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Tunnusta tublisid
õppijaid
lk 2

meelespea

Vahetusõpilastele otsitakse
peresid
lk 6

Keila nädalaleht
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keila kevadlaat
Keila linna päeval toimuvale laadale on tänase seisuga registreerunud 125
kauplejat.
Sel aastal on käsitöömeistrite
osalemisoov
laadal erakordselt suur.
Et kõik soovijad ära mahutada laieneb käsitööala
ka pargi sisemusse. Ehedat eesti käsitööd ehetest
puulusikani leiate Haapsalu maantee algusest.
Nagu
varasematelgi
aastatel, võivad aednikud
oma taimeostud sooritada
Keila laadalt. Nö. roheline
tänav on tradistooniliselt
Paldiski maantee pargi
poolses servas.
Paldiski maantee teise
poole võib sel aasta nimetada julgelt toidutänavaks.
Müügiks pakutakse suitsuliha, kala, vorsti, leiba,
saia. Loomulikult leiab ka
traditsioonilist laadakaupa: riideid, jalanõusid,
mänguasju, kosmeetikat
ja kõikvõimalikku muud.
Linnapäevaliste kehakinnituse eest hoolistevad
toitlustajad ja lisaks tradistsoonilisele lihale, kalale
ja vorstile on lubatud püstitada ka veinirestoran.
Õllesõbrad peavad sel
aastal arvestama, et kergete alkohoolsete jookide
tarbimine toimub kindlal
piiratud alal ja täis õlle- või
siidritopsiga ringiliikumine
väljaspool ala on keelatud.
Kauplejad saavad laadale veel registreerida
aadressil www.sadalaata.
ee.

sport

Keila 72. sünnipäeva
peetakse kõikjal linnas

Suvised teetööd
Keilas
Eelolev suvi tuleb teetööde valdkonnas tihe.
Juba on käimas teekatte
taastamistööd seoses AS
Keila Vesi veetorustike
uuendamisega.

lk 3
uudis

Videokonkursile
laekus 13 videot

29.mail tähistab
Keila linn sünnipäeva. Traditsiooniliselt täitub kesklinn
kauplejate, laadaliste ning suure sünnipäevameluga.
Keila Päeva avab linnapea Tanel Mõistus kell 10.05 Keskväljaku pealaval. Laat hõlmab

Foto: valdur vacht

enda alla Haapsalu ja Paldiski
maantee kesklinna poole jääva
osa. Kahe laada tänava vahele
jääv park kujundatakse aga laste- ja meelelahutusalaks. Sel
aastal püstitatakse Keskparki
lausa lastetelk, kus ka kõige
pisemad meelepärast tegevust
leiavad. Lastega tegeleb Hiirekese mängutuba, toimuvad
erinevad
spordivõistlused.
Loomulikult ei puudu ka ka-

rusellid ja batuut ning lõbusamaks aitab päeva muuta elus
piraat, kes lastega mängib.
Pealaval astuvad üles kohalikud lauljad, tantsijad, võimlejad ja pillimehed. Autasustatakse konkursi Kaunis kodu
2010 võitjaid, tordi- ja videokonkursil osalenud. Tavapäraselt astuvad üles kohalikud
noorteansamblid, peale keda
jääb õhtut lõpetama ansambel

vaba aeg

Sport Keila
Päeval
lk 5

Kolumbus Kris.
Põigata tuleks ka sotsiaalkeskuse juurde, kus töötab traditsiooniline supiköök.
Kindlasti peaks sammud
seadma Jõeparki, kus muuseumihoovil on avatud käsitööõu.
Mitmes kohas linnas on
avatud näitused ja toimub erinevaid kontserte. Täpsemalt
Keila Päeva üritustest saab lugeda lk 5

Keila Linnavalitsuse väljakuulutatud videoklippide
konkursile „Minu kodu –
Keila“ laekus tähtajaks 11
ümbrikku, milles peitus 13
kuni 3-minutilist lühifilmi.
Suur osa neist olid amatöörfilmi konkursi kohta
väga heal tasemel.

lk 6

Olev Soansi
meenutatakse
konverentsil
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

uudis

Kevadhaikud
Tulpide meri,
keskpargi teede ääres,
silma paitamas

Märka ja tunnusta tublisid
inimesi ja organisatsioone!
Eestimaal on uskumatult palju inimesi, kelle elu on õppimise läbi oluliselt
muutunud.

Uued videod,
omade pilgu läbi,
kodusest Keilast.

KÜLLIKI STEINBERG

EESTI TÄISKASVANUTE
KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOONI
ANDRAS PROJEKTIJUHT

Eelmise aasta Tartumaa aasta
õppija ja innovatsiooniaasta
eripreemia laureaat Tiia Peetsu
on üks neist õnnelikest inimestest. Pärast töötuks jäämist algas tema uus elu. Tiia
õppis ja asutas oma ettevõtte
ning kuigi kõik ei ole olnud
kaugeltki kerge, kumab tema
sõnadest praegu suurt soojust
ja rahu. See, et teised tema
püüdlusi märkasid, tähendab
Tiia jaoks palju: „Uskumatult
palju oli abi sellisest tunnustamisest, märkamisest, poolehoidjate sõbralikest õlalepatsutustest... See andis ja annab
tänaseni julgust jääda igas olukorras iseendaks ja inimeseks!
Enenes rahu ja õnne leidmine

Linna sünnipäev,
väikeseid ja suuremaid,
kokku meelitab.
Augud asfaldis,
töömeeste käte läbi,
korda tehakse.

on tõeline eesmärk, mille poole püüelda.”
Selleks, et sellegi aasta täiskasvanud õppija nädalal, mis
toimub 8. – 15. oktoobrini,
oleks taas võimalik inimeste ja
organisatsioonide õpijulgust ja
-sõbralikkust tunnustada, tuleb tegutseda juba nüüd. Tunnustamiseks võib kandidaate
esitada igaüks ja märkamist
väärib igasugune täiskasvanud
inimeste õppimine, ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone.
Tunnustame neljas kategoorias:
• aasta õppija,
• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum
organisatsioon,
• aasta koolitussõbralikum
omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi leiad: www.andras.ee/
tunnustamine ja esitamiseks
on aega kuni 15. juunini. Leiame koos kõik särasilmsed ja
õpihimulised inimesed Eestimaalt üles!

foto: sxc.hu

lühidalt

MTÜ Naabrivalve tähistas juubelit

keila leht
leht@keila.ee

MTÜ Naabrivalve tähistas
laupäeval
10.sünnipäeva.
Juubeli raames toimus
konkurss Hea naaber. Keila Hea Naabri tiitli said perekonnad Rüütli ja Melzar.
Auhinnaks said perekonnad
koorma mulda. Pildil annab
Hr Rüütlile tänukirja üle abi-

linnapea Enno Fels.
Kokku laekus konkursile 84
kandidaati üle Eesti. Välja
toodi juhtumeid, kus naabri
kiire ja oskuslik käitumine
aitas ära hoida suuremaid
õnnetusi kui ka kirjeldati igapäevaseid sõbralikke
suhteid naabritega.

Pildil annab
Hr Rüütlile
tänukirja üle
abilinnapea
Enno Fels.
Auhinnaks
said perekonnad kahe
peale koorma
mulda

Nädal piltides
Laupäevane
muuseumiöö
möödus edukalt. Pildil
Keila Kooli
teatritrupp
“Roheline
konn.”

Foto: erakogu

Nädalavahetusel valmis
jalgpallistaadionite
juurde laste
seikluspark.
SA Keila
terviserajad
tänab talgulisi
abi eest. Pildil
turnib Kärt
Foto: valdur vacht

Koostamisel on eelprojekt Keila jõe vasaku Foto: doris matteus
haru avamise kohta. Keila linnavolikogu keskkonnakomisjon tutvus olukorraga kohapeal.

