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Avarii tuletas meelde
Paldiski maantee ohud

meelespea

Kuidas käituda veekogu ääres
lk 2
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Miki lasteaiast
leiti vanu kirju
Eelmisel reedel leiti
Jaama tänaval asuva Miki
lasteaia vaheseinte lõhkumisel seina soojustusmaterjaliks olnud turba seest
pabereid ja kirju.
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uudis

Foto: valdur vacht

Jaaniaeg tõi Keilasse õnnetusi
Selle aasta
jaaniperiood algas
Keila linnale raskelt.
Vahetult enne pühi toimus
Mudaaugu elamurajooni sissesõidu tee juures liiklusõnnetus, milles kaotas elu kaks
inimest. Lisaks sellele registreeriti linnas kaks põlengut.
Esimesel juhul süttis teraviljakombinaadis Terko ehitustööde käigus renoveerimisele
minev mahuti, järgmisel päeval põles Heina tänaval mahajäetud eramu. Pildile annavad

uudis

värvi veel hiljuti sagenenud
autodesse
sissemurdmised.
Kuna erinevaid sündmusi
juhtus lühikese ajavahemiku
jooksul palju, pani see elanike turvatunde proovile. Kuigi üldine pilt paistab nukker,
kinnitab Keila konstaablijaoskonna konstaabel Timo Suslov siiski, et olukord linnas nii
hull ei ole.
Surmaga lõppenud liiklusõnnetust pole Timo Suslovi
sõnul Keila linnas varem olnud. „Kui vaadata ka üldiselt
Lääne – Harju piirkonda, siis

viimase poolaasta jooksul toimunud liiklusõnnetustest pole
ükski põhjustatud joobes juhi
või liigse sõidukiiruse tõttu.
Kõikide õnnetuste, ka kõne all
oleva juhtumi põhjustajaks,
on olnud valed sõiduvõtted,“
kinnitab Timo Suslov.
Keilat on viimastel nädalatel tabanud ka autodesse sissemurdmiste ja autode kallal
vandaalitsemiste laine. Timo
Suslov kinnitab, et rikkumised ei ole kindlasti omavahel
seotud. „Mitmel juhul oli tegemist huligaansustega, liht-

salt lõhkumistega lõhkumise
pärast. Teised on jällegi olnud
vargused.“ Kordagi ei ole varastatud autot ennast, vaid
ikka asju, mida autost võtta
annab, kõige enam automakke.
Oli ka juhus, kus autost viidi
navigatsiooniseade. Autosid
paaniliselt garaaži peitu viia
Timo Suslov ei soovita. „Pigem ei tasu väärisasju autosse
nähtavale kohale jätta, nii pole
kurikaeltel ka ahvatlusi silme
ees.“ Antud juhtumite uurimine hekel käib ja on teada ka
võimalikud kahtlusalused.

kasulik

Lapsed
seiklesid taas
jõesaarel
lk 6

Suslov paneb inimestele
südamele, et kui keegi on rikkumise tunnistajaks või kahtlustab kedagi, ei tohiks karta
politseiga ühendust võtta.
Keila konstaablijaoskonna telefoni number on 6124589.
Pühad möödusid Keilas
politsei jaoks rahulikult. Suslovi sõnul oldi väljas suurte
jõududega, kuid erakordseid
korrarikkumisi ei toimunud.
Siiski fikseeris Keilas patrulliv Securitas pühadeperioodil
suure hulga avalikult alkoholi
tarvitavaid inimesi.

Randa on
raske pääseda
Keila leht annab ülevaate
Keila lähedal asuvatest
supluskohtadest ja uuris,
kuidas neile ilma autota
ligi pääseda.

lk 5

Mida teha
Keilas suvel?
lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

Suvised meeleolud

Pühapäev, Võrumaa. Sild üksildase järvekese ääres.
Päike, soe tuul, sinine taevas ja rohelised puud, vees lupsu
löövad kalad, vesiroosid. Ei ühti riidetükki, ei ühtki töömõtet. Täpselt sellised olid suved siis, kui rohi veel rohelisem
ning taevas sinisem oli (loe: lapsepõlves).
Esmaspäev, Keila. Isegi tööle on hommikul tore tulla,
kui üleriideid ei ole vaja selga panna, vihmavarju raskusest
saab käekotti säästa, tuul puhuks nagu ahjust ja linnavalitsuse eest lipumastid plagisevad, tuues meelde ühe väga
mõnusa hääle (mis küll tööga ei seostu) - plagina sadamas.
Teisipäev, Keila terviserajad. Päikesesoe asfalt, kuuma
männi lõhn ja pruunid inimesed. Isegi väike kukkumine ei
suutnud õhtust rulluisutiiru ära rikkuda ning tekitas vaid
sooja tunde nende pehmete kehaosade vastu, mis lööki
vastu asfalti oluliselt pehmendasid.
Kõik need päevad, Keila. Maja juures ei saa enam autoga sõita, sest kõik kohad on täis mudilasi, mänguasju ja
kriidijoonistusi. Kui talvel jääb vahel mulje,
et majas lapsi ei elagi, siis suvel pole selles
mingit kahtlust, et ümbruskonnas on
hulganisti pisikesi keilakaid, kes ilusaid
ilmu naudivad.

Doris matteus
leht@keila.ee
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Kuidas käituda veekogu ääres
Suvi on käes ja soe
järvevesi meelitab
ujujaid. Kahjuks on
selle suve veeõnnetused nõudnud juba
esimesi inimelusid. Erakoolis Läte
toimus veeohutuse loeng „Suveks
valmis“, kus Eimar
Täht Eesti Vetelpääste Seltsist pani
vanematele südamele, kuidas veekogu ääres käituda.
haridus - ja
kultuuriselts läte
Veekogu äärde minekul tuleb mõelda:
• Seltskonnale. Turvaline on
randa minna vähemalt neljakesi, sest siis on kaks vees ja
kaks kaldal. Suplema on kõige turvalisem minna paaris
ja üksteist jälgida. Olge alati
oma lapse läheduses ja ärge
laske teda silmist, kui ta vees
on. Kõige turvalisem on olla
koos lapsega vees.
• Lapsed peavad oma vanematele teada andma, kellega ja
kuhu minnakse ning millal
tagasi plaanitakse tulla. Tagasi tulema hakates on hea,
kui teavitatakse sellest ka
vanemaid.
• Veekogu valides eelistada
alati valvega randa, kus on
kontrollitud põhi, olukord
vees lippudega tähistatud ja
vajadusel saab esmaabi.
• Süüa enne randa minekut

kergelt ja võtta randa söök
kaasa. Lastel on ainevahetus
kiire ja näljatunne tekib kiiresti. Maiustuste asemele
võtke kaasa pähkleid ja rosinaid.
• Randa soovitame kaasa
võtta:
- Peakatte - see vähendab
päikesepiste ja ülekuumenemise ohtu;
- Joogivett - ilma mullita,
soovitavalt natuke soolane,
sest inimene higistab ja kaotab mineraalaineid. Vesi olgu
juues natuke soe, sest seda
omastab organism kõige paremini ja kulutab kõige vähem energiat selle soojendamiseks.
Rannas pea meeles!
• Kõige tähtsam on iseenda
ohutus
• Vees on valulävi madalam
kui kuival, vees ei ole võimalik hinnata verekaotust.
Väiksemagi vigastuse korral
tulla koheselt veest välja, et
hinnata vigastuse suurust ja
saada esmaabi. Vees on alati
baktereid ja infektsiooni tõenäosus on väga suur. Haav
tuleb puhastada ja vajadusel
teha teetanuse kaitsesüst.
• Vette ei ole soovitav minna
ei täiskõhuga ega ka tühja
kõhuga.
• Lapsi ei tohi täispuhutavate
rannaasjadega
üksi
jätta,

need kipuvad kergelt ümber
minema ja maatuul võib
need kiiresti merele viia.
Täispuhutavate suplemisvahendite asemel soetage vahtmaterjalidest
valmistatud
vahendeid.
• Vette tuleb minna, mitte
joosta või hüpata, siis jõuab
keha vee temperatuuriga
harjuda.
• Hüpotermia ehk mahajahtumise tunnused:
a) Lapse huuled on sinised
b) Külmavärinad - kuni laps
väriseb, pole hullu, sest see
tähendab, et organism toodab sooja. Ohtlikuks muutub siis, kui organism loobub
sooja
tootmisest
(värisemisest). See on hüpotermia esimene tunnus.
c) Pissihäda – neerud on inimese kõige külmakartlikumad siseorganid ja nad annavad märku, kui organismil
külm hakkab.

