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Maikuu fotojahi
tulemused teada

Esimese koha sai Iris Karu pilt „Kevadine
kultuurimaja”. Teiseks jäi juba kaks korda kuupildi tiitli võitnud Anne Kanketeri
“Kirsiõied”. Kolmanda koha vääriliselt anti
hääli Egon Karpovi pildile„Kui
lennata ei jaksa“.

Juuli lõpuks
valmib uus
kergliiklustee
Veel sel suvel rajatakse
Keila terviseradadele
kokku 3,35 km asfaltkattega kergliiklusteid, mis
on sobilikud rulluisu- ning
rattasõiduks.

lk 3
uudis
Foto: anne kanketer, “kirsiõied”

7. mail valime
esindajad
Euroopa
Parlamenti
Pühapäeval on Euroopa
Parlamendi valimised.
Eestist valitakse Euroopa
Parlamenti kuus liiget
ametiajaga viis aastat.
Kokku saab Euroopa Parlamendis olema 736 liiget.

lk 5
Foto: iris karu, “kevadine kultuurimaja”
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Foto: egon karpov, “kui lennata ei jaksa”
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Sporditulemusi
Keila päevalt
lk 6

Pilte Keila
päevalt
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Nädal Lõppes, teine algas

Kes kaitseb väärikust?

Kõik valima

Pühapäeval valitakse europarlamenti. Jah Euroopa Parlamenti, mitte kohaliku omavalitsuse volikogu ega riigikogu. Need, keda me valime, ei hakka
alandama või tõstma tulumaksu või pensione ega
kärbi kuskilt raha.
Pea kõik erakonnad on lähtunud sellest, et valija
on rumal ega tea niikuinii, keda ja kuhu ta parajasti
valib. Debatist on saanud üksteise materdamine
ning valimisreklaamist asjasse (loe: europarlamendi
valimistesse) absoluutselt mittepuutuva roosamanna lubamine ja üksteise nänni ja aktraktsioonidega
üle trumpamine.
Sel pühapäeval on eesti rahval võimalus näidata,
et nad ei ole rumalad. Selleks tuleb esiteks minna
valima ja teiseks mõelda enne numbri kastikesse
kirjutamist. Hoolimata sellest, et lihtsam on kodus
istuda, poliitikuid kiruda ja pärast nuriseda . Hoolimata sellest, et lihtsam on valida nimekirjast suvaline erakond või tegelane, kes kusagilt
veidi tuttav tundub. Valimisjaoskonna asukoha leiab nii valijakaardilt,
internetist kui tänasest Keila
Lehest. Ning kui kampaania
vaht välja kraapida, on täiesti
võimalik hinnata erakondi
asjalikumate kriteeriumide
järgi kui seda on „ma olen
tema nägu telekast näinud“.
Näitame, et me ei ole rumalad.

doris matteus
doris@keila.ee

huvitavat

erki fels
TARTU ÜLIKOOLI JUURATUDENG

See võib olla üsna ebameeldiv avastus, kui ühel
päeval ärgates leiate pildi
ja häbitu laimu enda kohta
Õhtulehe esikaanel, Delfi
uudisteportaalis, Inno
& Irja blogis või mõnel
muul isehakanud „ajakirjaniku“ veebilehel.
Te võite avastada, et
kui keegi kord teie kohta laimu levitab, siis
tema
takistamine
osutub üpris keeruliseks.
Valed, solvangud ja
laim – need pole midagi haruldast meie meedias. Kolletav
ajakirjandus toitubki suurel
määral isiksuse ja eraelu tõlgendamisel sellisena, et see
saavutaks võimalikult suure
arvu lugejanumbreid. Kommentaarid, mille kamp vihaseid uudise alla jätab, on omaette laimamine.
Kui minul peaks tekkima
(haiglaslik) soov kedagi oma
isiklikul veebilehel solvama
hakata, siis minu takistamine
osutub hirmuäratavalt raskeks.
Seda tõestavad nende inimeste
kohtuteed, kes ei olnud rahul,
kuidas „laimumasin“ Inno &
Irja Tähismaa blogis jahvatas.
Laim Internetis on raske juhtum juba seepärast, et solvangud saab teisele veebilehele
üle viia ning kogu tsirkus kohtus algab otsast peale. Ning
samal ajal teeb laim oma töö.
Kui keegi valetatakse häbematult näiteks pedofiiliks, siis jätkub alati neid, kes mõtlevad
stiilis „kus suitsu, seal tuld.“
Heal narratiivsusel põhinev
laim šokeerib mitte ainult ohv-

Väljavõte 1985. a Harju
Elust.

rit ennast, vaid kogu tema tutvuskonda ja lähedasi. Avalikkusele eksponeeritud laim
ruineerib eelkõige just ohvri

erki fels:

“Vihkamise
katelt, mis
kahjuks ka
Eesti
ühiskonnas
kusagil muliseb,
aitab jahutada
eelkõige
ühiskonna –
meie –
empaatiavõime
tugevnemine”

perekonda.
Me oleme tulnud nõukogudeaegsest õiguslikust paradigmast, kus represseeriti inimesi
vaikima, ning jõudnud demokraatliku riigi utoopiani, kus
sõnavabaduse palge ees peaks
kahvatuma nii eetika, terve
mõistus kui inimõigused. Kuidas on võimalik sõimata Eesti
Vabariigi presidenti „joodikunartsuks“, karistamatult alavääristada ükskõik millist poliitikut ning osutada, et tema
on idioot, tema on varas, tema
on narkomaan? Seda kõike
võib teha sõnavabaduse tähe
all ja solvatutele – kui nad
peaksid kohtusse pöörduma –
visata nina alla põhiseaduse §
45. On kurb, et põhiõiguste
kollisiooni puhul tähtsustatakse sõnavabadust ja jäätakse tähelepanuta inimväärikus.
Kes kaitseb meid laimu

eest? See pole vaid avaliku elu
tegelaste probleem. Tänapäeva
infoühiskonna kodanikena oleme kõik potensiaalses ohus.
Meedia allub teatud eetikale,
Interneti avarused aga mitte.
Keegi pahatahtlik tegelane
võib levitada laimu nii minu
kui Sinu kohta, samal ajal kui
meil napib vahendeid, et oma
head nime, au ja väärikust
kaitsta. Niikaua, kuni avalikkus vaikimisi tolereerib sõnavabaduse kuritarvitamist, ei
ole lahendused paista.
Jääb loota, et rünnak au ja
hea nime pihta muutub karistatavaks kriminaalkorras. Aga
vihkamise katelt, mis kahjuks
ka Eesti ühiskonnas kusagil
muliseb, aitab jahutada eelkõige ühiskonna – meie – empaatiavõime tugevnemine. Au ja
väärikust kaitseb sallivus, võime mõista kaasmaalasi ning
võib-olla vahel liigagi lapsik
lootus inimlikku headusesse.

