu kavatsetakse vääralt
parkijaid hoiatada, siis peatselt
hakatakse ka trahvikviitungeid
jagama.

Keila LinnavALITSUS TEATAB
Kolm korterit enampakkumisel
Keila linn müüb enampakkumise Kruusa 15-13
asuva 2-toalise, Luha tn
7-17 asuva 1-toalise ja Luha
7-29 asuva 1-toalise korteri.
Keilas Kruusa tn 15-13
(üldpind 47,8 m²), Luha tn
7-17(üldpind 32,8 m²) ning
Luha tn 7-29(üldpind 32,8
m²) asuvate korteriomandite enampakkumised viiakse
läbi 29. mail 2009. a. Keila
Linnavalitsuse II korrusel
alates kella 11-st. Tagatisraha ja osavõtutasu peavad
olema laekunud hiljemalt
28. mail 2009. aastal. 5-korruseline elamu Kruusa tn
15 on ehitatud 1980. aastal.
Korter nr 13 on 2toaline
ning tema üldpind on 47,8
m2. Enampakkumise alghind on 350 000 krooni. Tagatisraha 3500 krooni ja
osavõtutasu 500 krooni tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse
arvelduskontole
221011747720 Swedbank’is
märgusõna all „oksjon“.
5-korruseline
elamu
Luha tn 7 on ehitatud 1983.
aastal. Korterid 17 ja 29 on
ühetoalised, mõlema korte-

ri üldpind on 32,8 m2. Kummagi korteri enampakkumise alghind on 250 000
krooni. Tagatisraha 2500 ja
osavõtutasu 500 krooni tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse
arvelduskontole
221011747720 Swedbank’is
märgusõna all “oksjon 17”
või “oksjon 29”. Tagatisraha
ja osavõtutasu mitteõigeaegse laekumise korral pakkujaid
enampakkumises
osalemisele ei lubata. Müügiobjektidega tutvumiseks
registreeruda eelnevalt OÜ’s
Varahooldus (Keskväljak 15,
tel 6391420). Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist
Keila Linnavolikogu poolt
määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud
tasub ostja. Müügiobjekt
antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimise päevale
järgneval päeval. Ostuhind
peab olema tasutud enne
müügilepingu sõlmimist või
esitatud lepingu täitmise tagatised.

Krimiuudised

madis melzar

KEILA JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 40 sündmust, millest 9 olid Liikluseeskirja rikkumised (turvavarustuse mittekasutamine, vales
kohas tee ületamine, loata juht).
Hea meel on selle üle, et sellel
nädalal ei avastanud politsei
Keila linnas ühtegi joobes juhti. Loodan, et neid polnudki.
Samas on endiselt probleeme
turvavarustuse mittenõuetekohase kasutamisega, ülekäiguradadega nii autojuhtide kui
jalakäijate poolt ning peatumise ja parkimisega nii hoovides
kui tänavatel ja parklates (Rõõmu Kaubamaja). Palun jälgige
Rõõmu kaubamaja juures liikluskorraldusvahendeid ja teekattemärgiseid.
Kevade ja soojade ilmade
tulekuga on suurenenud linnas
alkoholi tarbimine ja avalikus
kohas alkoholijoobes viibimine. Registreeriti 6 juhtumit,
kus inimesed olid alkoholijoobes või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist neli toimetati
politseiosakonda kainenema.
Veelkord rõhutan, et igasugune alkoholi tarbimine avalikus
kohas, avalikku kohta joobnud
olekus ilmumine ning teod, mis
solvavad inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on

keelatud. Avalik koht on Keila
linna avaliku korra eeskirja järgi iga territoorium, ehitis või
ruum, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis tegelikult
on üldkasutatav (väljak, tänav,
tee, park, haljasala, kalmistu,
staadion, lauluväljak, estraadilava või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, toitlustusettevõte,
restoran, baar, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, elamu,
elamu trepikoda, ühissõiduk
jms).
Toimepandud kuritegudest
teatati 1 korral. Nimelt varastati
Tervisekeskuse kapist mobiiltelefon. Siit ka väike manitsus, et
ärge võtke ujuma või treeningule minnes kaasa väärtasju,
sularaha ja mobiiltelefoni.
g4s
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05. mail kella 13.07 - Keskpargis Haapsalu maantee ja
Paldiski maantee vahelisel osal
lamas maas purjus mees. Kodanikul puudusid dokumendid.
Kohale kutsuti politsei ja mees
anti nende hoole alla.
07. mail kell 18.45 – Vikerkaare lasteaia mänguväljakul
olevalt lastemajakeselt on puudu voodrilaud ja nurgast on ära
kistud kollane nurgalaud.
09. mail kell 21.32 - Uue
koolimaja staadioni juures oli
magama jäänud purjus kodanik. Kui ekipaaž kohale jõudis,
oli mees juba ärkvel. Kodanikul
kästi koju minna ning ta lahkus
Paldiski maantee suunas.
09. mail kell 21.52
Ohtu ja Koidu tänava ristmiku

