uudis

küsimus

Miks
tänavavalgustus
valges põleb?

lk 2

teade

Uudiseid
naaberomavalitsustest

Järgmine
Keila Leht
ilmub
augustis.
Ilusat suve!
lk 3

Keila nädalaleht
Reede, 03.07.2009

nr 26 (85)

uudis
uudised

Laulu- ja
tantsupidu
Keilast on laulu- ja tantsupeol kokku ligi 400
osalejat, mis tähendab, et
pea iga 25.-s linnaelanik
on suurel peol kohal. Kes
täpsemalt Keilat esindamas on, saab lugeda
leheküljelt 5.
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foto: anne kanketer

Juunipilt on Loode-Keilast
Fotojahi „Teeme
koos kalendri 2010“
juunipildi autor on
Anne Kanketer, kes
võitis kuufoto auhinna juba kolmandat
korda. Auhinnaks on
3000 kroonise kinkekaardi Olympus
Estonia OÜ-lt.
vaba aeg

Võidupilt selgus hääletusel
kahe enim võrdselt hääli saanud pildi vahel. Esimese hääletuse tulemusel kogusid võrdselt toetust Anne Kanketeri
vaade Loode-Keila ridaelamutele ja õhtutaevale ning Eevi
Kutpri „Hommikune udu“.
Anne Kanketeri pilte jäi züriile veelgi silma. Tema fotod
kuust ja kirikust, ning jaanitulest said koos Deniss Mor-

Keila koolid lõpetasid õppeaasta. Läbi on esimene
aasta, mil Keila algkool
ning Keila gümnaasium
tegutsesid Keila Hariduse
Sihtasutuse all. Ühtlasi
on läbi viimane aasta, mil
kaks kooli tegutsesid eraldi - sügisest saab kahest
koolist üks Keila Kool.

gunoviga pildiga „Keila jõgi“
napilt eelnimetatutest vähem
toetushääli. Hääli sai kokku 12
pilti.
Fotojahti korraldavad Keila
linnavalitsus ja SA Keila Leht
koostöös Olympus Eesti OÜga.
Fotojahi „Teeme koos kalendri 2010“ jätkub. Juulipiltide laekumise tähtaeg on
31.juuli.

Kuidas teha
noorteasutust
ühiskonnale
nähtavamaks

foto: eevi kutpri

vaba aeg
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kasulik

Nädal Lõppes, teine algas

Suvi on käes!

Järgmisest nädalast läheb Keila Leht puhkusele,
mis loodetavasti ei too kaasa halba ilma kogu Eestimaal. Kuna sooja aega on meil nii vähe, soovitame
kõigil sellest vähesest võtta kõik, mis võtta annab.
Ehk rohkemgi. Mõned nõuanded suveks, tulenevalt
selle nädala lehe sisust.
Veetke võimalikult palju aega vabas õhus. Sealjuures pidage meeles, et vabas õhus viibimise
parim vorm ei ole pargis või muus avalikus kohas
alkoholi joomine ja hiljem vastu puud või majaseina urineerimine. Lisaks ei pruugi need tegevused
kohalikule konstaablile meele järgi olla.
Leidke lastele ja noortele tegevust. Algus on juba
suvelaagite näol tehtud, edaspidi saab Keilat ja
selle lähiümbrust ka ise avastada.
Võimalusel võiks iga korralik kultuurilembeline
kodanik külastama mõnd kontserti või teatrietendust. Umbes 400 keilakat on kindlasti kohal ka
laulu ja tantsupeol.
Kasutage vähem autot. Keila vahel on toimetused edukalt võimalik jalgrattal korda ajada. Sealjuures tasub tähele panna, et ratas võõrastesse
kätesse ei satuks.
Nautige põhjamaiselt valgeid öid.Ilma tehisvalguseta paistavad ka tähed paremini.
Ja kui tekib hetki, kus kohe mitte midagi teha ei
ole, tasub minna gümnaasiumi juurde muruplatsile
kiikama, ega keegi juhtumisi oma madu jalutamas
pole.

doris matteus
doris@keila.ee

Kes on abipolitseinik?
Abipolitseinikud on
vabatahtlikud isikud, kes osalevad
politsei tegevuses
abipolitseiniku seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud
juhtudel ja korras.
madis melzar
KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kes võib saada
abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks võib saada
iga Eesti vähemalt 18aastane
kehtestatud nõuetele vastaval
määral eesti keelt valdav kodanik, keda pole karistatud tahtliku kuriteo eest, kellel ei ole
karistatust ning kes oma iseloomu ja kõlbeliste omaduste,
haridustaseme, kehalise ettevalmistuse ja tervisliku seisundi poolest on võimeline täitma
abipolitseiniku ülesandeid.
Kuidas saada
abipolitseinikuks?
Abipolitseinikuks saamiseks
tuleb esitada avaldus vastava
politseiasutuse juhi nimele,
kus piirkonnas soovija abipolitseinikuna tööle soovib hakata. Nõuetele vastavuse kontrolli läbimise korral läbib
tulevane abipolitseinik koolituse. Seejärel arvatakse avaldaja politseiasutuse juhi käskkirjaga abipolitseinikuks ning
värske abipolitseinik määratakse konkreetse politseiametniku juurde või abipolitseinike

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

formeeringusse.
Mida abipolitseinikud
teevad?
Abipolitseinkud võivad üldjuhul valida, millises piirkonnas
nad töötada soovivad. Samas
tuleb olla valmis vajadusel minema appi ka teistesse piirkondadesse. Abipolitseinikke kaasatakse avaliku korra kaitsel
(patrullis). Abipolitseinikul on
samad õigused nagu politseinikel, va menetlusõigus.
Abipolitseinike tööd politsei ei tasusta, aga võimalus

abipolitseinike tasustamiseks
on kohalikel omavalitsustel.
Millal patrullivad Keila abipolitseinikud?
Abipolitseinikud käivad patrullis õhtuti ja öösiti, vahel
harva ka päeval.
Kust saada rohkem infot?
Täpsemat infot abipolitseinikuks saamise kohta (esitatavate dokumentide ning vajalike
protseduuride kohta) saab Keila juhtivkonstaabel Madis Melzarilt.

kasulik
Miks tänavavalgustus vahel valgel ajal
põleb?
Keila abilinnapea Enno Fels:
Juunikuu lõpu ja juuli alguse
ööd on küll hämarad, päris
pimeduse aeg jääb siiski lühikeseks. Tänavavalgustuse
reguleerimisseadmed (neid
on linnas 20 tükki erinevais
kohtades) kipuvad sellises pikas hämaraperioodis
praktikas töötama ebakindlalt: vahel lülivad valgustuse sisse varem ja venitavad
põlemisaega pikemaks. Seetõttu võib esineda kohati
valgustuse põlemist kauem
kui reaalselt tarvilik. Keilas
tegeleb tänavavalgustuse
hooldusega OÜ Varahooldus, kelle ülesandeks on
käesolevaid probleeme lahendada. Praeguseks on
andurid reguleeritud miinimumi peale, osa neist vajab
ilmselt väljavahetamist.
Juulikuu kaheks esimeseks nädalaks plaanime
linnas tänavavalgustust ka
osaliselt
(kõrvaltänavate
piirkond jms) välja lülida.
Vastavaid ettepanekuid oleme saanud päris mitmeid.
Põhitänavatel,
kesklinna
osas piiranguid ei rakendata
ning loodame, et olulisi ebamugavusi öistele liiklejatele
ei tekita.
Kõigist tänavavalgustusega seotud muredest ja tähelepanekutest saate
anda teada OÜ
Varahooldusele,
tel. 6391420
või aadressil
dispetser@
varahooldus.ee.