Nädal piltides

Fotod: valdur vacht
Keila Linnavolikogu aseesimees Doris
Matteus ja linnapea Tanel Mõistus allkirjastasid Siguldas
Keila ja Sigulda vahelise koostöökokkuleppe. Lätlaste poolt
andis allkirja Sigulda Rajoonivolikogu esimees Talis Pukitis.

Keila nädalaleht

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

Foto: märt lillesiim
Evelin Ilves külastas lastekaitse päeva
puhul Keila SOS-lasteküla, kus ta kinkis igale perele
rulluisud ning andis koos sissejuhatava uisutunni.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

foto: valdur vacht

Allkirjastati Jõe 59 naabrivalve sektori asutamisleping.Uude naabrivalve sektorisse kuuluvad Jõe 59 ja Jõe
59B elavad 15 leibkonda.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila terviseradadele ehitatakse
uued asfaltrajad

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Ämari lennubaasi ehitamine
annab jätkuvalt tööd

Maipildi tiitlile oli tihe
rebimine

Alates 6. juulist
teostab elektrirongides piletikontrolli
Harju Maavalitsus

kommentaarid

Üksteisega tuleb arvestada – olemasoleva kergtee kasutajate tähelepanekuid
Rulluisutaja:
On väga tore, et käiakse perega või
sõbrannadega väljas jalutamas, kuid
kas peab siis seda tegema terve kergliiklustee ulatuses. Ilusti ja arusaadavalt
on ära eraldatud rajad n.ö kõndijatele
ja ratastele, kuid mõned sõbrannad
kõnnivad oma lapsevankritega kõrvuti
terve tee ulatuses ja siis uisutajad
peavad neist mööduma. Püüdkem ikka
teistega ka arvestada.
Rulluisutaja:
Pea iga päev, kui käin rulluisutamas, on

ikka inimesi, kes ei saa aru kergliiklusteede märkidest. Ükskord oli juhtum,
kui kolm perekonda koos lastevankritega jalutasid terve tee ulatuses.
Mina, rullitaja, pidin põhimõtteliselt
pidurdama ja neid mööda laskma. Neid
niisama jalutajaid on alati ja ikka on nii,
et nad jäävad domineerima (kõnnivad
terve tee ulatuses). Jalgratturid ja
rullitajad saavad n.ö elementaarsetest
viisakusreeglitest aru: lastakse kiirem
mööda, ei veereta/laiutata terve tee
ulatuses, aga millegipärast on probleem just jalutajatega/kepikõndijatega.

Jalakäija:
Mina jalutan lapsega seal vähemalt
2 korda päevas ja peaaegu iga kord
on seal ohtlikke olukordi. Peab ka nn
lapse ja ema poole peal olema ülimalt
tähelepanelik, sest rattad kihutavad
just kõndijate poolel nii mis kole, kuigi
tee on täiesti vaba. Samuti rullitatakse,
mitu inimest kõrvuti, et oleks hea juttu
ajada, ja mina pean lapsega kasvõi
võpsikusse tõmbama ennast, et mitte
alla jääda. Ei mahu sinna kummalegi
poolele mitu tk kõrvuti, et ohutu oleks,
ei emasid ega rattureid.

Killukesi teistest omavalitsustest
Harjumaa valdades saab
taotleda toetust kaevude ja
joogiveetorustike ehitamiseks
Harju maavanem kuulutab
käesoleval aastal avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2009.
aasta taotlusvooru Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili,
Kuusalu, Kõue, Raasiku ja
Saku vallas. Toetusetaotluste
vastuvõtu viimaseks tähtajaks
on 15. juuli 2009. Taotleda
saab hajaasustuspiirkondades
asuvate majapidamiste jaoks
toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike
tehniliste seadmetega
Harju.ee

Lühidalt

Fotojahi „Teeme koos Keila
kalendri 2010“ maipilt on Iris
Karu pildistatud kevadine kultuurikeskus. Maipildi leidmiseks
tuli žüriil teha lisahääletus kahe
võrdselt enim saanud pildi vahel. Teiseks jäi Anne Kanketeri
pilt kirsiõitest. Anna Kanketeri
fotod on võitnud kuupildi tiitli
juba kahel korral. Kolmanda
koha vääriliselt anti hääli Egon
Karpovi fotole „Kui lennata ei
jaksa“. Äramärkimist leidis kokku 14 pilti, neist enam kui ühel
korral 7 pilti. Maipildi tiitlile kandideeris 48 pilti neljateistkümnelt autorilt.

Veel sel suvel rajatakse Keila terviseradadele kokku 3,35
km asfaltkattega
kergliiklusteid, mis
on sobilikud
rulluisu- ning
rattasõiduks.

SA Keila Terviserajad juhataja Toivo Lumiste sõnul ehitatakse kergtee enamjaolt olemasolevatele suusaradadele,
kuid on ka täiesti uusi lõike.
Liigelda saab tulevikus mööda
3 erinevat ringi, mis on omavahel ühendatud. Kõige pikem
ring jälgib olemasolevat valgustatud suusarada ja on 1,7
km pikkune. Ruumi jääb piisavalt ka jalakäijatele– suusarada
on üldjoontes 6m laiune, kuhu
kergteed rajatakse 3m laiuselt.
Seega jääb jalakäijatele 3m
jagu tavalist pinnasteed. Lisaks
pikale ringile ehitatakse kaks
väiksemat– üks u 800 meetri
pikkune valgustamata rada ja
teine ümber jalgpallistaadionite kulgev 400m pikkune nn invaring. Viimasel puuduvad
märkimisväärsed tõusud ja
langused ning raja kõrvale ehitatakse ka invatualett. Kergteede ehitus algab 10. juunil ja
rajad peaksid valmima 31. juuliks 2009. Töö käigus ehitatakse veel 485m pikkune ja 4m
laiune juurdepääsutee ning
suusastaadion. Projekti kogumaksumis on ligi 3,5 milonit,
millest kergteede osa moodustab 2,27 miljonit krooni. Projekti rahastatakse Norra
finantsmehhanismist. Ehitustöid teostab AS Talter.
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NATOga
kaasfinantseeritav
Ämari lennubaasi ehitus- ja renoveerimistööd kulgevad plaanipäraselt.
2008. aasta sügisel anti
Lennubaasile
üle varustusladu
ning katlamaja, tänavu detsembriks saab
valmis lennukite hooldusangaar
koos
vajalik e
perroonidega. Suurimaks ja
mahukaimaks
osaks kogu projektis on lennuvälja liiklusala ehitus, mille
tööd lõpevad 2010. aasta sügiseks. Selleks ajaks valmib uus
2750 meetri pikkune lennurada, valgussüsteem, perroonid
ning ruleerimisteed. Ämari

lennubaasi
renoveerimine
jõuab praeguste plaanide
kohaselt lõpule 2011. aastal ja
on mõeldud vastu
võtma
transpordilennukeid ja tegutsema
õhuturvet teostavate hävituslennukite baasina.
Delfi.
ee
Klooga uus pumpla
avatud
26.mail kell 11.00 avati ametlikult Klooga aleviku uus puurkaev-pumpla. Ligi 3,5 miljoni
kroonise maksumusega objekti rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute keskus ja Keila
vald. Üle 1000 elanikuga Klooga aleviku inimesele pumba-

takse nüüdselt puhastatud
kvaliteetset joogivett, tagatud
on ettenähtud veesurve. Puurkaevust on lubatud pumbata
kuni 150m3 joogivett ööpäevas.
Keilavald.ee

tisse. Põhjasadama juhatuse
esimehe Robert Antropovi sõnul on hakatud taas autovedudeks Eestit eelistama, kuna
transpordi ja logistika teenuste hinnad on langenud. Antropovi sõnul on uute autode la-

