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1 euro=15,6466 krooni
Euroopa Liidu rahandusministrid allkirjastasid teisipäeval Brüsselis dokumendid,
mis kinnitasid Eesti ülemineku eurole alates tuleva aasta algusest vahetuskursiga
15,6466 krooni euro kohta.
Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkab Eestis ametliku maksevahendina kehtima euro ning
kahenädalasel perioodil jääb
paralleelselt käibele ka Eesti kroon. Paralleelkäibe ajal
antakse vahetusraha kõigis
kauplustes ja teenindusasutustes reeglina tagasi eurodes.
Eesti Panga hinnangul peaks
80 protsenti sularahast jõudma kasutusele pangaautomaatide kaudu.
Selle aasta detsembrist
saavad eraisikud pankades vahetada kroone eurodeks keskkursiga 15,6466 ja pangad
selle teenuse eest tasu ei võta.
Praeguse plaani järgi saavad
detsembrist eraisikud pankadest vaid pabereurosid. Eesti
Pank hakkab kommertspanku euromüntidega varustama
septembris ja paberrahaga
detsembris. Aasta jooksul alates euro kasutuselevõtust saab
kommertspankades
kroone
eurodeks vahetada teenustasuta. Eesti Pank jätkab hiljem
kroonide eurodeks vahetamist
tähtajatult ja piiramatus koguses. Kontoraha konverteeritakse pangas eurodeks samuti
keskkursi alusel eurole ülemineku hetkel.
Euroopa Komisjoni majanduse ja rahanduse peadirektoraat soovitab euro ja krooni
paralleelkäibe perioodil tungivalt anda kauplustes ja teenin-

sport

Ebaseaduslik
saun kesklinnas
on ohuks

dusasutustes klientidele tagasi üksnes eurosid ja kaasata
maapiirkondades rahavahetuse hõlbustamiseks protsessi
Eesti Posti. Pangad peavad
peadirektoraadi soovitusel
olema eurole ülemineku
perioodil valmis järsuks
töömahu kasvuks.
Euro pangatähtede nominaalid on 5, 10, 20, 50,
100, 200 ja 500 eurot.
Kõigis eurot kasutavates
liikmesriikides on käibel
ühesugused rahatähed.
Euromüntide
nominaalid on 1, 2, 5, 10, 20
ja 50 senti ning mündid on
ka ühe- ja kaheeurone. Euromüntide tagumine külg on
rahvuslik, kuid maksevahendina kehtivad nad igas riigis.
BNS

Saunaks ümber ehitatud
endine lisahoone ei vasta
ühelegi tuleohutusnõudele.

lk 3
uudis

Fakte sularahavahetuse kohta:
• Kontorahas toimub €-päeval eurole järsk
üleminek, st üleminekuperioodi ei ole. Krooni kontoraha konverteeritakse üheaegselt
ning täies ulatuses eurodeks.
• Kontod konverteeritakse ühe eurosendi
täpsusega ja lõppsummad ümardatakse
kolmanda koha järgi pärast koma.
• Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood, mil euro ja kroon on
sularahas võrdväärsed maksevahendid.
• Kauplustes saab maksta nii eurodes kui
kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul
tagasi eurodes.
• Pärast paralleelkäibe perioodi on euro ainus seaduslik maksevahend Eestis.
• €-päevast alates ei saa ülekandeid enam

Eesti kroonides teha ning ka kaardimaksed
muutuvad europõhisteks.
• Kontoraha vahetusel eurodeks näidatakse
kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto
lõppsaldot, vahetuskurssi kui ka eurokonto
algsaldot.
• Ettesaadetud ja lepingulised maksed konverteerib iga kommertspank ise eurodesse.
Millistes riikides saab veel euros
maksta?
		
Euro on seaduslik maksevahend kuueteistkümnes ELi liikmesriigis, kuues muus Euroopa riigis ning sellistel territooriumitel ja
saartel, mis kuuluvad mõnele euroala liik-

vaba aeg

Aet Laurik ületas
36 aastat püsinud
rekordi
lk 6

mesriigile või on sellega seotud.
ELi liikmesriigid: Belgia, Saksamaa, Kreeka,
Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome, Küpros, Malta, Sloveenia ja Slovakkia.
Euroopa riigid, kus kasutatakse eurot: Monaco, San Marino ja Vatikani Linnriik, Andorra, Montenegro ja Kosovo
Ülemeredepartemangud, -territooriumid ja
-saared, mis kuuluvad euroala riikidele või
on nendega seotud: Guadeloupe, Prantsuse
Guajaana, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre
ja Miquelon ning Prantsuse Antarktilised ja
Lõunaalad.

Elektriraudtee
viib augustis
matkama
Käesoleva aasta augustikuu pühapäevadel leiavad
juba kuuendat korda aset
Elektriraudtee koguperematkad erinevatesse
Harjumaa paikadesse.

Allikas: Euroveeb

lk 5

Suvised
üritused Keilas
lk 6 ja 7
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Pea iga päev on ajalehtedes mõni uudis, mille peategelane enam meie seas ei viibi. Küll sõidavad noored mehed
enda ja teisi autoga surnuks, küll hindavad üle oma võimeid ujujana. Paraku just noored ja enamasti just mehed.

Keila Lehe 27.numbris oli ära trükitud uudis, et plaanis on taasavada läinud sajandi
70. aastail suletud jõeharu. Uudis on mõistagi tervitatav: vanem põlvkond mäletab
veel hästi kunagisi Keila supelkohti, mida
külastasid koguni Tallinna inimesed (kuna
Kloogarand polnud veel avatud).

Ohutut suve Jõeharu taastamisest

Suvi on uljas aeg, eriti meie kliimas. Vabanemine külmetamisest, liigsetest riietest ning tüütavatest töömuredest
muudab ülemeelikuks. On võimalik tarbida alkoholi, on
võimalik veeta aega sõpradega, on võimalik ujuda ja teha
muid asju, mis külmaga ebamugavad. Paraku ununeb tihti
ettevaatus.
Enamasti on ettevaatuse ununemise põhjuseks alkohol.
Ka tänase Keila Lehe krimirubriigist leiab tavapäratult
suure hulga alkoholiga seotud sündmusi. Samas – mitte
alkohol, kurvilised teed, võimsad autod ja sügav vesi ei
tapa inimesi. Seda teevad nad ikka ise.
Kordan siinkohal päästetöötajate meeldetuletust –
alkohol ei anna inimesele võimeid, mida tal
tegelikult ei ole. Alati tasub silmas pidada
ka oma kaaslasi, kellele näib tunduvat,
et jook on neile andnud võime ujuda,
lennata, tuld kätte võtta või autoralli
maailmameistrivõistlustel osaleda.
Turvalist ja rõõmsat suve.

Doris matteus
leht@keila.ee

tiit birkan
Paneb vaid imestama, miks tahetakse taastada Rohelist Konna. Oli ju too jõesopp viimati
supelkohana kasutusel enne
sõda. Juba 1950. aastail kujutas
see endast porimülgast, kus oli
vesi põlvini ja muda poole reieni. Praegu on tollest mudalombist säilinud vaid jälg. Selle
lahtikaevamiseks ja kallaste
kindlustamiseks kuluks juba
üle poole ettenähtud mullatööde mahust. Ka ümbritseb seda
sanglepalodu, kus pole vähematki
päevitamisvõimalust.
Pealegi, kuidas hakkab selles
uuendatud veekogus toimuma
veevahetus? Kas Keila ikka vajab uut konnatiiki? Asjal oleks
mõtet, kui rabast tulev magistraalkraav suunata Rohelisse
Konna ning rajada tolle suubumiskohas Punasesse Vähki –
kunagise jalakäijate silla kohale
– ülevooluga pais. Aga see suurendaks mullatööde mahtu
veelgi.
Säälsamas kõrval asub Keila
kunagine ilusaim supelkoht
Paradiis, mille kordategemiseks kuluks palju vähem vaeva.
Mullatööde maht oleks võrraldamatult väiksem, sest ainus
kunagine kahe rajaga väliujula
tahab süvendamist. Peamine

töö oleks kallaste puhastamine
võsast. Ka tuleks taastada jalakäijate sillake; kunagisest paviljonist peaks olema säilinud
vundament.
Küsitav on ka Tõllaaugu kasutuselevõtt supelkohana. Kunagist muruga kaetud kallast
pole enam, seal kasvab kuuekümnendail aastail istutatud
kuusik. Pealegi on Tõlla – auk
suplejale ohtlik paik: sinna on
uppunud mitu inimest. Sääl läheb järsku sügavaks, on paar
allikakohta, ohtralt vesikasve,
põhi on mudane. Viiekümnendail aastail käisid seal tuukrid
ühte uppunud meest otsimas
ja tõid välja ka paar lennukipommi. Nende andmeid oli
Tõllaaugu suurim sügavus 8
meetrit. Peamiselt käisid Tõlla-

foto: keila fotojaht

paate laenutada. Säält on hea
väljapääs jõele. Paadisild sobib
Tõllaauku paremini kui Punasesse Vähki, kus see kunagi

