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Keila linn tähistab 71.sünnipäeva
traditsioonilise laadaga kesklinnas

Järgmisel reedel tähistab
Keila linn sünnipäeva. Traditsiooniliselt täitub kesklinn
kauplejate, laadaliste ning
suure sünnipäevameluga. Laat
hõlmab enda alla Haapsalu ja
Paldiski maantee kesklinna
poole jääva osa. Kahe laadatänava vahele jääv park kujundatakse aga lastealaks, kus pisemad linnakodanikud lõbusasti
aega saavad veeta.
Pealaval toimivat dirigeerib
õhtujuht Allan Roosileht. Üles
astuvad
kohalikud lauljad,
tantsijad, võimlejad ja pillimehed. Autasustatakse konkursi
Kaunis kodu 2009 võitjaid,
leiutajate- ja tordikonkursil
osalenuid. Tavapäraselt astuvad üles kohalikud noorteansamblid, peale keda jääb õhtut lõpetama ansambel Meie
Mees. Pealaval selgitatakse
välja ka Keila parim karaokelaulja – nimelt toimub siin üks
karaoke MM-i Eesti eelvoorudest. Spetsialistidest žürii valib välja parima, kes saab kutse
Eesti karaoke finaali. Eesti finaali võitja läheb Soome karaoke MM-ile Eestit esindama.
Spordialal toimuvad erinevad
võistlused nii suurtele kui väikestele – meelepärase tegevuse
leiab igaüks.
Kindasti tuleks põigata ka
sotsiaalkeskuse juurde, kus
töötab traditsiooniline supiköök ning laadale pakub konkurentsi kirbuturg. Raamatuhuvilised peaksid sammud
seadma kultuurikeskuses toimuvale raamatulaadale. Kellele aga kesklinna melu liiga
kärarikkaks muutub, saab külastada Harjumaa muuseumi,
kus samuti erinevate üritustega linna sünnipäeva peetakse.

Selgusid Keila
kauneimad
kodud
Keila linna heakorrakonkursi „Kodud kauniks“
kevadvoorus valiti kaunim
eramu, korterelamu ja
asutus. Tegemist on kuni
järgmise aasta maini
kestva heakorrakonkursi
esimese vooruga.

lk 3
uudis

Reedel
avatakse
skatepark
Vastvalminud skatepark
Jõe tänaval on noorte
poolt juba kasutusele võetud. Rajal on 7 elementi,
mis pakuvad piisava
trikivaliku algajatele ja
kesktasemel sõitjatele.
Ametlik avamine toimub
22.mail kell

lk 6
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Ado Köögardali
rännakud Harjumaa
Muuseumis
lk 3

sport

Spordiuudiseid –
motosport ja
võimlemine
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Marss välja!

Keila on sportlik linn. Või vähemalt võib öelda, et
Keila väikesed elanikud on sportlikud. Selle nädala
lehes on sport popp teema. Ja seda ka ilma G4Si
nädalaaruandes loetletud joomakogunemisi tõstespordiüritusteks lugemata. Toimusid võimlemisfestivalid, lasteaedades tehti sporti. On ju väga tore
näha, et vähemalt päris pisikestel oma aega teleri
või arvuti ees ei lasta veeta. Samas on tulemas ka
ekstreemspordiüritus, mis suunatud suurematele
kui lasteaialastele. Reedel avatav skatepark on juba
enda ümber tekitanud spordiplatsi, kus lisaks rattasõidule mängitakse palli.
Tore on lugeda, et Vikerkaare lasteaias on igal
lapsel liikumiskaart, millele kantakse laste osalemine matkadel, spordipäevadel, perespordipäevadel
jne. Nende liikumiskaartide põhjal selgitatakse välja
kõige sportlikumad rühmad, kellest kaks tublimat
saavad ka väikese auhinna.
Sellisest ettevõtmisest võiks malli võtta nii mõnigi tööandja. On palju neid, kes tööpäevad monitori
ees veedavad ning pärast kange kaela üle kurdavad. Paljudele üksi liikumine ei meeldi ja kodust end
välja ajada näib raske.
Üle Eesti toimub küll hulk suuremaid tervisespordiüritusi, kuid mööda Eestit või Tallinnat lipata
on kindlasti tülikas. Miks mitte teha oma väikesed
võistlused? Reklaamita ja iseendale.
Ilmad on läinud päiksepaisteliseks ja soojaks ning
lausa patt on see toas teleka ees või arvuti taga
istudes mööda saata.

doris matteus
doris@keila.ee

Püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi
tegemise aeg on kuni poolteist kuud
Muutunud on püsiva töövõimetuse ja
puude ekspertiisi
tegemise kord. Seoses sellega pikenes
ekspertiisitaotluste
menetlemise aeg.
sotsiaalkinlustusamet

Püsiva töövõimetuse tuvastamist ning puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist taotlev tööealine inimene
(16-aastane kuni vanaduspensioniealine) peab täitma mahuka ja üksikasjaliku ekspertiisitaotluse
vormi
ning
esitama selle elukohajärgsele
pensioniametile.
Kehtiva korra järgi ja rohkem kui pooleaastasele kogemusele toetudes võib öelda, et
enamikul juhtudel kulub ekspertiisi tegemiseks kuni poolteist kuud.
Miks nii kaua? - võib küsida.
Sotsiaalministri määrustega
on kehtestatud kindlad tähtajad, mille jooksul tehakse rida
erinevaid vajalikke toiminguid:
° hiljemalt kümne päeva
jooksul arvates ekspertiisitaotluse saamisest küsib pensioniamet taotluses viidatud arstilt
isiku terviseseisundi kirjelduse;
° hiljemalt järgneva kümne
päeva jooksul koostab arst
nõutud terviseseisundi kirjelduse ja saadab selle pensioniametile;
° hiljemalt viieteistkümne
tööpäeva jooksul arvates eks-

pertiisiks piisavate andmete
saamisest teeb pensioniamet
püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme ja lisakulude
tuvastamise või tuvastamata
jätmise otsuse. Eelnevalt kaasatakse sellesse protsessi ekspertarst, kelle ekspertarvamus
on otsuse tegemisel ülimalt
tähtis.
° hiljemalt viieteistkümne
päeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemisest teavitab
pensioniamet otsusest nii isikut kui ka terviseseisundi kirjelduse esitanud arsti.
Erisus: Kui isik on taotluse
esitamise päeval haiguslehel,
siis tehakse otsus kiiremini
– hiljemalt viie tööpäeva
jooksul. Otsusest teavitatakse hiljemalt viie päeva
jooksul.
Ülaltoodud
ajagraafik
peab paika juhul, kui kogu
esitatud informatsioon on ekspertiisi tegemiseks piisav. Kui
aga andmeid või dokumente
on vaja täiendada, siis selleks
on kehtestatud oma tähtajad,
mistõttu kogu protsess pikeneb.
Niisiis: ° kui esitatud terviseseisundi kirjeldus on puudulik, siis hiljemalt kümne päeva
jooksul pärast ebapiisavate
andmete saamist küsib pensioniamet arstilt isiku kohta
täiendatud terviseseisundi kirjelduse või andmeid või dokumente;
° hiljemalt järgneva kümne
päeva jooksul esitab arst täiendatud terviseseisundi kirjelduse või puuduvad andmed või
dokumendid;

° puuduvate andmete
või dokumentide esitamiseks või arsti vastuvõtul käimiseks annab
pensioniamet ekspertiisi taotlejale tähtaja,
mille määramisel arvestatakse asjaoluga,
et arsti vastuvõtule
pääsemiseks võib olla
pikk järjekord;
° mõnel juhul lisandub ka aeg

puude
ekspertiisiks vajaliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.
Pensioniameti poolt määratud tähtaegadest tuleks kindlasti kinni pidada, sest täiendavaid andmeid ei küsita
asjata. Neid õigeaegselt saamata menetlus lõpetatakse. Et
seda vältida, peab kindlasti
meeles pidama, et kolme kuu
jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist tuleb käia perevõi raviarsti vastuvõtul. Nii on
arstil teie tervise kohta piisa-

valt andmeid ja ka ekspertiisitaotluse menetlemine ei veni
talumatult pikaks.
Pikenenud menetluse tõttu
inimene rahas otseselt ei kaota, kuid korduvekspertiisi korral võib tekkida vahe pensioni
või toetuse igakuises maksmises ja raha makstakse välja tagantjärele.

