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Suviseid
teetöid tehakse
varasemast
vähem
Piiratud eelarve tõttu
ei ole sel suvel võimalik
suuremaid teetöid linnas
teostada. Suurem osa planeeritavates töödest on
hädavajalikud parandustööd ohtlikes kohtades.
Foto: valdur vacht

Ülo Kelement ja Merle Poom

Teenetemärk kirikuteenijale
ja pühendunud emale
Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila
linna teenetemärgi Nr 26 Ülo Kelementile
järjepidevuse kandmise ja pühendumuse
eest Keila Miikaeli kirikule ning teenetemärgi nr 27 Merle Poomile pikaajalise ja
pühendunud emaks olemise eest Keila
SOS Lastekülas.
Ülo Kelementi esitas teenetemärgile EELK Keila Miikaeli
kiriku koguduse õpetaja Marek Roots. Väljavõte esildisest:
“Ülo Kelement on EELK Keila
Miikaeli kiriku kõige kauaaegsem ja teenekam töötegija.
Keila linna põlise elanikuna
hakkas ta juba varakult kaasa

sport

lööma koguduse mitmesugustes tegevustes – jätkates seda
ka läbi kogu kirikuvaenuliku
okupatsiooniperioodi. 1955.
aastal sai Ülost koguduse segakoori liige, kus ta tegutseb
tänini. Alates 1970-ndate lõpust kuulub Ülo koguduse
nõukogusse, 1990. aastast ala-

tes juhatusse. Selles ajast alates on ta täielikult vastutanud
kirikurteenija ülesannete eest:
seadnud kiriku jumalateenistuseks valmis, kütnud kirikusaali, hoolitusenud kiriku
ümbruse eest, korraldanud
kontserdite läbiviimist kirikus
ja teinud jõukohaseid remonttöid. Alates 1980. ndate keskpaigast on Ülo järjepanu valitud Lääne – Harju praostkonna
sinodisaadikuks. Ülo Kelement
on üks neist, tänu kelle visadusele, meelekindlusele ja töökuse võime imetleda Keila linna
üht keskset sümbolit: Miikaeli
kirikut ja kirikuaeda. Kahtle-

mata väärib ta linna kõrgeimat
tunnustust.”
Merle Poomi esitas teenetemärgile Eesti Asenduskodude Liidu juhatuse liige Meelis
Kukk. Väljavõte esildisest:
“Merle Poom on Keila SOS
Lasteküla pereema ja seda lasteküla loomise hetkest (aastast
1994). SOS Lastekülas on püütud luua peremudelile võimalikult lähedane kodu, kus on ema
ja tädi ning õed-vennad. Ema
Merle juures on kasvanud 13
last, kellest 5 on praegugi tema
juures lastekülas. Väga suure
töö laste ühendamiseks ning
peretraditsioonide loomiseks

sport

Markko Moisar
tuli Eesti meistriks
lk 6

tuleb ära teha emal. Andes teenetemärgi ema Merlele, toetate
mõtteviisi, et emaks võib saada ka inimene, kes ise mingil
põhjusel lapsi ei saa, kuid kes
on otsustanud oma elu pühendada nende laste aitamisele,
kasvatamisele ja suunamisele,
kes omakorda on ilma jäänud
võimalusest kasvada oma bioloogiliste vanematega.”
Teenetemärgid antakse
üle 1. mail kell 16.00 Miikaeli
kirikus algaval Keila linnaks
nimetamise 73. aastapäevale Keila esmamainimise 770.
aastapäevale pühendatud
kontsert-aktusel.
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Otsitakse
kaunimat kodu
Heakorrakuu raames
viiakse läbi Keila kaunite
kodude konkurss. Linnavalitsus ootab vihjeid kaunite
kodude kohta. Konkursi
võitjad selguvad maikuu
lõpus.

lk 5

Jüriööjooks
tõi Keilasse
300 orienteerujat
lk 6
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Oma mees
Andres Putting

Andres Putting on praegu meie mees Londonis, kuninglikus pulmas. Mõni nädal tagasi oli ta meie oma mees
Liibanonis pantvangi võetud eestlaste jälgi ajamas. Viimane
töö on talle tuttav! Abiks olid nii kriminaalpolitseiniku kui
diplomaadina töötamise ajal omandatud oskused, teadmised ja kogemused. Pressifotograafina on Andres töötanud
ainult kolm aastat. Aga pildistanud on ta sel ajal Eestis ja
paljudes teistes maades. Esimesena meenus foto, kui ta
istub helikopteris, peas kiiver ja seljas kuulivest, kõrval
välisminister Urmas Paet. Lennatakse Wahidi, Afganistani.
Või pilt roosas kostüümis Islandi presidendiprouast rööbaspuudel turnimas.
Keilaga on Andres seotud alates 1978. aastast. Vahepeal on ta ka mujal elanud, kuid mõni aasta tagasi kolis ta
perega taas Keilasse. Nüüd võime aeg-ajalt Delfist vaadata
Andrese tehtud pilte sellest, kuidas Keila luhal lendavad
lohesurfarid või kuidas Keilas valimised mööduvad. Andres
on lahkelt oma pilte andnud ka Keila Lehele.
Fotograafias ei ole Andres siiski algaja. Pilte hakkas ta tegema juba koolipoisina, ja pilte ta teha mõistab. Möödunud
aasta Eesti Pressifoto Aastaraamatus on mitu tema tehtud
fotot.
Nüüd oskate Delfist kuningliku pulma või muid pilte vaadates tähelepanu pöörata autorile. Ja kui autor on Andres
Putting, saate tõdeda: näe, meie oma mees !
Siinolev pilt on samuti Andrese enda tehtud – Liibanonis.
keila leht
leht@keila.ee

KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE
JUHATAJA

Osalesin hiljuti noorteseire
konverentsil „Noored ja tööturg“, kus rääkisid erinevad
teemaga seotud inimesed nii
riigikogust,
töötukassast,
noorsootöö tegijad ja üliõpilased. Igaüks võttis sõna oma
mätta otsast ja mind jäi kummitama koostöö idee, mis kahjuks tihti ei toimi. Inimesed
nokitsevad omaette, igal töötajal on oma kohustused, oma
motiiv, oma ülesanded. Kui
palju on inimesi, kes tegutsevad ühe ja sama asja nimel? Selle asemel, et
mitu inimest omaette
tegutseks, oleks tulemused palju efektiivsemad,
kui kõik koostööd teeks.
Ei saa öelda, et koostöö Keilas ei toimiks. On asutusi, kes
aegajalt kokku saavad, arutavad ja viivad ka ühiselt tegevusi läbi. Kahjuks toimib koostöö
sageli vaid isikute tasandil. Kui
minu hea sõber, kellega varem
sai koos asju aetud, oma positsioonilt lahkub, katkeb ka
koostöö. Koostöö toimis vaid
tänu sellele, et tegemist oli
minu sõbraga. Vajalik oleks
aga koostöö asutuste vahel,
ükskõik, kas tegemist on tuttava inimesega või mitte.
Mina vaatan loomulikult
olukorda läbi oma, noosootöö-

taja pilgu. Nimetatud konverentsil ütles üks psühholoog,
et noortekeskustes tegeletakse
justkui „tiluliluga“. Mõistan,
et kooli, muusikakooli, spordiringide puhul on tulemus käega katsutav – millised on hinded, kui hästi läheb konkursitel
ja võistlustel. Noorsootööl on
alustav mekk juures ja peame
koguaeg tõestama, palju meil
inimesi käib ja kas meid ikka
on vaja. Mõõdame kvantiteeti,
aga kuidas mõõta kvaliteeti?
Kõik algab mõistetest –
noortekeskus loob noortele
tingimused väljaspool kooli ja
perekonda. “Väljaspool” paneb
paika, et oleme justkui eraldi,
eemal teistest. Noor on tervik,
kõigega, mis temas sisaldub
ning mis vajab arendamist. Sa-

mamoodi peaks tervik olema
ühiskond noore ümber. Seda
võib võrrelda pooliku majaga,
kus tegelikult elada ei saa.
Kilplased proovisid küll oma
akendeta majja hiljem kotiga
valgust viia aga midagi ei õnnestunud. Mis kasu on sellest,
kui noorel on koolis väga head
õpitulemused, aga samas lan-

geb ta internetiahistamise
ohvriks? Sarnaseid teemasid,
mida piisavalt ei teadvustata
ega tegeleta, on palju. Et vajalik ennetustöö muutuks efektiivseks, peaksid jõud ühendama kõik spetsialsitid
ja
lapsevanemad, et kõik tegeleks
sama teemaga ühise eesmärgi
nimel.
Mina ei olnud hea noor, tegin pättust, kuid sealjuures
kartsin täiskasvanuid. Tänapäeval, kui näen tänaval vastu
tulevat suitsetavat alaealist, ei
tunne ta minu ees mingit hirmu. See tähendab, et ükski
vastutulev inimene ei ole talle

kunagi midagi öelnud. Inimene on ükskõikne ja eeldab, et
nimetatud noor on lapsevanema, politsei, noorsootöötaja,
kooli või kellegi teise, kuid
mitte tema probleem. Keila
linna noored on tegelikult ju

meie kõigi noored, meie kõigi
mure. Mulle on öeldud, et näe
sinu omad lõhkusid jälle aknad
ära. Mõtlen, et pojad on täiskasvanud ja vaevalt nemad
seda tegid. Tegelikult selgub,
et mõeldakse noortekeskuse
noori, nagu kõik noortekeskuse noored oleks pätid. Julgen
kindlalt väita, et enamus neist
on toredad ja tublid. On kindlasti ka nö murelapsi, kuid
noored ei ole minu, vaid meie
kõigi, meie linna noored.
Selle nimel, et meie noortest kasvaks tulevikus rahulolevad inimesed ning et nad
suudaks oma potensiaali piisavalt arendada, tuleb tööd teha.
Lahendusena näen noorsootöö
ümarlauda, kus kohtuksid kõik
osapooled – noortekeskus,
kool, muusikakool, kõik huviringid, noorteorganisatsioonid, politsei, lastekaitse jne.
See muudaks töö oluliselt
efektiivsemaks ning hoiaks
kokku nii inim- kui rahalist resurssi.
Noorsootöötajad peavad ka ise peeglisse vaatama, sest ka meie teeme
tihti üritusi oma mätta
otsast. Ikka mõnikord
mõtlen, et korraldame
sündmuse noortekeskuses, siis on „meie oma“. Ilmselt valitseb endiselt eestlaslik
kadedus – ikka soovitakse üle
trumbata ja paremini teha.
Kuid kas see on Keila-suguses
väikelinnas mõttekas? Tegelikult ju ei ole vahet, kes
teeb või kus, tähtis on, et
teema kannab ja toimib. On
loogiline, et inimestel tulevad
sarnased ideed ja mõtted. Mida
rohkem inimesi, seda rohkem
ideid. Teeme parem koos ja parema!

