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PERH otsib Keila
haiglale arendajat
Regionaalhaigla näeb
Keila haigla suurusest
ja asukohast lähtuvalt
potentsiaali selles hoonekompleksis taastusravi-,
hooldusravi- ja hooldusteenuste arendamiseks.

lk 3

Ehitustööd häirivad elu
Kevad ja suvi on ehitustööde aeg.
Ka Keila linnas on näha mitmeid
piirkondi, kus teed-tänavad lahti
kaevatud ning liiklus häiritud. Järgnevalt
väike ülevaade selle suveperioodi
suurematest lõpetatud ning käimasolevatest töödest, mis võivad igapäevast
elu häirida.
Suurimad tööd jätkuvad Vasara
tänaval, kus AS Keila Vesi alustas kevadel vee- ja kanalisatsioonitorude rekonstrueerimise ning sadeveekanalisatsiooni
rajamisega. Kokku rajatakse
ja rekonstrueeritakse 1645 m
veetorustikku, 582 m reoveekanalisatsiooni torustikku ja
829 m sademeveetorustikku.

sport

Peatöövõtja on AS Vensen.
Tööde kogumaksumus ilma
käibemaksuta on 5 196 714
krooni, sellest 3 178 025 krooni tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tööde lõpptähtaeg on 12.12.2010.
Eelmisel nädalal alustas
töid Vasara tänava piirkonnas
ka AS Eraküte, kes renoveerib

soojatorustikku Vasara tänava
lõikudel Piiri tänav -Vasara 8 ja
Vasara 10/ Vasara 11. Tööd on
kavas lõpetada 20. septembriks. Tööde tõttu ei ole antud
piirkonnas sooja vett alates 23.
augusti hommikust kuni 10.
septembri õhtuni.
Sel nädalal suleti liiklusele Piiri tänava lõik Paldiski
maantee ning Pae tänava vahel. Põhjuseks on Piiri tänava
kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimine. Töid teeb AS
Keila Vesi nn kinnisel meetodil
ning etapiti, liikudes lõikhaaval mööda Piiri tänavat UusPaldiski maantee poole. Tööd
peaksid lõppema septembri
lõpuks ning neid teostab AS
Vensen. Kinnisel meetodil re-

konstrueerimine ei eelda suuri
kaevetöid. Kõige enam tõstetakse pealt kaevu lagi. Küll aga
segavad liiklust kasutatavad
masinad ja ladustatav materjal.
Liiklus suunatakse ümbersõidule ajutiste liiklusmärkidega.
Täies hoos on vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus terviseradadel. Tööd peaksid valmis
olema septembri esimeses
pooles.
Terviseradadel on lõppemas ka BMXi raja ehitus, mille
tähtaeg on 31. august. Samaks
ajaks peaks SOS lasteküla
juurde valmima kergliiklusrada - ringtee ümber jalgpalliväljakute.
Suuremad tööd toimusid
suvel ka Niidu tänaval. Raja-

vaba aeg

Poolmaraton
meelitas Keilasse
palju jooksjaid
lk 6

ti sademeveetrass, osaliselt
uuendati küttetorustik. Peale
kaevetööde lõpetamist taastatakse tee kaevejälje osas.
Asfaltkatte uuendamist kavandatakse järgmisel aastal, kui
vajalikud eeltööd tehtud. Ka
pinnas saab veel loomulikku
vajumist talve jooksul.
Tänavate jooksvat remonti
on tehtud Tuula teel, Jõe tänaval, Ringteel ja mujal. Kohendatakse Tammiku teed. Valmimas on Tammermaa elurajooni
viiva kergtee raudteest Keila
linna poole jääv lõik.
Augustis-septembris
remonditakse tänavavalgustust:
vahetatakse välja vanu valgusteid ning amortiseerunud toitejuhtmeid.

uudis

Elektriraudtee
võtab kasutusele
uue piletimüügisüsteemi
Uus piletimüügisüsteem
põhineb puutevabal Elektriraudtee sõidukaardil,
millele saab ka peale laadida raha. Kaardi abil saab
reisija rongist sõidupileti
soetada.

Elektriraudtee
viimane matk viib
Riisipere
loodusradadele
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Sügis on nagu kevad
Keila Lehe suvepuhkus on selleks korraks läbi. Alustame neljandat aastat ning loodame, et lehelugejaid ning
kaasamõtlejaid endiselt rohkelt on. Suuremaid muudatusi
hetkel kavas ei ole, kuid asjalikud mõtted ja ettepanekud
on alati oodatud.
Suvi on olnud ilus, päikeseline, soe ja pikk. Hoolimata
sellest, et tundus valitsevat täielik suvine puhkusemeeleolu, selgub tänasest lehest, et palju asju on ka soojal
ajal tehtud. Maapinda on pandud sadu meetreid torusid, kaevatud kraave, neid taas kinni aetud. Selle käigus
linnaelanikele omajagu peavalu valmistatud, sest soovitud
kohast sõita ei saa ning kooliaasta alguses sooja vett ei
ole. Osutub, et suvine vaikus on näiv.
Lisaks on aset leidnud hulk kultuuriüritusi – kontserte
ja muid koosviibimisi. Paraku selgub kodulehe foorumist
ning Facebookist, et inimesed ei olnud toimuvast teadlikud
ning publikuarvud mitte just suured.
Sügis on aga nagu kevad, kus kõik uuesti käima läheb,
mitte talveunne ei jää. Sellest kõigest hakkame lugejaid
nüüd taas iganädalaselt teavitama.

Doris matteus
doris@keila.ee

Hambaravihüvitis, kellele?
Hambaravihüvitise maksmise kord
ei ole 2010. aastal
muutunud, kuid iga
päeva tuleb juurde
inimesi, kellele on
see uus võimalus
oma kulude ohjamiseks.
aive eha
EESTI HAIGEKASSA HARJU OSAKONNA
USALDUSARST

300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 1. jaanuarist
2010 taotleda inimesed, kellele
on riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension,
ning üle 63-aastased kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk 450 krooni suurust hüvitist
makstakse
endiselt
rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile, kellel on
tervishoiuteenuse
tagajärjel
tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.
Haigekassa hüvitab jätkuvalt
63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele isikutele,
vanaduspensionäridele
ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta jooksul
4000 krooni hambaproteeside
maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud,
kes eelneva kolme aasta jooksul
on kasutanud hambaarsti teenuseid, kuid pole veel hambaravihüvitist taotlenud, saavad
seda teha veel kolme aasta
jooksul pärast hambaraviteenuse saamist.
Hambaravihüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri
16. detsembri 2002. a määrus
nr 145.

Hüvitise taotlemiseks esitab
kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja. Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust
tõendava arstitõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel
tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud
lisavad arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust. Inimesel on õigus
ravikindlustuse seaduse paragrahvis 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus
hambaraviteenuse
saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja
suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia,
anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.
Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel peab
hambaraviteenuse osutamise
hetkel olema kehtiv ravikindlustus.

Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise
kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti
juurde ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus peab aga kindlasti
olema tõendatud korrektse
hambaraviteenuse eest tasumist tõendava originaal dokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise
taotlemise avaldused võib saata
posti teel või tuua ise haigekassa piirkondliku osakonda. Avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel. Haigekassa blankette
väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt
kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist
saab taotleda ka tagantjärele
kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus
taotleda hüvitist kalendriaasta
eest ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks vähemalt
19-aastasel rasedal on õigus
saada hüvitist 450 krooni ulatuses, suurenenud hanbaraviteenuse vajadusega 65-aastasel
töövõimetuspensionäril samuti
450 krooni ulatuses.
Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei kandu järgmisesse aastasse.