juures magas purjus isik. Kodanik aeti üles ja tal kästi koju
minna.
10. mail kell 01.50 - Vikerkaare lasteaia hoone Paldiski
maantee poolse külje juures on
alkoholi pudeleid puruks pekstud. Hoone (katus kaasaarvatud) ja territoorium üle kontrollitud, rohkem midagi rikutud ei
olnud. Pudeleid oli lõhutud ka
algkooli ja gümnaasiumi (Põhja
tn.) juures, hooneid rikutud ei
olnud.
10. mail kell 06.20 - Vasara
1 juures murul magas alkoholijoobes mees. Mees aeti üles ja
saadeti tuppa (elas samas majas).
10. mail kell 12.50 - Põhja
tänaval laste mänguväljakul oli
3 meest, kes jõid õlut. Meestele
tehti märkus, misjärel nad lahkusid.
10. mail kell 14.37 - Põhja tänaval laste mänguväljakul oli 5
umbes 25aastast noort, kes pärast rulluisutamist istusid pingil
ning paar neist jõid õlut. Tehti
märkus, misjärel nad lahkusid.
10. mail kell 15.50 - Noormees jõi raudteejaamas õlut.
Tehti märkus, misjärel ta lahkus.
11. mail kell 06.30 - Hommikuse patrulli ajal märkas
ekipaaži töötaja, et Pargi 2 algkooli ees olevatelt lillealustelt
on ilusti ära nopitud 8 tulbiõit.
Kell 05.10 tehtud patrulli ajal
rüüstamist ei märgatud. Pisut
hiljem selgus, et rüüstatud on
ka Väike-Keskpargis olevaid
lillealuseid. Kolmelt aluselt oli
ära viidud 7 lille koos potiga ja
5 potilt olid lilled ära murtud.

Pargis olevad lillealused peaksid jääma valvekaamerate vaatevälja.
09. mail kell 19.40 - Valvekaamera operaator teatas ekipaažile, et uue koolimaja ehitust
ümbritsev aed lükati osaliselt
ümber. Ekipaaži kohale jõudmise ajal viibisid territooriumi
juures 2 isikut ja 2 jalutasid
eemale, kõik 4 tarvitasid alkoholi. Isikud korraldustele kohale
jääda ei allunud ja läksid Põllu 1
ühiselamusse. Turvatöötajal takistati sinna sisenemist. Peagi
jõudis kohale operaatori poolt
välja kutsutud politseipatrull,
kellega koos saadi 1 sündmuskohal viibinud isik kätte. Politsei
tuvastas isiku, vaatas sündmuskoha üle ja lahkus.
09. mail kell 21.52 - Valvekaamera operaator teatas ekipaažile, et kauplusest väljus
alaealisena näiv isik, kes ostis
alkoholi. Kirjeldatud noorukit
märkas ekipaaž Swedbanki
hoone taga. Ekipaaži lähenedes pani nooruk jooksu. Alaealine joobes nooruk püüti kinni
ja anti üle politseile.
10. mail kell 20.55 - Linnavalitsuse maja ees lärmas
purjus alaealine noormees
(sünd.1992). Nooruk peeti kinni
ja anti üle politseile.
10. mail kell 10.45 - Vikerkaar lasteaia territooriumil oli
kolm noorukit, kes ekipaaži
märgates läbi aiaaugu põgenesid.
10. maile kell 14.50 – Vikerkaare lasteaia territooriumil
olid 2 poissi, kes kiikusid kiikedel. Poisid territooriumilt ära
saadetud.

venekeelne veerg
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Праздник танца
В понедельник стало известно, какие именно танцевальные
коллективы
получили приглашение
принять участие в XVIII
танцевальном празднике.
Из Кейла приглашение
получили все семь танцевальных групп, заявивших о своем желании
принять участие в празднике. Самые младшие
участники – группы учащихся 3-го и 4-го классов
Кейлаской
начальной
школы.
Праздник песни и танца
состоится со 2-го по 5-е
июля. В рамках танцевального праздника будет
три концерта – в пятницу,
субботу и воскресенье.
(стр. 5)
Изменения в порядке
выплаты больничного
Начиная с 1 июля, изменится порядок оплаты
больничного листа. Это
изменения касается тех
больничных, которые будут выписаны уже после 1
июля 2009 года. Для лица,
имеющего медицинскую
страховку, оплата больничного начинается с 4-го
дня болезни, а не со второго, как было ранее. С
4-го по 8-й день болезни
больничный оплачивает
работодатель в размере
80% от средней заработной платы, а, начиная с
9-го дня, расходы несет
Больничная касса. (стр.
4)
О вырубке деревьев в
черте города
Деревья в черте города
можно вырубать только
при наличии специального разрешения на вырубку. Для получения разрешения нужно подать в
мэрию соответствующее
ходатайство. Специалист
осмотрит дерево, и только
после этого будет принято
решение,
удовлетворят
ходатайство или нет. Ходатайство должны представлять и частные лица
(домовладельцы), и предприятия. (стр. 2)
Субботник
Второй субботник в рамках месячника благоустройства в сотрудничестве с обществом защиты