Nädal piltides

Foto: KADI KROON-laur

Foto: VALDUR VACHT

Tutipeolised külastasid neljapäeval linnapead

Keila nädalaleht

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

Keila algkoolis oli traditsiooniline kodulookonverents. Sel korral oli teemaks „Vana ja uus“
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Esmaspäeval kirjutasid abituriendid küpsus- Foto: VALDUR VACHT
kirjandit, mis sellisel kujul toimus viimast korda. Järgmisel
aastal on kirjandi maht oluliselt väiksem ja lisandub teksti
mõistmise osa.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Suviseid teehooldustöid tehakse
tänavu vähem
Piiratud eelarve tõttu teostatakse linna
teede remonttöid tänavu vähem, kui varasematel aastatel. Parandada püütakse
ohtlikud kohad, kuid suures mahus teetöid
plaanis ei ole.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Tänavu on eelarve tänavate korrashoiuks ligikaudu
324000 eurot. See summa
sisaldab kõike – hooldusremonti, tänavavalgustust ning
tänavate märgistamist.
Mahukamatest töödest on
tänavu plaanis teekatte uuendamine Niidu tänaval, kuhu
eelmisel aastal rajati sajuvee
kanalisatsioon. Keila abilinnapea Enno Fels: „ Niidu tänava
piirkonna kohta on koostatud
ka rekonstrueerimisprojekt,
see, kui palju neist töödest
tänavu teostada jõuab, selgub
mai alguses laekuvatest hinnapakkumistest.
Praegu on käimas hädavajalikud tööd ohtlike löökaukude
parandamiseks, kuid mahukat

teeehitust Enno Felsi sõnul
löökaukude likvideerimiseks
sel aastal plaanis ei ole. „Siiski püüame korda saada Piiri
ja Pae tänava ristmiku, Ehitajate tee uue kooli piirkonnas
ning Haapsalu maantee lõpu
raudtee ülesõidu juures. Ülejäänud tööd on juba mainitud
löökaukude remont, liiklusmärkide hooldus, tänavavalgustuse hooldus ning teekatte
märgistamine, muuks kahjuks
raha ei jätku.“
Laastavalt on mõjunud nii
teedele kui eelarvele möödunud lumerohke talv. „Kogu
talve kestnud lumevedu, mida
oleks võinud rohkemgi teisaldada, lõi eelarvesse tõsise
augu. Linnal on käesoleval
aastal niigi kärbitud eelarve
ning tugev talv raskendas olukorda veelgi.

info
Maikuust piiratakse Keila
linnas
tänavavalgustuse
tööaega. Suve alguses lülitatakse ööseks valgustus
välja linna äärealades. Juuni ja juulikuus ei tööta öisel
perioodil suurem osa linna
tänavavalgustusest, tuled
jäävad põlema vaid Keskväljaku piirkonnas, Haapsalu maanteel ja teistel
suurematel tänavatel. Suve
lõppedes ja pimedama aja
saabudes hakatakse tänavaid taas rohkem valgustama.

Foto: märt lillesiim

Eelnevatel aastatel on investeeritud tänavate rekonstrueerimisse päris palju, mis
võimaldab ehk keerulisemat

majanduslikku perioodi veidi
valutumalt üle elada ning tulevikku vaadata optimistlikumalt“, sõnas Enno Fels.

uudis

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Teeme ära kodulehelt www.
teemeara.ee leiab kõik registreeritud talgud, kuhu huvlised
on oodatud end kirja panema.
Siinkohal toome välja Keilas
toimuvad talgud, kus endiselt
vabu kohti.
Jõepargi korrastamine
Jõepargi koristamine prügist

ja võsast. Talgutel korjatakse
pargist prügi, lõigatakse võsa
ja korjatakse oksi. Talgulistele pakutakse traditsioonilist
hernesuppi. Talgujuhi Keidi
Võsuga saab ühendust aadressil hannah2311@hotmail.
com. Kogunemine toimub
Tuula tee ja Jõe tänava ristmikul.
Loode-Keila mänguväljaku
talgud
Talgute eesmärgiks on puhastada mänguväljaku plats aasta
jooksul tekkinud prügist, lehtedest ja kulust. Kaasa võtta
töökindad, reha, sööki-jooki
ühisele piknikulauale. Talgujuht Anni Toomiga saab ühen-

dust telefonil 5518542 või
e-posti aadressil annitoom@
saue.edu.ee.
Kogunemine
mänguväljakul.
Gaidid teevad oma peenra
Üle maailma tähistatakse
gaidluse loomise 100. aastapäeva. Keila gaidid teevad
sel puhul gaidi sümboolikaga ristikheina lehe kujulise
peenra, mille eest kantakse
hoolt kogu hooaja jooksul.
Gaid on looduse sõber - sellega näidatakse oma looduselähedust ning soovi muuta oma
kodulinn kaunimaks. 7. mail
teevad gaidid valmis peenra
ja istutavad taimed mille eest
hoolitsetakse kogu suve väl-

tel. Talgujuht Lea Koronen,
telefon 56984862, e-post lea.
koronen@keilavald.ee.
EELK Keila koguduse
ajaloolise pastoraadihoone
ümbruse korrastamine
Keila Miikaeli koguduse kirikumõis on Kumna külas asunud juba aastasadu. Praegune
pastoraat valmis 1797. aastal
ning on kõige suurejoonelisem omataoliste seas Eestis.
1940. aastal võttis võõrvõim
koguduse käest kirikumõisa,
see tagastati Eesti taasiseseisvumisel. 2010. aasta 1. mail
alustas kogudus pastoraadi juures talgutöödega ning
need on kestnud peaaegu

igakuiselt tänaseni. Loomisel
on sihtasutus, mille eesmärk
on kirikumõis taastada ning
rajada sinna Keila kihelkonna
rahvahariduskoda. Eelseisva
talgupäeva ülesanne on puhastada pastoraadi ümbrust
võsast ja aastakümnetega sinna kogunenud prahist. Kaasa võtta kindad, kummikud,
soe riietus, võimaluse korral
võsalõikuse tööriistad. Talgulistele pakutakse talgusuppi
ja ülevaadet Keila kirikumõisa ajaloost. Talgujuht Marek
Roots kellega saab ühendust
telefonil 51931501 või e-posti aadressil
keila@eelk.ee.
Kogunemine kell 9.45 pastoraadi juures.