Nädal piltides

Muinsuskaitse talgupäeval koristasid teiste
hulgas reformierakondlased keskparki.

Keila nädalaleht

Fotod: KADI KROON

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

Pühapäeval toimus jõepargis Urmas VeersaluFoto: tanel mõistus
juhtimisel linnulauluhommik.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Laupäeval toimus Rõõmu kaubamaja
avamispidu. Teiste seas esines ka Waf-koor.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Kauneim kodu on Tervise tänaval

Keila linna
heakorrakonkursi
„Kodud kauniks“
kevadvoorus tunnistati selle kevade
kaunimaks eramuks
Vaikne 29 asuv
perekond Talule
kuuluva kinnistu.
Korterelamute
kategoorias tunnistati kaunimaks Piiri
9 ja asutuste
kategoorias Ensto
peahoone.
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

„Konkursi eesmärk pole
seada erinevaid objekte pingeritta, vaid tõsta esile kaunimaid. Kõik auhinnatud aiad on
väga kaunid, mõned on säravamad kevadel, teised suvel, aga
kolmandad ehk hoopis sügisel,“ kirjeldas konkursi eesmärke Keila linnaaednik Inge
Angerjas.
Tegemist on kuni järgmise
aasta maini kestva heakorrakonkursi esimese vooruga. Kodukaunistamise
ülevaatus
viiakse läbi vahemikus 30. aprillist 2009 kuni 30. aprillini
2010.a. Kõigil vaateväljas olevatel kaunitel kinnistutel hoitakse silma peal kogu aasta
vältel, ülevaatuse tulemused
tehakse teatavaks pärast 20.
maid 2009.a ja pärast 20. maid
2010.a. Seega omab 2010. aasta Keila päeval üle antav kaunima kodu auhind omama senisest olulisemat kaalu.
Kõige keerulisem oli valida
kauneimat eramut

Komisjonil hinnangul oli keerukaim ülesanne selgitada välja Keila kauneim eramu. Žürii
ette jõudis ligi paarkümmend
ühepere- ja paariselamut.
Üleskutsetele anda teada kaunitest eramutest tuli kahetsusväärselt vähe vastukaja, seega
on Keilas kindlasti mitmeid
maju, mida komisjon ei teadnud vaadata. Ka hindamisele
jõudnud elamuid oli omavahel
väga keeruline võrrelda.
„Üksmeelselt
komisjoni
lemmikuks kujunenud Tervise
29 kinnistu sai kõrged hindepunktid territooriumi üldise
kujunduse, hea haljastuslahenduse (muru, lilled, puud, põõsad) ning arhitektuursete väikevormide sobiva kasutamise
eest, aga ka territooriumi lähima ümbruse korrashoiu ja traditsiooniliste, linna omapära
arvestava materjalide kasutamise eest,“ ütles eramute töörühma juhtinud linnaaednik
Inge Angerjas.
Vaidlusi tekitas teise ja kolmanda koha jagamine. Omavahel konkureerisid Jõe 16b ja
Ülesõidu 22 asuvad aiad. Hääletuse tulemusel anti teine
koht Jõe 16b elamule, mis kuulub perekond Taltsile. „Jõe 16b
tugev külg on hea tsoneerimine, aia planeerimisel on arvestatud hoonete ja muude objektide vahelise ruumiga ning
avanevate vaadetega. Objekti
üldmulje on hea, kõrghaljastus
on õige suuruse ja paigutusega,“ ütles Angerjas. „Kolmandat kohta vääris igati perekond
Uusmale kuuluv, ka 1992. aasta Keila kaunima aia tiitli
omandanud Ülesõidu 22 eramu, mille eelisteks on aastatega läbi mõeldud planeering
ning oskuslikult, pere vajadustest lähtuvalt kujundatud väli-

Kauneimaks eramuks
tunnistatud perekond
Talu maja, aadressil
Vaikne 29.
Kauneim korterelamu,
Piiri 9
ruum koos taimede ja rajatistega (suveköök, aiamaja),“
lisas Keila linnaaednik.
Korruselamutest on
kauneim Piiri 9
Korruselamute võitja määras
hääletus. „Napi häälteenamusega arvati kauneimaks värskelt renoveeritud Piiri 9, mis
võlus oma maitseka värvikombinatsiooniga,“ ütles töögruppi juhtinud ehitusnõunik Imbri Grünberg.
Teise koha sai kesklinna
juba aastaid kaunistav Jaama
11 elamu, kus kesklinnale sobivat arhitektuuri täiendab
majaelanike rajatud haljastus
hoovil ja istepink tänaval. Kolmandaks jäi Jõe 59B eramajale
omaselt hubane elamu ja
hoov.
Ensto – hea tulemus väheste
vahenditega

Kauneim ettevõte, Ensto peahoone
Asutuste arvestuses tunnistati
kaunimaks Ensto kompleks
Harju KEK-i tööstuskülas. „Ettevõte on välja ehitatud kompaktselt, haljastus on kavandatud
sobivalt
hoone
arhitektuuriga ning väheste
vahenditega on saavutatud
muljetavaldav efekt, mida on
hästi korras hoitud,“ selgitas
otsust hindamist ettevõtete
kategoorias juhtinud Keila linnaarhitekt Kaire Koitne.
Tavapäraselt näeb väga kena
välja Harjumaa Muuseumi
ümbrus, kus on palju ära tehtud talgukorras ja muuseumitöötajate erialavälise tööga.
„Muuseumi hoov koos väike-

vormidega on stiililt ja kujunduselt muuseumile sobiv ning
moodustab loodusliku ümbrusega harmoonilise kooskõla,“ ütles Koitne
Kolmandaks tunnistati SOS
Lasteküla. Kaire Koitne: „Lasteküla on korras ja hoolitsetud
ning oli lasteasutuste seast parimas olukorras. On tunda, et
seal elavad lapsed ja töötavad
täiskasvanud suhtuvad oma
ümbrusesse lugupidamisega.
Žürii kaalus lastekülale lausa kategooriavälise eripreemia
määramist, sest tegemist on
omalaadse elamis- ja töökeskkonnaga, mida on keeruline
tavajaotuste järgi hinnata.“

Ado Köögardali reisid Harjumaa Muuseumis

harjumaa muuseum

Ado Köögardal armastas lisaks kogudusetööst tulenevatele ametisõitudele reisida
koos oma perekonna ja tuttavatega. Väljasõite võeti ette
saartele ja rannikule, populaarsetesse
suvituskohtadesse,

looduskaunitesse paikadesse
ning sugulaste ja perekonnatuttavate juurde. Oma päevaraamatutes on Köögardal üksikasjalikult kirjeldanud Lohu,
Varbola ja Padise linnamägesid, olusid ja ehitisi Pakri saartel ja Vormsil, närvekõditavat
meeleolu Eesti Vene piiril Narvas. Üles on tähendatud sõidu-