Keila nädalaleht

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

Terviseradadele rajatakse autoparklat.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht
Keila Sotsiaalkeskuse töötajad valisid oma
14. sünnipäeval enda hulgast Sädeinimese, kelleks sai Tõnis
Malts.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Suuremad teetööd linnatänavatel 2010. aastal

Alanud soojad kevadilmad võimaldavad
alustada linna tänavatel remonttöid. Keila
Leht uuris, millised suuremad ja väiksemad ehitustööd sel suvel on plaanis Keila
linnas.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Enno Fels: Majanduse madalseis ning sellest tulenev linnaeelarve oluline vähenemine
lükkab kahjuks edasi mitmete
oluliste projektide realiseerimise tänavate korrastamisel.
Samas võimaldavad pakutavate tööde madalamad hinnad,
aga ka hea koostöö AS -ga
Keila Vesi üht - teist märkimisväärset ära teha selgi aastal.
Tänavate auguremondiga
alustati Keilas aprillikuu lõpul ning jätkatakse suveperioodil vastavalt vajadusele.
Vaadatakse üle ka liikluskorraldusvahendid, märgistatakse tänavakatet, tehakse
tänavavalgustuse hooldus-remonti jms.
Praegu toimuvad suuremad teekatte taastamistööd
seoses AS Keila Vesi torustike
uuendamisega linna veemajandusprojekti raames Linnuse, Ülejõe, Põhja tänaval.
Juunikuus algavad taas
sama projekti raames kaevetööd Vasara tänava piirkonnas, mis kestavad oktoobri lõ-

puni. AS Keila Vesi remondib
vee-ja kanalitorustikud, lisaks
rajatakse linna poolt tänava
sajuvee kanalisatsioon ning
suuremas osas saab uuendatud ka tee asfaltkate.
Suuremad tööd toimuvad
samuti juunis-juulis Niidu
tänaval, kus ehitatakse teelt
liigvee ärajuhtimiseks sajuveekanalisatsioon.
Edasine
ala ümberehituse projekti
realiseerimine jääb järgnevatesse aastatesse. Niidu (Luha)
korrusmajade piirkonnas remonditakse ja muudetatakse
töökindlamaks ka tänavavalgustus.
Projekteerimisel on kaks
tähtsat objekti: raudtejaama esise ala korrastamine
ning Ehitajate tee läbimurre
uues asukohas. Raudteejaama ümbruse projektijärgne
remont lükkub ilmselt lähiaastatele, küll aga kavatseme
sel suvel uuendada osaliselt
jaamaesise parkla katendit.
Ehitajate tee läbimurre on
seotud uue koolimaja asukohaga. Ehitatava koolimaja ning Keila tervisekeskuse
vaheline ala saab tulevikus
olema põhiliselt jalakäijate
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Lühidalt
Eesti raudtee plaanib likvideerida veehüdrofonid

Tänavate remondiga alustati Keilas juba aprilli lõpul

ENNO FELS:

“Projekteerimisel on kaks
tähtsat objekti:
raudtejaama
esise ala
korrastamine
ning Ehitajate
tee läbimurre
uues asukohas.”

Keila arhitektuuripärand

päralt, uus tee kulgeb tervisekeskuse tagant. Vastavalt projekteeritakse liiklusele sujuvamaks ning ohutumaks kogu
lähiala. Lisaks planeeritakse
liikluskorralduse uuendamist
Pargi /Paldiski mnt ristmikul
ning Pargi tänaval.
Uusi
ehituspakkumisi
võetakse hetkel kergtee rajamiseks Haapsalu mnt ääres
(Tammermaa kergtee jätk linna piires). Seejärel selgub ka
võimalik tööde maht, mida
planeeritakse läbi viia käesoleva aasta juunis-juulis.
Jagub hulgaliselt väiksemaid tegevusigi, nii et tuleb
töine suvi teetööde valdkonnas.

info
Infot teetööde, tee- ja
sõiduolude, liikluspiirangute ja liikluskorralduse
muudatuste
kohta riigi maanteedel
vahendab Maanteeinfokeskus, kes vastab
ööpäevaringselt mobiililt helistajale tasuta lühinumbril 1510
ja tavatariifi hinnaga
lauatelefonil 6781500.
Vastavat infot kajastab
ka Maanteeameti koduleht aadressil
www.mnt.ee.

Keskpanga asepresident
tutvustab Keilas eurole
ülemineku põhimõtteid

- jätkub 23.04 alanud sari

Elamu Männiku 28
Talutraditsionalismi esindav elamu. Tüüpiline talutraditsionalismi esindav elamu, Keilale iseloomulik hoonetüüp. Tõenäoliselt 1930ndatel aastatel Arnold Väli projekteeritud. Hoone säilinud väga hästi. Ettepanek:
võtta arvele kui väärtuslik hoone, väärtusest teadvustada ka kohalikku
omavalitsust.
Foto: leele välja

Elamu Jõe 42
Väikelinna iseloomulik elamu, ehitatud tõenäoliselt 1920-30ndatel aastatel, kannab
mitmeid väikelinnale iseloomulikke jooni ja ehitusdetaile, mida võib selgelt seostada mõne kohaliku ehitusmeistri käekirjaga. Eriti iseloomulikuks võib pidada peenikestest liistudest ehisdetaili erkeri alaosas. Analoogilise käekirjaga elamuid on
piirkonnas arvukalt, kahjuks on neist enamik renoveerimiste käigus arvestatava
osa originaalsubstantsist kaotanud. Antud hoone on originaalsuse osas väga hästisilinud, samuti tehniline seisund on hea. Ettepanek: võtta ohustatuse korral riikliku
kaitse alla, väärtusest teadvustada ka kohalikku omavalitsust. Leida võimalus tagada edaspidiste korrastustööde käigus restaureeriv lähenemine.

Foto: leele välja

Elamu Haapsalu mnt 30

Foto: leele välja

Abilinnapea Enno Fels saatis
Eesti Raudteele arupärimise
kuuldustest, et raudtee kavandavat Keila jaamas asuvate
auruvedurite veehüdrofonide
likvideerimist. Fels leiab, et tegemist on Keila linnale väga
olulise tehnikamälestisega, mille eriline väärtus seisneb tema
algupärases asukohas. Seetõttu
palus Fels leida võimalus säilitada kahest veehüdrofonist vähemalt üks oma esialgsel kohal,
reisijate perrooni ja endisaegse
jaama laohoone vahelisel alal.
Alternatiivina tegi abilinnapea
Keila linna nimel ettepaneku
annetada üks hüdrofon Keila
linnale, et saaks selle koostöös
Eesti Raudteega eksponeerida
raudteeliiklusele ohutus kohas
Keila raudteejaama piirkonnas,
raudtee läheduses.

Hilisjuugendlike elementidega hoone, selgelt professionaalse inseneri või ehitusmeistri käekirjaga elamu, mis sisaldas algusest peale ja veterinaararsti tööruumi.
Hilisjuugendlikule vormikeelele sekundeerib nn asunikutalu laudis. Nüanssiderikkalt ja peenetundeliselt on teostatud detailid, väga hästi silinud (sh avatäited, varikatud, osaliselt siseuksed koos sulustega, sisetrepp jne). Paistab üldise hoonestustraditsiooni taustal jõuliselt edasi, moodustab osa Haapsalu mnt ajaloolisest
hoonestusest. Ettepanek: võtta arvele kui väärtuslik hoone, väärtusest teadvustada ka kohalikku omavalitsust. Teha ettepanek laiendada miljööväärtuslikku ala
Haapsalu mnt pidi kuni Tamme tänavani, kuivõrd nimetatud lõiku jääb rohkesti
Keila ruumilist arengut peegeldavat ajaloolist hoonestust.