“Küsitav on ka Tõllaaugu
kasutuselevõtt supelkohana.
Seal kasvab kuuekümnendail aastail
istutatud kuusik. Pealegi on
Tõllaauk suplejale ohtlik paik:
sinna on uppunud mitu inimest. ”
augus ujumas täismehed ja
keskkoolipoisid. (Kuigi sinna
uppus 1957.aastal ka üks täiskasvanud neiu).
Seega võiks Tõllaaugus olla
hoopis paadisild, kust saaks

asus. Säält oli üsna raske avajõele pääseda: kohati oli jõgi
madal, teisal aerutamiseks liiga kitsas.
Paatide väljalaenutaja peaks
ühtlasi olema ka vetelpäästja,

sest ohtlikke olukordi tekib
sääl kindlasti.
Kui juba Punast Vähki sai
mainitud, siis too paik oligi
mõeldud laste supelkohaks
(liivane põhi, sügavus 0.7 m).
Koguni lasteaialapsed käisid
sääl sulistamas. Kui tahetakse
taastada betoontrepp, siis tuleks taastada ka supla, sest
õlle- ja peedivendade joomakohta pole sinna vaja. Nad on
seda aastate kestel lagastanud
– seal vedeleb jõepõhjas koormate viisi tühje pudeleid. Sealse jõelõigu puhastamine saab
olema väga ränk töö, on küsitav, kas seda tasub ette võtta,
kui supelkohta ei kavatseta
taastada.

Nädal piltides
Keila Leht suundub suvepuhkusele
Järgmine Keila Leht ilmub 21. augustil.
Toimetus on taas avatud 16. augustist.
Vahepealsel perioodil
ootame Teie vihjeid ja
kirju aadressil
leht@keila.ee.
Kaunist suve!

Terviseradadel algas veetrasside ehitus.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Ebaseaduslikult ehitatud saun ei vasta
ühelegi nõudele

Eelmisel nädalal käisid Keila keskkonnanõunik Ülle Lindus, Põhja – Eesti päästekeskuse tuleohutusbüroo vaneminspektor
Vello Plees ja Teimilabor OÜ elektrotehniliste kontrollmõõtmiste teostaja Mart
Merilain üle vaatamas lisahoonet Keilas
algkooli läheduses.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Tegemist on kunagise lisahoonega, mille omanik on tänaseks ümber ehitanud saunaks.
Vello Pleesi sõnul on antud
hoone näol tegemist peaaegu
kõikide tuleohutusnõuete rikkumisega. Saunaks on hoone

ümber ehitatud ilma kehtestatud ja heaksiidetud ehitusprojektita. Mart Merilaini arvates
tuleks inimeste ja tuleohutuse
seisukohalt hoonest elekter
välja lülitada.
Hoonet puudutav dokumentatsioon edastatakse menetlejatele, kes sügiseks otsustavad sauna saatuse.

Kogu maja hinnati varisemisohtlikuks.

Suurimaks elektrotehniliseks rikkumiseks on plommimata peakaitse, mistõttu võib selle alt suvalisel
ajal elektrit võtta, mõõtjast
läbi laskmata.

Vello Pleesi
sõnul ei
vasta
hoone
küttekolded ja
korstnad
ühelegi
tuleohutusnõudele.

Mart Merilaini sõnul ei
vasta elektri paigaldussüsteem ühelegi nõudele
ega normile. Elektrijuhtme
otsad on isoleerimata, pistikupesad katmata. Palju
on ajutisi elektrijuhtmeid.

Sauna eesruumis asuv kamin on ilma igasuguse piirdeta. Kohe küttekolde ees on
maas laudpõrand ja vaip, kõrval tugitool
ja vatitekk. Tahmanud korsten näitab, et
tuleasemel on lõket tehtud.

uudis

Augustikuu pühapäevadel toimuvad taas
Elektriraudtee koguperematkad

Käesoleva aasta augustikuu pühapäevadel leiavad juba kuuendat korda aset
Elektriraudtee koguperematkad erinevatesse Harjumaa paikadesse.
elektriraudtee

Elektriraudtee avalike suhete
juhi Norbert Kaareste sõnul
on sihtkohti tänavu neli: „Selle aasta matkad viivad meid nii
lääne- kui ida-harjumaa looduskauneid kohti.“ Kaareste
sõnul toimub Elektriraudtee
koguperematkade üritustesari
tänavu juba kuuendat korda
ning matkamise populaarsus
ei paista raugevat eestimaalaste seas.
Matkajuht Jaan Masingu
sõnul on tänavused matkad
eelmiste aastatega võrreldes
pikemad. „Ära ei maksa muidugi kellelgi ehmatada – pikemad matkad ei ole mitte raskemad, vaid rohkem huviväärset
pakkuvad,“ sõnas Masing. Ka

tema kinnitab, et Harjumaa
inimesed on tublid matkajad,
mida näitab suur inimeste
hulk matkadel.
Varem juba kahel järjestikusel aastal matkadel osalenud noormees Marko Rentiku
sõnul on augustikuised koguperematkad üks vahva üritus.
„Pärast lõõmavat juulikuud on
hea veel enne sügist korraks
aeg maha võtta ja lähedastega
mööda ilusaid metsateid rohelust uudistada,“ kirjeldas Marko oma matkaplaane.
1. augustil toimuv matk
viib huvilised Pakri poolsaarele, kus käiakse Eesti kõrgeima majaka juures, vaadatakse
Muula Mägede bastione ning
muu hulgas tutvutakse ka
Amandus Adamsoni mälestusmärgiga. 8. augusti matk

Kõrvemaale lookleb keset oose
ja järve, kus inimestel saab
olema hea võimalus pidada
pikniku ning supelda värskes
järvevees. Hiljem uuritakse ka
siniallikaid ning rännatakse Jäneda linnamäele.
Augustikuu kolmandal pühapäeval, 15. augustil saavad
matkalised sõita Klooga-randa.
Sealt algav matk viib huvilised
nii Treppoja joastikule, KeilaJoa mõisahoonetesse kui ka
Meresuu randa. Tee peale jääv
Laulasmaa puhkekeskus on samuti kõigile huvilistele väärt
peatuspaigaks seatud.
Viimasel matkal, 22. augustil sõidab matkarong Riisiperre, kust algab teekond, mis
möödub nii Riisipere mõisast
kui Alema puutaiestest, kulmineerudes Nurme turbaraba
vaatlemisega.
Kogu info matkadest on
leitav aadressilt matkad.elektriraudtee.ee. Tänavu on matkarongidele pilet – üksikpilet
sihtpunkti ja sealt tagasi mak-

Elektriraudtee viib matkama
sab kokku 20 krooni. Kõikidel
matkadel on kaasas neli professionaalset matkajuhti, kes

tutvustavad eelnevalt koostatud ja läbikäidud loodusradu
kõigile matkalistele.

matkad
1. august
8. august
15. august
22. august

Matk ümber Pakri poolsaare
Kõrvemaa oosid ja järved
Matk Klooga-rannast Keila-joale
Riisipere loodusrajad
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Lühidalt
Keilakad tundsid suurt
huvi õigusabi vastu
7.juunist 6.juulini osutati Keila
linnavalitsuse ruumides igal
esmaspäeval tasuta õigusabi.
Õigusabi andjate üllatuseks
oli inimeste huvi õigusabi vastu äärmiselt suur – kuu aja
jooksul pöördus juuratudengite poole 27 erinevat isikut
või isikutegruppi. Nõu küsiti
ka telefoni teel. Eve Uiboupini
sõnul said enamik abivajajad oma küsimustele vastuse.
„Keerulisematele küsimustele
vastasime peale teemakohast
uurimistööd e-kirja teel.“
Eve Uiboupini sõnul kõige
rohkem küsimusi oli pärimisning perekonnaõiguse valdkonnast. „Lisaks tunti rohkem
huvi kaasomandi, korteriühistute juhtimise ja võlgnevusega
seotud teemade vastu. Mitmetel inimestel soovitasime
pöörduda soovitud tehingute
vormistamiseks Keila Linnavalitsuse hoones oleva notari
vastuvõtule.“
Kuna suvi on puhkuste aeg,
mil tõsisemate teemadega tegeleda ei taheta, otsustasid tulevased juristid septembrikuuni regulaarset vastuvõttu mitte
korraldada. Siiski võib abi küsida ja vastuvõtule registreerida
telefoni teel (56738631). Kui
huvi tasuta õigusabi vastu on
olemas ka sügisel, jätkatakse
teenusega uue hooga.

