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Keila on Harjumaa kauneim
omavalitsus
Eelmisel
nädalal valiti
konkursi „Kaunis
Eestimaa Kodu“
raames välja
Harjumaa kauneim
omavalitsus, milleks
osutus Keila linn.
Keila võistleja
konkursil oli Saue
vald.
Hindamiskomisjon
vaatas
Keilat kriitilise pilguga juba
kolmandat korda, sest just nii
mitu korda on Keila kaunima
omavalituse konkursile esitatud. Komisjoni liikme Jüri
Muru sõnul on hindajatel olnud hea võimalus näha Keila
arengut viimaste aastate jooksul: „ Keila on igati eskohta
väärt, sest linn on tõesti palju
kenamaks muutunud.“ Jüri
Muru sõnutsi jäi žüriile silma
kesklinna heakorrastus, ilusad
puhtad tänavad ja uuendatud
fassaadidega
korrusmajad:„
Lisaks oli väga kaunis uus elamurajoon Loode-Keilas ning
SOS Lasteküla ja selle ümbruskond. Palju oli küll ka pooleliolevaid ehitisi, kuid need ei
kaalunud positiivset osa üles.
Pealegi näitavad ehitused, et
varsti on Keila veel kaunim.“
Keila linnaaednik Inge Angerjas nendib, et kuigi tiitli
saamine on rõõmustav, on ta
samas ka kohustav. „Selleks,
et tiitlit väärikalt kanda, peab

sport

uudis
uudised

Algavad
sellesuvised
kaevetööd
AS Keila Vesi ja AS Vensen
sõlmisid esmaspäeval,
8.juunil lepingu vee- ja
kanalisatsioonitorustike
taastamiseks ja uute rajamiseks Keilas Uue tänava
piirkonnas.
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Algas
karuputke tõrje

žHindamiskomisjon koos Keila linna esindajatega
kogu linn hoidma Keila ilu ja
puhtust.“
Lisaks sai parima tulemuse
tööstusmaastike kategoorias
Keila tööstuspargis asuv AS
Ensto. Inge Angerja sõnul teenis AS Ensto auhinna hea üldise korrashoiuga. „Enstol on

hooldatud territoorium, hästi
valitud värvid ning kompleksne lahendus. Näeksid kõik
tööstusettevõtted sellised välja, oleks super.“
Konkursil hinnatakse omavalitsuse keskust, seal asuvate
hoonete ja piirete korrasole-

foto: valdur vacht

kut, tänavavalgustust ja haljasalasid, ühiskondlike asutuste
ning rahvakogunemiskohade
nagu nt koolide, lasteaedade ja nende juurde kuuluvate
mänguväljakute, kultuurimaja,
kalmistute jms olukorda ning
teede ja tänavate heakorda.

sport

Korvpallihooaeg
sai läbi
lk 6

Plusspunkte annab omavalitsuse oma heakorrakonkursi
läbiviimine.
Kauneima omavalituse ja
parima tööstuspargi auhind
antakse üle Eesti taasiseseisvumispäeval toimuval presidendi vastuvõtul.

Karuputketõrje Keilas
toimub kahes etapis.
Esimeses etapis kolooniad
niidetakse ja mürgitatakse.
Teises etapis kontrollitakse mürgitamise tulemust
ja tehakse vajadusel selektiivne järelmürgitamine
või korjatakse moodustunud õisikud enne valmimist.

Aavo Talvar
võitis Euroopa
karikavõistluste
etapi
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Nädal Lõppes, teine algas

Noorus on ilus aeg?

On koolilõpuaeg. Konsultatsioonid, eksamid,
tööd ja lõpuks lõpuaktused. Lõpuaktused, kus
pidulikus riides vastsed vilistlased kuulavad vanemate inimeste juttu sellest, kui tore, ilus ja lihtne
on gümnaasiumiaeg. Sama olen tähele pannud
seltskondades, kus lisaks vanainimestele (loe: üle
25aastastele) on ka teismelisi. Ikka kõlab mõne
varastes kolmekümnendates inimese suust ohe, kui
tore oli ikka olla 18aastane.
Kas ikka oli? Mina küll ei tahaks käia enam koolis
nii, et ajakava pannakse paika minult küsimata ning
iga puudumise kohta päritakse aru. Ei tahaks teha
kuu aega järjest eksameid – istuda kord nädalas
hommikusel tunnil koolipingis, lauanurgal šokolaad
ja pudel jooki, ning oodata, milliseid küsimusi laual
lebav töö sisaldab. Sealjuures teadmisega, et nende
eksamite tulemused võivad seada (vähemalt ajutiselt) piirid edasistele plaanidele. Ei tahaks mõelda,
kas, kuhu ning mida minna edasi õppima. Kadestada klassikaaslasi, kellel
see teadmine olemas.

Mida on tarvis teada enne
ehitusega alustamist?
imbi grünberg
KEILA LV EHITUSNÕUNIK

Alates selle aasta 1.maist
jõustusid Ehitusseaduse muudatused, mis puudutavad kõiki, kellel on kavas ehitada uut
või rekonstrueerida olemasolevat hoonet või rajatist.
Olulisim muudatus on, et
nüüd saab kirjalikku nõusolekut või ehitusluba taotleda ainult maaüksuse või ehitise
omanik(ud), kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt või korteriomanik korteriomanike
häälteenamuse
alusel. See tähendab, et korteris ümberehituste tegemiseks
peab olema korteriühistu liikmete enamuse kirjalik nõusolek, mille võib vormistada
korteriühistu üldkoosoleku otsusena.
Millal on vaja ehitusluba?
Ehitusloa taotlus tuleb esitada, kui on soov:
• püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke
rajatisi;
• laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;
• rekonstrueerida ehitusloale
märgitud ehitist või selle osa
• lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;

Ei kadesta neid
noori, kes selle
kõigega just sel
kevadel peavad hakkama
saama. Aga
nad kindlasti
saavad. Edu
neile selles.

doris matteus
doris@keila.ee

Ehitusloa saamiseks tuleb
tasuda riigilõiv (riigilõivu suurust ei muudetud ja sõltub toimingust) ning esitada :
• Ehitusloa taotlus;
• Ehitusprojekt, mis vastab

ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud projekteerimises pädeva või kontrollitud
ehitusekspertiiside tegemises
pädeva vastutava spetsialisti
poolt;
• Esitada energiamärgis, kui
see on nõutav.
Ehitusloa omanik peab
taotlema uue ehitusloa, kui
ehitusprojekti
muudetakse
selliselt, et muutuvad ehitise
olulised tingimused, nagu näiteks tuleohutus, energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve,
mõjuvad koormused (kandevõime) vms.
Millal on vaja kirjalikku
nõusolekut?
Kirjaliku nõusoleku taotlus tuleb linnavalitsusele esitada
kui:
• ehitatakse väikeehitist, mille
ehitusalune pind on 20 – 60
m²;
• muudetakse ehitise tehnosüsteemi või asendatakse kogu
tehnosüsteem;
• püstitatakse maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille
ehitamiseks on vajalikud kaevetööd;
• asendatakse miljööväärtuslikul hoonestusalal (Keilas ala,
mis on piiratud Kalda tn, Tallinna mnt, Keskväljaku, Paldiski mnt, Jaama tn ja raudteega)
aknaid ja/või välisuksi;
• asendatakse korterelamus
aknaid ja/või välisuksi, kui vahetamisel jääb akende ja uste
asukoht välisseinas samaks
ning ei halvene elamu tuleo-

hutusomadused, kuid muutub
ehitise välisilme.
Kui ehitis ei asu miljööväärtuslikul hoonestusalal, on linnavalitsuse kirjaliku nõusolekuta lubatud akende ja/või
välisuste asendamine, kui
asendamisel jääb uste ja akende asukoht seintes samaks ega
muutu ehitise tuleohutusomadused ja välisilme.
Millal tuleb linnavalitsust
teavitada?
Uue nõudena on seadusesse
lisatud kohustus, mille kohaselt peab ehitise omanik kuni
20 m² suuruse ehitusaluse
pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama
kohalikku omavalitsust (Keilas
linnavalitsust).
Teavitamiseks tuleb kümme
tööpäeva enne ehitamise alustamist esitada taotlus ehitise
püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjeldus krundil. Vastava
taotluse vormi („Kuni 20 m2
ehitusaluse pinnaga väikeehitise püstitamise taotlus“) leiab Keila Linnavalitsuse
kodulehelt
või
veebiaadressilt www.ehr.
ee. Kui linnavalitsus ei
esita 10 tööpäeva jooksul
väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi
ja ümbruse varasemast
hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei
nõua ehitise omanikult
lisaandmeid,
võib omanik alustada väikeehitise püs-

titamist. Pärast väikeehitise
valmissaamist peab ehitise
omanik esitama viie tööpäeva
jooksul linnavalitsusele ehitise
teatise.
Lisaks pikendati seadusega
ehitusprojektide koostamiseks
vajalike projekteerimistingimuste väljastamise aega 15
päevalt 30 päevani.
Linnavalitsuse ettekirjutuse
täitmata jätmise eest määratava sunniraha ülemmäär suurenes 10 000 kroonilt 20 000
kroonini füüsilisele isikule ja
100 000 kroonini juriidilisele
isikule.
Küsimuste tekkimisel palume registreeruda Keila Linnavalitsuse ehitusnõuniku vastuvõtule tel. 6790710.