Nende tunnuste märkamisel meelitada lapsed veest välja, kuivatada, kuivad riided selga ja pakkuda kohe mingit
head spordimängu
• Paadisõidul tuleb kanda keha
kujule ja kaalule vastavat
päästevesti. Lastele ei tohi
panna täiskasvanute vesti.
Päästevest peab keerama
kandja vette sattudes selili.
Kui lapsel on seljas suur
täiskasvanu vest, siis vest
pöörab, aga laps seal sees
jääb paigale.
• Päästevest tuleb panna selga
kuival maal enne paadisillale
minekut. Palju kukutakse
paati astudes, jäädes paadisilla ja paadi vahele.
• Surmahirmus uppuja on uskumatult tugev ja ohtlik kõigile, kes tema lähedusse satuvad. Surmahirmus inimene
klammerdub kõigi külge ja
võib ära uputada ka oma
kõige lähedasema inimese.
• Mida soojem on vesi, seda
kiiremini tuleb tegutseda
päästmisel.
Keilas toimunud tasuta
veeohutuskoolitus lastevanematele oli osa õnnetusi
ennetavast projektist „Turvaline Läte“, mida rahastab Päästeamet. Loe lisa
veeohutusest: www.
veeohutus.ee/
Tu r v a l i s t
suve!

foto: sxc.hu

Nädal piltides

Maavanem Ülle Rajasalu andis Harju Maakaitsepäeval kohalike omavalitsuste esindajatele
üle Toris süüdatud ja Viljandis presidendi
poolt maakondadesse saadetud Võidutule.
Keila tule võttis vastu linnapea Tanel Mõistus.

Keila nädalaleht

Keila linnavalitsuses oli külaskäigul Keila uus
vallavanem Jaan Alver

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila jaanitule süütasid linnapea Tanel
Mõistus ja volikogu nimel Doris Matteus
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Linn soovib Paldiski maantee ristmiku
ohutumaks muuta

Eelmisel esmaspäeval juhtus Keila lähedal
Paldiski maantee ning Mudaaugule suunduva tee ristmikul liiklusõnnetus, milles
hukkus kaks inimest. Traagiline sündmus
tõstatas taas küsimuse Paldiski maantee
ohutusest Keila linnaga piirneval lõigul.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Paldiski maantee on üsnagi
suure koormusega riigimaantee, mis kulgeb ligi 3 kilomeetri ulatuses Keila linna
haldusterritooriumil. Linna
liiklus on antud maanteega
väga tihedalt seotud, kuid paraku ei ole ei liikluskorralduse
muutmine ega tee ohutumaks
muutmine linna pädevuses.
Keila abilinnapea Enno Felsi sõnul on Paldiski maantee
ohutuse küsimustega muret
olnud juba aastaid: “Kahjuks
ei vasta see tiheda liiklusega maantee vähemalt linna
piires sugugi kaasaja nõud-

mistele: ohtlikud ristmikud,
puudulik valgustus, kergteede
puudumine...” Linnavalitsus
on liiklusohutuse küsimuses
pöördunud korduvalt nii Maanteeameti kui Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi poole, kuid saanud seni
eitava vastuse. Ka ristmiku
kohta, kus esmaspäeval hukkusid avariis 2 inimest, saatis
linnavalitsus Maanteeametile
eelmise aasta juulis märgukirja, kus juhtis tähelepanu paiga
ohtlikkusele ning palus vähendada kiirust ja ehitada välja
teelaiend. Põhja Regionaalne
Maanteeamet leidis, et kõnealune ristmik ei vasta ohtliku
koha määratlusele ning seega

Enno Felsi sõnul on Paldiski maantee ohutuse küsimustega muret olnud juba aastaid
puudub vajadus tee ümberehituseks ning kiirusepiiranguks. Enno Fels: “Võimalusel
lubati siiski rajada möödasõidulaiend ning korrastada märgistus. Kahjuks on lubatu seni
tegemata.”
Ajendatuna
toimunud
raskest avariist pöördus linnavalitsus eelmisel nädalal
taaskord Maanteeameti poole

ning lähipäevil toimub kohtumine.
“Pikka aega kavandatud
olemasoleva Tallinn Paldiski
transiittee rekonstrueerimine
uues asukohas põhjapoolsel
luhal ning linna lõunapoolse ringtee väljaehitamine on
tänaseks lükkunud ebamäärasesse tulevikku. Seega on
hädavajalik kiiremas korras

uuendada ning muuta ohutumaks olemasolev tee. Kui
ei suudeta teedeehituslikku
osa nii kiiresti teha, tuleks
vähemalt kiirusi vähendada,
maanteamet on aga olnud
ses suhtes kahjuks jäik. Sellist tõestust siiski ohtlikule
ristmikule poleks loomulikult
küll kellelegi tarvis olnud,”
kinnitab Fels.
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Segakoor Keila laulukevad

Järgmisel aastal oma 135. sünnipäeva tähistava Keila segakoori kevad kujunes sel aastal
esinemisterohkeks.
Segakoor keila
Avapauk anti Haapsalus toimunud XI Eesti Kammerkooride festivalil
osalemisega,
mis kujunes imeilusaks koorimuusikapäevaks. Ning kuigi
C-kategooria kooride hulgas
jäi auhinnaline koht seekord
saamata, rääkis piiskopilinnuse kiriku publiku maruline aplaus meie „Breezy Bach“-ile, et

aastatepikkune kooslaulmine
on ennast õigustanud.
Järgmine kontsert anti traditsiooniliselt Keila Päeva raames Miikaeli kirikus, koos Eva
ja Ann-Meeta Teppoga. Esitati
nii klassikalist, rahvuslikku
kui kaasaegset koorilaulu ning
repertuaarist ei puudunud ka
Keila muusikamehe Koit Kirberi looming. Kontserdile kogunenud tavapärasest suurem
rahvahulk näitas, et Keilas on

koorilaul au sees. Kevadesinemised kulmineerusid vabariikliku segakooride laulupäevaga
Türil, kus osales ca 2550 lauljat, laulupeoga avaldati tänu
Eesti muusika suurmeestele
Veljo Tormisele, Olav Ehalale
ja Urmas Sisaskile, kes kõik tähistavad sel aastal ümmargust
sünnipäeva. Dirigentide Anu
Matteuse ja Arvo Pihlametsa
juhendatavas Keila segakooris
on täna 24 lauljat. Segakoor
koguneb uuesti sügisel ning
nagu alati, ootame ka sel aastal
uusi koorilauluhuvilisi.

Segakoor Keila
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Piltuudis

Keila Kooli õpilased
said RMK lausungite
konkursil häid tulemusi
lii sepp

KORDINAATOR

Eelmisel reedel leiti Jaama tänaval asuva Miki
lasteaia vaheseinte lõhkumisel seina soojustusmaterjaliks olnud turba
seest mõningaid pabereid
ja kirju. Lasteaia töötajad kutsusid kohale Harjumaa muuseumi esindajad, kes püüavad välja

allikas: ERAKOGU

selgitada, kellele täpselt
kirjad adressaadid on.
Üks kiri ja telegramm
on adresseerirud Elsa Tähele Richardilt. Harjumaa
muuseumi sõnul on võimalik, et Elsa on Johann
Tähe tütar Elsbet.
Evi Eltermani „Mälestusi Johann Tähest“

(1991) on kirjas, et Johann Tähel oli kolm tütart, neist üks 8.septembril 1897 sündinud
Elsbet. Elsbet oli abielus
K.Ettiga, peres kasvas 1
poeg.
Elsbet suri noorelt,
poega aitas kasvatada
vanaisa Johann Tähe.