Toimumas on Youth
Camp 2010
Sellel aastal toimub Youth
Camp 18. - 30. juuli Saksamaal,
Barsbüttelis.
Youth Camp on nelja riigi
väikelinnade noorte ühislaager, kus osalevad Eesti – Keila,
Saksamaa – Barsbüttel, Inglismaa – Callington ja Prantsusmaa – Guipava. Juba 13. korda
toimuva laagri üldteemaks on
sel korral kunst. Korraldajatel
on plaan teha oma versioon
menumuusikalist High School
Musical, milles saavad osaleda
kõikide riikide esindajad. Lisaks sellele on plaanis külastada Hamburgi linna ja tegeleda
sportlike mängudega ning tutvuda teiste riikide kommete ja
kultuuriga.
Kokku osaleb noori laagris 40, Keila Noortekeskust
esindavad kümme noort koos
kahe juhendajaga.
Eelmine aasta toimus Youth
Camp Eestis ning siis oli teemaks vesi, täpsemalt tutvuti
Eesti saartega külastades Kihnut ja Saaremaad. Kuna laagri
korraldamine on jagatud nii,
et igal aastal korraldab erinev
riik, siis järgmine aasta on lootust minna Prantsumaale ja
seejärel Inglismaale.
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Liikluseeskiri kehtib kõigile
Suve tuleku ja kooli lõppemisega on
tänavad täitunud
noorte liiklejatega.
Kõigile on üheselt
mõistetav, et autojuht peab tundma
Liikluseeskirja ja
Liiklusseadust. Kuid
liiklusreegleid peavad tundma kõik
liiklejad, ka jalakäija, jalgrattur, rulluisutaja, rollerijuht.
VANEMKONSTAABEL

10.07 20.30 - Keskpargis tarvitas seltskond alkoholi. Hoiatatud.
10.07 22.20 - Jaama bussipeatuses tarvitas seltskond alkoholi. Joomine lõpetati ja pudelid visati prügikasti.
10.07 22.30 - Kiriku juures tarvitas noorte seltskond alkoholi.
Hoiatatud ning isikud lahkusid.
10.07 23.40 - Vasara 6 maja
juures tarvitas noorte seltskond
alkoholi ja oli lärmakas. Tehtud
märkus ja laiali saadetud.
11.07 01.10 - Vasara 8 maja juures tarvitas seltskond alkoholi.
Hoiatatud ja minema saadetud.
11.07 02.20 - Keskväljakul sõitis võrri taolise sõiduvahendiga, ilma tulede ja helkuriteta,
imelikult käituv isik (kahtlase
sõidumaneeriga). Isik nägi järelesõitvat patrulli ja püüdis

foto: www.sxc.hu

Noorel jalgratturil peab olema kaasas jalgratturi juhiluba
punane helkur (Liikluseeskiri
§ 232).
Kiiver on varustuse eluliselt tähtis osa. See ei hoia
õnnetust ära, kuid kaitseb
jalgratturi pead õnnetuse või
kukkumise korral. Kiiver peab
vastama kvaliteedinormidele
ning olema tähistatud sellekohase märgiga CE, EN1078.
10-15aastasel
jalgratturil
peab olema kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav
tunnistus (jalgratturi juhiluba). Koolitused ja eksamid
toimuvad peamiselt koolide
juures, kuid eksameid on võimalik sooritada ka Tallinnas
Rahumäe tee 6 Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelvalve
talituses. Informatsiooni jalgratturi koolitusest ja eksamist
võib küsida koolist või konstaablipunktist.
• Sõiduteed jalakäijate ülekäi-

Securitas
securitas 1660

Сегодня в номере
Городская газета отправляется в летний
отпуск. Следущий номер появится в почтовых ящиках горожан
21-го августа. Редакция
начнет работу 16-го августа.

timo suslov

Jalakäija võib teed ületada
vaid selleks ettenähtud kohas
(valgusfooriga ülekäigurada,
reguleerimata
ülekäigurada
ehk sebra vm). Sõiduteed võib
ületada mujalt vaid juhul, kui
lähim ülekäigurada asub kaugemal kui 100 meetrit. Samuti
tuleb ülekäiguraja juures teeületamise võimalust oodates
autojuhile selgelt märku anda,
et tahetakse teed ületada. Jalakäija peab liikuma kõnniteel,
selle puudumisel sõidutee vasakpoolsel teepeenral (lähenevatele sõidukitele vastu).
Soojade ilmade saabumisel
on tänavatel liikumas ka palju rulatajaid ja rulluisutajaid.
Nendegi näol on tegemist jalakäijatega, mistõttu peavad
nad täitma jalakäijatele kehtivaid eeskirju.
Jalgrattal peavad olema töökorras pidur ja signaalkell,
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane helkur, pimedal
ajal või halva nähtavuse korral
sõites ees valge ja taga punane tuli või viimast asendav

venekeelne veerg

gurajal ületades peab jalgrattur tee ületama jalgsi jalgratast käekõrval lükates!
• Sõiduteel võivad sõita vaid
vähemalt 10aastased jalgratturid.
• Sõiduteel võiks jalgrattur
kanda helkurvesti.
Mopeedijuht peab olema vähemalt 14aastane. 14-15aastasel mopeedijuhil peab kaasas
olema mopeedi juhiluba. Mopeedi all mõistetakse sõidukit,
mille mootori töömaht ei ületa
50 cm3 ja valmistajakiirus ei
ületa 45 km/ h. Mopeedijuhil
ja tema sõidukil sõitjal peavad
peas olema kaitsekiivrid ning
mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli. Mopeedi ning
sellega võrdsustatud sõiduki
juhtimiseks ei nõuta juhiluba
üle 16aastaselt isikult. Mopeedijuhi loa saamiseks tuleb
pöörduda ARK büroosse.

Nii jalgrattaga kui mopeediga peab sõitma jalgrattateel,
selle puudumisel sõidutee
äärmisel, parempoolsel rajal
(välja arvatud vasakpöörde
sooritamisel).
Jalgrattur ja mopeedijuht ei
tohi
• sõita kõnniteel (piirang ei
kehti alla 10aastaste jalgratturite kohta)
• sõita juhtrauast käega kinni
hoidmata
• lasta ennast vedada teise
sõidukiga
• sõidutada sõitjat, kes ei istu
kindlal istmel
Enne sõitma minemist
kontrollige üle oma varustus
ning visake pilk liikluseeskirja. Sellega on tehtud oluline
samm turvaliseks liiklemiseks.
Turvalist liiklemist ja ilusat
kevade jätku.

Keila Linnavalitsuses
põgeneda, sõites ringteedel
vastassuunavööndis,
keelumärkide alt läbi ja kõnniteedel.
Kinnipidamisel tundsime isikult
tulevat tugevat alkoholilõhna
ning isik tuikus tugevalt. Isikut
hoiatatud ja politseid teavitatud. Kästud isikul edasi liikuda,
sõiduvahend käekõrval.
12.07 01.45 - Keva ees platsil 3
eraldusposti pikali lükatud.
12.07 12.01 - Perrooni taga
rohelise elumaja juures vene
keeles sõimav ja räuskav naisterahvas. Avaldas arvamust, et
patrull ei tohi seal liigelda.
12.07 12.18 - Keskus teatas, et
Allika 2 magas joobetunnustega meesterahvas trepikojas.
Üles aetud ja aidatud oma korterisse.
12.07 19.47 - 4 isikut tarvitasid
Männikus alkoholi. Tehtud märkus ja minema saadetud.
13.07 01.36 - noortekamp tarvitas Piiri tn alkoholi. Laiali saadetud.

Keila Linnavalitsus andis
korteriühistule Jõe 59b kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks Jõe tn 59b
asuval kinnistul. Kavas on
ehitada vastavalt asendiplaanile ja hoone joonisele
kuurid.
Linnavalitsus väljastas AS
Eraküttele ehitusloa kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks Vasara tänaval lõigul Vasara tn 10 kuni
Paldiski mnt 38. Ehitusprojekti koostas
K-Projekt
AS
ning kooskõlastasid OÜ Jaotusvõrk,
AS
Keila Vesi, Elion
Ettevõtted AS.
Linnavalitsus
nõustus
AS
EVR Infra kasutusloa taotluses

nr 1054 esitatud andmetega
ning kasutusloa andmisega
uuele reisijatele mõeldud
perroonile Keila jaamas.
Vastavalt Raudteeseadusele
saatis Tehnilise Järelevalve
Amet kasutusloa taotluse
Keila linnavalitsuselt arvamuse saamiseks enne Keila
jaamas valminud reisijate
ooteplatvormile kasutusloa
andmist.