Nädal piltides

Foto: kadi kroon

Keila Sos Hermann Gmeineri nimeline kool pidas
eelmisel kolmapäeval 3. juunil lõpuaktust. Pildil 4.klassi
lõpetanud õpilased.

Keila nädalaleht

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

Keila keskväljakule püstitati kaheks päevaks
doonoritelk. Kokku loovutas verd 215 doonorit.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: verekeskus

Noortekeskuse platsil toimus hoovikontsert.
Pildil Keila noor ansambel Chapter One.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

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

Uudised

Reede, 12.06.2009 • Nr 23 (82)

Uudis

Keilas võitis valimised Indrek Tarand

Keilas, nagu ka ülejäänud Eestis, oli Euroopa Parlamendi valimistel edukaim
üksikkandidaat Indrek Tarand, kes kogus
Keila linna 3042 häälest kokku 968 ehk
31,8%. Hääletamas käis Keilas kokku 42,9
% hääleõiguslikest inimestest.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Indrek Tarandile järges Keila linnas Eesti Reformierakond
601 häälega (19,8% koguhäältest). Kolmanda häältearvu
(488 ehk 16% häältest) saavutas Keskerakond, neljanda
(437 ehk 14,4%) Isamaa ja Res
Publica Liit ning viienda (236
ehk 7,8%) Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Järgnesid Martin
Helme 100 häälega ja Erakond
Eestimaa Rohelised 81 häälega. Võrreldes viis aastat tagasi
toimunud eelmiste Euroopa
Parlamendi valimistega suurendasid erakondadest oma
protsentuaalset
häältearvu
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Keila linnas Reformierakond
ning Keskerakond. Reformierakonna poolt hääletas sel
aastal 4% võrra ning Keskerakonna poolt 1,7% võrra enam
Keila inimesi.
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- Ülemisel joonisel 2009. a Euroopa
Parlamendi valimiste tulemus Keila linnas
(% häälte koguarvust).
- Alumisel joonisel 2009. a Euroopa
Parlamendi valimiste tulemus suuremate
erakondade jaoks Keila linnas võrreldes
2004. aasta Euroopa Parlamendi valimistega (% häälte koguarvust vastaval
aastal).
Allikas: www.vvk.ee

Uudis

Uus tänav saab uued torud
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

AS Keila Vesi ja AS Vensen
sõlmisid esmaspäeval, 8.juunil
lepingu vee- ja kanalisatsioonitorustike taastamiseks ja uute
rajamiseks Keilas Uue tänava
piirkonnas. Tööd algavad 17.
juunil.
Järgnevate kuude jooksul
rajatakse või renoveeritakse
ligi kilomeeter vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning ehitatakse välja sadeveetrass. Uuendatakse
kogu
piirkonna

majaühendused.
Ehitustööd algavad 17. juunil. Tööde täitmise aeg on kuni
150 päeva, kuid ehitaja on esitanud graafiku, mille kohaselt
soovib tööd lõpetada septembris. Kaevamisala ulatub Ülesõidu tänavast kuni jaamahoone esise väljakuni. Tööde
teostamise ajal on Uus tänav
kas osaliselt või
täielikult liiklusele suletud, läbipääs tagatakse kohalikele elanikele.
Kindlasti esineb

piirkonnas häireid veega varustamisel, kuid lepingu järgi
peab ehitaja tagama ajutise
veevarustuse.
Üle 2,9 miljoni krooni
maksma minevat projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, Keila linna
eelarvest ja AS Keila Vesi omavahenditest.

Ehitustööd uuel tänaval algavad 17. mail

kasulik

Õigusteenused muutuvad Keilas kättesaadavamaks

8. juunil jõustusid
notariaadiseaduste
muudatused, millega avarnes teenuste pakett, mida
isikutele pakutakse.
priidu pärna
HARJUMAA NOTAR

Enim tähelepanu on pööratud notarite õigusele hakata
kinnitama abielusid ja nende
lahutamisi, mis hakkab kehtima küll alles 2010.a 1 juulist,
mil peaks jõustuma uus perekonnaseadus. Nende toimingute põhilisteks tegijateks jäävad
ka
edaspidi
perekonnaseisuametnikud.
Notari juures oleks mõtet abielu sõlmida, kui samal ajal tahetakse sõlmida ka abieluvaralepingut, ning lahutada, kui
samal ajal tahetakse ära jagada
abikaasade ühisvara. Sageli

põhjustab vara jagamata jätmine hiljem suuri probleeme, kui
näiteks
kinnisvaratehingute
tegemiseks tuleb hakata kaotsi
läinud eksabikaasat üles otsima. Notariga saab paindlikult
kokku leppida ka perekonnaseisutoimingute
läbiviimise
väljaspool ametiruume, olgu
selleks siis mõni suvine looduskaunis koht või koguni
vangimaja.
Uus seadus annab notaritele ka laiemad võimalused pakkuda inimestele kohapeal õigusnõuannet
õigusabi
saamiseks ei pea alati pöörduma advokaadi või õigusbüroo
poole. On ju tegemist kõrge
kvalifikatsiooniga spetsialistidega maa-, perekonna-, pärimis- , lepinguõiguse valdkonnas.
Konsultatsioon
on
seejuures tasuta, kui sellele
järgneb mingi aja jooksul tehing. Ka äritegevuse alustamiseks ei pea minema ostma fir-

mat sellist teenust pakkuvatelt
ettevõtetelt, vaid ka siin saab
notar sageli oluliselt odavamate kuludega abiks olla. Lisanduvad ka võimalused võtta
notar lepitajaks või vahekohtunikus, kui osapooled on tülli
läinud, või abiks liisu heitmisel, loosimisel, enampakkumise läbiviimisel, deponeerimisel.
2010. aasta algusest saab
notar Eestis välja antud dokumentidele lisada apostille. Tegemist on ülemaailmse turvasüsteemiga - pädev riigiasutus
kinnitab apostilli panekuga, et
selles riigis on tegelikult olemas selline perekonnaseisuvõi passiametnik, notar, vallasekretär jms. Nii nõutakse
näiteks Soomes, et Eesti abielutunnistusel või koolilõputunnistusel oleks apostill ja
sama nõutakse ka meil Soome
dokumentide kohta. Täna panevad apostille Justiits-, Sise- ,

Välisministeerium ja muud
keskasutused.
Eelnevast hoolimata jääb
notari põhitööks kinnisvaratehingute ja abieluvaralepingute
sõlmimine, pärimisasjade ajamine, äriühingute asutamine
ja nende müümise korraldamine, avalduste, volikirjade, allkirjade õigsuse ning ärakirjade
kinnitamine. Üha enam on aru
saadud, et notari juurde ei
minda dokumente üksnes alla
kirjutama, vaid notari kui erapooletu õigusnõustaja juures
arutatakse läbi soovitu sisu ja
pannakse see õiguslikult korrektselt kirja, lisaks esindab
notar kliente edasisel suhtlemisel ametiasutustega (edastab lepingud registrile, korraldab elukoha registreerimise ja
teadete edastamise jne).
Müüt on, et uue seaduse
jõustumisega kasvasid kõik
notaritasud. Muudetud on seadusega vaid neid tasumäära-