Nädal piltides

Harju Maakonnaraamatukogu direktoril Rutt Enokil on 40
tööjuubel. 1970.aasta 1.augustil asus ta metoodikuna tööle
toona Raasikul asunud Harju Rajooniraamatukogusse, mis
1972.aastal kolis Keilasse. Direktoriks nimetati Enok 1980.
aastal.

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi melzar

Pühapäeval korraldas Rõõmu naabrivalvesektor
järjekordse “Rõõmsa kirbuka”
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: doris matteus

Esmaspäeval alustati Piiri tänaval AS Keila
Vesi tellimusel kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimist.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Regionaalhaigla otsib Keila haiglale investorit

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutas
välja avaliku enampakkumise, mille käigus
soovitakse võõrandada Keila haigla ühes
investeerimiskohustusega. Ostja peab
haiglahoones 2013. aastaks välja arendama nüüdisaegse hooldusravikeskuse ja
hooldekodu.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Regionaalhaigla näeb Keila
haigla suurusest ja asukohast
lähtuvalt potentsiaali selles
hoonekompleksis taastusravi-,
hooldusravi- ja hooldusteenuste arendamiseks. Käesoleva
aasta kevadel koostati projekt
“Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Keila korpuse rekonstrueerimine”, millega nähakse ette
arendada 2013. aastaks Keila
haiglas välja hooldusravikeskus ja hooldekodu. Mahuka
projekti elluviimiseks esitati
rahastustaotlus Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse
saamiseks. 6. augustil allkirjastas sotsiaalminister käskkirja, millega kiitis projekti
heaks.
Projekti kogumaksumus on
131,9 miljonit krooni, millest
ligi 61,2 miljonit eraldatakse Euroopa Regionaalarengu
Fondist, ülejäänu peab lisama projekti elluviija. “On hea
meel, et Keila haigla arendusprojekti hinnati toetuse
vääriliseks ning sotsiaalministeerium otsustas toetada
Keila haiglahoone arendust
61,2 milj krooniga Euroopa
Regionaalarengu Fondi meetmest “Õendus- ja hooldustee-

Keila Notaribüroo on nüüd avatud kolmel päeval nädalas: E ja
K kell 9-13 ning T 13-16. Teid võtavad vastu notarid Lee Jäetma, Maarika Pihlak või Priidu
Pärna.
Keila Notaribüroo telefon on
655 5680 ja vastab lahtiolekuaegadel. Muul ajal võib aega
kinni panna notarite üldtelefonil 664 0080.
Keila Notaribüroo asub linnavalitsuse hoones, Keskväljak
11.

Juulikuus sündis
Harjumaal 168 last
Foto: egon karpov

tade rajamiseks. Projekt näeb
ette kõigi hoone kommunikatsioonide (elekter, ventilatsioon, vesi ja kanalisatsioon,
küte, tuleohutus, nõrkvool ja
kommunikatsioon jne), kesksüsteemide ja välisfassaadi
renoveerimise ning uue siseviimistluse tegemise ja juurdepääsuteede, väliskommunikatsioonide ning haljasalade
rajamise.
Projektis kajastatud Keila
haigla tulevikuvisioonis jätkub
Keila haiglas hooldusraviteenuse osutamine ning lisandub
hooldusteenuse
osutamine.
Tegevust jätkavad senised üürnikud ning lisandub ka teisi
tervishoiu- või hoolekande
valdkonna teenuste osutajaid.
Keila haigla kujuneb stabiilseks tervishoiu- ja hooldus-

keila haigla
Keila haigla hoonetekompleks asub Keilas, Pargi tn 30 asuval
kinnistul. Keila haigla kinnistu suurus on 71833 m2. Sihtotstarbeks on ühiskondlike ehitiste maa. Keila haigla hooned võeti
kasutusse aastatel 1989-1990 ning sellest ajast alates tegutses
seal Sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva asutusena Keila
Haigla. 1. aprillil 2003. a lõpetati Keila Haigla kui riigiasutuse
tegevus ning Keila Haigla vara ja tegevus anti üle SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Vastavalt Eesti haiglavõrgu arengukavale koondati aktiivravi Keilast Regionaalhaigla Mustamäe
korpusesse ning Keilas arendati edasi hooldusravi ja järelravi
teenuseid.

teenuste keskuseks Harjumaal
ning Keila piirkonna üheks
suuremaks tööandjaks.
Praegu asub Keila haiglas
Regionaalhaigla järel- ja hooldusravikliinik, kus on kokku
165 voodikohta. Lisaks tegutsevad Keila haigla pinnal üüri-

lepingute alusel AS Keila Taastusravikeskus, mitu perearsti,
apteek ning muud üürnikud.
Järel- ja hooldusravikliiniku
koosseisu kuuluv järelravikeskus (105 voodikohta) viiakse
lähiajal üle Regionaalhaigla
Hiiu korpusesse.

uudis

Elektriraudtee läheb sügisel üle
kiipkaardipõhisele piletimüügisüsteemile
6. septembril läheb
Elektriraudtee üle
kiipkaardipõhisele
piletimüügisüsteemile, mis põhineb
puutevabal Elektriraudtee sõidukaardil, millele saab ka
peale laadida raha.
Kaardi abil saab
reisija rongist sõidupileti soetada.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Uues süsteemis saab reisija interneti vahendusel osta
omale perioodikaardi, mis tuleb hiljem rongis aktiveerida.
Elektriraudtee avalike suhete
juhi Norbert Kaareste sõnul
võib reisija oma sõidukaardile

ka hoopis raha laadida ning
hiljem rongist selle abil pileti
osta.
Edaspidi saab kõiki tehinguid sõidukaardiga teostada
nii rongis kui internetis. „Nii
raha peale-laadimine, piletite
ostmine kui ka kaardi kontojäägi jälgimine toimib nii
internetis kui rongis,“ loetles
Kaareste reisijatele avanevaid
võimalusi. Ainsa erandina ei
müüda internetis ühe korra
pileteid. „Neid saab jätkuvalt
soetada ainult rongist,“ täpsustas Kaareste. Piletimüügikeskkonna aadressiks on pilet.
elektriraudtee.ee.
Ühekordne pilet muutub kallimaks
Piletimüügisüsteemi muutumisega muutuvad ka hinnakujunduse põhimõtted. „Esmalt tuleb rõhutada, et kõigile
meie reisijatele säilib võimalus

Lühidalt
Keila Notaribüroo
avatud nüüd kolmel
päeval nädalas

nuste infrastruktuuri arendamine”, märkis Regionaalhaigla
juhatuse liige Sven Kruup.
Investor peab projekti ellu
viima
Järgmise sammuna projekti elluviimise teel kuulutas PERH
välja välja avaliku enampakkumise investori leidmiseks.
Regionaalhaigla soovib Keila
haiglahoone võõrandada investorile, kes tagaks tervishoiuja hooldusteenuste osutamise
jätkusuutlikkuse Keilas, suudaks leida rakendust hoone
kasutamata pinnale ja omaks
vahendeid investeeringuteks.
Sven Kruup rõhutas: “Regionaalhaigla tingimuseks Keila
haigla müügil on see, et ostja
viib ellu struktuurfondi toetuse saanud arendusprojekti.”
Regionaalhaigla koostatud
Keila haigla rekonstrueerimise
projekti eesmärgiks on rajada
Keilasse 200 kohaga hooldusravikeskus ning 150 kohaga
hooldekodu. Projekti käigus
teostatakse Keila haiglahoonele ehitise ekspertiis, koostatakse ehitusprojekt ning
teostatakse ehitustööd. Projekti käigus tehakse ehitustöid
9000 ruutmeetril hooldusravikohtade rajamiseks ning 6750
ruutmeetril hooldekodukoh-
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Foto: elektriraudtee

sõita rongiga jätkuvalt sama
raha eest, mis tänagi,“ selgitas
Elektriraudtee avalike suhete
juht Norbert Kaareste. „Küll
aga diferentseerime me hindu,
tõstes paberkandjal üksikpileti
hinda,“ täpsustas Kaareste. Paberkandjal üksikpilet on edaspidi mõni kroon kallim kui sõidukaardile müüdav üksikpilet.
Paberkandjal üksikpilet jääb
ühtlasi ka ainsaks paberkandjal olevaks piletitooteks.