Lühidalt
Konkursi „Keila
leiutab 2009”
tulemused selgunud

Uudis

Harjumaa Muuseumis avati 16. mail
näitus „Väljasõidud Eestis. Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte ja
reisimärkmeid 1924-1938.“ Näitus pakub
külastajale võimaluse rännata koos Ado
Köögardaliga toonases Keila kihelkonnas
ja Eestis ning teha üks lühivisiit ka Helsingisse. Köögardali mahukad päevaraamatud ja fotoalbumid kuuluvad tema perekonnale.
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piletite ja toiduainete hinnad,
võõrastemajades
peatumise
maksumus, õhutemperatuur
ja ilmastikuolud, reisikaaslaste
meeleolud ja juhtumised, samuti Eesti ühiskondlikus elus
toimunud sündmused.
Ado Köögardal sündis 1891.
aastal Viljandimaal Karula vallas, käis koolis Karula-Saarepeedi vallakoolis, Viljandi linnakoolis ja H. Treffneri
eragümnaasiumis Tartus. Astus Tartu Ülikooli 1910. aastal,
kuulus korp! Fraternitas Esticasse, kuid lahkus sealt ning
astus Eesti Üliõpilaste Seltsi
liikmeks. Lõpetanud 1916.
aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna, teenis Köögardal
abiõpetajana Peetri koguduses
Valgas, õpetajana Gdovis ja
Kanepis. Keila koguduse õpe-

taja oli Köögardal aastatel
1921-1957 ning alates 1935.
aastast Lääne-Harju praost. A.
Köögardal suri 1957. aastal ja
on maetud Keila kirikaeda.
Näitusele valitud päevapiltide laiendatud allkirjad on
väljavõtted Ado Köögardali
päevaraamatutest, mida ta pidas aastatel 1910–1952. Kahjuks pole kõik aastakäigud säilinud:
1934.–1935.
aasta
päevik jäi 1940. aastal Keila kirikumõisas ette Vene sõjaväele, Vabadussõja-aegse ja Eesti
Vabariigi algusaastate päevikud hävitas A. Köögardal ise
repressioonide hirmus Nõukogude okupatsiooni ajal. Perekonna palvel lõpetas A. Köögardal päevaraamatu pidamise
1952. aastal.
Ado Köögardalilt on ilmu-

nud kaks raamatut: ajalooline
ülevaade „Keila kihelkonnaloost“ ning romaan „Rahula
kirikla“. Ta on teinud kaastööd ajalehtedele „Postimees“,
„Viljandi Teataja“, „Meie Elu“,
„Päevaleht“, lühipalasid ja jutlusi ilmus „Meie Kirikus“ ja
„Eesti Kirikus“, lastejutte avaldasid „Laste Rõõm“ ja „Laste
Sõber“.
Harjumaa Muuseum tänab
Ado Köögardali perekonda võimaluse eest kasutada näituse
tarbeks fotoalbumeid ja päevaraamatuid. Näituse seadsid
kokku Ado Köögardali tütretütre tütar Ulla Kadakas ja Riine Kallas, kujundas Kätlin Janson. Näituse koostamist toetas
Eesti Kultuurkapital ning see
jääb avatuks kuni 4. oktoobrini
2009.

Konkursile laekus 5 tööd
neljalt erinevalt autorilt. Töid
hindas 10-liikmeline zürii, nendest kaheksa Patendiameti
esindajat, Energiakeskuse tegevdirektor Aare Baumer ja
Keila linna volikogu esimees
Andrus Loog.
2.-6.aastaste seas oli ainus
osaleja ja seega ka võitja Sergo
Soosaar, kes leiutas telekapuldi
otsija. 5.-9.klasside vanuserühmas oli kõige suurem rebimine.
Pingelises heitluses saavutas
esikoha Karl Nigol leiutatud
„pesukombaini” eest. Teise
koha vääriliseks tunnistati Sander Laiv, kes täiustas puldiga
autot. Kolmanda koha sai Katre Nigol juustehooldus masina
väljatöötamise eest. Lisaks auhinnalisele kohale saab Sander
Laiv ka eripreemia valmis tehtud leiutise eest.
Kõiki konkursil osalenuid
on kutsutud 30. mail Keila linna päeval kell 14.30 pealavale
autasusid vastu võtma. Lisaks
premeerib üht leiutajat Keila
Lions klubi. Preemia omanik
selgub 30. mail, vahetult enne
autasustamist. Korraldajad tänavad kõiki konkursil osalenuid
ja zürii liikmeid. Eriline tänu
Patendiameti esindajale Anne
Erlachile tõsise pühendumise
ja suure abi eest. Täname veel
AS Keila Vesi, AS LTT ja OÜ Perelaat, kes aitasid välja panna
hulgaliselt auhindu.
Kalle Kask
Keila Kultuurikeskus

Spordipäev Miki
Lasteaias
12. mail peeti Miki lasteaias
koos peredega spordipäeva,
millest võtsid osa mitme põlvkonna esindajad. Ürituse eestvedajad olid meie lasteaia õpetajad.
Üheskoos mõeldi välja erinevad spordialad: kotijooks,
täpsusvise, kaugus- ja hootahüpe, lapse kandmine seljas
jne. Osalejaid oli palju. Lastele
pakkus rõõmu vanemate kohalolek. Kõik pered võtsid osa
erinevatest spordialadest ja
võidurõõmu jagati nii suurtele
kui väikestele. Peale suurt pingutust kostitati osavõtjaid tervislike juurviljasuupistetega.
Joogiks pakuti energiajooki,
mille sisse oli segatud kevade
poolt pakutavaid vitamiine:
apelsini, värsket kurki, melissi,
võilille. Tore oli taas kord tõdeda, et sport on tegevus, millega saavad tegeleda nii suured
kui väikesed ja alati koos.
Miki lasteaia pere soovib
kõikidele Keila linna elanikele
ilusat kevadet ja sportlikku ellusuhtumist.
Miki lasteaia õpetaja Mari-Liis
Liivamägi
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Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid
Majanduslike huvide deklaratsioonid esitatakse Korruptsioonivastase seaduse lisas 1
toodud vormi järgi ja need sisaldavad järgmisi andmeid:
I. Üldandmed
1. Ees- j a 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 kohustused, 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 põhitööko-

hal, 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. Meelis Aab 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Elamu,
Keila linn 7. Honda Civic sport
2006 8. Hansa Pensionifond,
Gregori Fondiplaan, OÜ AA2B
osakapital. 9. Swedbank: arveldusarve ja krediidiarve. 10.
Swedbank, 45632 EUR. 11.
Swedbanki kasuks hüpoteek.
12. AS Veho palk, volikogu liikme hüvitis (alates 17.02.2009),
Keila Tervisekeskuse OÜ nõukogu liikme hüvitis
2) 1. Andrei Arjupin 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub.
6. Korteriomand, Keila linn,
4262802. 7. Puudub 8. Swedbank Fondifond, lOOA-osak,
254,707/112,69/28702,95
krooni, OÜ Vikandi Konsult, 1
osa, 30 000 kr, OÜ Soodus, osa
4200 krooni. 9. Swedbank: arveldusarve, väärtpaberite arve;
Sampo Pank: 1 arveldusarve;
Handelsbanken: arveldusarve.
10. Hansapank, 666 518 EEK.
11. Swedbank kasuks hüpoteek. 12. UNMCR töötasu
3) 1. Robert Helde 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linna-

teade

Keila Linnavolikogu 56.
istung toimub teisipäeval,
26. mail 2009.a kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila Linnavolikogu
26.02.2008 otsuse nr 9
punkti 3 ja 30.09.2008
otsuse nr 51 tühistamine.
Nõustumine Harju maavanema poolt halduskohtusse
esitatud protestiga seoses
Keila Linnavolikogu otsustega 26.02.2008 nr 9 punkt
3 ja 30.09.2008 nr 51. Keila
eestikeelsete munitsipaalkoolide taastamise läbiviimine Keila Linnavalitsuse
poolt.
3. Maareformiga seotud
küsimuste otsustamise