Leitud
Eelmisel neljapäeval toimunud Keila linna arengukava
arutelul osales 3 inimest:
Tanel Mõistus, Doris Matteus ja Eike Hindov

Politsei poole on
pöördunud
inimesed, kes on
leidnud järgmised
jalgrattad ja
rulluisud. Kui keegi
enda oma ära tunneb,
siis infot saab
Timo Suslovilt,
telefonil 6124587

Foto:doris matteus

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Oli probleemide kaardistamise
aasta

Keila koolid lõpetasid õppeaasta. Läbi on
esimene aasta, mil Keila algkool ning Keila
gümnaasium tegutsesid Keila Hariduse
Sihtasutuse all. Ühtlasi on läbi viimane
aasta, mil kaks kooli tegutsesid eraldi - sügisest saab kahest koolist üks Keila Kool.
Kahjuks on uuest koolihoonest endiselt
näha vaid vundament ning esialgu peab
ühendkool tegutsema kahes eraldi majas.
Viimase aasta töö ning tänase olukorra
kohta annab ülevaate Keila Hariduse SA
juhatuse esimees Mart Raik.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kõigepealt linnakodanikke
vast kõige enam huvitav küsimus - kui kaugel on Keila
Kooli uus maja?
Kahjuks seisab ehitus endiselt
raha taga. Tänaseks oleme rääkinud kõikide pankadega, teiste seas seisavad nimekirjas
Swedbank, Nordea, Sampo,
DnBNord, Handelsbanken ja
lisaks mitmed erainvestorid.
Korra oleme saanud ka positiivse vastuse, kuid see oli ebarahuldav – pakkumine oli meie
jaoks liiga kallis. Miks ei anta
laenu? Majanduslangus on
avaldanud oma mõju ning pankadel ja investoritel ei ole
enam nii suuri ressursse. Sellele väheselegi, mis on, otsitakse võimalikult kasulikku
paigutuskohta. Samuti ei luba
suuremaid laene anda teistes
riikides asuvad emakontorid.
Samas on Keila ning Keila Hariduse SA saanud oma haridusreformi ja uue koolimaja
ehitamisega tuntuks - seega
usun, et niipea, kui pangad jälle laenu hakkavad andma, oleme esimeste seas, kes raha
saavad.
Kuidas edenevad uue direktori otsingud?

gi. Lisaks jääb võimalus soetada täiendavalt veel kuni 10 diiselrongi.
Elektrirongide ost finantseeritakse läbi EL Ühtekuuluvusfondi vahendite ning riigieelarvelise kaasfinantseeringu.

Üleskutse heisata
riigilipud laulu- ja
tantsupeo auks

ENSTO Keila tehase
laiendus toob juurde
39 töökohta

Mart Raik tutvustamas kuulajatele Keila uue kooli ideed
on täna tükitööline, tal on tükitööpalk.
Mille eest siis tuleks palka
maksta? Kuna kool on kasvatusasutus, siis tuleb meie hinnangul maksta palka lastega
koos veedetud aja eest. Sealjuures sellise aja eest, mis on
tulemuslik.
Teine tähelepanu vajav valdkond on suhtlemine omavalitsustega. Keila koolides käis
eelmisel aastal lapsi 46 omavalitsusest. See arv kahtlemata
väheneb, kuid arvata on, et
Lääne- Harjumaa omavalitsuste lapsed jäävad Keila koolis
käima ka edaspidi. See tähendab sisulist koostööd omava-

litsustega.
Kolmas ees ootav tegevus
on tekkiva kooli õppetöövälise
tegevusplaani kokku leppimine, kahe kooli õppetöövälise
tegevuse ühtlustamine, pidades sealjuures eeskätt silmas
tegevuste ja ürituste eesmärgipärasust.
Ümber on tarvis korraldada
sihtasutuse sisemine struktuur. Enne oli kaks kooli, järgmisest õppeaastast üks kool
kahes majas. Struktuur vajab
ühtlustamist ja ümberkorraldamist nii põhitegevuse ehk
õppetöö kui tugiteenuste osas.
Lisaks nõuab suurt tähelepanu õppekava elluviimine

ning tunniplaan. Peame hästi
mõistma, mida seab ette riiklik õppekava ning mida teeme
peale selle. Kõik tuleb uutes
oludes eesmärgipäraselt toimima saada.
Millised on kõige tähtsamad
ülesanded, mis seisavad
sihtasutuse ees sel sügisel?
Tuleb asuda lahendama loetletud probleeme. Kõige olulisem
on aga see, et uus direktor
saaks tööle ning elaks sisse.
Seejärel saab probleemide kallale asuda.
Hea kooli tegemine võtab
oma aja ja see aeg ei ole lühike.

Killukesi teistest omavalitsustest
Elektriraudtee ostab 28 uut
rongi
Elektriraudtee AS sisestas täna
riigihangete registrisse uute
reisirongide hanke teate. Hankega soetab Elektriraudtee 18
elektrirongi ning 10 diiselron-

Lühidalt

Keila linnavalitsus toetab Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse
ettepanekut ning kutsub kõiki
Keila majaomanikke üles heiskama laulu- ja tantsupeo pidustuste ajaks riigilipud.
Eesti lipu seaduse kohaselt
on igaühel õigus heisata ja
kasutada Eesti lippu, järgides
seadust ja head tava. Keila linnapea Tanel Mõistuse sõnul on
riigilipu heiskamine hea võimalus suurendada laulu- ja tantsupeo rahvuslikku väärikust ning
näidata välja oma positiivset
suhtumist ja kaasahingamist
suursündmusele.

Konkurss käib. Direktorit veel
leitud ei ole, kuid lootustandvaid kandidaate on mitu.
Direktor on koolis äärmiselt
oluline persoon – nii lähemalt
kui kaugemalt on näiteid selle
kohta, kuidas tihti kool lausa
võrdub ühe inimesega, seega
koolijuhi isikuomadustel väga
suur kaal. Koolile, kui üsna
keerulisele organisatsioonile,
tuleb juhti väga hoolikalt valida. Eksimusi me endale lubada
enam ei saa. Uuest õppeaastast on aga direktor kindlasti
paigas.
Äsja lõppenud õppeaasta oli
esimene, mil Keila koole pidas Keila Hariduse SA. Kuidas hindad möödunud õppeaastat, mis olid olulisemad
tegevused ja saavutused,
millised probleemid ilmnesid?
Oli probleemide kaardistamise
ning organisatsiooni töölerakendamise aasta. Sihtasutus
on tööd alustanud, kuid ees
ootab palju väljakutseid.
Esimene valulaps on õpetajate palgasüsteem. On üldteada, et me saame seda, mida
mõõdame. Täna me mõõdame
klassi ees oldud tundide arvu.
Mõõdame aga vale asja ja seega saame ka vale asja. Õpetaja
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Diiselrongid soetab Elektriraudtee 20-aastase kapitalirendiga.
Hanke ajakava kohaselt sõlmitakse leping reisirongide
soetamiseks järgmise aasta alguses. Uued elektrirongid saabuvad Eestisse aastatel 20122013
ning
diiselrongid
2013-2014.
Elektriraudtee.ee
Keila vald otsib tunnuslauset
Keila vald ootab usinat kaasalöömist nii vallarahvalt kui ka
kõigilt teistelt heade mõtetega
inimestelt.
Oma idee saab edastada
koos esitaja andmetega (ees- ja

perekonnanimi, postiaadress,
kontakttelefon) Keila vallavalitsusele e-posti teel valitsus@
keilavald.ee või tavaposti kasutades Paldiski mnt 21, Keila
76606.
Tunnuslause esitamise tähtaeg on 24. augustil 2009. Parim tunnuslause selgitatakse
välja 25.augustil Laulasmaa
koolis toimuval arenguseminaril.
Keilavald.ee
Harku vallas asutati ettevõtlusliit
Ettevõtlusliidu lõid 18 Harku
valla ettevõtjat selleks, et arendada ja propageerida valla ettevõtlust ning koordineerida

Harkus tegutsevate ettevõtete
ühishuvidest lähtuvat koostööd.
MTÜ Harku Valla Ettevõtlusliidu (HVEL) sihiks on korraldada infovahetust riigiasutuste ja ettevõtjate vahel ning
edendada kultuuri- ja spordielu. Koos otsitakse lahendusi turvalisuse probleemidele
vallas ning kaasatakse ettevõtluse arendamisse ka noori.
HVELi liikmeteks võivad
olla Eesti Vabariigi juriidilisest
ja füüsilisest isikust ettevõtted/ettevõtjad, kes on registreeritud Harku vallas või tegutsevad
Harku
valla
territooriumil.
Harku.ee

