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Olev Soansi
sünnipäeva
tähistas
konverents
Harjumaa Muuseumis
toimus graafik Olev Soansi 85. sünniaastapäeva
tähistav konverents. Meenutati Olev Soansi ja tema
tegevust kunstiõppejõuna
ning käsitleti praegust
kunstipedagoogikat,
kunstniku rolli ja graafika
muutumist ajas.

lk 3
Katted

Taastatav asfaltkate

1 toru

TINGMÄRGID

Taastatav betoonkivi kate

uudis
uudised

Taastatav kruusakate

Taastatav haljasala

2 toru

V1
K1

3 toru

SK1

Vasara tänaval algavad tööd
1 toru kaevikus
2 toru kaevikus
3 toru kaevikus

Hiljemalt ülejärgmisel nädalal alustab
AS Keila Vesi ehitustöid Keilas Vasara
tänaval. Rekonstrueeritakse vanad veeja kanalisatsioonitorud, lisaks rajatakse
piirkonda sadeveekanalisatsioon.
Kokku rajatakse ja rekonstrueeritakse Vasara tänava piirkonnas 1645 m veetorustikku,
582 m reoveekanalisatsiooni
torustikku ja 829 m sademevee torustikku. Peatöövõtja
on AS Vensen.
AS Keila Vee juhataja Veiko Kaufmanni sõnul kestavad

sport

tööd terve suve: „Torustike
paigaldamisega alustame hiljemalt juuni keskpaigas Vasara tänava nn pikemal ehk
Uus-Paldiski maantee poole
jääval osal. Kaevetöid alustatakse Piiri tänava poolt
ning liigutakse edasi ca 50100 meetri pikkuste lõikude

kaupa, kus on siis tugevalt
takistatud nii liiklemine kui
parkimine.“ Kaufmann lubas,
et piirkonna elanikke hoitakse
tekkivate takistustega jooksvalt kursis: „Eelmisel esmaspäeval kohtusime koos ehitaja
ning linnavalitsusega Vasara
tänava korteriühistute esindajatega ning selgitasime neile
tööde käiku. Olemas on kõigi
piirkonna ühistute esindajate
meiliaadressid, millele hakkame jooksvalt infot saatma.“
Pärast kaevetööde lõppu
taastatakse ka teekate. Keila

Keila päeval
toimunud võistluste
tulemused
lk 6

abilinnapea Enno Felsi sõnul
hoitakse tööde tegemise ajal
juba kaevatud teeosa küll sõidetavana, kuid kõvakate taastatakse kogu tänaval korraga
ning seda pärast kaevetööde
lõppu. Enno Fels: „Paraku ei
ole võimalik sel aastal Vasara
tänavat täielikult rekonstrueerida, mis on küll linnal kavas
ning mille jaoks on olemas
ka projekt. Sel suvel rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning ühtlasi
paigaldatakse Vasara tänava
rekonstrueerimise projektis

vaba aeg

Proj. veetorustik
Proj. olmekanalisatsioon
Proj. sademeveekanalisatsioon
Ümberprojekteeritav sademevee restkaevu asukoht

Märkused:
1. Teekatte taastamise mahud vastavad AS K&H VK torustike osa projektlahendusele ning Keila
Linnavalitsuse nõuetele teekate taastamise osas.Taastatavate teekatete konstruktsioonid vastavalt K&H
tööprojektile.
2. K&H tööprojekti raames on ette nähtud tee rekonstrueerimine (rajamine osaliselt uude asukohta) ning
osaliselt uute side- ja elektrikaablite rajamine ning olemasolevate likvideerimine, mis ei kuulu käesoleva
hanke koosseisu ja teostatakse peale VK torustike rajamist.
3. Joonisel on näidatud minimaalsed katete taastamise mahud. Taastamisel kuuluvad kõik teekatted ja
rajatised, mis ehitustööde käigus kahjustatakse (liiklusmärgid, aiad, piirded, äärekivid, haljastus jne).
4. Lõikudes kus asfaltkatte taastamine on ette nähtud kogu tee laiuses, tuleb teostada uus
vertikaalplaneerimine, et sademevesi valguks rajatavatesse restkaevudesse. Vajadusel muuta
restkaevude asukohti.

ette nähtud sadeveekanalisatsioon, kasutades ära asjaolu,
et torustikke on koos oluliselt soodsam ehitada. Teekate
taastatakse maksimaalselt.“
Vasara tänava tööde kogumaksumus ilma käibemaksuta on 5 196 714 krooni, sellest 3 178 025 krooni tuleb
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. ASi Keila Vesi omafinantseeringu suurus on 1 317
195 krooni. Sajuveekanalisatsiooni ehitust finantseerib ca
700 tuhande krooni suuruses
summas Keila linn.

JOONIS 1
Keila linn Vasara tn piirkonna teekatete taastamine
AS K&H tööprojekti (töö nr: 1841VK09) mahus
Mõõtkava 1:500 08.03.2010

Noored tutvuvad
tööturuga
Suvel Keilas tööle hakkavad noored pidid läbima
töövestluse ja osalema
tööturgu tutvustaval
koolitusel.

lk 6

Keila päeva
järelkaja
lk 5 ja 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Kuidas joobes inimesed
ära upuvad

Kas tagantjärele tark
on tark olla?
Eesti Panga asepresident Märten Ross rääkis täna oma
euroteemalises loengus Keila linnavalitsuses, et kuigi kõik
ootavad Eesti Pangalt ühe konkreetse numbriga väljendatud majandusprognoosi, ei ole nemad ise sugugi nii
vaimustunud täpsete protsentide esitamisest. Nimelt on
tulevik alati seotud teatava määramatusega ning igasugune katse ennustada, mis tuleb, võtab arvesse tervet hulka
eeldusi. Neid eeldusi inimesed kuulda ei taha, tahavad vaid
konkreetset numbrit – ütle, kui palju majandus tõuseb või
langeb. Ja ütlevadki, kuigi teavad, et see võib ebaõigeks
osutuda.

Joobes inimesed
upuvad, sest ei saavuta hingamise ja
liigutuste vahel rütmi ja hingavad vales
kohas. Enamasti
uputakse üsna kalda lähedal.
gert teder

Sarnaseid „konkreetseid numbreid“ ütleme kõik välja
iga päev - igaüks meist teeb iga päev palju otsuseid, väiksemaid, suuremaid ja väga suuri. Kui neid otsuseid aasta
pärast vaadata, siis on osa neist kindlasti osutunud õigeks,
osa valeks.
Kõigi nende tagantjärele vaadates “õigete“ ja „valede“
otsustega seoses on tark meeles pidada üht asja – kõik
nad on võtnud arvesse teatavaid eeldusi. Kui ma eelmisel
aastal midagi otsustasin, siis ma ei saanud kuidagi kindlalt
teada, milline olukord on aasta hiljem. Seega ei ole ka mõtet targutada teemal, kuidas oleks võinud teha. Jah, ma ka
tean, et kui oleksin ostnud korteri mitte kolm aastat tagasi,
vaid praegu, siis oleksin maksnud palju vähem. Ja siis? Tol
hetkel ma seda ei teadnud.
Rumal on see otsus, mis on tehtud läbimõtlematult,
mitte see otsus, mis ei suutnud võtta arvesse tulevikus
tekkivaid muutusi. Ma küll arvan, et kui suudaksin ennustada seda, kuhu suunas maailma majandus areneb,
100%lise täpsusega, siis ma ilmselt ei teeks neid otsuseid,
mida praegu iga päev teen. Ehk tsiteerides Olari Taali:
«Oleks ma pooltki nii tark nagu mu naine tagantjärele...»