Kutsume kõiki osa saama kevadisest kontserdielamusest. Keila Kooli õpilased astuvad üles
laulude, tantsude, luuletuste ja võitluskunstidega.

Põhikooli- ja gümnaasiumimaja õpilaste
kevadkontsert toimub 11. mail algusega kell
18.00 uue koolimaja aulas (Ehitajate tee 1).

Oodatud on kõik emad, isad, vanaemad, vanaisad,
sõbrad ja huvilised.
Rõõmsaid kevadisi
kontserdielamusi!
Keila Kool

Alkoholimüügi
piirangut ei tule
Harju maavanem Ülle Rajasalu
ei kehtesta tänavu 30. aprilliks
ning 1. maiks alkohoolse joogi
jaemüügi piirangut Harju maakonnas. Vastavalt seadusele on
iga omavalitsuse pädevuses
vastav piirang kehtestada oma
territooriumi piires, kui seda
peatakse vajalikuks avaliku korra tagamise huvides.
Arvestades teiste maakondade praktikat ning alates
14.07.2008 kehtivat alkoholiseadust, mis sätestab, et alkohoolse joogi jaemüük on
lubatud kauplustes ning rändkauplustes ajavahemikul 10:00
kuni 22:00, ei pea maavanem
põhjendatuks Harju maakonnas 30. aprillil ja 1. mail alkohoolsete jookide jaemüügi õigust täiendavalt piirata.
Oma otsuses lähtus maavanem asjaolust, et puuduvad
andmed ja pädev analüüs selle
kohta, kas ja mil määral on piirang aidanud kaasa avaliku korra rikkumiste vähendamisele.
Samuti puudub teave sellest, et
kõnealuse piirangu ühekordne
kehtestamine oleks vähendanud alkohoolsete jookide liigtarbimisest tingitud õnnetusi,
terviserikkeid vms ilminguid.

Teisipäeval puhastati terviseradade asfaltteed, seega on terviserajad rulluisutajatele avatud.

Keila Kooli kevadkontserdid
Algkoolimaja õpilaste kevadkontsert
toimub 12. mail algusega kell 18.00 uue
koolimaja aulas (Ehitajate tee 1).

Lühidalt

Rulluisurajad on avatud

Teeme ära ootab talgulisi
7. mail toimuvale
Teeme ära
talgupäevale on
end kirja pannud
üle 4000 talgulise.
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„VÕIN OLLA ISEENDALE
TÖÖANDJAKS“
16. mai 2011, kell 18.00-20.00
Keila Avatud Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F)

Sihtrühm: noored vanused 16+,
töötud või ettevõtluse loomisest
huvitatud

Teemad:

• Ülevaade SA Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse tegevusest
• Mis on vahet seltsingul, SA-l, MTÜ-l,
FIE-l ja OÜ-l; millist neist luua oma
isikliku ettevõtmise rajamiseks?
• Mida teada ja kust saada abi oma
ettevõtmise alustamisel?
• Rahastusvõimalused
• Vastamine osalejate küsimustele
Seminari viivad läbi SA Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
mittetulundusühingute konsultandid
Mari-Liis Dolenko ja Jevgenia Varbla
ning ettevõtluskonsultant
Kristina Viisalu.
Osalemine tasuta!
Registreerumiseks palume täita
osaleja ankeedi, mis on saadaval
www.keilanoortekeskus.ee
ning edastada see
maret@keilanoortekeskus.ee
Registreeruda on võimalik
kuni 9. maini 2011
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Keila Linnavolikogus
Keila Linnavolikogu delegeeris mitme keskkonnakaitsega seotud küsimuse lahendamise
linnavalitsusele.
Linnavalitsusele delegeeriti
ülesandeid vastavalt Pakendiseaduse, Veeseaduse ja
Välisõhu kaitse seaduse alusel.
Keila Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise
tõttu Keskväljak 15 kinnistu
avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja enampakkumise
menetluse lõppenuks. 5. aprillil 2011 toimunud kinnistu Keskväljak 15 enampakkumisele ei laekunud ühtegi
avaldust. Volikogu tegi nüüd
Keila Linnavalitsusele ülesandeks korraldada kinnistu
müük otsustuskorras mitte
odavamalt kui 256 000 eurot. Keskväljak 15 asuval
1187 m² suurusel kinnistul
asuva kahekorruselise hoone
suletud netopind on 1269
m². Suurim hoones tegutseja

on praegu Harju Maakonnaraamatukogu, kes saab uued
ruumid Keila Kooli hoonesse.
Keila Linnavolikogu otsustas
sõlmida AS-ga Veolia Keskkonnateenused lepingu korraldatud jäätmeveoks Keila
linna haldusterritooriumil
viieks aastaks.
Vastavalt AS Veolia Keskkonnateenused esitatud pakkumisele kinnitas linnavolikogu
Keila
linna
haldusterritooriumil jäätmeveo ühekordse veo hinna
(eurodes koos käibemaksuga) teenustasu hinnad vastavalt konteinerite suurusele olmejäätmete ühekordse veo
hind on Kuni 120 liitrise
konteineri puhul 2,05, 140l
- 2,36, 240 l - 2,49, 600 l
4,15, 800 l 5,43, 2500 l 8,31,
4500 l 14,06,. Paber ja papi
ning suurjäätmete veo hind
on 1 sent. Jäätmeveost täpsemalt on juttu tulevastes
Keila lehtedes.