Soome kontsern ENSTO kolis
kaks Poolas asuvat tehast ümber Eestis asuvasse Ensto Keila tehasesse. Seoses tootmise
laienemisega tuleb Keilasse
juurde 39 töökohta. Ensto Ensek ASi juhatuse esimehe Üllas
Tähe sõnul toodi põhiliselt Utility Networks äriüksuse tooteid
valmistavad Varssavis ja Gdanskis asuvad tehased üle Keilasse
1. juuniks. Kolimise põhjuseks
nimetab Täht kulude optimeerimist. „Hetkel majanduslangusest põhjustatud koondamislaine Enstot ei mõjuta. Esialgu
pole plaanis koostamisosakonda uusi töötajaid värvata, sest
töömahud on meilgi langenud
ja katsume olemasolevate töötajate koormust seeläbi maksimumi peal hoida,“ lisab Täht.
Ensto Enseki 2008. aasta
käive oli 544 miljonit EEKi. Ettevõte on oma 290 töötajaga
piirkonnas üks olulisemaid tööandjaid. Keilas asuvate tootmishoonete kogupindala on 17
170 m2. Ensto Ensek toodab
valgusteid ja elektrikütteseadmeid; samuti turvalüliteid ja
muid elektrikilbikomponente
ning erinevaid tooteid elektriliinide ehitamiseks nagu klemmid, konksud, traaversid jne.
Kokku valmib tehases üle nelja
tuhande erineva toote. Ettevõte
omab ISO 9001:2000 kvaliteedisertifikaati ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaati.

Elektrirong viib suvel
matkama
Augustis viib elektriraudtee
taaskord matkajaid kauneid
paiku avastama. Matkad toimuvad vahemikus 2.- 23.august.
Kõik matkad ja rongisõit sihtpunkti on tasuta. Uudistama
saab minna Pakri poolsaart,
Kõrvemaad, Laulasmaad, Padise kloostrit ja linnamäge. Täpsemalt saab matkade kohta lugeda aadressilt http://matkad.
elektriraudtee.ee või elektrirongidest.
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Kinnistu sihtotstarbe määramine
Linnavalitsus määras Piiri
tn 16 maaüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa (alaliik
üldkasutatav maa) ja ligikaudseks suuruseks 24 000
m² ning tegi linnavolikogule ettepaneku taotleda Piiri

tn 16 asuv maaüksus munitsipaalomandisse. Maaüksusele, mis moodustaks
maantee ja hoonete vahelise puhverala, jääks avalikku
kasutusse perspektiivse haljasala maana.

Aadressi määramine
Linnavalitsus määras Kopli
I ja Kopli II kinnistute omaniku ettepanekul nende
kinnistute uuteks lähiaadressideks vastavalt Kopli ja

Koplimetsa. Varem kasutatu rooma numbritega lähiaadresse kehtiva seadusandluse kohaselt enam ei
tunnistata.

Ehitus- ja kasutusload
Linnavalitsus väljastas Saima Agonenile ehitusloa
Tammiku tee 3 asuva üksikelamu majandushoone
laiendamiseks.
Projekti
koostas Aare Lepiksaar.
Juurdeehitus koosneb kuurist, panipaigast ja auto varjualusest. Projekti on kooskõlastanud
kinnistu
kaasomanik.
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa AS-ile Harju
Elekter administratiiv-tootmishoone ja elektrikilbitsehhi laiendusele Paldiski mnt 31 kinnistul. Ehituse

peatöövõtjad olid AS E-Betoonelement ja OÜ VMT
Tallinn, omanikujärelevalvet teostas AS Harju KEK,
laiendamise projekti on
koostanud OÜ Pikoprojekt.
Linnavalitsus andis Aleksei Mihhailovile kirjaliku
nõusoleku kuuri ja varjualuse püstitamiseks Vaikne
tn 50 asuval kinnistul. Väikeehitise asukoht kinnistul
on piirinaabri poolt kooskõlastatud, arvesse on võetud
tuleohutuse nõudeid (kuja
10m).

Jõe tn 57b kinnistu detailplaneeringu
peatamine
Linnavalitsus otsustas kinnistu omaniku Harko Keila
OÜ taotlusel peatada Jõe tn
57b kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu
menetlemise kuni Jõe tn
57b kinnistu ja selle lähiümbruse planeerimise suhtes uute lähteseisukohtade

andmiseni, kuna planeeritud plasttorude tehast planeeringu
lähteülesandes
ette nähtud kujul ja mahus
ei tule. Taotluses palub Harko Keila OÜ detailplaneeringu menetlust mitte lõpetada kuni uue lähteülesande
koostamiseni.

Harju KEKi Paldiski maantee äärsete
kinnistute detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
vastu ja suunas 13. juulist
kuni 27. juulini 2009.a toimuvale avalikule väljapanekule Harju KEK-i Paldiski
maantee äärsete kinnistute
detailplaneeringu. Planeeringuga jagatakse olemasolev 36,3 ha suurune tootmiskompleksi ala 2 äri- ja
tootmismaa, 16 tootmismaa
ning 4 liiklusmaa krundiks,
millele määratakse krundi

piirid, ehitusõiguse ulatus,
liiklus- ja parkimiskorraldus ning heakorra- ja haljastustingimused, tehnovarustus
ning
servituudi
seadmise vajadus ja kinnisomandi kitsendused.
Detailplaneeringuga
muudetakse senine tööstusküla sisetee avalikult kasutatavaks tänavaks. Tänava nimi avalikustatakse
koos detailplaneeringuga.

Uued tänavanimed
Keila Linnavalitsuse 02.juuli 2009 korralduse nr 205
alusel avalikustatakse Veski
tänava ja Tehase tänava nimed. Need uued tänavad

on moodustatud Keila Linnavolikogu 26.mai 2009 otsusega nr 29 kehtestatud
Linnamäe tee 6a kinnistu
detailplaneeringu alusel.

ja lastud edasi minna.
21. juunil kell 11.08 - Valvas linnakodanik teatas, et gümnaasiumi taga oleval mänguväljakul on kolm meest, kes joovad
õlut. Ekipaaž selgitas välja, et
mehed “jalutasid” platsil madusid (boa, california-nastik(?)),
õllepudelid olid veel kinnised ja
mehed panid need ära kotti.
21. juunil kell 19.30 - Põhja 10
majaelanik helistas, et maja
ees seisab auto, millest tuleb
valju muusikat. Ekipaaž sõitis
kohale ja muusikat paluti vaiksemaks keerata.
22. juunil kell 16.30 - Piiri 9/Vasara 2 majade vahel päevitas
ja tarvitas alkoholi 3 liikmeline
noorte seltskond. Kõrvaloleva maja elanik helistas, et üks
nendest oli vastu maja seina
urineerinud.
Noortega vestlusel selgus, et
nad tähistavad sedasi gümnaasiumi lõpetamist. Noored
kutsuti korrale ja neil paluti
lahkuda. Üks nooruk lahkus,
aga kaks jäid edasi olesklema.
Kutsutud kohale politseipatrull.
Politsei saabumisel üritas üks
kohalejäänutest jooksu panna,
kuid ekipaaži liige püüdis ta
kinni. Edasi tegeles nendega
politsei.
25. juunil kell 18.30 - Põhja 8
võrkpalliplatsi juures olid haljasalale pargitud autod. Platsil
olnutega sellel teemal vesteldes teatasid viimased, et nemad hooldavad seda platsi ja
oma autosid ümber parkima ei
hakka.
25. juunil kell 21.10 - Pargi tn.
mänguväljakul istus noorte

seltskond. Palutud neil lahkuda,
mida ka tegid.
26. juunil kell 21.05 - Ekipaažile
teatati, et Paldiski mnt. 17 parklas tarvitatakse alkoholi. Kohale jõudes selgus, et kõik kohal
viibijad on kained ja mingit alkoholi pole tarbitud.
26. juunil kell 23.00 - Haigla
juures parklas oli umbes 20
noorukit 6 autoga ja tarvitasid
alkoholi.
Teavitatud politseid, kelle patrull oli hetkel Paldiskis, kuid lubati hiljem kontrollima minna.
Ekipaaži töötaja tegi seltskonnale märkuse alkoholi tarbimise kohta ning pudelid pandi
ära.
28. juunil kell 01.55 - Helistas
linnaelanik Tähe tänavalt ja
teatas lärmavatest noorukitest.
Ekipaaž käis kohal, tegi noortele märkuse, misjärel nad kodudesse ära läksid.
28. juunil kell 03.19 - Uus kaebus Tähe tänaval lärmavate
noorte kohta. Tegu uue seltskonnaga. Selgitatud ka neile, et
on öörahu, misjärel nad lahkusid.
28. juunil kell 07.20 - Helistas
Keskväljak 5 elanik ja teatas,
et bussipeatuses lärmavad
noored ja tarvitavad alkoholi.
Ekipaaži kohale jõudes noored
lahkusid, alkoholi polnud kellelgi.
28. juunil kell 16.40 - Allika 4
maja elanik helistas ja kaebas,
et niidetakse muruniidukiga,
mis teeb liialt lärmi.
Kohapeal selgus, et tegu täiesti
tavalise bensiinimootoriga niidukiga ja müra oli tavapärane.
		