Молодежный
лагерь
Youth Camp 2010
В этом году молодежный
лагерь Youth Camp 2010
пройдет в Германии, в городе Барсбюттель с 18-го
по 30-е июля. Youth Camp
– международный молодежный лагерь, в котором
ежегодно принимают участие молодые люди из четырых стран: Эстонии,
Германии, Англии и Франции. В этом году лагерь
пройдет уже в 13-й раз. В
прошлом году лагерь проходил в Эстонии, и темой
встречи была «Вода». В
рамках программы гости
посетили Сааремаа и Кихну. Темой этого года будет
искусство. (стр 2)
События этого лета
• Sunfest
18 июля в 18.00 на городском певческом поле состоится фестиваль Sunfest.
Гостей приглашают Танель Падар и его рокгруппа The Sun. В программе
фестиваля
интересные выступления,
много музыки и разнообразных
развлечений.
Среди выступающий победитель конкурса «Эстония
ищет суперзвезду» Отть
Лепланд, а также известный актер Яан Ууспыльд.
• Концерт в Михклиской
церкви
18 июля в 20.00 в Михклиской церви выступят с
концертом известные исполнители: Рихо Сибуль,
трубадур из Раквере Бонзо
и мульти-инструменталист
Алари Пииспеа. Прозвучат новые песни этих авторов, а также уже знакомые
зрителю
музыкальные
композиции.
• «Откровенно о браке»
20 июля в 19.00 на певческом поле состоится летнее представление театра
комедии «Откровенно о
браке». В ролях Мерле Яагер, Мадис Мийлинг и
другие. Детям до 14 лет не
рекомендуется.
• Рейн Раннап и Михкель
Маттийзен
23 июля в 20.00 в Михклиской церкви состоится
концерт известных музыкантов.
Особенностью
концерта является исполнение музыкальных произведений « в четыре

руки», то есть на одном
рояле.
• Летний спектакль «Садовый праздник»
В этом году неподалеку от
Кейла в усадьбе Охту можно посмотреть летнее
представление «Садовый
праздник». В спектакле
принимают участие многие известные актеры –
Роман Васкин, Юлле Кальюсте, Лийна Вахтрик,
Райво Рюйтель, Хенрик
Тоомпере и другие. Билеты на спектакль можно купить в кассах Piletilevi и
Piletimaailma.
• Кейлаский полумарафон
31 июля в 11.00 состоится
традиционный полумарафон. Для участников предлагается два варианта дистанции: дистанция длиной
30 км и 8-километровая
дистанция для тех, кому
сложно преодолеть 30 км.
Последний вариант, в
основном, предназначен
для тех, кто занимается
ходьбой с палками. Для
участия в состязании необходимо зарегистрироваться либо по телефону
53490341, либо по адресу
skvask@hot.ee. Стоимость
участия – 100 крон для
взрослых, 50 крон – для
пенсионеров. Для детей и
участников, которые будут
преодолевать дистанцию с
палками, бесплатно. (стр
6)
Походы для пассажиров электричек
Эстонская электрическая
железная дорога продолжает серию воскресных
мероприятий для своих
пассажиров. 1 августа
можно будет посетить полуостров Пакри: увидеть
самый высокий маяк, познакомиться с бастионами
Муула, посмотреть на памятник А.Адамсону. 8 августа состоится поход в
Кырвемаа. 15 августа планируется провести поход в
Клоога-ранд. Последний
поход пройдет 22 августа,
в этот раз запланировано
посещение Рийзипере. Билет на электричку будет
стоит 20 крон туда и обратно. Все походы – в сопровождении профессиональных
гидов
и
в
соотвествии с составленной программой. (стр 3)
Донорская палатка
31 августа с 10.00 до 15.00
на площадке перед Оздоровительным центром будет работать донорская
палатка Северо-Эстонской
региональной больницы.
(стр 5)
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Sigulda on hooajaks valmis
Alustame Keila
Siguldat iseloomustab roheline maastik, mis lisaks kaunitele vaadetele
linna sõpruslinnade pakub ka hulgaliselt seiklusi igas vanuses külastajatele.
tutvustamist.
Eesmärgiks on anda Aktiivne puhkus
aimu sõpruslinnade
Sigulda seikluspark - lõbustusi tervele perele
vaatamisväärsusSigulda seikluspark pakub lõbustusi ja seiklusi nii algajatele kui ekstreemsematele
seiklejatele. Toolitõstja laseb nõlval üles-alla liueldes nautida fantastilist vaadet üle
test ning põnevaGauja jõe. Rodelirajal saad tunda kiirust raja 12 kurvil. Edasi oled oodatud nautima
test tegevustest,
kiirendust ja kaaluta olekut katapuldis. Külasta ka „Stombergi jalgratast” - 5 meetri
mida turistidele
kõrgusel asub tross, millel saad tunnetada olümpiavõitja Maris Strombergi vaimu,
sõites mööda köit jalgrattaga, millel Stomberg võitis Pekingi olümpial esikoha. Ja
pakkuda on.
viimaks Tarzani seikluspark – aktiivne meelelahutus puude vahele ehitatud takisAlustame Siguldast,
tusrajal. Vali endale sobiv raskusaste ja pane oma hirmud proovile.
Keila sõpruslinnast
Lisainformatsioon: www.tarzans.lv
Lätis
Bobi- ja kelgurada tunne end tšempionina

Aeroodium - lendamine
otseses tähenduses

Sigulda bobi- ja kelgurada on üks väheseid radasid, mis on avatud kõigile.
Seal saad testida enda julgust nii suvel kui talvel. Kuna see on kodurada
kolmele Vancouveri olümpiasportlasele, saab end tõesti tšempioni moodi proovile panna.
Veel informatsiooni: http://tourism.
sigulda.lv/public/eng/extraordinary_
activities/bobsleigh_and_sleight_
track_sigulda/

Aeroodium on esimene vertikaalne tuuletunnel Ida-Euroopas. Gravitatsioon
kaob ja sa saad lasta oma kehal ise lennata.
Lisainformatsioon ja reserveerimine
www.aerodium.lv

Loodusele lähedal
Sigulda on populaarne oma puutumata
looduse ja Gauja jõe äärsete romantiliste promenaadide poolest. Neile, kes
tahavad näha ja tunda loodust enda
lähedal, pakutakse ratta või paadi laenutust.
Lisanfo: www.ramkalni.lv

Tunne adrenaliini
Sigulda benjihüpe on korraldatud
köisraudtee vagunist Gauja jõe
kohal.
Lisainfo: www.bungee.lv

Üritused, mida sel
suvel tasub Siguldas
külastada

Kohad mida tasub Siguldas külastada
Sigulda keskaegse lossi ehitustöid
alustati Mõõgavendade ordu meistri
Venno ajal 1207. aastal. Pärast Mõõgavendade ordu hävingut 1236. aastal hakkas lossis tegutsema Liivimaa ordu, kes
teostas suuri ümberehitustöid, muutes
lossi konvenditüüpi hooneks. 18. sajandi
algul Põhjasõja ajal loss hävitati ja seda
enam ei taastatud. Tänapäevani on säilinud konvendihoone edelakorpus gooti
stiilis aknaavade ja peamise väravatorniga.

Sigulda uus loss
on ehitatud mõisa
omanike Kropotkinite eluhoonena
aastail 1878. kuni
1881. Pärast I Maailmasõda hakkas
Uues lossis tegutsema Läti pressiliit.
Hoonet
kasutati
kirjanike ja ajakirjanike puhkemajana.
Pärast II Maailmasõda lossis tegutses NSVL Tervishoiu
kaitseministeeriumi sanatoorium. Alates
1993. aastast hoones asub Sigulda linnavalitsus, 2003. aastast aga Sigulda maakonnavalitsus.