Doris matteus
doris@keila.ee

MTÜ SELTS EESTI VETELPÄÄSTE

Inimestele on kinnistunud arvamus, et purjus inimene hindab oma võimeid üle ja upub
just sellepärast. See on ka mõnel juhul tõsi, kuid minu kogemus näitab, et uppunud inimesed leitakse enamasti üsna
kalda lähedalt, mitte kaldast
väga kaugel. See näitab, et ujuma minnes uppumisel ei ole
mingit pistmist võimete ülehindamisega. See pole nii, et
joobes inimene on tundnud, et
suudab ujuda 50 ringi ümber
saare ja siis upub ära. Probleem
on hoopis selles, et joobes inimene arvab, et kõik tema keha
funktsioonid toimivad samamoodi nagu kainena, kuid paraku nii see ei ole. Uputakse üsna
selle koha lähedal kust vette
mindi.
Joobnul puudulik tasakaal
Joobes inimese liigutused kaotavad loomuliku koordinatsiooni. See kehtib nii alkoholijoobe
kui narkojoobe kohta. Joobes
inimene kipub tuikuma ja kergemini tasakaalu kaotama. Kui
sa maa peal kõnnid ja komistad
ning kukud, lööd ennast ära.
Vees ei ole meil aga pidepunkti
maapinnaga, seal me hõljume

Joobes inimese liigutused kaotavad loomuliku koordinatsiooni
ja lisaks eelnevale ei saa me vee
all hingata. Häiritud tasakaalu
tõttu tehtud viga on vees hoopis teiste tagajärgedega.
Ka heal ujujal joobnuna halb
koordinatsioon
Ka kõige parema ujuja koordinatsioon on joobes olekus häiritud. Vees ujumiseks on vaja
saavutada rütm lihasliigutuste
ja hingamisliigutuste vahel. Kui
koordinatsioon on paigast ära,
ei liigu inimene rütmis ning
võib vales kohas ehk vee all
hingata. Inimene tõmbab endale vett sisse ja upubki purjus
peaga ära, sõltumata sellest kui
hea või halb ujuja ta on.
„Kuiv uppumine“
Inimene võib uppuda ka nii, et
lahangul meedikud inimese
kopsudest vett ei leia.
Nagu öeldud, ei saavuta pur-

“Ka kõige
parema ujuja
koordinatsioon
on joobes olekus
häiritud. Vees
ujumiseks on
vaja saavutada
rütm
lihasliigutuste ja
hingamisliigutuste vahel.
Inimene tõmbab
endale vett sisse
ja upubki purjus
peaga ära,
sõltumata sellest
kui hea või halb
ujuja ta on.”

Foto: sxc.hu

jus inimene hingamise ja liigutuste vahelist rütmi, hingab
kord ühtepidi, kord teistpidi
ning tekib moment, kus ta võib
sisse hingata õhku veega pooleks. Vesi satub ootamatult
tema hingamisteedesse. Organismil on aga olemas kaitsereaktsioon. Teatud asju teeb
organism niimoodi, et me ise
seda kontrollida ei suuda. Kui
hingamisteedesse satub vesi,
mis ei tohiks seal üldse olla, tekib reflektoorne hingamisteede
sulg. Hingamisteed sulguvad,
häälepilu tõmbub kokku, et
vesi kopsu ei satuks. Aga ka
õhku ei pääse enam sisse. Sellest hetkest hakkab lämbumine. Hädasolija käitumine ja liigutused
on
identsed
uppumisele. Lahangul aga meedikud inimese kopsust vett ei
leia, kuid ikkagi on surma põhjus vesi.

Nädal piltides
AS Terrat alustas
Keskväljakul kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimist, kasutades
Keila jaoks uudset
sujutustehnoloogiat. Süsteem on
lihtne – vana toru
pestakse ära, selle sisse lükatakse
spetsiaalsed
omavahel lukustuvad torujupid,
mis moodustavad
vana toru sisse
uue kesta.

Foto: märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Keila nädalaleht

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

Keila sotsiaalkeskuse lapiring valmistas
Hiirekese mängutoale kaks väikestele lastele mõeldud
lapitekki. Esmaspäeval anti tekid pidulikult üle.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Kultuuriminister Laine Jänes tegi
esmaspäeval põhjaliku ringkäigu Harjumaa Muuseumis.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Graafik Olev Soansi sünniaastapäeva
tähistas konverents

Eelmisel reedel, 28.
mail toimus Harjumaa Muuseumis
graafik Olev Soansi
85. sünniaastapäeva tähistav konverents.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Meenutati Olev Soansi ja tema
tegevust kunstiõppejõuna ning
käsitleti praegust kunstipedagoogikat, kunstniku rolli ja
graafika muutumist ajas.

Konverentsi kavas olid mitmed ettekanded, mis rääkisid Olev Soansist kui Tallinna
graafikatriennaali ellukutsujast ja ideede generaatorist,
graafika muutumisest ajas,
infograafikast, Olev Soansi
meetodi kasutamisest tänases
Eesti Kunstiakadeemiast kui
isiksuslike omaduste osast inimese liikumisel eesmärgi suunas. Kunstiteadlase Jüri Haini
ja graafik Urmas Viigi esinemise salvestas Raadio Ööülikool.
Alates 1966. aastast Keilas
elanud Olev Soansi (19251995)
tuntakse
eksperi-

menteerijana
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.
Harjumaa Muuseum tänab
konverentsi ettevalmistamise
eest Kerttu Soans-Tammistot
ja Urmas Viiki. Konverentsi
läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Keila Linnavalitsus.

Fotod: valdur vacht

Pildil annab Muuseumi direktor Riine Kallas
Olev Soansi tütrele Kerttu Soans-Tammistule üle metallikunstnik Kuldari Hüti annetatud plaadi Soansi portreega.

uudis

Keskpanga asepresident rääkis eurost

2. juunil andis Keila linnavalitsuses
paarikümnele huvilisele avaliku loengu
Eesti Panga asepresident Märten Ross,
kes selgitas eurole
ülemineku eeldusi,
ajakava ning põhimõtteid. Loengul
viibis ka Eesti Panga rahapoliitika
osakonna juhataja
Ülo Kaasik.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