Kaareste rõhutas, et müügile jäävad jätkuvalt ka Elektriraudtee ID-kaardi põhised
kuukaardid. „Oma piletimüügisüsteemi täielikult ID-kaardile me arendada ei saanud,
kuna näiteks maksevahendina
ei ole võimalik ID-kaarti rakendada. Ühtlasi nõuab ID-kaardi
kasutamine suurel määral internetipäringute tegemist, mis
suurendab süsteemi halduskulusid,“ nentis Kaareste.

Kaareste loodab, et reisijad
võtavad saabuva süsteemi kiirelt omaks. „Uus süsteem võimaldab rongis arveldada sularahavabalt ning just seda on
meie reisijad kaua palunud,“
selgitas Kaareste süsteemi
rakendamise tagamaid. Pangakaart kui alternatiiv sularahavabale arveldamisele täna
rongis veel võimalik ei ole.
„Elektrirongid ei sõida veel
100% kiire interneti levialas,
mistõttu ei saa me rakendada
pangakaardiga makseid rongides,“ sõnas Kaareste.
Elektriraudtee sõidukaart
hakkab maksma 40 krooni.
„Septembrikuus jagame sõidukaarti aga tasuta kõigile, kes
soetavad kuukaardi või laevad
sellele 100 krooni,“ sõnas Kaareste. Paberkandjal üksikpiletite uued hinnad on avaldatud
Elektriraudtee kodulehel www.
elektriraudtee.ee.

2010. aasta juulikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 168 lapse sünd.
See on 2 võrra vähem kui 2010
juunikuus, mil registreeriti 170
sündi ja 14 võrra vähem kui
2009 aasta juulikuus, mil registreeriti 182 sündi.
Poisse sündis 89 ja tütarlapsi 79. Kaksikuid sündis üks paar,
kaks poissi pere 1. ja 2. lapsena.
Esmasündinuid oli 64, teisi lapsi 74, kolmandaid 27, neljandaid
2 ja kuuendaid lapsi üks.
Surmaakte koostati kokku 82, mehi suri 31 ja naisi 51.
Lahkunute keskmine vanus
oli 73,25 aastat. Mehed elasid
keskmiselt 70 ja naised 76,5
aastaseks.
Registreeriti 19 ja lahutati 1
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati üks.

Viimane matk viib Riisipere loodusradadele
Augustikuu pühapäevadel leidsid aset juba kuuendat korda
Elektriraudtee koguperematkad erinevatesse Harjumaa
paikadesse. Sel pühapäeval
toimub viimane matk Riisipere
loodusradadele.
Viimasel matkal, 22. augustil
sõidab matkarong Riisiperre,
kust algab teekond, mis möödub nii Riisipere mõisast kui
Alema puutaiestest, kulmineerudes Nurme turbaraba vaatlemisega. Matka pikkus on 13km,
rong Balti jaamast väljub 10.05.
Tagasi suundutakse 16.24 Riisiperest väljuva rongiga.
Matkajuht Jaan masingu
sõnul matkatakse sageli rannaribal, pangaserval või metsaradadel, mistõttu ei sobi üritus
lapsevankriga tulijale ega jalgratturitele ning ka käimiskepid
võivad matkamist segada. Kaasa tuleks tema sõnul võtta jook
ja eine, ujumisriided ning vajadusel ka vihmakeep.
Peamised huviobjektid teel:
on Alema botaaniline kaitseala,
Nurme turbaväli, Nissi kirik ja
rahvamaja ning Riisipere mõis.
Täpsemalt matka kohta
saab lugeda aadressilt matkad.
elektriraudtee.ee .
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Esmakordselt kooli
minevate laste toetus
Keila linnas makstakse esmakordselt kooli mineva lapse
toetust lapsevanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale tingimusel, et vähemalt
üks lapsevanematest (toetuse
saajatest) on rahvastikuregistri andmetel elanud Keila
linnas vähemalt 2010 aasta 1.
jaanuarist ning laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik ja elab toetuse
saajaga ühel aadressil. Toetus

määratakse koolikohustuslike
laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmetel.
Toetuse maksmiseks ei pea
lapsevanem avaldust kirjutama, palume vaid lapsevanemal teatada oma arveldusarve
number sotsiaal- ja tervishoiunõunik Piia Petersonile telefonil 6790726 või e-postil: piia.
peterson@keila.ee.
Toetus
makstakse välja septembrikuu
viimasel nädalal.

Keskkonnahariduskeskuse
idee ei saanud toetust
Keskkonnainvesteeringute
Keskus jättis rahuldamata
Keila linnavalitsuse esitatud
taotluse „Keila veetorni rekonstrueerimine keskkonnahariduskeskuseks“.
Otsuse kaaskirjas kirjutab
KIK-i juhatuse liige Kalev Aun,
et Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse taotlejate
soovid ületasid kordades toetusvõimalusi ja nii ei olnud
võimalik enamikku taotlusi

rahuldada.
Keila linnavalitsus taotles Euroopa Regionaalarengu Fondist projektile „Keila
veetorni
rekonstrueerimine
keskkonnahariduskeskuseks“
rahastust pisut üle 6,9 miljoni
krooni. Varem on linn taodelnud KIK-ist toetust veetorni
observatooriumiks ja Keskpargi Tähepargiks rekonstrueerimiseks. Ka see projekt ei leidnud toetust.
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Ehitusload

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus väljastas
15. juulil järgmised ehitusload:
- BMX jalgrattaraja ehitamiseks Ehitajate tee 13 asuval
kinnistul Keila Terviseradade maa-alal. Projekti on
koostanud Lemminkäinen
Eesti AS ja see tugineb OÜ
Disarek poolt koostatud detailplaneeringule
“Keila
linn, Ehitajate tee 13 kinnistu ja seda ümbritseva ala
detailplaneering”.
- Asfaltkattega kergliiklustee ehitamiseks SOS Lasteküla spordiplatsil ümber
olemasoleva jalgpalliväljaku. Projekti on koostanud
Lemminkäinen Eesti AS.

rida kogu tee Barsbütteli
tänavani.
Keila Linnavalitsus andis
9. augustil välja järgmised
ehitusload:
- saun-pesuköögi lammutamiseks Haapsalu mnt 32
kinnistul;
- AS Eraküttele kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks Vasara tänaval lõigus
Piiri tänav - Vasara tn 8.
Ehitusprojekti koostas OÜ
Aither. Projekti on kooskõlastanud OÜ Jaotusvõrk, AS
Keila Vesi, Elion Ettevõtted
AS, Varahooldus OÜ, Vasara tn 2, 4 ja 6 korteriühistute esindajad.