NOTAR KEILAS
Keila linnavalitsuse hoones
tegutseb notaribüroo
kolmapäeviti. Infot ning
vastuvõtuaegu saab kokku
leppida telefonitsi
(Keilas 6555680, Tallinnas
6640080) või e-postiga
(info@notar.ee).

sid, mis olid kohati puutumata
1993. aastast. Tulenevalt tehtud kuluanalüüsist on läinud
kallimaks eelkõige volikirjade,
ärakirjade, allkirjade kinnitamine, avalduste koostamine ja
pärimisasjade ajamine. Sageli
on inimesel võimalus neid toiminguid tasuta teha ID-kaardi
ja digiallkirjaga, kui asi puudutab suhtlemist riigi või kohaliku omavalitsusega. Midagi ei
ole muutunud kinnisvaratehingute tõestamisel. Notar ise
tasumäärasid ei kehtesta ega
ole õigustatud neid kliendiga
kokku leppima.
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Lühidalt
Harju maavanem
kaebab Keila koolide
küsimuses tehtud
kohtuotsuse edasi
Harju maavanem teatas
kolmapäeval, et esitab apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu lahendile, millega
tunnistati õiguspäraseks Keila
Linnavolikogu otsused, mis käsitlesid Keila Gümnaasiumi ja
Keila Algkooli lõpetamist ning
Keila Hariduse sihtasutusele
õiguste ja kohustuste üleandmist.
26. mail teatavaks tehtud
Tallinna Halduskohtu otsus ei
rahuldanud Harju maavanemat.
„Kahjuks ei suutnud Tallinna
Halduskohus oma seisukohti
selliselt põhjendada, et saaksin
kahtlusteta öelda, et põhiseaduslikku kohustust tasuta hariduse tagamiseks saab delegeerida täies mahus eraõiguslikule
organisatsioonile ja selline käitumine tagab õiguskindluse,“
lausus maavanem. „Näen endiselt võimalust, et kui praegu
Keila Hariduse Sihtasutusele
kuuluv kool soovib edaspidi
kehtestada õppemaksu, siis on
tal selleks, hoolimata seni näidatud heast tahtest, siiski kõik
õigused. Kahjuks ei olnud veenvad kohtu argumendid, mille
kohaselt polnud vastuolusid ei
Põhiseaduse ega ka Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusega,“
lisas Lootsmann.
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog avaldas maavanema teadet kommenteerides
selle üle imestust: „Kohus on
oma otsust põhjendatud vägagi põhjalikult ja analüütiliselt. Selge on, et õppemaksu
kehtestamine Keila Hariduse
SA peetavas koolis nõuaks sihtasutuse põhikirja muutmist.
Põhikirja muutmine on volikogu pädevus. Juhul kui volikogu
peaks tegema otsuse põhikirja
selliselt muuta, oleks tegemist
ebaseadusliku otsusega. Ma ei
usu, et praegune või mõni tulevastest Keila linna volikogudest
läheks seda teed. Siin ei ole midagi pistmist hea tahtega, vaid
Eesti Vabariigi Põhiseadusest
tuleneva kohustusega.“

Koolides toimuvad
lõpuaktused
Keila gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus toimub neljapäeval, 18.juunil kell 15.00 gümnaasiumi aulas. Gümnaasiumi
lõpuaktus toimub laupäeval,
20.juunil kell 12.00 kooli aulas
ja kell 16.00 samal päeval algab
õhtu- ja kaugõppeosakonna 9.
ja 12. klassi lõpuaktus.
Keila
ühisgümnaasiumi
põhikooli lõpuaktus toimub
19.juunil kell 12.00 Keila kultuurikeskuses. Ühisgümnaasiumi
12.klassi aktus on kultuurikeskuses 20.juunil kell 15.00.
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Keila Linnavalitsuses
Ehitus- ja lammutusload

Keila Linnavalitsus väljastas oma 28. mai istungil
ehitusloa Juri Danile Ülesõidu tn 14a asuva 2- korruselise üksikelamu lamekatuse asendamiseks 25-30°
kelpkatusega ning veranda
ümberehitamiseks eluruumiks. Projekti on koostanud
OÜ RL Raidur.
Linnavalitsus väljastas
oma 28. mai istungil kasutusloa Margus Tammele üksikelamu püstitamisel Kanarbiku tn 38 kinnistul.
Ehitustööd teostas OÜ Alpimer Ehitus.
Keila Linnavalitsus väljastas 4. juuni istungil ehitusloa suusastaadioni, kergliiklustee ja juurdepääsutee
ehitamiseks Ehitajate tee
13 asuval kinnistul. Ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostas AS Talter.
Ehitustöödega kavatsetakse
alustada 10.juunil ja tööde
lõpetamise tähtaeg on 31.
juulil sel aastal.

Linnavalitsus väljastas 4.
juunil Toomas ja Kärt Kairole kasutusloa üksikelamu
püstitamisel Spordi tn 4
asuval kinnistul.
Keila Linnavalitsus väljastas Tarmo Hannile kirjaliku nõusoleku autode varjualuse püstitamiseks Jõe tn
5a asuval kinnistul. Taotluse lisana esitas Tarmo Hanni väikeehitise asendiplaani,
eskiisi ja seletuskirja materjalide valiku kohta. Jõe tn 3a
kinnistu omanik on andnud
varjualuse
püstitamiseks
kirjaliku nõusoleku.
Linnavalitsus väljastas
loa Ilona Uvarovale Paldiski
mnt 16 asuva amortiseerunud elamu täielikuks lammutamiseks. Hoones on
elekter välja lülitatud, veeja kanalisatsiooniühendus
ning sidevarustus puudub.

Keila ühisgümnaasiumis avatakse üks
esimene ja üks kümnes klass
Linnavalitsus kooskõlastas 4. juunil Keila Ühisgümnaasiumi direktori taotluse
avada 2009./2010. õppeaastal Keila Ühisgümnaasiumis
üks esimene ja üks kümnes

klass. Juuni alguse seisuga
on Keila Ühisgümnaasiumi
I klassi registreerinud 17
õpilast ja X klassi 12 õpilast.
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Nõusolekud

Keila Linnavalitsus andis
kolmeks kuuks nõusoleku
MR Grill OÜ rändkaupluse
müügikohale Säästumarketi
esises parklas.
Linnavalitsus andis PlayIn Casino Group AS-le
nõusoleku õnnemängude

venekeelne veerg
mängukoha tegevuse jätkamiseks Keskväljak 10 hoones perioodil 11. jaanuar
2010.a kuni 11. jaanuar
2012 lahtiolekuajaga esmaspäevast
pühapäevani
10.00 kuni 01.00.

Keila Linnavalitsuses
Mudaaugu 2 kinnistu detailplaneering oli avalikul
väljapanekul 18. - 31. 05.
2009. Avaliku väljapaneku
käigus esitati ettepanek planeeritavate kruntide suuruste muutmiseks ning pre-

tensioonid väljaehitamata
tee ning sidetrassi kohta.
Mudaaugu 2 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.juunil 2009
kell 16.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis.

teade
Keila Linnavolikogu 57. istung toimub teisipäeval,
16. juunil 2009.a kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna konsolideerimisgrupi 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Keila linna 2009. aasta
majandusaasta eelarve II
lisaeelarve
4. Keila linna arengukava
muudatused
5. Korteriomandite Kruusa tn
15-13, Luha tn 7-17 ja Luha tn
7-29 enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja
otsustuskorras müümine
6. Põllu 1A-321 sotsiaalkorteriks
tunnistamine
7. Keila Lasteaed Vikerkaar
põhimäärus