Paldiski Põhjasadam
otsib autodele parklaid
Robert Antropovi juhitav Paldiski Põhjasadam
otsib Venemaale veetavate autode Eestis ladustamiseks uusi alasid,
kuhu
parklaid
rajada. Paldiski Põhjasadam
vajab kohta autodele, mis Aasiast ja Lääne-Euroopast peaks
minema Venemaa turule, ent
jäävad Venemaa autoostu vähenemise tõttu kauemaks Ees-

dustamine praegu valdkond,
mis toob Eestisse nii tööd kui
ka leiba. „Arvestame sellega,
et Eesti puhverladude vajadus
kestab lähimad mõned aastad”.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Harju
Maavalitsus ja Elektriraudtee
AS sõlmisid koostöö- ja teenuste osutamise lepingu, mille
kohaselt asub Harju Maavalitsus teostama piletikontrolli AS
Elektriraudtee
reisirongides
alates 6. juulist 2009.
Kontrolli
teostab
Harju
Maavalitsuse arenguosakonna
transporditalitus, kuhu selleks
otstarbeks loodi seitse uut töökohta - vaneminspektori ja 6
inspektori töökohta. Elektrirongides piletite kontrolliga seotud kulutuste katteks vajalikud
vahendid eraldab Majandus ja
Kommunikatsiooniministeerium.
Harju Maavalitsus võtab üle
piletikontrolli teostamise, kuna
Riigikohtu 16. mai 2008 otsuse
kohaselt polnud enam võimalik teostada raudteel tõhusat
kontrolli eraõiguslikel alustel
toimetavate piletikontrollidega.

Päevahoiuteenus
sotsiaalkeskuses
MTÜ Töötahe koostöös Keila Sotsiaalkeskusega korraldab
päevahoiuteenust
puuetega
lastele. Eelkõige on päevahoid
suunatud kooliealistele raske
või sügava vaimu – ja liitpuudega lastele. Teenust pakutakse 2
nädalal: 15.-19. juuni ja 29.juuni
– 03. juuli, tööpäevadel 8.30
– 16.30. Päevahoiu raames pakutakse lastele vaheldusrikast
tegevust – mängitakse, meisterdatakse, külastatakse Tallinna Loomaaeda, ilusa ilma
korral sõidetakse mere äärde,
2 korda nädalas on planeeritud
ujula külastus jpm. Vanematel
tuleb omaosalusena tasuda
40 krooni päev, millest kaetakse kulutused lõunasöögile ja
õhtuootele. Soovijatel palume
pöörduda Keila Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiunõunik
Piia Petersoni poole (Keskväljak
11, tuba nr 23; telefon 6790726;
piia.peterson@keila.ee).
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Linnamäe tee 6a detailplaneering

Сегодня в номере

Keila Linnavolikogu kehtestas 26.mail 2009.a. otsusega nr 29 “Linnamäe tee
6a kinnistu detailplaneeringu” (OÜ Disarek töö).
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna lõunaosa tööstus piirkonnas. Planeering
hõlmab Linnamäe tee 6a
kinnistut, millele pääseb
Linnamäe teelt. Kinnistu on
osa vanast tootmisterritoo-

riumist (endine Terko),
tema pindala on 34 206 m²
ja sihtotstarve tootmismaa.
Planeeringuga
jagatakse
Linnamäe tee 6a kinnistu
11 krundiks: 7 tootmismaa
krundiks, kaheks krundiks,
millel on sihtotstarve 60%
tootmismaa ja 40% ärimaa,
ja kaheks transpordimaa
krundiks.

Paldiski mnt 37d detailplaneering
Keila Linnavolikogu kehtestas 26. mail 2009.a otsusega nr 28, Paldiski mnt
37d kinnistu detailplaneeringu (OÜ Disarek töö).
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna põhjaosa kaasaegsete väikeelamute piirkonna kõrval Paldiski maantee lähedal. Maa-ala suurus
on ca 0,6 ha.
Detailplaneeringuga jagatakse olemasoleva maatulundusmaa 16498 m2
kinnistu kaheks ca 2000 m2
suuruseks üksikelamu- ja
üheks tänavakrundiks ning

ülejäänud maa jääb loodusliku haljasala krundiks.
Elamukruntidele on lubatud ehitada kuni 3 hoonet
(1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet), suurim ehitusalune pind on 300 m2, üksikelamu suurim kõrgus 9m ja
abihoonetel 5 m, suurim
korruselisus üksikelamul 2
ja abihoonetel 1, katusekalle 25° lähedane.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule on planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtfunktsiooniks väikeelamumaa.

Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneering
Keila Linnavolikogu kehtestas 26. mail 2009.a otsusega nr 27 Keila Keskväljaku loodeosa detailplaneeringu ( Ruum ja Maastik
OÜ töö). Planeeritav maaala asub Keila kesklinnas,
moodustades osa linna
keskväljakust, mis on linna
oluline sõlmpunkt, kus
paiknevad Keila Kultuurimaja, endine kinohoone
ning kauplus. Planeeritava
maa-ala suurus on ca 12
000 m2.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib planeeritaval alal segahoonestusala juhtfunktsioon, mille
kohaselt peavad elamu-, ärivõi sotsiaamaa sihtotstarbega krundid moodustama
vähemalt 95% alast. Ala
asub üldplaneeringuga määratud kesklinna miljööväärtuslikus piirkonnas.
Planeeringu eesmärk on
linnaruumi korrastamine ja
planeeringu ala kruntidele
maakasutus- ning hoonestustingumuste määramine.
Planeeringuga määratakse järgmised krundid ja ehitusõigused:
- Keskväljak 12b - pindala
121 m², sihtotstarve 100%

tootmismaa;
- Keskväljak 12a - pindala
410 m², sihtotstarve 100%
ärimaa,
hoonestusalune
pind kuni 214 m2, maksimaalne korruste arv 2 ja
kõrgus 8 m;
- Keskväljak 14 - pindala
2373 m², sihtotstarve 100%
ärimaa,
hoonestusalune
pind kuni 1038 m2, maksimaalne korruste arv 3 ja
kõrgus 12 m;
Keila
Kultuurikeskus
(Keskväljak 12) - pindala
4902 m², sihtotstarve sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa), hoonestusalune
pind kuni 676 m2, maksimaalne korruste arv 3 ja
kõrgus 14,20 m;
- Keskväljak 10 - pindala
2488 m², sihtotstarve 100%
ärimaa,
hoonestusalune
pind kuni 1240 m2, maksimaalne korruste arv 3 ja
kõrgus 14,20 m;
- Keskväljak 10a - pindala
621 m², sihtotstarve 100%
ärimaa,
hoonestusalune
pind kuni 124 m2, maksimaalne korruste arv 2 ja
kõrgus 6,5 m;
- Teekrunt - pindala 518 m²,
sihtotstarve transpordimaa.