Turaida loss ja mõis - Turaida keskaegne loss on ehitatud 1214. aastal Riia
piiskopi Alberdi ülesande järgi. Järkjärguline laiendamine ja ehitus jätkus kuni
16. sajandini. 1973. aastal algasid rohkem
kui 25 aastaid kestnud arheoloogilised
kaevamised, millele järgnes rekonstrueerimine. Tänapäeval võib lossiruumides
vaadata ekspositsioone selle ajaloo ja

ajastu sündmuste kohta. Turaida mõis
hakkas moodustuma juba keskaja lossi
juures. Tänapäevani on säilinud mõisa
majanduslik hoonestus, mis on rajatud
18.- 19. sajandil.
Turaida
muuseumi-kaitsealal
asub
Dainu mägi. Läti
rahva
kolmanda
ärkamisaja sümboliks saanud Dainu
mägi avati 1985.
aasta juulis. Dainu
mäel asuvas Rahvalaulu pargis (Tautasdziesmu parks)
saab näha 26 Indulis Ranka skulptuuri.
Muuseum-kaitsealal valitsev looduse,
kunsti ja laulu harmoonia muudavad
külastajat rahulikumaks, siin on koht
mõtlemiseks ja hinge rahustamiseks.
Loodusvaatamisväärsustest tasub külastada Gutmani koobast. Gutmani
koobas on Baltimaade suurim koobas,
mis hakkas moodustuma ligikaudu 10
000 aastat tagasi, kui jääajastu järgsed
veevoolud uuristasid liivakivist kaljusse
õõnsuse. Tegemist on vana kultuskohaga. Koopa seintel
on säilinud kirjutisi
17. sajandi lõpust.
Koopast välja voolavat allikat on vanadel aegadel peetud pühaks, selle
vett peeti ravivaks.
Tähelepanuväärsed on ka kirjutised
koopa
seinadel.

Gutmani koobas on Läti vanim turismiobjekt.
Sigulda tuntuimale suveniirile
pühendatud
Keppide park avati
2007. aastal. Pargis on
ka Sigulda sõpruslinnade, sealhulgas Keila linna,
jalutuskepp. Traditsioonilised Sigulda kepid tehakse sarapuust, kadakast,
paakspuudest,
pajust,
toomingast. Läbi aegade
on keppidele põletatud
mustreid ja kantud värve, oksakohtadest on lõigatud kuradite ja
loomade peasid. Iga kepi peale on kirjutatud „Sigulda” ja iga meister teeb seda
erinevalt.

Sigulda Torn on uus objekt Siguldas,
mis on loodud endise veetorni ruumidesse. Kruvikujuline trepp 5 korrusel tekitab
külastajaile assotsiatsiooni ühe populaarseima turismiobjektiga Turaida torniga.
Kunstiruumis toimuvad regulaarselt erinevad näitused, maalimise tunnid, üritused.
Lisaks kirjeldatuile tasub veel külastada Ronkade kuristikku ja
koobast, Peetri koobast,
Kuradikoobast ja Koiva jõe
ürgorgu. Vaatamist väärivad Maalijate mägi ehk
Paradiisi mägi, Keisritool ja
Keisrivaade, Nõidade katel
ja Vienko�i park. Huvi võivad pakkuda ka Krimulda
keskaegne loss ja Krimulda
mõis.

Sigulda Ooperifestival
7. – 8. august. Suurepärane võimalus kuulda ja näha “Madame
Butterﬂyd” Juri Aleksandrovi
lavastuses. Suurteost on esitatud La Scalas, Metropolitanis
ning mitmes suuremas Euroopa kontserdisaalis. Nüüd saab
Juri Aleksandrovi dünaamilist,
vaimukat ja aktiivset lähenemist näha Sigulda vabaõhulaval
lossivaremetes Mariinsky Teatri, Peterburgi Ooperi ning Läti
Rahvusliku Ooperi esituses.
Bluusifestival – Läti on alati uhke olnud Baltikumis ainsa
bluusiklubi Bites Blues Clubi
üle. Sigulda on uhke 31. juulil
toimuva esimese bluusifestivali pärast. Sigulda vabaõhulava lossivaremetes täidavad
11 kohalikku bluusiansamblit.
Lisaks esineb erikülalisena Boney Fields Chicagost. Veel on
üritusel vabaõhuköök, CD–putka, teleskoobid kauni looduse
ja vanade losside vaatamiseks
ning lõõgastumistuba, kus saab
vaadata ﬁlme seeriast “Martin
Scorsese presents the Blues”.
Kui plaanid külastada Siguldat, võta ühendust Sigulda
turismiinfokeskusega:
Telefon +37167871335
E-mail: info@sigulda.lv
Skype: Siguldastic
Vaata
lisainformatsiooni
www.tourism.sigulda.lv
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Lühidalt
Doonoritelgis loovutati
pea 90 liitrit verd
Kangelastegudeks ei ole vaja
erilisi võimeid, suurt julgust ega
aastatepikkust kogemust. Piisab
ka vähesest, et päästa kellegi elu.
Doonorid teevad seda iga päev.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas järgmise doonoripäeva teisipäeval,
31. augustil kell 10.00–15.00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Keila). 3.-4. juunil toimus Keilas juba neljandat aastat järjest
doonoritelgi üritus. Soov head
teha ja mõnus ilm soosisid ettevõtmist igati ning tõid keskväljakule taas kokku palju häid inimesi – koguti enam kui 89 liitrit
verd paljude patsientide elu ja
tervise päästmiseks. Vt lisainfot
www.verekeskus.ee

Harjumaa Muuseumi
välitööd Prangli saarel
Harjumaa Muuseum alustab
täna Prangli saarel välitöid, mis
kestavad 15. augustini. Eesmärgiks on dokumenteerida saare
elu tänapäeval, vaadelda argielu muutusi pärast nõukogude
perioodi ja saare tulevikuväljavaateid. Muuseum on Pranglil
välitöödel käinud juba kahel
suvel. Intervjueeritud on põliselanikke ja suvitajaid Kelnase,
Idaotsa ja Lääneotsa külades.
Pildistatud ja ﬁlmitud on saare igapäevast elu-olu. Kolmel
järjestikusel suvel toimunud
välitööde materjalide põhjal on
kavas välja anda Prangli saart
käsitlev kogumik „Harjumaa uurimusi VIII“ Välitööde läbiviimist
toetab
Kultuuriministeeriumi
programm „Saarte pärimuslik
kultuurikeskkond 2008 2010“.
Lisainfo: Liisi Taimre, Harjumaa
Muuseumi teadur, tel 5253892.

Rahvaralli Keila
linnatänavatel
SK Vilgasralli tahab laupäeval,
24. juulil kell 11.00 -18.00 korraldada Keilas autospordivõistluse
Keila Rahvasprint. Rada algaks
gümnaasiumi juurest, kulgeks
sealt Põhja, Posti, Pae, Luha,
taas Põhja tänavale, edasi Tallinna maanteele, kaar Keskväljakju
kirikupoolses osas, Tuula teel,
Kalda tänaval ja lõppeks Tallinna
maanteel. Liiklus oleks suletud
alates kella 9-st hommikul. Veel
selle nädala alguses oli ürituse
toimumine küsimärgi all, kuna
linnavalitsus ei saanud korraldajale linnatänavatel rahvaralli
korraldamiseks luba anda ilma
kõigi raja ääres asuvate kinnistute omanike nõusolekuta. Kolmapäeval teatas korraldaja aga,
et soovib siiski kõik tingimused
täita ning ürituse läbi viia. Keila
linnavalitsuse sõnul on puudu
veel mõned kooskõlastused, kui
need olemas, siis võib rahvaralli
toimuda.
Operatiivsemat infot saab
veebilehelt www.vilgasralli.ee.
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Suveüritused Keilas
Eesti toit ja liikumine vabas õhus on
ROHEROCK 2010 märksõnadeks

foto: ERAKOGU

huvitav

Noortekeskused
pidasid suvepäevi
keila ank
Noortekeskuste jaoks algas
suvepuhkus töiselt – Avatud
Noortekeskuste
Ühendus
(ANK) korraldas juba kolmandat korda suvepäevad,
kus osalesid ka Keila noored
koos noorsootöötajaga. ANK
Suve-Tööpäevad ja Varaait
Suvelaat 2010 toimusid sellel
korral Hiiumaal 28. juunist 1.
juulini - neli päeva täis tööd ja
erinevaid vaba aja sisustamise
viise. Üle Eesti oli kokku tulnud 160 noort ja 50 noorsootöötajat, kaugemad Narvast
ja Sillamäelt. Keila naabritest
olid esindatud Klooga ja Saue
noortekeskused. Lisaks Eesti
noortele osales kokkutulekul
grupp noori Saksamaalt.
Iga aastaga on noored muutunud aktiivsemaks ja õnnelikumaks osalemise üle ja üritusest on saanud omamoodi
huvitav traditsioon.
Sellel aastal peamiselt noorelt noorele meetodit kasutades õppisid noored nelja päeva jooksul üksteist tundma,
leidsid uusi sõpru ja suhtluspartnereid, osalesid erinevates töötubades ja võistlustel,
õppisid ja õpetasid uusi oskusi
ning veetsid sisukalt ja kasulikult aega. Toimusid võistlused
ja jõukatsumised nii keskuste
vahel kui ka noored noorsootöötaja vastu. Kohal oli Tartu noorteraadio ja noorte TV
meeskonnad, Viljandi noorte-