Laupäev, 29.04.2011 • Nr 17 (167)

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus otsustas
hooldaja ja hooldajatoetuse
määramise üle ning maksta
täiendavaid sotsiaaltoetusi
kokku 10301, 57 eurot.
Keila Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused
Teaduse 4 kinnistule üksikelamu laiendusprojekti
ja
abihoone
ehitusprojekti
koostamiseks.
1584 m2
suurusele elamumaa kinnistule koostatakse üksikelamu
laiendusprojekt ja abihoone
ehitusprojekt.
Linnavalitsus väljastas arhitektuur – ehituslike lisatingimused Kruusa 25 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 1082 m2
suurusel elamumaa hoonestamata kinnistul. Kruusa 25
asuv 1082 ruutmeetriline
elamumaa kinnistu asub
Kruusa tänava, Pargi tänava
pikenduse ja loodeosa elamurajooni vahelise ala detailplaneeringu maa-alal

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ülejõe
2a kinnistule päästeteenistuse depoohoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
12515 m2 suurusele riigikaitsemaa
funktsiooniga
kinnistul asub tuletõrjekomando juba praegu.
Linnavalitsus väljastas ehitusload kaugküttetorustiku
rekonstrueerimiseks Kalda
tänava, Vasara tänava ja Paldiski mnt piirkonnas. Ehitusprojekti koostas OÜ DEM
Projekt. Projekti on kooskõlastanud EE Jaotusvõrk OÜ,
AS Eraküte, Elion Ettevõtted
AS, AS Keila Vesi ja läbitavate kinnistute omanikud
(mitte vähem kui 50%+1
omanikest).
Keila Linnavalitsus kehtestas
Keila Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja korra.

Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS:
Tööandja on palga
maksmisega viivitatud
juba nädal aega. Kui
palju pean tööandjale ette teatama, kui
soovin töölt lahkuda, tööandjapoolse
kohustuse rikkumise
tõttu?

Ann Tiitson,
tööinspektor-jurist:
Töölepingu seadus (TLS) § 91
lg 2 kohaselt on töötajal võimalus tööleping erakorraliselt
üles öelda tööandjapoolse
kohustuse olulise rikkumise
tõttu, milleks võib olla tööandja poolt töötasu maksmisega viivitamine. TLS § 98
lg 2 kohaselt ei pea töötaja

erakorralisest töölepingu ülesütlemisest tööandjale ette
teatama, kui kõiki asjaolusid
ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda
lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Töötaja
poolt esitatud erakorralise
töölepingu ülesütlemisavaldust võib esitada tööandjale

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning töötaja peab korralist ülesütlemist põhjendama ( vt TLS §
95). Tulenevalt TLS § 100 lg
4 maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja kolme kuu
keskmise töötasu ulatuses,
kui töötaja ütleb lepingu üles
põhjusel, et tööandja on töölepingut oluliselt rikkunud.

Securitas
securitas 1660
19.04 18:37 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis seltskonda
alkoholi tarvitamas. Isikud korrale kutsutud ja selgitatud, et
avalikus kohas ei tohi alkoholi
tarvitada. Isikud vabandasid ja
lahkusid.
19.04 18:50 – Patrullekipaaž
märkas Selveri Parkimiskeelualal parkimas kaubik WV Transporterit (reg nr 107AZB)
20.04 13:13 – Juhtimiskeskus
teatas, et Põhja 8a juures magab kodutu. Kohale jõudes isik
üles äratatud ja minema saadetud.
21.04 22:10 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis seltskonda
alkoholi tarvitamas. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
22.04 11:04 – 11:58 – Selveri
parklas parkimiskeelualal parkisid 8 autot ilma loata. Isikuid
noomitud ja teavitatud märkide olemasolust.
22.04 19:50 – Juhtimiskeskus
teatas, et vana Keila Gümnaasiumi juures tarvitatakse alkoholi. Kohale jõudes kedagi
otseselt alkoholi tarvitamas ei

näinud kuid avatud pudelid olid
maas. Isikud korrale kutsutud ja
minema saadetud.
23.04 16:34 – Patrullekipaaž
märkas Keskväljaku kioski ees
seltskonda alkoholi tarvitamas.
Isikud korrale kutsutud mille
peale vabandati ja pudelid pandi autosse.
23.04 18:16 – Patrullekipaaž
märkas Selveri taga 3 noormeest kellel lahtised alkoholipudelid käes, isikud korrale
kutsutud, mille peale vabandati,
pudelid pandi ära ning lahkuti.
23.04 18:52 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parkla parkimis- ja peatumiskeelualal Opel
Astrat (reg nr 460 MCH) ja
Citröen Berlingot (reg nr 476
MLS).
23.04 19:24 – Juhtimiskeskus
teatas, et Piiri 7 on lärmav ja
joobes seltskond. Isikutel oli
kaasas kaks viinapudelit, kuid
alkoholi tarvitamas kedagi ei
märganud. Isikud kutsuti korrale ning saadeti minema.
23.04 20:54 – Linnakodanik
teatas, et Kultuurimaja taga
mängivad lapsed tulega. Kohale jõudes oli lastel käes lahtise
leegiga põlev tõrvik. Tuli kustutatud ja lastele selgitatud tule