Keskkonnanädala ja Ökokrati raames osalesid Keila Kooli
noored loodushuvilised RMK
lausungite konkursil „100
soovi
ja
palvet“. Tänaseks on
selgunud
tulemused.
Noorte eripreemia
saavutasid
7A klassi õpilased (klassijuhataja Kai Kulbok) lausungiga
„Loodus on aare, mida pole
vaja otsida“. Auhinnaks on au-

toriraamatu minitiraaž ja RMK
meened. Kollektiivide eripreemia pälvis samuti 7A ning 6D
klass (klassijuhataja Maret
Rinne). Auhinnaks saavad nad
loodusharidusprogrammi ühes
RMK looduskeskuses
koos
kuni 2000.kroonise
transpordi
kompensatsiooniga.
Meenutame, et
nimetatud
klassid olid ka keskkonnaalase
viievõistluse võitjad.
Õnnitleme tublisid loodushuvilisi! Loe ka www.rmk.ee.
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Lühidalt
Elektriraudtee avab üritustesarja „Pühapäevaks
maale!“
Elektriraudtee avab pühapäeval terve suve kestva üritustesarja „Pühapäevaks maale!“,
mille raames tutvustatakse igal
nädalal erinevaid sihtkohti Harjumaal. Sarja esimene üritus
toimub Niitvälja Golﬁkeskuses.
Niitvälja Golﬁkeskus asub
Elektriraudtee areaali Niitvälja peatuse vahetus läheduses.
Niitvälja golﬁväljak avati üheksa raja ja avarate harjutusväljakutega 1993. aastal ning täismõõtmeline golﬁväljak valmis
1994. aastal. Alates 2000. aasta sügisest on väljakut pidevalt
uuendatud.
Kõigile elektrirongiga sõitjatele algab pühapäeval kell 15:30
terve päev kestev Golﬁpäev,
mida viivad läbi professionaalsed golﬁtreenerid. Golﬁkeskuse
esindaja Aivar Riimetsa sõnul
on Golﬁpäeva eesmärk anda
osalejatele ülevaade golﬁmängu ideest, reeglitest ja etiketist.
„Ettevõtmise juurde kuulub esimeste harjutuslöökide tegemine ja selle haarava spordialaga
sinasõpruse loomine,” sõnas
Riimets.

Kõigile elektrirongiga kohale
tulnud inimestele on üritusest
osavõtt tasuta. Ette tuleb vaid
näidata samal päeval soetatud
rongipilet.
Elektriraudtee avalike suhete juht Norbert Kaareste kinnitab, et käesoleval suvel pakub
Elektriraudtee mitmeid teisigi
huvitavaid sihtkohti tallinlastele ja Harjumaa inimestele tutvumiseks. „Püüame igas kuus
vähemalt kaks kui mitte rohkemat sihtkohta meie reisijatele
tutvustada,“ sõnas Kaareste.
Edaspidi avaldab Elektriraudtee iga nädala tagant uue
sihtkoha, kuhu elektrirongiga
reisijatel on võimalik sõita. Kohapeal saab rongipileti esitaja nautida soodustusi, mis on
loodud just elektrirongiga reisijale.
Üritustesari toimub kogu
suve vältel. Värskeimat informatsiooni eesolevatest üritustest leiab aadressil matkad.
elektriraudtee.ee

Täiendus
Lisaks eelmisel nädalal avaldatud tublidele õpilastele lõpetas
lisaks neljade – viitega Nõmme
gümnaasiumi Keila noormees
Martin Liivand
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Omavalitsuse ja
Peretoetuste
vabaühenduste
maksmine õppuritele
ja vanematele saamisel makstakse toetust
esindajad õpivad koos 16aastastele
lastele, kes lõpetasid tänavu õppeaasta lõpuni. Kui laps
11.-12. juunil viis Haridus- ja
Kultuuriselts Läte läbi koolituse „Partnersuhete loomine
kohaliku
omavalitsusega“.
Koolitusel osalesid Eike Käsi
Keila Linnavalitsusest, Arvo
Pärniste Saku Vallavalitsusest
ja vabaühenduste esindajad
Lääne-Harjumaalt. Koolitaja
Asko Talu kinnitas, et ka tema
õpib koos koolitusel osalejatega, sest uued inimesed kellega
kohtutakse õpetavad ja muudavad meid. Koolitus oli osa
projektist „Müüdimurdjad“,
mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Hea koostöö aluseks on
koostööpartneri mõistmine.
Esimese grupitööna panime
kirja, mida vabaühendus ja
kohaliku omavalitsus üksteiselt ootavad. Vabaühendused
said kaasa soovituse tulla oma
tegevusi julgelt tutvustama,
olla teotahtelised ja omal alal
pädevad.
Kohalikult omavalitsuselt
oodatakse avatust ja vabaühenduse ärakuulamist, järjepidevust, võimalust kohaliku
elu edendamises osaleda. Rahalise toetuse kõrval peetakse
tähtsaks sooja sõna vabaühenduse ettevõtmiste tunnustamisel, head infovahetust ning
võimalust omavalitsuse spet-

sialistidelt nõu küsida. Koostööeelduseks on usaldus (kõigepealt iseenda vastu), jagatud
arusaam (rääkimise ja kuulamise oskus), konsensus (ühine
eesmärk) ja väärtuste loomine
ühisprotsessis. Kõik see saab
edukalt toimuda, kui partneritel on võrdväärsed suhted,
selge kommunikatsioon, selge
tagasi- ja edasiside ning tähelepanu ja tunnustamine.
Asko Talu rõhutas, et kõikvõimalike inimühenduste põhiprotsess on inimese areng.
Kui inimene ei taju piisava selgusega enda arenemist konkreetses kasvukeskkonnas ning
oma võimete ja tuleviku väljavaadete avardumist, siis hakkab ta kas võitlema, mandub
või lahkub.
Viimase rühmatööna panime kirja igaühe järgmised
praktilised sammud oma kohalike omavalitsuste ja vabaühendustega koostöö edendamiseks. Kõigist töörühmadest
jooksis läbi vajadus tutvuda
koostööpartneri väärtuste, võimaluste ja tegevuse taustaga
ning anda positiivset tagasisidet koostehtust.
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte tänab kõiki osalejaid ja
koolitajat Asko Talu.
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

Keila Linnavalitsus teatab
Keila Linnavolikogu kehtestas 18.06.2010 otsusega
nr 23 “Keila linna Piiri tänava ja Uus – Paldiski maantee vahelise ala detailplaneeringu” täies mahus (OÜ
Esplan töö nr 0512), millega on määratud Piiri 12,
12a, 12b ja 14 kruntide
sihtotstarbed ja ehitusõiguse ulatused ning on lahendatud nende varustamine
insener – tehniliste võrku-

dega. Planeeringu eesmärgiks on Selveri kaubanduskeskuse
lõplik
väljaarendamine – juurdeehituse kavandamine olemasoleva parkla maa-alale
ja uue 191kohalise parkla
rajamine Uus-Paldiski maantee äärsele krundile koos
piirkonna liikluskorralduse
lahendamisega
vastavalt
kaasaegsetele nõuetele.

põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse, lõpetatakse
peretoetuste maksmine alates
kooli lõpetamisele järgnevast
kuust. Kui õpinguid jätkatakse
samal kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis makstakse suvekuudel
saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamise või 19aastaseks
saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele 2010. aastal on 300 krooni
kuus ning pere kolmandale ja
igale järgmisele lapsele 900
krooni kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis,
gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses
või kes on põhihariduseta ja
õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19aastaseks

pärast 16aastaseks saamist
ei õpi, siis ei ole tal ka õigust
lapsetoetusele. Nii lõpetatakse
lapsetoetuse maksmine alates
juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse
samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist
õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni
õppimise lõpetamiseni või lapse 19aastaseks saamiseni.
Kui 16aastane laps asub
õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse
Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi,
millest selguks, et laps jätkab
õpinguid.