Krimiuudised

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
kahe nädala jooksul 65 sündmust. Liikluseeskirja rikkujaid
avastati 25, sh üks alkoholijoobes sõidukijuht.
Registreeriti mitmeid juhtumeid, kus inimesed olid alkoholijoobes või tarbisid alkoholi
linnatänavail, neist 3 isikut
toimetati politseiosakonda kainenema, sest nad olid ohtlikud
iseendale või kaasinimestele.
Üks alkoholijoobes isik toimetati koju ning paljudele tehti
suuline hoiatus ja paluti kohe
koju minna. Kuna soojad ilmad
on juba käes ja suvi veel ees,
siis 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. Politsei jälgib kindlasti selle nõude
täitmist ja vajadusel rakendab
sanktsioone.
Alkoholi tarvitamisega jäi vahele 4 alaealist. Nendega tegeleb
noorsookonstaabel.
23.06.2009.a varastati Jaama
kaupluse juurest jalgratas.
26.06.2009.a varastasid alaealised Jaama kioskist välgumihkleid. Nendega tegeleb

noorsookonstaabel.
27.06.2009.a varastati Paldiski
maanteelt VW Passat.
29.06.2009.a peeti Säästumarketis kinni varas.
Nagu näha, ei saa me ükski
nädal rääkimata jätta jalgrataste vargustest. Siit veelkord
meeldetuletus: kasvõi viivuks
jalgratta juurest lahkudes lukustage see.
Jaanipäeva pidustused möödusid politseile rahulikult, kuigi
olime tööl suurendatud jõududega. Koostati ainult mõni protokoll, sh kahele alaealisele, kes
tarbisid avalikus kohas alkoholi.
Siinjuures tänan Keila linna inimesi, kes oskasid pidu pidada
ja ei tekitanud kaaskodanikele
liigseid probleeme ja pidasid
ennast linnas üleval väärikalt.
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21. juunil kell 21.30 - Purjus
meeskodanik segas Keva tankla töötajate tööd. Palutud mehel tankla ruumidest lahkuda,
mida ta ka tegi.
21. juunil kell 23.15 - Vasara 1
maja elanik teavitas juhtimiskeskust, et maja ees on noortekamp. Ekipaaž leidis eest
seltskonna kaineid ja viisakaid
noori, kes ootasid autot järgi,
et ära sõita.
21. juunil kell 04.31 - Barsbütteli tn. teatati , et keegi loobib
õllepudeleid. Tänaval seisis 2
noormeest, lõhutud õllepudeleid polnud kuskil, ainult üks
katki kukkunud viin (pudeliga).
Noormeeste isikud tuvastatud

Сегодня в номере
Летний отпуск!
Городская газета уходит в
летний отпуск! Последний номер этого сезона
увидит свет 3-го июля. А
первый осенний номер
появится в почтовых ящиках горожан 14-го августа!
Ждем от читателей интересных предложений по
адресу leht@keila.ee.
Всем хорошего лета!!!
(стр. 2)

регулированы таким образом, чтобы обеспечить
самый минимум освещения в летнее время. Также
планируется частичное
отключение
некоторых
участков на две первые
недели июля. Все вопросы и предложения можно
отправлять по адресу
dispetser@varahooldus.ee.
Либо звонить по телефону 6391420. (стр. 2)

Праздник песни и танца
В певческом празднике
примет участие порядка
400 жителей нашего города, можно сказать, что
каждый 25-й горожанин
является участником этого грандиозного события.
Для такого маленького
городка это серьезное достижение! Всего наш город будут представлять 8
хоров, 7 танцевальных
коллективов и три оркестра и ансамбля. Все это
позволяет сделать вывод,
что горожанам нравится
петь и танцевать! 25-й
Праздник песни и танца
будет проходить со 2-го
по 5-е июля. Всего же в
празднике примет участие 905 хоров и оркестров (26 430 участников)
и 534 танцевальных коллектива (7460 участников). В этом номере городской газеты подробная
информация о всех музыкальных и певческих коллективах, выступающих
от нашего города. (стр. 5)

Новости
городского
правительства
Городское правительство
утвердило целевое предназначение грунта по
адресу ул. Пийри, 16 и направило в горсобрание
предложение о присвоении данному участку статуса муниципальной собственности.
В
дальнейшем, участок будет использоваться как
зеленая зона. Выдано разрешения на строительство
пристройки к частному
жилому дому по адресу
ул. Таммику, 3. Выдано
разрешение на использование
нового
административнопроизводственного здания и расширенного цеха
по производству электрокабелей АО «Харью Электер». Приостановлено детальное
планирование
участка по адресу ул. Йыэ,
57б, на котором предполагалось строительство
завода по производству
пластиковых труб. (стр. 4)

Уличное освещение в
летнее время
У горожан возникает много вопросов, связанных с
работой уличного освещения в летнее время. На
эти вопросы в сегодняшнем номере газеты отвечает вице-мэр Кейла Э.
Фельс. В конце июня и в
начале июля темное время суток очень непродолжительное. Механизмы,
регулирующие
работу
уличного освещения в городе, работают с некоторыми сбоями, как показывает практика. Иногда
уличное освещение включается раньше, чем это
необходимо, иногда выключается позже требуемого времени. За работу
осветительных приборов
в городе отвечает фирма
«Варахоолдус». В настоящее время механизмы от-

«Энсто»
расширяет
производство
Финский концерн «Энсто» перевел два цеха из
Польши в Эстонию. Этот
перевод принесет городу
39 новых рабочих мест.
Причиной такого шага,
по словам председателя
руководства Ю.Тяхе, является
оптимирование
расходов. В настоящее
время можно утверждать,
что сокращение рабочих
мест в связи с кризизом
«Энсто» не затронуло.
Новых работников пока
нанимать не планируется,
поскольку
сокращение
производства привело к
сокращение нагрузки у
работников предприятия.
Поэтому новые рабочие
места будут использованы
для того, что обеспечить
полностью работой уже
имеющихся сотрудников.
(стр. 3)
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Keilakad laulu- ja tantsupeol
Keilast on laulu- ja tantsupeol
kokku ligi 400 osalejat, mis
tähendab, et pea iga 25.-s linnaelanik on suurel rõõmupeol
tegelasena. See on ühe väikelinna kohta suurepärane
saavutus! Kokku on Keila linna
esindamas 8 koori, 7 tantsurühma ja 3 pillikollektiivi. Võib
eksimata väita – keilalane
armastab laulda ja tantsida. 25. Laulu- ja tantsupidu
„Üheshingamine“ toimub
2.-5.juulil. Kokku osaleb
suurpeol 905 koori ja orkestrit 26 430 laulja ning
pillimängijaga ja 534 tantsu- ja võimlemisrühma
7460 tantsija ning võimlejaga.

Keila Linnaorkester
Orkester, kelle sünniajaks aasta 1898. Peale väikest vaheaega tegutseb jälle alates aastast
2000. Pillimeeste järelkasv tu-

leb orkestri juures tegutsevast
Keila Noorte Brassist. Juhendajad on Valdo Rüütelmaa ja
Triin Viljus.