8. Jäätmekonkursi võitja kinnitamine
9. Keila Linnavolikogu 27. jaanuari
2009 määruse nr 1 „Keila linna
eelarvest noorte huvitegevuse
toetamise korra alusel makstava
pearaha suuruse kinnitamine“
muutmine
10. Keila Linnavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja
struktuur ning teenistujate ja
Keila Linnavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide palgamäärad ja
palgatingimused
11. Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine,
valimisringkonna moodustamine
ja mandaatide jaotamine
12. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas kahe nädala jooksul peaaegu 100 sündmust. Liikluseeskirja rikkujaid avastati 25, sh üks
alkoholijoobes sõidukijuht ja
rollerijuht.
Registreeriti 17 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 9 isikut toimetati
politseiosakonda kainenema,
sest nad olid ohtlikud iseendale
või kaasinimestele. Üks alkoholijoobes toimetati koju. Tuletan
Teile meelde, et igasugune alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud
olekus ilmumine ning seal viibimine, mis solvab inimväärikust
ja ühiskondlikku moraalitunnet,
on keelatud.
Keila linnas tabati ka 4 alaealist, kes suitsetasid linnatänaval.
Alkoholi tarvitamisega jäi „vahele“ 4 alaealist. Üks alaealine
oli nii purjus, et kiirabil tuli ta
haiglasse toimetada. Nendega
tegeleb noorsookonstaabel.
Iga nädal avastatakse täisealine või mitu, kes ostavad

alaealistele sigarette ja alkoholi. Kui Teile astub tänaval ligi
isik, kes palub osta suitsu või alkoholi, siis kindlasti on ta alaealine ning keelduge resoluutselt
suitsu ja alkoholi ostmisest. Sellega me säästame alaealise ja
enda rahakoti tervist, sest see
väärtegu toob endaga kaasa
kindlasti rahatrahvi.
Kuritegudest teatati kolmel
korral: 04.06.2009.a varastati Vasara tn sõidukilt registreerimismärgid.
05.06.09.a
varastati Paldiski mnt maja
trepikojast kaks jalgratast ning
07.06.2009.a murti sisse Põhja
tn maja keldrisse, kust samuti
varastati jalgratas ja sõiduki
rehvid. Nagu näha, on sagenenud jalgrataste vargused.
Seoses sellega palun hoidke
hoolikamalt oma vara ja isegi
viivuks jalgratta juurest lahkudes lukustage see. Samuti on
soovitatav mitte hoida jalgratast trepikojas, isegi kui trepikoda on lukustatud.
Keila päev möödus töökalt
30. mail toimus Keila päev, mis
politseile möödus töörohkelt.
Kainenema toimetati 13 isikut, tabati 8 purjus alaealist ja
mitu alaealist, kes suitsetasid
linnatänaval. Kaks alaealist tabati vesipiibu tõmbamiselt, mis
samuti on alaealisele keelatud
tegevus. Kokku koostati Keila
päeva ajal üle 30 väärteopro-

tokolli, mis enamuses olid siiski
avalikus kohas viibimine alkoholijoobes, millega häiriti teisi
inimesi, ning avalikus kohas alkoholi pruukimine. Lisaks juurde, et eelpool loetletud rikkumised pandi toime väljaspool
laadaplatsi. Ühtegi isikut laadaplatsil alkoholi joomise eest
politsei ei karistanud.

g4s
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01. juunil kell 21.43 – Keila
Gümnaasiumii taga oleva laste mänguväljakul tarvitas kuus
meest alkoholi. Neile tehti märkus ja paluti lahkuda, mida nad
ka tegid.
03. juunil kell 17.35 – Raudteejaama vanal perroonil oli kaks
meesterahvast, kes jõid õlut.
Neile tehti märkus ja paluti lahkuda, mida nad ka tegid.
04. juunil kell 14.45 - 2 noormeest rulatasid linnavalitsuse
ees olevatel plaatidel. Noormeestel palutud lahkuda.
06. juunil kell 19.10 - Keila raudteejaama vana platvormi juures jõid 3 meest õlut. Lahkusid
peale märkust.
06. juunil kell 19.15 - Keila raudteejaamas lasid 2 alaealist endale suitsu osta. Isikud tehti
kindlaks ning andmed edastati
politseile. Politsei tegeleb edasi.
07. juunil kell 04.55 – Statoili

tankima tulnud 2 sõiduauto juhid olid ilmselt alkoholijoobes.
Informeeriti politseid, kes pidas
isikud kinni, autod toimetati tasulisse parklasse.
06. juunil kell 18.38 - Männiku
pargis vajas tugevas alkoholijoobes 15a noormees kiirabi.
Kohal oli ka lapsevanem ja politsei. Noormees toimetati Tallinna Lastehaiglasse.
07. juunil kell 17.00 - Keila
Gümnaasiumi spordisaali taga
asfalteeritud platsil, sissesõidukeelumärgi mõjupiirkonnas
olid noored punase BMWga.
Anti korraldus lahkumiseks,
mida ka tehti.
07. juunil kell 21.00 – Staadionil tarbisid noormehed (täisealised) õlut. Saadeti minema.
03. juunil kell 22.35 - Haapsalu
mnt. 31 juures bussipeatuses
tülitas ja sõimas möödujaid
ilmselt alkoholijoobes naisterahvas. Informeeriti politseid,
kes saabus kell 22.50 ning võttis naise kaasa.
07. juunil kell 19.25 – Lauluväljakul oli 5 noormeest, kellest 2
alaealist tarbisid alkoholi. Kutsuti politsei ning noormehed
anti neile üle.
07. juunil kell 01.10 - Keila haigla pargis on lagastatud ja prügi
maha jäetud.
07. juunil kell 10.50 – Keila
Haigla territooriumil Kruusa tn.
poolsete istepinkide ümbruses
rohkelt prügi.

Сегодня в номере
На выборах в Кейла
победил Индрек Таранд
В нашем городе, как и во
всей Эстонии, самое большое количество голосов
собрал независимый кандидат Индрек Таранд. За
него было отдано 968 голосов, что составило 31,8%
всех участников выборов.
Всего в выборах приняло
участие 3042 человека,
это 42,9% всех горожан,
имеющих право голоса.
Далее голоса распределились следующим образом:
601 голос быд отдан Партии реформ, 488 (16%)
голосов получили центристы, 437– «Исамалиийт и РесПублика» и 236
голосов набрали социалдемократы. (стр. 3)
Что нужно знать при
планировании строительства?
Начиная с 1 мая этого
года, вступили в силу изменения в законе о проведении строительных работ.
Эти
изменения
касаются всех, кто планирует заниматься строительством в ближайшее
время. Самым важным
изменением можно считать то, что теперь о письменном разрешении на
начало строительных работ может ходатайствовать только владелелец
участка или здания при
согласии большинства совладельцев, если такое
имеются. Это значит, что
владелец квартиры может
начать перепланировку
своей квартиры только
при наличии письменного согласия большинства
членов жилтоварищества,
которое
может
быть
оформлено в виде решения общего собрания
жилтоварищества.
Для получения разрешения на строительство необходимо заплатить государственную пошлину и
представить ходатайство,
к которому прилагается
проект. (стр. 2)
Строительные работы
8 июня был заключен договор между АО «Кейла
Веси» и АО «Венсен», согласно которому будут
проводиться работы по
восстановлению
имеющейся канализационной
системы и прокладке новых труб в районе улицы
Уус. Работы начнутся 17
июня. В течение месяца
будет проложено либо

восстановлено более километра водопроводных и
канализационных труб,
также будут обновлены
все узлы подключений
частных домов к общей
системе. Земляные работы будут проходить на
территории от улицы
Юлейсыйду до вокзальной площади. Во время
проведения работ проход
на улицу Уус будет, в
основном, закрыт, право
пользования сохранится
только для жителей улицы Уус. (стр. 3)
Борщевик
В этом году профилактические меры, направленные на борьбу с борщевиком, буду проходить в два
этапа. На первом этапе
борщевик будет скошен, а
территория обработана
ядохимикатами. На втором этапе будет проведен
контроль предпринятых
мер, и при необходимости
будет выборочно произведена повторная обработка участков, а также
сбор соцветий до их созревания. Город присоединился к программе
борьбы с борщевиком, которая действует по всей
стране. (стр. 5)
Выпускные праздники в городских школах
Выпускной акт 9 класса
Кейлаской Общей гимназии состоится 19 июня в
12.00 в Кейласком центре
культуры, выпускной акт
12 класса – 20 июня в
15.00 там же, в Кейласком
центре культуры. (стр. 3)
Юридические услуги
8 июня вступают в силу
изменения в законе о нотариате, которые позволят значительно расширить
пакет
услуг,
предлагаемых нотариусами. (стр. 3)
Летние цены
Начавшиеся школьные
каникулы принесли изменения и в порядке работы
городского Оздоровительного центра. До конца августа стоимость билета в
бассейн для школьников
составит 30 крон. С 11.00
до 14.00 ежедневно в бассейне будет работать дежурный тренер, это значит, что в это время
бассейном могут пользоваться дети с 7 до 10 лет
без сопровождения родителей. (стр. 5)

Päevakorral
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uudis

Lühidalt

Keilas algas karuputke tõrje
Karuputketõrje
Keilas toimub kahes
etapis. Esimeses
etapis kolooniad niidetakse ja mürgitatakse. Teises etapis
kontrollitakse mürgitamise tulemust
ja tehakse vajadusel selektiivne järelmürgitamine või
korjatakse moodustunud õisikud enne
valmimist.
VALDUR VACHT
VVACHT@KEILA.EE

Keila linn on üleriigilise
karuputke
tõrjeprogrammi
raames sõlminud karuputke
lepingu
Keskkonnaametiga.
Riik on Keilale 8. juunist kuni
15. augustini teostavaks kampaaniaks eraldanud 17 250
krooni, et teostada töid 3,45
hektaril. Enamus tõrjutavatest
kolooniatest paiknevad Keila Terviseradade piirkonnas,
üksikud ka mujal linnas. Tõrjet viivad läbi linnas Allisson
Haldus OÜ ja terviseradadel
Sihtasutus Keila Terviserajad.
Harjumaa Muuseumi ümbruses teostab tõrjetöid Keskkonnaamet.
Karuputk on Eestisse sisse
toodud ilutaimena, 1960. aastatel kasvatati neid silotaimena.