памятников старины состоится в субботу, 16 мая,
в Кейласком центральном
парке. Желающие принять участие в субботнике
собираются в 10.00 в парке около старой водонапорной башни. Среди запланированных
работ
уборка листьев и веток,
подрезка кустов. С собой
можно взять секатор для
обрезки веток и рабочие
рукавицы. (стр. 3)
Музейная ночь
В субботу, 16 мая, во всех
музеях Эстонии пройдет
мероприятие под названием «Музейная ночь». В
это день музеи открыты
дольше обычного. В музее
Харьюского уезда специальная программа начнется в 18.00 и закончится ориентировочно в
20.30
в Центральном
парке. Совместное мероприятие всех уездных музеев в этот раз пройдет в
усадьбе Колга. Начало
программы в 22.00, окончание запланировано на
24.00. Вход на эти мероприятия бесплатный. С
программой «Музейной
ночи» можно познакомиться в этом номере городской газеты. (стр. 5)
«Блошиный рынок»
В последнюю субботу мая,
на дне города в городе будет организован настоящий «блошиный рынок».
Место проведения – площадка перед Социальным
центром, время работы
рынка - с 10-ти до 14-ти
часов. Продавать можно
посуду, детские вещи,
книги и прочие мелочи.
«Блошиный рынок» задуман для того, чтобы люди
могли избавиться от лишних вещей. На площадке
не будет продавцов с новым товаром, не будет
также и продавцов подержанной одежды. Для
продажи более крупных
вещей будет организован
специальный стенд. Кто
хотел бы продать 2-3
вещи, могут воспользоваться услугой продавцов.
Желающие принять участие в работе рынка должны
зарегистрироваться
либо
по
телефону
6045045, либо по адресу
mariliis@keila.ee. (стр. 5)
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Tantsupeole pääses Keilast seitse
tantsurühma
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Tantsupedagoogidest Keilas
on väga mitmekülgselt töökas
olnud Aire Toms, kes lisaks
kolme tantsugrupi juhendamisele osaleb tantsupeol ka tantsijana. Lisaks kolmele peole
jõudnud lasterühmale juhendab Aire ka veel esimese klassi
tantsurühma, kes küll suurpeole minekuks peavad natuke
kasvama.
Tantsijate tase kõrge
Keilas juba mitu aastat täiskasvanute tantsurühmi juhendanud Ilma Adamson, ka vabariigis tunnustatud õpetaja, on
siinsete tantsijatega suurepärast tööd teinud. Ka ise Ilma
Adamsoni käe all treeniv Aire
Toms usub, et Ilma on oma
tööd väga tõsiselt võtnud ja
kõik tema juhendatud rühmad
on heal tasemel.
Väikeste, 3.-4. klassi rühmade konkurss oli väga suur.
Aire Toms: „Mäletan, kui liigijuht Marina Kuznetsova I

ülevaatuse ajal ütles, et temal
tuleb valida 160-st rühmast
60. Seega kolmanda klassi edasipääsemine oli minu jaoks üllatus!“
Lisaks sai Keila algkoolist
peole ka 4.klassi rühm, kelle
edasipääsemises Aire ei kahelnud. 4.klassi rühma juhendab
Anniki Kase.
„Keila Kultuurikeskuse Crühm “Pillerkaar” oli väga tubli ja tulemus oli ootuspärane.
Noorem “Pillerkaar” hoidis
mind viimse hetkeni pingul ja
ega ma julgenud liiga palju oodata. Vanus selline ja muid tegemisi palju, aega siis tantsutrennis käia,“ ütles Aire Toms.
Lauljad on kurtnud, et laulupeo kavva võetud laulud on
osutunud osadele kooridele
liialt keerukaks. Kuidas on aga
lood tantsude keerukusega?
Tantsude raskusaste varieerus
Aire Tomsi sõnul vastavalt vanuseklassile. Kui näiteks 7.-9.
klasside tantsud olid jõukohased ja noortele meelepärased, siis lastetantsud seevastu
üsna keerukad. Aire Toms:

„Kolmandal klassil tuli polka
selgeks saada ja autoritants
oli muusika poolest lastele väheke raske – mõni samm vaja
väga kiiresti, mõni jälle aeglaselt ja väljapeetult tantsida,
oli ka raskeid tantsuvõtteid.“
Täiskavanute tantse peab Aire
samuti jõukohasteks. „Suured
inimesed on ju ise selle valiku
teinud, et tegeleda tantsuga,
saada tantsupeole ja on valmis
ka pingutama. Pealegi nii hea
tantsupedagoogi, kui on meie
Ilma Adamson, käe all ei tule
mõttessegi, et äkki jääb seekord tantsupeole minemata.
Küsimus on rohkem kategooria saamises.“ Airele endale
meeldisid kõik tantsud, mida
ta õpetas: “Kõik olid oma näo
ja tundega.”
Seda, kas mitut lasterühma
juhendav Aire ka ise peol tantsida saab, vastas Aire: „Eks
nüüd peab hakkama sellele
tõsisemalt mõtlema. Kunagine vana kokkulepe oli, et ühe
etenduse saan ikka ise tantsida! Loodan, et see ikka kehtib!“
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Muuseumiöö Keilas ja Kolgas
harjumaa muuseum

Laupäeval, 16. mail toimub
üle-eestiline muuseumiöö, mil
muuseumid on tavapärasest
kauem avatud. Harjumaa
Muuseumi eriprogramm algab
kell 18 muuseumis ja lõpeb
orienteeruvalt kell 20.30 Keila
Keskpargis.
Harjumaa
muuseumide
ühise ettevõtmisena toimub
esmakordselt Harjumaa muuseumiöö Kolga mõisas, programm algab kell 22
ja kestab üle südaöö.
Muuseumiöö ürituste ajal on sissepääs
muuseumidesse tasuta.
Muuseumiöö võtmelauseks Eestis on
“Öös on asju”. Harjumaa
Muuseumi
muuseumiöö kava
on seotud nii Keila
mineviku kui tulevikuga. Nimelt avatakse näitus
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali fotodest koos reisimärkmetega aastatest 19241938 ning linnaaednik Inge
Angerjas räägib Keila Keskpargi, endise Keila kalmistu, tulevikust.
Harjumaa Muuseumi kava:
18.00 – 20.00 Fuajees näitus
„Öös on asju“. Ainult 16. mail
kell 18.-20.