delegeerimine
4. Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneeringu
kehtestamine
5. Paldiski mnt 37D kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
6. Linnamäe tee 6A detailplaneeringu kehtestamine
7. Detailplaneeringu Ehitajate tee läbimurre Paldiski
maanteele kehtestamine
8. Välislähetusse saatmine
9. Revisjonikomisjoni aruanne kontrolli tulemustest
10. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

volikogu. 5. Puudub. 6. elamumaa, Keila linn, 1327702.
7. Puudub. 8. Puudub. 9. SEB
Eesti Ühispank, krediidiarve.
10. Puuduvad. 11. Puuduvad.
12. Vanaduspension; volikogu
liikme hüvitis.
4) 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, 2005. 8. Pensionifond K3. 9. Hansapank,
arveldusarve, krediidiarve. 10.
Puuduvad. 11. Puuduvad. 12.
Keila Ühisgümnaasium töötasu, volikogu liikme hüvitis,
AS Keila Vesi nõukogu liikme
hüvitis.
5) 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: arvelduskonto; Lehola
Hoiu- ja Laenuühistu: hoiusearve; SEB sotsiaalkindlustus.
10. Puuduvad. 11. Puuduvad.
12. Palk OÜ Salveesia, SEB
fondidest intressid; volikogu
liikme hüvitis, vanaduspension
6) 1. Targo Kaldoja 3. Linnavolikogu liige, 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. elamumaa, Harjumaa, Keila elamu.
7. sõiduauto Toyota Corolla
Verso, 2005; sõiduauto Toyota
Yaris 2009. 8. Swedbank Pensionifond K2 145 405,08 krooni; Minisport OÜ osa 42 000
krooni; 9. Swedbank 1 arveldusarve, krediitarve, kogumispensioni konto. 10. Puudavad.
11. Hansaliisingu sõiduauto
kapitalirent. 12. volikogu liikme hüvitis, Eesti Jalgpalli Liit
töötasu.
7) 1. Kalle Kask 3. Linnavoli-

kogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Maatulundusmaa Põlvamaa, Värska vald
7. sõiduauto Rover 75 2002.
8. puudub 9. Swedbank, arvelduskonto, arvelduskrediit,
Sampopank pensionifond; 10.
Swedbank 71 016,30 EEK 11.
Puudavad 12. Volikogu liikme
hüvitis, sotsiaalkomisjoni esimehe hüvitus, Keila Kultuurikeskus töötasu
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. Puuduvad. 8.
Puuduvad. 9. Swedbank, arvelduskontod 3, Sampo Pank, arveldusarve, SEB arveldusarve
10. Puuduvad. 11. Sõiduauto
kasutusrent Hansaliising 12.
Puuduvad
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.
Puudavad. 9. Swedbank, arveldusarve 10. Puudavad 11.
Puuduvad. 12. Piibelehe Kinnisvara OÜ, OÜ Valter Pluss,
volikogu liikme hüvitus.
10) 1. Mait Lember 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Korteriomand, Keila linn, reg. nr
6533402. 7. Puudavad. 8. SEB
kasvufond. 9. SEB: arveldusarve, krediidiarve. 10. Puudavad.
11. Hüpoteek Swedbanki kasuks.12. volikogu liikme hüvitis, sotsiaalkomisjoni liikme
hüvitis
11) Ülle Lindus 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Eramu,
Keila linn, 64475. 7. Puudavad
8. Puuduvad. 9. Swedbank, arveldusarve, arvelduskrediit. .
...jätkub

Krimiuudised
g4s

1911

11. mail kell 06.30 - Algkooli
ees olevatest betoonist lillepottidest on keegi ära võtnud ca 10
tulpi.
11. mail kell 09.20 – Keskväljakul väikeses pargis olevatest lillekastidest on keegi ära varastanud 7 lillepotti ja 3 lillepotis
on ära murtud kõik lilled.
11. mail kell 11.15 - Põhja 10a
juures suitsetasid kaks alaealist. Info koos andmetega edastati noorsoopolitseile.
12. mail kell 19.50 – Vikerkaare
lasteaia territooriumil kiikusid
kaks tütarlast, 12- ja 13aastased.
Neil paluti lahkuda, mida nad
kohe tegid.
13. mail kell 12.20 – Keila Gümnaasiumi neljandal korrusel
sodis 10. klassi poiss markeriga

seina. Noormees on välja selgitatud ja andmed on edastatud
nii õppalajuhatajale kui ka administraatorile. Juhtunust teavitati politseid.
14. mail kell 15.30 - Jaama
platsil lamas sõiduteel alkoholijoobes meeskodanik. Isik anti
üle politseile.
16. mail kell 18.40 - Politseist
teatati, et kooli tänaval segab
alkoholijoobes isik korstnapühkija tööd. Kedagi kohal ei
olnud.
17. mail kell 20.00 – Sipsiku
lasteaia territooriumil olid kaks
15aastast noormeest. Kontrolliti nende dokumente ja andmed
edastati politseile, lasteaia territooriumil oli kõik korras.
17. mail kell 23.00 – Vikerkaare lasteaia mängumajal ukse
juurest sein lõhutud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Приглашение
56-е заседание городского
собрания состоится 26-го
мая в 17.00 в зале мэрии.
Заседание является публичным. За ходом заседания можно наблюдать
и через Интернет – на городском веб-сайте www.
keila.ee. (стр. 4)
Традиционная ярмарка в день города
Свой день рождения город отметит 30 мая традиционной ярмаркой. Ярмарка раскинется в центре
города на территории
между Хаапсалуским и
Палдиским шоссе. Парк
между двумя ярмарочными улицами будет отдан
детям, там смогут весело
провести время самые маленькие горожане. Вести
праздник будет известный шоумен Алан Роозилехт. Перед собравшимися выступят местные
певцы, танцоры, гимнасты и музыканты. Главным событием вечера будет выступление ансамбля
«Мейе меэс». Также запланировано проведения
различных мероприятий.
Более подробная информация в сегодняшнем номере городской газете.
(стр. 5)
Самый красивый дом
Подведены итоги весеннего тура конкурса «Самый красивый дом». По
результатам голосования
самым красивым частным
домом признан дом по
адресу ул. Вайкне, 29.
Среди многоквартирных
домов победил дом по
адресу ул. Пийри, 9. А среди производственных здания лучшим названо
главное здание предприятия «Энсто». (стр. 3)
Легкая атлетика
Более 10 лет работает в
городе клуб легкой атлетики «Типп». Для многих,
возможно, будет интересно узнать, что именно в
нашем городском клубе
начинали свою спортивную карьеру восходящая
звезда легкой атлетики
Ксения Балта и мастер по
толканию ядра Таави Пеэтри. Клуб был основан в
1998 году, до этого юные
спортсмены тренировались в городской спортив-