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.
Märten Ross rääkis Keilas nii

majanduse üldisest olukorrast,
Eesti Panga hinnangust tulevikuarengutele, eurole ülemineku oodatavatest tagajärgedest
kui ülemineku toimumise üksikasjadest. Märten Rossi hinnangul on majanduskriis suures plaanis möödas: „Võib olla
võrdlemisi kindel, et suhteliselt
palju tootmist taastatakse ja tehakse ka uusi investeeringuid.“
Euro oodatava mõjuna tõi Märten Ross välja investeeringute
tuleku kiirendamise: „Euro
muudab majanduskeskkonna
stabiilsemaks, vähendab tehingukulusid ning muudab sellega
meie turu täiuslikumaks ja majanduse tõhusamaks.“ Samas
rõhutas ta, et euro ei lahenda
probleeme meie eest: „Ei ole
nii, et pärast euro tulekut pääseme vajadusest hoida kulud
kontrolli all.“
Põgusalt puudutas Ross ka
eurole ülemineku ajakava ning
põhimõtteid.
Saalisviibijate
küsimused puudutasid eeskätt
rahavahetusega
seonduvaid

aspekte ning võimalikku hinnatõusu. Märten Ross rahustas
küsijaid, märkides, et hoolimata kuulujuttudest on seni eurole üle läinud riikides otseselt
uuele vääringule üleminekuga
seostatav hinnatõus olnud väga
väike.
Loeng toimus eurole üleminekut käsitleva Eesti Panga
loengusarja raames. Kampaania
eesmärk on selgitada inimestele, millal langetatakse otsused
Eesti võimalikul ühinemisel
euroalaga, kuidas toimub rahavahetus praktikas ja milleks
tuleb valmis olla. Loengusarja
raames on ettekanded toimunud juba Krootusel, Kallastel,
Elvas, Narvas, Jõgeval, KohtlaJärvel, Rakveres, Kärdlas, Paides, Võrus, Viljandis, Raplas,
Pärnus ja Valgas. Kokku annab
keskpank loenguid 18 linnas
ja vallas. Eurole ülemineku
ajakava, põhimõtete ja sellega
seotud ürituste kohta leiab infot euroveebis aadressil http://
euro.eesti.ee

vahendusel, et ei soovi hetkel
veel oma plaanidest Keila-Joa
kinnistuga rääkida, kuid on
valmis seda tegema mõne aja
pärast.
Postimees.ee
Valmis Klooga harjutusvälja
keskkonnamõjude hindamise aruanne
Aruande kohaselt ei mõjuta
kaitseväelaste väljaõpe harjutusväljal oluliselt sealset looduskeskkonda, kui võetakse
arvesse vajalikke piiranguid.
Nii näiteks on harjutusväljal
elav linnustik suuresti juba
laskmistega harjunud ning
harjutusväljal olevate nõmmkoosluste püsimiseks on pidev
tallamine isegi vajalik. Olulisim probleem on ümberkaud-

set elanikkonda häiriv müra.
Klooga harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub
10. juunil Klooga Noorte- ja
Kultuurikeskuses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruandega saab tutvuda Kaitseministeeriumi
kodulehel
aadressil
http://www.kmin.
ee/et/klooga-harjutusvalja-detailplaneering
keilavald.ee
Keila vallal uus vallavanem
Pühapäeval 23.05.2010 toimunud Keila Vallavolikogu istungil valiti uueks vallavanemaks
Jaan Alver. Vallavanem Jaan
Alver´il on eelnev avaliku teenistuse kogemus Viimsi Valla-

Lühidalt
Keilas saab tasuta
õigusabi
Alates 31. maist annab MTÜ
Providus Keilas esmaspäeviti
kell 15.30 - 18.30 tasuta õigusabi. Soovides aidata inimesi ja
samaga saada ka tööpraktikat,
annavad Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 3. kursuse tudengid Kristina Harkovskaja ja Eve
Uiboupin konsultatsioone Keila
linnavalitsuse hoone I korrusel asuvates notari ruumides.
Infot teenuse kohta ja vastuvõtule aega broneerida saab
telefonil 56738631.„Tudengeid
ei saa lugeda võrdväärseteks
elukutseliste juristide või advokaatidega. Seega igaüks, kes
abi saamiseks tasuta õigusabi
poole pöördub, peab sellega
arvestama. Kasu on mitmepoolne: õigusmaastikul mitte
nii hästi orienteeruv isik saab
konsultatsiooni ning seda tasuta ja meie saame praktikat.“
ütles Eve Uiboupin. Nõuandjana on tulevased juristid valmis
selgitama kodanikele õigusi
ja kohustusi, leides probleemi
lahendamiseks optimaalseima
lahenduse. „Aitame inimesi
eelkõige probleemi lahendamise viisi valimisel, andes soovitusi ka edaspidise tegevuse osas.
Meie siiras tahe on võimalikult
hästi kõigi küsimustega toime
tulla,“ selgitas Eve Uiboupin.
Isikute vastuvõtt toimub esialgu kord nädalas esmaspäeviti
kell 15.30-18.30. Esmaspäevased vastuvõtud on planeeritud
kuni selle aasta jaanipäevani
ning seejärel septembrist 2010.
aasta lõpuni.

Riik müüb Keilas kinnisvara
Maa-amet müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel viis
riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevat
Keilas asuvat kinnisasja.
Müüdavad Keilas asuvad

Märten Ross ettekannet tegemas

Foto: valdur vacht

Killukesi teistest omavalitsustest
Keila-Joa loss sai uued eraisikutest omanikud
Riigi Kinnisvara AS sõlmis
Keila-Joa lossi kinnistu müügiks lepingu Andrei Dvorjaninovi ja Aleksandr Giduljanoviga. Lepingu summaks on 6,15
miljonit krooni. Keila-Joa lossi
viie hektari suuruse kinnistu
sihtotstarve on ühiskondlike
ehitiste maa. Kinnistul paiknevad riiklike kultuurimälestistena kaitse alla võetud
mõisa peahoone, väravahoone,
talli- ja karjakastell, külalistemaja ja kabel, kelder, mõisa aia
piirdemüür ja park. Ostjatega
kokkuleppel toimuvad ka sel
suvel Keila-Joa lossis varasemalt planeeritud Eesti Draamateatri etendused. Andrei
Dvorjaninov teatas oma juristi
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valitsusest, kus ta töötas aastaid abivallavanemana. Koos
uue vallavanemaga alustab
tööd ka uus neljaliikmeline
vallavalitsus koosseisus Age
Leedo, Aimar Altosaar ja Mai
Luuk.
Keilavald.ee
Saue Avatud Noortekeskus
sai nurgakivi
1.juunil pandi nurgakivi Saue
Avatud Noortekeskuse uuele
hoonele.
Saue Noortekeskus asutati
16. aprillil 1998. aastal ning
ta oli peale Eesti taasiseseisvumist teine kohaliku omavalitsuse poolt asutatud noortekeskus.
Tänaseks on Saue noortekeskus tõestanud oma oluli-

sust piirkonna noortele vaba
aja veetmisel ning mitteformaalsete õppimisvõimaluste
pakkumisel. Saue Linnavalitsuse keldrikorruse ruumid aga
ei võimalda arendada kaasaegse noorsootöö kõiki võimalusi.
Nii otsustaski Saue linn tuua
noored keldrist välja ja ehitada uus noortekeskuse hoone.
Idee teostamiseks konkureeriti Euroopa Struktuurfondide
rahastusele ning 10. detsembril 2009 .a. eraldatigi noortekeskuse ehituseks 15 miljonit krooni, millele linn omalt
poolt lisab 2 miljonit krooni.
Noortekeskus tuleb kahekorruseline ning kasulikku pinda
saab olema 1100 m2. Hoone
valmib aastavahetuseks.
saue.ee

objektid on:

Koidu tn 10b kinnisasi
(29601:015:0038; 0,216 ha;
(E)), alghind 432 000.-,
tagatisraha 43 200.-;
Põllu tn 3a kinnisasi
(29601:005:0073; 0,141 ha;
(E)), alghind 282 000.-,
tagatisraha 28 200.-;
Kruusa tn 25 kinnisasi
(29601:002:0297; 0,1082 ha;
(E)), alghind 189 300.-,
tagatisraha 18 900.-;
Tammemetsa kinnisasi
(29601:002:0291; 0,2617 ha;
(E)), alghind 392 500.-, tagatisraha 39 200.-;
Tammelaane kinnisasi
(29601:002:0290; 0,2455 ha;
(E)), alghind 368 200.-, tagatisraha 36 800.-.
Avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud 1. juunil
vastava teate avaldamisega
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti
kodulehel www.maaamet.ee.
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Keila Linnavalitsuses

Raamatukogus algas
suveaeg
Harju Maakonnaraamatukogu
läks alates 1. juunist üle suvistele lahtiolekuaegadele. Kolmapäeval on kojulaenutus avatud
kuni 19.30-ni.
Juunis, juulis, augustis on
Harju Maakonnaraamatukogu
avatud tööpäevadel kell 10 - 18,
teatas Kaja Hõimoja.
Raamatukogu kojulaenutus
(Keskväljak 12, I korrus, tel.

6045 671 ) on suvel kolmapäeviti täiendavalt avatud 10-19.30.
Võimalik on tagastada teistest
osakondadest laenutatud raamatuid.
Raamatukogu on suletud
laupäeviti, pühapäeviti ning iga
kuu viimase reedel.
Lisainformatsiooni raamatukogu kodulehel http://www.
hcl.ee/

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Keilas, Vaikne 24 asuvale 1212
m2 suurusele 100% elamumaa sihtotstarbelisele kinnistule üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks.
Kavandatava
üksikelamu
laienduse eskiisi koos projekteerimise tingimustega
tuleb tutvustada naaberkinnistu Tamme põik 11 omanikule (teiste kõrvalkruntide
omanike kirjalik nõusolek
on olemas), asendiplaanile
tuleb võtta tema kirjalik
nõusolek või seisukoht ning
see esitada Keila Linnavalitsusele eskiislahenduse kooskõlastamiseks. Üksikelamu
laienduse arhitektuurse lahenduse
projekteerimisel
tuleb arvestada, et see moodustaks olemasoleva hoonega ühtse arhitektuurse ansambli
ja
sobiks

väljakujunenud linnaruumi
miljöösse. Ehitisteregistri
andmetel on krundil olemasolev elamu ehitusaluse
pinnaga 55 m2, mille esmane kasutus on registreeritud
1980. aastal, kõrvalhoone
ehitusaluse pinnaga 60 m2
ning rajatisena puurkaev.
Krundile on lubatud ehitada
üks üksikelamu ja üks kõrvalhoone. Lubatud on kuni
2korruseline ja maksimaalselt 9 m kõrgune üksikelamu ja ühekorruseline kuni 5
m kõrgune abihoone. Katusetüübiks sobivad viilkatused

Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol. 3
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, ühisja 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 LINNAVALITSUSE LIIKMED
1) Tanel Mõistus esitas Korruptsioonivastase seaduse § 14
lg 4 kohaselt majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile
ja tema deklaratsiooni andmed
avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
2) 1. Enno Fels 3. Abilinnapea.
4. Keila Linnavalitsus. 5. 25 000
EEK. 6. korter, Harjumaa, Keila
linn, 4043102; suvila, Harjumaa, Keila vald; garaažiboks,
Harjumaa, Keila linn, 3512602.
7. Puudub. 8. Puudub. 9. AS
Swedbank, arvelduskonto. 10.
AS Swedbank 44 143 EEK ja 12
191 EEK; 11. Sõiduauto Honda
Civic kasutusliising. 12. Keila
Linnavalitsuse liikme hüvitis,
AS-i Keila Vesi nõukogu liikme
tasu, OÜ Varahooldus nõukogu
liikme tasu, KÜ Luha juhatuse
liikme tasu.
3) 1. Eike Käsi 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. 25 000 EEK 6. Elamumaa; Harjumaa, Harku vald,
3831602 (ühisomand); korter,
Harjumaa, Keila linn, 7212202
(ühisomand); korter, Harjumaa;

Keila linn, 31193 (ühisomand).
7. Sõiduauto Opel Corsa, 1995;
sõiduauto Mercedes Benz,
2002 (liising); 8. Puudub. 9.
AS Swedbank, arvelduskonto, 2
krediitkontot; 10. Puudub. 11.
Hüpoteek Swedbank´i kasuks,
hüpoteek Nordea Panga kasuks,
käendusleping eluasemelaenule. 12. Keila Linnavalitsus töötasu ja linnavalitsuse liikme tasu.
4) 1. Ahti Noor 3. Linnavalitsuse liige 4. Keila Linnavalitsus. 5.
5000. 6. Puudub. 7. Sõiduauto
Citroen. 8. Puudub 9. AS Swedbank, 2 arvelduskontot. 10.
Puudub. 11. Puudub. 12. Keila
Kool, töötasu.
5) 1. Avo Reiska 3. Finantsjuht. 4. Keila linnavalitsus. 5. 25
000 kr. 6. Korter, ühisomand,
Tallinn,
16235601;
korter
ühisomand, Tallinn, 12526901,
korter
ühisomand,
Tallinn
12522301, korter ühisomand
Tallinn 12505901. 7. Puudub.
8. OÜ Elgon Consulting, 1, 160
000 EEK. 9. Swedbank, arvelduskonto. 10. Puudub. 11. Puudub. 12. Keila Linnavalitsus,
töötasu ja linnavalitsuse liikme
tasu, OÜ Varahooldus nõukogu
liikme hüvitis, OÜ Elgon Consulting töötasu.

Krimiuudised
securitas 1660
27.05 21.10 - Aiandi 2 juures tarvitati alkoholi, laiali saadetud.
28.05 22.00 - Kaamera saatis
lauluväljakule, seltskond tarvitas alkoholi. Hoiatatud, minema
saadetud.
28.05 22.51 - Kaamera saatis
lauluväljakule, 2 seltskonda tarvitatsid alkoholi. Isikud tuvastatud, info edastatud politseile.