Keila Linnavalitsuses

juures õlut. Tehtud märkus ja
purgid pandi autosse.
26.06 23.30 - Keskus teatas, et
Põhja 29 varastati laste jalgratta sadul. Lähiümbrus läbi sõidetud, ei kedagi.
27.06 00.15 - Vasara 6 rikuti
öörahu valju muusikaga. Korrale kutsutud.
27.06 02.44 - 8 noort tarvitasid Jõe tn pargis õlut. Tehtud
märkus ja pudelid likvideeriti.
29.06 21.30 - Keskus teatas, et
Kiriku surnuaias on joobes isik.
Kohale jõudes selgus, et isikut
hoitakse kinni kodanike poolt
peale surnuaial urineerimist
ning küünalde varastamist. Isik
kinni peetud ning politseile üle
antud.

Новости полиции
В этом году период Иванова
дня в нашем городе протекал
достаточно сложно. Вопервых, случилось тяжелое
дорожно-транспортное происшествие на въезде в жилой
район Мудааугу, унесшее две
человеческие жизни. Вовторых, в городе было зарегистрировано два пожара (на
территории комбината «Терко» и на улице Хейна). Кроме этого, по городу прокатила волна краж из автомобилей
и актов автомобильного вандализма. По слова представителя полиции Тимо Суслова,
эти
нарушения
правопорядка между собой
не связаны. В целом, стоит
отметить, что процент подобных правонарушений в
городе постоянно снижается.
(стр 1)

Securitas
securitas 1660
19.06 19.46 - Kaamera abiga
kinni peetud vanem meesterahvas, kes ostis alaealistele
alkoholi Jaama platsi Sandrakese kauplusest.
19.06 23.46 - Kaamera teatas,
et kiriku ees tarvitas seltskond
alkoholi. Korrale kutsutud ja koristasid pudelid ära.
20.06 03.24 - G4S patrull teatas, et Keskväljakul kasiino
katusel viibivad isikud. Kohale
jõudes olid isikud kasiino juures
trepi peal. Korras.
20.06 12.00 - Turuvärava lähedal magas maas purjus meesterahvas. Üles aetud ja minema
saadetud.
20.06 23.10 - Kaamera tea-

tas, et linnavalitsuse juures on
maas noormees. Noormees
üles aidatud ja minema saadetud.
21.06 18.50 - Keva juures tarvitasid 3 naisterahvast alkoholi.
Tehtud märkus ja saadetud minema.
22.06 20.15 - Keskpargis tarvitati alkoholi. Korrale kutsutud,
minema saadetud.
23.06 05.45 - Lauluväljakul
prügikast ümber lükatud.
23.06 07.08 - Politsei teatas, et
uuel tänaval tarvitatakse alkoholi. Isikuid hoiatatud ja minema saadetud.
23.06 14.40 - Kaamera teatas,
et jaamas tarvitatakse alkoholi. Kohale jõudes selgus, et 2
meesterahvast tarvitasid alkoholi. Hoiatatud.

24.06 10.30 - Noored viibisid
autoga Tuula tee vabriku territooriumil. Minema saadetud.
24.06 18.00 - Noored tarvitasid linnavalitsuse ees alkoholi.
Tehtud märkus ja pudel pandi
autosse ära.
25.06 00.58 - Kaamera teatas,
et keskväljakul panga ees kuulatakse valjult muusikat. Noored korrale kutsutud, minema
saadetud.
25.06 13.30 - Jaama bussipeatuses pingi peal mees pikali. Minema saadetud.
25.06 16.40 - Pargis tarvitasid
2 noormeest ja 1 neiu alkoholi.
Tehtud märkus.
26.06 05.30 - Jaama tn Miki
lasteaial aialipid puruks.
26.06 20.50 - 2 autoga noormeest tarvitasid Keva tankla

Воскресенье в деревне
Эстонская железная дорога в
это воскресенье предлагает
первое мероприятие из серии «Воскресенье в деревне». В рамках этой серии
можно будет познакомиться
с различными местами Харьюского уезда. Первое мероприятие познакомит с
Нийтвяльяским
гольфцентром. Для пассажиров
электричек в 15.30 начнется
день гольфа, которые будут
проводить профессиональные тренеры. По словам
представителя гольф-центра
Айвара Рийметса, цель дня
гольфа – дать представление
об игре, идее гольфа и основных правилах игры. Для всех
участников, приехавших на
электричке,
мероприятие
бесплатно. При входе нужно
будет просто предъявить билет. Серия «Воскресенье в
деревне» запланирована на
все лето, подробная информация на сайте matkad.
elektriraudtee.ee. (стр 3)

rustiku ehitamisel Põhja
tänava, Tallinna maantee,
Rohelise tänava, Tuula tee
ja Ülejõe tee maa-alal ning
Uus-Paldiski mnt ja Kalda
tn heitveekollektorite rekonstrueerimisel.

- Luha tn 9-43 asuva korteri plaanilahenduse muutmiseks, millega seoses teostatakse avade freesimine siseseinapaneelidesse
ja
sankabiini lammutamine;
- korteriühistule Paemaja
5korruselise korterelamu
katuse ja fassaadide rekonstrueerimiseks.

Kasutusload
Linnavalitsus väljastas 18.
juunil järgmised kasutusload:
- Ülesõidu 5a-6 korteri
laiendamisel pööningukorrusele;
- ASile Keila Vesi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonito-

Сегодня в номере

Детские дотации
Детям в возрасте 16-ти лет и
старше, которые в этом году
закончили основную школу,
гимназию либо профессиональное учебное заведение,
прекращают
выплачивать
детскую с дотацию со следующего после окончания учебы месяца. Если ребенок
продолжает в текущем году
свое образование на следующей ступени или в другом
учебном заведении, то пособие за летние месяцы выплачивается задним числом.
Выплата пособия продолжается ежемесячно до завершения образования либо до достижения ребенком 19-ти
лет. (стр 4)

Ehitusload
Linnavalitsus väljastas 18.
juunil järgmised ehitusload:
- üksikelamu laiendamiseks
Spordi 6 asuval kinnistul II
korruse
pealeehitamise
teel;
- üksikelamu rekonstrueerimiseks Vaikne tn 8 asuval
kinnistul;

venekeelne veerg

Пляжи
В Харьюском уезде в этом
году официально не открыто
ни одного места для купания, но их достаточно, например, в Таллинне. К тому
же, в окрестностях Кейла достаточно красивых мест на
берегу моря, где можно провести чудесный летний день.
Красивый песчаный пляж
находится в Лауласмаа, но
поскольку пляж не является
местом для купания, там нет
службы спасения на водах,
нет туалетов и киосков. Хороший и чистый пляж находится в Ныва. Помимо этого,
неподалеку от деревни Перакюла располагается около 15
маленьких и мелких озер,
окруженных песчаными дюнами. Эти места давно известны любителям отдохнуть
на природе, а также ягодникам, грибникам и рыбакам.
Популярностью пользуются
и городские пляжи: Харку,
Какумяэ, Штроми и Пирита.
Эти пляжи имеют официальный статус мест для купания,
поэтому там есть служба спасения и соблюдены все обязательные условия. (стр 5)
Оздоровительный центр
в летний период
В летнее время городской
оздоровительный центр работает по рабочим дням с
06.30 до 22.00 и на выходных – с 8.20 и до 22.00. В течение всего лета работают
следующие группы: Zumba,
BodyPump,
BodyBalance,
BodyToning, Step&Body, гимнастика для самых маленьких и т.д. Более подробную
информацию можно получить на домашней странице
центра www.tervisekeskus.eu.
В летний период действуют
также
многочисленные
скидки. (стр 5)
Очередное приключение
на Речном острове
Музей Харьюского уезда уже
в третий раз организовал и
провел четырехдневную летнюю программу «Приключение на Речном острове 3»
для детей в возрасте 10-12
лет. Мероприятие проходило с 14-го по 17-е июня, и в
нем приняло участие 13 ребят. Каждый из 4-х дней был
посвящен разным темам. Темой 1-го дня была природа и
всевозможные занятия, связанные с природной тематикой. Во второй день день ребята побывали в Махтраском
крестьянском музее. Третий
день был посвящен сочинению различных историй. А в
последний день ребята узнали много нового и интересного о фотографии. (стр 6)
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Mida teha suvel?