ной школе. (стр. 6)
Новая выставка в музее Харьюского уезда
16 мая открылась выставка «Поездки по Эстонии.
Путевые заметки пастора
А.Кёгардаля. 1924-1938
гг.» Экспозиция дает возможность попутешествовать с пастором Кёгардалем по окрестностям
Кейла, побывать в разных
интересных местах Эстонии, а также посетить с
кратким визитом Хельсинки. Путевые дневники
и фотоальбомы А.Кёгардаля принадлежат его семье. Адо Кёгардаль служил пастором Кейлаского
прихода с 1921 по 1957 год.
(стр. 3)
В пятницу открывается скейт-парк
В пятницу, 22-го мая, состоится
соревнование
«Кейла Экстрим Джем
2009», которым планируется ознаменовать официальное открытие городского скейт-парка на
улице Йыэ. Соревнование
начнется в 16.00. В 17.00
перед собравшимися зрителями и участниками соревнования выступит мэр
города Танель Мыйстус.
Строительные
работы
были завершены на прошлой неделе, в настоящий момент установленные рампы уже активно
используются любителями экстремальных видов
спорта. (стр. 6)
Летнее приключение
на речном острове
Музей Харьюского уезда
приглашает детей в возрасте 10-12 лет принять
участие в летней программе «Приключение на речном острове», которое состоится 15-17 июня с 10.00
до 16.00. На каждый день
запланирована своя программа. Плата за участие
210 крон. В эту стоимость
входят материалы для занятий рукоделием и горячее питание. Просьба зарегистрироваться до 5
июня либо по телефону
678 1668 или по адресу
muuseum@hmk.ee. Зарегистрировать участника
может или его родитель,
или официальный опекун. (стр. 7)
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üritused

Keila päeva üritused 2009
Harjumaa muuseum

Kanuusõidud Keila jõel
Kell 12, 13 ja 14
Kogunemine muuseumi ees
Jõepargi kaardi juures.
Algus ja lõpp jalakäijate silla
juures. Sõit kestab kuni 30
minutit. Juhendajad MTÜ-st
Keila Roheline Punkt
Lastele
Veemutukad ja –putukad.
Kell 12-15. Uurime mageveekogu elustikku
Välipuhvet „Roheline
Konn 2“
Kell 12-15. Muuseumisõprade
kaasalöömisel
Harju KEK-i
rahvamuusikaansambli
ja Keila Kultuurikeskuse
Reeda rühma kontserdid
Kell 12-15
Näitused
„Harju elu“
„Väljasõidud Eestis“
Ado Köögardali reisimärkmeid ja päevapilte 19241939
„Kõik on trois!“
Muuseum on avatud kell
11.00-18.00. Näitustele
sissepääs sooduspiletiga

noortekeskus

Noortekeskus pakub
Keila päeval
karjäärinõustamist
Keila noortekeskuse telk on
kesklinna laadal avatud kella
10.00 – 13.00.
Telgis on midagi kõigile
noortele, kes tahavad teada, kuidas on olla intervjuul
unistuste töökohale. LääneHarju Teabe-ja Nõustamiskeskus annab võimaluse
teha teste enda parimate
oskuste tundma õppimiseks,
pakub lühinõustamist ja võimalust proovida tööintervjuud unistuste töökohale,
et noored teaksid, milleks
valmis olla ja mida oodata.
Ühtlasi loositakse kõigi intervjueeritavate vahel välja
auhindu.
Lisaks on telgis veel vabastiili joonistamisvõistlus,
mille eest vastutab Guups
Andri Afanasjevi eestvedamisel. Parimad joonistajad
saavad kindlasti autasustatud.
Kellel oma parimad joonistused tehtud ja intekas
läbitud saavad kätt proovida
noorteka DJ tehnikal Karmo
Tihase juhendamisel.
Lisaks veel lauamängud
ja muud huvitavat Keila
Noortekeskuselt.

Sport Keila päeval

Keila Koer ja Keila
Kuts 2009
Oodatud on kõik IPSONI treeningrühmade liikmed ja Keila
linna koerapidajad oma neljajalgsetega. Tõug või tõutus
pole tähtis, oluline on, et osalev koer oleks nõuetekohaselt
vaktsineeritud. Kaasa võtta
lemmiklooma pass (vet.pass).
Nagu tavaks on saanud, demonstreerivad lühikese aja
jooksul koerad ja kutsikad oma
suhet peremehega. Koerad
peavad olema ligipääsetavad ja
käituma sotsiaalselt. See on
hea võimalus näidata oma koe-

ra kui ühiskonna liiget,
kes mitte ainult koduaias
või korteris ei paikne, vaid
võtab aktiivselt osa kogu pereelust. Tule ja näita, et su
koer on tore, ilus, lõbus ja sõnakuulelik!
Kogunetakse postkontori
ette IPSONi infotelgi juurde,
kust siirdutakse koos keskväljakule.
NB! Võta kaasa koerale veekauss, vesi ja maius!
Lisaks toimub vabatahtliku
reservpäästerühma
pääste-

koerte show, mille käigus saab
emotsionaalse
ja
rohkete
showelementidega ülevaade
päästekoerte ajaloost, tänapäevast ja koolitamisest.
Oma töötahet ja oskusi demonstreerivad platsil üle 10
koera mitmest erinevast tõust
ja suurusega. Juttu saadab vastavasisuline tegevus.

Tordikonkurss ja –oksjon

Keila Lastejooks

Keila Sõpruslinnade seltsi korraldatud konkursil võivad osaleda igas vanuses kondiitrid ja
pühapäevaküpsetajad.
Torte on võimalik
tuua
konkursile kella 10.00 – 12.00
Keila SLS telki Keskväljakul,
küpsetisele tuleb lisada kinnises ümbrikus andmed tordi
valmistaja kohta.
Reeglid:
- Tort tuleb tuua alusel
- Tordi suurus ja kuju ei ole
määratud
- Tordid ei kuulu tagastamisele
ega kompenseerimisele
Parimaid tordimeistreid autasustatakse. Zürii hindab püha-

Spordialal toimub tavapäraselt erinevaid sportlikke üritusi igas vanuses huvilistele. Suurem osa spordivõistlusi toimub
vana kinomaja läheduses.
Kohe praeguse Swedbank’i ees on nn jõuala, kus omavahel saavad jõudu proovida kõige tugevamad mehed ja naised.
Jõuala võistlused lõppevad meeskondliku köieveoga.
Linnavalitsuse ja postimaja vahelisel muruplatsil tutvustatakse uut põnevat mängu - disc – golﬁ. Mäng on sarnane golﬁle, kuid aukude asemel on kasutada korvid ja pallide asemel
lendavad taldrikud. Keila päeval üles seatav rada on väiksem
kui tavapäraselt, kuid see ei vähenda mängurõõmu. Kui mäng
meeldima hakkab, on tulevikus disc-golﬁ võimalik mängida ka
terviseradadel.
Kinomaja ja kultuurimaja vahel saab proovida vähe tuttavamat mängu – pesapalli. Nimelt toimub pesapalli täpsusviskamine. Kõik, kes pesapallitrennile mõtlevad, saavad mängu proovida õige pesapalli palli ja -kindaga. Täpsematele viskajatele on
loomulikult ka auhinnad.
Läbi ei saa ka korvpallita. Linnavalitsuse kõrval toimuvad
noortele 3x3 võistlused. Mängima on oodatud kõik kuni 18aastased poisid ja tüdrukud.
Pealava ees näitavad oma oskusi vastsed Keila meistrid
ekstreemspordis. Omavahel võistlevad ja trikitavad parimad
rulatajad, tõukeratturid ja bmx- sõitjad.