28.05 23.15 - Algkooli juures tarvitati alkoholi. Hoiatatud, minema saadetud.
28.05 23.20 - Kaamera saatis kiriku ette, bussipeatuses tarvitati
alkoholi. Isikud tuvastatud, info
edastatud politseile.
29.05 16.08 - Säästumarketis
lärmas ja segas inimesi alkoholijoobes isik. Üle antud politseile.
30.05 00.00 - Selveri parklas
autod. Minema saadetud.
30.05 11.32 - Jaama tänaval lehvib munitsipaalpolitsei lint tee

peal, segades liiklust. Lint uuesti
kinni seotud.
30.05 11.42 - Haapsalu mnt ja
Ohtu tee ristmiku juures liiklusmärk viltu.
30.05 22.00 - Keskus teatas, et
noortekeskuse taga üritati garaažiust põlema panna. Kohale
jõudes ei leitud kedagi.
01.06 18.09 - Raudteejaamas
vana perrooni juures tarvitati
alkoholi. Isikuid hoiatatud, läksid
rongi peale.
01.06 19.10 - Noortekeskuse

platsil peksid lapsed plekkpurke
puruks ja loopisid laiali. Korrale
kutsutud. Poisid koristasid tekitatud prügi.
01.06 23.30 - Keila pime, ükski
valgusti peale Keskväljaku ja
jaama platsi ei tööta.
Õiend
Eelmise nädala raportis oli kirjas, et tabasime koera peksnud
inimese. Hilisema juurdluse tulemusena koera peksmist siiski
ei tuvastatud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Начинаются ремонтные
работы на улице Вазара
На следующей неделе начнутся ремонтные работы на
улице Вазара. В ходе работ
будет реконструирована канализационная система, заменены старые трубы, также
будет построена система для
стока осадков. После этого
будет приведено в порядок
дорожное покрытие. Вследствие проведения данных
работ дорожное движение в
районе улицы Вазара будет
осложнено, проблемы могут
возникнуть и с парковкой
автомобилей. (стр 1)
Конференция,
посвященная творчеству графика Олева Соанса
28 мая в музее Харьюского
уезда состоялась конференция, посвященная творчеству известного художникаграфика
Олева
Соанса
(1925-1995). Начиная с 1966
года, О.Соанс был жителем
нашего города. Олев Соанс,
помимо творчества, занимался
преподавательской
деятельностью. Он является
автором серии исторических
карт Эстонии, на которые
нанесены все известные
культурные объекты. Доход,
полученный в свое время от
продажи карт, художник пожертвовал на восстановление окна-розы Михклиской
церкви. (стр 3)
Безопасность при купании
Популярным среди людей
является мнение, что люди,
находящиеся в состоянии
алкогольного
опьянения,
подвергают свою жизнь
опасности при купании в
силу того, что склонны в нетрезвом состоянии переоценивать свои способности.
Чаще всего нетрезвые люди
тонут из-за того, что не в состоянии ритмически организовать движение и дыхание.
Человек в нетрезвом состоянии полагает, что все функции его организма работают
в привычном для него режиме. На самом деле, даже у
человека с очень хорошей
координацией в состоянии
алкогольного
опьянения
есть проблемы с управлением своим телом. Несчастья
чаще всего случаются достаточно близко к берегу. Более
подробно о правилах безопасности при купании и возможных проблемах в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 2)
Окончание ученого года

в музыкальной школе
В минувшую среду состоялось торжественное окончание учебного года в городской музыкальной школе. В
этом году школу по классам
аккордеона, пианино и гитары закончило пять молодых
музыкантов. (стр 5)
Трудовой лагерь
В этом году интерес к работе
в летнем трудовом лагере
проявило много подростков.
Многие уже имеют опыт работы в таком лагере и знают,
на сколько это ответственное
занятие. В этом году одним
из подготовительных этапов
было собеседование с желающими поработать в трудовом лагере. В ходе собеседований
была
выявлена
типичная особенность, характерная практически для
всех участников: ребятам
было очень сложно говорить
о себе, называть свои сильные стороны, описывать
свой характер. Поскольку
впереди у них будет много
аналогичных ситуаций, которые требуют умений рассказать о себе, то важно научить подростков отмечать и
описывать моменты, характеризующие его как личность. На индивидуальные
консультации, которые помогут молодежи сориентироваться на рынке труда и
дадут представление о том,
как рассказывать о себе возможному
работодателю,
можно зарегистрироваться в
городском молодежном центре по телефону 6773950.
(стр 6)
Летнее расписание
С 1-го июня на летний режим
работы перешла городская
библиотека. Летом библиотека работает с 10.00 до
18.00. По средам – до 19.30.
По субботам и воскресеньям
библиотека закрыта. Также
библиотека не работает каждую последнюю пятницу месяца. (стр 4)
Бесплатная
юридическая консультация
Начиная с 31 мая, в нашем
городе можно получить бесплатную юридическую консультацию. Правовую помощь по понедельникам с
15.30 до 18.30 будет оказывать недоходное предприятие «Провидус». Время приема
необходимо
предварительно забронировать по телефону 56738631.
Прием будет проходить на
1-м этаже мэрии в помещениях нотариуса. (стр 3)
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Keila päev 2010 sõnas ja pildis
Keila Päev 2010 on tänaseks
minevik, kuid kindlasti jäävad seda meenutama mitmed
põnevad tegevused, ilusad
esinemised või maitsev söögipooline.
Vaatamata ilma viperustele
ei jäänud ära ühtki plaanitud
ettevõtmist ja selle eest suur
tänu kõikidele, kes sel päeval
osalesid, olgu siis laval, Keila
EXPOl, laadal, pargi-, laste- ja
spordiprogrammis, muuseumi alal või toitlustustelkides.
Samuti tänu osa võtmast kõikidele Keila Päev 2010 külastajatele - teie andsite oma panuse ja tulemisega tunnustuse
organiseerijatele-esinejatele.
Siiras aitäh Hiirekese Mängutoale, Haridus- ja Kultuuriseltsile Läte, Keila Lions klubile, Keila Tervisekeskusele,
Keila Jalgpalliklubile, Keila
Pesapalliklubile Sox,
SAle
Keila Terviserajad, MTÜ Liikumisrõõmule, Meelis Allika-

sele ja vasikas Tuulele Tuulast,
et aitasite sisukalt korraldada
pargi-, laste- ja spordiprogrammi. Väga vahvad olid tegevused Harjumaa muuseumi
alal, kus uudse üritusena toimus seppade eestvedamisel
ketilülide valmistamine, et
siis hiljem nende abil taastada
Keila kiriku esise platsi piire.
Tuhat tänu laada korraldajatele Jüri Peetsonile ja Sten
Dubinile, päeva juhtidele
Mare Sooansile ja Heli Iljašenkole ning Keila Kultuurikeskuse töötajatele, eriti Marge-Elin
Roosele, kes pealava sujuva
programmi koostas ja selle
kulu eest hea seisis, ja Kalle
Kasele, kes oli päeva vastutav
korraldaja. Samuti tänud Jaanus Väljamäele, kes pargi- ja
spordiprogrammi kokku pani
ja selle läbiviimist juhtis, ning
pressiesindaja Valdur Vachtile, kes päeva kulgu operatiivselt vahendas ja eelnevat rek-
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Lühidalt
Projekt „Müüdimurdjad“
koolitab vabaühendusi

laami tegi ning videoklippide
konkursi läbi viis. Tänu konkursil osalejatele on Keila linnal nüüd kasutada mitu heal
tasemel reklaamklippi.
Väga hästi maitsesid Kiwanis klubide küpsetatud pannkoogid, mille müügitulu läheb
Haiba Lastekodule, ning sotsiaalkeskuse supiköögis pakutud hapukapsasupp ja kodused koogid. Rohkearvuslise
osavõtuga olid tutvustavad
ekskursioonid uue koolimaja
ehitusele, kus sai oma silmaga
vaadata, kuidas ehitus kulgeb
ja esitada küsimusi.
Kõikidele, kes oma panuse
päeva andsid, ükskõik kas siis
osaleja või külastajana, suur
aitäh ja kohtumiseni juba Keila päeval 2011!
Korraldajate nimel
Eike Käsi