Keila Linnavalitsus väljastas 22. juulil ehitusloa
Haapsalu mnt osaliseks rekonstrueerimiseks ja kergtee rajamiseks. Kergtee rajatakse esimeses etapis
jätkuna raudteeülesõidust
kuni esimese platsini. Tulevikus on kavas rekonstruee-

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 12.07.2010-08.08.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
kuu aja kooksul 62 sündmust,
sh 23 liikluseeskirja rikkumist.
Üheksale inimesele vormistati väärteomaterjalid avalikus
kohas alkoholi tarbimise või
avalikus kohas tuigerdamise
eest. Alkoholi tarbivaid isikuid
oli palju rohkem, kuid nende puhul piirduti suulise hoiatusega.
Rahu rikuti erinevatel viisidel 3
korral ning ühel korral tuli politseil sekkuda peretülisse. Palju
on kaebusi, et isikud mängivad
avalikel spordiplatsidel palli kuni
öötundideni. Panen südamele,
et öörahu algab Keilas nagu ikka
kl 23.00 ning tuleb austada teiste elanike rahu ja õigust puhata.
Sest pole meil kõigil puhkus ja
inimesed soovivad puhanuna
hommikul tööle minna.
Tabati viis joobes alaealist
ning samuti täisealine isik, kes
ostis alaealisele suitsu. Olen ka
eelnevalt hoiatanud, et alaealisele suitsu ja alkoholi ostmine
on rangelt karistatav.
Tuleb märkida, et paljud eelpoolnimetatud õiguserikkumised avastasime tänu Keila kaamerale. Kuna oleme avastanud
palju alaealisi õiguserikkujaid,
siis palun lapsevanematel huvi
tunda, mida teevad nende võsu-

kesed vabal ajal, eriti praegusel
koolivaheajal, ning kontrollida
nende tegemisi, et pärastpoole
ei tuleks halbu üllatusi ja ebameeldivusi. See kehtib ka eelpool räägitud pallimängimise
kohta.
Tuletan meelde, et igasugune alkoholi tarbimine avalikus
kohas ja avalikku kohta joobnud
olekus ilmumine ning seal viibimine, mis solvab inimväärikust
ja ühiskondlikku moraalitunnet,
on keelatud. Avalik koht on Keila linna avaliku korra eeskirja
järgi iga territoorium, ehitis või
ruum, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis tegelikult
on üldkasutatav (väljak, tänav,
tee, park, haljasala, kalmistu,
staadion, lauluväljak, puhkeala,
vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, elamu,
elamu trepikoda, ühissõiduk
jms).
12. juulil löödi isikut Jõe tn ühel
korral näo piirkonda. Alustati
kriminaalmenetlust.
15. juulil varastati Põhja tn
trepikojast lukustatud jalgratas
Trek.
16. juulil ja 8. augustil peeti
Selveris kinni varas. Kuna ühel
vargal polnud see tegu esmakordne, siis peeti ta kuriteos
kahtlustatavana kinni.
16. juulil varastati Vasara tn
keldrist jalgratas Merida Kalahari.
25. juulil varastati Põhja tn trepikojas magavalt alkoholijoobes
isikult mobiiltelefon Nokia.
31. juulil kriibiti Põhja tn sõidukit.
2. augustil peeti Säästumarketis kinni pisivaras.

4. augustil avastati sissemurdmine Vasara tn garaaži, kust varastati erinevaid tööriistu.
4. augustil avastati, et Haapsalu mnt ühel territooriumil on
osaliselt lõhutud kaks õlitünni.
securitas 1660
12.08 23.57 - Terviserajal sõiduauto BMW. Palutud lahkuda.
12.08 23.45 - Piiri ja Põhja ristmikul lärmav noortekamp. Hoiatatud ja minema saadetud.
13.08 04.24 - Ehitusmarketi ees
olevast ohutussaarelt sõitis üle
Mercedese autoveotreiler. Kohale kutsutud politsei.
13.08 10.30 - Keskpargis tarvitasid 2 meesterahvast alkoholi.
Minema saadetud.
13.08 20.35 - Kultuurimaja kõrval tarvitasid 3 meesterahvast
alkoholi. Tehtud märkus ja minema saadetud.
14.08 06.30 - 2 noormeest tarvitasid keskväljakul alkoholi, minema saadetud.
14.08 20.30 - Jaamas tarvitasid
3 meest alkoholi. Tehtud märkus ja pudel pandi ära.
14.08 22.55 - Lauluväljakul tarvitasid 3 seltskonda alkoholi.
Hoiatatud ja minema saadetud.
15.08 17.30 - Piiri 12 alajaama
seinal olev elektrikilp avatud.
Lukk puudu. Ajutiselt suletud
kiirkinnitusega ning palutud
juhtimiskeskusel teavitada Eesti
Energiat. Paari tunni pärast oli
kilp lukustatud.
15.08 23.44 - Pae tn mänguväljakul noored karjusid. Minema
saadetud.
16.08 14.25 - Rõõmu kaubamaja parklas meesterahvas tarvitas alkoholi. Tehtud märkus ja
saadetud minema.

Valik sündmusi ajast, mil
Keila Leht ei ilmunud. Lisaks
siintoodud juhtumitele tabati palju avalikus kohas alkoholitabijaid.
16.07 20.14 - Keskus teatas, et
Põhja 20 noored poisid loobivad reklaamilehti laiali ja segavad majaelanikke. Korrale
kutsutud.
17.07 02.15 - Keva tanklas sõitis Ford Focus tahtlikult vastu
Securitase auto peeglit ja põgenes. Teavitatud politseid ja
isik politsei poolt kinni peetud.
17.07 19.00 - Jaama platsi lähedal varastati varjualune, kate
vistati põõsasse, metall pandi
autosse. Tunnistaja andis auto
numbri ja margi. Auto kinni
peetud ja politseile üle antud.
17.07 22.30 - Noortekeskuse
ees garaažide juures lärmas,
märatses ja lõi jalaga vastu
seisvat BMW’d purjus mees.
G4S abiga isik kinni peetud
ning politseile üle antud.
20.07 01.10 - Keskväljakul agressiivne noormees, sõimas
ja hakkas tõukama Securitas
patrulltöötajat, kinnipidamisel
rabeles lahti ning põgenes jalgrattal. Teavitatud politseid.
22.07 00.30 - Keskväljakul kultuurimaja ees segasid 3 poissi
öörahu. Hoiatatud.
29.07 19.55 - Ülesõidu tänava
alguses magas joobes vanem
meesterahvas kõnniteel. Üles
aetud ja koju saadetud.
03.08 18.48 - Paldiski maanteel
magas purjus naisterahvas.
Kutsutud kiirabi ja politsei, kes
isiku minema toimetas.
07.08 17.00 - Selveri parklas
magas purjus kontaktivõimetu
meesterahvas. Üle antud politseile.