Kolmapäeval, 2. juunil annab
Eesti Panga asepresident Märten Ross Keila linnavalitsuse
hoones avaliku loengu, et selgitada eurole ülemineku eeldusi,
ajakava ning põhimõtteid.
Eurole üleminekut käsitleva
Eesti Panga loengusarja eesmärk on selgitada inimestele,
millal langetatakse otsused
Eesti võimalikul ühinemisel euroalaga, kuidas toimub rahavahetus praktikas ja milleks tuleb
valmis olla. Eurole ülemineku
üldpõhimõte on korraldada
rahavahetus selliselt, et see
toimuks inimestele võimalikult
mugavalt. Eeldatavasti on inimestel tavapäraseid küsimusi,
nagu hinnatõus euro tulekul
või üleminekukurss jmt. Kõik
huvilised on oodatud loengut
kuulama.
Keskpanga asepresidendi
loeng Keila linnavalitsuse hoones algab kell 11.
Ettekandega esinevad Eesti Panga president Andres
Lipstok, asepresidendid Rein
Minka ja Märten Ross ning rahapoliitika osakonna juhataja
Ülo Kaasik ning sama osakonna
juhtivspetsialistid Natalja Viilmann ja Peeter Luikmel. Eurole
ülemineku ajakava, põhimõtete
ja sellega seotud ürituste kohta
leiab infot euroveebis aadressil
http://euro.eesti.ee
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Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol.1
Majanduslike huvide deklaratsioonid esitatakse Korruptsioonivastase seaduse lisas 1
toodud vormi järgi ja need sisaldavad järgmisi andmeid:
I. Üldandmed
1. Ees- j a perekonnanimi.
2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnitusraamatusse kandmiseni ka
ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad
ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
otstarve; asukoha maakond,
vald, linn; kinnistuspiirkond;
kinnistu number.
7. Registrisse kantud autod,
vee-ja õhusõidukid: sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik
ja nende arv): pank, arve liik.
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise
kuue kuu ametipalga või 50
000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue
kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid,
jms).
IV. Andmed muude tulude
kohta
12. Muud regulaarsed tulud
(palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub

ametipalk, näidates nende
suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad
hüvitised, nimetades nõukogu
ja näidates hüvitise suuruse;
intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikas, näidates ära, mis
liiki tuludega on tegemist).
(tulu suurust ei avaldata)
V. Andmed maksustava tulu
ja dividenditulu kohta (Ei
kuulu avaldamisele).
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
KEILA LINNAVOLIKOGU LIIKMED
1) 1. Meelis Aab 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Elamu,
Harjumaa, Keila linn, 2355702
7. Honda Civic sport 2006
8. Hansa Pensionifond K3,
Pensionikindlustus fondides,
Gregori Fondiplaan, OÜ Aa2B
osakapital. 9. AS Swedbank:
arvelduskonto ja krediidikonto. 10. AS Swedbank, 43 659
EUR. 11. AS Swedbank, hüpoteek. 12. AS Veho töötasu,
volikogu liikme hüvitis.
2) 1. Ilona Laido 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Korteriomand, Keila linn, 4262802;
maatulundusmaa, Harju maakond, Saue vald. 7. Puudub
8. Puudub. 9. AS SEB Pank,
arvelduskonto ja väärtpaberite
arve; Sampo Pank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto. 10.
AS SEB Pank,
257
669 EEK. 11. SEB liising. 12.
Edukool Grupp OÜ, töötasu;
Loomsete Jäätmete Käitlemise
AS nõukogu liikme tasu, volikogu liikme hüvitis.
3) 1. Jaan Murdla 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
korter (kaasomand), Keila

Krimiuudised
securitas 1660
12.mai kell 10:45 - Haapsalu
mnt 16 juures sõiduteel purjus
meesterahvas liiklust segamas.
Isik kinni peetud ning politseile
üle antud.
12.mai kell 17:10 - Pae 10 maja
ees magas purjus meesterahvas, üle antud politseile.
12.mai kell 21:30 - Raudteejaamas tarvitati alkoholi. Tehtud
märkus ning hoiatatud - isikud
lahkusid.
14.mai kell 23:10 - Raudteejaama juures tarvitati alkoholi. Tehtud märkus - isikud lahkusid.
14.mai kell 23:22 - Aiandi tn
noortekamp tarvitas alkoholi.
Tehtud märkus ning hoiatatud.
Isikud lahkusid.
14.mai kell 23:25 - Keila güm-

naasiumil 3-korrusel tuled põlema jäänud.
15.mai kell 21:50 - Raudteejaamas tarvitati alkoholi. Isikuid
hoiatatud - lahkusid.
18.mai kell 17:00 - Raudteejaama platsil seistes tunda tugevat
uriini haisu. Kodanikud ka kaebavad. Puudub avalik käimla,
kasvõi ajutine!
18.mai kell 19:22 - Raudteejaama Kohviku küljepeal oleva kuuri taga isik urineeris - Minema
saadetud ning hoiatatud.
18.mai kell 19:30 - Raudteejaama platsil tarvitati alkoholi - isikud minema saadetud.
18.mai kell 20:27 - Teatati lamavast joobes isikust Kodutute
varjupaiga juures. Isik kukkus
pea lõhki - Antud esmaabi ning
kohale kutsutud politsei ja kiirabi.

linn, 29601:005:0360; korter (kaasomand), Keila linn,
29601:004:0044, garaažiboks,
Keila linn. 7. sõiduauto Toyota
Avensis Verso; sõiduauto VW
Passat. 8. AS Harju Elekter,
17 079 aktsiat, 678 760 EEK,
Swedbank AS pensionifond K2
19 749 osakut, 246 950 EEK.
9. Swedbank AS 2 arvelduskontot, krediidiarve, 4 tähtajalist hoiusearvet, AS SEB Pank
arveldusarve, 2 väärtpaberikontot, 2 kasutushoiust. 10.
AS Swedbank, 608 327. 11.
Swedbank hüpoteek. 12. PUREstonia juhatuse liikme tasu,
volikogu liikme hüvitis.
4) 1. Natalia Debkova 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
korter, Harjumaa, Keila linn,
6371402. 7. Puudub. 8. puudub. 9. AS Swedbank, arvelduskonto. 10. Puudub. 11.
Puudub. 12. Keila Ühisgümnaasium, töötasu; Mustamäe
Humanitaargümnaasium; pension; töötasu, volikogu liikme
hüvitis.
5) 1. Alar Kukk 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. korteriomand (50%), Harjumaa, Keila
linn, 31302; korteriomand
(50%) Harjumaa, Keila linn
42524, kinnistu, Ida-Virumaa,
Lohusuu vald. 7. Sõiduauto,
Golf III 1,6; sõiduauto BMW
118i. 8. Keila Perearstikeskus
OÜ, 1 osa, 400 krooni. 9. AS
SEB Pank, 2 arvelduskontot
ja krediidilimiidikonto; AS
Swedbank, arvelduskonto. 10.
AS SEB Pank 19 327 EUR ja 90
190 EUR.. 11. Hüpoteegid AS
SEB Pank 12. PERH töötasu;
Keila Perearstikeskus, töötasu;
volikogu liikme hüvitis.
6) 1. Ago Kliimson 3. Linnavolikogu liige, 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
maatulundusmaa, Harjumaa,
Padise vald, 6760002; sotsiaalmaa, Harjumaa, Padise vald,