Päeva programm algas kell 10. Mängis Keila Fotod: valdur vacht
Linnaorkester, mille järel avas päeva sündmusterea linnapea Tanel Mõistuse tervitus

Haridus- ja Kultuuriselts Läte
käivitas projektis „Müüdimurdjad“ küsitluse „Kohalik omavalitsus – müüdid ja tegelikkus“,
kogudes Lääne-Harjumaa vabaühenduste kogemusi kohaliku omavalitsusega suhtlemisel.
Küsitlusele vastamine võtab
kõige rohkem 15-25 minutit.
Oleme tänulikud igale piirkonnas tegutsevale ühendusele,
kes võtab vaevaks vastata.
Täida küsitlus ja loe lähemalt:
http://www.erakoollate.ee/et/
kogukonnale/
Küsitluse väledatel täitjatel
on lisaks tänusõnadele võimalus osaleda 11.-12. juunil 2010
Endla Talus Harjumaal toimuval
2päevasel koolitusel „Partnersuhete loomine kohaliku omavalitsusega“, mida juhendab
koolitaja Asko Talu. Koolitusele
on oodatud Lääne-Harjumaal
tegutsevad
pärimuskultuuri,
ökoloogilist eluviisi, haridust ja
kultuuri edendavad seltsingud
ning mittetulundusühingud.
Registreeri 4.juunini ja loe lähemalt http://www.erakoollate.
ee/et/kogukonnale/
Projekti
„Müüdimurdjad“
rahastab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
www.erakoollate.ee

Muusikakooli lõpuaktus

Meestehoius hoolitses klientide eest juuksur ja massöör, sai lugeda ajalehti/ajakirju
ja mõnusasti aega veeta

Lõvi Leo õpetas lastele liikluseegleid

Autasustati Keila kaunima aia omanikke Fjodor ja Mai Lillebergi (Aiandi 11)

Keila Koer
2010: saksa
lambakoer Estrellest Trago
- omanik Signe
Paavo
Publiku lemmik: segavereline Ronja
- omanik Katre
Nigol
Keila Kuts:
siberi husky
(3kuune) Marta
- omanik Egle
Piirmets (pildil)
Päeva juhid Heli Iljašenko ja Mare Sooans

Eelmisel kolmapäeval toimus
lõpuaktus Keila Muusikakoolis.
Akordioni, klaveri ja kitarri erialal lõpetas muusikakooli kokku
5 noormuusikut. Lõputunnistuse said: Rain Suviste kitarri
erialal (õpetaja Lembit Sepp),
Hanna Tammik klaveri erialal
(õpetaja Riine Pajusaar), Ester
Tähe klaveri erialal (õpetaja Riine Pajusaar), Sirli Israel akordioni erialal (õpetaja Pille Metsson)
ja Diana Sedman klaveri erialal
(õpetaja Pille Parm).

JJ Street tantsutüdrukud

Doonoritelk ootab
heategijaid

Keila päeval võisid soovijad külastada ka Keila
Kooli. Huvilisi oli ca 140.

Õhtul esines teiste hulgas ansambel The Nymph

Päeva lõpetas Kolumbus Kris

Keilas saab keskväljakul asuvas
doonoritelgis loovutada verd.
Juba neljandat aastat järjest
püstitatakse Kaitseväe telgid
mitmes Eesti linnas. Nendes
telkides saavad tuhandete doonorite ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse sõbraliku
personali kaasabil teoks tuhanded heateod.
Keilas on verd võimalik loovutada reedel kell 11.00 – 16.00.
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lastejooks ja ekstreemsport

Keila päeval valmis
pea 8 meetrit ketti

Keila päeval sai linnakodanike abiga valmis pea 8 meetrit
ketti. Valminud jupist saab
teha ilusa alguse ja tuleval
aastal uhkelt jätkata.
Huvilisi oli muuseumihoovis kohal enneolematult palju ja kuulu järgi olevat osad
inimesed järjekorras seisnud
pea tund aega. Kuna kogemus
oli uus ka Rossi sepikojale,
ei osanud meistrid arvata,
et nimede löömine nii kaua
aega võtab. „ Inimesed ei jul-

1. Lastejooks
Võistlusklasside
parimad: 		
			
			
			
			
			
			
			

ge haamriga kõvasti virutada.
Tulevaks aastaks teeme nime
peale löömiseks mitu kohta
ja siis saab asi kindlasti palju
kiirema hoo,“ selgitasid Rossi
sepikoja meistrimehed. „Siis
pole pika päeva jooksul 25
meetri tegemine enam probleem.“
Suured tänud kõigile linnakodanikele, kes üleskutset
järgisid ja sammud muuseumihoovi seadsid. Kohtumiseni järgmisel aastal.

Berit Liivamaa
Brita Peerna
Helena Eglit
Maarja Liis Uiboupin
Georg Kleinson
Rainis Õunpuu
Karl Markus Veiberg
Joonas Teppo

2.Trikivõistlus

foto: valdur vacht

tordikonkurss

disc-golf

Tordikonkursile esitati 7 torti
Konkursile toodi 7 torti, millest 4 olid professionaalsete kondiitrite ja 3
hobiküpsetajate valmistatud. Firmade arvestuses saavutas kauneima
tordi auhinna Hole in One. Eraisikutest võitis Merle Viikmäe tehtud
tort. Kui alguses plaaniti oksjonil müüa vaid üks kõige kaunim tort, siis
tegelikult müüdi oksjonil nende atraktiivsuse pärast ikkagi mõlemad
parimad tordid. Teenitud tulu, 1140.- annetatakse Rukkilille lasteaiale.

BMX			
			
			

1. Stenver Siidirätsep
2. Mihkel Paulson
3. Henry Voolaine

Tõukeratas		
			
			

1. Jaanus Väljamäe
2. Lauri Otsmann
3. Marek Kogermann

Rula			
			
			

1. Mernis Sinijärv
2. Taavi Otsmann
3. Henry Ralph Sillak

Sihtasutus Keila Terviserajad korraldas Keila päeval disc-golfi minivõistlused. Osaleda sai kahes grupis: mehed ja naised. Oma grupi parimad olid
Jarmo Ader ja Heli Jegorova.