Больница
Северо-Эстонская
региональная больница объявила
о начале публичных торгов,
в ходе которых предполагается найти инвестора, который приобретет здание больницы
вместе
с
сопутствующим
пакетом
обязательств. Согласно этим
обязательствам,
будущий
инвестор должен к 2013 году
создать на базе городской
больницы центр по уходу за
больными. Стоимость всего
проекта составляет 131, 9 млн
крон, из которых 61,2 млн
будут выделены Европейским фондом регионального
развития. (стр 3)
Школьное пособие для
первоклассников
В Кейла одноразовое школьное пособие выплачивается
в том случае, если хотя бы
один из родителей является
жителем Кейла, как минимум с 1 января 2010 года, согласно данным регистра народонаселения. А также
первоклассник зарегистрирован как житель города
Кейла и проживает с родителем по одному адресу. Для
получения пособия родитель
первоклассника не должен
писать заявление, нужно
просто сообщить номер своего банковского счета либо по
телефону 6790726, либо по
адресу электронной почты
piia.peterson@keila.ee. Пособие будет переведено на счет
в течение последней недели
сентября. (стр 4)
Новая система продажи
билетов в электричках
С 6 сентября Эстонская электрическая железная дорога
переходит на новую систему
продажи билетов, которая
основывается на бесконтактной проездной карте, на которую можно самому добавлять деньги. С помощью этой
карты можно будет приобретать билет в электричке. Согласно новой системе, пассажир может приобрести себе
такую карту через интернет
и затем ее активировать в
электричке. Все действия с
карточкой можно производить как через интернет, так
и на месте, в вагоне электрички. Единственная услуга, которая не будет доступна
через интернет, это покупка
одноразового билета. Одно-

разовый бумажный билет
будет несколько дороже аналогичного дигитального билета. В целом, переход на
новую систему на стоимость
проезда не повлияет. Попрежнему будет действовать
и система проездных, основанная на использовании
ID-карты. Стоимость проездной карты – 40 крон. В сентябре карточка будет выдаваться бесплатно тем, кто
приобретает проездной на
месяц или же положит на
карточку минимум 100 крон.
(стр 3)
Возмещение затрат на
стоматологические услуги
На возмещение затрат на
стоматологические услуги в
размере 300 крон с 1 января
2010 года могут претендовать граждане, которым назначена пенсия по старости
либо по нетрудоспособности,
а также люди, имеющие медицинскую страховку и достигшие 63-летнего возраста. На возмещение затрат в
размере 450 крон могут претендовать женщины, ожидающие ребенка, и матери,
воспитывающие детей в возрасте до 1 года, а также лица,
которые нуждаются в дополнительном лечении в результате уже полученной медицинской услуги. (стр 2)
Услуги нотариуса
Кейлаское
нотариальное
бюро работает по понедельникам и средам с 9.00 до
13.00, и по вторникам с 13.00
до 16.00. Телефон нотариального бюро 655 5680. Информацию по телефону можно получить в часы работы
бюро. Бюро располагается
по адресу Кесквяльяк, 11 в
здании мэрии. (стр 3)
В полумарафоне победил
Вячеслав Кошелев
В субботу, 31-го июля, состоялся традиционный Кейлаский полумарафон, победителем которого вновь стал
Вячеслав Кошелев. Это соревнование является одним
из этапов Кейлаской серии
длинных дистанций. Старт и
финиш соревнования были
на певческом поле, сама же
дистанция проходила через
жилой район Мудааугу, в
районе Палдиского шоссе в
сторону Кейла-Йоа. (стр 6)
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Lühidalt

Suvi Keilas

Järgmine doonoripäev
toimub 31. augustil

Fotod: valdur vacht

Keila jõe kallasrada on linnapoolsel kaldal jalgsi läbitav alates maanteesillast kuni muuseumi juures asuva sillani. Koristustööd jätkuvad.

5

Elvi ja Anton Leitmäe tähistasid 31.juulil
oma 60. pulma-aastapäeva piduliku jumalateenistuskontsertiga Miikaeli kirikus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas järgmise doonoripäeva teisipäeval,
31. augustil kell 10.00–15.00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Keila). Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45
minutit.
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab
olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui
Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad
verd loovutada 6 kuu möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga
isikut tõendav dokument. Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus

Lohusalus toimus MM

Terviseradadel käib BMX raja ehitus. Rajatava
BMX raja projekti uurides on võimalik kõrgusmärkide järgi raja profiilist aimu saada.

Haapsalu maantee äärde valmis uus kergliiklustee

Jaamahoone kõrval
lammutati tarbetut
kuuri. Materjal ei
läinud hävitamisele,
vaid ladustati. Kõik
kasutuskõlbulikud
vanad originaaldetailid kogutakse.
Suur osa vanast
lauamaterjalist
ja sarikatest on
heas seisukorras
ja sobivad pärast
uuenduskuuri taaskasutamiseks teiste
vanade hoonete juures. Lammutamisele
läheb ka 1.perroon.

Keila videokonkursi võitja Norman Tamkivi filmis
linnavalitsuses uut filmi.

Foto: toivo lumiste

Esimene mäng Keila murustaadionil viidi läbi 8.augustil.
Eesti jalgpalli 2010.a meistrivõistluste III liiga Lääne piirkonna XIV vooru
mängus kohtusid Keila JK - Kehtna FC Flora

15.augustil andis Keila puhkpilliorkester Keskväljakul tasuta kontserdi.

Pilt noorteetenduselt “Seks”. Pildi “Tants tühjusele” autor Andres Putting (Delfi)

Keila vallas Lohusalus toimusid
26. juulist 1. augustini Zoom8
klassi purjetajate maailmameistrivõistlused. Lohusalu sadam tagab oma looduslike tingimustega purjetajatele mitmekesisuse:
avatud merele on lühike maa,
enamasti on ala laineterohke
ning erinevate tuulesuundade
puhul saab kogeda väga mitmekesiseid purjetamisolusid.
Maailmameistritiitlit asusid
püüdma rohkem kui 130 noorpurjetajat kaheksast riigist. Äärmiselt tihedas konkurentsis tuli
võitjaks Carsten F. Faubel Taanist. Hõbemedalile purjetas end
soomlane Victor Silen, kes kaotas võitjale vaid kolme punktiga.
Kolmanda koha sai Alexander
Shelting Venemaalt.
Parima eestlasena saavutas
seitsmenda koha Kristo Õunap
(SMS), kellele järgnes kaheksandana Georg Haud (ROPK).
Neidude arvestuses sõitis
end maailmameistriks soomlanna Noora Ruskola. Talle
järgnesid Helene Mjelde Gjerde
Norrast ja Hanna Johansson
Rootsist.
Eestlannadest parim oli Kätlin Tammiste, kes küll võitis viimase finaalsõidu, kuid võistluste
kokkuvõttes saavutas 11. koha.
Võistlusi korraldas Tallinna
Jahtklubi koostöös Eesti ning
Rahvusvahelise Zoom8 Assotsiatsiooniga.
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Lühidalt
Padisel toimuvad
Püha Bernardi
Päevad

allikas: Warner bros

arvustus

“Sherlock Holmes”

Režissöör:
Guy Ritchie
Osades: Robert
Downey Jr, Jude
Law, Rachel
McAdams, Mark
Strong
manivald juga

PRIITAHTLIK PRITSUMEES

Maailmakuulsa kirjaniku Arthur Conan Doyle’i veelgi kuulsam karakter, detektiiv Sherlock
Holmes seikleb taas. Sedakorda
briti kultuslavastaja Guy Ritchie
(Lock, Stock and Two Smoking
Barrels, Snatch) veidi roidunud
taktikepi all. Härrased Holmes
ja Watson peavad seekordses
Hollywoodi tselluloidile kantud linaloos võitlema ei vähem
ega rohkem kui emakese Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide
edasipüsimise ja hea käekäigu
eest. Musta maagiaga seotud
salapärane lord Blackwood (Strong, Robin Hood, RocknRolla)
liigub karjääriredelil ülespoole ja tema kiiluvees langevad
inimesed kui rotid veidravõitu
surmade ohvriks. Loosse on
lisaks muule põimitud kaunid
naised (McAdams, Time Travellers Wife, Notebook), salajased ordud, silmipimestavad
plahvatused, kolmemeetrised
kivist peaga kurjamid ja räpane
viktoriaanlik Londoni agul.
Ritchie ilmselgelt teadis,

millise riski ta võtab, tuues
taas linale karakteri, mis tähendab ühele tublile britile
umbes samapalju kui Thames
või punane kahekordne buss.
Seetõttu oli ka üsna loogiline,
et umbes pool saareriigi filmitsuradest materdas jänki mängitud detektiivi mutta. Tõsi ta
ju on, uus Holmes on neurootiline ja puterdav jõhkard, kes
lisaks rusikakangelaseks olemisele omab umbes samapalju
elegantsi kui kotitäis telliseid.
Lisaks see kohutav inglise akt-