Karuputke taimed on mitmeaastased, üksnes seemnelise paljunemisega taimed. Õitsva taime kõrgus võib küündida
1,5-4 meetrini. Sagarikud võivad kanda kokku kuni 160 000
õit, milles moodustub kuni
100 000 seemet (keskmiselt
kuni 50 000). Seemned püsivad mullas idanemisvõimelised 5-7 aastat.
Kasvukohti iseloomustab
sageli rikutud taimkate (prügilad ja karjäärid). Taim võib levida ka inimasustuse ja hoonete ümbruses. Paljud kolooniad
osutavad nende kunagisele
kasutusele põllumajanduses,
kattes põldude ääri. Märksa sagedamini võib karuputke leida
ka suuremate levikuteede, näiteks raudteede, magistraalteede või looduslikud vooluveekogude ääres. Karuputk tõrjub
looduslikud rohttaimed välja,
tekitades ulatuslikke monokultuure, mida ei ohusta isegi
võsastumine, sest puittaimed
ei suuda nii kõrges rohustus
kasvada.
Mürgisel karuputkel on otsene oht inimeste tervisele.
Kokkupuude taime mahlaga
võib esile kutsuda tugeva ekseemilaadse lööbe, mis sarnaneb suurtele põletusvillidele.
Päikesepaiste võimendab lööbe ägedust veelgi. Villid on
raskesti paranevad, kipuvad
mädanema ja nendest jäävad
inetud armid pikaks ajaks.
Karuputke riikliku tõrjet
on korraldatud alates 2005.

kasulik

Ohutusnõuded
karuputkega
kokkupuutumisel

aastast. Keilas alustati putke
tõrjega veelgi varem. Mitmes
Keila piirkonnas on tõrje olnud vägagi edukas.
Inimesed, kelle eramaal on
mürgised putked, peaksid ka
ise putkede tõrjumisega tegelema, kuna riik ja linn kahjuks
kõikjale ei jõua. Meeles tuleb
pidada, et iga viivitatud aasta

teeb võitluse putkega raskemaks, sest selle taime levik on
lausa imetabaselt kiire. Riigi
eesmärk on esialgu vähendada
karuputke kolooniate arvukust
ja suurendada inimeste teadlikkust.
Tõrjetööde juhendiga on
võimalik tutvuda http://www.
lk.ee/index.php?main=295.

• Karuputke mahl tekitab nahale sattudes päikesepaistelise ilmaga tugevaid põletusele sarnanevaid ville, mis
ilmnevad esmalt punetuse
ja kihelusena ning võtavad
põletusvillile sarnaneva kuju
tavaliselt 48-72 tunni möödudes kokkupuutest taime
mahlaga. Eriti oluline on vältida mahla sattumist nahale
päikesepaistelise
ilmaga,
sest siis on mahlas sisalduvate ainete mõju tunduvalt
tugevam ning tekkiv põletus
intensiivsem.
• Kui mahl siiski nahale satub,
tuleb see kohe veega maha
pesta ning koht kinni katta
(paljale käsivarrele sattunud
mahla maha pesemise järel
tuleks selga panna pikkade
käistega riietusese, et mahlaga kokku puutunud kohta
päikese eest kaitsta).
• Töö käigus ei tohi unustada, et kindad võivad olla
mahlaga kokku puutunud
ning katmata keha puudutamisel kantakse see kindalt
nahale. Kuivamata mahl
on ohtlik veel mitme tunni
möödudes.

Linnu - uudised
Keila kevad linnuprobleemideta
Alles see oli, kui esimesed vahtraõied pudenesid, peatselt pudeneb
toomingate ja kirsside õitevalendus
ning täisõitsenguga saavad uhkeldada
juba hobukastanid, sirelid, aed-õunapuud, siis pihlakad ja ikka piki kindlaks
kujunenud fenoloogilist rida pidi edasi.
Silmailu ja erinevaid lõhnu on korraga
sedavõrd palju, et me lihtsalt ei suuda
kõike hoomata. Saaks sellel õitepeol
nukral novembripäeval osaleda, kasvõi
natukenegi! Siis, kui taevas ja maa on
järjekordselt hallis udulaamas eristamatud. Õnneks elame digiajastul ning
igat sorti fotoaparaadid ja kaamerad
aitavad meil loodust fikseerida, hetki
tabada. Hiljem võime tehnika abil säilitatut ükskõik millal, ikka ja jälle üle
vaadata, imetleda, meenutada. Aga
see pole see - midagi väga olulist jääb
alati puudu...
Sulisriigis valitsevad praegu veel kiiremad päevad, sest iga üksik lind, iga
paar ja iga liik peavad oma tähtsaima
eluülesandega võimalikult edukalt
hakkama saama. Äsja jõudsid oma
kodumaale kõige hilisemad saabujad:
mitmed roo- ja ritsiklinnud, karmiinleevike, punaselg-õgija, rukkirääk, peoleo,
piiritaja jt. Samas on hulk sinikael-pardi,
ronga ning käbilindude poegi oma pe-

sad juba hüljanud. Ka üksikud hallvareste noorsandid kakerdavad siin-seal
ringi, ent neile tuleb peatselt rohket
täiendust. Lisaks varestele lahkuvad
siis pesadest noored hakid, harakad,
kuldnokad, hall- ja musträstad, varblastest-kodutuvidest rääkimata (neil on
suure linnastumisega elurütmid üsna
sassi läinud).
Keilas on probleemsete linnalindude
pesitsusaegne arvukus igati normaalsena püsinud ning tänu sellele pole looduse tundlikud kaalukausid veel paigast
ära nihkunud. Seepärast lindude uue
põlvkonna elluastumine linna rahulikku elujärge väga närviliseks ei muuda.
Siiski, üht-teist muidugi juhtub ning
kindlasti võib mõni hallvares või -rästas ka inimest rünnata. See võib juhtuda ükskõik kus - parkides, koduaias,
vahel tänavalgi. Sellise otsekui arutu
agressiivsuse vallandavad ikka ja alati
nende ohtu sattunud pojad. Ega alati
otsest ohtu polegi, kuid muretsemiseks
on alati põhjust (asetagem iseennast
analoogsesse situatsiooni!), sest esialgu veel pururumalad linnupojad ei tea
suure ilma kommetest ega ohtudest
mitte kui midagi. Kuid juba oma esimesel eluaastal hukkunud lindude hulk on
uskumatult suur.
Seega, kui teid peaks ründama mõni
üliäge vares, tõmbuge pigem rahulikult

kõrvale, sest targem annab järele. Ja
kui satute peale mõnele linnuhakatisele, kes lausa kõnniteel ukerdab, tõstke
see sell turvalisemasse paika. Peaasi, et
sinnasamasse - küll vanalinnud eksinu
üles leiavad. Oleme ka ise osake loodusest, soovime seda või mitte. Püüdkem
siis rahulikult koos eksisteerida. Seda
aga muidugi juhul, kui olukord on kontrolli all. Keila linnas õnneks on. Tallinnas
on näiteks Mustamäe vareste ja kajakate pidevast kisast sellal tulvil.
Jah, alles nüüd jõudsime kajakateni!
Varem polnud põhjutki, sest meie teada neid Keilas tänavu ei pesitsenud. Ka
muidu trehvas neid linnas kevadkuudel
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haruharva. Karjaküla karusloomafarmi
juures hõbekajakate pidev ja suhteliselt
kõrge arvukusega esinemine jätkus.
Vahepeal samuti suure hulgana seal
tegutsenud naerukajakaid viibib Karjakülas praegu vähe, sest nemad oma
tiheda asustusega haudekolooniast
pesitsusperioodil arvukamalt väga
kaugele ei lenda. Järgmises ülevaates
tuleb kajakatest aga kindlasti palju rohkem juttu teha, sest oleme veendunud,
et hiljemalt jaanikuu lõpupoole ilmuvad
vähemalt hõbekajakad hulgakesi Keila
linna ja see pole siis küll enam rahulik
kooseksisteerimine.
Eet ja Aarne Tuule