Keila Algkool
Osalevad mudilaskoor, lastekoor, 2 tantsurühma.
Keila Algkooli lapsed armastavad laulda ja tantsida. Lauluja tantsupidu on väljund, mille
nimel terve aasta pingutati.
Peol osaleb kolmandik kooli
õpilastest. Laulukaare alla lä-

heb 94 lauljat ja tantsumurule
32 tantsijat.
Koore juhendavad Anu
Matteus ja Tiia Peenmaa, tantsurühmi Aire Toms ja Anniki
Kase. Oleme rõõmsad, et saame sammuda täna piduliste
seas!

Keila Gümnaasium
Osaleb kaks koori. Keila Gümnaasiumi mudilaskoor ja noortekoor tegutsevad neljandat
aastat. Koorides laulab kokku
üle 60 väikese ja suure laululapse, keda juhatavad õpetajad

Anu Matteus, Helen Tensbek
ja Kadri Leping. Esmakordselt
saame üldlaulupeol koos kõikide teiste lauljatega laulukaare all seista ja see on väga uhke
tunne.

Keila Muusikakool
Muusikakoolist osalevad laulupeol lastekoor, kuhu kuuluvad
lapsed, kel aega ja tahtmist pillimängule lisaks ka üheskoos

laulda, ning kandleansambel.
Rahvapilliorkestrit juhendab
Pille Karras, laulukoori Marika
Pabbo.

Harju KEK-i
rahvamuusikaorkester
Üks vanasõna Tarvastust ütleb: “Põrgu läevad pillimehed, tantsijad takka järele!”.
Hoolimata sellest manitsusest
tegutseb Harju KEK´i Rahvamuusikaorkester järjepidevalt
alates aastast 1976, esitades
eesti heliloojate kirjutatud ja
seatud rahvamuusikat. Juhendaja ja dirigent 1976 - 2007

Milvi Korsen. Osa on võetud
pea kõigist suurematest rahvamuusikaüritustest kodumaal.
Eesti rahvamuusikaseadeid on
tutvustatut Armeenias, Rootsis ja Soomes.
Alates aastast 2008 juhendavad orkestrit Pille Karras ja
Tanel Nurk. Orkestrivanem
Kalle Heinla.

Segakoor Miikael
Keila kiriku segakoor “Miikael” loodi 1991. sept. Siis oli
dirigent Anne Sarrap. Alates
2003.a. dirigent Pille Metsson.

kaaslaseks meil igalpool.

Töökus, visadus ja hool

kontsertreisid meil on plaanis!

Laulmas isa, laulmas poeg,
ema, tütar, tütretütar.
Sõpru Soomes, Saksas, Taanis,

Keila Kultuurikeskuse kollektiivid
Keila Linna poistekoor

Keila linna poistekoor asutati aastal 1990.
Sellel hooajal kuulub ettevalmistus- ja põhikoori kooseisu ligi 100 laulupoissi vanuses 4-14
eluaastat. Osa on võetud igasuvisest üleriigilisest poistekooride laagrist, üleriigilisest poiste-

ja meestelaulu päevadest, osaletud Harjumaa
- koolinoorte - ja üldlaulupidudel.
Esinetud on Eestis, Tšehhis, Soomes ja Saksamaal. Juhendajad Susan Lahesalu ja MargeElin Roose.

Keila Kultuurikeskuse sega rahvatantsurühm Pillerkaar
Pillerkaar koosneb kahest tantsurühmast: 7.-9.
klasside tantsurühm ja noorte segarühm. Tantsurühmas Pillerkaar on vanimad olijad juba 13
aastat tantsinud. Läbi aastate on osa võetud

kõikidest laulu- ja tantsupidudest. Rühma iseloomustavad tihedad sõprussuhted ja rõõmsameelsus, sellest ka nimi Pillerkaar. Juhendaja
Aire Toms.

Segakoor Keila
Segakoor “Keila” moodustati 1876. aastal ja on
seega Eesti üks vanimaid pidevalt tegutsenud
segakoore. Praegusel hetkel laulab kooris dirigentide Anu Matteuse ja Arvo Pihlametsa juhendamisel 24 lauljat. Koos käiakse seepärast,
et armastatakse muusikat ja laulmist - koori

repertuaari mahub nii Eesti kui maailma klassikaline koorimuusika kui ka tänapäeva kergemuusika.
Esinetakse eelkõige oma kodulinnas kuid
reisid on koori viinud paljudesse Eestimaa kohtadesse ning ka seitsmesse välisriiki.

Naisrühm Koidula
Keila Kultuurikeskuse naistantsurühm “Koidula” on juba 30 aasta eest kohaliku tantsumemme Koidula Kohvri poolt kokku kutsutud
tantsivate õpetajate ja lastevanemate rühma
õigusjärglane.Viimased 8 hooaega on nendega
valu ja vaeva näinud Ilma Adamson. Rühmas
tantsib 13 naist, kelle keskmine vanus on 47

aastat. Ilma Adamsoni nõudliku ja professionaalse käe all on rühm omandanud kõrgema
kategooria ja seda ka kaitsnud.
Esinenud nii kodu kui ka välismaal, vabariigi
suurtel tantsupidudel ja ka väikestel külasimmanitel. Rühmavanem Maie Erik.

Naisrühm Keikal
Naisrühm KEIKAL on kui “Piigad elevil” – alati
naerusuised ja kergejalgsed. Koos oleme tantsinud juba rohkem kui 15 aastat. Meid juhendab õpetaja Ilma Adamson. Esinenud oleme nii
oma kodulinnas Keilas kui tantsufestivalidel
Lätis, Leedus, Itaalias, Hispaanias ja Venemaal.

Oleme osa võtnud naisrühmade ja Maie Orava
tantsude võistutantsimisest ja saavutanud seal
auhinnalisi kohti.
Lisaks armastusele tantsu vastu seob meid
ka see, et armastame tugevat treeningut.

Segarühm Keikal
Segarühm Keikal on oma tantsuga juba 30 aastat rõõmustanud Keila, Eesti ja piiritaguseidki
tantsusõpru. Viimastel aastatel on meie tantsusamme seadnud õpetaja Ilma Adamson.
Oleme mitte ainult tantsurühm, vaid ka üks
äraütlemata mõnus sõpruskond.

Eredamad hetked ja kaugemad tantsupaigad
on Moskva Punasest Väljakust kuni HispaaniaItaaliani välja. Kõige südamelähedasem on siiski tantsida kodupublikule ja oleme tänulikud
ning rõõmsad, et meil ei ole vahele jäänud mitte
ükski suur tantsupidu.
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Lühidalt
Ilmus raamat Keila ja
Barsbütteli
sõprussuhetest
Sel nädalal esitletud raamat
tähistab kahe linna vahelise
sõpruse kahekümnendat aastapäeva ning annab ülevaate
sõprussuhete arengust selle
algusest kuni tänapäevani.
Raamatu on koostanud Keila
Sõpruslinnade Seltsi liige Ester
Paap. Väljaandmist toetas Keila linn. Raamatut on võimalik
soetada Keila linnavalitsusest
ja Keila Sõpruslinnade Seltsist.
Keila Barsbütteli sõprussuhted said alguse 1989. aastal, mil
Keila linn hakkas otsima umbes
sama suure elanike arvuga linna Saksamaal, kellega sõprussidemeid luua.
1991.aastal külastas Barsbütteli delgatsioon esmakordselt
Keilat. Sellest ajast tihenesid
kahe linna suhted oluliselt ja
Barsbüttel nõustus Keilale osutama materiaalset ja infoalast
abi.
Humanitaarabi saatmisest
alguse saanud suhtlus oli algul vaid omavalitsuse tasandil.
Hiljem hakati kaasama ka kodanikke ja vastastikkude külaskäikudega loodi tihedamad
sidemed mis viisid edasi kindla
sõpruseni.
Praegugi toimub Barsbütteli
ja Keila vahel tihe suhtlus koolide ja seltside kaudu.