“Downey
kehastatud
Holmes
omab umbes
samapalju
elegantsi kui
kotitäis
telliseid.”
sendi imiteerimine, mis jätab
eksliku mulje härra Downey
suus olevast keskmise suuruse
ja kuumusega kartulist. Downey kehastatud Raudmees oli
nauditav ja usutav - hea tugitoolimeelelahutus kõige paremas mõttes. Praegune roll aga
pole just kõige õnnestunum.
Võimalik, et siinkirjutajale on
niivõrd sapise hinnangu andmisel suurteks mõjutajateks
kaheksakümnendatel tehtud
venelaste perfektne telesa-

(2009)

ri peaosades Vasili Livanovi
(Holmes) ja Vitali Solominiga
(Watson). Või siis mõned nädalad tagasi BBC pealt jooksnud
Dr Who loojate Steven Moffati
ja Mark Gattisse loodud täiuse
piire nihutav filigraanne kaasajastatud kolmeosaline detektiiviseriaal “Sherlock” peaosas
Benedict Cumberbatchiga. Viimane on vähemalt kolm korda
rohkem Holmes kui Downey
seda suudab
Kuid tagasi algusesse. Jude
Law on hea, tema vuntsid lausa
suurepärased ning tviidist ülikond istub kenasti seljas (filmi
kostüümide komplektile tervikuna au ja kiitus). McAdams
lihtsalt eksisteerib kuidagi ning
Mark Strong on üks usutavamaid ja õõvastavamaid kurikaelu, keda viimase aja filmides
nähtud. Roll sobib mehele hästi ja ta on ka ise maininud, et
nautis seda.
Guy Ritchie on võtnud
Doyle’i tuntuima karakteri, rafineeritud detektiivi, ja kinkinud
talle oskuse paljaid rusikaid
kasutades koledaid ja kiilakaid
mehemürakaid äärmiselt lühikese aja jooksul ööbikute juurde saata. Haaratud on tükike
klassikat, selle taskutesse kallatud popkorni ning teda lähemalt uurides leiab igas vanuse-,
mõistuse- ja veregrupis vaataja
endale oma. Ning sisuliselt
pole see ju halb. “See on lausa
elementaarne, hr Watson.”

20.-21. augustil toimub Padisel keskaja festival Püha
Bernardi Päevad.
Püha Bernard oli tsistertslasest munk, kelle panust
tsistertsluse arendamisele
hinnati pühakuks kuulutamisega peale tema surma.
Pühak Bernardi päeva tähistatakse pühakute kalendris 20. augustil. Sellest
ajendatuna korraldab Padise klooster juba kolmandat
korda Püha Bernardi Päevi, mille keskseks sisuks on
keskaja elustamine võimalikult ehedal kujul nii selle
lõbususes kui tõsiduses.
Padise küla keskuses
tegutseb neil päevil keskaja käsitöölisi, laadanarre,
tänavamuusikuid, sõdalasi,
vibukütte, ravitsejaid. Saab
osta kõige ehedamat Eesti
toitu ja käsitööd ning vaadata Tartu Linnamuuseumi näitust keskaegsetest
käsitöödest. Avatud on laste lustimisväljak, viburada
ja keskaegsete sõdalaste
rada, kus saavad jõudu
proovida
täiskasvanud.
Käteosavuse väljaselgitamiseks on avatud käsitöötelk.

Esikolmik kätt surumas

sport

Poolmaratoni võitis
Vjatseslav Košelev
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Laupäeval, 31.juulil toimunud
traditsioonilise Keila Poolmaratoni võitis taas Vjatseslav
Košelev. Samas toimusid ka
rahvajooks, noortejooks ja lastejooks. Rada sai läbida ka kepikõndides. Võistluse tulemused läksid Keila Pikamaasarja
2010 arvestusse.
Jooksude stardipaik ja finiš
oli Keila Lauluväljakul. Poolmaratoni rada kulges linnast
välja mööda kergliiklusteed,
läbi Mudaaugu elamurajooni,
üle Paldiski maantee Keila-Joa
poole ja tagasi.
Poolmaratoni võitis Vjatseslav Košelev ajaga 1.11,01. Teisena finišeerus Elar Vulla ajaga 1.11,18 ning ajaga 1.12.29
tuli kolmandaks keilakas Priit
Aus.
Naiste arvestuses tuli esimeseks Julia Bulina ajaga

1.37,49, teiseks jooksis end
Galina Bernat 1.32,53-ga ja
kolmandana lõpetas Margit
Mälter 1.37,15-ga.
Koos poolmaratoniga toimusid veel 8 km pikkune rahvajooks ja noortejooks. Noortejooksu esimesed kolm olid
Oskari Joukas (31.56), Igor
Skatško (34.36) ja Cristian
Anton (36.37). Rahvajooksu
esimene oli Tarmo Reitsnik
ajaga 30.23, teiseks tuli ajaga
31.05 Artur Lill ja kolmandaks
Riho Ment 31.10-ga.
Enne suurt starti toimusid
ka lastejooksud, millest võttis
kokku osa 51 erinevas vanuses
poissi ja tüdrukut.
Keila poolmaraton ja rahvajooks olid osa Keila pikamaasarjast. Jooksude tulemused
leiab SK Vask kodelehelt aadressil http://spordiklubivask.
weebly.com/
Järgmine sarja etapp on
rulluisutamine 26.septembril.

sport
Laupäeval, 21. augustil
on võimalik osa võtta arheoloog Villu Kadaka juhitud ekskursioonist kloostris, saada osa keskaegse
tsirkuse etendusest ning
vaadata
Pärimusteatri
„Loomine“ lõbusat etendust „Carmen Alexandrinum“. Kahepäevane sündmus lõpeb tuleetenduse
ja südaöise jumalateenistusega Padise kloostri kirikus.
Kava 21. augustil:
kl 5 palverännak Padiselt
Harju-Madisele
kl 12 laada algus
kl 13 arheoloog Villu Kadaka ekskursioon kloostris
kl 17 Keskaegse tsirkuse
etendus. Pilet 100.-/75.www.piletilevi.ee ja kohapealt
kl 19 “Carmen Alexandrinum” teater “Loomine”.
Pilet 100.-/90.-/75.- www.
piletilevi.ee ja kohapealt
kl 22 Tuleetendus. (Sissepääs tasuta)
kl 00 Jumalateenistus
kloostri kirikus. Teenib Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Keilas toimus
esmakordselt linnaralli
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Võistluse korraldamisega seotud SK Vilgasralli juhatuse liige Urmas Ilumets rõõmustas,
et võistlus kujunes pingeliseks
ning oli sõitjaile meelepärane.
“Nii palju kui mina tean, olid
võistlejad rahul,” sõnas ta ja
lisas, et positiivne tagasiside
innustab sellist võistlust läbi
viima ka järgmisel aastal.
Põhiliselt sportlikel autorallidel osalev Ago Ahu, kes
eelnevail hooaegadel pisteliselt kaasa teinud ka mõne
üksiku rahvasprindi, oli 24.
juulil taas harrastajatele konkurentsi pakkumas. Subaru
Imprezal võistelnud mees
märkis, et otsus starti tulla sündis kiiresti: “Peamine
põhjus osalemiseks oli see, et
võistlus toimus kodulinnas.
Pealegi ei ole läbi ajaloo vist
enne Keilas sedalaadi sõite
toimunud. Imelik olnuks mitte minna.”