18.15 – 18.30 Näituse „Väljasõidud Eestis. Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali reisimärkmeid ja päevapilte 1925-1938“
avamine
18.30 – 19.00 Ettekanne Ado
Köögardalist – Ulla Kadakas,
Muinsuskaitseamet
19.00 – 19.30 Ettekanne Keila
Tähepargi arendusprojektist
(praegune Keskpark, endine
Keila kalmistu) - Inge Angerjas, Keila Linnavalitsus
19.30 – 19.50 Näituse „Öös on
asju“ eksponaadi tutvustamine

muuseumiöö
– peavarahoidja Mall Siniveer
19.50 – 20.00
Jalutuskäik
CMYK
100-50-0-50
muuseumist
Keila
kirikuaeda,
Pantone 296C
küünalde süütamine Ado Köögardali kalmul
CMYK 50-50-50-100
20.10 – 20.20
Jalutuskäik
Pantone
419C kirikuaiast Keskparki, küünalde
süütamineCMYK 0-10-50-0
Pantone 134C
Harjumaa muuseumide kava
Kolga mõisas:
Muuseumide ühisnäitus „Öös
on asju“ Kolga mõisa valitseja-

majas
22.00 - 22.30 Meelis Vahari
keelpillikvarteti kontsert Kolga
mõisa peahoones
22.30 – 23.30 Muuseumide ja
eksponaatide esitlused näitusel „Öös on asju“
23.30 – 24.30 Ekskursioon
Kolga mõisa peahoones
Ühise ettevõtmisega kutsuvad muuseumid inimesi oma
kodukoha
kultuuripärandit
märkama ja hoidma ning julgustavad nõuannete küsimiseks muuseumide poole pöörduma.
Harjumaa muuseumiööl osalevad 12
maakonnas tegutsevat muuseumi: Harjumaa
Muuseum,
Kolga Muuseum, SA
Viimsi Muuseumid,
Padise Muuseumid
SA, Rebala muinsuskaitseala muuseum,
Rootsi-Kallavere
Küla
Muuseum,
Toomani Talumuuseum, Näkiallika Tööriistade Muuseum,
Kolgaküla Traktorite ja Tööriistamuuseum, Mootorrattamuuseum, Rehemetsa koduloomuuseum ja Kose Uuemõisa
Koduloomuuseum.
Euroopas tähistatakse muuseumiööd juba viiendat aastat
ligi 2000 muuseumis. Üle-eestiline muuseumiöö on üks
Muuseumiaasta
suurüritustest.
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Lühidalt
Keila päeva raames
toimub kirbuturg
Maikuu viimasel laupäeval
toimub Keila linna päeva raames kirbuturg.
Turg on Keila sotsiaalkeskuse ees platsil avatud kell 10-14.
Kirbuturg on mõeldud kohana,
kus inimesed saavad oma üleliigseid asju müüa. Kirbuturule
ei saa müügiplatsi uute asjadega kaubitsejad ja kasutatud
riiete hulgimüüjad.
Suuremate asjade müügiks on avatud müügistend,
seega suurematest esemetest
tuleks teha pilt ning lisada sellele lühike lisainfo. Kirbuturule
tuleb ette registreerida meilil
mariliis@keila.ee või telefonil
6045045, kuni kohti jätkub,
kuid hiljemalt 28. mail. Igale
kauplejale on arvestatud müügipinda 2*2m.

Muudatused
bussiliikluses

Foto: valdur vacht

Linnu - uudised
Kajakatel
tegemist

mujal

Vahepeal on kevad jõudsasti edasi arenenud. Seda
vaatamata sellele, et maapind
januneb juba korraliku vihma
järele, ent suvesoojagi oleme
nautinud. Tammiku tee Keila linnas on pikalt sinilillede
sinetuse ja võsaülaste valendusega palistatud. Vahtrad ja
raagremmelgad püsivad täisõitsengus, puhkenud on esimesed nurmenukud ning õige
pea teeb seda toomingas.
Metsas kukub kägu, ka esimesi ööbikuid õnnestub juba
kuulda. Paljud linnud istuvad
pesadel, kes haudub, kes on
parajasti munemisega ametis. Koos kulliliste, vareslaste,
kuldnokkade, rästaste, toonekurgede, hallhaigrute ja paljude teistega, on selle ülitähtsa
eluülesandega praegu seotud
ka enamus kajakaid. Tõsi, siinseal ehitatakse veel pesi, kuid
näiteks närvilise elulaadiga
naerukajate tihedalt asustatud koloonias juhtub alatasa midagi
ja seepärast tuleb
ka valmis pessa
aeg-ajalt ehitusmaterjali juurde tuua.
Esialgu eeldasime,
et ega Keila linna
katusedki ilma hõbekajakate pesadeta jää, aga üllatus-üllatus - meie
teada
vähemalt

seni neid sinna kolinud ei ole.
Kohustustest parajasti vabad kajakad hulguvad toiduotsinguil ikka veel suhteliselt
laialt ringi. Eeskätt väärivad
tähelepanu kindlad toiduallikad ning pole ime, et Karjaküla kestvalt sadu hõbe- ja naerukajakaid seal kohal hoiab.
Kasulikum on sealsamas pikalt
karusloomade uut toitmiskorda oodata kui kuivast mullast
asjatult vihmausse otsida või
siis kalast tühja mere kohal
lennelda. Suurvesi Keila jõe
luhalt on ammu taandunud
ning vee alt vabanenud maa
pakub kala- ja naerukajateke
seni jätkuvalt nokaesist. Muidugi hoiavad kajakad ka põllutöödel hoolsalt silma peal.
Seega maale asja on, aga Keila linn on nende silmis esialgu
veel väärtusetu. Enamasti on
linn nendest sootuks tühi, vahel trehvab siia vaid üksikuid
kajakaid. Ent eks probleemsed
ajad ootavad ees.
Eet ja Aarne Tuule

Alates 18. maist 2009.a hakkavad kehtima muudatused
lääne suuna avalike bussiliinide
töökorralduses.
Ümberistumised on võimaldatud peatustes Lohusalu,
Keila-Joa ning Apteek (Keila).
Tallinnasse sisenevatel bussidel
on uueks peatuseks Shnelli tiigi äärses paiknev peatus Balti
jaam. Suveperioodil, 20. juuni
2009 kuni 23. august 2009 liine nr 109, H1, H3, H4, H5 ja H6
ei teenindata.
Koondsõiduplaanid
leiab
liine teenindavatest bussidest,
Balti jaama infotahvilt ning
elektrooniliselt aadressilt www.
harkuytk.ee sõiduplaanide alajaotusest. Lisainfo telefonidelt
6406 780 ja 5343 4882

Suur rahvapidu Keila
keskväljakul!
Keila linna päeva
programm algab
kell 10 ja kestab kuni
südaööni.