Harjumaal ei ole sel aastal avatud
ühtki ametlikku supluskohta, küll aga on
mereäärsele maakonnale kohaselt
hulganisti paiku, kus inimesed ilusaid
suveilmu nautida ning ujuda saavad.
Keila Leht tegi väikese ülevaate
lähiümbruse ujumisvõimalustest ning
uuris, kuidas neile ilma autota ligi
pääseda. Lisaks on Keilas võimalik
suvelgi külastada Keila Tervisekeskust
ning veeta sportlikult vaba aega Keila
Terviseradadel
Keila jõgi
Jõe ääres on mitmeid ujumiseks sobivaid paiku, kuid mitte
ühtki ametlikku supluskohta.

gavaks, ranna ääres on RMK
telkimisala koos lõkkekohtade
ja kuivkäimlategaga. Puudub
rannavalve, kauplused jms.

Laulasmaa rand

Klooga rand

Lahepere lahe ääres ilusal liivarannal paiknev Laulasmaa
rand on oma nime saanud
sealse laulva rannaliiva järgi.
Kuna tegemist ei ole ametliku
supelrannaga, puudub rannavalve, WC jne. Lähedal asub
Laulasmaa kauplus.

Klooga ranna liivaluited sobivad hästi päevitamiseks.
Veepiiri korrastamine on aga
unarusse jäetud ning ujumiskohana rand ei meelita. Tänaseks ei tööta rannavalve ja
kioskid seisavad tühjana.

Lohusalu rand
Lohusalu lahes asub reisilaeva
„Josef Stalin“ vrakk, mis on
Eesti sukeldujate seas tuntud
sukeldumispaik. Kuna tegemist ei ole ametliku supelrannaga, puudub rannavalve,
kauplused, WC-d jne.

Meremõisa rand
Asub Keila-Joa ja Lohusalu
vahel. Vesi läheb kiiresti sü-

Harku järve rand
Harku järve rand asub Tallinnas aadressil Järveotsa 1.
Harku järve rand on ametlik
supluskoht, kus on rannavalve, riietuskabiinid, WC-d, toitlustamine, WIFI, lamamistoolide laenutus. Lemmikloomad
on rannas keelatud. Parkimine
järve juures on tasuta.

Kakumäe rand
Kakumäe rand asub Tallinnas

Lipuvärvide tähendus:
Punane – suplemine ohtlik
kõigile. Veetemperatuur on alla
+16ºC / rasked ilmastikuolud /
keskkonnareostus / muu oht.
Kollane – suplemine ohtlik
lastele, eakatele ja kehvadele
ujujatele. Veetemperatuur +16
... +18ºC / ilmastikutingimused
muutlikud.
Roheline – suplemine ohutu.
Veetemperatuur üle +18ºC,
ilmastikutingimused head.

sulgpalli või mõne muu pallimängu mängimiseks.
Tervisekeskuses töötab suvi
läbi Hole in One kohvik, mis
võimaldab puhkamise ja sportimise kõrvale ka keha kinnitada ning seda ka sellel aastal
avatud väliterrassil.
Kevadel hakkas Tervisekeskus korraldama rulluisutamise
tehnikakooli treener Meeme
Männiste juhendamisel, mis
osutus väga populaarseks.
Järjekordsed koolitunnid toimuvad (kuiva ilma korral) 6.
ja 13. juulil kell 19.30, milles
osalemiseks saab registreerida telefonil 673 7637. Tunni
maksumus on 100 krooni,
püsiklientidele ka kuukaardi
omanikele 50 krooni. Juulikuu teises pooles on tervi-

Bussid/
Rongid
Liin 110 Keila - Laulasmaa - Lohusalu
Buss väljub Apteegi peatusest
tööpäevadel 6.20 ja 14.40.
Liin 110 Keila – Karjaküla – Keila Joa – Lohusalu
Buss väljub Apteegi peatusest
tööpäeviti 7.50, 17.10, nädalavahetustel 7.55, 10.00, 17.10.
Liin 110 Keila – Karjaküla – Keila Joa – Laulasmaa
Buss väljub Apteegi peatusest
tööpäevadel kell 18.30.
Lohusalust väljub buss kell 8.31,
15.21, 17.46, nädalavahetustel
10.41, 17.46.
Liin 145 Keila – Paldiski
Tööpäeviti kell 7.29, 8.46, 10.20,
13.25, 15.00, 16.25, 18.20, 18.55,
nädalavahetustel 8.45, 13.29.
Kloogaranna peatusest Keila
suunas väljub buss tööpäevadel
kell 14.44, 16.04, 17.29, 18.19,
21.04, nädalavahetustel 6.55,
10.09, 14.44, 18.19.
Elektrirong Keila – Klooga rand
väljub Keilast 9.41, 12.13, 18.28.
Liinil Klooga rand – Keila väljub
rong kell 10.27, 13.29, 19.40.

aadressil Sooranna 20. Kakumäe rand on ametlik supelrand, kus tegutseb rannavalve,
olemas on riietuskabiinid, WC,
dušš, toitlustamine, lamamistoolide laenutus, laste mänguväljakud, pallimänguväljakud,
tasuta valveta parkla, jalgrattaparkla. Lemmikloomad on
rannas keelatud.

Pirita rand
Pirita rand asub Tallinnas aadressil Supluse pst 5. Pirita rand
on ametlik supelrand, kus te-

Keila Tervisekeskus
Keila Tervisekeskuse ujula,
lastebassein, välibassein, jõusaal ja saunad on suvisel ajal
avatud tavakorras tööpäevadel
06.30-22.00 ja nädalavahetustel 08.00-22.00.
Ilusa ilmaga on väliterrass
koos alati sooja basseiniga hea
võimalus päevitamiseks ilma
linnast välja sõitmata. Lisaks
toimuvad suvi läbi rühmatreeningud (Zumba, BodyPump,
BodyBalance,
BodyToning,
ringtreening meestele, KõhtSelg, Süvavenitus, Õuetreening, Step&Body, beebide
võimlemine), mille toimumisaegade kohta on täpsem
info tervisekeskuse kodulehel
www.tervisekeskus.eu.
Suvel kehtivad tervisekeskuses mitmed hinnasoodustused, millega saab tutvuda
samuti tervisekeskuse veebilehel. Soovi korral on võimalik
aegasid broneerida ka pallisaalis kas korvpalli, võrkpalli,
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sekeskuses kavas läbi viia väiksemaid remontöid, mille tõttu
tuleb mõneks päevaks sulgeda
lastebassein ja võib ette tulla
ümberkorraldusi saunade kasutamisel. Täpsetest aegadest
saab teada Tervisekeskuse kodulehel.
Suuremate töödena on kavas on välja vahetada liutoru
trepp, uuendada lastebasseini
põhja ja filtersüsteeme, värskendada osaliselt saunasid ja
dushiruume, remontida pallisaali jne. Alates juunikuust
on Tervisekeskus parandanud
võimalusi rattaga keskuse külastamiseks ning infoletist on
võimalik külastuse ajaks rentida rattalukku.

gutseb rannavalve. Olemas on
riietuskabiinid, WC, toitlustamine, kauplus, baar, ööklubi,
rannatoolide laenutus, laste
mänguväljakud, pallimänguväljakud,
vabaõhuüritused,
veespordivarustuse rentimine,
rannatarvete müük, karastusjoogid, valveta parkla. Rannas
on lemmikloomad keelatud.