12193802; ärimaa, Harjumaa,
Padise vald, 12193902. 7. sõiduauto Fiat Ducato. 8. OÜ Limitpluss 1 osak, 268 000 EEK.
9. AS Swedbank arvelduskonto, Sampopank arvelduskonto
ja krediidikonto; Osuuspanki
OY, arvelduskonto. 10. Aita
Mannila, 950 000 EEK. 11. AS
Swedbank, käendusleping 15
000 EEK ja käendusleping 30
000 EEK. 12. volikogu liikme
hüvitis, Turba Gümnaasium
töötasu ja transpordi kompensatsioon; MTÜ Lääne-Harju
Spordiklubi tegevjuhi tasu;
OÜ Limitpluss tegevjuhi tasu.
7) 1. Kalle Kask 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Maatulundusmaa Põlvamaa, Värska vald;
maatulundusmaa, Harjumaa,
Saue vald, Valingu küla 7. sõiduauto Rover 75. 8. puudub 9.
AS Swedbank, arvelduskonto,
arvelduskrediit, Sampopank
pensionifond; 10. AS Swedbank 74 000 EEK 11. Puudub
12. Volikogu liikme hüvitis;
sotsiaalkomisjoni
esimehe
hüvitis; Keila Kultuurikeskus,
töötasu; Harju maakohus.
8) 1. Ago Kokser 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Korteriomand Harjumaa Keila vald
3675202, kinnistu Paldiski
linn 4969502 7. Puudub. 8.
Puudub. 9. AS Swedbank, 3 arvelduskontot; AS Sampo Pank,
arvelduskonto, AS SEB Pank
arvelduskonto. 10. Puudub.
11. Sõiduauto kasutusrent
Hansaliising 12. volikogu liikme hüvitis; Harjumaa Omavalitsuste Liit, eelarve komisjoni
liikme hüvitis; MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus, töötasu.
9) 1. Allar Adoberg 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Puudub. 7. Puudub. 8. Puudavad.
9. AS Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank, arvelduskonto.

teade

Keila Linnavolikogu 9.
istung toimub laupäeval,
22. mail 2010. a algusega
kell 12.00 Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna konsolideerimisgrupi 2009.
aasta majandusaasta aruanne
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Luha tn
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemi-

ne Ülesõidu tn
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tammiku tee 4
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Keskväljak
7. Kohalalgatatud
küsimused

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

venekeelne veerg

Сегодня в номере
День рождения города
29 мая наш город празднует
свой день рождения. Традиционно в этот день центр города наполнен ярмарочным
шумом и праздничной суетой. Торжество откроет мэр
города в 10.05 с главной сцены на Центральной площади. Ярмарочные прилавки
будут располагаться на двух
главных улицах – Палдиском
и Хаапсалуском шоссе, а в
парке между ними будет поставлена детская палатка, в
которое занятие по душе
найдется даже самим маленьким гостям праздника.
На главной сцене будут вступать певцы и танцоры, музыканты и спортсмены. Там же
состоится награждение победителей конкурса «Самый
красивый дом» и конкурса
видеоклипов о городе. Своими выступлениями порадуют
горожан молодежные ансамбли.
Заключительным
аккордом праздника будет
выступление ансамбля «Колумбус Крис». Более подробно с программой праздника
можно познакомиться в сегодняшнем номере городской газеты (стр 5).
Весенняя ярмарка
На традиционную весеннюю
ярмарку, которая будет проходить 29 мая, уже зарегистрировалось 125 участников.
Очень много в этом году торговцев, предлагающих изделия народных промыслов –
от украшения до деревянных
ложек. Как и в прошлом году,
можно будет купить различную рассаду и саженцы. А
также покупателей ждет широкий ассортимент продуктов питания. Не будут разочарованы и те покупатели,
которые придут на рынок за
обновками. Для участников
ярмарки и гостей города
предусмотрены и возможности подкрепиться, более того,
предполагается установить
палатку винного ресторана.
Но любителям пива и вина
следует помнить о том, что
распивать эти напитки можно только в отведенных для
этого местах. (стр 5).
Летние дорожные работы
Установившаяся
хорошая
погода позволяет начать сезон летних дорожных работ
на улицах города. В этом номере городской газеты о
предстоящих ремонтных работах расскажет вице-мэр
Энно Фельс. В принципе, начало ремонтным работам
было положено уже в апреле,

когда выполнялся текущий
ремонт улиц, который будет
продолжаться по мере необходимости в течение всего
лета. В настоящее время происходит ремонт дорожного
покрытия на улицах Линнусе, Юлейыэ и Пяхья. В июне
ремонтные работы начнутся
на улице Вазара и продлятся
до октября. В стадии проектирования находятся два
важных городских объекта:
территория, прилегающая к
зданию железнодорожного
вокзала, и новый проход на
улицу Эхитаяте, который необходим для новой школы.
(стр 3).
Конкурс видеоклипов о
городе
На конкурс видеоклипов о
родном городе, объявленный
мэрией, поступило 13 работ в
конверте. Большая часть
клипов была выполнена на
очень высоком для любительского кино уровне. По
словам пресс-секретаря городского правительства Валдура Вахта, который первым
ознакомился со снятым материалом, все клипы отличает очень теплое отношение к
снимаемому сюжету. Многие
клипы подходят для демонстрации самой широкой публике. На этой неделе клипы
посмотрят все члены жюри.
В первом туре будут выбраны
клипы, которые затем будут
представлены публике. И
уже из этих клипов будет выбран победитель конкурса.
Победителя ждет награждение на Дне города 29 мая.
(стр 6).
Программы спортивных
мероприятий на Дне города
На Дне города будет проходить много различных соревнований для каждой возрастной
группы.
Более
масштабные
мероприятия
пройдут около здания почты,
а состязания, на которые
ожидается меньше участников, в парке. На площадке
между мэрией и почтой можно будет познакомиться с новой спортивной игрой –
диск-гольфом.
Это
индивидуальный вид спорта
с летающим диском, где
игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки, от стартовой точки до цели- корзины,
выполняя броски специальным диском. В парке пройдут
состязания по жонглированию футбольным мячом.
Перед центром культуры будет
установлен
минискейтпарк. (стр 5).
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üritused

Keila päeva üritused 2010
näitused ja kontserdid
Harjumaa kaunimad
käsitööd
19. mai-15. juuni
Harjumaa Muuseum
Keila Kultuurikeskus
Naistemoe aksessuaare
20. sajandist
Kuni 13. juunini
Harjumaa Muuseum
Sotsiaalkeskuse kunstija käsitööringide
ülevaatenäitus
„Mõeldud-tehtud!“
25. mai - 31. mai
Sotsiaalkeskus
Keila Linnaorkester
kell 13.00
Harjumaa muuseum
Keila Kultuurikeskuse
Reeda rühm, naisansambel ja Keila Pensionäride
Ühenduse rühm
ning Lahepere Lained
kell 15.00
Harjumaa Muuseum

mängud
Mängude tutvustus
Keila Päeval tutvustatakse
huvilistele Keskpargis põnevaid lauamänge. Telgist
leiab nii uusi kui vanu põnevaid lauamänge - näiteks
ülipopulaarsed strateegiamängud Katani asustajad ja
Carcassonne.
Viking Kubb
Tutvustatakse ka menukat
mängu Viking Kubb, mida
saab mängida kahekesi
või võistkondadega. Viking
Kubb on iidsete viikingite
osavusmäng, milles üritatakse oma puitkurikatega
maha visata vastasvõistkonna “rüütlid” (puitklotsid)
ning seejärel saada puhta
lahinguvälja keskmes olevale “kuningale”. Lisaks täpsele
käele on mängijatel tarvis ka
head taktikalist vaistu, sest
iga täpne tabamus muudab
vastasvõistkonna olukorra
keerulisemaks!

hiirekese mängutuba
Hiirekese mängutuba
lõbustab lapsi
Hiirekese mängutuba tegeleb lastega Keskpargi lastealal. Kella 10 – 13.00ni saavad
suuremad lapsed lastetelgis mängutoa loovusringi
juhendaja käe all erinevaid
loomakesi meisterdada ja
päris pisikesed mälestuseks
oma käejälge teha.
Kell 11.00 leiavad tegevust ka
beebid - on beebide virgutusvõimlemise pooltund.
Keskparki pannakse üles ka
vahva tasakaalurada, kus
põlve kõrgusele puude või
postide vahele pingule tõmmatud liinidel õpitakse tasakaalu hoidma ja kõndima,
hiljem ka hüppeid ja muid
trikke tegema. Tasakaalurada arendab koordinatsiooni
ja keskendumisvõimet, treenib lihaseid ja on väga lõbus.
Kõige põneva kõrval saab
näomaalijal lasta oma nägu
kaunistada.