ohtlikkusest.
23.04 23:15 – Patrullekipaaž
märkas Piiri 7 maja juures seltskonda lahtiste alkoholi pudelitega. Isikutele tehtud märkas,
mille peale vabandati ja lahkuti.
23.04 00:00 – Patrullekipaaž
märkas Jõe tn vigastada saanud siili, kes oli arvatavasti autolt löögi saanud kuid hingas.
Siil tõstetud ettevaatlikult lahtisesse pappkasti ja toimetatud
järgmisel päeval Keila Loomakliinikusse arsti juurde. Siilipoisil tuvastati seljavigastus, mille
tõttu pandi siil magama.
24.04 02:35 – Patrullekipaaž
märkas Kultuurimaja esisel
platsil seltskonda valju muusika
saatel jalgpalli mängimas. Isikutel palutud muusika vaikseks
panna seoses öörahuga.
24.04 02:30 – Patrullekipaaž
märkas, et tänavavalgustus ei
põle Põhja, Piiri ja Vasara tn.
Teavitatud Varahooldust. Samuti ei põlenud Kooli, Pargi ja
terve Lõuna Keila eramajade
rajooni valgustus.
25.04 10:42 – Patrullekipaaž
märkas Keila Selveri ukse kõrval maha sõidetud parkimis- ja
peatumiskeelumärki. Teavitatud Varahooldust.

25.04 13:25 – Patrullekipaaž
märkas Keila Selveri parkimisja peatumiskeelualal VW Polo
(reg nr 155 MLP), tehtud märkus.
25.04 14:44-20:54 – Patrullekipaaž märkas Selveri parkla
parkimis- ja peatumiskeelualal
parkimas ajavahemiku jooksul
16 autot. Andmed edastatud
politseile.
26.04 10:30-17:37 – Patrullekipaaž märkas Selveri parkla
parkimis- ja peatumiskeelualal
parkimas ajavahemiku jooksul
13 autot. Andmed edastatud
politsele.
26.04 20:57 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas avariilise esiosaga Nissan Almerat.
Info edastatud politseile.
26.04 21:30 – Kodanik teatas,
et Keskpargis alaealised tarvitavad alkoholi. Kohale jõudes
leidis ekipaaž vaid 1 noormehe
kellel käes avatud alkoholipudel. Dokumentide kontrolli käigus selgus, et tegu täisealisega.
Isik vabandas ja viskas pudeli
prügikasti.
26.04 21:37 – Kodanik teatas
Hinnapommi juures äsja allaaetud siilist. Patrullekipaaž toimetas siili lähedalasuvasse metsa.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Ограничения на продажу алкоголя не будет
Старейшина
Харьюского
уезда Юлле Раясалу не будет
устанавливать ограничения
на продажу алкоголя в период 30 апреля -1 мая. Согласно действующему законодательству,
принятие
решения, касающиеся подобных ограничений, находится в компетенции самоуправлений.
Учитывая
практику других уездов
Эстонии и действующий с
2008 года закон, регулирующий продажу алкоголя в
ночное время, старейшина
Харьюского уезда считает
дополнительные ограничения необоснованными. (стр
3)
Конкурс «Самый красивый дом»
В рамках месячника благоустройства городское правительство проводит с 27 апреля по 25 мая конкурс «Самый
красивый дом». В прошлом
году среди победителей конкурса был частный дом Май
и Теодора Лиллебергов по
адресу ул. Айанди, 11, жилой
дом по адресу ул. Йыэ, 59 и
Михклиская церковь. Результаты конкурса будут
подведены накануне Дна города. Премии победителям
по трем номинациям будут
вручены на празднике. Традиционно при выборе победителей учитывается внешний
вид
дома,
благоустройство двора, сад,
состояние подсобный строений, ограды и прочее. В номинации многоквартирных
жилых домов учитывается
внешний вид здания, благоустройство
прилегающей
территории, озеленение, наличие игровой площадки.
(стр 5)
Можно кататься на роликах!
Во вторник были приведены
в порядок асфальтовые дорожки, на которых горожане катаются на роликах. Таким образом, можно считать
сезон открытым. (стр 3)
Движение – друг сердца
В состоявшей недавно неделе сердца приняло участие
рекордное количество горожан. Самым популярным
стало мероприятие для самых маленьких жителей города и их мам – «Ралли для
малышей». В шествии с колясками по улицам города
приняло участие 53 челове-

Abitelefon

ка. Такое количество участников позволило запланировать
похожие
мероприятия и на недалекое
будущее. Уже 6-го мая продолжится
знакомство
с
игровыми площадками и городскими парками, куда
снова приглашаются молодые мамы и самые маленькие жители нашего города.
В этот раз можно будет познакомиться с Речным парком. А 13-го мая в игровой
комнате «Мышонок» состоится лекция для родителей
о пользе движения. (стр 6)
Новости городского правительства
Городское
правительство
приняло решение о награждении памятным знаком №
26 за заслуги и перед городом и труд на благо Михклиской церкви Юло Келемента и памятным знаком
№ 27 – Мерле Поом – за
долгосрочный труд в детском селе СОС. Памятные
знаки будут вручены на торжественном мероприятии,
посвященном Дню города,
который состоится 1 мая в
16.00 в Михклиской церкви.
(стр 1)
Ждем горожан на толоку!
7 мая в рамках проекта «Сделаем все вместе!» в нашем
городе пройдут следующие
мероприятия: уборка Речного парка, толока в районе
Лооде-Кейла, мероприятие
гайдов «Своя клумба» и
уборка прилегающий к Кейласкому пасторату территории. (стр 3)
Семинар
16 мая в 18.00 в городском
молодежном центре состоится бесплатный семинар
«Сам себе работодатель». В
первую очередь, к участию в
семинаре приглашается молодежь старше 18 лет, а также люди, оставшиеся без
работы либо те, кого интересует
предпринимательство. Среди тем семинара обзор деятельности центра
по развитию и предпринимательству Харьюского уезда, возможности финансирования и прочее. Для
регистрации необходимо заполнить анкету, которая находится по адресу www.
keilanoortekeskus.ee и переслать ее на адрес maret@
keilanoortekeskus.ee. Регистрация проходит до 9 мая.
(стр 3)
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Otsitakse kaunist kodu