Youth Camp 2009
toimub Eestis
Selle aasta noortevahetus toimub 18. – 29. juuli Keilas. Kuna
ürituse teemaks on Eesti saared, külastatakse ka Kihnu saart ja Saaremaad.
Youth Camp programmis
osaleb neli riiki, peale Eesti
veel Saksamaa, Prantsusmaa
ja Inglismaa noored. Noortevahetus toimub igal aastal
ühes osalevas riigis. Sel aastal
on kord jõudnud Eesti ja Keila
kätte. Youth Campi rahastab
Euroopa Noored Eesti büroo.
Sponsorlust toodete näol pakuvad Kadarbiku talu ja Kalevi
kommitehas.
Youth Camp on juba 12.
korda toimuv rahvusvaheline
noortevahetus, mis on alguse saanud Sõpruslinnade liidu
programmist. Vahetuse idee on
tutvuda erinevate kultuuride ja
tavadega ning õppida keeli. Iga
nelja aasta peale mõeldakse
üldine teema, milleks praegu
on “ Vesi“. Varem on noortevahetuste üldteemadeks olnud
„Teater“ ja „Keskkond“. On lavastatud teatrietendusi, käidud
merel jahiga sõitmas, tehtud
on loodusteemalisi videosid,
ettekandeid.
Eelmisel aastal oli rõhk inimesel ja veel tugineval keskkonnal. Õpiti põhjalikult tundma vett, keskkonda ja uuriti
kliimasoenemise põhjuseid ja
tagajärgi.
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Hetk videofilmimisest Hotell Bitola ees

foto: erakogu

vaba aeg

Rohkem nähtavust
meie headele ideedele!
janne jaagant
keila avatud noortekeskus

Suveseiklusest osavõtjad Keila Jõepargis

foto: erakogu

vaba aeg

Jõesaare suveseikluse
teine tulemine

Harjumaa Muuseum korraldas
juba teist aastat
10-12 aastastele
lastele suveprogrammi „Suveseiklus
jõesaarel“.
jaanika jaanits ja
liisa põld
HARJUMAA MUUSEUMI PEDAGOOGID

Seekord toimus tegevus kolmel päeval, kuid endiselt olid
kõik päevad erineva temaatikaga. Lastel oli võimalik tutvuda
nii Keila ümbruse kui ka kaugemate kohtadega ning saada
teadmisi erinevatest meisterdamistehnikatest. Suveseiklus
toimus 15. 17. juunil ja sellest
võttis osa 22 last.
Esimesel,
looduspäeval

matkasime vihma trotsides
Ohtu rabasse ja linnamäele. Teekonnal saime tutvuda
Keila lähiümbruse loodusega
ning tee peale jääva turbarabaga. Vaatamata esimese päeva
külmale ja vihmasele ilmale,
olid lapsed järgmisel, käsitööpäeval agaralt valmis sõitma
Viimsisse, kus külastasime
Vabaõhumuuseumi ja Rannarahva Muuseumi. Viimsi Vabaõhumuuseumis tegi SA Viimsi
Muuseumid teadur-kuraator
Külvi Kuusk lastele ekskursiooni ning tutvustas sealset
ekspositsiooni. Lisaks soojale
päikesele ja meretuulele tõi
laste näole naeratuse ka võimalus kiikuda külakiigel. Pärastlõunal jätkus tegevus Rannarahva Muuseumis, kus Alar
Mik, SA Viimsi Muuseumid
projektijuht, õpetas lastele,

kuidas puust pullusid ehk võrgukorke meisterdada. Prooviti
ka märgviltimist. Kõige populaarsemaks osutus seebi viltimine, st tavaline seep kaeti
järjest mitme kihi villaga ning
siis lasti kätel käia seni, kuni
seep oli ilusasti värvilise vildiga kaetud. Oli ka neid, kes
viltisid endale näiteks kõrvarõngaid.
Viimasel, märkamisepäeval haarasime fotoaparaadid
ning läksime Keila linna peale,
et vaadata seda teise pilguga
kui tavaliselt. Tegevus toimus
kolmes rühmas ning iga rühm
vaatles ja jäädvustas neid kohti, mis tundusid meelepärasemad ja huvitavamad. Väikese jalutuskäigu tulemusena
pildistati Keilat väga erineva
nurga alt ning kohalikud lapsed avastasid oma kodulinnas

enda jaoks midagi uut. Kui
jõudsime tagasi muuseumisse,
kirjutas iga laps lühikese jutu
sellest, mida ta näinud ja kogenud oli. Seejärel tegi iga rühm
nendest jutukestest ühise loo,
mis kirjeldas, kuidas nende
hommikupoolik oli möödunud. Valminud lugusid kasutas
iga grupp oma ettekandes, kus
näidati ka päeva jooksul tehtud fotosid.
Suveseiklus lõppes kringlisöömisega ja ühispildi tegemisega. Kõiki pilte saab vaadata leheküljel: http://nagi.ee/
photos/harjumaamuuseum/
sets/207045/. Täname Keila
Linnavalitsust, kes suveseikluse läbiviimist toetas ning kindlasti suur suur aitäh kõikidele
osalenud lastele. Loodame
koos teiega ka järgmisel suvel
midagi põnevat ette võtta!

sport

Keila naiskond naases taaskord kuldmedaliga
maili arro
KEILA VÕRKPALLIKLUBI LIIGE

27.-28. juunil toimusid Jõgeval
Eesti linnade 40. suvemängud.
Mõõtu võeti jalgrattakrossis,
kergejõustikus, võrkpallis, petankis, sangpommi rebimises,
orienteerumises ning juhtide
võistlusel. Kuigi Keila linn oli
tagasihoidlikult
esindatud,
saime ka meie maitsta võidurõõmu.
Keila Võrkpalliklubi naiskond tuli teist aastat järjest
võrkpalli turniiril võitjaks.
Kahepäevasel turniiril ei lubanud keilakad endale ühtegi

vääratust ning alagrupis alistati kõik kolm vastast Jõgeva,
Saue ja Tõrva tulemusega 2:0.
Teisel päeval toimunud finaalmängudel saadi kergelt 2:0
jagu Kundast, kuid paidekate
alistamine osutus märksa raskemaks. Mänguvõit tuli geimidega 2:1 ning see tähendas
ka kogu turniir võitu. Võidukas naiskonnas mängisid Heli
Feldman, Monika Fuks, Liis
Laansoo, Tiia Tamsalu, Urve
Veidemann, Marit Kaalma, Pille Karras ja Maili Arro. Võrkpalli meeskond lõpetas tänavuse turniiri 7. kohaga.
Lisaks võrkpalluritele oli

väljas ka kergejõustiklased
ning nii mõnedki neist olid
medali väärilised. Kristo Tšekerjuk oli noormeeste arvestuses kuulitõukes 13.62 teine,
Heigo Kangro kettaheites kolmas tulemusega 43.01. Gerli
Israel sai neidude arvestuses
kaugushüppes
tulemusega
4.67, kõrgushüppes kõrgusega
1.50 ja odaviskes numbritega
34.64 teised kohad. Meeste
arvestuses sai Mikk Meerents
kaugushüppes 6.26 ja Katrin
Pabbo naiste arvestuses kuulitõukes 10.93 kolmandad kohad. Teiste kergejõustiklaste
hulgas astus Keila linna 4 x

100 m teatejooksu meeskonnas ülesse ka meie linnapea
Tanel Mõistus, läbides koos
Tanel Suslovi, Timo Suslovi ja
Raivo Puolokaineniga distantsi
ajaga 48.91, saavutades sellega
7. koha.
Kokkuvõtvalt saavutas Keila
linn seitsmeteistkümne linna
osavõtul tänavustel suvemängudel 14. koha ning võistlustulle astus kahe päeva jooksul
585 sportlast. Tuleval aastal
toimuvad mängud Rakveres
ning loodame, et siis on meie
linna sportlaste arv märksa
suurem, sest oleme ju lisaks
laulurahvale ka spordirahvas!