Lastejooks toimub Keskpargis. Osaleda saavad nii poisid kui tüdrukud.
Distantsid on järgmised:
kuni 6aastased 100m
7-8aastased
300m
9-10aastased
300m
11-12aastased
600m
13-14aastased 600m
15-16aastased 600m
Võistluse algus on kell 12.15.
Alustatakse lühematest distantsidest ja tüdrukutest.

päevaküpsetajaid 3 vanuserühmas (kuni 10aastased, kuni
20aastased ning vanemad kui
20aastased) ja pagareid-kondiitrifirmasid eraldi.
Autasustamine toimub kell

Kirbuturg
Kirbuturg toimub Keila
Sotsiaalkeskuse
ees
platsil. Turg on avatud
kell 10.00-14.00.
Kui sul on kappides
asju, mida sul ei ole enam
vaja, siis tule too nad turule! Su asjad võivad
leida uue õnneliku omaniku. Müüa võib riideid, lasteasju, nõusid, raamatuid, sisustuskaupu ja igasugust pudi-padi. 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. Kes
soovib müüa vaid 2-3 asja, võib kasutada
müüjate teenuseid.
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.
Korraldajate poolt on plats. Lauad/stanged
või alused tuleb ise kaasa võtta. Kiirematele
on ka piiratud kogus laudu.
Korraldajad MTÜ Kultuurilaegas ja Keila
Sotsiaalkeskus

14.30 pealaval. Tordid müüakse oksjonil kell 12.30, müügist
saadava tuluga toetatakse Keila Ühisgümnaasiumi kodundusklassi. Lisainfo telefonil
5345 0788

Lastealal
tembutab Lotte
Sel aastal on lastele eraldi mängumaa Keila
keskpargis, kus saab olema mitmeid erinevaid atraktsioone. Kohale tuleb lõvi Leo, väiksed näitlejad Vikerkaare lasteaiast mängivad
etendust „Väike nõid“, saab sõita karusselliga ja hüpata mitmetel erinevatel batuutidel.
Kõige rohkem rõõmu valmistab arvatavasti
see, et kohale tuleb koeratüdruk Lotte isiklikult, kes alates keskpäevast lastega tegelema
hakkab.
Uudisena ehitatakse sel aastal parki seiklusrada. Rada saab olema madal, selline, mida
saab läbida ilma turvarihmadeta. Mõeldud on
ta küll lastele, kuid loomulikult võivad rada
proovida ka täiskasvanud.
Pargi kõrval, Paldiski maanteel korraldab Keila Lions klubi lastele rattavõistluse. Toimuvad
kaks erinevat võistlust – aeglussõit ja vigursõit. Võimalikult aeglaseks sõiduks ja takistuste läbimiseks tuleb kohal olla kell 11.00.
Peale lõunat tuleb lastele liiklusturvalisusest
rääkima lõvi Leo ja politsei näitab, kuidas
töö välja näeb.
nende
Loomulikult ei jää toimumata
traditsiooniline
lastejooks.

Võistlejate vähesuse korral stardivad vanuseklassid
koos.
Registreerimine toimub
kell 11.15 - 11.50. Eelregistreerimine on võimalik eelmise
päeva õhtu 18.00-ni skvask
hot.ee. Stardimaksu ei ole.
Kõik 100m jooksu läbijad
saavad diplomi ja auhinnakese. Võistlusklassi arvestuses diplom ja medal kolmele
paremale.

Keila Jõud 2009
Võistlus toimub
Swedbanki ees
11.00 Võistlustele registreerimine ja kaalumine
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 sõb-

rad
16.30 Võistkondlik köievedu
(5-meest või 10-naist võistkonnas)
18.00 Pidulik spordiprogrammi lõpetamine ja autasustamine
NB! Korraldaja jätab õiguse
teha programmis muudatusi! Üritus on kõigile osalejatele tasuta ja parimatele
toredad auhinnad!

Keila 3x3 noorte võistlused korvpallis
Mängud toimuvad kell 11.00
Keila Linnavalitsuse parklas.
Registreerimise algus kell
9.30
Võisteldakse eraldi nii
tüdrukute kui poiste vanuseklassides:
1998 sündinud ja nooremad
1995 sündinud ja nooremad
1993 sündinud ja nooremad
1991 sündinud ja nooremad
Kui ühes vanuseklassis ei tule võistlema
vähemalt 5 võistkonda, liidetakse nad
vanema vanuseklassiga.
Võistkonna esimese kolme mängija osavõtutasu
on 30 EEK. Võistkonna mängijate arv ei
ole piiratud, kuid ühes
mängus võib kasutada 4
mängijat. Võistkonna suurus on vähemalt 3 mängijat. Mänguaeg on 7 minutit,
millest 2 viimast minutit on
nn. puhas aeg, kui vahe on

väiksem kui 5 punkti. Mäng
kestab 21 punktini või 7 minutit. Mänguaja lõppemisel
viigilise tulemusega selgitatakse võitja vabavisete teel.
Meeskonna mänguvormid
peavad olema ühesuguse
värvusega.
Võistlusi viib läbi
MTÜ Lääne-Harju
Spordiklubi
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Sport
Võimeldes kauniks ja
terveks

Ksenija Balta alustas sporditeed kergejõustikuklubis TIPP

foto: raigo pajula

sport

Spordiklubi TIPP treenib
tulevasi tippsportlasi
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keilas on juba üle kümne
aasta tegutsenud kergejõustikuklubi Tipp. Paljud ilmselt
ei teagi, et just sealt sai tuule
tiibadesse tõusev täht Ksenja Balta ja kuulitõuke meister
Taavi Peetre.
Kergejõustikuklubi
TIPP
asutati 1998.a kevadel. Enne
seda treenisid lapsed Keila linna spordikoolis, kuhu oli koondunud mitmed spordialad.
Spordikooli
likvideerimisel
asutasid kergejõustikutreenerid Irja Põlluveer, Tiia Tamsalu,
Sirje Tasso ja Irja Idarand oma
klubi. Hiljem liitusid klubiga
treenerid teistest Harjumaa
keskustest, et ühiselt võistelda
Eesti meistrivõistlustel ja välismaal. Klubisse on kuulunud
noorsportlased Sakust, Sauelt,
Tabasalust, Nissist, Ruilast,
Turbast, Kernust, Loolt ja Vasalemmast.
Kergejõustikuga võib alustada juba esimeses klassis
Huvi kergejõustiku vastu on
klubi treenerite sõnul püsinud
samal tasemel alates klubi asutamisest. „Meie arvates soovivad lapsed tegeleda ka praegu
sama palju spordiga kui varem,

eriti nooremates klassides. Vanemas vanuseklassis jätkavad
spordiga tegelemist juba edu
saavutanud kergejõustiklased
või oma võimeid arendada
soovivad noored.“ Trennis käijate arv sõltub aga ka sellest, et
treenerid treenivad lapsi peale
oma põhitööd. „Kergejõustikuga tegelemist takistab Keilas
ka staadioni puudumine.“
Korralike tingimuste puudumine aga ei jäta noored treenimata. Keilas saab tegeleda
kõikide kergejõustikualadega,
seda seetõttu, et Kergejõustikuklubi Tipp osaleb aktiivselt
TV-10 olümpiastarti sõitlussarjas. Hiljem lapsed valivad,
kas tegeleda võistlusspordiga
või harrastada mitmekülgselt
erinevaid kergejõustikualasid
tervisespordi tasemel.
Paratamatult ei saavuta aga
kõik alad ühesugust populaarsust. Seda, et Eestis puudus
naisvõistlussportlastest
on, tõdevad ka spordiklubi
Tipp treenerid. „Tüdrukutele ja naistele meeldib tegelda
kergejõustikuga enda vormis
hoidmiseks.“ Poistele heitedtõuked meeldivad kuid populaarsuse tipus on ikka sprint ja
hüpped. „Raskemate alade vähese harrastamise põhjuseks
on see, et kulub rohkem aega

tehnika ja võimete treenimisele. Edu saavutamiseks on vaja
annet ja sihikindlat tööd.“
Tase on kõrge
Kümne tegutsemisaasta jooksul on Keila noorsportlased
jõudnud Eesti meistrivõistlustel medalitele 86korral, nendest kuldmedaleid on 26.
Tanel Türk ja Berit Jürgenson osalesid juunioride maailmameistrivõistlustel. Mitmed
sportlased on jõudnud Eesti
noortekoondises Balti matšileTanel Mõistus, Margus Mugamäe, Priit Aus, Marcus Pruuli.
Praegu treenivatest sportlastest on kaugele jõudnud
päris mitmed. „Meistrivõistluste tippu on erinevatest vanuseklassidest jõudnud Priit
Aus takistusjooksus, Anu Ellam kettaheites ja odaviskes,
Mikk Meerents kõrgushüppes
(mitmekordne Eesti meister),
Katrin Pabbo heidetes, Kristo
Tšekenjuk kuulitõukes, Martin Hein sprindis, Aet Laurik
sprindis.“
Viimasel kümnendil on kõige edukamad olnud: Ksenija
Balta, Taavi Peetre, Tanel Türk,
Berit Jürgenson- kes on jõudnud juunioride maailmameistrivõistlustele ja Eesti täiskasvanute koondisesse.