Keila linna
päev
Keila
Kevadlaat
30.05.2009
Kutsume kauplema kunsti,
käsitööga, taimede ja
juurikatega,
toidu-, tööstuskaupade ja
pudipadiga.
www.sadalaata.ee
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Fotod: erakogu

Maaja Hallik Mehhiko sõpradega

reisikiri

Kaks Mehhikot

Veidi enam kui pool
aastat tagasi istusin ma lennukile,
et võtta ette pikk
sõit teisele poole
maakera. Maailma
päästma!
maaja hallik

Aga juba esimestel kuudel
mõistsin, et seda ei ole mul
kohe kindlasti võimalik teha.
Sain aru ka veel järgmisest endast tuleb sellegipoolest parim anda ja olla tolles hetkes,
kohas ning näha neid pisikesi
muudatusi, mis tänu sinu pingutustele teoks saavad! Ja kui
uhke tunne mul siis oli!
Läksin sinna läbi Euroopa
Vabatahtliku Teenistuse programmi. Sattusin töötama „El
Puentesse”, kus elavad vaestest indiaani kogukondadest
pärit noored. Kohale jõudes
selgus, et minust oli saanud
täiskohaga inglise keele õpetaja Lisaks tegin veel näiteringi
ja aitasin kaasa maja igapäevatoimetustele.
Raske on teha lühikokkuvõtet maast, millest võiks tun-

de lobiseda. Nõnda siis toon
teieni vaid mõned minu jaoks
olulisemad iseloomulikud jooned.

Sealne liikluskultuur on uskumatu! Tänavail tuututavad
autod, lahtiste ustega ringi
sõitvad bussid, 10-aastased
ajalehepoisid sõidukite vahel
ringi sebimas, valgusfoori eiravad autod, taksod, milles puuduvad turvavööd, alati altkäemaksu altid politseinikud ja
suur lärm. Keskmise eurooplase võtab algul küll sõnatuks.
Imeilusad pikad valged
rannad ja türkiissinine vesi.
Ka see on Mehhikos olemas Yucatani poolsaart ümbritseval

Esimene nägu
Mehhiko. Maajade ja asteekide,
legendide ja lugude, armastuse
ja vihkamise, usu ja uskmatuse maa. Seal on palju soojust
ja sama palju külmust. Seal on
vihmametsi ja lumiseid mäetippe. Vürtsikat toitu ja kanget
tequilat. Uhkeid koloniaalehitisi ja vaeseid külakolkaid. Seal
on kõike.
Mehhikla“Mehhiko. Maajade ja
sed on peaaegu
asteekide, legendide ja
kõik katoliiklugude, armastuse ja
lased, kirikus
käiakse tihti ja
vihkamise, usu ja
Virgen Guadauskmatuse maa. Seal on
lupele pühenpalju soojust ja sama
datud altareid
palju külmust. Seal on
võib
kohata
bussijaamades,
kõike.“
kaubamajades
jne.
rannikul, mis on aastaringne
Nad on tantsurahvas! Eriti turistide meelispaik. Sõidud
populaarsed on salsa, meren- merel, delfiinide vaatlemine,
gue, reggaeton. Tantsimine on kilpkonnadega ujumine. Jah,
neil veres. Tantsides kaob pin- kõik, kel on raha, on oodatud!
ge, muusika voolab läbi keha.
See on imeline tunne - tantsi- Teine nägu
da Mehhikos!
Ning siis on teine pool. Enamik
rahvast, kes on vaesed, hariduseta, näljas, kodutud, haiged.
Ametliku statistika järgi on
pool Mehhiko elanikkonnast
vaesed, kellest omakorda pool
elab allpool vaesuspiiri.
Mehhikos on 62 etnilist
rühma, kes räägivad üle 80 erineva keele. Allasurutud on indiaanlased. On täiesti tavaline
näha laupäeval õhtul kohvikus
istudes vähemalt kümmet järjestikku raha paluma tulevat
alla 10-aastast indiaanijõmpsikat. Ning see ongi karm reaalsus - nad peavad juba 6-aastaselt ise suutma oma söögiraha
kokku ajada.
Mehhikos puuduvad väga
paljud sotsiaalabi süsteemid.
Fotod: erakogu