Ehitajate tee läbimurre Paldiski maanteele
Keila Linnavolikogu kehtestas 26.mail 2009.a otsusega nr 30 detailplaneeringu “Ehitajate tee läbimurre
Paldiski maanteele” (SKA
Inseneribüroo OÜ töö),
millega planeeritakse Ehitajate tee autoliikluse läbimurre Paldiski maanteele
AS-i Harju KEK ja OÜ Keila
Tervisekeskus kruntide va-

helt ning kavandatakse autoliiklusevaba jalakäijate ala
Männiku pargi ja OÜ Keila
Tervisekeskus krundi vahelisel lõigul. Planeeritava ala
suurus on ca 10 000 m2
ning see hõlmab Tervisekeskuse krunti ja 5 hoonestusõiguseta transpordimaa
krunti.

Töötutele säilib
ravikindlustus
Inimestele, kes on
kaotanud töö ning
on arvele võetud
töötukassas, kehtib
ravikindlustus. Nii
kaua kui inimene
on töötuna arvel,
nii kaua kehtib ka
ravikindlustus.
Tööandja poolt kindlustatud
inimestel kehtib ravikindlustus
veel kaks kuud pärast töö- või
teenistussuhte lõppemist. Pärast seda ravikindlustus lõppeb
ning kõikide tervishoiuteenuste eest (va vältimatu arstiabi)
tuleb inimesel endal tasuda.
Kui inimene soovib ravikindlustatu staatust säilitada, siis
ta peab ennast Töötukassas
arvele võtma.
Ravikindlustus tekib registreeritud töötule alates töötuks
registreerimise 31. päevast.
Näiteks kui töösuhe lõppes 1.
märtsil, siis kehtib ravikindlustus 30. aprillini. Et ka mais

oleks kehtiv ravikindlustus,
tuleb end arvele võtta hiljemalt 30. märtsil.
Neile inimestele, kes saavad
töötuskindlustushüvitist või
töötutoetust hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil
vastava toetuse saamise õigus
tekib. Osaledes Töötukassa
poolt suunatud koolitusel või
tööpraktikal, tekib ravikindlustuse õigus juba alates esimesest osaletud päevast.
Kui inimene asub uuesti
tööle, saab ta ravikindlustuse
tööandja kaudu. Infot töötuna
arvele võtmise kohta ja töötutoetuste ning-hüvitiste kohta
leiate Töötukassa veebilehelt
www.tootukassa.ee.
Töötuna arvelevõtmiseks
peab täitma avalduse, mille
leiab Töötukassa kodulehelt
või saab täita kohapeal – lisaks avaldusele peab kaasas
olema kehtiv isikut tõendav
dokument ja viimase töösuhte
lõppu tõendav dokument (tööraamat, tööleping või teenuse
osutamise leping).

Krimiuudised
g4s
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27. mail kell 08.05 - Luha 13
maja rõdu all suitsetas kaks
alaealist. Info koos andmetega
edastatud noorsoopolitseile.
27. mail kell 11.15 - Vasara tn
korterelamu taga suitsetasid
kolm alaealist. Info koos andmetega edastatud noorsoopolitseile.
28. mail kell 03.20 – Ekipaaž
märkas Tervisekeskuse juures kõndimas alajahtumistunnustega alaealist noormeest.
Nooruki isiku tuvastamisel ja
andmete edastamisel politseile
selgus, et ta on vanemate palvel politsei poolt tagaotsitav.
Nooruk antud politsei hoole
alla.
28. mail kell 22.00 - Linna kaameraga tuvastati sigarettide
ost alaealisele. Nooruki ja ostja
isikud on tuvastatud ja andmed
edastatud noorsoopolitseile.
29. mail kell 01.20 - Valvekaamera operaator edastas info, et
lauluväljakul viibib 4 noorukit.
Kontrollimisel selgus, et noorukid jõid seal siidrit (olid täisealised). Palutud neil lahkuda,
mida nad ka tegid.

30. mail kell 04.10 - Polari baari juures toimus väike kaklus.
Osapooled said asjad kohapeal
lahendatud ning politsei abi ei
vajatud.
30. mail kell 12.07 - Ekipaažile
teatati, et Rõõmu kaubamaja
juures on kamp noori, kes tarvitavad alkoholi. Ekipaaži kohale jõudmise ajaks olid noored
kaubamaja juurest lahkunud
kuskile kesklinna poole. Toimuvast teavitatud politseid.
28. mail kell 09.40 - Abistati
Ühisteenuste töötajaid, kes pidasid rongis kinni piletita reisija, kes üritas põgeneda. Kohale
kutsutud politsei ja noormees
neile üle antud.
28. mail kell 07.05 - Ühisgümnaasiumi spordisaali kahel aknaraamil on vigastused, klaaspaketid on terved. Teavitatud
juhtimiskeskust ja kooli personali.
30. mail kell 01.25 - Pargi 2
kooli söökla üks aken on avatud asendis ja ainult regulaator
hoiab seda kinni. Informeeritud
juhtimiskeskust.
30. mail kell 02.39 - Jõe 21
poe ees lärmasid noored . Vesteldud nendega, misjärel läksid
laiali.

День города прошел
успешно
Во многом благодаря хорошей погоде в этот отмечено рекордное количество посетителей ярмарки.
По словам организаторов
ярмарки, рекордным в
этом году было и количество торговцев. Если в
прошлом году свой товар
предлагало 136 торговых
точек, то в этом году их
было 183. Большую часть
предлагаемого товара составили продукты питания и рассада. Успеху ярмарки способствовала и
разнообразная развлекательная программа. (стр.
6)
Выборы в Европарламент
С 4-го по 7-е июня будут
проходить выборы в Европарламент.
Каждая
страна, участвующая в голосовании, сама определяет дату проведения выборов. В Эстонии день
выборов – 7 июня. Эстония имеет в Европарламенте 6 депутатских мандатов.
Срок
работы
депутата – 5 лет. Список
жителей Эстонии, имеющих право на участие в
голосовании, будет составлен 8-го мая согласно
данным регистра населения. Проголосовать за
своего кандидата можно в
избирательных участках
по месту жительства. (стр.
5)
Новые прогулочные
дорожки
Согласно проекту в районе городских троп здоровья и лыжных трасс будет
проложено 3, 35 км специальных прогулочных
дорожек. По словам руководителя Т.Лумисте, часть
дорожек будет совпадать
с уже имеющимися лыжными трассами, а часть
будет проложена по новому маршруту. Всего будет
три круговых дорожки,
самая длинная – 1,7 км,
она полностью совпадает
с освещенной лыжной
трассой. Ширина прогулочных дорожек составит
3 м. Строительство начнется 10 июня и должно
завершиться к 31 июля текущего года. Стоимость
всего проекта 3,5 млн
крон. (стр. 13)
Новости
собрания
Городское