Käsitöömeistrite õu
Harjumaa muuseumis
Harjumaa muuseum kutsub
Keila Päeval käsitöömeistrite
õuele. Kell 11.00 toimub muuseumisõprade rongkäik marsruudil Keila raudteejaam –
Haapsalu mnt - Keskväljak Jõepark – Harjumaa muuseum.
Muuseumi õuel on kohal
sepad, kelle juures iga soovija
saab seppade abil ketilüli sepistada ja sinna oma nimetähed lüüa.
Kohal on ka nahakoda, kes
näitavad pastelde ja kukru te-

gemist ja soovijad saavad meisterdamist ka ise proovida.
Lapsed saavad harjutada
karkudel käimist, vibulaskmist ja toimuvad erinevad osavusmängud.
Avatud on ka
välipuhvet „Roheline Konn 3“.
Tegevus Harjumaa muuseumi õuel kestab
kell 12.00 –
16.00.

Tordikonkurss ja –oksjon
Keila Sõpruslinnade Seltsi korraldatud konkursil võivad osaleda igas vanuses kondiitrid ja
pühapäevaküpsetajad.
Torte on võimalik
tuua
konkursile
kell
10.00 – 11.00
Keila SLS
telki Keskväljakul,
küpsetisele tuleb lisada
kinnises
ümbrikus

andmed tordi valmistaja kohta.
Reeglid:
- Tort tuleb tuua alusel
- Tordi suurus ja
kuju ei ole
määratud
- Tordid ega
alused ei
kuulu tagastamisele ega
ko m p e n seerimisele

Parimaid tordimeistreid autasustatakse.
Zürii hindab pühapäevaküpsetajaid 3 vanuserühmas
(kuni 10aastased, kuni 20aastased ning vanemad kui 20aastased) ja pagareid-kondiitrifirmasid eraldi. Autasustamine
toimub kell 12.15 pealaval.
Kõige kauneim tort müüakse oksjonil kell 12.30, müügist
saadava tuluga toetatakse Rukkilille lasteaeda. Lisainfo telefonil 53450788
Mõnusat küpsetamist

Keila Koer ja Keila Kuts 2010
Oodatud on kõik IPSONI
treeningrühmade liikmed ja
Keila linna koerapidajad oma
neljajalgsetega. Tõug või tõutus pole tähtis, oluline on, et
osalev koer oleks nõuetekohaselt vaktsineeritud. Kaasa võtta lemmiklooma pass (vet.
pass).
Nagu tavaks on saanud, demonstreerivad lühikese aja
jooksul koerad ja kutsikad oma
suhet peremehega. Koerad
peavad olema ligipääsetavad ja
käituma sotsiaalselt. See on
hea võimalus
näidata oma

koera kui ühiskonna liiget,
kes mitte ainult koduaias
või korteris ei paikne, vaid võtab aktiivselt osa pereelust. Tule ja
näita, et su
koer on tore,
ilus, lõbus ja
sõnakuulelik!
Kaasa elama on
oodatud ka kõik
eelnevate aastate
Koerad ja Kutsid.
Kogunetakse
postkontori ette kell 15.45 IPSONi infotelgi juurde. Võistlus toimub keskväljakul.
Keila koera ja Keila kutsi
autasustamine viiakse läbi

Spordialal toimub tavapäraselt erinevaid sportlikke üritusi igas vanuses huvilistele.
Suuremate
spordivõistlused toimuvad postimaja läheduses, väiksemad leiavad
tegevust Keskpargis.
Swedbanki ees on nn
jõuala, kus omavahel saavad
jõudu proovida kõige tugevamad mehed ja naised.
Linnavalitsuse ja postimaja vahelisel muruplatsil
tutvustatakse disc –golﬁ.
Mäng on sarnane golﬁle,
kuid aukude asemel on kasutada korvid ja pallide asemel lendavad taldrikud. Keila päeval üles seatav rada
on väiksem kui tavapäraselt,
kuid see ei vähenda mängurõõmu. Samas kohas tutvustab SA Keila terviserajad
rajahooldustehnikat. Keskpargis saavad lapsed osa
võtta jalgpalli täpsuslöögija žongleerimisvõistlusest.

Pesapalliklubi Sox Baseball
pakub võimalust palli lüüa
ja täpsust visata, Keila Lions
klubi korraldab traditsioonilise jalgrattavõistluse.
Loomulikul toimub ka tavapärane lastejooks.
Kultuurimaja juures olevas miniskatepargis saavad
oma oskusi näidata kohalikud ekstreemsportlased.
Osalevad BMX-ratturid, rulatajad ja tõukeratturid.
Kultuurimajas sees toimub kell 12.00 Allar Viiviku
ja Tenno Sivadi juhtimisel
paarismälumäng. Esitamisele tuleb 9 viieküsimuselist
setti, lisaks on eraldi voor
Keilast ja Harjumaast. Kohale on oodata Eesti kilvaparemikku.
Keila tervisekeskuses korraldab Lääne – Harju spordiklubi võistluseid põhikooli
poistele.
Sportlikku Keila Päeva.

KEILA LASTEJOOKS 2010
29. mai 2010
Kell 12.30 kogunemine Keila
Keskpargi meelelahutusalal.
Võistlusklassid:
6-aastased ja nooremad
mudilased.
7-8aastased, 9-10aastased
ning 11-12aastased poisid ja
tüdrukud.
Toimuvad ka temaatilised
jooksud – leopardi ja lehma

jooks koos maskottidega.
Jooksudistantsid on kõigile
jõukohased. Osalejatele kingitused.
Kell 13.00 toimub piraatide
jooks. Jooksule oodatakse
huvitavates piraadikostüümides lapsi, kus valitakse
välja stiilseimad piraadid.
Üritus toimub Rocca al
Mare kaubanduskeskuse auhindadele

Keila Jõud 2010
Keila Jõud spordiprogramm
viiakse läbi juba viiendat
korda. Võistlused algavad
kell 11.00 Swedbanki esisel
platsil. Üritus on kõigile osalejatele tasuta ja parimatele
on toredad auhinnad!
Keila Jõud spordiprogramm:
11.00 Võistlustele registreerimine ja kaalumine
12.00 Lamades surumise
võistlus pingilt (mehed ja
naised kuni 85kg)

13.30 Lamades surumise
võistlus pingilt (mehed ja
naised üle 85kg)
15.30 Sangpommi rebimise
võistlus
16.00 Viktoriin „Keila ja sõbrad“
16.30 Pidulik spordiprogrammi lõpetamine ja autasustamine
NB! Korraldaja jätab õiguse
teha programmis muudatusi! Infot leiab aadressilt
www.programm.ee.

Osavaim spordipoiss
Keskväljaku laval. Samal ajal
toimub ka koerte demonstratsioonesinemine, kus erineva
tõu ja suurusega koerad näitavad oma töötahet ja oskusi.