Tervisekeskus läks
suveajale
Keila Tervisekeskus läks
koolivaheajal olevatele lastele
mõeldes üle suvehindadele.
Tervisekeskuse vastuvõtujuhi Liina Zibo sõnul maksab kuni
augusti lõpuni õpilastele sõltumata kellaajast ujulapääse 30
krooni. Kui tavaliselt ei tohi alla
10-aastased vanema saatjata
ujuma tulla, siis suvel võivad
lastevanemad saata oma 7-10
aastase lapse ujuma kella 11 ja
14 vahel, sest siis on ujulas valvetreener, kes hoiab oma valvast pilku ujujatel, vajadusel ka
juhendab ujumisel.
Uudsena teenusena pakub
tervisekeskus suvist pallisaali
kasutamise võimalust, kusjuures hinnaarvestus käib vastavalt inimeste arvule.

Keilasse püstitati doonoritelk
Kolmandat suve järjest püstitavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja Kaitsevägi
doonoritelgid seitsmes Eesti
linnas, selleks, et kutsuda abivalmis inimesi panustama igapäevaselt oma riigi ja inimeste
kaitsmisse ning tutvuma sellega, mil moel riigi kaitsevalmiduse tagamiseks toimivad omavahelises koostöös erinevad
ametkonnad.
Keila doonoritelki 8.-9. juunil
külastasid paljud lahked inimesed. Kahel päeval kokku loovutasid verd 215 doonorit, kellest
58-le oli see esimeseks korraks
elus. Verevarud täienesid 95,4
liitri võrra.
Nooremaid külalisi lõbustas
pelikan Dona ning auhindade
peale toimusid joonistus- ja
spordivõistlused. Verekeskus
koos Kaitseväe ja teiste projekti koostööpartneritega tänab
südamest kõiki sooja ning aktiivse osavõtu eest!

Loomisel on
waldorfpedagoogikal
tuginev
lastepäevahoid
Haridus- ja kultuuriselts Läte
on loomas koos grupi lapsevanemate ja õpetajatega Keilasse
waldorfpedagoogikal tuginevat lastepäevahoidu/lasteaeda
„Lätteke“.
Esimene kohtumine toimub
18.juunil kell 19.00 Keila kultuurikeskuses, kus waldorfpedagoogikast ja päevahoiu loomise kogemusest räägib Nõmmel
asuva Meie Pere päevahoiu
looja Külli Urb. Oodatud on
kõik lapsevanemad, kes tunnevad huvi oma last loodavasse
päevahoidu panna, ja kõiki, kes
tahaksid päevahoiu loomisele
kaasa aidata.
Üritus on tasuta. Lisainfot
võib küsida kalle.vahtra@gmail.
com
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HARIDUS

Kevadkontsert Erakoolis Läte

Keila Extreem Jam
2009 (01.juuni 2009)
Tulemused:

pille keller
ERAKOOL LÄTE

Reedel, 5. juunil toimus
Erakoolis Läte 1. klassi meeleolukas kevadkontsert, millega
noor kool tõmbas joone alla
oma esimesele õppe- ja tegutsemisaastale.
Pealtvaatajaid
oli kohale tulnud lähedalt ja
kaugemalt: osalejate vanemad,
sõbrad, sugulased, õpetajad
ja kooli sõbrad. Oli selgesti
tunda, et kõik need inimesed
moodustavad üheainsa ühtse,
esialgu veel väikesearvulise,
kuid tuumaka koolipere.
Kevadkontsert tõi kuulajate
ja vaatajate ette valiku aprilli
ning mai jooksul õpitust. Esitamisele tulid üllatavalt mitmekesised etteasted.
Pärast õp. Epp Orgse sissejuhatavat tervituskõnet alustati kontserti vaimuka venekeelse lühinäidendiga muinasjutu
„Tare-Tareke“ ainetel. Eriline
tähelepanu keeltele on waldorfkoolide üks eripäradest.
Ka Lätte lapsed alustasid nii
vene kui inglise keelega juba
oma esimese kooliaasta alul,
2008. a. sügisel.
Äramärkimist tasub, et kõik
etenduses kasutatud kostüümid: hiir, konn, rebane, hunt,
karu, jänes ja puudesalu valmistati vanemate käsitööringis
ühiselt viltides. Tulemus oli nii
hea, et publik jäi kasvava tähelepanuga ootama iga järgmise
tegelase lavaletulekut, lootes
näha järjekordset efektset kostüümi – ega pidanud selles
osas kordagi pettuma. Kui aga

BMX rattad (kuni
14-aastased) - 5 osalejat
1. Henry Voolaine			
2. Stenver Siidirätsep
3. Steven Sillamäe
BMX rattad (15 ja
vanemad) - 4 osalejat
1. Otto Suits
2. Ivar Ergla
3. Mihkel Paulson

foto:ERAKOGU

Rebase saba tare-tarekese ukse
vahele kinni ähvardas jääda,
võttis pealtvaatajate seas maad
ilmne ärevus. Õnneks möödus
kõik kokkuvõttes viperusteta.
Tublid olid kõik osatäitjad, ka
need, kes mängisid tarekese
ümber kasvavaid puid. Ühine
tegutsemine, igaühe panuse
väärtustamine – ka see käib
waldorfkoolide juurde.
Pärast pisukest vaheaega,
mida ilmestas õp. Helle Suurlahe suurepärane kanneldamine,
jätkus kontsert õpilaste ühise
laulmise ja kandlemänguga.
Jällegi oluline üksikasi: kaunikõlalised väikekandled, mis
laste sõrmede all aula rõõmsa
muusikaga täitsid, valmisid
talve jooksul lapsevanemate
endi käe all. Esinemine jätkus
lustakate luuletuste lugemisega nii inglise kui ka emakeeles. Luuletustest pälvis publiku hulgas enim kaasaelamist
värss-mõistulugu teekannust
[autor: Leelo Tungal], kes tah-

tis saada auruveduriks, kuid
pidi kummatigi leppima teevee
keetmisega. Samuti mängisid
koolilapsed flöödil erinevaid
lugusid ja laulsid koos õpetajaga. Peo lõpuosa pakkus toredat
meelelahutust kõigile soovijaile. Oli nii ühislaulmist kui ka
rahvalikke ringmänge. Laulu
ja musitseerimisega astus üles
isade duo.
Aitäh klassiõpetaja Epp
Orgsele, muusika- ja kandleõpetajale Helle Suurlahtile,
vene keele õpetajale Svetlana
Žukovale ja inglise keele õpetajale Marika Pärnale meeleoluka kevadkontserdi ja Erakool
Läte esimese aasta eest! Aitäh
lastele ja peredele suurepärase
koostöö eest!
Kokkuvõttes jäi tunne, et
Erakool Läte on nagu mägioja,
mis igal aastal endaga uusi lapsi, õpetajaid ja lapsevanemaid
liites peagi elujõuliseks ning
selgeveeliseks jõeks kasvab.
Ilusat suvevaheaega!