городского
собрание

утвердило детальное планирование участка по
адресу ул. Линнамяэ, 6а.
Участок находится в городской промышленной
зоне и является частью
бывшего
предприятия
«Терко». Согласно планированию участок разделят
на 11 грунтов для последующей промышленной
и смешанной застройки.
Также городским собранием было утверждено
детальное планирование
участка по адресу Палдиское шоссе, 37д. Согласно
общему городскому планированию, эта земля
предназначается
для
частной застройки. Кроме
того, было утверждено детальное
планирование
центральной части города, в частности, территория центральной площади.
Целью
данного
планирование является
упорядочивание городской застройки и определение функций участков,
расположенных на данной территории. (стр. 4)
Закончился майский
этап фотоохоты
Победителем этого этапа
стала фотография Ирис
Кару, на которой изображен весенний центр культуры. Надо отметить, что
при
определении
ф о т о г р а ф и и победительницы
перед
жюри стояла непростая
задача, поскольку одинаковое количество голосов
в этот раз набрали две фотографии. (стр. 3)
Сохранится медицинская страховка для
безработных
У людей, потерявших работу и вставших на учет
на бирже, сохраняется медицинская
страховка.
Страховка будет действовать до тех пор, пока человек находится на учете
на бирже труда. У работающего человека медицинскую страховку оплачивает
работодатель,
это
положение действует в течение двух месяцев с момента окончания трудового договора. Затем
человек должен зарегистрировать себя безработным на бирже, в противном случае он теряет свою
страховку. Если человек
вновь устраивается на работу, то страховку вновь
оплачивает работодатель.
(стр. 4)
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Pühapäeval valitakse Euroopa
Parlamenti
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 7. juunil. Eestist
valitakse Euroopa
Parlamenti kuus liiget ametiajaga viis
aastat. Kokku saab
Euroopa Parlamendis olema 736 liiget.
www.vvk.ee

Kes võib hääletada?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 18-aastaseks. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu
poolt tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt
süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval
Euroopa Liidu kodanikul:
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud
Eesti rahvastikuregistrisse;
3) kellelt tema päritoluriigis ei
ole hääletamisõigust ära võetud.
Millal ja kus saab hääletada?
Eelhääletamine ning elektrooniline hääletamine on juba
lõppenud. Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas
valimispäeval 7. juunil kell

9.00-20.00. Jaoskonnakomisjoni asukoht on kirjas valijale
saadetaval valijakaardil. Infot
valimisjaoskondade kohta saab
ka Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehel www.vvk.ee.
Lisaks on võimalik oma elukohajärgne
valimisjaoskond
üles leida logides sisse kodanikuportaali https://www.eesti.
ee.
Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida
kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Taotlust saab esitada
kuni valimispäeva kella 16.00ni kas jaoskonnakomisjonile
või valla- või linnavalitsusele.
Mida võtta kaasa valimisjaoskonda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut
tõendav dokument (näiteks
pass, isikutunnistus, juhiluba,
pensionitunnistus), millel on
isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto.
Kuidas toimub hääletamine?
Valija esitab hääletamissedeli
saamiseks kehtiva isikut tõendava dokumendi. Kui valija on
saanud hääletamissedeli, siis
annab ta selle kohta allkirja.
Hääletamissedel tuleb täita
selleks ettenähtud kabiinis.
Valija täidab sedeli ise.

Valija saab hääletada ühe
erakonna või üksikkandidaadi poolt, kes on kandidaatide
koondnimekirjas. Meelepärase
erakonna või üksikkandidaadi
number tuleb kirjutada hääletamissedelile.Pärast valimissedeli täitmist murrab valija
sedeli kokku ning annab selle
jaoskonnakomisjoni liikmele.
Viimane paneb kokkumurtud
hääletamissedeli välisküljele
jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise.
Kuidas selgub see, kes saab
Euroopa Parlamendi liikmeks?
Valimistulemused
tehakse
kindlaks proportsionaalsuse
põhimõtte alusel. Mandaadid
jaotatakse vastavalt erakondadele ja üksikkandidaadile
antud häälte koguarvule. Erakonna nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on eelreastatud nimekirjas eespool.
Mida rohkem on erakonnal
võrreldes teiste erakondadega
kokku hääli, seda suurem on
tema võimalus saada üks või
rohkem kohti Euroopa Parlamendis. Kui mandaadi saanud
kandidaat loobub mandaadist,
läheb Euroopa Parlamenti tema asemel asendusliige.
Asendusliikmeks on esimene valimata jäänud kandidaat
mandaadist loobunud isikuga
samas nimekirjas kandideerinute hulgast.
Valimistulemuste kindlakstegemine on avalik.

valimisjaoskonnad keila linnas
Valimisjaoskond nr 1 –
Keila Kultuurikeskuses.
Avatud: 9.00 - 20.00
Piirkond:
Aia
tn,
Aiandi tn, Aukamäe tn,
Eha tn, Haapsalu mnt 1-25
(paaritud numbrid) ja 2-12
(paarisnumbrid),
Heina
tn, Hommiku tn, Jõe tn,
Kaare tn, Kadaka tn, Kalda tn, Kase tn, Kastani tn,
Keskväljak, Koidu tn, Lepa
tn, Linnamäe tn, Linnuse
tn, Luha tn, Niidu tn, Ohtu
tee, Oja tn, Pae tn, Pihlaka
tn, Posti tn, Põhja tn, Pärna tn, Pärna põik, Raba tn,
Raudtee tn, Ringtee, Roheline tn, Saare tn, Sireli tn,
Tallinna mnt, Teaduse tn,
Teaduse põik, Tiiru tn, Toominga tn, Tuula tee, Tähe
tn, Tööstuse tn, Vahtra tn,
Uus tn, Ülesõidu tn ja Ülejõe tee

