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Võidutulest saavad osa kõik
soovijad
Presidendi süüdatud võidutuli jõuab
Vabadussõja ausambaks rajatud
Keila Algkooli juurde 23. juunil kella
18 paiku. Seal saavad kõik soovijad
võtta leegi ka oma
jaanitule süütamiseks. Lõpuks viib
Keila linnapea Tanel
Mõistus tule SOS
Lastekülla.
Loksal toimuvalt Harju
XIV maakaitsepäevalt toovad
võidutule Keilasse Kaitseliidu
Harju maleva Keila malevkonna võitlejad.
Maakaitsepäevaga tähistatakse võidupüha ning Vabadussõjas võidu saavutamise 90.
aastapäeva. Harju maakaitsepäeva tunnuslause on: „Mees,
Sa pead kodu kaitsma!“
Maakaitsepäev algab Kaitseliidu Harju Maleva Noorkotkaste ja Kose malevkonna
lippude pühitsemise ja annetamisega
Loksa kirikus.
Pärast seda asetatakse pärjad
Eesti vabaduse eest langenute
mälestuseks Loksa kirikuaias
asuva mälestuskivi jalamile.
Loksa linna keskväljakul avatakse kaitsejõudude ja eriteenistuste tehnika, varustuse
ja relvastuse näitused. Näha
saab helikoptereid Robinson

vaba aeg

uudis
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Suvi toob
kaasa
teedeehituse
Suve jooksul rekonstrueeritakse teid nii Keilas kui
ka Keila ümbruses.

lk 3
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Sagenenud on
jalgrattavargused

R44, Agusta Westland 139,
lennukit AN-2, soomukit PASI
ja tanki T-34/85. Kavas on ka
ajalooklubi Front Line näitus
„Mehed ja mundrid läbi aegade“.
Kaitsejõudude ja eriteenistuste pidulikul rivistusel ja
paraadil on rivis kaitseliitlased
maakonna kõikide valdade ja
linnade lippudega.

Demonstratsioonesinemistel on kavas piirivalve teenistuskoera oskuste esitlus,
Põhja-Eesti
Päästekeskuse
veeshow, langevarjurite demoja täpsushüpped, Politsei kiirreageerimisrühm, Kaitseliidu
ja Scoutspataljoni „Rünnak
kolonnile“ ning ajalooklubi
Front Line demolahing „Viimane sõjasuvi“.

Jaanipäev Keilas

Võidutuli jõuab Keilasse küll 23. juunil, kuid Keila
linna jaanipäev toimub juba 22. juunil Keila
lauluväljakul. Punutakse kauneid jaanipärgasid ning
toimuvad erinevad võistlused kogu perele.
Muusikat mängib ansambel Vanker, õhtut juhib
Sven Sumberg. Üritus on kõigile tasuta. Algus kell
20.00, jaanituli süüdatakse kell 22.00.
sport

Noortebändid
kasvavad Keila
noortekeskuses
lk 6

Viimasel ajal on jalgratastest saanud populaarne
vargusobjekt, mida viiakse
minema nii keldritest,
trepikodadest kui avalikest
kohtadest.

lk 4

Keila rattasõidu
võitis Sigvard
Kukk
lk 6
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KASULIK TEADA

Nädal Lõppes, teine algas

Noored on hukas?
Tihti tekib inimeste jutte lugedes ja kuulates tunne, et pealkirjas toodud väite puhul on küsimärgi
kasutamine kohatu ning tegemist on faktiga – noored on hukas.
Küll nad teevad koolis lollusi, lärmavad tänaval,
mängivad majade vahel. Kui kusagil kohtub üle 3
noore inimese, kellel on lõbus, siis on suur tõenäosus, et järgmise nädala turvafirma ülevaatest võib
lugeda, kuidas keegi helistas 1911 või 110 ning kurtis
liigse lärmi üle. Või teatas nii lihtsalt igaks juhuks, et
selline turvalisusele väga ohtlik seltskond on liikvel.
Tundub, et ideaalne ja korralik noor on see, kes
on kaheksast kolmeni koolis ja õpib, neljast kuueni
harjutab muusikakoolis klaverit või viiulit, kuuest
kaheksani harrastab organiseeritult ühiskonna
poolt aktsepteeritud spordiala ning seejärel kaob
koju õppima.
Kas see, kui noored õhtutundidel sõpradega linna peal aega veedavad, on alati halb? Kas jalgpallimäng majade vahel on ainult segav, häiriv ja müra
tekitav või ka vajalik?

Lapse ja vanemate vaheline usaldus
kui tulemüür internetiohtudele

kristel-liis kaunismaa
PÕHJA PREFEKTUURI
PREVENTSIOONITALITUSE
JUHTKOMISSAR

Kui küsida, kui hästi on aastal 2009 lapsed Eestis kaitstud,
siis võib öelda, et üldpilt on
päris positiivne. Meie lapsevanemad ja õpetajad oskavad
üsna hästi hoiatada ja harida
lapsi erinevate nö füüsilises
maailmas varitsevate ohtudega
seoses. Enamik lapsi teab, et
võõraste täiskasvanutega ei
tohi kaasa minna, mõistab, et
tühjades pimedates paikades
ei ole turvaline üksinda liikuda
ning oskab oma isiklikel asjadel silma peal hoida. Need on
teadmised, mida juba põlvkondi on oma võsukestele edukalt

Mitmedki tänapäeva tuntud jalg- või korvpallurid
on kindlasti alustanud pallimänguga majade vahel.
Keila noortekeskuse piljardisaaliski on nii mõnegi
täiskasvanu poolt „maha kantud“ noortest kasvanud välja tublisid tegijaid. Noortebändid teevad
lärmi ja näevad ohtlikud välja, kuid kes teab, mida
toredat nad kõik tulevikus ära teha võivad.

edasi antud. Paraku on maailm
meie ümber viimastel aastatel
aga oluliselt muutunud ning
füüsilistele ohtudele on lisandunud need, mis varitsevad
meie lapsi virtuaalmaailmas.
Infotehnoloogia tormiline
areng on kahtlemata paljud
lapsevanemad pannud väga
keerulisse olukorda. Esiteks
näivad „päris maailmas“ varitsevad ohud reaalsed, samas
kui internetiohte on lihtne alahinnata. Laps istub ju arvuti
taga olles turvaliselt oma kodus, oma toas, kaitsvate vanemate vahetus läheduses. Teiseks kerkib paljudel vanematel
õigustatud küsimus, kuidas
kaitsta internetiohtude eest
oma võsukest, kes kasutab
mängleva kergusega selliseid
suhtluskeskkondi ja –programme, millest mina kuulnudki
pole? Anekdoot, et uue tarkvaraprogrammi arvutisse installeerimisel on mahuka manuaali läbi lugemisest tunduvalt
kiirem variant anda CD oma
10aastasele lapsele ja paluda
tal