Meestehoid
Meestehoid on avatud
Keskpargis kell 10.00 –
14.00.
Meestehoius saavad mehed lugeda värskeid lehti ja ajakirju
ning keset laadamelu rahulikult aega veeta. Meestehoius
hoolitsetakse meeste eest: töötab meestejuuksur (parima tulemuse saamiseks peavad
juuksed puhtad olema), saab

Sport Keila päeval

lasta piirata habet. Pakutakse
lõõgastavaid pea- ja õlavöötmemassaaže.
Kell 12.00 - 13.00 toimub
sportlik tugitoolipetangi võitlus. Avatud on kohvik Läte
koolipere küpsetatud hõrgutistega. Meestehoius teenitud
tulu läheb mittetulundusühingu Haridus- ja Kultuuriselts
Läte hüvanguks.

Keila 6.-8. klassi poistele
ja lastevanematele!
MTÜ Lääne-Harju Spordiklubi kutsub kõiki 6.-8. klassi poisse osalema konkursil „Osavam spordipoiss“.
Võistlus toimub 29.
mail kell 11.00 Keila
Tervisekeskuses.
Võisteldakse
palliharjutustes
nii käe kui jalaga, toimuvad
mitmesugused
jooksuvõistlused
ja osavusvõistlused.
Eelregistreerimine
aadressil
laaneharjusk@
gmail.com kuni 25. maini.
Märkida ära lapse nimi, kool
või lasteaed, kontaktandmed ja sünniaasta.
Võistlus kestab orientee-

ruvalt 1,5-2 tundi. Osalustasu
10 krooni lapse kohta.
Auhinnad:
• Eelregistreerunud lapsed
saavad Harju Kalev t-särgi
• Parimad saavad
võimaluse tasuta osaleda MTÜ
Lääne-Harju
Spordiklubi
poolt korraldatavas spordi- ja
p u h ke l a a g r i s
06.-12. 06.2010
looduslikult kaunis
Tuksi
Spordibaasis
Läänemaal Noarootsi vallas.
• Parimad saavad kutse ja
võimaluse osaleda pallimängu treeningutel alates
septembrist 2010.
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Keila saab uue filmi

Keila Linnavalitsuse väljakuulutatud videoklippide
konkursile „Minu
kodu – Keila“ laekus
tähtajaks, 14.maiks
11 ümbrikku, milles peitus 13 kuni
3-minutilist lühiﬁlmi. Suur osa neist
olid amatöörﬁlmi
konkursi kohta väga
heal tasemel.
valdur vacht

KEILA LINNA PRESSIESINDAJA

Olin esimene, kes enne züriile
hindamiseks andmist kõik saabunud filmid üle vaatas ja mu
süda rõõmustas. Olin peljanud, et osalejaid konkurisile ei
tule. Või kui tuleb, siis filmide
tase on...ei midagi erilist. Aga
ei – vähemalt pooled filmid on
tõesti head! Julgen väita, et vähemalt üks film on parem, kui
viimane linnavalitsuse poolt
elukutselistelt filmitegijatelt
tellitud pildirida. Nii mõnigi
filmidest sobib näitamiseks
palju suuremale auditooriumile, kui Keila linn seda pakkuda
saab.
Filmidest kumas autorite
sooje tundeid Keila suhtes.
Tõepoolest – nad kõik ju tegid filmi oma kodust, kuid
suhtumist väljendati erineval
moel. Väga sümpaatsena mõjus vaade kodulinnale läbi persooniloo – dokumentaalfilm,
kus edukas harrastusfotoraaf

Kaadreid ﬁlmidest
kirjeldab oma tundeid Keila ja
oma harrastuse vastu. Elanike
tundeid kodulinna vastu kajastati läbi intervjuude. Südamlik
oli ka kevadine kiri Afganistani. Kiirkaadrist näeb, kui vilgas meie elu siiski on. Võrdlus
1993.aastaga toob silme ette
ajaloo. Vaatajal on oodata ka
inimanimatsioonitehnikas ja
muusika- ja luulefilmi ning absurdihuumorit.
Konkurss näitas, kui oluline
on filmile heli. Kuidas heli võib
teha keskpärase filmi heaks ja
kahandada hea filmi väärtust,
ning kui palju annab väärtust
juurde, kui autor suudab montaazis heliga arvestada...
Paarile filmile annaks soovituse see kasutusse võtta oma

asutuses. See on Teie film!
Väga hea film, kuid Keila linna
kirjeldamiseks jääb tast väheseks.
Sel nädalal vaatab filmid üle
zürii. Esimeses voorus valitakse välja filmid, mida avalikuse
ette viia. Nende hulgast selgub
teises voorus võitja. Alles siis
avatakse ümbrikud autori(te)
nimedega. Otsuse teeb zürii
teatavaks Keila Päeval. Vähemalt ühte filmi soovitan võtta
uueks linna külalistele tutvustavaks vaatefilmiks, mida võiks
ka tirazeerida.
Parimaid konkursile esitatud videosid on võimalik kõigil
huvilistel vaadata Keila Päeval,
29. mail Keila kultuurikeskuses kell 19.40.

sport

Vikerkaare lasteaias oli spordinädal
sirje aija

LASTEAED VIKERKAAR LIIKUMISÕPETAJA

Lasteaias Vikerkaar on saanud
traditsiooniks pidada maikuu
teisel nädalal spordinädalat.
Spordinädalal võistlevad lapsed kolmel päeval kolmel erineval spordialal.
Esmaspäeval hüppasid lapsed hoota kaugushüpet, kolmapäeval viskasid palli ja reedel
toimus 30m jooks ja rühmadevaheline pendelteatejooks. Viimasest võtsid osa siiski vaid 6
- 7aastased lapsed.
Kolme spordiala tulemuste
põhjal selgitati välja selle aasta sporditüdruk ja spordipoiss.
Sporditüdruk 2010 tiitli sai
Kreete Kamber Pipi rühmast,

kes võitis 30m jooksu ja saavutas hoota kaugushüppes kolmanda koha. Spordipoiss 2010
tiitli omanikuks sai Andreas
Põder samuti Pipi rühmast,
kes võitis nii hoota kaugushüppe kui 30m jooksu.
Sel aastal olid lapsed oma
tulemuste poolest suhteliselt
võrdsed, alles viimasel päeval,
30m jooksus selgus spordipoiss ja sporditüdruk.
Rühmadevahelises pendelteatejooksus olid kiiremad
Pöial-Liisi rühma lapsed.
Toreda punkti spordinädalale pani reede õhtul perespordipäev, mis toimus juba viiendat
korda. Perespordipäeva avas
lasteaiajuhataja Maret, peale
mida algas ühisvõimlemine

liikumisõpetaja Sirje ja lasteaia
maskoti spordiahv Jo-Jo juhendamisel.
Soojendus tehtud, oli võimalus peredel osaleda kaheksal
erineval spordialal: põrgatada
korvpalli, hüpata hüpitsaga,
lüüa jalgpalli väravasse, sooritada pallislaalomit, läbida
takistusriba jne. Tegevust ja
sportimist tervele perele jätkus pooleteiseks tunniks.
Spordipäeva lõpuks selgitati suurima osalejatearvuga
rühm. Võitjaks osutus Arabella rühm, kes sai auhinnaks
suure puuviljakorvi. Teise ja
kolmanda koha said Naksitrallid ja Kullaketrajad. Üritust
jääb meenutama peredele antud osalejamedal.