foto: valdur vacht

Firmade arvestuses võitis Hole
In One

Merle Viikmäe
võidutort

foto: valdur vacht

noored

Noored said teadmisi tööturust
kersti valter
KARJÄÄRINÕUSTAJA

Alates aprillikuust on täie
hooga käinud ettevalmistused suviseks töölaagriks Keilas. Sel aastal on erakordselt
palju tööhuvilisi noori, kes
soovivad panustada Keila linna heakorratöödesse ja olla
abiks nii lasteaedades, terviseradadel kui ka tervisekeskuses ja raamatukogus. Palju
noori on juba eelmistel aastatel omandanud oma esimesed
töökogemused ja saanud õppida vastutust oma töö eest.
Ühe ettevalmistava osana
viisime läbi töövestlusi, et
tundma õppida noori töölesoovijaid ning ühtlasi pakkusime sellega võimaluse harjutada töövestlusel käimist.
Enamus noori on väga tublid, õpivad koolis suurepärastele hinnetele, tegelevad
mitmete huvialadega: käivad
trennides või muusikakoolis,
aitavad kodus vanemaid jne.
Siiski tahan tähelepanu
juhtida ühele olulisele detailile. Noortel on äärmiselt keeruline rääkida endast: millised
on nende nö tugevad küljed,

Noortekeskuses sai teadmisi tööturul toimuvast
iseloom, millega nad silma
jäävad või teistest eristuvad.
Enda iseloomustamise küsimus ajab enamuse noori töölesoovijaid suurde segadusse.
Igal vestlusel on üks kõige
olulisem osa just etapp, kus
inimene endast räägib, ennast
tutvustab. Sellised vestlused
toimuvad gümnaasiumidesse,
kutsekoolidesse, kõrgkoolidesse astumisel ja loomulikult esitab sellise küsimuse

iga personalijuht, kes noore
kunagi tööle võtab. Minu tähelepanekul on enamus tööle
kandideerijatest noortest igati
tublid, kohusetundlikud, vastutustundlikud,
abivalmid,
püüdlikud ja usinad õppijad,
neil on mitmekülgsed huvid
ja harrastused. On oluline, et
noor õpiks ka seda ise endale teadvustama ja endast rääkima. Seda saab ta teha läbi
lähedaste inimeste tagasiside

tema saavutuste ja tegemiste
kohta.
Lisaks korraldasime 27.
mail kõigile konkursi edukalt
läbinud töölesaajatele koolituse, kus tutvustasime trükist
“Minu esimesed..“. , mille
sihtrühm on noored tööturule suundujad ja kus antakse
ülevaade kõikidest tööle asumisega seotud aspektidest:
töölepingust, kuidas aru saada neto- ja brutopalgast jne.
Samuti rääkisime koolitusel
tööohutusest ning karjääriplaneerimisest.
Individuaalsele
karjäärinõustamisele on kõik LääneHarjumaa noored oodatud
Keila Avatud Noortekeskusesse (Paldiski mnt 28f, Keila)
kuni jaanipäevani, mil noortekeskuse meeskond jääb kollektiivpuhkusele. Taas ootame
noori alates augustikuust.
Aega nõustaja juurde saad
kirja panna telefoni teel nr.
6773950 või 53312139 või emailiga: noorteinfo@keila.ee.
Karjääriteenuseid
Lääne
– Harjumaal toetab Euroopa
Sotsiaalfond ning karjäärinõustamine ning karjääriinfo
teenused on tasuta.

Keila jõud 2010 tulemused
Mehed kehakaaluga kuni 85kg, lamadessurumine:
Gunnar Kuusnõmm, 145kg, I koht (kehakaal 70kg)
Taavi Urgard, 140kg, II koht (kehakaal 85kg)
Dimitri Pavljenko, 135kg, III koht (kehakaal 80kg)
Mehed kehakaaluga üle 85kg, lamadessurumine
Argo Ader, 190 kg, I koht (kehakaal 128 kg)
NB! Keila uus rekord
Jüri Niisamov, 155 kg, II koht (kehakaal 100 kg)
Vladimir Sivaev, 147,5kg, III koht (kehakaal 108 kg)
32kg sangpommi rebimine:
Rait Lehtla, 32 korda, I koht
Heiki Käärid, 29 korda, II koht
Vladimir Sivaev, 21 korda, III koht
Keila Päeval toimus meestele õllekasti hoidmise
võistlus, mis lõppes rekordilise ajaga 2.40. Rekordi
püstitas Indrek Birkan.
Naistele toimus siidrikasti hoidmise võistlus, mis
lõppes samuti uue rekordilise ajaga 1.03. Rekordi
püstitas Annika Kaupmees.
foto: jaanus väljamäe

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts – 13. juuni
Harjumaa muuseum
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.

teater
“PEEGLIKE, PEEGLIKE
SEINA PEAL EHK ÕPETUS
SELLEST, KUIDAS HEA VÄLJA NÄHA” - AX-TEATER
11.juuni kell 19:00 pilet: 35.Keila Kultuurikeskus

kontsert
“HINGEMUUSIKA”
9. juunil kell 19. 00
Sigrid Kuulmann (viiul)

Tiia Tenno (orel)
kavas: J. S. Bach, N. Paganini
Keila Miikaeli kirik

11. juunil kell 10.00 Tasu 25.Suvised ohud ja ahvatlused:
päike, vesi, putukad, taimed,
pikad autosõidud jm. Kuidas
suvist elu mõnusamaks ja
ohutumaks seada. Mida valida
suvisesse reisiapteeki” Räägib
Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas

sport
KEILA CUP IX UJUMISES
12. juuni kell 12:00 - 15:00
Osa võtavad kõik vabariigi
paremad ujujad!
Keila Tervisekeskuses

KEILA LINNA JAANITULI
22.juuni kell 19:00
Keila lauluväljak

KEILA PIKAMAASARI 2010
III ETAPP
Keila rattasõit
13. juuni kell 11:00 - 15:00
Keila Terviserajad
www.liikumisroom.ee

kogudus
2.pühapäev pärast nelipüha
6.juuni kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

muud üritused

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

INFOTUND: AVATUD MAAILM - AUSTRAALIASSE
TÖÖLE!
7.juuni kell 18.00
www.keilanoortekeskus.ee
Keila Avatud Noortekeskuses

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

LOENG “LAPSE JONN”
4. juuni kell 10.00 Tasu 25.Räägib Jana Kima
Hiirekese Mängutoas
LOENG “SUVI - RINNALAPSEGA METSAS, MERE ÄÄRES, REISIMAS, TELKIMAS

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

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin üürida tagasihoidlikku elamispinda Keilas või lähiümbruses. Ruumi suurus 16 m2,
vajalik tühi pind. Tel. 53797132.
Soovime üürida möbleeritud
2-3 toalist korterit keilas hinnaga kuni 2500kr kuus, otse omanikult. Tel.51975325.
Asjalik pere soovib Keilas üürile võtta 2- või 3-toalist korterit pikemaks ajaks (st vähemalt
aastaks). Pakkumised on oodatud e-posti aadressile neiuk@
hot.ee või telefonile 53942624
(tööpäeviti, kl 17-22).

müük
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2160.- ja puitbriketti 2160.- tonn. Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa digitaaltelevisiooni vabade kanalite vastuvõtjad (di-

KALMISTUPÜHAD
2010

gilevi vastuvõtjad). Parim hind
Eestis. Vajadusel võimalik ka
paigaldus ja häälestus Keilas ja
Keila ümbruses. www.diginet.ee
tel. 5082560.
Müüa: mulda, kruusa, killustiku, liiva ja freesasfalti koos
transpordiga. Hinnad soodsad!
Tel. 55620620.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

Teenus
Arvutid ja arvutiteenused.
Tel 50 33 454, Jüri.
Ripsmete
püsipikendused
Keilas. Paigaldus 350.- ja hooldus 250-. Info tel. 58200729.
Fotograaf teeb pilte. Helistada numbril 56301108.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.

muu
Tallinn, Järveotsa tee

Palju õnne!