keila leht
leht@keila.ee

see installeerida, peab tõenäoliselt paika päris paljudes Eesti
peredes.
Keelamise asemel
mõistmine ja usaldus
Kindlasti ei ole lahenduseks
keelata oma lapsel Rate.ee,
Orkut`i, Facebook`i või muude taoliste veebilehtede kasutamist. Tähtis on mõista, et
tänapäeval ongi suur osa laste
sotsiaalsest suhtlusest kolinud
internetti ning viimane on täpselt sama ohtlik või ohutu, kui
laste omavaheline suhtlus alati
on olnud. Kindlasti vahetatakse ka selliseid mõtteid ja teadmisi, mida me vanematena
heaks ei pruugi kiita, kuid keegi meist ju ei taha, et meie laps
kasvaks üles ilma sõpradeta.
Peame mõistma, et aastal 2009
võib lapsele interneti kasutamise keelamine tähendada
umbes sama, mida koduarest
eelmisele põlvkonnale.
Millegi sellise keelamine,
mida laps endale tähtsaks peab
ning mis tema sõpradele lubatud on, teeb lapsevanemale pigem karuteene. Lapses tekkiv
ebaõigluse ja ülekohtu tunne lõhub usalduslikku suhet lapsevanemaga. Tegelikult peaksime aga
eesmärgiks
võtma
hoopis vastupidise.
Samamoodi nagu arvutitel on tarkvara, mis
kaitseb neid viiruste
eest, saame oma
lapsega koos ehitada usaldusest tulemüüri, mis kaitseb
last internetiohtude
eest.
Alati kui küsite lapselt koolis, trennis või huviringis toimuva kohta, tundke huvi ka
selle vastu, milliseid veebi-

keskkondi ta kasutab ja mida
seal teeb. Kui räägite lapsele,
et tänaval ei tohi võõraste inimestega kunagi kaasa minna
ega avaldada neile ennast ega
oma pere või kodu puudutavaid andmeid, siis lisage, et
sama kehtib interneti kohta.
Selgitage lapsele, et ka internetis on inimesi, kes tahavad
teistele halba ning proovivad
neid kiusata. Rääkige lapsele,
et nii nagu päris elus, tuleb ka
internetis olla ettevaatlik võõraste suhtes ning paluge, et ta
annaks teile teada, kui keegi
tundmatu mõnes suhtluskeskkonnas temalt isiklikke asju
hakkab küsima.
Õpetagem lapsi ja õppigem
ka ise
Me kõik oleme oma ajastu lapsed ning iga uus põlvkond sünnib veidi erinevasse maailma.
Õnneks on aga asju, mis ei
muutu kunagi. Vastastikune
austus ja usaldus on endiselt
võtmeks, mis aitab lastel ja
lapsevanematel koos saada
hakkama kõigi ette tulevate
ohtude ning probleemidega.
Kui tunnete vahel lapsevanemana, et ei oska kaitsta oma
last maailmas, milles ise temast halvemini orienteerute,
siis ärge lööge käega! Istuge
oma võsukesega koos arvuti
taha, vaadake veebilehti, mida
ta kasutab ja arutage üheskoos,
millised ohud seal võivad varitseda. Kui on midagi, mida
teie laps oskab teist paremini,
siis ärge kohkuge sellest, vaid
vastupidi, kiitke teda tema nutikuse eest ning paluge tal ennast õpetada. Mõelge kui uhkelt saab teie võsuke end
tunda, kui vahelduseks on temal võimalik oma emmele või
issile midagi uut õpetada!

Nädal piltides

Nädalavahetusel pidas Keila sõpruslinn
Birstonas sünnipäeva.

Keila nädalaleht

Keila terviseradadel alustati kergliiklustee
ehitamist. SA Keila Terviserajad palub sportijatelt arusaamist ning ettevaatust.

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Keila Gümnaasiumi 8. klassi õpilased Rauno
Nurger, Riho Tammearu, Alo Viielo, CarlEric Moring ja Kristo Tsekenjuk ning nende
juhendaja Tõnu Talve puhastasid nädala
jooksul Keila kirikuaias riste. EELK Keila
Miikaeli kogudus tänab neid!
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

SOS Lasteküla tähistas 16. Foto: valdur vacht
juunil aktuse ja grillipeoga oma 14. sünnipäeva. Pildil aasta emaks valitud ema Mare.
keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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huvitav

Suuremad suvised teetööd Keila linnas

Alanud on see lühike periood aastast,
mil Eestimaal on
võimalik remontida teid ja tänavaid.
Millised suuremad
ja väiksemad ehitustööd on sel suvel
kavas Keila linnas
ning selle lähiümbruses, küsis Keila
Leht Keila linnavalitsuselt ning Maanteeametilt.

TEETÖÖD keila ümbrusES

keila leht

LEHT@KEILA.EE

suuremad teetööd keila linnas
Viimaste aastate mahukad teeremondi- ning
uuendustööd on muutnud Keila tänavad oluliselt paremaks ning liiklusele ohutumaks.
2009. aastal annab
majanduslangus tunda
ka teedeehituse võimaenno fels,
lustes, kuid üpris palju
keila abilinnapea
saab tehtud teedeehituses ka sel aastal. Lisaks tänavate jooksvale hooldusremondile on kavas mitmeid suuremaid ehitustöid.
01. juulist alustatakse Pargi tänava rekonstrueerimisega. Esmalt remonditakse maa-alused kommunikatsioonid
(vee-, sajuvee -ja kanalisatsiooniühendused, soojatrass
jm). Pargipoolsesse külge ehitatakse kergtee ning tänavavalgustus koos vahepealse haljasvööndiga. Uus teekate paigaldatakse Kruusa tänavast kuni Männiku tänavani.
Tööd lõpetatakse 1. septembriks.
Juunikuust oktoobrini kestab vee-ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine Uuel tänaval, Raudtee tänaval,

Ohtu teel ning raudteejaama esisel platsil. Lisaks rajatakse samas piirkonnas sajuvee torustik. Ohtu tänava kaudu
saab äravoolu lõpuks ka Kooli tänava piirkonna liigvesi.
Peale kaevetöid korrastatakse tänavate asfaltkate.
Raudtee tänava mustkate jääb küll tõenäoliselt järgmisse
aastasse.
Norra projekti rahadest valmib juba augustiks 3,35 kilomeetrit kergteid Keila loodeosas, mis on üks osa atraktiivsest puhke-ja tervisekompleksist.
Veel kavatseme sel aastal ehitada paarile väiksemale
tänavale (Tamme põik, Männiku põik) mustkatte. Mudaaugus oleme katsetanud tolmuvaba katte loomist. Keila
linna piires jäävad selle aasta lõpuks veel üksikud kruuskattega tänavad (Sinilille, Nurmenuku, Tammiku tee), mis
saavad mustkatte järgnevatel aastatel.
Ehitusprojekte on praeguseks valminud rohkem: Niidu-Luha ja Vasara elamurajoonide tänavavõrgu rekonstrueerimine, Haapsalu mnt (lõigul Barsbütteli-linna piir)
uuendamine. Nende projektide realiseerimine kandub
osaliselt või täielikult lähiaastatele. Samuti nagu ka Ehitajate tee suurem remont, Pargi tänava läbimurde ehitamine, raudteejaama ümbruse korrastamine jne.