15.-23. juuni oli mul suurepärane võimalus võtta osa koolitusest „Kagu-Euroopa riigid
nähtavaks!” Makedoonias asuvas Bitola linnas. Koolitus tõi
kokku erinevad noortega tegelevad inimesed Eestist, Prantsusmaalt, Belgiast, Tšehhist,
Makedooniast, Bosnia-Hertsegoviinast, Serbiast ja Horvaatiast. Koolituse korraldas
organisatsioon Together! tänu
Euroopa Liidu programmile
„Youth in Action”.
Kõigi 9 päeva jooksul puututi kokku erinevate võimalustega teha end kui noorteasutust ühiskonnale nähtavamaks.
Käsitletud teemadest ja mitteformaalse õppe keskkonnast
pidime grupiga tegema lühivideo, mis oleks heaks vahendiks edastamaks noortele infot
toimunud koolituse kohta ja
ühtlasi kanda edasi sõnumit
mitmekultuursest Euroopast.
Nende päevade jooksul
tutvusime kohaliku elu ja erinevate Bitola linna organisatsioonidega. Bitola ja kogu
Makedoonia on alles lapsekingades enese nähtavakstegemisel maailmale, seega õnnestus
näha alles päris alustavaid
organisatsioone ja ettevõtteid
ning seda, mis moodi nemad
oma sõnumit ühiskonnani viivad. Tõdesime, kuivõrd oluline
on noori ühendavad ja kultuure tutvustavate ideede viimine
ühiskonnani. Kõik püsiv saab
alguse vaid väikesest soovist
oma mõtet edasi kanda, tahtejõust murda läbi stereotüüpide

ja kahtluste ning järjepidevusest meelde jäämiseks.
Lisaks koolituseteemale on
väga olulisel kohal rahvusvahelistel noortevahetustel erinevatest kultuuridest pärit inimeste omavaheline tutvumine. Nii
ka seekord. Enamik omavahelisest tutvumisest, kogemuste
jagamisest ja muust toimus
vabal ajal. Selleks pakuti muidugi ka mitmeid võimalusi, tehes ühiskülastusi näiteks Bitola linnas, looduspargis Pelister
või Balkanimaa kõike kaunima
järve Ohridi äärses samanimelises linnas. Eesti kui koolituse ainus Põhjamaade esindaja
leidis väga sooja vastuvõtu ja
hoolimata geograafilistest ning
kultuurilistest
erinevustest,
oleme siiski väga sarnased nii
ajalooliselt, soovidelt kui ka
unistustelt.
Koolituse paigaks valitud
Makedoonia riik ja Bitola linn
lõid oma olemuselt suurepärase keskkonna. Kohalikud
inimesed kohtlevad sind kui
sõpra, pakkudes unustamatuid
hetki nende pika ajalooga kultuurist ning traditsioonidest.
Mägine loodus, päikeselised
ilmad ja soojad makedoonlased andsid endast kõik, et sinna kokku tulnud 25 aktiivset
noort saaks oma head ideed
käiku lasta ühise Euroopa nimel.
P.S. Kui sul, aktiivne noor,
tekkis ka huvi erinevate kultuuridega tutvumise ja mitteformaalse õppimise vastu, siis
võta kindlasti ühendust Keila
Avatud Noortekeskusega ja aitame sul avastada maailma.

Kuulutused
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Palju õnne!

Suvekalender 2009
Jan Uuspõld ja Ühendatud
ürgmehed

Bonzo
“Ei saa mitte vaiki olla“

7.juuli kell 19.00
Keila lauluväljak

17. juuli kell 20.00
EELK Keila Miikaeli kirik

Kevadel esietendunud lavastusest erineb suveetendus
Ühendatud Ürgmehed selle poolest, et Jan Uuspõld ei
ole laval enam üksi!
Lisaks Uuspõllule on lavale kaasatud ansambel
Tanel Padar & The Sun, kes kannavad hoolt etenduse
muusikalise poole eest, täiendades etenduse sõnalist
poolt otse laval mängitava elava muusika ja efektidega. Bänd annab etenduse lõpus meeleoluka unplugged
kontserdi. Koos The Suniga tekib võimas sünergia,
millelaadset pole Eesti lavalaudadel veel nähtud ega
kuuldud. Turnee mõte sündis sellest, et Tallinna ja Tartu Ürgmehe etendused müüdi eelmüügis väga kiiresti läbi ja elavat huvi etenduse vastu on tuntud kõigist
Eesti piirkondadest.
Täispilet üle Eesti eelmüügist 190.-. Sooduspilet
175.-(õpilased alates 12
eluaastat,
üliõpilased
ja pensionärid). Kuni
12 aastased lapsed
100.-(müüakse ainult
kohapeal). Kuni 6 aastased lapsed tasuta.
Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.

Võimas, aga maheda häälega Bonzo astub selles kavas
üles koos Ahti Bachblumiga.
See on Bonzo isamaaliste laulude tõlgendus talle
omasel viisil. Müstiline, kuhu rännakutele eestlaseks
olemises võib viia tema hääle ja isamaalise sõnumi
kuulamine. Esitusele tulevad sellised tuntud lood nagu
„Munamäele”, „Meil aiaäärne tänavas”, „Mu isamaa on
minu arm”, „Sind surmani”, Lüdigi „Koit”, “Ta lendab
mesipuu poole” jne. Samanimelist plaati otsustas haridusministeerium jagada koolidele harivaks kuulamiseks. Pileti hind 150.-. Soodustusi ei ole.

“Spioon Venemaalt” Komöödiateater
19.juuli kell 19:00
Keila lauluväljak
Komöödiateatri suvetuur 1.-29. juulini vabaõhulavadel
üle Eesti. Autorid Capman ja Petwee, tõlkija Hannes
Villemson, lavastaja Peeter Volkonski, kunstnik Silver
Vahtre. 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.
Täispilet 150.-, sooduspilet 125.-. Sooduspilet kehtib
õpilasele, üliõpilasele ja pensionärile soodustust tõendava dokumendi ettenäitamisel.

Jassi Zahharov 55
25.juuli kell 20:00
EELK Keila Miikaeli kirik
Laulab Jassi Zahharov, klahvpillidel Margus Kappel.
Võimsa hääle ja maheda tämbriga Eesti esibariton
Jassi Zahharov tähistab oma 55-dat juubelit kontserditega kaunites Eesti kirikutes. Koos pianist Margus Kappeliga on ettevalmistatud uus soolokava “Nii algas see
kõik”. Kavas laulud Georg Otsa repertuaarist ja laulud
erinevatelt heliloojatelt. Ettekandmisele tulevad laulud:
“Nii algas see kõik”, “Maailm samme täis”, “On hetki”,
“Mõtisklus” ja paljud teised. Laulud esitatakse ilma helivõimenduseta. Kontsert on ilma vaheajata, pikkusega
1:20.
Piletite hinnad eelmüügist: täispilet 175.-, pensionärid 150.-. Sooduspilet pensionärile kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal). Piletid
müügil ka tund enne algust kohapeal.

“Suveluul” - Janika
Sillamaa QuintQuarteti
suvetuur
14.august kell 19:00
Keila kultuurikeskus
Aastapäevad tagasi laulis see nelik Noorte Muusikateatri suurlavastustest vabadel hetkedel kvartetina,
koosseisus Hille Savi (sopran), Helen Männik (alt),
Franck Reisner (tenor) ja Kaarel Raidam (bass). Janika
– nende lavastaja, liitus noortega 2008a jõulukuul.
QuintQuartet tähendabki seda, et lauldakse nii nelja-, kui viiekesi, solistideks kõik kordamööda, Janika
vahel ka üksi. Suvetuuril „Suveluul“ on ilusate laulude
kontsert – nii ütlevad lauljad ise, sest esitamisele tulevad laulud muusikalidest, laulud oma sulest ja armastatud lood teistelt autoritelt (“Unustuse jõel”, „Oma laulu
ei leia ma üles”, „Viimne valge kuu” jt). Kammerlikkust
lisab kontserdile kitarrisaade Virgo Sillamaalt või Marek Taltsilt. Tuuriga käib kaasas ka kirjastus VIRGO toodete soodusmüük – lastelaulude CD-d koos fonodega,
laulikud, (värvi)raamatud ja ﬁlmide DVD-d. Pilet 100.-,
sooduspiletit ei ole.

Keila Poolmaraton, rahvajooks ja kepikõnd 8 km,
noortejooks ja lastejooks

Korvpallimatsš Riigikogu vs linnapead
Jooksuga samal ajal on lauluväljakul traditsiooniline
korvpallimäng Eesti linnapeade ja Riigikogu liikmete
vahel. Mäng algab Keila Poolmaratoni stardihetkel.
Mängu esimene poolaeg kestab 1. – 9.kilomeetrini ja
teine poolaeg 11. kilomeetrist kuni võitja lõpetamiseni.
Korvpallikohtumine Keilas on muutunud traditsiooniks.
Mängitud on juba 9 aastat ja praegu on kohtumiste
seis 6:3 linnapeade kasuks. Eelmisel aastal võitsid riigikogulased 83:81.