KEILA RATTASÕIT - Keila Pikamaasarja III etapp
Pühapäeval 13. juunil kell 12.00 KEILA TERVISERADADEL
LASTESÕIT kell 11.00 (10-aastased ja nooremad)
TERVISELIIKUJATELE MATK (ka jalgsi)
KÕIGILE OSAVÕTJATELE LOOSIAUHINNAD
INFO: www.liikumisroom.ee

iNFO
YFU Eesti MTÜ
otsib vahetusõpilastele peresid
Rahvusvaheline õpilasvahetusorganisatsioon YFU Eesti
MTÜ otsib augustis Eestisse
saabuvatele vahetusõpilastele peresid.
Eestisse tuleb 32 vahetusõpilast
neljateistkümnest riigist üle maailma.
Eksootilisemad saabujad on
Taist, Uruguayst, Mehhikost
ja Uus-Meremaalt. Noored
vanuses 15-19 aastat õpivad
aasta aega Eesti keskkoolis,
eesmärgiks saada selgeks
eesti keel ja tutvuda siinse
kultuuriga.
Sõbralikud vahetuspered, kes tahaksid välismaist
noort oma pereliikmeks,
võivad asuda kõikjal üle
Eesti – linnas, alevis, külas.
Pole oluline, kas perel on
pakkuda noorele oma tuba
või vaid diivaninurgake. Oluline on avatus ja soov kogeda midagi enneolematut.
Koolid, kus noored õppima
hakkavad, valitakse vastavalt pere elupaigale või sellele, kus pere enda lapsed
juba õpivad.
Kõik noored kõnelevad
lisaks oma emakeelele ka
inglise keelt, seega on tegu
suurepärase
keelepraktikavõimalusega vahetusperele. Peale selle saab uue
pereliikmega koos elades
ülevaate ka tema kodukultuurist ise kuhugi reisimata.
Uus inimene kodus annab võimaluse oma igapäevaelu kõrvaltvaataja pilguga
näha. Senised kogemused
on näidanud, et tihti õpivad
pereliikmed oma tavapäraseid käitumismustreid analüüsima ja vahel muutmagi.
Praegu elab Eesti peredes 23 vahetusõpilast.
YFU Eesti MTÜ on noorteorganisatsioon, mis tegeleb
rahvusvahelise õpilasvahetusega alates 1992. aastast.
Esimene YFU maailmas
asutati 1951. aastal USAs.

foto: HARJUMAA MUUSEUM

vaba aeg

Graafik Olev Soansi
mälestuskonverents Keilas
HARJUMAA MUUSEUM

Reedel, 28. mail algusega
kell 11.00, toimub Harjumaa Muuseumis graafik Olev
Soansi 85. sünniaastapäeva
tähistav konverents. Meenutatakse Olev Soansi ja tema
tegevust
kunstiõppejõuna
ning käsitletakse praegust
kunstipedagoogikat, kunstniku rolli ja graafika muutumist ajas.
Alates 1966. aastast Keilas
elanud Olev Soansi (19251995)
tuntakse
eksperimenteerijana vabagraafikas,
kunstipedagoogina,
Eesti
kultuurilooliste kaartide autorina ja Tallinna Graafikatriennaalile
alusepanijana.
Keila kultuuriloolise kaardi
müügist saadud tulu annetas

O. Soans Keila Miikaeli kiriku roosakna taastamiseks ja
Harjumaa Muuseumi toetamiseks.
Olev Soansi mälestuse
jäädvustamiseks
asutasid
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, Keila Linnavalitsus ja Harjumaa Muuseum
2000. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Olev
Soansi mälestusfondi, mille
eelmise aasta jaotuse stipendium anti Markus Härmale.
Harjumaa Muuseum tänab
konverentsi ettevalmistamise
eest Kerttu Soans-Tammistot
ja Urmas Viiki. Kunstiteadlase Jüri Haini ja graafik Urmas Viigi esinemise salvestab
Raadio Ööülikool.
Konverentsi
läbiviimist
toetavad Eesti Kultuurkapital
ja Keila Linnavalitsus.

kava

Pühapäeval 20. juunil
kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus

LASTERISTIMISE PÜHA
Oodatud on lapsed,
keda nende vanemad
soovivad lasta ristida
Oma soovist palume teatada hiljemalt 16. juuniks
Täpsem info õp Marek
Rootsilt
51931501 või
keila@eelk.ee

Konverentsi päevakava
11.00 – 11.10
11.10 – 12.00

12.00 – 12.50
12.50 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Tervitus
Jüri Hain
Olev Soans Tallinna graaﬁkatriennaali
ellukutsujana ja ideede generaatorina
Urmas Viik
Graaﬁka muutumisest ajas
Kohvipaus
Ivar Sakk
Infograaﬁka
Maiu Rõõmus
Olev Soansi meetodi kasutamisest tänases
Eesti Kunstiakadeemias
Kerttu Soans-Tammisto
Isiksuslike omaduste osa inimeste
liikumisel eesmärgi suunas

Puuetega laste päevahoid
Keila Sotsiaalkeskus, koostöös Keila Noortekeskuse ja MTÜ
Töötahtega pakuvad päevahoiuteenust vaimu - ja liitpuudega kooliealistele lastele, ajavahemikul 14.juuni kuni
02.juuli (12 tööpäeva).
Info ja registreerimine sotsiaalkeskuse telefonil 6791571
või kohapeal.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha

Palju õnne!

7

Avaldame siirast kaastunnet
kallile Moonika Ehale ja tema
lähedastele armsa

sport

näitus

SÕNAKUULELIKKUSE
VÕISTLUS KOERTELE
Keila karikas 2010
22.mai kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
NAISTEMOE AKSESSUAARE
20. SAJANDIST
11. märts - 13. juuni
Harjumaa muuseum
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.

teater
“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.
Keila kultuurikeskus

kontsert
HOOVIKONTSERT
22.mai kell 16:00 - 20:00
Kontsert ja grafﬁti tegemise
esitlus
Keila Avatud Noortekeskuse
õuel

MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Igal esmaspäeval ja kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs tasuta.
Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus

“ VÕIMELDES KAUNIKS JA
TERVEKS”
23.mai kell 17:00 - 19:00
Esinevad võimlemisklubi Sistrum ja lasteaed Vikerkaar
Keila tervisekeskus

muud üritused
SOS LASTEKÜLA “VABATAHTLIKE TALGUD”
23.mai kell 12:00 - 17:00
Keila Sos lasteküla
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
27.mai kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda
animaﬁlm “Lamemaa“
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
OLEV SOANSI MÄLESTUSKONVERENTS
28.mai kell 12:00 - 16:00
Olev Soansi 85. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents.
Harjumaa Muuseum

Nelipüha jumalateenistus
armulauaga
23. mai kell 11.00. Keila Miikaeli
kirik
Pühapäevakool
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse maja. Paldiski mnt 2
Piibli – ja palvetund eakatele
25.mai kell 13.00. Koguduse
majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Sündinud

Emilia Kummel
Adelia Kaimer
Arabella-Desiré Kahro
Lahkus igavesele unele

Elfriede Hermine
Reimde

kaotuse puhul.
Riina ja Kätlin peredega

Mälestame

Mälestame naabrimeest ,

Osvald
Pullaveer`i

Osvald
Pullaveer`i

05.09.1913 – 12.05.2010

ja avaldame kaastunnet

Avaldame südamlikku

naabrid: perek.

kaastunnet omastele

Küttim,Ojapõld,Härm ja

omastele.

02.02. 1918 – 17.05.2010

Keila linna pensionäride
Leinavad omaksed

Teatame kurbusega, et on

Anni,Anna,Marina,

ühendus

Marko,Liivi,Sulev.

Kaotus on valus, mälestus jääb.

Südamlik kaastunne

Avaldame sügavat

omastele, kalli

lahkunud armas vend ja onu

kaastunnet omastele

Lilli
Pentjärve

Osvald
Pullaver

kaotuse puhul.

05.09.1913 - 12.05.2010

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

VANAEMA

9.05.2010
3.05.2010
16.05.2010

Lilli
Pentjärve
surma puhul .

Naabrid: Põlluveer, Küttim,

Sugulased

Ojapõld, Heina, Viisitamm ja

naabrid: Anni,Anna,Marina,

Veerme.

Maria,Marko,Liivi,Sulev.