Näiteks ei maksta inimestele
töötu abiraha. Ka lapsetoetus
on olematu nähtus. Ise vaatad,
kuidas hakkama saad.
Mäletan ka, kui andsin vahepeal näitetunde ühes laste
päevakeskuses. Seal oli üks
tüdruk, 14-aastane. Meil oli
käsil jõulunäidendi lavastamine. Andsin talle kätte tema
teksti. Ta teatas aga, et ei saa
seda õppida, kuna ei oska lugeda. Palusin, et keegi ta perekonnast teda siis aitaks. Selgus
aga, et needki polnud lugemiskunsti kunagi omandanud.
Meile tundub müstika, neile
on tegelikkus.
Mexico City metroodes on
see küsimus ära lahendatud
järgmiselt - peatuste nimede
juurde on pandud ka pildikesed, mille järgi 10 miljonit kirjaoskamatut mehhiklast võivad siis orienteeruda. Näitab
see aga, et probleemi tuumaga
ei tegele keegi, on leitud vaid
mingisugune ajutine lahendus.
Keeruline on ka haridussüsteemiga. Alg- ja põhikool
on küll lastele valitsuse poolt
tasuta, kuid väga paljud neist
keskkoolini ei jõua. 53% 1519 aastastest noortest ei käi
koolis, mis on ligikaudu 15
miljonit inimest! Keskkoolis
käimise eest peab maksma.
Gümnaasiumihariduse poole
pürgijal tuleb aastas välja käia
ca 2000 krooni, ülikoolis ca
5000. Kui mõelda, et pool rahvastikust elab 50 kroonise sissetulekuga päevas, siis ei saagi
neilt ilmselt eeldada, et nad
oma lapsi koolitada jõuaks.
„El Puente de la Esperanza”
ehk „Lootuse sild”
Seetõttu luuaksegi projekte,
nagu seda on „El Puente”,
mille eesmärgiks on taoliste
noorte aitamine. Mina juhtusin neile keelt õpetama ja olin
selle üle tõeliselt uhke. Nägin,
kuidas taheti õppida ja ka targemaks saadi. Nüüd kirjutavad
nad mulle kirju, inglise keeles.
Mis siis, et vigadega, kuid südamest! Miski ei ole parem kui
andmine ja seejärel taipamine,
kui palju sa ise tegelikult vastu
saad.
Ma väga sooviksin neid
veelgi aidata ja seetõttu lõime
koostöös MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühinguga Estyes
projekti „Aita õppida!”, mille käigus kogume raha ühele
neist noortest stipendiumi
andmiseks.
Kui sinagi soovid kaasa
lüüa, siis kõik annetused on
oodatud, ka kõige pisemad.
MTÜ Noortevahetuse Arengu
Ühing EstYES, Sampo Pank,
332025700008
Selgituseks
võib märkida nt „Mehhiko lastele” vms.
Ps! Keila Päeval teeme ka
heategevuslikku loteriid noortekeskuse telgis ja müüme annetatud asju kirbuturul.
Mehhikost räägib Maaja
lähemalt 19. mail kell19.00
Noortekeskuses

kontsert

Klaverikontsert Keila
muusikakoolis
eva teppo

Keila muusikakooli saalis
esineb 20. mail pianist Mihkel
Poll. Kontsert algab kell 19.30
ning on tasuta. 		
Mihkel Poll sündis 14. augustil 1986.a Tallinnas. Ta alustas klaveriõpinguid 6-aastaselt
Nõmme Muusikakoolis Helve
Kuuskmanni juures ning jätkas Tallinna Muusikakeskkoolis, õpetajateks prof Ivari Ilja
ja Maigi Pakri. Praegu õpib ta
Eesti Muusikaakadeemias prof
Ivari Ilja klaveriklassis. Ta on
osalenud paljudel meistrikursustel, juhendajateks Angela
Hewitt, Peter Donahue, Vera

Gornostajeva, Walter Blankenheim, Erik. T. Tawastsjerna ja
Hui-Ying Liu-Tawastsjerna.
Mihkel Poll on edukalt osalenud mitmetel nii rahvusvahelistel kui vabariiklikel konkurssidel ning andnud kontserte
Eestis, Venemaal, Hispaanis,
Prantsusmaal ja Belgias. Ta on
esinenud koos ERSOga, Vanemuise Sümfooniaorkestriga,
Pärnu Linnaorkestriga, EMTA
Sümfooniaorkestriga.
Mihkel Pollil on väga lai repertuaar, ulatudes Bachist kuni
Ligetini.
Ühtlasi mängib ta palju
kammermuusikat koos eesti
väljapaistvaimate instrumentalistide ja lauljatega.

sport

Iluvõimlemise võistlus
Hea Laps 2009
ege soidla

Laupäeval, 16.mail toimub
Hea Lapse turniir iluvõimlemises, mida SK Triumf korraldab
juba seitsmendat aastat. Tegemist on nimeka võistlusega.
Sel aastal võtab võistlusest
osa 110 last vanuses 5-11 aastat üheksast iluvõimlemisega
tegelevast spordi- ja võimlemisklubist üle Eesti. Antud
võistlus annab iluvõimlemise
tulevikulootustele
meeldiva
võistluskogemuse ja toob Keila publikule ilusa ja vaatemängulise spordiala koju kätte.
Võistluste orienteeruv
ajakava:
10.30 - võistluste avamine
10.30 - 1998.a sünd (A grupp)
rõnga- palli- ja kurikaharjutus
12.00 - 1998.a sünd (B grupp)
2 vahendit A grupi valikust
12.50 – 2002.a sünd ja nooremad (B grupp) vabaharjutus
13.50 – 2001.a sünd (B grupp)
vabaharjutus
14.30 – 2001.a sünd (A grupp)