Ahu tegi kaasa kõik kolm
võistlusvooru ning kindlustas
endale 13 osavõtjaga 4WD
klassis esikoha. Teise tulemusega lõpetas Keila linna
tänavail peetud rahvasprindi
Mitsubishil sõitnud Mihkel
Vaidlo, kolmas oli Aare Pukk
Subarul.
Noori osales viis. Etapivõiduni jõudis Volkswagen Golfil võistelnud hiidlane Raido
Rehepap. J18 klassis oli teine
Kaspar Kasari ja kolmas Oliver Heinsoo.
Naisi käis sel korral rajal
neli. Ainsana pidi poodiumilt
välja jääma Triinu Meltsov.
Kohad esimesest kolmandani
jagasid vastavalt: 1. Sirje Potisepp, 2. Pilvi Sups, 3. Tiina
Ehrbach.
Elamuse sai ka Keila linnapea Tanel Mõistus, kes korra
läbis võistlustrassi VIP-autos
mitmekordse Eesti rallimeistri Rainer Ausi kõrval. Meer
andis võistluse lõppedes üle
ka võidukarikad.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
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

kontsert
SEGAKOOR „KEILA“ KONTSERT
Harjumaa muuseumi sünnipäevale pühendatud rõdukontsert
28. augustil kell 15.00
Kontsert ja muuseumisse
sissepääs prii.
Harjumaa muuseum

sport
DISCGOLFI VÕISTLUS “KETAS KÄTTE 2010”
25.august kell 18:00

Eesti Discgolﬁ Harrastajate Liit
ja Keila linn kutsuvad discgolﬁ
mängima.
Keila terviserajad

muud üritused
ROBERT HELDE MÄLESTUSTURNIIR KILVAS PAARIDELE
21. augustil kell 12.00
Esitamisele tuleb 40 küsimust
igalt alalt. Osavõtumaks 120
krooni paari pealt.
Keila linnavalitsuse saal
PÜHA BERNARDI PÄEVAD
PADISEL
21.august kell 12.00
Padise klooster
V.PLEESI NIMELINE KARIKAVÕISTLUS TULETÕRJESPORDIS
17.september
X Vello Pleesi nimeline karikavõistlus tuletõrjespordis
toimub Keila Koolis, Keila
Tervisekeskuses, Kloogaranna
Noortelaagris ja Klooga õppebaasi territooriumil.
Algus kell 9.00 Keila Kooli

kogudus
13.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
22.august 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

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Anda üürile värskelt ja põhjalikult renoveeritud 3-toaline
korter Keilas. 51 m2, elektripliit,
vann, dušš, keskküte, külmik,
Internet, telefon, kaabelTV,
pakettaknad, parkett, panipaik,
köögimööbel, nõudepesumasin, naabrivalve, trepikoda lukus, turvauks. Otse omanikult.
Hind 3000.-, millele lisanduvad kommunaalmaksud. Korter vaba alates septembrist.
Tel: 5134112.
Anda tudengile üürile tuba
Keilas keskküttega korteris.
Info tel. 53437882.

ost/müük

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, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa sega-küttepuud koos
kohaletoomisega. Rm hind:
600 krooni kuivad puud, 500
krooni toored puud. Võimalik
kohale tuua ka väikestes kogustes. Tel. 53766092.
Müüa 20l akvaarium kalade
ja kõigi lisaseadmetega. Hind.
500.-. Tel. 53444720.

TÖÖ
Rukkilille Lasteaed; Kruusa 23; Keila võtab tööle 0,5
koormusega logopeedi. Info:
5226671; ylle@rukkilill.eu.

Müüa saetud ja lõhutud

Palju õnne!

fuajees.
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee

Otsin lauluõpetajat lastele,
kord nädalas, alates septembrist. Tasu kokkuleppel. Marge
56562131.
Võtan tööle tubli üld-ehitus töömehe. Vajadusel saan
pakkuda ka elukohta. E-mail;
a r u .to o t m i n e @ g m a i l .co m ,
mob.56939965.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteineird ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
„Aiatohter“ pakub aia- ja
metsatehnikahooldust.
Muruniidukite,
mootorsaagide,
trimmerite remont ja hooldus.
Teostame ka erinevaid teritustöid. Asume Keilas Ülejõe
tee 2 (AS Keva platsil). Avatud E – R kell 9.00 – 18.00. Tel.
58327282.

11.07.2010
13.07.2010
18.07.2010
23.07.2010
27.07.2010

Sündinud

Hendrik Räim
Rio Ardon
Lisandra Leskov
Ottomar Amelin
Ralf-Marten Kokka

30.07.2010
30.07.2010
31.07.2010
03.08.2010
06.08.2010

Ei kao leinapisar silmist,
Ei kau valu südamest...

Suvetuultega Sa läksid teele,
kaunis mälestus on jäänud Sinust
meelde....

Avaldame sügavat kaastunnet
Eha Ausmeel`ile õe

Mälestame head kolleegi

Agnes Charlotte
Tammis’e
kaotuse puhul.
Naisansambel

Agnes
Tammis’t

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Keila Lasteaed
Vikerkaar kollektiiv

Mälestame igavikku lahkunud

Agnes
Charlotte
Tammis’t
ning avaldame kaastunnet
omastele.
I – võimlemisrühm

Jää hüvasti me kallis sõber, iial Sind
me enam ei näe. Aeg kustutab ehk
valu, kuid mälestus Sinust on jääv...
Südamlik kaastunne

Inge Fuchsi

Siiras kaastunne
Heljo Laevale
kalli ema

Elle Pilve
surma puhul.
KÜ MEIE elanikud

Südamlik kaastunne õele,
abikaasale ja tütardele kalli

Inge Fuchs’i
kaotuse puhul.

omastele

Terje, Rainer, Merit, Karen

Südamlik kaastunne Kristiinale
ja Ann-Kristiinile kalli ema ja
vanaema

Inge Fuchs’i
ootamatu kaotuse puhul.

Tiia, Egon, Eve, Harlek, Triin,
Tarmo, Katrin, Olev, Eve

dio ootab endiseid ja uusi laulusõpru
uuel õppe-aastal laulma, tantsima,
Tunnid toimuvad Keila
Kultuurikeskuses,
Keskväljak 12:
K. 16.15 - 17.00
1 - 2 a.
E. ja K. 17.15 - 18.00
3 - 4 a.
E. ja K. 18.10 - 18.55
5 - 6 a.
E. ja K. 19.00 - 19.45 7 - 9 a. (Edasijõudnutele)
Info ja registreerimine 56 455 477
e - mail : belcanto@hot.ee

Tähelepanu kõik
lauluhuvilised lapsed!

Maarja Meigas
Laura-Liisa Lenk
Elis Kauponen
Romet Grünberg
Gretel Lehiste

Mälestame

Agnes
Charlotte
Tammis’t

avaldame sügavat kaastunnet
Ehale ja kõigile lähedastele.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

Küünal on kustunud,
ööle uut päeva ei järgne...

Maie, Vaike, Helle,
Heldin-Maris

Siiras kaastunne Jaagule,
Kairele, Kristiinale ja
Ann – Kristiinile kalli abikaasa,
ema ja vanaema

Südamlik kaastunne
Heljo Laev’ale ema

Elle Pilv’e
kaotuse puhul.