keskus paigaldas seiklusraja
ja toimusid ka mitmed kunsti
ja näitlemise töötoad. Noorsootöötajad osalesid samal
ajal koolitusel, kuidas juhtida
meeskonda ja oma elu ning
vältida läbipõlemist.
Suvepäevade finaaliks oli
30. juunil kontsert-etendus
„Unistus“. Esmalt koguneti
Kärdla linnavalitsuse juurde,
kus seltskonda tervitas Kärdla
linnapea ja kõigil oli võimalus
öelda, millest nende noortekeskus unistab. Enim unistati
uuest ja suuremast hoonest
või suuremast rahastamisest.
Edasi jätkus üritus rongkäiguga Kärdla laululavale, kus töötubades osalenud said näidata,
mida nad õppisid ja millega
nad viimastel päevadel tegelenud olid. Meeleolu aitasid
üleval hoida saartelt pärit ansamblid.
Üldiselt olid suvepäevad
väsitavad ja rasked, kuid kõik
olid väga rahul ja õnnelikud.
Loodame, et ka järgmine aasta
leiab see üritus toetajaid ning
rändava iseloomuga üritusena võiks see Keilale lähemale
tulla.
ANK Suve-Tööpäevad toimusid Kolmandate Riikide
Kodanike Integreerimise Fondi rahastusel ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse
Meie Inimesed toetusel.
Varaait Suvelaata 2010
toetasid Hasartmängumaksu
nõukogu ning Haridus- ja Teadusministeerium

Tänavuse Roherocki eesmärgiks on väärtustada tervislikke
eluviise. Tervislike eluviiside ja
väärtuste hulka kuuluvad Eesti toit ja kodus valminud söök
ning jook, liikumine värskes
õhus, vaimse ja füüsilise heaolu eest hoolitsemine; hoolimine ja tegelemine laste ja noortega, pereväärtuste hoidmine.
Perepäev toimub 4.septembril
Keila Lauluväljakul ja on osalejatele tasuta!
Tervislike eluviiside esiletoomise mõte võeti teemakohaseks, kui noorsootöötajad
nägid hulgaliselt noori, kes
pidevalt toitusid kiirmakaronidest ja energiajookidest. Tõuke
andis ka Keila Lehes ilmunud
artikkel, kus kooliarst tõstatas
probleemi noorte toitumisest.
Korraldajad soovivad, et Eesti
noored ja ka täiskasvanud oleksid terved nii füüsiliselt kui
vaimselt. Roherock väärtustab
tervislikku toitu, liikumist ja
perekonda ning loodame seda
sõnumit edastada ka teistele.

Sellel suvel mängitakse juba
teist aastat järjest Keila lähedal Ohtu mõisas Roman Baskini lavastatud suvelavastust
„Aiapidu“, mis kutsub teatrihuvilisi sumedatel suveõhtutel nautima huumorikat vaatemängu suurepäraste Eesti
näitlejate esituses.
„Aiapidu“ võib pidada lausa täiuslikuks suvelavastuseks
ja kindlasti üheks erakordseimaks Eesti teatrimaastikul,
seda seepärast, et mäng toimub samaaegselt nii kaunis
mõisaaias kui ka ajaloolises
hoones sees. Kahes mängupaigas paralleelselt esitatavad
erinevad näitemängud moodustavad suurejoonelise lavastusliku terviku. Ühteaegu

8. juulil toimus Võrus Balti
matš (Eesti–Läti–Leedu maavõistlus) B-klassile. Eesti
koondis sai Leedu järel II koha,
edestades Lätit 19 punktiga.
Eesti noorte rahvuskoondise
ridades võistelnud Aet Laurik
üllatas meeldivalt esikohaga
kaugushüppes,
parandades
võistluse käigus oma isiklikku

pakub lavastus komöödiat ja
samas ka dramaatilisi suhteliine ning tegelaste probleemide
lahti harutamist. Oluline on
ka see, et õues istuv publik
näeb rohkem
naeruga nakatavaid koomilisi situatsioone, kuid
majas
olev
vaataja sügavamale minevat kurvemate nootidega
ko m ö ö d i a t .
Ideaalne oleks ära näha mõlemad variandid, kuid saab ka
otsustada, kas soovitakse rohkem kerget suveteatri elamust
või lavastuslikult tugevat lugu

Nalja- ja laulukava
“Avameelselt abielust”

Aet Laurikult omavanuste
hooaja tippmark
rekordit kolmel korral kokku 34 cm-ga. Võidutulemus
5.76 on B-vanuseklassi hooaja tippmark ning uus Keila
ja Harjumaa rekord. 36 aastat
püsinud kaugushüpperekord
kuulus
kergejõustikuklubi
TIPP presidendile Marje Väinastele.
Nädalavahetusel toimuvad
Kadriorus Eesti täiskasvanute
meistrivõistlused. Kõiki huvilisi oodatakse kaasa elama.

kohalik ansambel The Nymph
ning peaesineja Zetod.
Üritus algab 12.00, bändid
alustavad kell 14.00. Päev saab
läbi 22.00. Roherockil ei müüda alkoholi ega tubakatooteid.
Korraldajad eeldavad, et ka
nende ainete mõju all üritusele
ei tulda! Korraldajad tänavad
kõiki vabatahtlike, meeskonnaliikmeid, Harju Maavalit-

sust (KOA programm), Keila
Kultuurikeskust, Keila linna,
Kultuuriguru, Keila Lions Klubi, Liikumisrõõmu, Hiirekese
Mängutuba, Erakool Lätet,
Keila SOS Lasteküla ja kõiki
tulevasi partnereid, kes pärast
seda artiklit tahavad enda õla
alla panna.
Tegevuste kohta leiad täpsemat infot www.roherock.ee

hingele. Ühele suvisele aiapeole tulevad kokku erinevad
pered ja huvitavad isiksused,
keda kehastavad tuntud näitlejad erinevatest teatritest. Pidu

kooli lõpetanud Marta Laan.
Külalisi ja naabreid mängivad
Ülle Kaljuste, Carmen Mikiver, Epp Eespäev, Hendrik
Toompere, Harriet Toompere,
Raivo Rüütel ja paljud teised.
Plaanitud aiapeo jooksul rulluvad lahti armastuse ja abielude keerdkäigud, armukadedad armukolmnurgad ning
vaimukad olukorrad.
Võttes eesmärgiks sel suvel
külastada elamusi pakkuvaid
kultuurisündmusi, on hea
võimalus teha seda kodulähedases kena õhustikuga Ohtu
mõisas alates 20. juulist kuni
juuli lõpuni ning 10.-22. augustini. Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides.

Suvelavastus „Aiapidu“

sport

tiia tamsalu

Roherockil saab osta - müüa
laadal. Kauplema oodatud on
eelkõige talupidajad! Olemas
on lasteala, kus saab meisterdada, mängida, mürada, samuti on avatud töötuba, kus saab
olulist teavet matkamise ja
kalastamise kohta. Kohapealt
saab täiesti tasuta infovoldiku,
kus on kirjas mõnusad matkaja terviserajad Harjumaal.
Tekib ka võistlusmomente
– pisikestele ja suurtele toimuvad spordivõistlused, ning
peredele, sõpruskondadele või
individualistidele
tervisliku
toidu retseptivõistlus. Ürituse
ajal käib ka fotojaht.
Üleval on näitus, kus saab
lugeda tervisliku toitumise
kohta. Noorteinfot tuleb jagama Keila Noortekeskuse Karjäärikohvik.
Loomulikult ei puudu muusika. Ansamblite konkursi läbisid edukalt ansamblid Our
Story, Peachpuff, Frau Moses,
Spaiks ning Noortebänd 2010
võitja Xpanda. Samuti esineb