Sündinud

24.05.2010

Ajal ei ole aega,
aeg aja ära viib,
viib valusalt
ja küsimata aega ...
Mälestame

Paul Reinik

Paul Reinikut

ja avaldame kaastunnet õpetaja Pilvile perega
kalli isa ja vanaisa surma puhul

kaotuse puhul.
Perekond Sagor

Algkoolimaja pere

Avaldame sügavat kaastunnet
Mare Nurmojale kalli

Südamlik kaastunne
Elmar Kalale venna

Avaldame kaastunnet
Mairoos Kalale abikaasa

ISA

Hillar Kala

Hillar Kala

IRL Keila osakond

Töökaaslased OÜ Salveesiast

KÜ Paemaja

surma puhul.

kaotuse puhul.

Mälestame head teekaaslast

(Haabersti linnaosa), hulgi- ja
jaemüük, kasutatud riided. Tel.
55583822.

Hillar Kala

Hillar Kala
Südamlik kaastunne
Mairoosile ja Marele
poegadega

lahkumise puhul

Keila Kooli Teataja

Keila Loomakliiniku uudised:
juunis marutaudi vastu vaktsineerimine tasuta, müügil lai
sortiment puugi-, sääse- ja kirburohtusid, hinnad -10%, eriti
soodsalt elektrilise anduriga piire koera ohjamiseks. Keila Loomakliinik võtab patsiente vastu
tööpäevadel kell 11 - 19, aadressil
Keskväljak 6. Kliiniku telefon on
6705243. www.loomakliinikkeilas.ee.

Langa külarahvas

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 Mini-SPAs. Info tel
5333 0299 Merike või vt www.
algallikas.ee.

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

kaotuse puhul.

Mälestame head peretuttavat

Hillar Kala
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

Perekonnad Nurmik, Reino
ja Tammistu

Jalgpallimängud Keila kunstmurustaadionil:
L 5.juuni
P 6.juuni
L 12.juuni
P 13.juuni

14.30
10.00
12.00
17.00

Keila JK I (01-02) Keila JK (99-00) Keila JK II (01-02) Keila JK Mehed -

Keila turul 12.juunil 2010 Suvelaat. Info: tel. 5082577 e-post:
info.dono@gmail.com.

1B

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

Mattias Blumkvist

Südamlik kaastunne
Pilvi Kulale perega armsa
isa, äia ja vanaisa

Avaldame sügavat kaastunnet
Mairoos Kalale abikaasa

Kuulutused
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Keila Noortekeskus

Esmaspäev, 7.juuni kell 18.00-20.00
Keila Avatud Noortekeskuses
Paldiski mnt 28F
Infoseminar

AVATUD MAAILM AUSTRAALIA
Kogemusi tuleb jagama Austraalias reisnud,
elanud ja töötanud inimene
Mir Travel (Work&Travel programm)

Tasuta!
www.keilanoortekeskus.ee

Tallinna FC Flora II
Tabasalu Palliklubi
FC Levadia II
Saaremaa JK aameraaS

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

8

Reklaam
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.
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KAJA Koolitus Autokool
B-kat AUTOJUHIKURSUS
(venekeelne)
Teooriatund teisipäeval,
08. juunil k.a. kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).

B-kat AUTOJUHIKURSUS
Esimene teooriatund
kolmapäeval,
09. juunil k.a. kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).

VEOAUTO(BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS

(õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe).
Algus 11. juunil 2010 kell 18:00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).

Keila Lasteaed Miki

Avaldus, cv ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata 18.juuniks aadressil mikilasteaed@keila.ee,
Keila Jaama 10

Lisaks võtame tööle:
Tugiisik 1,0
Õpetaja abi 1,0
Tervishoiutöötaja 0,5
Kokk 1,0
Abitööline 1,0
Koristaja 1,0

Avaldus ja cv saata aadressil 18.juuniks aadressil
mikilasteaed@keila.ee , Keila Jaama 10
Kontakt 6782692, 6781690

algus 14.juunil kell 17:00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).

A-kat MOOTORATTAJUHIKURSUS

Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60, KAJA Koolitus

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele
seoses lasteaia laienemisega
SOS Lasteküla Eesti Ühingu ruumidesse:

Lasteaia õpetaja 1,0 koormusega
Muusikaõpetaja 0,5 koormusega
Liikumisõpetaja 0,5 koormusega
Asendusõpetaja 0,5 koormusega

C1,C/CE-kat
VEOAUTOJUHIKURSUS

11.07 kuni 19.07. 2010, toimub

JALGRATTAMATKFOTOKOOLITUS
AHVENAMAAL
Huvi korral helistada
56 301 108
www.fotokoda.ee

KEILA LOOMAKLIINIKUS
NÜÜD SAADAVAL
BRIT KOERA JA
KASSITOIDUD NING
SNÄKID

AS PROTTENJA
F.S.C.
NOORMEESTELE
MEESTELE
ÜLIKONNAD
, PLUUSID, LIPSUD
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

1.-12.06

SOODSAD
AVAMISHINNAD!
TULE VAATA JÄRGI!
TEL.6705243

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
PÜSIKLIENTIDELE
YAYA Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
ERFO
Saksamaalt
- uued mudelid
VÖÖD,
EHTED,
SALLID

-20 %

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
Lisaks
eripakkumised
TÄIENENUD
VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
PROTTENi
toodetele
KAELAEHTED Saksamaalt

KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% TÄISHINNAST

OLETE OODATUD!

KLIENDIKAARDI
SOODUSTUSED
OLETEOMANIKELE
OODATUD!
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

Juunis, juulis, augustis Tööpäeviti kl 9-18
saab pidada meie
soodustus 50%
juures soodsalt laste
sünnipäevi:
Hiirekese Mängutuba
Hiirekese Mängutuba
250 kr/tund
Hiirte Mängumaa
350 kr/tund
Mängutuba ja Mängumaa
450 kr/tund

125 kr/tund

Hiirte Mängumaa
175 kr/tund

Asume Keilas,
Haapsalu mnt 31,
lisainfo www.hiirekese.ee

Mängutuba ja Mängumaa
225 kr/tund
Ilusat suve!
Mängima ja huviringidesse
ootame taas sügisel.

Me id kli endid soovita vad!

Müües oma korteri meie
kaudu, saate TASUTA kas
kolimise, hindamise,
energiamärgise või
remondi!
Külli Friedrichson
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

11.juunil

Maeru Trahteri Simman

Ansambel Untsakad
Sissepääs kell 20:00
Pilet eelmüügist 75.Kohapeal 100.kuni 12 a. (k.a.) tasuta
Vihmase ilmaga pidu
Suurte telkide all
Broneeri laud tel.6713399

Seoses Keila Rattasõit 2010 toimumisega korraldame
rajatutvumissõidud järgmistel kuupäevadel: 04.06.10 ja 08.06.10.
Kogunemine ning start Keila Terviseraja parklast, algusega 19.00