Juta, Ülle, Zoja, Siiri

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.
Mälestame
headsõpra,naabrinaist ja
ristiema.

Inge Fuchs’i

Kallid Kristiina, Kaire ja Jaak
Oleme Sellel raskel hetkel teiega
Vilja ja Sünne perega

Kuldne päike loojus,
ööpimedus jäi.
Unehõlma süda vajus,
mälestused alles jäid.
Lahkus hea sõber ja naaber

Inge Fuchs’i

Inge Fuchs

Liivi ja Genadi

Südamlik kaastunne lähedastele
Prk. Gross, Moring, Jõe,
Remmel ja Aavi

kaotuse puhul.

BEL CANTO laste laulustuu-

7

Keila Lasteaed Vikerkaar võtab tööle
rõõmsameelse ja lapsesõbraliku

Sille Krooni laulustuudio alustab uut
hooaega ja võtab vastu uusi
laululapsi.

Muusikaõpetaja
Liikumisõpetaja
Rühmaõpetaja ja
Juhataja asetäitja majanduse alal

Lisainfo kodulehel
www.sillelaulustuudio.ee
Regristreeruda saab meiliaadressil
sille.kroon@mail.ee või telefonil 55524401

Nõutav ametikohale vastav kvalifikatsioon. CV, sooviavaldus ja
haridust tõendavate dokumentide koopid saata aadressil Põhja
12A, Keila või meilile vikerkaar@keila.ee. 30.augustiks 2010.a.

Südamlik kaastunne
lähedastele kalli

Inge Fuchs’i
surma puhul.

Head sõpra ja endist
töökaaslast leinavad Aili,
Helve, Valve, Eha, Mare, Leili.

8

Reklaam
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SELLE KUPONGI ESITAMISEL
V

AN

-50% soodsamalt!*
*v.a kampaaniahinnaga piletid.
*üks kupong kehtib korraga ühele ostule kuni 31.10.2010.

WWW.TERVISEKESKUS.EU

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
NÜÜD SUUREM VALIK KAUPU
ALLAHINDLUSEGA

KUNI -60%
EHTED, SALLID, VÖÖD, KOTID
TÄHELEPANU KÕIK TANTSUHUVILISED NOORED!
Keila Tervisekeskuses alustab 6. septembrist

SHOWTANTS
(vanusele 12+)
Tunnid toimuvad 3 korda nädalas (esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti) Keila Tervisekeskuse
rühmatreeningute saalis kell 15.30!

Showtantsu kuukaart 400.- krooni

-30%

LA

KÜ

MTÜ

ühekorra piletid, mitmekorra- ja
kuukaardid

PILET 30.Müügil Piletilevi
müügipunktides
üle Eesti ja
kohapeal

A M ÕISA

Saue vald Vanamõisa vabaõhukeskus
21.08.2010 algusega 12.00
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

TEEME RUUMI SÜGISKAUBALE!

TOETAME GRUUSIA GORI LINNA LASTEAIA LAPSI – esinevad
RAHVUSANSAMBEL "MAMULI", IGOR GARŚNEK ja LAULJANNA HATUNA

MÜÜGIL
POISTE JA TÜDRUKUTE
PIDULIKUD KOOLIRIIDED

• 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

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

KAUPLEJATE REGISTREERIMINE: WWW.VANAMOISA.EE TEL: 53 458 450, 6780921

LISAINFO

VÕI WWW.VANAMOISA.EE

Meediapartnerid:

(sisaldab veekeskuse külastust!)

Treener on Keity!
Keity on tantsinud 13 aastat sellest 7 aastat tuntud
tantsutrupis Egoiste! Keity on esinenud väga mitmetel
üritustel, olnud laulja NIKI tantsutüdruk, osalenud paljudes
muusikavideodes ning moeshowdel.

Maeru Trahter otsib oma
meeskonda särasilmset

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

BAARIDAAMI

B-kategooria
autojuhtide

Kandidaadilt ootame
ausust,täpsust,töökust,
rõõmsamelsust,eesti,vene ja
ingliskeele oskust suhtlustasandil
ning eelnevat töökogemust
klenditeeninduse valdkonnas.

6.09.2010 kell 15.30 toimub esimene tund ning see on
osalejatele tasuta! Kaasa võtta sisetreeningu jalanõud,
treeningriided ning HEA TUJU :)

TANTSIMINE ANNAB HEA VORMI, RÜHI, MUUDAB SIND
RÕÕMSAMEELSEKS! TANTSIMINE TEEB INIMESED ILUSAKS!

Kandideerimiseks palun saata
oma CV aadressile
trahter@maeru.ee

Lisainfo www.tervisekeskus.eu

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Ensto on rahvusvaheline tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid aastast 1958.
Eestis tegeleb Ensto metalltoodete tootmise, plastmassi
survevalu ning elektritarvikute koostamise ja müügiga. Eestis
asuvad Ensto tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab kokku üle
400 inimese.

Otsime Ensto Keila tehase metalliosakonda teise vahetusse

Otsime Ensto Keila tehase metalliosakonda teise vahetusse

Otsime Ensto Keila tehasesse

metallitöölisi

lukksepp-seadistajat

laohoidja- tõstukijuhti

Kelle tööülesanneteks on: stantsimine, puurimine ja muud
metallitööd.

Kes oskab seadistada metallitootmises kasutatavaid erinevat
tüüpi presse ja stantse ning remontida masinaid.

Kelle peamisteks tööülesanneteks on:

Otsime häid töötajaid, kes on ausad, kohusetundlikud ja
täpsed . Kes oskavad eesti keelt ja kellel on iseseisvalt töötamise
oskus ning valmisolek töötada õhtuses vahetuses.

Otsime head töötajat, kes on aus, kohusetundlik ja täpne. Kes
oskab eesti keelt ja kellel on iseseisvalt töötamise oskus ning
valmisolek töötada õhtuses vahetuses.

• kaupade ja materjalide vastuvõtt ja ladustamine;
• kaupade ja materjalide märgistamine ja pakkimine ning
valmistoodangu väljasaatmine;
• kaupade ja materjalide väljastamine tootmisele;
• jooksvad tööd laos vastavalt vajadusele

Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat
talvepuhkust.

Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat
talvepuhkust.

Eeldame:
• keskharidust
• kohusetundlikkust,täpsust ja pingetaluvust
• head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• valmisolekut töötada kahes vahetuses
• töökogemust laos

Tööle asumise aeg september-oktoober 2010

Tööle asumise aeg september-oktoober 2010

CV palume saata aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila,
e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või faksile 6 512 101.
Ankeeti saab täita ka kohapeal või kandideerida läbi CV
Keskuse.

CV palume saata aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila,
e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või faksile 6 512 101.
Ankeeti saab täita ka kohapeal või kandideerida läbi CV
Keskuse.

Kõikidele töötajatele pakume huvitavat tööd rahvusvahelise
kontserni Keilas asuvas üksuses, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, kaasaegseid töötingimusi, soodustingimustel
sportimisvõimalust, oskustele ja tööle vastavat töötasu ning
vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat talvepuhkust.

www.ensto.com

Kasuks tuleb:
• julgus arenevas ettevõttes uute väljakutsetega tegeleda
• tõstukijuhi load
Tööle asumise aeg september 2010
Töö toimub kahes vahetuses
Kandideerimine toimub ainult läbi CV Keskuse kuni 29. augustini 2010a. ja palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt
03.septembril.2010. Äraütlevaid vastuseid konkursi
esimeses etapis ei saadeta.