Margus Vaher „Oma laulu
leidsin ma üles“
31.juuli kell 20.00
EELK Keila Miikaeli kirik
Esimest korda saab soolokontserdil kuulata sügava ja
andeka laulja emakeelset omaloomingut, äratundmisrõõmu pakuvad kuulajale läbi aegade enim armastatud laulud Eesti kullafondist. Margus Vaher on lauljate
konkursi „Kaks takti ette” viimase hooaja võitja.
Kontserttuuril „Oma laulu leidsin ma üles...” on Margus Vaher rõhu asetanud omaloomingule. Sealt kumab
läbi armastus luule vastu – esitamisele tulevate laulude
sõnad on pärit nii Ernst Enno, Artur Alliksaare kui ka
Doris Kareva sulest. Margus Vaheriga koos musitseerib
kitarril Martin Matt, õdusust lisab Robert Sikk saksofonil ning naiseliku vokaaliga täiendab solisti baritoni
Kreet Stubender.
Pilet 150.-, sooduspilet 125.-. Sooduspilet pensionärile kehtib koos soodustust tõendava dokumendiga
(nõutav kohapeal). Muid soodustusi ei ole.

Galakontsert Valgeid
Roose (meenutades
Tarmo Pihlapit)
1.august kell 18.00
Keila lauluväljak
(ainuke kontsert Eestis)
10 aastat hiljem, meenutades
Tarmo Pihlap’it. Erinevad esinejad koos saateansambliga. Täispilet 125.-, sooduspilet
pensionäridele
75.(kehtib koos pensionitunnistusega). Alla
12-aastat tasuta.

Südamlik kaastunne
Valli Treial `ile

Sündinud

04.06.2009
14.06.2009
14.06.2009
15.06.2009
17.06.2009
17.06.2009
21.06.2009

Andreas Leek
Mairold Merioja
David Mkhitaryan
Mia-Mirell Linkholm
Mari Eskel
Beatrice Enok
Emma Karoliina Konnapere

Elu on laul, on habras ta viis, mis heliseb hetke ja katkebki siis...
Mälestame pikaaegset õhtu- ja kaugõppeosakonna õppealajuhatajat
ja endist kolleegi

Lii Laurik’ut

25.juuli kell 11:00
Keila lauluväljak
Jooksu start ja ﬁniš on Keila Lauluväljakul. Rada kulgeb linnast välja mööda kergliiklusteed, läbi Mudaaugu
elamurajooni, üle Paldiski maantee Keila-Joa poole ja
tagasi. Trass on vastav IAAF nõuetele ja passistatud
ning ajad edetabelikõlbulikud. Poolmaratoni distantsi
pikkus on 21km.
Rahvajooksul selgitatakse parim mees-ja naisvõistleja. Rahvajooksu ja kepikõnni distantsi pikkus on 8km.
Kepikõnd ei ole võistlus!
Noortejooksust võivad osa võtta neiud ja noormehed vanuses kuni 14 aastat ja kuni 16 aastat. Lastejooksu vanuseklassid on tüdrukud ja poisid vanuses kuni 6
aastat, kuni 8 aastat, kuni 10 aastat ja kuni 12 aastat.
Eelregistreerimisel kuni 24.juuli kella 16.30-ni on
osavõtumaks 50 EEK, mille võib tasuda sularahas stardipaigas või ülekandega Hansapangas SK VASK a/a
221024095210. Lisada nimi, vanuseklass ja klubi. Noorte-, laste- ja rahvajooksule ning kepikõnnile eelregistreerunutel osavõtumaksu ei ole.
Registreerimisel võistluspäeval kell 9.45 kuni 10.30
on osavõtumaks poolmaratonil 100 EEK, rahvajooksul
ja kepikõnnil 50 EEK. Eelregistreerimine: skvask@hot.
ee Info: Priit Idarand 53490341. Osalejatel on ujumisja pesemisvõimalus Keila Tervisekeskuses.
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(9.01.1940 – 20.06.2009).
Südamlik kaastunne perekonnale.

ISA
surma puhul.
Keila turu kollektiiv

Meie siiras kaastunne Milvile
ja Reinule kalli poja

Rainer
Mõik`u

traagilise surma puhul.
Heino Varblane ja perekonnad
Kadaja, Virroja, Vellmann.

Keila Gümnaasium, Keila Hariduse Sihtasutus

Kuulutused
kinnisvara
Anda üürile värskelt ja põhjalikult 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 1229m2 elamumaad
Keilas, Haapsalu mnt. Detailplaneering ja kommunikatsioonid
olemas. Info tel:53029454

TÖÖ
Otsin tööd koduabilisena paar
korda nädalas. Tel: 56228009

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448.
Pottsepatööd (ahjud, kami-

nad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
osb-tuuletõkkeplaate, segusid,
terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri, katusematerjale(plekk,ki
vi,bituumen), tänavakive, armatuurvõrke, kile, pinnasetäidet
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.
OÜ NBT pakub korteriühistutele konteinerveo teenust ehituslammutusjäätmetele ja (ühistute) keldrite koristuse otstarbel.
Tingimisvõimalus. Tel: 56641268,
5201747.
Reneks Grupp OÜ - Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tu-

Perelaager 15. – 16.august
15.-16. augustini korraldab Keila Miikaeli kogudus perelaagri

teemal 1+1=1. Laager toimub Saku lähedal laagrikeskuses „Talu“ ja
on mõeldud abielupaaridele – sh ka neile, kel peatne plaan abielluda. Laagri sisulist osa juhivad Einike Pilli (Tartu Ülikool) ja Urmas
Viilma (Eesti luterlik kirik). Toimuvad temaatilised loengud, rühmatööd, vestlused. Esimese päeva õhtul toimub kontsert Bonzolt.
Perelaagris osalemine ei eelda kogudusse kuulumist ja kristlikku
maailmavaadet. Oodatud on need, kes tahavad kaasa mõelda
abielu ja perekonna teemadel. Laagri osavõtutasu on 250 krooni
ühe inimese kohta. See sisaldab kõike laagris toimuvat (sh toitlustamine). Kuna perelaagri kohtade arv on piiratud, siis palume
osavõtusoovist teada anda 10. augustiks telefonidel 51931501 või
5010276; e-post: pirjomarek@hotmail.com. Nendelt kontaktidelt
saab ka lisainfot laagri kohta.
Perelaagrit toetavad: Keila linnavalitsus, Huittineni kogudus
(Soome), Bonzo ja fotograaf Sven Soome. Olete oodatud osa
võtma!

WALDORFPEDAGOOGIKALE TUGINEVA LASTEHOIU
KOKKUSAAMINE

15. juulil kell 19.00 - 21.00 Harjumaa Muuseumi õuel/püstkojas.
Töötoas valmistame mänguasju loodavale lastehoiule - vildime
nukke ja lihvime puuklotse.
Oodatud on lastevanemad ja kõik huvilised!
Lisainfo: 56690707

giteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama. Lisainfo:
(372) 5115824, Koduleht: www.
keilait.ee

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
Hei,laadale! 05.07.09 Keilas
kiriku juures 56604030

Tasuta kasutatud riided
(lastele ja täiskasvanutele)

10.juulil kell 10.00 - 14.00
Keila Sotsiaalkeskuses

Suvi Harjumaa
muuseumis
HARJU ELU

Püsinäitus Harjumaa
ajaloost.

VÄLJASÕIDUD EESTIS

14. mai – 4. oktoober
Keila kirikuõpetaja
Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid
1924-1938

TARBEESEMEID
MUUSEUMI KOGUST
METALLNÕUD
18. juuni - 23. august

Linnuse 9, Keila
Avatud K-P 11.00 – 18.00
Tel 678 1668
www.muuseum.harju.ee
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Reklaam

Pehme mööbel
kaupluses
soodushindadega
kuni

-40%

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

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
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RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

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