Komöödiateater läheb 18. juunil suvetuurile üle Eesti mitte
tavapärase
sõnalavastusega,
vaid nalja- ja laulukavaga.
Humoorikad sketshid mehe
ja naise suhetest vahelduvad
teemakohaste laulude ja kupleedega. Kõlavad hitid kerge
muusika varasalvest, mida paljud kindlasti kaasa laulda oskavad. Kogu programm on sa-

mas stiilis, nagu omal
ajal Abeli ja Nõmmiku
estraadikavad. Naljanumbrid kirjutas Peep
Pedmanson ja lavastas
Peeter Volkonski. Mängivad ja laulavad Madis
Milling, Merle Jääger,
Toomas Lunge ja Jaan Willem
Sibul. „Avameelselt abielust“
etendub Keila Laululaval teisipäeval, 20. juulil kell 19. Piletid
müügil Piletilevis ja Keila Kultuurikeskuses (tel. 6045045) –
vihma korral mängimegi saalis
sees, nii et etendus toimub iga
ilmaga ja pileti võib eelmüügist
julgelt ära osta. Alla 14-aastastele keelatud!

korraldab poliitikasse pürgiv
mees, keda kehastab lavastaja
Roman Baskin ise, maja perenaist mängib Liina Vahtrik ja
nende tütart äsja Lavakunsti-

Bonzo, Riho Sibul ja Päss “Lahked laulud”
Sel korral kohtuvad
ühel laval Riho Sibul, Rakvere trubaduur Bonzo ja Tartu
multiinstrumentalist Alari “Päss” Piispea. Need kolm karismaatilist ja ühise
vereringega muusikut liidavad oma
meeled ja anded, et
esitada publikule nii
mõnigi armastusväärne ja lahke laul. Suuremalt
jaolt esitusele tulevatest lauludest on muusikute enda sulest
ja üsna värsked, samas ei peeta
paljuks meenutada ka oma varasemat loomingut. Nagu ka

eelmise suve kontsertidel “Ei
saa mitte vaiki olla”, võetakse
selgi aastal kaasa palju erinevaid instrumente. Lahked laulud on 18.juulil kell 20:00 Keila
Miikaeli kirikus.

Kuulutused
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Sunfest
Tanel Padar & The Sun kutsub
festivalile! Festivali külalistele
pakutakse elamusi, meelelahutust ja muusikat seinast seina.
Festivali ellukutsujateks on
Eesti menukas rockbänd Tanel
Padar & The Sun koostöös Jan
Uuspõllu ja Monoteatriga!
Festivali peakorraldaja Danel Pandre sõnul erineb seekordne turnee teistest suvel
toimuvatest kontserttuuridest
oma ajalise kestvuse ning
meelelahutuse hulga poolest.
„Sunfesti näol on tegemist festivalipäevadega, kus me näeme
laval väga erinevat ja huvitavat
seltskonda. Kümnes linnas,
kus Sunfest aset leiab, avatakse
festivaliala publikule juba kell
18:00. Kohal on lisaks artistidele veel palju erinevat meele-

Palju õnne!
Avaldame kaastunnet
Rein Arrole

Sündinud

28.06.2010
29.06.2010
30.06.2010
08.07.2010

Anette Avdejeva
Milana Sedman
Lisete Berol
Emma Johanna Jaagu

Mälestame
Avaldame kaastunnet
Merikesele perega

lahutust suurtele ja väikestele.
Kell 19:00 alustab esimene esineja ja festivalipäeval jõuab lavale kokku neli erinevat muusikalist kollektiivi nii vanas
tuntud rockivas headuses kui
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ka uues ja üllatavas värskuses
ja seda kõike pakutakse väga
mõistliku hinnaga“, räägib Danel Pandre.
Sunfest toimub 18.juulil kell
18.00 Keila Lauluväljakul.

ISA

Udo
Keevallik`ut

surma puhul
Pereklubi laud 13

Endel Arro
surma puhul.

Keila Tsikliklubi

Siiras kaastunne
Liis Keevallikule kalli
vanaisa

avaldame südamikku
kaastunnet omastele.

Udo
Keevallik

Keila linna
Pensionäride Ühendus

kaotuse puhul.
Keila Tervisekeskuse kollektiiv

Rein Rannap & Mihkel Mattisen
korraga ühel klaveril
Klaver tuleb külla 23.juulil kell
20:00 Keila Miikaeli kirikus.
Klaver tuleb külla on olnud
edukas kaubamärk juba üle
tosina aasta; tänavu lisandub
sellele sõnapaar KAKS ÜHEL,
sest ühel külla tuleval kontsertklaveril mängib korraga kaks
pianisti. Esinejaid ühendab
see, et mõlemad on tegevad nii
tõsises kui kerges muusikas.
Nad lubavad: „See on suviselt
kerge ja vaheldusrikas kava muusikat igaühele”.
Klassikute teoseid selles
kavas võiks nimetada pigem
omaaegseks pop-muusikaks,
need on meeldejäävate meloodiatega tantsud ja muud lühi-

palad. Enamus esitatavast on
loodud just 2ÜHEL koosseisule (Mozart, Schubert, Brahms,
Dvořák jt), kuid kõlavad ka

mõned
seaded
populaarsest orkestrimuusikast,
näiteks tantsud
Tšaikovski balletist Pähklipureja. Tuntud ja
armastatud meloodiatega vaheldumisi tulevad
ettekandele Rannapi „Laulud klaveril” - kirjutatud
sel aastal, just
selle kava jaoks olles küll klassikalise täpsusega noodistatud, kuid kuuludes
helikeelelt pop-muusikasse.
Vaata ka: www.rannap.ee

Keila valla päev

28.augustil 2010.a kell 12.00 Kloogarannas
Keila valla 120. sünnipäeval
toimub Eesti käsitöö (toodangu) ja Heade Asjade Laat,
rõõmu pakub pärimuskultuuri programm, lastega lustivad
suured sõbrad, sportida saavad
kõik, kes soovivad, traditsiooniline supisöömine toimub iga

ilmaga ning õhtuhakul pakutakse muusikaelamusi igale
vanusele. Laadakaupmehed,
kes soovivad oma toodangut
müüa, võivad ühendust võtta
telefonil 6780665 või E-posti
aadressil vallapaev@keilavald.
ee.

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

muud üritused
SEKSITUUR
10.-11. augustil
Seksuaalkasvatuslik tantsuline
etendus. Keila lauluväljak
www.seksituur.ee

kogudus
8.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
Jutlustab peakaplan Jaan
Jaani
18.juuli kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

9.pühapäev pärast nelipüha
25.juuli kell 11.00
Sõna- ja palveteenistus
Teenib praktikant Peeter Krall
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

Mälestame kauaaegset
head tuttavat

Udo
Keevallikut

ja avaldame sügavat
kaastunnet lahkunu omastele.

Siiras kaastunne
Rein Arro´le isa

Endel Arro
kaotuse puhul

Keila Pereklubi 7. laud

Perekond Nurmik ja Reino

Südamlik kaastunne Noorlind
Kadi`le isa ja Peenmaa Janne´le
elukaaslase

Alar – Peep
Noorlind
kaotuse puhul
PKC Eesti AS

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda 1-toaline korter
pikemaks ajakas. Tel. 5087211.

ost/müük
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Teenus
Veoteenus Volvo FL 6 kalluriga. Kandejõud 5t. Kasti maht 10
m3. Tel. 5141903.
Rendime peotelki 5 x 10m2,

Täname kõiki sugulasi,
sõpru ja naabreid, kes aitasid
leevendada meie leina Endel
Arro kaotuse puhul.
Lesk ja poeg perega

hind kokkuleppel. Tel. 5221163,
maret@kultuuriguru.ee.
Vean ära Teie taara. Tel.
53455140.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteineird ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Valmistan sepiseid vastavalt
tellija soovile. Tel: 5186681 www.
sepikoda.eu.

TÖÖ
Väheliikuv vanur vajab õhtuti
kütvat abistajat. 1500kr kuus ja
ajutise elamispinna võimalus.
Tel. 6541117, õhtuti.
Vajame hooldajat eakale
naisterahvale nädalavahetusteks.Info tel.5059409

muu
Septembrist avatav eralas-

teaed Lee alustab laste eelregistreerimisega, oodatud on
kõik lapsed vanuses 1- ... Keila
linnavalitsus toetab lapsevanemaid 2000 krooniga. Lasteaia
avame Piiri tn. 4. . Kokku võtame
enda hoida ning lõbusalt aega
veetma 9 last! Ilusat suve ning
kohtume sügisel, ilusas, uues
lasteias! lasteaed@leegrupp.eu
tel: 55583171.
Kas soovid aru saada, kuidas
Sinu harjumuslikud uskumused
mõjutavad seda, mida ja kuidas
sa teed, millised on Sinu sügavamad sisemised eesmärgid ja kuidas neid ellu viia? Mastermind
grupp Ilu-ja lõõgastuskeskuses
“Püramiid” alustab 22.juulil 2010
kell 19.00. Täpsem info: www.
transion.ee/mastermine. Registreerimine: merike@transion.ee
või helista 56476425. Tasuta.
Kaotatud
võtmekimp
22.06.10. Keilas Lauluväljaku läheduses. Kimbus 2 võtit (1roheline magnetvõti ja 1 abloy võti).
Tel:58102678

Jalgpallimängud Keila kunstmurustaadionil:
T 20.juuli 18.45 Eesti Karikas 1/64 ; Keila JK Mehed - JK Kotkas
L 25.juuli 10.00 Keila JK (99-00) - FC Kuressaare
14.00 PSK Alexela - Keila JK Mehed

Väljasõit Pilistverre on 21.augustil kell 9.30 Jaama platsilt.
Memento

8

Reklaam
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Kui loodus ise tuleb appi...