Valimisjaoskond nr 2 –
Keila Tervisekeskuses
Avatud: 9.00 - 20.00
Piirkond:
Aasa tn,
Allika tn, Barsbütteli tn,
Ehitajate tee, Geoloogide
tn, Haapsalu mnt 27-59
(paaritud numbrid) ja 1464 (paarisnumbrid), Jaama tn, Kanarbiku tn, Kannikese tn, Kooli tn, Kruusa tn,
Kruusa põik, Kullerkupu tn,
Kuuse tn, Loode tn, Lõuna
tn, Metsa tn, Mudaaugu
tn, Männiku tn, Niine tn,
Nooruse tn, Nurmenuku
tn, Nurmenuku põik, Oksa
tn, Paldiski mnt, Pargi tn,
Piibelehe tn, Piiri tn, Põllu
tn, Rõõmu tn, Sinilille tn,
Sopsu-Tooma tn, Spordi tn,
Tamme tn, Tamme põik,
Tammiku tee, Tervise
tn, Tervise põik, UusPaldiski mnt, Vaikne
tn, Vasara tn ja
Ülase tn.
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Tulevikulinna Mäng Keilas
27.-28. mail toimus
Keila Linnavalitsuse
saalis Tulevikulinna
Mäng.Tulevikulinna
mängu mängisid
kahe päeva jooksul
Keila elanikud, kes
esindavad erinevaid
valdkondi ja vaateid.
heidi kena
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Mängu eesmärk oli leida
kõige parem idee Keila elukvaliteedi tõstmiseks – see idee
võib puudutada linna teatud
piirkonda, linna tervikuna või
olla lahenduseks mõnele globaalsele probleemile, millega
Keila silmitsi seisab.
Mängijad kasutavad spetsiaalselt välja arendatud Tulevikulinna mängu. See ainulaadne

ja innovatiivne metodoloogia
on valminud Briti Nõukogu ja
briti organisatsioonide CLES
(uuringud ja konsultatsioon
kohalikele omavalitsustele) ja
URBIS (haridusprogrammid
koolidele ja kogukondadele) ja
teiste partnerite koostöös. Tulevikulinna mängu mängitakse
juba ligi 15. riigis ning Eestis
on mängitud seda juba kümnetes linnades – nii suuremates kui ka väiksemates.
Keila mängus osales kokku
20 inimest, kelle seas oli nii
noori, Linnavalitsuse ametnikke, noorsootöötajaid, õpetajaid ja aktiivseid linnakodanikke, kes jagunesid neljaks
võistkonnaks(sinised, punased, kollased ja rohelised).
Tulevikulinna mäng algas globaalsete ja kohalike väljakutsete kaardistamisega, millele
hakati koos lahendusi leidma.
Mängijad käisid lahenduste otsimisel välja palju omanäolisi

Tulevikulinna Mäng Keila linnavalitsuse saalis
ideid, millest mitmeid annab Noortekeskuse juurde noorteedasi arendada.
hoovi ehitamine. Noortehoov
Parima idee tiitlile kandi- oli võistkonna poolt pisidetaideerisid teiste seas ka Keilas- lideni läbi mõeldud, haarates
se külakiige rajamine, eesti ja endas erinevaid sportlikke ja
vene koolide ühendamine ning vaba aja veetmiseks sobivaid
huviringide koostöö, taas- atraktsioone, sealhulgas ka väkasutuskeskuse loomine ja likohvikut. Võiduidee saavutas
võiduideena Keila Avatud ülekaaluka võidu salajasel hää-

Foto: valdur vacht

letusel, ning sai lisaks mitmetele väiksematele auhindadele
ka 5000 kroonise kinkekaardi
alustamaks idee elluviimist.
Kõik mängus osalenud jäid
rahule nende kahe päevaga ja
loodetavasti ei vaju ükski neist
headest ideedest unustuste
hõlma!
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Lühidalt
Keila päeval toimus
tordioksjon
Keila Sõpruslinnade Seltsi
korraldatud
Tordikonkursile
toodi 10 torti, mis kõik müüdi
suurel laval toimunud oksjonil
maha.
Parimateks tunnistati kuni
10aastaste seas 9aastane Merita Latt, 10-20aastaste seas
11aastane Brigita Berol ja üle
20aastaste seas Tiia Krustok.
Proffide hulgas tegi parima tordi Merli Kalbus Keila Lasteaiast
Vikerkaar.
Tordioksjonil koguti 1356
krooni, mis annetati Keila ühisgümnaasiumi käsiööklassile.

Sportlik perepäev
lasteaias Vikerkaar
Juba kolmandat korda toimus lasteaias Vikerkaar sportlik perepäev, millega pandi
lõpppunkt selle õppeaasta
sportlikele üritustele. Perepäeva avas lasteaia juhataja Maret
Puhk, ühisvõimlemise viis
läbi lasteaia liikumisõpetaja
Sirje Aija, toimus spordialade
tutvustamine ja algaski jõukatsumine. Seekord oli võimalus
osa võtta kaheksast erinevast
spordialast. Lastel koos vanematega oli võimalus mängida
keeglit, hüpata hüppepalliga,
visata täpsust, hüpata kahemehe hoota kaugust, hüpata
hüpitsaga sulghüppeid, lüüa
jalgpalli väravaid ja veeretada
megasuurt palli. Palli veeretamine ja sulghüpped hüpitsaga
kujunesid selle spordipäeva
kõige populaarsemateks aladeks. Spordipäeval osalesid
lapsed kõigist kaheteistkümnest rühmast. Eriti rohkelt oli
osavõtjaid Muumi, Tuhkatriinu,
ja Metsluikede rühmast. Kuigi
vihm rikkus natuke tuju, olid
osalejad kõik rahul.
Parimaid autasustati lastaeaia aukirjaga, kõigile osalejatele jäi mälestuseks tänukiri
ja kulutatud energiat taastati
puuvilja nautides. Ürituse lõpus
anti selle õppeaasta kolmele
kõige sporlikumale rühmale
kiituskiri ja rändauhind spordiahv Jo-Jo, kelle omanikuks
sai Tarzani rühm. Kõik kolm
rühma sõidavad juunikuu algul
Muraste loodusparki, et jälle
üheskoos matkata ja tunda liikumisest rõõmu. Üritust aitasid
läbiviia lasteaia TEL-i töögrupp
ja lastaaia Vikerkaar endised
vilistlased võimlemisklubist Sistrum.
Lasteaia Vikerkaar liikumisõpetaja Sirje Aija
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Meenutusi Keila
päevast

Ilus ilm oli Keila päevale meelitanud kohale ennenägematult suure hulga rahvast.
Kauplemine Kevadlaadal algas juba enne
ametliku avamist. Suur huvi oli ka lasteaedade esinemiste vastu. Tegevusi oli
mitmel pool Keskväljakul ja - pargis. Korraldajate sõnul püstitati rekord ka kaubapakkujate seas. Kui eelmisel aastal oli
osalejaid 136, siis seekord oli müügiputkasid üles seatud 183. Laada edule aitas
kindlasti kaasa tihe ja vaatemänguline
programm ja palju meelelahutust.
foto: kadi kroon

lastejooksu
tulemused

Keila päevade
3x3 korvpall

Tüdrukud
kuni 6aastased

Keila linnapäeva üritusena toimus laste ja noorte
tänavakorvpalli võistlus.
Kokku võistles 20 tiimi.

Anett Kutsar
Liis Kutsar
Anna Liis Treimut

kuni 8.aastased
Annabel Aasma
Mari-Ann Tammik
Sandra Iris

kuni 10.aastased
Margaret Danilov
Helena Elster
Kadri –Liis Tammearu

kuni 12.aastased
Anne-Mari Allev
Annabel Musten
Lisett Niitsoo

Harjumaa Muuseumi õuel toimus meeleolukas simman. Esinesid Keila
Kultuurikeskuse rahvatantsijad.

kuni 14.aastased
Keila 2009.aasta kutsaks valiti 9-kuune isane
yorkshire terjer Joksy
(omanik Joanna Annion) ja Keila Koeraks
5-aastane saksa lambakoer Ralf(omanik Aadu
Kroon).