SPORT

Aavo Talvar saavutas
Euroopa karikavõistlusel etapivõidu
aimar talvar
talvar racing

Itaalias Buscas toimunud
Rotaxi Euroopa karikavõistluste teisel etapil kardisõidus
saavutas klassis Rotax Max
Junior esikoha Talvar Racingu
võidusõitja Aavo Talvar.
Avaetapil Hispaanias ei
võimaldanud taktikaviga rehvivalikul Aavol enamat finaali
kümnendast kohast. Ka Itaalias läks kõik esiti viltu, kuid
Aavo rabeles pea lootusetuna

Lühidalt

tundunud olukorrast edukalt
välja. Kvalifikatsioonis sai
Aavo kirja neljanda aja, mis
andis talle eelsõitudes koha
esimesse stardiritta. Esimese
eelsõidu lõpetas Aavo kolmandana, kuid tehniline komisjon
tühistas tulemuse: sidur ei vastanud värskelt muudetud tehnilistele tingimustele. Mingit
eelist „vana“ sidur ei andnud,
kuid reeglid on reeglid ja esimesest eelsõidust läks Aavole
kirja halvim võimalik tulemus
– 20 kohapunkti. Teine ja kolmas eelsõit
kulgesid
enam-vähem ootustekohaselt,
Aavo lõpetas
need vastavalt teise ja
viiendana.
Kokkuvõttes
andsid
27
ko h a p u n k ti talle 17.
koha. Sellelt

positsioonilt tuli alustada ka
eelfinaali.
Peaaegu lootusetu seis
muutus märksa rõõmsamaks
juba eelfinaali avaringil. Aavo
tegi hea stardi ja möödus ühe
ringi jooksul tervelt kümnest
kaasvõistlejast. Vahepeal tõusis ta isegi kolmandaks, ent
lõpus tuli siiski üks konkurent
mööda lasta. Seega neljas koht
ja finaali start teisest reast.
Finaalis pudenes Aavo stardiga seitsmendaks, ent hakkas
siis järjest ettepoole trügima.
16ringilise sõidu teine pool
möödus juba tema juhtimisel
ning finišilipu langemise hetkeks oli edu lähima konkurendi ees kasvanud 1,1 sekundini.
Kahe etapi järel (arvesse
lähevad nii eelfinaalide kui ka
finaalide tulemused) on Aavo
Talvar 161 punktiga kolmandal
kohal. Rotaxi Euroopa karikavõistlustel on kavas veel kaks
etappi – juulis Tšehhimaal
Sosnovas ja septembris Prantsusmaal Salbris’s.

Tõukeratas - 8 osalejat
1. Jaanus Väljamäe
2. Ralph Sillak
3. Lauri Otsmann
Rula - 3 osalejat			
1. Taavi Otsmann
2. Hans Christer Äkke
3. Marek Kogermann
Parima triki eriauhind:
Otto Suits

fotod: karmo tihane

Pensionäride
Ühenduse liikmetele
* Memme – taadi tantsupidu toimub 27.juunil Padisel,
algusega kell 15.00. Autobuss väljub Keila kiriku eest
kell 14.00. Eelnevat registreerimist ei toimu, sõit on
tasuta.
* Ekskursioon Peipsi äärde
toimub 22. ja 23. juulil. Autobiss väljub Keila kiriku eest
kell 8.00. Osamaks on 400
krooni. Ekskursiooni eest
tasumine toimub 30.juunil
Keila kultuurikeskuses kell
12.00 – 14.00.
* Harjumaa pensionäride
ühenduste suvepäev toimub 8.augustil Ääsmäel,
algusega kell 12.00. Autobuss väljub Keila kiriku
eest kell 11.00. Kaasa võtta
piknikukorv. Eelnevat registreerimist ei toimu, sõit on
tasuta.

Parandus
Eelmises lehes oli Keila päeval toimunud lastejooksu
kuni 8aastaste tüdrukute
paremusjäjestus vale. Õige
järjestus on:
1. Annabel Aasma
2. Sandra Iris
3. Greete-Liis Kasemets
SK Vask vabandab.

foto: erakogu

sport

Lõppes 13. noortekorvpalli hooaeg Keilas
ago kliimson
LÄÄNE HARJU SK

Pühapäeval, 31.mail sai
teoks Keila tervisekeskuses
Keila linna ja Lääne-Harjumaa
piirkonna noorte korvpalli
2008/09 (13.) hooaja lõpetamise aktus. Sõna võttis ja parimaid autasustas klubi juht
Ago Kliimson. Kohale oli tulnud üle 300 lapse ja lapsevanema. Lõpuaktusel tunnustati
parimaid, toimusid viskevõistlused laste, lastevanemate ja
treenerite vahel.
MTÜ Lääne-Harju Spordiklubi treenerid tunnistasid parimateks: 1 - 4. klassi tüdrukutest Liisa Treiman ja Pille Pesti,
1. klassi poistest Jakob Mäeots
ja Conrad Sengbusch ning 2.
klassi poistest Roland Liiva. 3.
– 4. klassi poiste I rühmast oli
parim Arnol Vahtra, II rühmast
Jan-Erik Tombak. 5.- 6. klassi
tüdrukutest on parim korvpallur Elise Luik ning poistest
Hendrik Lall ja Andre Reinart.
7. – 9. klassi tüdrukutest oli
tublim Minna Liisi Liivrand.
1995. aastal sündinud poistest tunnistati parimaks Alan
Skip Küttim ja Reio Kitsemets.

1993. - 1994. aastal sündinud poistest Rauno Nurger ja
Kristo Tulp. Gümnaasium parimaks mängijaks sai Martin
Põldvee.
Harju-Risti korvpalluritest
mängivad kõige paremini Karl
Martin Olema ja Reigo Roos.
Padiselt Karl Madis Kobrusepp
ja Elina Peekman, ning Turba
Gümnaasiumi korvpalliklassist Toomas Üprus ja Mirko
Kruusma.
Lapsi juhendasid treenerid
Riskko Kämärä, Tarmo Hein,
Mikk Kullerkupp ja Märt Kermon. Läbi aegade on laste ja
noorte sporti toetanud ja abiks
olnud hr. Eero Lall (OÜ Elektrimees), hr. Tõnu Truumaa
(OÜ Viigardi), Hr. Endel Palla ja Andres Allikmäe (Harju
Elekter AS), hr. Mati Vetevool
(OÜ M.V. Wool AS), Harju
KEK ja Turba Gümnaasiumi
direktor hr. Viktor Juhanson.
Otseselt toetavad laste sporditegevust Keila Linnavalitsus,
Padise Vallavalitsus, Nissi Vallavalitsus ja Keila Vallavalitsus.
Suur tänu kõigile toetajatele ja loomulikult ka lapsevanematele kaasa aitamise eest.

vaba aeg

Hoovikontsert möödus edukalt
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Eelmisel reedel toimus
Keila noortekeskuse platsil
kontsert. Üles astusid noortekeskuse bändaariumis proove
tegevad ansamblid nagu Chapter One, Popsandals, Decode,
Börte ning The Nymph. Külalisena esines Sakust Koficore.
Korraldaja Karmo Tihase sõnul möödus kõik viperuste ja
rikkumisteta ja üldjuhul võib
üritusega rahule jääda. „Kuigi
vihm tahtis üritusele vee peale
tõmmata, olid muusikahuvilised linnakodanikud siiki kohal
kontserti kuulamas.“ Kontserdiga tahtis Karmo motiveerida
noortekeskuses proovi tegevaid bände rohkem pingutama ja pakkuda neile võimalust

linnarahvale esineda. Praegugi jätsid osad noortekeskuses proovi tegevad ansamblid
kontserdi andmata, kuid Karmo sõnul saavad nad uue võimaluse sügisel, mil on plaanis
samalaadset üritust korrata.