uudis

Keila piirkonnas 2009. aasta suveperioodil Põhja Regionaalse Maanteeameti tellimusel toimuvad tööd:
- Möödasõidulaiendite ehitus Tallinn Paldiski maantee (riigimaantee nr 8)
kilomeetritel 14,5 - 23,5. Tegemisel, valmimistähtaeg 22. juuni 2009, teostaja
AS Talter.
- Katte remont Tallinn - Paldiski maantee (riigimaantee nr 8) kilomeetritel
39,5 - 40,0 Kersalus. Tegemisel, valmimistähtaeg 22. juuni 2009, teostaja AS
Talter.
- Rekonstrueerimistööd Keila - Haapsalu maantee (riigimaan-tee nr 17)
lõigul Kasepera – Määra. Tegemisel,
valmimistähtaeg 16. oktoober 2009,
teostaja TREV2.
- Rekonstrueerimistööd Paldiski - Padise teel (riigimaantee nr 11174). Tegemisel, valmimistähtaeg 15. oktoober
2009, teostaja TREV2.
- Tallinna ringtee (riigimaantee nr 11)
Saue ristmiku ümberehitus foorjuhtimisega ristmikuks. Hange ettevalmistusel,
eeldatavasti valmis oktoobris 2009.
Pindamised:
- Karjaküla tee (tehtud)
- Keila - Ääsmäe (veel tegemata)
- Ääsmäe - Haapsalu (tehtud)
- Keila - Keila - Joa (tehtud)
Tähtaeg: 15. august 2009
Teetööd toovad kaasa kiiruspiirangud,
võib esineda lühiajalisi sulgemisi.
Infot teetööde, tee- ja sõiduolude, liikluspiirangute ja liikluskorralduse muudatuste kohta vahendab Maanteeinfokeskus, kes vastab ööpäevaringselt
mobiililt helistajale tasuta lühinumbril
1510 ja tavatariiﬁ hinnaga lauatelefonil
6781500. Infot saab ka Maanteeameti
kodulehelt aadressil www.mnt.ee

uudis

Valvekaamerad aitavad paharette Linnavalitsuse töötajate
arv väheneb
tabada
Keila Linnavolikogu otsustas teisipäeval vähendada
Keila Linnavalitsuse
struktuuri kuuluvate ametikohtade
arvu 5 võrra ehk ca
15%.

Juba üsna pikka
aega on Keila linna
turvalisust valvamas turvakaamerad.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Eelmisel suvel paigaldatud
kaamerad paiknevad üle terve
linna. Aasta algusest jälgib nädalavahetuste õhtu- ja öötundidel turvakaamerate pilti ka
politseiametnik. Konstaablite
juurde jõuab 12 valvekaamera
pilt. Kõik kaamerate nähtu salvestatakse. Juunikuuks on Keila juhtivkonstaabli Madis Melzari sõnul kaamerate abil
avastatud juba 67 rikkumist.
Madis Melzar: „Suurema
osa avastatud rikkumistest
moodustab alkoholi tarvitamine avalikus kohas. Kõige „kuumemad“ kohad sealjuures on
park, lauluväljak ning jaama

ümbrus. Tänu kaameratele oleme
tabanud ka suitsetavaid või
alkoholi tarbivaid alaealisi,
samuti roolijoodikuid ja purjus rollerijuhte. Markantseimad näited on auto pakiruumis sõitmine ja alkoholi
tarbimine sõiduki kapotil.“
Kaameratest on abi olnud
ka selliste kahjuks populaarsete rikkumiste avastamisel,
nagu alaealistele alkoholi või
suitsu ostmine. Madis Melzar:
„Panen kõigile täiskasvanutele
südamele, et kui teie juurde
tuleb keegi, kes palub, et talle
suitsu või alkoholi ostaksite,
siis on tõenäoliselt tegemist

KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

alaealisega ja sellisele soovile
ei tohi vastu tulla.“
Kaamerate abiga on tabatud
ka lillevargaid, kes leidsid, et
kesklinna kõigile silmarõõmuks istutatud lilli on neil
isiklikult teistest enam tarvis.
Politseil on õnnestunud tuvastada kolm lillevarast.

Struktuurist on alates 6.
juulist kaotatud haridus- ja
kultuurinõuniku, registrispetsialisti, raamatupidaja ning 2
koristaja kohta. Neist esimese
kolme tööülesanded jagatakse teiste ametnike vahel,
koristusteenust ostab linnavalitsus sisse.
Keila linnapea Tanel
Mõistus põhjendas volikogule tehtud koosseisu vähendamise
ettepanekut
sooviga struktuuri korrastada ning viia vastavusse
uue olukorraga, samuti va-

jadusega arvestada senisest
keerukamat
majanduslikku
olukorda: „Kuna suur osa linnavalitsuse haridustemaatikaga seotud ülesannetest on tänaseks üle läinud Keila
Hariduse Sihtasutusele, siis oli
vajalik üle vaadata ka linnavalitsuse töötajate koosseis. Lisaks on soodsam osta sisse
koristusteenust, kui hoida tööl
koristajaid.“
Kuigi töökohtade kaotamisega seonduvad kulud, on otsusel positiivne mõju juba selle aasta linnaeelarvele.
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Lühidalt
Lasteaiajärjekord on
internetis üleval
Alates sellest nädalast on Keila
linna lasteaiajärjekorraga võimalik tutvuda Keila linna veebilehel www.keila.ee (Valdkonnad->Haridus->Lasteaiad->Keila
linna lasteaia üldjärjekord).
Nimekirjas on näha laste koguarv järjekorras ja ka järjekord
vanuserühmiti, kuna järjekorda
peetakse ning uusi rühmi moodustatakse lapse koolikohustuse saabumise aasta järgi.
Kord kuus uuendatavas
nimekirjas on nähtavad vaid
laste perekonna- ja eesnime
esitähed, kuna lapse nime
avalikustamiseks on vajalik
lapsevanema nõusolek. Keila
abilinnapea Eike Käsi: „Oleme
täiendanud lapse lasteaiajärjekorda panemise avaldust ja
nüüd saab lapsevanem sinna
märkida ka oma nõusoleku
või mittenõusoleku lapse nime
avalikustamiseks nimekirjas.“

Harjumaa tunnustas
maakonna parimaid
abituriente
Teisipäeval, 16. juunil õnnitles
hetkel Harju maavanema ülesandeid täitev Jaan Mark Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis 66
maakonna keskkoolide ja gümnaasiumide medaliga lõpetajat, nende vanemaid ja koolide
esindajaid.
Kõige rohkem medaleid
läheb sel aastal Keila ja Saue
Gümnaasiumisse ning Viimsi
Keskkooli. Maavanema vastuvõtule olid kutsutud tublid abituriendid kokku 16 Harjumaa
koolist. Harjumaal lõpetab sel
aastal keskkooli või gümnaasiumi kokku 858 noort.