Aasta linnud
suitsupääsukesed
vajavad pesapaika

Keila Linnavalitsus viib 27. aprillist kuni
25. maini 2011 läbi Keila linna
heakorrakonkursi „Kodud kauniks“.
keila leht
LEHT@keila.ee

Eelmisel aastal pälvisid Keila
Kauni Kodu konkursi võitjatiitlid Aiandi 11 asuva Mai ja
Theodor Lillebergi koduaed,
korterelamute arvestuses elamu Jõe 59, ettevõtete-asutuste
grupis tunnustati Miikaeli kirikut.
Kodukaunistamise
ülevaatusega on haaratud kõik
Keila linnas asuvad elamud,
asutused, ettevõtted, ühistud.
Komisjon käib kodusid üle
vaatamas 27. aprillist kuni 25.
maini, peale mida teatatakse
tulemused. Igas grupis selgitatakse välja 3 parimat. Keila
kaunima kodu auhind antakse
kätte Keila Päeval. Linna parimad koduaiad võib hindamiskomisjoni esimees esitada
Harju maakonna konkursile,
kus valitakse kauneimad kodud esitamiseks üle-Eestilisele võistlusele.
Mida kodude juures
vaadatakse?
Väikeelamute
võrdlemisel
pööratakse erilist tähelepanu

elamute välisilmele ja sobivusele ümbrusega, piirkonna
miljöö säilitamist, kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga, territooriumi
üldist kujundust, haljastust ja
heakorda (muru, lilled, puud,
põõsad). Lisaks vaadatakse
arhitektuursete väikevormide,
nagu piirded, väravad, trepid,
kaminad, istenurgad olemasolu ja sobivust aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist
(ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti
paiknemist ning seisukorda.
Tähelepanu pööratakse puu
-ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldusele, krundi
funktsionaalset
kasutamist
ning territooriumi ümbruse
korrashoidu.
Korterelamute juures hinnatakse elamute üldist välisilmet, territooriumi üldist
korrashoidu (s.h prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust), haljastuse ning
mänguväljakute
olemasolu
ja sobivust. Vajalik on trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoid, jälgitakse
lipuvardahoidja(te)
paikne-

Sel nädalavahetusel saabusid
suure soojalaine toel esimesed
suitsupääsukesed ligi 10 000
km pikkuselt rändelt LõunaAafrikast. Eesti Ornitoloogiaühing kutsub üles kõiki, kelle
majapidamises
pesitsevad
suitsupääsukesed, nende pesakohad üle vaatama, et linnud
saaksid ohutult pesitsema asuda. Kuidas ehitada suitsupääsukestele pesaaluseid, kuidas
eristada teda teistest pääsukestest ja palju muid nõuandeid leiate suitsupääsukese
kodulehelt http://www.eoy.ee/
suitsupaasuke.

Eelmise aasta kauneim kodu Aiandi 11
mist ja kasutamist, infosiltide või lipuväljaku olemasolu ning
paigutust ja seisukorda ning jälgitakse infosiltide paigutust
hoone lähiümbrise korrashoi- ja seisukorda.
du.
Konkursi komisjoni kuuluEttevõtete - asutuste kate- vad esimees Enno Fels ning
goorias hinnatakse ka kauplusi. liikmed Kaire Koitne, Imbi
Vaadatakse hoonete välisilmet Grünberg, Ülle Lindus, Inge
ja sobivust ümbrusesse, terri- Angerjas ja Valdur Vacht. Ettooriumi üldist korrashoidu, tepaneku komisjoni tööst osa
haljastuse olemasolu, reklaami võtta teeb linnavalitsus Tiiu
paigutust ja korrashoidu. Vaja- Ellerile, Viljar Paalaroosile,
lik on piirete ja arhitektuurse- Mati Õunlole, Maret Väli`le,
te väikevormide olemasolu ja Valeri Barvinok`ile, Algis
korrashoid, lipuvardahoidjate, Viin`ile.

foto: valdur vacht

info

Kõik keilakad, kes
teavad mõnd kaunist
kodu, mis auhinda
vääriks, peaksid
sellest teada
andma aadressil
klv@keila.ee.
Kindlasti ei tohiks
karta ka enda kodu
konkusrsile
esitamast.

keila lugu
Alates sellest nädalast alustame Keila legendi
konkursile saadetud parimate lugude
avaldamist. Kõik konkursile saadetud lood
talletatakse Harjumaa muuseumi arhiivis.
On aasta 2011, Keila linn sai 770 ja
linnapea Tanel Mõistus hakkas mõtlema sellele, kuidas Keila tekkis. Ta
otsustas külla minna Keila kõige vanemale elanikule, kelleks oli 800-aastane Klarore Windre. Proua Windre
elas veidi maad Keilast väljas. Klarore
oli küll vana, aga krapsakas vanadaam. Ta tegi igal hommikul hommikuvõimlemist ja ta nägu polnud
kordagi mossis.
Linnapea rääkis veidi teiste inimestega, kes samuti linnavalitsuses
töötasid. Kõik olid ta plaaniga nõus.
Mees istus autosse ja hakkas Klarore
poole sõitma. Enne aga käis ta poest
läbi. Poodi sisenedes tervitas ta viisakalt müüjaid. Mees võttis koogiriiulilt
tordi ja läks kassasse maksma. Edasi
sõitis ta proua Windre juurde. Ta koputas uksele ja uksel seisis spordiriietes Klarore Windre. Linnapea tervitas
vanadaami ja hakkas rääkima: „Klarore, sa oled juba kaua-kaua Keilas
elanud. Kas sina tead kuidas Keila
tekkis?“ „Loomulikult tean, ma olin ju
üks selle avastajatest,“ vastas Klarore ja pani justkui muuseas jala kaela taha. Nad istusid kohvilaua taga