Keila Extreem
Jam 2009
Reedel, 22. mail 16.00 – 19.00
Keila Jõe tänava Noortepargis
Kavas:
Võistlus BMX ratturitele, rulatajatele ja
tõukeratturitele
Osalema oodatakse Keilas elavaid ja
õppivaid noori

Skatepargi avamine 17.00
Streetball`i workshop
Muusika (DJ-d)
Üritust korraldavad: Keila Linnavalitsus Keila Noortekeskus noortegrupp
GUUPS

Kohtume noortepargis!

Juba seitsmendat korda
toimus Keila laste võimlemispidu 2009 „Võimeldes
kauniks ja terveks”. Kes eelistas ilusa ilma nautimisele
laste võimlemist ja tantsu,
ei pidanud kahetsema.
Kõige nooremad, 4-5aastased esinejad said nukkudega
koos tantsides oma esimese
suure esinemiskogemuse.
Ka tantsivatel kärbseseentel oli vanust kõigest 4-6
aastat. 6-7aastased lapsed
on aga juba suure kogemusega – nad on juba kaks
aastat osalenud ESS Kalev
võimlemisfestivalil „Kauni
rühiga ellu”. Sel aastal olid
nad eriti edukad ning saavutasid laste hulgas kõige
parema punktisumma ja
üldarvestuses 31 rühma hulgast kolmanda tulemuse.
Kokku esines selleaastasel võimlemispeol lapsi ligi
sada. Peale Keila laste oli
kutsutud
külalisesinejad
tantsustuudiost Carolina ja
Vello Vaheri tsirkusekoolist.
Väikesed võimlejad tsirkusekoolist koos isadega pani
publiku kaasa plaksutama.
Poolteist tundi laste võimlemist ja tantsu oli publikule
nauditav elamus. Pidu lõppes ühise võimlemiskavaga
„Suvi”, kus koos esinesid
lapsed lasteaiast Vikerkaar,
võimlemisklubist Sistrum,
spordiklubist Triumf ja tantsustuudiost Carolina. Keila
võimlemispidu
korraldab
võimlemisklubi Sistrum.
Sirje Aija

SPORT

Talvar Racingule
hooaja avavõistluselt
üks esikoht
TALVAR RACING

Eesti tänavune kardihooaeg
avati 9. mail Aravetel peetud
võistlusega.
Majandussurutisest hoolimata olid võistlejaterivid mullusega võrreldes
pigem pikenenud ning enamasti pidid võitjad oma koha
saavutamiseks kõvasti vaeva
nägema. Omajagu põnevust
lisas veel ilm, mis rada kord
niisutas, siis jälle kuivatas.
Talvar Racingu üheteistkümnest võidusõitjast parima
tulemuse saavutas Aavo Talvar klassis Rotax Max Junior.
Finaali esimestel ringidel pidi
ta paaril korral liidrirolli konkurentidele loovutama, kuid
seejärel pääses Aavo ühtlaselt
kõrge tempo maksvusele ning
võit tuli 4,1sekundilise eduga
lähima konkurendi ees.
Võidule lähedal oli ka Mario Vendla klassis Rotax Max.
Finaalsõidu esimesel poolel
hoidis ta liidrirolli, kuid muutlikus ilmas tehtud ülekandevalik oli pisut märgist mööda
läinud ja leppida tuli teise
kohaga. Nancy Ristla lõpetas
viiendana, Cristen Laos seitsmendana ja Bruno Paabort-

kümnendana.
Väga kiiret sõitu näitas
Erki Lehiste võimsaimas klassis Rotax Max DD2. Kahjuks
oli õnnejumalanna tema peale tõsiselt vihane. Eelfinaalis
tegi Erki stardiringil pirueti
ja langes viimaseks, kuid finišilipu alla jõudis siiski esimesena. Paraku oli ta stardirivi moodustamisel reegleid
rikkunud ja sõiduajale lisatud
10 trahvisekundit kukutasid
ta kaheksandaks. Eessõitjate
püüdmiseks pidi Erki finaali
avaringidel kõvasti riskima,
ent libedavõitu rajal sisselipsanud sõiduviga ei lubanud
enamat üheksandast kohast.
Talvar Racingu sõitjatest oli
selles klassis parim neljandana lõpetanud Eke Nurm. Enama üritamist takistas tõrkuv
käigukast. Mäido Villems sai
kuuenda ning esimest korda
DD2-kardil võistelnud Ahti
Sei kaheksanda koha.
Väiksemates klassides Talvar Racingu võidusõitjatel seekord paremate hulka pääseda
ei õnnestunud. Micro-klassis
sai esimest korda kardivõistlusel osalenud Paul August Lääne 11., Raketil Jan Erik Meikup
8. koha.

Reedel avatakse
skatepark
Reedel, 22. mail avatakse
võistlusega Keila Extreem
Jam 2009 ametlikult Jõe
tänava noortepargi skatepark.
Kell 16 algaval võistlusel võtavad mõõtu BMX ratturid,
rulatajad ja tõukeratturid.
Osa võtma oodatakse ennekõike Keila noori. Skatepargi
avab kell 16.30 Keila linnapea Tanel Mõistus. Kavas on
ka streetballi workshop. Üritust korraldavad Keila Linnavalitsus, Keila Noortekeskus ja noortegrupp GUUPS.
Skatepargi ehitustööd lõppesid eelmisel nädalal,
tänaseks on Keila noored
rambid juba aktiivselt kasutusele võtnud. Eesti juhtiva
rula-, ratta- ja rulluisuradade tootja MTÜ Elamussport
loodud rajal on 7 elementi,
mis pakuvad piisava trikivaliku algajatele ja kesktasemel sõitjatele. Värskelt
asfalteeritud platsile rajatud
park on loodud laienemisevõimalustega. Skatepark
läks linnale maksma ligi 250
000 krooni.

sport

Sportlik nädal Vikerkaare
lasteaias
Sirje aija
LA VIKERKAAR LIIKUMISÕPETAJA

Keila lasteaias Vikerkaar
toimus 11.-15. maini spordinädal, mille jooksul lapsed võistlesid kolmel päeval.
Nagu igal aastal, selgitati ka
nüüd kolmevõistluse põhjal
välja kooliminevate laste hulgast lasteaia kõige sportlikum
tüdruk ja sportlikum poiss.
Igal päeval oli kavas üks ala esmaspäeval hüppasid lapsed
hoota kaugust, kolmapäeval
viskasid palli ja reedel joosti
30 meetrit ning toimus rühmadevaheline teatevõistlus.
Sporditüdruk 2009 tiitli
võitis sel aastal Milena Kozlova ja spordipoiss 2009 tiitli
Edmond Lepik. Tegemist on

väga sportlike lastega - Milena
võimleb juba kolmandat aastat
võimlemisklubis Sistrum ja
Edmond käib judo treeningutel.
Rühmadevahelise
teatevõistluse 5-6aastaste arvestuses võitis Pöial-Liisi rühm ja
6-7aastaste arvestuses Naksitralli rühm. Tublimaid lapsi autasustati lasteaia aukirjaga.
Lasteaias on igal lapsel
oma liikumiskaart, kuhu kantakse peale laste osalemine
matkadel, spordipäevadel, perespordipäevadel jne. Nende
liikumiskaartide põhjal selgitatakse välja kõige sportlikumad
rühmad, kahel enim punte
kogunud rühmal on võimalus
minna matkama Muraste loodusparki.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
kontsert

näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu
muinasajast tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee

KEILA MUUSIKAKOOLI
LÕPETAJATE KONTSERTAKTUS
22.mai kell 17:00
Keila Kultuurikeskus

“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.