Keilasse on oodata
kajakaid
Linnuurijad Eet ja Aarne
Tuule saatsid Keila linnavalitsusele linnuuurimuse vahearuande vaatlusperioodist 1. märts
– 31. mai 2009, milles hoiatavad
peatselt linna jõudvate kajakate eest.
Eet ja Aarne Tuule: „Kevadkuudel (märts – mai) ei kujutanud kajakad Keila linna jaoks
veel mingit probleemi, sest linn
ei olnud kajakate jaoks ikka
veel piisavalt atraktiivne. Linna
trehvasid lühikeseks ajaks vaid
vähesed isendid. Ent juba juuni
lõpus hakkavad selleks ajaks
lennuvõimestunud pesapojad
järjest laiemalt ringi hulkuma
ning arvatavasti satuvad siis
linnud senisest sagedamini ka
Keila linna. Muidugi aitab sellele kaasa asjaolu, et Karjaküla
karusloomafarmi kontvõõraste
hulk suureneb, meelitades need
merega mitte enam nii seotud
linnud ühtlasi Keila naabrusse.
Farmi olemasolu on fakt, millega Keilal tuleb aasta läbi arvestada. Kajakate arvukus Karjakülas tasapisi tõuseb.“
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Valvake oma jalgrattaid!
Majandussurutis on kaasa
toonud
jalgrattavargused.
Viimasel ajal on jalgratastest
saanud populaarne vargusobjekt, mida viiakse minema nii
keldritest, trepikodadest kui
avalikest kohtadest (nt kaupluse esised), ilmselt põhjusel,
et neid on võimalik kiiresti ja
kerge vaevaga edasi müüa.
Järgnevalt mõned näpunäited oma kaherattalise sõiduvahendi kaitsmiseks pikanäpumeeste eest:
• Lukusta sõiduvahend isegi
siis, kui lähed vaid korraks
poodi. Rattale tuleb leida tugev kinnituskoht, näiteks laternapost või käsipuu. Kui
jalgratta rattaid on lihtne lahti monteerida, kinnita esiratas jalgrattalukuga raami ja
tagaratta külge. Kõige tõhusamad on tugevast metallist
valmistatud jalgrattalukud.
Ketid võivad küll juhuvarga
minema peletada, kuid sobivate vahenditega on neid ker-

ge katki lõigata. Samas on iga
lukk hea, sest varas ei hakka
üldjuhul avalikus kohas luku
lahtimurdmise või lõikamise
peale aega raiskama, sest see
võib äratada tähelepanu.
Lihtsam on võtta kõrval või
läheduses olev lukustamata
jalgratas.
• Märgista ratas – tee jalgrattaraamile või kuhugi varjatud
kohta ainult omanikule teada
olevad eritunnused, näiteks
graveering, kriimustus vms.
• Kirjuta üles sinu jalgrattale
iseloomulikud
üksikasjad
ning eritunnused ja tee rattast igaks juhuks ka foto.
Ratta leidmise või pahareti
tabamise korral aitab kirjeldus politseil õige omaniku
üles leida.
• Ole ettevaatlik ka jalgratta
hoidmisel lukustatuna trepikojas ja lukustatud trepikojas, sest nagu näha Keilas
juhtunud vargustest, pole
meie trepikodade lukud eriti

venekeelne veerg

usaldusväärsed. Turvalisuse
tõstmiseks soovitan ühistutel teatud aja tagant trepikodade lukud ära vahetada.
Kui märkate kusagil jalgratta juures kahtlast liikumist
või juba luku kallal askeldamist ja askeldaja tundub olevat mitte ratta omanik, helistage
kohe
politsei
juhtimiskeskuse tasuta lühinumbril 110 või G4S juhtimiskeskusesse numbril 1911
ja teatage võimalikult kiiresti
ning selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes
helistab. Samal ajal jääge rahulikuks ja vastake esitatud
lisaküsimustele ning ärge lõpetage kõnet enne, kui juhtimiskeskus annab selleks
loa. Võimalusel jätke
meelde
potentsiaalse varga isiku- ja muude
asjaolude
võimalikult
täpne kirjel-

dus.
Võimaliku varga juurde
minna pole soovitatav, sest ta
võib olla alkoholi või muu
aine mõju all ning see võib
kaasa tuua ettearvamatuid
tagajärgi. Enda ohutuse eest
tuleb hoolitseda esmajärjekorras.
Madis Melzar
Keila Konstaablijaoskonna
juht

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on kohalik
omavalitsus
kohustatud
andma eluruumi isikule või
perekonnale, kes ise ei ole
suuteline ega võimeline
seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri
üürimiseks.
Keila Sotsiaalkeskus esitas

taotluse Põllu 1a korteri nr
321 sotsiaalkorteriks tunnistamiseks. Sotsiaalkorterit vajab Haiba lastekodust
ellu astuv noor inimene, kes
on lastekodusse suunatud
Keila linnast ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht
on Keila linn. Klient vajab
iseseisvas elus sotsiaaltöötajate poolset toetust.

Keila Linnavolikogus
Järgmise volikogu liikmete arv on 17
Keila Linnavolikogu otsustas oma 16. juunil toimunud istungil määrata
Keila Linnavolikogu uue
koosseisu liikmete arvuks
17 ning moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisteks 2009.a Keila
linna territooriumil valimisringkond nr 1 ja määrata
valimisringkonna piir vastavalt Keila linna piiri kirjel-

dusele. Mandaatide arv valimisringkonnas nr 1 on 17.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt määrab volikogu
järgmise koosseisu liikmete
arvu, mis peab olema paaritu. Keila linnavolikogu peab
tulenevalt linnaelanike arvust valimisaasta 1. juuni
seisuga olema vähemalt
17-liikmeline.

Põllu tn 1a-321 eluruumi sotsiaalkorteriks
tunnistamine
Keila Linnavolikogu otsustas oma juunikuu istungil tunnistada Keila linna

sotsiaalkorteriks Keila linnas Põllu tn 1a asuv korter
nr 321.