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
TARBEESEMEID HARJUMAA
MUUSEUMI KOGUDEST:
METALLNÕUD
18juuni - 23.august
Harjumaa Muuseum

kontsert
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

„KLAVERIKULD“ REIN RANNAPI KLAVERIÕHTU
26.juuni kell 19.00
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas 100.- ja 150.(soodushind õpilastele ja pensionäridele)
Eelkooliealisi ei ole soovitav
kaasa võtta.
Keila Miikaeli kirik

teater
“SPIOON VENEMAALT” KOMÖÖDIATEATER
19.juuli kell 19:00 Pilet: 150./125.Osades: Ines Aru, Tarvo Krall,
Marika Korolev, Veikko Täär,
Merle Palmiste, Agnes Aaliste,
Peeter Volkonski.
Eestit raputanud spiooniskandaali järel mängitakse nüüd
lõbusat inglise komöödiat, kus
tegutseb spioon Hans, kelle
ümber tiirlevad pimestavalt
kaunid naised.
Keila lauluväljak

sport
KEILA CUP VIII UJUMISES
13. juuni kell 12.00
Osalevad Eesti parimad ujujad
Keila tervisekeskus
PESAPALL EESTI VS LÄTI
13.juuni kell 11.00 ja kell 14.30
Keila pesapalliväljak Tammiku
tee 17
KEILA RATTASÕIT
14.juuni kell 11.00
Eelregistreerimine aadressil
skvask@hot.ee
Keila terviserajad

muud üritused
LOENG
WALDORFPEDAGOOGIKAST
18.juuni kell 19:00 - 21:00

Keilasse plaanitakse waldorfpedagoogikal tuginevat lasteaeda. Waldorfpedagoogikast ja
oma kogemustest päevahoiu
loomisest räägib Meie Pere
päevahoiu Nõmmel looja ning
õpetaja Külli Urb.
Keila kultuurikeskus
Lisainfo kalle.vahtra@gmail.
com
ÜHISGÜMNAASIUMI
9.KLASSI LÕPUAKTUS
19.juuni kell 12:00 - 14:00
Keila kultuurikeskus
KEILA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS
18.juuni kell 15:00 - 17:00
Keila gümnaasium
KEILA GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS
20.juuni kell 12:00 - 17:00
kell 16:00 algab õhtu- ja kaugõppeosakonna 9. ja 12. klassi
lõpuaktus.
Keila gümnaasium
ÜHISGÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUS
20,juuni kell 15:00 - 17:00
Keila kultuurikeskus
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Palju õnne!

Sündinud

01.06.2009 Nelle Hiie
04.06.2009 Alli-Mikaela Larsen

Kallis Valve perega
sügav kaastunne ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

Õie Siiber`i

Mälestame endist töökaaslast

Ülo Retter’it
ja avaldame kaastunnet

surma puhul.

Anne, Raul, Annika

Kallis Karin!

Karinile armsa isa

Mart Peedo
surma puhul.

lähedastele
AS HARJU ELEKTER

Aeg annab kõik tagasi,
ei EMA südant iialgi...

Oleme Sulle südames toeks,
kui jätad hüvasti oma kalli

Avaldame sügavat kaastunnet

ISA’ga

kalli ema

Õpetaja Ilma ja
tantsukaaslased
naisrühmast “Keikal”

Südamlik kaastunne

Valve Kambek`ile perega

Õie

Haridus- ja Kultuuriselts
Läte

Südamlik kaastunne perekond
Kambek `ile

EMA ja
VANAEMA
kaotuse puhul.

surma puhul.
Perekond Andla ja Ene

Perekond Villa

kogudus
2.pühapäev pärast nelipüha
14.juuni kell 11.00
Juuniküüditamise aastapäev.
Jumalateenistus armulauaga.
Kohvilaud kirikus.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
13.juuni kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
13.juuni kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:
12.06 kell 17.00 Keila JK A – SC Real				
12.06.09 kell 16.00 SK 10 Premium – Keila JK 95/96 		
13.06.09 kell 11.00 Keila JK 99/00 – FC Puuma			

Keila kunstmuru
Kambja staadion
Keila kunstmuru

Keila JK meeskonna Eesti Meistrivõistluste III-liiga mängud:
14.06.09 kell 15.00 JK Ühinenud Depood – Keila JK M		

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!

Wismari kunstmuru

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

Kuulutused
kinnisvara
Üürida või müüa 2-toaline
korter 53m2 Keilas Pae tn 4 3/5.
Keila kesklinnas asuv maja on
renoveeritud 2006, soojustatud 15cm villaga ja kaetud marmorociga. Toimiv korteriühistu.
Trepikoda remonditud. Korteris
plastikaknad, radiaatorid, vee- ja
kanalisatsioonitorud vahetatud.
Koridoris parketimustriga klinkerplaat, tubades parkett. Köögis
on rõdu. Hansperdi köögimööbel. Lambid laes ja rulood akende ees, pesumasin ja külmkapp
korteris. Hea soe korter maja
keskel. Majas on hooldustasu 10
krooni ruutmeeter. Kelder. Maja
ees personaalne parkimiskoht.
Otse omanikult. Üür 2500, lisanduvad kommunaalkulud. Müügihind 650000. Tel: 56628428.
Anda üürile värskelt ja põhja-

likult renoveeritud 3-toaline korter Keilas. 51 m2, elektripliit, vann,
dušš, keskküte, külmik, Internet,
telefon, kaabelTV, pakettaknad,
parkett, panipaik, köögimööbel,
nõudepesumasin, naabrivalve,
trepikoda lukus, turvauks. Otse
omanikult. Tel: 5134112
Müüa maa alune kahekohaline garaaz Keilas Vasara tänaval.
Pind 39m2. Hind 60000,00 EEK
Tel: 5522211, e-mail: jyri@westland.ee.
Annan üürile 2 toalise korteri
Keila kesklinnas. Osaliselt möbleeritud. Ühendus Tallinnaga
hea: rongid, bussid ja väiketaksod. Hind 2000+ kommunaalid.
Asjaga on kiire! Tel: 58196604

Teenus
Pottsepatööd,

klassikalised

kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448
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! Toivo tel:
51916171.
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, ter-

rassilaudu, ehituspuitu, vineeri,
katusematerjale(plekk,kivi), tänava-kive, segusid, armatuurvõrke, kile jne. Pööningute soojustamiseks: puiste, – kivivilla ja
–klaasvilla. Paigaldust puhuriga üle Eesti. www.tarnekor.ee,
info@tarnekor.ee. Tel:53321522,
53029454, 6781616. Paldiski
mnt.21, Keila.
Raamatupidamisteenus. 15.
aastase kogemusega bilansivõimeline pearaamatupidaja võtab
kodust lisatööd. Soovitavalt OÜ.
Elukoht Keilas. Tel: 56628428.
Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades nagu kalmistutel, parkides, hoonete läheduses jm. Tel: 7120538, email:
douglas.fir@mail.ee

TÖÖ

Firma otsib Sauel avatavasse
riietekauplusesse noort aktiivset
müüjat. CV koos palgasooviga
palun saata aadressile begreen.
saue@hotmail.com.
Lisainfo
Saue koduleheküljelt või telefonil 50 72 027
Otsin kokka Keilasse, kes saab
hakkama menüü koostamisega
ja tarnijate leidmisega ja suhtlemisega. Võib ka teise töö kõrvalt.
paekalda@gmail.com, 58232105.

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.
Ahju-, kamina-, pliidipuud.
Saetud 2008.a. sügisel, lõhu-

tud erineva pikkusega vastavalt
tellija soovile. Enamus lepp ja
kask. Hind alates 410 kr/1m3. Tel:
53412836

muu
Taasasutame Eesti looduskaitse seltsi Keila osakonna. Huvilistel ühendust võtta aadressil
randes1@hotmail.com või tel:
6533447.
Kasutatud meeste-, naiste-,
lasteriiete ja jalatsite müük Keilas, Jaama tn 5 õue poolt (II korrus). Avatud kolmapäev ja laupäev 10.00 – 15.00. Hinnad väga
soodsad.
AS KeVa autokoolis algavad
29, juunil k.a. B-kat. autojuhikursused. Info ja reg. tel: 6791473;
6791474
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NÄDALALÕPU HINNAD 12.06-14.06

RÕÕMU KAUBAMAJA

65.00

8.90

kg.
75.00

Haapsalu mnt. 57b, Keila

49.90

44.50 kr/kg.
10.90

Rabarberikeeks

-20%

www.keilaty.ee

kg.
66.90

Kodujuust Kurgi-tilli (Mumuu) 200g

99.00

-20%

tk.
195.-

Päevitusriided

Avatud: 10-21

Ripsmetušš Loreal Telescopic must

7.90
51 kr/kg.
UUDIS

SILVER BAY Sardinella tomatikastmes
Saare grillvorst SILVER BAY Sardinella õlis
155g

69.00
tk
85.-

Deodorandid

Silikoonist ahjuvormid o22,5cm;
keeksivorm

Ilusalong Amarillo Stuudio
Keila Selveris
võtab tööle

KOSMEETIKU
Ootame toredat,
teotahtelist ja
arenemissooviga inimest, kes
armastab oma tööd.
Võimalus töötada kohamaksu
või palgalisena.

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)

CV saata angela@vetiver.ee
Lisainfo tel.5100037

Piletid müügil alates 01.06
Küsi infot 6713399

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

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

NB! Seoses rattavõistlusega on liiklusele suletud Ehitajate tee.

teated

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 I korrusel.