KEILA EXTREEM JAM 2009
Keila skatepargi avamine
22.mai kell 16:00
Jõe tänava noortepark

VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai - 16. august
Keila kirikuõpetaja
Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid
1924-1939
Harjumaa muuseum
AEDNIKU AASTARING
Suur raamatunäitus
Harjumaa raamatukogu
lugemissaalis
KEVAD AIAS,
METSAS,PARGIS...
Fotonäitus
Harjumaa raamatukogu
muusikatoas

muud üritused

RAHVUSVAHELINE SAALIHOKITURNIIR KEILA CUP
2009
23-24.mai
Keila tervisekeskus
Lisainfo www.keilashk.ee
KEILA MALETURNIIR
24.mai
Keila tervisekeskus
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.
SÕNAKUULELIKUSE
VÕISTLUS KEILA KARIKAS

Palju õnne!
Sündinud

2009
24.mai kell 8:30 - 12:00
Sõnakuulelikkuse võistlus
koertele. Kohtunikud: Markku
Santamäki, Kaja Koor.
Keila terviserajad, Ipsoni plats
7. ülestõusmisaja pühapäev
24.mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga. Osalevad Eesti Naisliidu
liikmed. Laulab Rahvusraamatukogu naiskoor.
Keila Miikaeli kogudus
MTÜ Lektoorium Keila klubi
kohtumine
27.mail kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
mänufilm ILUS ROHELINE
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus

kogudus
Piibli- ja palvetund
27.mai kell 13.00
Külaliseks õpetaja Patrick
Göransson
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse
jumalateenistus
23.mai kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
23.mai kell 11.00
Koguduse ruumides
Põllu tn 5

		

Selmale ja Peetrile õe ja tädi

Lehte
Murd`i
surma puhul
Perek. Saag, Lell,
Vesterbohm ja Soosaar

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda 2-toaline möbleeritud korter Keilas, Põhja t.
(53,6m2) omanikult. Tel 5 011
436.
Anda üürile 1-toaline kõikide
mugavusega korter Keilas. Hind
kokkuleppel. Tel: 55980988
Müüa 1-toaline krt Keilas 2/3.
Üldpind 31 m2. Korter vajab remonti. Tel 53493758.
Müüa 1-toaline pooleldi remonditud korter Leholas. Aiapidamisvõimalus. Hind kokkuleppel. Tel: 6045511, 5097784.

Küttepuude müük. Saetud ja
2.mai kell 17.00 Keila kunstmuru
27.mai kell 17.00 Keila kunstmuru
29.mai kell 17.00 Keila kunstmuru
30.mai kell 11.00 Keila kunstmuru
31.mai kell 11.00 Keila kunstmuru

Keila Muusikakool võtab vastu uusi
õpilasi 2009 / 2010 õppeaastaks
järgmistele erialadele:

METSASARV
KITARR
TROMPET
KANNEL
KLARNET
VIIUL
SAKSOFON
KLAVER
FLÖÖT
LÖÖKPILLID
AKORDION
KONSULTATSIOONID

28. mail kell 16.00 - 18.00
29. mail kell 16.00 - 18.00

VASTUVÕTUKATSED

30. mail kell 10.00 - 13.00
või 1. juunil kell 16.00 - 18.00
Võimalik eelnevalt registreerida
tel. 6 044 278
(tööpäeviti kella 13.00 - 19.00)

(III – liiga)
(ENMV)
(ENMV)
(ENMV)
(ENMV)

SUVESEIKLUS
JÕESAAREL

15. - 17. juuni kell 10-16
Harjumaa Muuseum
kutsub taas 10-12 aastaseid lapsi osalema suveprogrammis „Suveseiklus
jõesaarel”.
15. juunil

LOODUSEPÄEV

Matkame Ohtu rabasse ja
linnamäele, valmistame
süüa ja mängime erinevaid mänge
16. juunil

06.05.2009 - Mattias Mandel

Südamlik kaastunne

müük

Keilas toimuvad
jalgpallimängud
Keila JK A vs FC ABB			
Keila JK A vs FC Puuma		
Keila JK 95/96 vs Põltsamaa Sport
Keila JK 99 vs Saue JK 		
Keila JK 97 vs Vasalemma Jk 		

7

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.

töö
Sauel asuv SHT BALTIC OÜ
võtab tööle kogemustega õmbleja. Info telefonil 50 43 031.

teenus
Teie probleem - likvideerime selle! Fekaalivedu! Kontakt
- Toivo 51916171.
Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades nagu kalmistutel, parkides, hoonete
läheduses jm. Tel. 7120538,
email: douglas.fir@mail.ee.

Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58033448
Õigusabi, õigusnõustamine,
töövaidlused, tsiviilkaitse. Keila keskväljak 15. Tel. 6796828.
Avatud teisipäeval ja neljapäeval 10.00 – 16.00.

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.

31.mai kell 14.00
Keila lauluväljakul
Maakondlik rahvatantsupidu

„Merega ühes
hingamine“
Osalevad tantsurühmad
üle Harjumaa

KÄSITÖÖPÄEV

Õpime tundma viltimise
tehnikaid ja meisterdame märgviltimistehnikas
esemeid
17. juunil

MÄRKAMISEPÄEV

Haarame fotokaamerad,
lähme Keila peale ja õpime märkama ning avastama elu meie ümber.

reklaam ning kuulutused keila lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud

aadressil 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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Reklaam
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“Liisi” järelmaksuga
rattad alates 142.Sissemakse 0.Ratta hooldamine
usalda spetsialistidele.
Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

www.lemeks.ee

AS LEMEKS SADAMAD
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

lõhutud küttepuid, 3 m
kasepaberipuud

OSTAB:

kinnistuid, kasvavat metsa,
metsamaterjali

INFO:

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele

Keilas on suur mööblikauplus!
Müügipind kahel korrusel
Palju soodsaid hindu
Suur valik kaupa kohe kätte!
Avans MKI OÜ - Uus-Paldiski mnt 4 - Keila

Pehme mööbel
kaupluses
soodushindadega

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

kuni

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

RÕÕMU KAUBAMAJA

10.00

-40%

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

59.90

Naiste jakid ja joped

Avatud: 10-21

www.keilaty.ee

1kg/750gr

Vahvlitops Salto, Vanilli

Lihameistri šašlõkk ämbris

-20%

Meeste joped

59.90

kg.

79.90 kr/kg

-20%

-20%

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

Haapsalu mnt. 57b, Keila

125ml.
6.90

Juustukukkel 4 tk.pakis

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!

NÄDALALÕPU HINNAD 22.05-24.05
3.50

pakk.
14.-

Telefon: 6709665 - www.avans.ee

Eesti juust

-20%

Spordi-ja seljakotid

Käekellad