Avasime Paldiskis uue

MUSTA VANAMETALLI
KOGUMISPUNKTI

EESTI PARIMAD
HINNAD
ERAISIKUTELE
Kogus alates 1 tonn
RAE PÕIK 10B, PALDISKI
(Paldiski lõunasadama territooriumil)

Avatud tööpäeviti 8.30-16.30
Tel 6722 758, faks 6722 759

Tänapäeval teadlased, praktikud, arstid ja
bioloogid andsid meile mitmekülgse teadmise
sellest, kui rikkalik looduslik apteek sisaldub
mesipuus ja tervislikes taimedes. Tulemusena loodi Promed palsam, mis säilitab tervist,
jõud ja ilu. Tänaseks on palsami positiivset
toimet enda peal katsetanud tuhanded inimesed Ukrainas, Venemaal, Moldova Vabariigis,
Kasahstanis, Rumeenias, Lätis, Leedus, Poolas ja viimasel ajal ka Eestis.
Meekompositsioon Promed koosneb ainult
looduslikest ainetest: mesi, mesilasvaha,
seedri-, kõrvitsaseemne- ja astelpajuõli,
taruvaik ning muud komponendid, mis ühte
palsamisse kokku kogutuna moodustavad
mitmetoimelise organismi tugevdamisele suunatud preparaadi. Tänaseks on hästi uuritud
Promed palsami keemiline struktuur ning kõikide koostisosade aktiivsus. Nende komponentide ja nende baasil loodud preparaatide
jõud on juba ammust
ajast tuntud.
Promed palsami koostisained omavad tervislikke omadusi, mis
avaldavad soodsat
mõju
vererõhule,
tõstavad kapillaarsete veresoonte
seinade elastsust
ja
tugevdavad
südametegevust.
Hindamatu on palsami koostisosade toime tugi- ja
liikumiselunditele.
Palsam soodustab

LA

PILET 30.Müügil Piletilevi
müügipunktides
üle Eesti ja
kohapeal

V
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liigeste liikuvust ja seedetrakti tegevust, kõhunäärme sekretsioon aktiveerub. Hästi on
tuntud palsami koostisainete kasulik toime
immuunsüsteemile.
Igas meditsiini käsiraamatus leiate kasuliku
informatsiooni palsami komponentidest:
Mesi – Toode, mis sisaldab 70 erinevat ainet,
vitamiine, mikroelemente ja mineraalaineid.
See on vajalik vaimseks tegevuseks ning füüsilise töövõime jaoks. Mesi normaliseerib seedetrakti tegevust, soodustab toidu omastamist
ja ainevahetuse elavnemist. Tõstab immuunsust ja suurendab vastupanuvõimet külmetusele, koormusele, stressile ja ilmamuutustele.
Askorbiinhape ja karotiin suurendavad organismi kaitsevõimet. Meel on antimikroobsed
omadused. Palsam soodustab ajutegevust
ning aitab kaasa mälu paranemisele, aitab
unevaevuste korral, taastab juuste struktuuri
ja mõjub rahustavalt närvisüsteemile.
Palsamis sisalduvate looduslike õlidel on regeneratiivsed omadused. Õlid normaliseerivad rasvade, valkude ja kolesterooli ainevahetust ning toetavad eesnäärme normaalset
funktsioneerimist. Õlidele on iseloomulik toksilistest ainetest puhastamise toime.
Proopolise ja mesilasvaha ekstrakt sisaldab
kasulikke happeid, mis toetavad immuunsüsteemi. Mesilasvaha koostisained soodustavad
vereringet ja ainevahetust. Peale kõige muu
toimib palsam ka nahale kasulikult. Naistele
on raske soovitada paremat koorimismaski
ja kreemi üheaegselt: silub kortse, aitab silmaaluste kottide puhul, puhastab poore ning
taastab naha elastsuse ja niiskuse.
Nüüd on Teil unikaalne võimalus kasutada
loodusjõude enda ja enda lähedaste tervise
tugevdamiseks. Valikuid on meil kõigil palju,
kuid enne lõpliku otsuse tegemist, soovitame

Tule traditsiooniks saanud kolmele
massaažipäevale

29.-31. juulil

Pakume klassikalist, spordi, lümfi-,
mee-, kupu-, segment-, aroomi-,
tselluliidi, tai ja shiatsu massaaži,
shindo venitusi, jalatalla
tsoonteraapiat, reikit ja shiki teraapiat.

150.- 45 min
Lapsed võimalus jätta lastetuppa mängima!
Broneeri aegsasti ja soovita ka sõpradele!
tel: 5 262 839, 6 546 659

Saue vald Vanamõisa vabaõhukeskus
21.08.2010 algusega 12.00

E-R 10.00-20.00 L, P 10-00-19.00
Keskväljak 10, Keila www.pyramiid.eu

proovida ka Promed palsamit, sest kõik kes
on seda teinud ei ole oma otsust kahetsenud.
Ootame rõõmuga telefoni ja posti teel kõiki
Teie küsimusi, arvamusi ning ettepanekuid.
Kvaliteetse klienditeeninduse arendamine on
üks meie prioriteetidest.
Tugevat tervist soovides,
Siiralt Teie meeskond OÜ Medicom-Alliance 2

Promed palsam ei ole arstirohi!
Olete kutsutud meie Promed palsami
näitus-müügile, mis toimub:

Ainult 20. juulil Keilas
Keila Kultuurikeskus,
Keskväljak 12, kl 13-14
Soovitatud minimaalne kuur on 2 purki.
Üks purk palsamit maksab 270 EEK.
Konsultatsioonid kasutamise kohta ning
tellimused telefonidel:
(372) 651 7722, (372) 5565 7121
www.apiﬁto.net www.promed.lv
Näitus-müügil kehtib pensionäridele ja
invaliididele soodushind 250 EEK.

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.

ÜRITUS TOIMUB IGA ILMAGA
PEAESINEJAD:

PÄEVA JUHIB:

HAMMASATLEEDID, KEHRA NUKUTEATER,
KAARI SILLAMAA LAULULAPSED,
SNOWBALL EFFECT, CHICAS BONITAS,
VANAMÕISA SEGAKOOR ja paljud teised

KUUM
TULEVÄRK RUF
ILUTULESTIKULT

MEIE MEES, UNO LOOP,
EMIL RUTIKU
GETTER JAANI,
PASUNAKOOR ÕNN TULI ÕUELE,
VENNO LOOSAAR

TOETAME GRUUSIA GORI LINNA LASTEAIA LAPSI – esinevad
RAHVUSANSAMBEL "MAMULI", IGOR GARŚNEK ja LAULJANNA HATUNA
• LASTEALA • MINILOOMAAED • UUNIKUMAUTODE NÄITUS • AHHAA TEADUSKESKUS
• KESKKONNATELK – EKSPONENT SAMUEL GOLOMB • ZIPLINE EHK AHVIRAUDTEE
• KAIKAVÕISTLUS POOMIL • PÕHJA-EESTI PÄÄSTEKESKUSE
DEMONSTRATSIOONESINEMISED • VIGURVÕISTLUSED EKSKAVAATORITE
JA EHITUSMASINATEGA • NELJA VALLA TALENDIKAMA KÜLA VALIMINE
• RUF ILUTULESTIK • BENJI JUMP SUPERSOODSA HINNAGA
KAUPLEJATE REGISTREERIMINE: WWW.VANAMOISA.EE TEL: 53 458 450, 6780921

LISAINFO
Meediapartnerid:

VÕI WWW.VANAMOISA.EE

20.07 KEILA Laululava
Piletite eelmüük Keila kultuurikeskuses (kus vihma korral
toimub ka etendus.) Info tel 6045045