iluvõimlemine
Iluvõimlemine on olümpimängude programmi kuuluv
spordiala, võisteldakse nii individuaalselt kui ka rühmana
(viis võimlejat naiskonnas).
Vahenditena kasutakse hüpitsat, rõngast, palli, kurikaid
ja linti.
Kohtunikud
hindavad
võimleja poolt sooritatud kavade juures elementide sooritamist, vahendi käsitsemist,
kava koreograafiat, musikaalsust, tehnilist sooritust ja artislikkust. Selleks on iga kava
jaoks eelnevalt koostatud
kava kirjeldus ning selle järgi
saavadki kohtunikud võimlejaid hinnata.
vaba- ja rõngaharjutus
15.35 – 2000.a sünd (B grupp)
vabaharjutus
16.20 – 2000.a ja 1999.a sünd
(A grupp) vaba-, rõnga- ja palliharjutus
17.40 võistluste lõpetamine
Võistluse korraldmist toetab Keila linn. Võistlusele on
sissepääs prii.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
“KÕIK ON TROIS“
23. aprill – 14.juuni
Näitus Harjumaa Muuseumi ja
SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel 2008. aasta
suvel. Näitusel saab näha
valikut välitööde käigus kogutust – katkendeid intervjuudest
saare elanike ja suvitajatega,
fotomaterjali ning kalapüügivarustust.
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai - 16. august
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid 1924-1939
Harjumaa muuseum

teater
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 19:00 Pilet:
125.- / 110.Keila kultuurikeskus
“KIHLUSPIDU” - VANABASKINI TEATER
19. ja 20.mai kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus

kontsert
MIHKEL POLL (KLAVER)
20.mai kell 19.30
Esitusele tulevad J. S. Bach,
R. Schumann, F. Chopin, A.
Lemba
Keila muusikakooli saal

KEILA MUUSIKAKOOLI
LÕPETAJATE KONTSERTAKTUS
22.mai kell 17:00
Keila Kultuurikeskus
HEA LAPS 2009
16.mai kell 12:00
Keila Tervisekeskus

sport
VÕIMLEMISPIDU-2009
“VÕIMELDES KAUNIKS JA
TERVEKS”
17.mail kell 17.00 Keila Tervisekeskuses
Esinevad Lasteaed Vikerkaar,
võimlemisklubi SISTRUM,
spordiklubi Triumf,
Tantsustuudio Carolina, Vello
Vaheri tsirkusekool
KEILA EXTREEM JAM 2009
Keila skatepargi avamine
22.mai kell 16:00
Jõe tänava noortepark
RAHVUSVAHELINE SAALIHOKITURNIIR KEILA CUP
2009
23-24.mai
Keila tervisekeskus
Lisainfo www.keilashk.ee

muud üritused
LINNULAULUHOMMIK
17.mai kell 7.00
Linnulaulu kuulatakse Jõepargis. Kogunemine Harjumaa
Muuseumi juures.
Osalemine tasuta
KÄSITÖÖPÄEV
17.mai kell 11.00 - 14.00
Töötoad: Helmestest meisterdamine, FIMO savist voolimine,
Lapikudumise töötuba, Kootud
lilled, Seebi valmistamise töötuba, Siidsalli värvimine shibori

Palju õnne!

Sündinud

tehnikas.
Keila kultuurikeskuses Tel:
6045045
VABATAHTLIKUNA MEHHIKOS
19.mai kell 19:00 - 21:00
Oma kogemusest vabatahtlikuna Mehhikos räägib Maaja
Hallik.
Keila Noortekeskuse II korrusel
PÄÄSTEAMETI INFOTUND
PENSIONÄRIDELE JA PUUETEGA INIMESTELE
20. mail kell 10.00.
Teemaks tuleohtus ja suitusandurite paigaldamisega
paigaldamisega seonduv.
Keila Sotsiaalkeskuses
HARJUMAA MUUSEUMI
JALGRATTAMATK
23.mai kell 10:00
Marsruut Keila/Harjumaa
Muuseum - Mudaaugu - KeilaJoa - Vääna - Keila.
Osavõtutasu täiskasvanutel 25
ja lastel 15 krooni.
Kogunemine Keila Rattapoe
parklas. Osavõtutasu täiskasvanutele 25.- ja õpilastele 15.Tasuda saab kohapeal.

kogudus
6. ülestõusmisaja pühapäev
17.mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib õp. Urmas Viilma
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
16.mai kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
16.mai kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Andreas Perm		
Triinu Taru		
Stella Villo		
Evolet Vaher		
Meile kõigile on antud aeg tulla,
olla ja minna...

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:

16.05.09 kell 12.00 Keila JK 01/02 – TJK Legion NT - Keila kunstmuru
17.05.09 kell 12.00 JK Nõmme Kalju – Keila JK 99/00 - Hiiu kunstmuru
18.05.09 kell 14.30 FC Kuressaare II – Keila JK 97/98 - Kuressaare kuntmuru

Sõprusmäng:

17.05.09 kell 11.30 Keila JK A – FC Flora 93 - Keila kunstmuru

Keila Päeval toimub spordiprogramm

“Keila Jõud 2009”!

30. mai 2009, kella 11.00 - 18.00;
Keilas Keskväljakul
“Keila Jõud 2009” spordiprogrammis kavas:
12.00 Lamadessurumise võistlus pingilt
(mehed ja naised kuni 85kg)
13.30 Lamadessurumise võistlus pingilt
(mehed ja naised üle 85kg)
15.30 Sangpommi rebimise võistlus
16.00 Viktoriin Keila ja sõbrad
16.30 Võistkondlik köievedu
(5-meest või 10-naist võistkonnas)
18.00 Pidulik spordiprogrammi
lõpetamine ja autasustamine.
NB! Korraldaja jätab õiguse teha
programmis muudatusi!

www.programm.ee

VÕIMLEMISPIDU 2009

“Võimeldes
kauniks
ja terveks”
Esinevad:
* Võimlemisklubi
SISTRUM
* Lasteaed
Vikerkaar
* TS CAROLINA
* VELLO VAHERI
TSIRKUSEKOOL
*Spordiklubi
Triumf

23.04.2009
27.04.2009
22.04.2009
30.04.2009

Avaldame sügavat

Avaldame sügavat

Südamlik kaastunne Annely`le
perega ja Sirjele

kaastunnet

kaastunnet

Annely Veersalule kalli

Ingrit Pajule kalli

Harry
Veersalu

ISA

ISA

surma puhul

surma puhul

Elga,Ilme,Helve,Evelin
ja Martin peredega.