Keila Linnavalitsuses
Ehitus- ja lammutusload

Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- Ermo ja Kaire Soobikule Koidu tn 104 asuva üksikelamu
laiendamiseks.
Projekti koostas Buildings
& Holdings OÜ. Projekti on
kooskõlastanud naaberkinnistute omanikud ja heaks
kiitnud Põhja-Eesti Pääste-

keskus.
- AS-le Eraküte soojustrassi kambri ringitõstmiseks Pae tänava maa-alalt
Põhja tn 27 asuvale kinnistule. Ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostas KProjekt AS ja kooskõlastasid
OÜ Jaotusvõrk, AS Keila
Vesi ja Elion Ettevõtted AS.

Kirjalik nõusolek
Linnavalitsus väljastas
kirjaliku nõusoleku Haimar
Soosalule
aiamaja-kuuri
püstitamiseks Kullerkupu
tn 15 asuval kinnistul. Väikeehitist ei püstitata ehitus-

keelualale, tehnilised näitajad ei ületa väikeehitisele
kehtestatud piirmõõtmeid,
seega ei ole naaberkinnistute omanike nõusolek vajalik.

Kinnistu jagamine
Vastavalt omaniku palvele jagas linnavalitsus Paldiski mnt 37d kinnistu kolmeks ning määras tekkinud
uute kinnistute pindalad,
sihtotstarbed ja lähiaadressid. Jagamise teel moodus-

tunud kinnistute lähiaadressid on Paldiski mnt 37d
(12583 m², maatulundusmaa), Nurmenuku põik 5
(1986 m², elamumaa ja
Nurmenuku põik 7 (1929
m², elamumaa).

Arengukava avalik arutelu
Keila linnavolikogu suunas avalikustamisele 26
punktis muudetud Keila
linna arengukava aastani
2020. Avalikustamine toimub 22. juunist kuni 19.

juulini 2009.aastal. Arengukava muudatuste avalik
arutelu toimub Keila Linnavalitsuse saalis Keskväljak
11, Keila 25.juunil 2009.a
kell 17.00.

Krimiuudised
g4s

1911

10. juunil kell 21.55 – Raudteejaamas vana perrooni peal tarvitati alkoholi. Kutsuti korrale ja
saadeti minema.
11. juunil kell 01.06 – Keila
Gümnaasiumi taga tarvitati alkoholi. Kutsuti korrale ja saadeti minema.
11. juunil kell 21.45 - Põhja 8
võrkpalliplatsi äärde haljasalale
olid pargitud sõiduautod. Juhtidele tehti märkus, mille peale
autod pargiti ümber.
12. juunil kell 10.50 – Keskpargis pingil magasid kaks alkoholijoobes meeskodanikku. Anti
üle politseile.
12. juunil kell 12.40 – Raudteejaamas vana perrooni juures
muru peal magas meesterahvas. Isik aeti üles ja lahkus omal
jalal.
12. juunil kell 12.46 – Raudteejaamas jõi meesterahvas
taksopeatuses õlut. Talle tehti

märkus, mille peale ta lõpetas
joomise ja lahkus.
12. juunil kell 17.05 - Kaks
meesterahvast jõid keskpargis
õlut. Tehti märkus, mille peale
nad lõpetasid joomise ja lahkusid.
13. juunil kell 23.20 - Keva
tanklas oli alkoholijoobe tunnustega alaealine, vanemad
tulid järele.
14. juunil kell 04.49 - Linnamäe tee ääres oleval haljasalal
oli maas vanemat tüüpi meeste jalgratas. Informeeriti politseid, kes tuli kohale ja toimetas
jalgratta politseiosakonda.
14. juunil kell 05.35 – Keskpargis ühel pargipingil kõige
alumine laud lahti kisutud ja
samasse põõsastesse visatud.
14. juunil kell 06.11 - Lauluväljakul olid viis alkoholijoobes
meeskodanikku. Neil paluti lahkuda, mida nad ka tegid.
14. juunil kell 11.30 – Miki lasteaia territooriumil viibisid kaks
alaealist tütarlast.

Сегодня в номере
Ремонт дорог
В этом номере городской
газеты подробная информация о том, какие дорожные работы будут
проводиться в городе в течение лета. (стр. 3)
Огонь победы
Огонь победы, зажженный президентом, прибудет в Кейла к памятнику
героев Освободительной
войны 23-го июня в 18.00.
Там все желающие смогут
получить частицу пламени для своего костра Ивановой ночи. Позже мэр
города доставит огонь в
детскую деревню СОС.
Несмотря на то, что огонь
прибудет в город 23-го
июня, городской Иванов
день состоится уже 22-го
июня на певческом поле.
В программе праздника
много интересных конкурсов и игр. Ведущий
праздника – Свен Сумберг, музыкальное сопровождение – ансамбль
«Ванкер». Начало праздника в 20.00, костер будет
разожжен в 22.00. Мероприятие бесплатно. (стр.
1)
Отношения между родителями и детьми
Доверительные отношения между родителями и
детьми в наше время являются дополнительной
гарантией безопасности
ребенка, в том числе и от
опасностей, подстерегающих детей в виртуальном
мире. В целом, можно отметить, что наши дети достаточно защищены, поскольку
родители
и
учителя знают и умеют
предупредить об опасностях, которые могут встретиться в повседневной
жизни. Но мир вокруг нас
меняется очень быстро,
стремительное развитие
инфотехнологий принесло с собой такие опасности, о которых родители и
не подозревали и которые
для многих оказались серьезной проблемой. О
том, как следует поступать
в таких ситуациях, можно
прочитать в этом номере
городской газеты. (стр. 2)
Не оставляйте без присмотра свои велосипеды!
Сложное экономическое
положение принесло с собой давно позабытые проблемы: в последнее время
все чаще объектом краж

становятся велосипеды.
Отмечены случаи воровства велосипедов не только в публичных местах,
например, около магазинов, но и из подъездов и
подвалов. Такой интерес
к велосипедам вызван
прежде всего тем, что их
можно быстро и легко перепродать. В этом номере
газеты предлагается несколько
необходимых
мер, которыми нужно
пользоваться владельцам
велосипедов. Например,
велосипедным замком необходимо пользоваться
даже в том случае, если
нужно на минутку забежать в магазин. (стр. 4)
Камеры видеонаблюдения
В нашем городе уже достаточно долгое время
поддерживать
порядок
помогают камеры видеонаблюдения. В этом году
в вечерние и ночные часы
выходных дней за камерами наблюдает дежурный полицейский. Всего
камер – 12, и все записи
сохраняются. По словам
ведущего констебля М.
Мельцара, за это время с
помощью
видеокамер
было раскрыто 67 правонарушений. В основном,
это правонарушения, связанные с употреблением
алкоголя в общественных
местах. Также при помощи камер видеонаблюдения были обнаружены воришки, которые решили,
что цветы, высаженные в
центре города, предназначены исключительно
для их личного удовольствия. (стр. 3)
Уменьшится количество чиновников мэрии
Городское собрание на
своем заседании решило
уменьшить
количество
чиновников мэрии приблизительно на 15%, то
есть на 5 рабочих мест. С
6-го июля в структуре городского самоуправления
нет советника по вопросам культуры и образования, специалиста по регистрам, бухгалтера и двух
уборщиц. Рабочие обязанности, которые выполняли первые три специалиста, будут поделены
между оставшимися сотрудниками. Услугу же
уборки помещения выгоднее заказывать в специальной фирме. (стр. 3)
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Lühidalt

Olukorrast Keila linnas
Olukorrast riigis annavad
igapäevaselt aru päevalehed. Paljud inimesed
tunnevad majanduslike
raskuste tagajärgi iseenda nahal ning moodustavad osakese pea
iga päev avaldatavast
üsnagi tumedat karva
statistikast. Olukorrast
Keila linnas üleriigilised
ajalehed ei räägi, samas
ei jäta üldine majanduslik olukord puudutamata
ka seda linna.