Ann Meeta Teppo

Poisid
kuni 6.aastased
Kristjan Stüff
Kevor Palumets
Rasmus Ader

kuni 8.aastased
Kristofer Piht
Markus Leppik
Oskar Kliimson

Keila
päeva õhtu
tipnes
menubändi Meie
Mees kontserdiga. Pidu
kestis südaööni.

kuni 10.aastased
Karl Markus Veiborg
Gert Pihu
Joonas Teppo

kuni 12aastased
Argus Eesmaa
Karl Nigol
Karli Kärner

Mihkel Kohava
Siim Poolak
Sven Uulma

Keila jõud 2009 tulemused
Sangpommi rebimise võistlus 24kg
1. Mattias Viljamaa 80-kordust
2. Rait Lehtla
41-kordust
3. Koit Veiler
39-kordust
Lamadessurumise võistlus mehed kehakaaluga
kuni 85kg
1. Marko Leichter tulemuseks 130kg (pilt manusena viimasena)
2. Vladislav Kuleša tulemuseks 125 kg (kehakaal 80kg)
3. Taavi Urgard tulemuseks 125 kg (kehakaaluga kaotas,
kuna oli raskem ehk
82 kg)
Lamadessurumise võistlus mehed kehakaaluga
üle 85kg
1. Argo Ader tulemuseks 180 kg
2. Meelis Allikas tulemuseks 170 kg
3. Kaido Kasemets tulemuseks 150 kg (võitis kehakaaluga, kuna kaalus 98kg)
Organisatsioonide vaheline köievedu
1. PKC Eesti võistkond (võistkonnas 10-naist)
2. Nordic (võistkonnas 5-meest)
3. Saajos III koht (võistkonnas 5-meest)

Toimusid ka esimesed
Keila Snaiper vabaviske
võistlused. Meeste klassis võitis Rasmus Kiisa ja
Naiste klassis Elise Luik.

Linnavolikogu esimees
Andrus Loog
ja linnapea
Tanel Mõistus
annavad Keila
linna teenetemärgi nr
23 üle Elmar
Õunale.

kuni 14.aastased
kuni 16aastased

1991 poiste võitja
„Terroristid“
1991 tüdrukute võitja
Pakri Soksana
1993 poiste võitja
Pakri Street
1993 tüdrukute võitja
Aura-Pakri
1995 poiste võitja
OÜ Jürgen TIIM
1998 poiste võitja
Marcus
1998 tüdrukute võitja
KK Reko

SPORT

Keila aastapäeva maleturniir
kalju kajak

KEILA MALEKLUBI ESIMEES

Keila linna sünnipäeva tähistavale, juba XIII kiirmale
turniirile saabus 74 Eestimaa
maletajat. 9-voorulise jõukatsumise võitis 7,5 punktiga
Robert Dubrovin Lasnamäelt.
Üllatuslikult saavutas teise koha 12-aastane Ottomar
Ladva Haapsalust 7.punktiga.
Sama palju punkte kogusid
ka Margus Sööt Viimsist ja
Kirill Makin Sillamäelt, ent
koefitsientid jätsid nad vastavalt kolmandale ja neljandale
kohale. Parimaks naismaleta-

jaks tunnistati Tatjana Fomina
Mustamäelt, seenioriks Vjatsheslav Garber Mustamäelt ja
noormaletajaks Marti Medar
Õismäelt 6punktiga.
Keila maletajatest saavutasid 5 punkti Kalju Kajak,
4,5 punkti Elmar Niinepuu, 4
punkti Peeter Moring, Kalju
Kalu, Vladimir Musienko, 3
punkti Mart Kaljas, Alan-Skiip
Küttim, Lea Vahter jne. Võistkondlikult Mustamäe (27,5p)
järel jagasid keilakad teist ja
kolmandat kohta Haapsaluga
(13,3p). Eelpool nimetatud
edukamad maletajaid autasustati kaunilt kujundatud Linna-

valitsuse medalite ja diplomitega. Nendesga spordinõunik
Jaanus Väljamäe autasustas ka
Keila malemeistrivõistluse paremaid: M. Kaljas, K.Kajak ja
E.Niinepuu. Koolides korraldatud esivõistluse edumaid on
autasustatud kohadiplomitega:
Algkoolis tüdrukutest – 1.Cärol – Keit Küttim, 2.Kati Jaanus, 3.Anastasia Alsevits; poistest – 1.Artur Zubjuk, 2.Meelis
müür, 3. Kristjan Müür. Keila
gümnaasiumi malemeistriks
tuli Laura Enno (2.Mari Allev,
3.Birgit Kruus), poistest Markus Nuut (2-3 Kaspar Kuus,
Raimond Tilk).

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
AEDNIKU AASTARING
Suur raamatunäitus
Harjumaa raamatukogu lugemissaalis
KEVAD AIAS,
METSAS,PARGIS...
Fotonäitus
Harjumaa raamatukogu muu-

sikatoas

kontsert
ORELIKONTSERT
9.juunil kell 13.00
Esinevad Kärt Sikk ja Pia
Pukkonen Keila Muusikakoolist
õpetaja Pille Metssoni oreliklassist.
Keila Miikaeli kirikus
FIX KONTSERTTUUR /
JAANIPÄEVAKS KÕRGEKS
KASVAB ROHI
19.juuni kell 21:00 Pilet: 175./150.FIX mängib koosseisus: Silvi
Vrait, Priit Pihlap, Mait Paldra,
Evald Raidma, Viktor Vassiljev
ja Vello Toomemets.
Külalistena astuvad üles Birgit
Õigemeel ja Tõrva neidudekoor ning Margus Vaher
saateansambliga.
Keila lauluväljak

sport
KEILA LAHTISED MV
PAARISVÕRKPALLIS
6. juuni kell 10:00
Keila tervisekeskus

muud üritused
ROTWEILERITE ERINÄITUS
7. juuni kell 10:00 - 13:00

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:
6.06 kell 12.00 Keila JK 01 - FC Levadia
8.06 kell 14.30 Keila JK 97 - FC Kuressaare I
12.06 kell 17.00 Keila JK A - SC Real
12.06 kell 16.00 SK 10 Premium - Keila JK 95/96
13.06 kell 11.00 Keila JK 99/00 - FC Puuma

Keila kunstmuru
Keila kunstmuru
Keila kunstmuru
Kambja staadion
Keila kunstmuru

Keila JK meeskonna Eesti Meistrivõistluste III-liiga
mängud:
7.06 kell 11.00 Keila JK - Raasiku FC Joker
14.06 kell 15.00 JK Ühinenud Depood - Keila JK M

Keila
Noortekeskuse
Hoovikontsert
5.juuni kell
16.00 – 22.00
Esinevad
ansamblid

The Nymph
Chapter One
Börte
PopSandals
DeCode
Koficore
(Saku)
Ja Tantsugrupp
JJ Street
KONTSERT on TASUTA

Üritusel viibida
kainelt!