Südamlik kaastunne
Kallist ema

Keila Noortekeskus
kutsub 10-12 aastaseid lapsi osalema linnalaagris

SUVESEIKLUS JÕESAAREL III
14.–17. juunil kell 10-16

14. juuni

LOODUSPÄEV

Hall hobune, rohelised aisad? Õpitakse tundma Keila jõeparki.
Saadud teadmised kinnistame seiklusliku maastikumänguga.

15. juuni

VÄLJASÕIT RAPLAMAALE

Tutvume Mahtra Talurahvamuuseumi ja selle ümbrusega.

16. juuni

LUGEMISPÄEV

Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga
õmmeldud? Loeme raamatuid, proovime jutte üles kirjutada,
joonistada ja meisterdada.

17. juuni

FOTOPÄEV

Olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks
mina jään, silmad minul on, aga need ei näe, kõrvad minul on,
aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi?
Jagame lastele nippe, kuidas pildistada, mida sealjuures tähele
tuleb panna, kuidas jäädvustada liikuvat objekti jne. Saadud
teadmisi rakendame ka praktikas.
Osavõtutasu: 300 krooni
Registreerimine: kuni 10. juunini telefonil 678 1668 või e-posti
aadressil muuseum@hmk.ee.
Registreerida saab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
Maksmine sularahas Harjumaa Muuseumis või arve alusel.
Osalejate arv: max 20 last
Lisainfo: Liisa Põld, liisa.pold@hmk.ee

Jaanika Jaanits, jaanika.jaanits@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

Salme Pajuri’t

LINNALAAGER
8.- 10. aastastele poistele ja
tüdrukutele

14.-18.juuni

• Meisterdamine ja sportmängud
• Mini loomaaed ja leivategu
• Ujumine ja lennuki külastus
• Esmaabi koolitus
• Laagri lõpetamine
Laagripäeva kestus 10.00-16.00
Laagri maksumus on 500EEK,
mis sisaldab muuseumide
külastusi,ujula piletit, esmaabi
koolitust, ja toitlustust.
Registreerimine e-mailil knk@
keila.ee (lapse nimi, vanus ja
kontaktandmed)
Kohtade arv on piiratud!

Pühapäeval, 23.mail kell 17.00
Keila Tervisekeskuses

KALMISTUPÜHAD 2010

VÕIMLEMISPIDU 2010
“ Võimeldes kauniks
ja terveks”

6. juunil kell 13.00 Korvi kalmistul
20. juunil kell 14.00 Karjaküla kalmistul
Laulab Tallinna Oleviste meeskoor
25. juulil kell 11.00 Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus

Esinevad: VÕIMLEMISKLUBI SISTRUM
LASTEAED VIKERKAAR

1. augustil kell 14.00 Ohtu kalmistul
Täiendav info: 604 4808 või 51931501 (õp M. Roots)

VENNA
surma puhul.

mälestavad
95. sünniaastapäeval

7.-11. juuni

• Polümeersavist ehete meisterdamine
• Esmaabi koolitus
• Miia-Milla-Manda muuseumi
külastus
• Teatri- ja tantsupäev
• Laagri lõpetamine

Ly Eesmaa`le kalli

Töökaaslased

lapsed peredega

OÜ Varahooldus`est

Kuulutused
56152818, 53475340.

kinnisvara
Anda pikaajaliselt üürile heas
korras kõigi mugavustega 1toaline
korter Keilas. 5535318.
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

port meie poolt kohale toomisega.
Tel.58033448 Ain.

müük
Saetud, lõhutud toores hall lepp
420 eek/ruum ja sanglepp 460
eek/ruum. Kuiv lepp 30 eek/40l
võrk. Tellimine E-R 09:00-17:00
Tel:5033119 e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus

Vahetada väikse aiaga majaosa Keilas 1-toalise korteri vastu
(1korrus + kompensatsioon). Majas kolm tuba, köök, tsentraalvesi,
õhksoojuspump ja ahjuküte. Õuel
garaaz, kuur ja pesuköök. Tel.
53993125.

Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi
teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged. Asume Tutermaal OÜ Metanex tel. 6782055.

Üürile anda 2toaline osaliselt
möbleeriud korter Keilas. Otse
omanikult. Üür kokkuleppel. Tel-

Pottsepatööd,klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Töödest pildid. Materjal ja trans-

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
K 26.mai
L 29.mai
P 30.mai

17.00
13.00
12.00
11.00
17.00

Keila JK (A)
Keila JK (01-02) II
Keila JK (01-02) I
Keila JK (03-04)
Keila JK Mehed

-

Pottsepatööd (ahjud, kaminad,
välikaminad, pliidid, soojamüürid,
korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel:
55621455.
Organismi ülduuringud ja teraapia, massaaž, põletikuliste ja
valuliste kohtade raviks moksa
lamp (sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki , teisipäeviti
eelregistreerimisel kaaniravi. Uudis: seljavenituspink (aitab nihkunud lülid, liigesed ja kõõlused taas
paika)! Keila Tervisekeskuses MiniSPAs. Info tel 5333 0299 Merike
või vt www.algallikas.ee.

Pärnu JK
Nõmme United
FC Pirita
Operi JK
Kohila JK Püsivus
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Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

MÜÜJAID
Eeldame kandidaadilt:

* vanust vähemalt 18-aastat
* soovi töötada teenindajana
* korrektsust, kohusetundlikkust
ja täpsust

Omalt poolt pakume:

Pakume tööd logistikule
Asume Sauel, Pärnasalu 11.
Vajalik inglise ja vene keele oskus,
kasuks tuleb eelnev töökogemus.

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 27.maiks aadressil
personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

CV palun saata andrus@arcotransport.ee
www.arcotransport.ee

Avatud on uhiuus
kunsti- ja käsitöötarvete
pood Keilas, Keskväljak 15
(I korrusel endises
kontoritarvete kaupluses)
Kui sulle meeldib luua oma kätega midagi ilusat siis ootavad sind
kvaliteetsed Tšehhi helmed, pärlid ja poolvääriskivid!
Lisaks ehete osad ja tarvikud, FIMO polümeersavi,
tikkimistarvikud ja – komplektid, lõngad, niidid, valmis
käsitööesmed ja palju muud!
Ühtlasi võtame müüki kvaliteetset
käsitööd.
Avatud: E-R 9:30-18:00, L 9:00-14:00 P suletud.

AS
AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

E-R 11:00-20:00
L 12:00-22:00
P 12:00-20:00
Nädalavahetustel
erimenüüd

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

20.-22.mai

tel.6713399
www.maeru.ee

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
SÜNNIPÄEVA
YAYA Hollandist-uuedSOODUSTUS
mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

KOGU KAUP

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

-17%

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
L 10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD
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7.-- 11
7
11. juunii jja
a9
9.-- 13
13. august
Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Paides, Elvas, Valgas,
Keilas, Kohilas, Sakus, Otepääl, Põlvas, Tamsalus, Võrus

Vanus 6 -11 aastat
Laagrid toimuvad E-N 10-17, R 10-13
Tasuta lõuna, joogid ja puuviljad igal päeval
Ekskursioon, kus kohtutakse profimängijatega

Taskukohane hind
750EEK!

Kohtu profiga!
Palju jalgpalli!
Leia uusi sõpru!
Tasuta jalgpallivorm!
Sinu nimeline särk!
Parimad treenerid!

Lisainformatsiooni saab Indrek Zelinskilt telefonil 58 501 308
ja Eesti Jalgpalli Liidust telefonil 627 9960
kodulehelt: www. jalgpall.ee - rahvajalgpall - suvelaagrid
Kõik treenerid on läbinud Jalgpalli Liidu spetsiaalse koolituse.
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Registreeri end nädalasele spordi ja meelelahutuslikule üritusele!
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