Keila oreliõpilased esinesid rahvusvahelisel
konkursil edukalt
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Toimetulekutoetust taotlenud leibkondade arv ning makstud
toimetulekutoetus Keilas ajavahemikul jaanuar 2008 kuni mai
2009. Allikas: Keila Linnavalitsus

Harjumaa Muuseum pikendab mälestuste
kogumise konkurssi „Balti kett 20“
Harjumaa Muuseum tänab osalejaid ja annab teada,
et pikendab mälestuste kogumise
konkurssi 01. oktoobrini 2009.
harjumaa muuseum

23. augustil 2009 möödub
20 aastat Balti ketist. Balti kett
on sündmus, millega pea igal
eestlasel on isiklik suhe – igaühel meist on midagi sellest
rääkida, meil on sellest mälestusi ja juba ka mälestuste
mälestusi. Konkursile ootame kirjatöid, kus kajastuksid
inimeste emotsioonid ja mõ-

tisklused, mis on seotud 20aasta taguste sündmustega.
Mälestused võib kirja panna
vabas vormis, samuti ei ole
piiranguid kirjatööde pikkusele. Soovi korral võib töödele
lisada fotosid, mille muuseum
pärast koopiate tegemist autoritele tagastab. Teemale lähenemise vaatenurk on iga autori
enda otsustada. Siiski anname
mõned pidepunktid, mida võib
mälestuste kirjapanemisel arvestada:.
• meeldejäävamad seigad ja
hetked Balti ketist;
• organisatoorsed küsimused
(kus saite üritusest teada, kuidas jõudsite kohale, kus seisite
jne);
• Balti ketis osalemisega seotud hirmud ja ootused-lootu-

sed;
• kohapeal valitsenud meeleolud, emotsioonid;
• inimestel kaasas olnud loosungid, plakatid, lipud jms;
• mõtted seoses Balti ketiga
20 aastat hiljem. Tööd palume
saata hiljemalt 1. oktoobriks
2009 e-posti aadressile liisi.
taimre@hmk.ee või aadressile
Linnuse 9 Keila, 76608. Lisainfo liisi.taimre@hmk.ee või telefonidel 6781668, 52 53 892
NB! Kui kellelgi on kodus alles Balti ketiga seonduvat esemelist materjali (märgid, särgid, lipud, plakatid, loosungid
jms), oleksime väga tänulikud,
kui saaksime nende esemetega
tutvuda ja omaniku nõusolekul neid näitusel eksponeerida
ja/või ümber pildistada.
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11.-12.juunil toimus Jõhvis I
rahvusvaheline laste orelifestival-konkurss, mille korraldas
Ahtme Kunstide kool. Konkursist võttis osa õpilasi Narvast,
Kohtla-Järvelt, Pärnust, Keilast
ja Moskvast, kokku 11 õpilast.
Keila muusikakoolist osalesid
Pia Pukkonen ja Kärt Sikk, kes
olid orelit lisapillina õppinud
vaid 3 nädalat enne konkurssi
Pille Metssoni juhendamisel.
Sellegi poolest said Pia ja Kärt
kiituskirja väga hea esinemise
eest. Konkursi Grand Prix sai
8.aastane Moskva poiss Alichan Kunduchov. Teisel päeval
esinesid osavõtjad Kodavere
Mihkli kirikus. Reisi jooskul külastati veel Kuremäe kloostrit,
Alatskivi lossi ja Jõhvi Mihkli kiriku muuseumi. Pia ja Kärt jäid
konkursiga väga rahule ja jätkavad oreli õppimist lisapillina
Keila muusikakoolis.
Pille Metsson

Harjumaa Muuseumis
saab näha
metallnõusid
Inimeste
Harjumaa Muuseumi
arv(taotlustearv)

näitustetoas on alates 18. juunist avaToimetulekutoetus
tud uus näitus „Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogust.
Metallnõud“.
Harjumaa Muuseumi ajaloolises asjakogus on mitmesuguseid metallnõusid. Kogu
koosneb pottidest, pannidest,
metallpurkidest, kommikarpidest, kaussidest, kandikutest,
vaagnatest, piimanõudest, kohvikannudest. Kogus on ka üks
suur samovar nn. teemasin ja
vasest suured keeduanumad,
milles keedeti moosi. Esmakordselt eksponeerime suurt
õlinõu, mis restaureeriti Ennistuskojas Kanut.
Väljas on veel proua Soansile kuulunud kohvikann ehk nn.
väike samovar, koorekann ja
suhkrutoos ning mõnda muud
huvitavat.
Näituse koostas Külli Kõrs ja
kujundas Kätlin Janson. Näitus
jääb avatuks kuni 23. augustini.

Ökokratilt head
tulemused!
2009. aasta keskkonnaharidusliku projekti “Ökokratt” raames
toimunud keskkonnanädala kavade “Müra pole muusika” konkursil saavutasid auhinnalise
koha oma põhjalikkuse poolest
Keila Gümnaasium ja lasteaed
Vikerkaar Keilast. Autasustamine toimub 18.augustil.
Suured tänud õpetaja Heli
Israelile keskkonnaalase viievõistluse korraldamise ja läbiviimise eest, Harjumaa Muuseumile ja Keila Rohelisele
Punktile sisuka keskkonnapäeva korraldamise eest Keila Päeval Jõepargis.
Õpetaja Lii Sepp
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Noortebändid kasvavad Keila
noortekeskuses