Ehitusmarket

Ehitusmarket

surma puhul

Avaldame Argole

Avaldame kaastunnet

perekonnaga kaastunnet

Tiit Vähi perekonnale

armsa isa ja vanaisa

ema ja vanaema

Ivo Aaviku

Elsa Vähi

surma puhul.

surma puhul.

Korteriühistu Tuula tee 3

OÜ Alpimer Ehitus

Kuulutused
kinnisvara
Müüa 1-toaline krt Keilas 2/3.
Üldpind 31 m2. Korter vajab remonti. Tel 53493758.
Anda üürile 1-toaline kõikide
mugavusega korter Keilas. Hind
kokkuleppel. Tel: 55980988

TÖÖ
Pühapäeval,
17.mail kell 17.00
Keila
Tervisekeskuses
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Protten F.S.C. esinduskauplus
Keilas võtab tööle suveperioodiks asendusmüüja. Tel.6747575
Vajatakse koristajat eramusse. Töö üks kord nädalas ca 5
tundi. 50 91 447.
Vajatakse Keilas elavat hoidjat 17aastasele autistist noormehele 4 tunniks päevas, tööpäeviti. Tel. 58180031, Igor.

müük
Küttepuude müük. Kask - alates 600 kr/ rm. Hall lepp - alates 450 kr/rm. Hind koos veoga
alates 4.5rm. Samas transportteenus väikse kalluriga. Pakume
tasuta metsandusliku konsultat-

siooni Tel: 5106728.
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel. 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa
valge
Macbook,
2,16ghz C2D, 4gb ram, 320gb
hdd@7200rpm, intel gma 950,
superdrive, aku 3-3,5h, välimus
väga korralik, kaasa apple juhtmevaba hiir, klaviatuur ning
karp. Hind 8500.-. Tel:55638661

Teenus
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele. Hinnad soodsad! Tel: 5119734
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel. 58033448
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.

Hüva nõu koduaia kujundamisel, rajamisel ja hooldamisel.
Hooldusvaba hauaplatsi kujundamis- ja rajamisnipid. Tel
5049835 www.virkus.com/aiandus.
Kvaliteetsed ehitus- ja remonditööd (krohvimine, värvimine, plaatimine, tapeet). Hinnad soodsad. Tel. 519 13 916, 679
8058.
Õigusabi, õigusnõustamine,
töövaidlused, tsiviilkaitse. Keila keskväljak 15. Tel. 6796828.
Avatud teisipäeval ja neljapäeval
10.00 – 16.00.
Ametikoolitusega autolukksepp, autojuht ( kat A. B, C, E, R)
otsib tööd. Tel: 53505677

muu
Ostan vanu münte, ordeneid,
medaleid, märke, riiklikke autasusid, minitaaresemeid, optikat,
esemeid väärismetallist, portselanist, vasest, pronksist, vanu
taskukelli ja seinakelli. Keila turg,
kiosk 16. Avatud iga päev kell
9-14. Tel. 55664525.
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RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele

AS PROTTEN
F.S.C. 16-s
SÜNNIPÄEV
AS PROTTEN
F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

maikollektsioon
PROTTEN 15.-20.
kevad-suvi 2008
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

KOGU KAUP
Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!

-16%

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
KLIENDIKAART
UUS
VALIK JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt
SÜNNIPÄEVANÄDALAL
TASUTA

OLETE
OLETE OODATUD!
OODATUD!

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

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

www.lemeks.ee

AS LEMEKS SADAMAD

KKruusa

Palju soodsaid
leide!

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele

Tule ja
tingi!

-25%
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

lõhutud küttepuid, 3 m
kasepaberipuud

OSTAB:

kinnistuid, kasvavat metsa,
metsamaterjali

Täpsem info

:

INFO:

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Reklaamipindade hinnakiri

Kliima Center

Oleme avatud uuel aadressil - Haapsalu mnt 57b, Keila
Tegeleme kütte-ja jahutussüsteemide müügi, projekteerimise ning paigaldamisega
Pakume järgnevaid lahendusi: maaküte, õhk-vesi ning õhk-õhk süsteemid ja
konditsioneerid.
Pakume jargnevaid tooteid: Junkers, Vaillant, Saunier, LG, Mitsubishi, Fujitsu,
Midea.
Avatud: E-R 9.00-18.00, L 10.00-15.00, P-suletud www.kliimacenter.ee

1/1

280 x 390

Hind : 15 288.-

1/2

280 x 180

Hind: 7644.-

1/3

280 x 118
185 x 180

Hind: 5096.-

1/4

137 x 180

Hind: 3822.-

1/5

185 x 118

Hind: 3058.-

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Hind: 2548.-

1/9

90 x 118

Hind: 1699.-

teated

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

leht@keila.ee või telefonil 6588
569.

1/12

137 x 56

Hind: 1274.-

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti
lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.

1/18

90 x 56

Hind: 849.-

Kirjad on oodatud samuti aadressil
leht@keila.ee, telefonil 6588 569
või toimetuses Keila linnavalitsuse
I korrusel.

1/36

42 x 56

Hind: 425.-

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil

Hindadele lisandub käibemaks.