Stroomi rand
Stroomi rand asub tallinnas
aadressil Pelguranna 4. Stroo-

mi rannas töötab rannavalve. Rannas on laste mänguväljakud, võrkpalliväljak,
tänavakorvpalliväljakud,
jalgpalliväljak, riietuskabiinid, tasuta ja tasuline WC,
dušš, batuut, rannatoolide
laenutus, laste elektriautod, rannahoones esemete
hoiukapid, 2 välikohvikut,
jäätisehaagis, toimib kandekaubandus. WIFI. Koeri tohib ujutada Stroomi
ranna pikendusel, mis jääb
Rocca-al-Mare poole.

Marsruuttakso liin 222 Tallinn
– Paldiski sõidab läbi Keila mööda Paldiski maanteed. Umbkaudsed väljumisajad Keilast: 7.30,
12.00, 14.10, 17.00. Paldiskist väljub buss kell 12.40, 15.00 17.40,
20.00 ja 22.00.
Liin 145 Keila - Tallinn
Buss väljub Apteegi peatusest
tööpäevadel kell 8.53, 10.22,
11.57, 14.57, nädalavahetustel
7.12, 10.22 ja 14.57. Buss sõidab
Tallinnas Õismäe tee, Toompuiestee, Mere pst.
Infot elektrirongide väljumisaegadest Keila-Tallinna liinil leiab
aadressilt www.elektriraudtee.
ee.
Allikad:
www.elektriraudtee.
ee, www.harjuytk.ee, www.
temptrans.ee
(Loetelu ei pruugi olla ammendav)

Keila Terviserajad
Keila terviseradadel on võimalik rulluisutada ja
rullsuusatada 2.5km ja 1.7km pikkustel tõusudega ringidel
ning 700m pikkusel nn invaringil. Lisaks saab terviseradade
metsaradadel joosta, sõita jalgrattaga ja harrastada
kepikõndi. Tasuta saab mängida disc – golﬁ ja lapsed saavad
turnida uudses seikluspargis.

Seikluspark
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Järjekordne seiklus jõesaarel Vaba aeg
Südasuvine
pärimuspäev

Harjumaa Muuseum korraldas
juba kolmandat
aastat suveprogrammi 10-12aastastele lastele – „Suveseiklus jõesaarel
III“. Tegevust jagus
neljaks päevaks,
mis kõik olid erineva
teemaga. Sel aastal
seikles 14.-17. juunil
jõesaarel ja kaugemalgi 13 last.

Tule südasuvisele pärimuspäevale, mis toimub 21. juulil
algusega kell 17.00 Erakooli
Läte õuel, Kruusa 23, Keila.
Laulame eesti rahvalaule, mängime laulu- ja seltskonnamänge. Mänge ja
laule juhendab ning saadab
väikekandlel Helle Suurlaht.
Kui regivärsid kõlanud ja
mängud mängitud, hakkame punuma eesti rahvamustrit paelteks, siin tuleb
meile appi Riin Oidekivi.
Osavõtt pärimuspäevast
on kõigile tasuta. Oma tulekust anna teada 15. juulini
waldorf.keila@gmail.com
või 5193 6673. Kes soovib,
võib kaasa võtta õunakooki,
Läte pakub kama ja sooja
teed.
Südasuvine
pärimuspäev on osa Haridus- ja
Kultuuriselts Läte projektist
„Müüdimurdjad“, mida rahastab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.

jaanika jaanis ja
liisa põld

HARJUMAA MUUSEUMI PEDAGOOGID

Nagu eelnevalgi kahel aastal,
oli esimese päeva teemaks
loodus. Lapsed õppisid tundma Keila jõeparki, selle taimi
ja linde. Vihma tõttu olime
loodusepäeva ennelõunal sunnitud varjuma ka siseruumidesse, kus otsisime vanadest
ajalehtedest pilte loodusest,
et neist kollaaže meisterdada.
Kui ilmataat oli halastanud ja
vihm järgi jäänud, mõõtsime
pargis asuvate puude kõrgust
ja ümbermõõtu. Lihtsate matemaatiliste nippide abil saime puu kõrguse teada ilma, et
oleks pidanud selle otsa ronima. Loodusepäeval said lapsed mängida ka noori loodusteadlasi, kes pidid piltide järgi
erinevaid taimeliike määrama
ning need siis ka pargist üles
leidma.
Teisel päeval toimus väljasõit Raplamaale. Mahtra Talurahvamuuseumis tutvusime
kõigepealt püsiekspositsiooniga. Seejärel veetsime meeleoluka tunnikese Eesti vanimas
ja tänaseni säilinud Eeru talupojakõrtsis, kus Mahtra muuseumi pedagoogid õpetasid
meile lõbusaid teemakohaseid
mänge. Torkasime kingsepal
silma peast, proovisime kinnisilmi heinakotile pihta saada ja
leiba leivalabidal ümber keerata. Muuseumist viis tee Mahtra sõjaväljale ja sealt Kuimetsa
karstialale. Tegemist on ühe
Eesti suurema ja ainulaadsema

foto: ERAKOGU

REKLAAMTEKST

Sissy ilusalong Keilas
ootab kliente oma
avarasse ja hubasesse
salongi
SISSY ILUSALONG
INFO@SISSY.EE

Jõesaarel jätkus tegevust neljaks päevaks
karstialaga, kus leidub palju
põnevaid koopaid ja kanaleid.
Ronisime Suurde koopasse,
laeavaga tunnelkoopasse ning
pugesime ka Iida koopasse
nagu muistsed harjumaalased
kunagi.
Lugemisaastale pühendatud kolmandal seikluse päeval
kirjutasime ja joonistasime lugusid. Muuseumi juures pesa
teinud kurgedest ja nende poegadest kirjutasid lapsed mitu
põnevat juttu, mis said kõik ka
illustreeritud.
Pärastpoole lugesime lastele ette lõigukese „Viplala“
raamatust ja seejärel nad joonistasid või meisterdasid, mis
nende arvates Viplala ja tema
sõpradega edasi juhtus. Taaskord valmis palju toredaid pilte. Kõik pildid ja jutud köitsime ka kokku ning lapsed said
endale pisikese mälestuse lugemispäevast ja laagrist.

FOTO: erakogu

Fotopäeval jagas Harjumaa
Muuseumi majandusjuhataja
Urmas Veersalu lastele mõningaid nippe ja põhitõdesid
pildistamise kohta. Kuidas
jäädvustada spordivõistlust,
hüppavat sõpra, jooksvat rebast? Proovisime saadud teadmised kohe järgi ka praktikas.
Lisaks tegime lähivõtteid konnakullestest, linnukestest ja
kaunitest lilledest, mis muuseumi ümbruses õitsevad.
Väga põnev oli ka pimedas
ruumis taskulambi valgusvihuga oma nime alles pildistamisel olevale fotole kirjutada.
Pilte suveseiklusest saab
vaadata: http://nagi.ee/photos/harjumaamuuseum/
sets/271843. Täname Keila
Linnavalitsust
suveseikluse
toetamise eest ja väga suur
aitäh lastele, kellega need neli
päeva koos seiklesime!
Kohtume järgmisel aastal!