Iga aasta Keila
päeval esinevad
keskväljaku laval
kohalikud noored
ansamblid. Varem
oli Keila peale vaid
paar üksikut punti,
kes oma lõbuks pilli
mängisid. Viimaste
aastatega on noori
artiste laval aina
rohkem. Pillimängu
suures populaarsuses ja bändide tekkimises on suur süü
Keila noortekeskusel ja ansamblil
Aknool.
kadi kroon
kroon@keila.ee

gema. 2004. aastal saadigi uus
tehnika ja uue ruumi valmimiseks lõid noored ise remonttöödes kaasa. Abikäe ulatasid
ka kohalikud kondiitriärid, kes
muusikalembelistele noortele
tasuta heliisolatsiooniks vajalikke seinakatteid – munareste
– jagasid.
Ruumi valmimine levitas pisikut
Peale uue ruumi valmimist
hakkas Keila vahel järjest uusi
bände tekkima. Kaasa aitas ka
muusik Allar Vainola külaskäik, kes kitarrimängu workshopiga veel rohkem noori
muusikat tegema innustas.
Kohaliku
muusikamaastiku arenemisele aitasid kaasa
trummitunnid (mis küll hiljem õpetaja puudumise tõttu
ära jäid) ning ka mitmete tuntud muusikute workshopid.
Pillimängust ja bänditegemisest on lisaks Vainolale käinud
rääkimas Vaiko Eplik ja Peeter
Jõgioja. Mainimata ei saa jätta
Siiri Sisaskit, kes noortekesku-

Noortekeskuse bändiruum ehk
bändaarium sai alguse kohalikust punkansamblist Aknool,
kes endale proovi tegemiseks
kohta otsis. Varem oli Aknool
proovinud seal,
”Noortekeskuse bändiruum
kus juhtus - kord
ehk bändaarium sai alguse
sattusin
isegi
kohalikust punkansamblist
ühe bändiliikme
katusekorruseAknool, kes endale proovi
le, kus kohalik
tegemiseks kohta otsis.”
punkkoosseis
lärmi tekitas, nii
et kogu ümbruskond seda kuulis. Noortekes- sele kaks kitarri, basskitarri ja
kuses oli vaba ruum olemas süntesaatori tõi.
ja keskuse juhataja Tiina SiNii oli noortekeskusel kõik
nijärvega läbi rääkides saigi vahendid bändidele olemas
Aknool 2003. aastal loa oma ning väike pisik samuti süstitehnika sisse viia. Lisaks sel- tud. Järjest tekkis uusi bände
lele, et poisid ise mängimas ja samas kadusid eelmised.
käisid, lubasid nad tehnikat ka Oli koosseise, kes mõned kuud
teistel kasutada. Paar kuud hil- vastu pidasid, kui ka neid, kes
jem korraldati noortekas juba siiani bändindusega tegelevad.
esimene kontsert.
Bändaariumis ei käidud alati
Õige pea oli Tiina Sinijärv pilli mängimas, oli ka neid, kes
kindel, et noortele on kor- piirdusid mikrofoni laulmiralikku bändiruumi vaja, ja sega. Jutud käivad ka kooslukohalikud
noorsootöötajad sest, kus üks osapool mängis
hakkasid selle nimel tööd te- trumme ja teine laulis. Muusi-

X-Unpretended uues bändiruumis
kalembelisi oli ja on igasuguseid. Alguse saavad ansamblid
enamasti suurest tahtmisest.
Nii oli ka praegu noortekas
koos käiva Chapter One`iga.
Bändi kaks liiget, Norman ja
Dein arvasid, et bänditegemine on lahe, ja läksid noortekasse kitarri tinistama
ning trumme taguma.
Norman:” Ma ei olnud
elus kunagi trumme
näinud ja Deinil oli
viimasest kitarrimängust tükk aega möödas.“ Tahtmine oli aga
poistel suur ja nii bänd
alguse saigi.
Noored hindavad Keila
bändaariumi kõrgelt
Uued tuuled hakkasid puhuma eelmisel aastal, kui noortekeskuses valmis täiesti uus
prooviruum koos stuudiotehnikaga. Lisaks korralikule
ruumile harjutamiseks saavad
nüüd noored bändid oma lugusid ka lindistada. Tänu sellele lisafunktsioonile on siinne
noortekeskus saanud populaarseks ka väljaspool Keilat.
Lindistamas on käinud ansamblid Sauelt, Tallinnast, Vasalemmas jne. Tiina Sinijärve

foto: kadi kroon

sõnul tundis hiljuti toimunud
hoovikontserdil korda pidanud
turvameeski huvi, kas tema
oma bändiga saaks Keilasse lugusid lindistama tulla.
Noored ise hindavad bändaariumi kõrgelt. Näiteks
ansambel
X-Unpretended`i
sõnul on ruum aastatega kõvasti arenenud ning paremaks
ja mugavamaks muutunud, lisaks asub see kodu lähedal ja
seetõttu on seal mugav käia.
Teadmiseks võhikutele, et pealinnas asuvate prooviruumide
kasutamise eest tuleb päris
arvestatav summa välja käia.
Keilas on ruum tasuta, sees
korralik tehnika ja saab ka vajadusel kohalikke instrumente
kasutada.
Praegu käivad noortekas
proovimas umbes 10 ansamblit, lisaks loomulikult üksiküritajad.
Need ansamblid
saavad aegajalt võimaluse ka
linnarahva ees üles astuda.
Tihtilugu aga publikut just palju kohal ei ole. Järgmine kord,
kui Keila noored lavalaudadel
üles astuvad, tasuks vaatama
minna. Äkki just neist saavad
järeltulijad endistele Keila linna superstaaridele nagu seda
oli Polyphon.

foto: erakogu

Võitja Sigvard Kukk

sport

Keila rattasõidu
võitis Sigvard Kukk
tanel suslov
MTÜ LIIKUMISRÕÕM

Pühapäeval, 14.juunil toimunud rattasõit tõi terviseradadele 200 ratturit. Võistlesid
lapsed, noored, naised ja mehed. Lisaks osalesid veel matkajad.
Meeste kiireim ja peaauhinna, Veho Eesti poolt välja pandud Honda CR-V ühe kuu kasutusõiguse võitja oli Sigvard
Kukk. Talle järgnesid Rego
Tohvrel ja Rivo Pajur.
Naiste esikolmik oli järgmine: 1. Jaanika Käes, 2. Marika
Tamm, 3. Marje Viirmann.
Mehed 40 võistlusklass: 1.
Tarmo Neemela, 2. Anti Kauk,
3. Peep Koidu.
Mehed 50 võistlusklass: 1.
Karl Lell, 2. Kalev Sildaru, 3.
Sulev Veerberg
Võistluste
auhinnalaua

muutsid kauniks Rossi Sepaäri
karikad ja SU Lillede lillekimbud, Kõiki osalejaid turgutas
tervisliku mahlaga Kadarbiku
Talu.
Rattasõitu toetasid: 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, Elstera, OÜ
Carlux, HOLE IN ONE Catering, Kava Auto.
Täname kõiki vabatahtlikke
rajakohtunikke ja rajameistreid. Rattasõidu korraldasid
MTÜ Liikumisrõõm ja SK Vask.
Keila Rattasõit oli Keila Kolmikürituse teine etapp. Alustati
talvel Keila Suusasõiduga ning
25. juulil Keila Rahvajooksul
selguvad Keila mitmekülgsemad sportlased.