Keila staadionil
Wismari kunstmuru

Palju õnne!

Sündinud

Rotweilerite erinäitus klubi
Ipson väljakul
Kohtunik: Frank Hedtke ADRK
Saksamaa
Keila terviserajad
info http://rotweiler.kolhoos.ee
DOONORITELK KEILAS
8. juuni – 9.juuni kell 12:00 17:00
Vereloovutusele oodatakse
kõiki terveid ning abivalmis inimesi vanuses 18-60 eluaastat.
Keila keskväljak
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
10.juunil kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
ﬁlm OOPUS
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus

kogudus
Kolmainupüha pühapäev
7.juuni kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
6.juuni kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
6.juuni kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

KALMISTUPÜHAD 2009
7. juunil kell 13.00
Korvi kalmistul
21. juunil kell 14.00
Karjaküla kalmistul
26. juulil kell 11.00
Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus
2. augustil kell 14.00
Ohtu kalmistul
Täiendav info: 51931501
(õp Marek Roots

KEILA RATTASÕIT
KEILA
KOLMIKÜRITUSE
II ETAPP

14. juuni
Start 11.00 Keila Tervisekeskuse juures
7 km ring Keila Terviseradadel
Lastesõit 500m
Ootame ka matkajaid.
Keila Rattasõidu peaauhind Veho Eestilt
Honda CR-V 1 kuu kasutusõigus
Kõikide osalejate vahel loositakse välja
Merida jalgratas

Juhend: www.liikumisroom.ee
www.spordiklubivask.weebly.com
Registreerimine: skvask@hot.ee
MTÜ Liikumisrõõm
SK Vask
Sponsorid:
Keila Rattapood, Keila Linnavalitsus, Veho Eesti Keila
Vesi, Rossi Sepaäri, Glamox, Kadarbiku Talu, Harju KEK,
SA Keila Terviserajad, TVS Elekter, PakiAutoKeskus, Keila Tervisekeskus, SU Lilled
Toetajad: OÜ Carlux, HOLE IN ONE Catering, Kava Auto
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27.04.2009 Karsten Honga
28.05.2009 Jako Lahe
28.05.2009 Karl Joonas Kuusler
Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

Päev õhtule laskus ja
Teatame kurbusega,

lõppes elurada.

et lahkunud on

Ott
Tamjärve

31.01.1964 - 25.05.2009
lahkumise puhul.
Endised kolleegid
Keila Gümnaasiumist.
Keila Hariduse Sihtasutus

Kallist

Ott
Tamjärv

Ervin Oksa

Leinavad ema ja õde

Mälestavad Mare,

08.03.1920 – 01.06.2009

Tiit, Leili, Jaanus

Mälestame sügava kurbusega
endist Keila võrkpalli naiskonna
liiget ja rahvatantsijat

Südamlik kaastunne
abikaasa, isa ja vanaisa

Saima
Kokser`it

Ülo Retteri

(sünd Preisman)

surma puhul.

Ning avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale
ja tütrele perega.
Keila spordisõbrad

Tiia, Ruth ja Urve peredega

Kuulutused
kinnisvara

kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel. 58033448

Anda üürile 3-toaline korter
Keilas, Pae 4, vajab remonti.
Otse omanikult. Tel: 55992301,
7100125.
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Avatud köök kasutatav
ka toana. Elektriküte, elektripliit, pesumasin, soojaveeboiler,
dušinurk, osaliselt möbleeritud,
paketaknad, rõdu, turvauks, trepikoda lukus, kelder, rahulikud
naabrid, 37m2. Huvi korral helistada telefonil 5652709, Andres.
60 aastane üksik naine üürib
välja toa Keilas Põhja tänaval.
Tore oleks kui tulevase korterikaaslasega saaks vahel jalutamas käia või niisama juttu puhuda. telefon 55632322.
Müüa 2-toaline pooleldi remonditud korter Leholas. Aiapidamisvõimalus. Hind kokkuleppel. Tel: 6045511, 5097784.

Teostan kõikvõimalikke aiatöid. Võimalus sõlmida ka lepinguid. Tel: 53706744
Raamatupidamisteenused
väikeﬁrmadele, MTÜ-le, FIE-le.
Tel: 5048822, www.hot.ee/learaamat/
Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.
Teie probleem -likvideerime
selle! Fekaalivedu!Kontakt-Toivo
51916171.

Teenus
Pottsepatööd,

OÜ NBT pakub korteriühistutele konteinerveo teenust
ehituslammutusjäätmetele
ja
(ühistute) keldrite koristuse otstarbel. Tingimisvõimalus. Tel: 56
641268, 5201747.

müük
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.

TÖÖ
Tootmisega tegelev ettevõte
Keilast 5km otsib müügisekretäri. Vajalik väga hea suhtlemisoskus ja järjepidevus. herki@handler.ee, 5115579.
Tulen koristan teie kodu,
maja (kogemus ja kvaliteet). Tel:
55992301, 7100125.

muu
17.mail Pae 11 juures läks kaduma emane kass(3-aastane),
nimega Niina. Kass on kolmevärviline - valge, must, punakaspruun. Kui keegi on näinud või
oskab infot anda, palun võtke
ühendust numbritel 53904916
Maris, 5246611 Ranno.

klassikalised

Keila Miikaeli kogudus teatab

Koguduse KULDLEERI jumalateenistus toimub pühapäeval 9. augustil kell 11.00.
Oodatud on need, kes käisid 1959. aastal Keilas leeris – samuti aga needki, kel pole
olnud võimalik varasematel aastatel kuldleeris osaleda. Kuldleer on kunagise leeripäeva meenutamine ja jätkuva õnnistuse palumine Jumalalt. Soovist osaleda kuldleeris palume teatada koguduse kantseleisse või õpetajale hiljemalt 5. augustiks.
Tel 604 4808 või 51931501. Rõõmsa kohtumiseni!
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NÄDALALÕPU HINNAD 5.06-7.06

RÕÕMU KAUBAMAJA

13.90

29.90

77.20 kr/kg.
22.90

Haapsalu mnt. 57b, Keila

15.90

99.70 kr/kg.
42.90

-20%

-20%

Naiste püksid

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

Telefon: 6709665 - www.avans.ee

www.keilaty.ee

25.20 kr/kg.
22.90

Kalevi šokolaadid
(Piima; Tiramisu) 300g

Valeri küpsis 180g.

Avatud: 10-21

tk.

Jamar mahedamaitseline
aedviljasalat 860g

-20%

Naiste seelikud

Maeru Trahteri Simman!
12.juuni kell 20.00
Esineb ansambel

KUKERPILLID
kell 24.00 Ilutulestik!
Vihmase ilmaga pidu telgis.

pilet 75,- (lastele kuni 12.a.tasuta)
Piletid müügil alates 01.06
Küsi infot 6713399

49.00

Termoskruus

-15%

Meeste püksid

RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele
Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

Keila
Päev
2009

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

Kuldehted

Garderoobisüsteemidele
ja liugustele