Töömalevlased
koostasid
näituse
Harjumaa
raamatukogus
oli juunikuus tööl kaks
noort – Caroline Sünd ja
Kadre Künnapas. Tüdrukud
abistasid lugemissaali töötajat fondiruumi ja hoidla
korrastamisel,
järjestasid
eelmiste kuude ajalehti,
osalesid kojulaenutuse ja
lasteosakonna töös, valmistasid järjehoidjaid lugejatele
jagamiseks jms. Kuna 2010.
aasta on lugemisaasta, uurisid Caroline ja Kadre teiste
töömalevlaste lugemiseelistusi ja saadud vastuste põhjal panid nad kokku raamatunäituse “Minu lemmikud
raamaturiiulilt”. Näitus on
üleval lugemissaalis ja avatud juulikuu lõpuni.

Sissy Ilusalongis saate hooldada oma juukseid, nahka, käsi
ja jalgu. Salong pakub juuksuriteenust kõigile – naistele,
lastele ja meestele. Kindlasti
on oodatud mehed, kellele on
nüüdsest olemas ka spetsiaalne juuksevärv. Lisaks tavapärasele lõikusele saab salongis
erinevate ravimaskidega hooldada oma juukseid ja peanahka. Uudisena on võimalik
turgutada õhukesi ja rikutud
juukseid
lamineerimisega,
mis tähendab juukse väliskihi
katmist. Lamineerimise tulemusena saavutavad juuksed
sileduse ja läike ning muutuvad kuni 10% paksemaks.
Sissy Ilusalongi kosmeetik
teostab silmade ja kulmude
värvimist ning tavalist või ravivat maniküüri ja pediküüri.
Lisaks pakub Sissy Ilusalong
Sugaring depilatsiooni, mida
hinnatakse väiksema valu
tekitamise poolest. Alates

märtsist saab oma nägu lasta
hellitada luksusliku Ainhoa
sarja näohooldusvahenditega,
mis on tänu rikkalikule tootevalikule sobilikud paljudele
erinevatele nahatüüpidele.
Salongis töötab ka massöör, kes pakub teenust igas
vanuses klientidele - alates
inimkutest ja lõpetades täiskasvanutega.
Täiskasvanud
saavad valida erinevate lõõgastavate näomassaažide vahel, vastavalt vajadusele kas
näolihaseid tõsta, lõdvestada,
pinguldada või ergutada. Näomassaaž on hea alternatiiv
iluoperatsioonidele.
Sissy Ilusalong asub Keila
kesklinnas Keskväljak 11 (linnavalitsuse majas, sissepääs
maja tagumiselt küljelt Uue
tn poolt).
Külastage meie kodulehte
www.sissy.ee ning broneerige
aeg kas meili teel info@sissy.
ee või telefonil 6045037. Sissy
Ilusalong on avatud E-R kell
10.00 – 19.00 ja L kell 10.00
– 16.00.

sport

Kõik jooksma - järjekordne poolmaraton ja rahvajooks Keilas
keila leht

LEHT@KEILA.EE

31.juulil toimub Keilas järjekordne poolmaraton. Kellele
30 km joostes läbida käib üle
jõu, võib osa võtta 8 km pikkusest rahvajooksust või nautida loodust kepikõnnil. Poolmaraton on järjekordne etapp
Keila pikamaasarjast.
Keila poolmaraton on vastav IAAF nõuetele ja passis-

tatud ning ajad edetabelikõlbulikud. Jooksu start ja finiš
on Keila Lauluväljakul. Poolmaratoni rada kulgeb linnast
välja mööda kergliiklusteed,
läbi Mudaaugu elamurajooni,
üle Paldiski maantee KeilaJoa poole ja tagasi. Rahvajooks kulgeb sama marsruuti
pidi kuni Mudaaugu elamurajoonini, kust lühema distantsi
läbijad pööravad tagasi.
Loomulikult saavad jooksuvõistlusest osa võtta ka lapsed.

Kuni 6, 8 ja 10aastased peavad
läbima 250m, kuni 12aastased
poisid ja tüdrukud 500m.
Osalejad oodatakse ka kepikõnnile, mis ei ole võistlus.
Poolmaratonile saab registreeruda kuni 30.juuli
kell 16.30-ni. Osavõtumaksu
100krooni, pensionäridel 50
krooni, saab tasuda sularahas stardipaigas või ülekandega Hansapangas SK VASK
a/a 221024095210. Lisada
nimi, vanuseklass, sünni-

aasta ja klubi. Rahvajooksule registreerimistasu on 25
krooni ning lastejooksule ja
kepikõnnile eelregistreerunutel osavõtumaksu ei ole. Registreerimisel võistluspäeval
on osavõtumaks poolmaratonil – 200 krooni, laste-ja rahvajooksul ning kepikõnnil 50
krooni.
Eelregistreerimine:
skvask@hot.ee ja info Priit
Idarand 53490341, www.spordiklubivask.weebly.com.

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 – 22. august
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni.-5.september
Harjumaa muuseum

teater
“AVAMEELSELT ABIELUST” NALJA- JA LAULUKAVA
20.juuli kell 19.00
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides ja Keila kultuurikeskuses.
Alla 14-aastastele keelatud.
Keila lauluväljak

kontsert
“SUNFEST” - MUUSIKAFESTIVAL
18.juuli kell 18.00

Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
Keila lauluväljak
BONZO, RIHO SIBUL JA
PÄSS - LAHKED LAULUD
18.juuli kell 20.00
Pilet Piletilevis ja Piletimaailma
punktides üle-Eesti.
EELK Keila Miikaeli kirik
KLAVER TULEB KÜLLA:
2ÜHEL
23.juuli kell 20:00
Rein Rannap & Mihkel Mattisen
EELK Keila Miikaeli kirik

sport
KEILA POOLMARATON JA
RAHVAJOOKS
31.juuli kell 11.00
Lastejooksud, noortejooks,
rahvajooks 8km ja poolmaraton. Toimub ka kepikõnd mis ei
ole võistlus.
Keila lauluväljak
Info: www.skvask.weebly.com

muud üritused
SÜDASUVINE PÄRIMUSPÄEV
21.juuli kell 17.00 Tasuta
Laulame eesti rahvalaule,
mängime laulu- ja seltskonnamänge.
Tulekust anna teada 15.juulini

Palju õnne!

waldorf.keila@gmail.com või
5193 6673.
Kes soovib, võib kaasa võtta
õunakooki, Läte pakub kama ja
sooja teed.
Erakool Läte õuel, Kruusa 23,
Keila.
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee

kogudus
6.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab praktikant Peeter
Krall
4.juuli kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
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
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
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Sündinud

20.06.2010 Brita Jürjan

Südamlik kaastunne
Evi Anderssonile perega kalli
abikaasa, isa, äia ja vanaisa

Keila HKK mälestab endist
klubi presidenti

Jaak
Andressoni

Jaak
Anderssoni
kaotuse puhul

ja avaldab kaastunnet
lähedastele.

KÜ Vasara 11 elanikud

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Võtan üürile pikaks ajaks
heas korras 1-2 toalise korteri
Keilas. Tel. 53040239.
Müüa soodsalt majaosa Keila kesklinnas. Tel. 56986927.
Müüa 4-toaline ridaelamuboks Saue keskuses. Hind 1,69
mlj. Tel.55524041.
Müüa Keilas Vasara tn
4+1 -toaline avar ja renov.
korter pindalaga 89 m2
(köök+söögituba, elutuba, 3
magamistuba, rõdu, panipaigad, san.ruumid, kelder). Mööbel vast. kokkuleppele. Hind
890 000.- Kontakt: 55964280,
kheity@hot.ee.

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 saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus
Sadulsepp - restauraator
uuendab Teie vana pehme
mööbli - toolid, tugitoolid, diivandid, voodid. Vedrude vahetus, polstri uuendamine,
riidevahetus. Kontakt telefonil
5232199.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.
Puksiir- ja veoteenus 24 h.
Tel. 55555374, Mehis.