ENDISELT SOODNE UJUMINE
ESMASPÄEVAST REEDENI
Hommikune suplus
Päevane kümblus
Õhtune värskendus

35.50.99.-

SUVEVAHEAJAL
ujumine õpilastele E-P

30.-

NB! * KELLA 11.00-14.00 VANUSES 7-10.a.
UJUMINE VALVETREENERI PILGU ALL!!!

PALLISAAL

Pakume pallisaali kasutust:
* 1,5 h/50.- krooni kord inimese kohta

KAMPAANIA KEHTIB 31.08.2009
info ja registreerimine tel 6 737 637, www.keilasport.ee

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
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
KEILA JAANIPÄEV
22.juuni kell 20.00
Esineb ansambel Vanker, õhtut
juhib Sven Sumberg.
Toimuvad mängud igas vanuses huvilistele.
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
JASSI ZAHHAROV 55
25.juuli kell 20:00 Pilet: 175./150-.
Laulab Jassi Zahharov
klahvpillidel Margus Kappel
Kavas: laulud Georg Otsa repertuaarist, laulud erinevatelt
heliloojatelt
Laulud esitatakse ilma helivõimenduseta
Keila Miikaeli kirik
GALAKONTSERT VALGED
ROOSID - TARMO PIHLAPIT
MEENUTADES
2.august kell 18:00 75.-/ 125.Erinevad esinejad, koos saateansambliga
Keila lauluväljak

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.

19.06 kell 17.00 JK Merkuur Juunior - Keila JK 95/96
20.06 kell 17.00 FCF Haapsalu - Keila JK 97

III-liiga

21.06 kell

17.00 Keila JK M - JK Loo

Sündinud

muud üritused

03.06.2009 Helena Hanzing
09.06.2009 Kertu Muromets

ÜHISGÜMNAASIUMI
9.KLASSI LÕPUAKTUS
19.juuni kell 12:00 - 14:00
Keila kultuurikeskus

ÜHISGÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS
20,juuni kell 15:00 - 17:00
Keila kultuurikeskus
VÕIDUTULE TOOMINE
23.juuni kell 18.00
Keila algkooli juurde jõuab
võidutuli. Seal saavad soovijad
võtta leegi ka oma janaitule
süütamiseks.
Keila algkool

kogudus
3.pühapäev pärast nelipüha
21.juuni kell 11.00
Ristimispüha jumalateenistus
armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
20.juuni kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
20.juuni kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Toimuvad
jalgpallimängud
Eesti noorte meistrivõistlused

Palju õnne!

Keila lauluväljak

KEILA GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS
20.juuni kell 12:00 - 17:00
kell 16:00 algab õhtu- ja kaugõppeosakonna 9. ja 12. klassi
lõpuaktus.
Keila gümnaasium

Tartu Annelinna staadion
Haapsalu linnastaadion
Keila kunstmuru

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. Autobuss
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.
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Teatame sügava kurbusega, et
on lahkunud meie kallis
abikaasa, isa ja vanaisa

Sügav kaastunne
Margus Talurile

Arnold Talur

ISA

Sünd. 14.06.1929
Surn. 14.06.2009

kaotuse puhul.

Ärasaatmine Keila kirikust
20.juunil kell 14.00
Leinavad omaksed

Valdo, Lea ja Marili
peredega

Mälestame head ja sõbralikku,
alati abivalmis naabrimeest

Arnold
Talurit
ning avaldame sügavat
kaastunnet Luulele, Matile
ja Margusele peredega kalli
abikaasa,isa, äia ja vanaisa
surma puhul.
Naaber Avo perega

Kuulutused
kinnisvara
Anda üürile 3-toaline korter Keilas, Pae 4, vajab remonti.
Otse omanikult. Tel: 55992301,
7100125.
Vahetada 3-toaline korter
Väänas 2-toalise korteri vastu
Keilas. Looduskaunis koht, läheduses lasteaed – algkool. Korralik
ühistranspordiühendus
Tallinnaga, Õismäe ringilt ca 20km.
Korter on heas korras. Või
müüa 660 000. Tel: 58136996,
6099504.
Üürida või müüa 2-toaline
korter 53m2 Keilas Pae tn 4 3/5.
Keila kesklinnas asub 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.

TÖÖ
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle eelneva kogemusega (vähemalt 3a.) õmblejaid. Kontakt
tel.6747567

Lehola Seafarm otsib Keilasse peatselt avatavasse esinduskauplusse lihamüüjaid. Täpsem
info 50 90873
Tulen koristan teie kodu,
maja (kogemus ja kvaliteet). Tel:
55992301, 7100125.

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.
Maalritööd, parketipaigaldus
ja plaatimistööd. Tel: 51960741.
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.
OÜ NBT pakub korteriühistutele konteinerveo teenust ehituslammutusjäätmetele ja (ühistute) keldrite koristuse otstarbel.
Tingimisvõimalus. Tel: 56641268,
5201747.
Toome ehitusmaterjalid ob-

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!

jektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu, 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.
Ra a m a t u p i d a m i s te e n u s .
15.aastase kogemusega bilansivõimeline pearaamatupidaja
võtab kodust lisatööd. Soovitavalt OÜ. Elukoht Keilas. Tel:
56628428.

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, lõhutud
erineva pikkusega vastavalt tellija soovile. Enamus lepp ja kask.
Hind alates 400 kr/1m3. Tel:
53412836.
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.

muu
AS KeVa autokoolis algavad
29, juunil k.a. B-kat. autojuhikursused. Info ja reg. tel: 6791473;
6791474.

KALMISTUPÜHAD 2009
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)
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Reklaam
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NÄDALALÕPU HINNAD 19.06-21.06

RÕÕMU KAUBAMAJA

19.90

24.

00

95.00

Haapsalu mnt. 57b, Keila

64.90

53.- kr/kg.
26.90

Marineeritud sibul kg

Felix salatikastmed
(Itaalia, küüslaugu)

33.00

www.keilaty.ee

kg.
79.90

375g

39.00

Piknikutekk

Avatud: 10-21

Grillsüsi “Põrgupõhja” 14l

99.00
115.00

Punane šašlõkk (Rakvere LT)

599.00
tk
735.-

-20%

Termokast

Grillahi

Aiamööbel

Diivanite soodusmüük,
seni kuni kaupa jätkub

Hinnad all
kuni

40%

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

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

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008
MÜÜGIL
PROTTEN
PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
YAYA
Hollandist-uued mudelid,MANTLID
Kevad-suvi
2009.a.
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

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!

SUURES VALIKUS
NAISTELE
EHTED, VÖÖD, SALLID

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt

OLETE OODATUD!

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

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

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

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.
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