TÖÖ
Väheliikuv vanur vajab õhtuti kütvat abistajat. 1500kr kuus
ja 2-toalise ajutise elamispinna
võimalus. Tel. 6541117, õhtuti.
Otsime toredat hoidjat oma
pisipojale Keilas paariks korraks nädalas. Tasu kokkuleppel.
Palun helistada Tel: 66 166 58
või 51 66 133. Tiina.

muu
Hei, laadale 11.juuli kell
9.00-14.00 Keilas kiriku juures
56604030.
Organismi ülduuringud ja
teraapia, massaaž, moksa lamp
(sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki , seljavenituspink, teisipäeviti eelregistreerimisel kaaniravi. Uudne
tervendusviis Eestis: kvantpuudutus!
Keila Tervisekeskuses MiniSPAs. Info tel 5333 0299 Merike või vt www.algallikas.ee

Pensionäride Ühenduse liikmetele.

Ekskursioon Saaremaale toimub 14. ja 15. juulil. Väljasõit kell 6.30 kirikuplatsilt.
Tasumine 7.juulil Keila Kultuurikeskuses kell 12.00-15-00. Maksumus 670.- EEK.
18.juulil ja 25.juulil toimub väljasõit Alatskivile etendusele “Vihurimäe”. Väljumine kell 7.50
kirikuplatsilt. Tasumata sõidukulud on võimalik maksta 7.juulil Keila Kultuurikeskuses kell 12.00-15.00.
Ääsmäel toimub 7.augustil Harjumaa pensionäride päev. Esineb Toomas Anni. Väljasõit kell
11.00 kiriku platsilt. Kaasa piknikukorv. Sõit tasuta.
Keila PÜ juhatus
Keila Miikaeli kogudus kutsub

KULDLEERI

neid, kes said Keilas leeriõnnistuse 1960. aastal.
Viiekümne aasta taguse leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub
Keila kirikus 1. augustil algusega kell 11.00.
Palume teatada oma osavõtusoovist koguduse kantseleisse
(telefon 604 4808, e-aadress: marek.roots@eelk.ee).
Kantselei avatud T, K, R 11.00-14.00 ja K 17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla ka need, keda õnnistati enne 1960. aastat,
kuid kes pole saanud varem kuldleeri jumalateenistusest osa võtta.
Rõõmsa kohtumiseni!

KALMISTUPÜHAD
2010
25. juulil kell 11.00 Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus
1. augustil kell 14.00 Ohtu kalmistul
Täiendav info: 604 4808 või 51931501
(õp M. Roots)
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AbiMeheks

* ehitustööd * torutööd * elektritööd * aiatööd * heakorratööd * töömeheteenus
Abimeheks tuleme igasugustele vajaminevatele töödele.
Meie kollektiivi kuuluvad kuldsete kätega, töökad ja ausad mehed.
Kutsuge Meid, sest tahame teha Teie elu lihtsamaks ja paremaks.
Tel: 554 7953

e-mail: abimeheks@hotmail.com

Tehke nimekiri oma tegemist vajavatest töödest ning küsige personaalset pakkumist.
Usume, et hinnas saame alati kokkuleppele.

Glamox’i kontsern, mille peakontor asub Norras, on üks maailma juhtivaid valgustite tootjaid
ja turustajaid. Glamox’i kontserni kuulub 10 tehast 8-s riigis (Norra, Saksamaa, Eesti, Rootsi,
Kanada, USA, Hiina ja Korea) ning 15 müügifirmat 13-s riigis. Glamox’i kontserni käive
2009. aastal oli 3,5 miljardit Eesti krooni. Kontsernis töötab üle 1300 inimese.
Glamox alustas oma tegevust Eestis 1993. aastal pakkudes klientidele terviklikke lahendusi
valgustus- ja elektrisüsteemide alal. Glamox HE 2009. aasta käive oli 235 miljonit krooni.
Glamox HE valgustite tootmine Keila tehases on viimastel aastatel jõudsalt arenenud - rakendatakse lean-tootmist, sisse on viidud 5S süsteem ja järgitakse Kaizen filosoofiat. Glamox HE
ekspordib 96% oma toodangust.
Seoses eesmärgiga tugevdada ettevõtte tootearendust oodatakse Glamoxi töökasse ja professionaalsesse meeskonda

Konstruktor-inseneri

16.juuli kell 20:00

Kukerpillid
Piletid eelmüügist 75,kohapeal 100,-

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

Lapsed kuni 12.a (k.a) tasuta.
Vihmase ilmaga pidu telkides.

ON ALANUD SUUR SUVINE
ALLAHINDLUS
HINNAD KUNI -50%
PALJU KAUPU
SOODSATE HINDADEGA

Keila
Ehitusmarket
võtab tööle
koristaja

Sinu töö sisuks on kliendi soove arvestades välja töötada või modifitseerida tooteid, mis on
konkurentsivõimelised ja mida on efektiivne Keila tehases toota. Sa osaled Glamoxi kontserni
tootearendusprotsessides ja juhid uue toote tootmisesse juurutamist. Sa töötad 5-liikmelises
tootearendusmeeskonnas ja allud tootmise arendusjuhile. Sinult oodatakse arendus- ja tootmisprotsessi pidevat parendamist ning täiustamist läbi Kaizen projektide.
Oled sobiv kandidaat kui Sul mehaanika või mehhatroonika kõrgharidus või oled selle omandamisel lõpusirgel. Vajalik on 3D modelleerimise tarkvara (soovitavalt Solid Works) kasutamise oskus ja inglise keele oskus. Töö Glamoxis nõuab Sinult head suhtlemis- ja koostööoskust,
iseseisvust ning soovi asju kogu aeg paremini teha. Töö nõuab valmisolekut väliskomandeeringuteks.
Glamox pakub Sulle suurepäraseid arengu- ja õppimisvõimalusi rahvusvahelises kontsernis,
väga head töökeskkonda ning korralikku palka. Sinu töökoht asub Glamoxi Keila tehases.
Konkursist osavõtuks palume täita CV aadressil www.fontes.ee/talendipank või saata see
vastava märgusõna “GLAMOX” all e-aadressile info@fontes.ee hiljemalt 18. juuliks k.a

KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% TÄISHINNAST

OLETE OODATUD!

Täiendav info
tel. 6747 555

PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P - SULETUD

Lisateave telefonil: 6277 077
Juhtivkonsultant: Kaire Võitra
Otsinguspetsialist: Angela Allik
www.fontes.ee

Keila Lasteaed Miki kuulutab välja konkursi tähtajalise

3. -4. juulil 2010

disel

Pa
ilas ja

Ke

3. juulil 2010 kell 16.00

Keila Kultuurikeskuse trepil

Suur orkestrite
kontsert

Esinevad:

Järva-Jaani - Koeru puhkpilliorkester
Padise Puhkpilliorkester
„Pritsu Brass“ Tallinnast
Keila Linnaorkester
Kuulajatele avatud
„Hole in One“ poolt kohvik
Suur ühendorkester

Kell 20.00
Padise Vallamaja juures

Tantsuõhtu puhkpillimuusika
saatel
4. juulil 2010 kell 11.00
Keila Miikaeli kirikus
Jumalateenistus kontsert

LASTEAIAÕPETAJA

ametikohale (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaks)
Dokumentide esitamise tähtaeg.16.juuli.
Ootame oma kollektiivi hea suhtlemisoskusega, koostöö- ja
kohanemisvõimelist inimest.
Esitada: avaldus, CV , haridusttõendava dokumendi koopia.

Aadress: Keila Jaama 10 , 6791690, 6782692, mikilasteaed@keila.ee
teated

Kaastundeavaldus
raamis: 100.- (sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus
(müügikuulutus, teenuse pakkumise
kuulutus jms) eraisikule: 75.- (sisaldab
käibemaksu),
Reakuulutus juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks

Muu sisuga kuulutus (teated
kadunud esemetest jms): 25.(sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud
aadressil liisa.kaupmees@keila.ee või
telefonil 5122369. Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses
Keila linnavalitsuse I korrusel.