5

ja sõid torti. Klarore meenutas veidi
vanu aegu ja hakkas siis jutustama:
,,See juhtus 770 aastat tagasi, olin
siis alles 30. Kuna otsisin seiklusi,
siis reisisin ringi mustlastega. Kord
sattusime siia, kus asub praegu Keila.
See oli vapustav, mis siin oli. Pisike
linn, nii umbes ühe meetri kõrgustele olevustele. Kogu linn põles, me
kustutasime leegid ja hiljem hakkasime seda uuesti üles ehitama, ainult
et suuremana. Kirjutasime kõigest,
mis siin toimus. Kõikidest rahvastest,
loomadest, taimeliikidest, sündmustest, avastustest.“ ,,Aga kas need on
veel alles?“ küsis linnapea ärevalt.
,,Loomulikult on, ma pärast toon,“
vastas naine. Linnapea jäi vastusega rahule ja tõstis omale veel torti. Klarore hakkas uuesti kõnelema:
,,Paar aastat hiljem tuli üks linna tulekahju eest põgenenutest tagasi, et
uurida, mis nende elukohast saanud
on. Olevuselt saime teada, et endise
Kijlša olevat süüdanud Prella rahvas,
nad on umbes viie meetri kõrgused.
Nad ründasid Kijlšat sellepärast, et
siin asus kunagi kullakaevandus.“
Linnapea nägu oli justkui suur kü-

simärk. ,,Enam sealt kulda ei leia,“
sõnas Klarore linnapea rahustamiseks, ,,kui olime linna üles ehitanud,
otsustasime siia elama jääda. Peagi
tulid linna vallutama Lypsonid. See oli
ükssarvikute liik, kes oskasid inimkeeles rääkida ja nad tõid linna haiguse
nimega punane surm.“ ,,Mis haigus
see selline oli? Ma pole sellest kunagi kuulnud?“ küsis linnapea. ,,Rahu,
kohe räägin,“ vastas talle naine ja
jätkas Keila tekkimise loo jutustamist,
,,punane surm oli selline haigus, mis
nakatab vähem kui ühe meetri kauguselt. Haigus paneb kaela sisse poole paisuma ja kui paise keskel kokku
saab, siis toimub kurgus plahvatus
ja kogu kehas leiduv veri lendab suu
kaudu välja. See oli kohutav haigus.
Õnneks jäin mina terveks.“ Linnapea
hakkas selle jutu peale köhima ning
vanadaam hakkas naerma. ,,Olgu,
aga kuidas sina terveks jäid?“ küsis
mees huviga. ,,Noh, ma olen geneetiliselt muundatud, ma olen peaaegu, et surematu. Pärast epideemiat
tuli linna uusi elanike. Mitme aasta
möödudes tulid võõrad rahvad jälle
vallutama, kuid nüüd, peaaegu et 100

aastat on olnud Eesti Vabariik. Sel
ajal on siin rahulik olnud. Selline oligi
Keila sünnilugu. Nime „Keila“ võetsime eelmisest nimest Kijlgša, nii on
lihtsalt lihtsam hääldada.“ Linnapea
vajutas diktofoni kinni ja küsis Klarorelt linna ajaloo dokumente. Vanadaam krapsas püsti ja kepsles teise
tuppa. Kuulda oli veel võtme kriginat
ning kirstukaane krääksatust, kui naine selle avas. Proua võttis kirstust sületäie pabereid, savi- ja kivitükke ning
viis need linnapeale. Kui mees neid
nägi, ahhetas ta valjult. Neid oli päris
palju, kuid ainult esimese 110 aasta
kohta. ,,See on vaid üks seitsmest
osast. Ülejäänud on teistes kirstudes,
sa võid neid osade kaupa laenata,“
teatas Klarore. ,,Oh! Olgu, aga ma
peangi nüüd minema hakkama,“ vastas linnapea. Vanadaam saatis mehe
ära ja jätkas võimlemisega. Linnapea
aga istus autosse naeratus näol. Ta
oli teada saanud, kuidas sündis Keila
linn!

Maiu Meigo
6. klass, Keila Kool

Pühapäev
rahvamuusikaga
10. aprillil toimus Keila Uus
Apostlikus Kirikus Harju KEK´i
Rahvamuusikaorkestri kevadkontsert. Orkestrit juhatas Pille
Karras. Eesti rahvamuusikaseadete kõrval kõlasid ka rootsi,
soome ja norra viisid. Kontserdi kava oli vaheldusrikas, esitus
puhas, pillirühmade vahel valitses tasakaal ja hea akustikaga
saalis kostis koosmäng kaunilt
– kammerlikult. Ei olnud raskusi ka nõudlikumate paladega
nagu K. Kreegi „Setu süit” või T.
Kivisilla seatud „Minoorne labajalg”. Publiku nõudmisel tuli
kordamisele „Sipelga polka”,
üks mitmetest Pille Karras´e
seades kõlanud paladest. Pille
Karras on lõpetanud Viljandi
Kultuurikolledži kandle erialal
ja täiendab end Eesti Muusikaakadeemia magistriõppes.
Kontserdil viibinud endistel
mängijatel oli hea meel, et 1976.
aastal asutatud ja 2007.a. noorenduskuuri läbinud orkester
läheb oma 35-ndale aastapäevale vastu nooruslikult ja tegusalt. Harju KEK´i Rahvamuusikaorkestrit võib jälle kuulata
peatselt saabuval Keila Päeval
Harjumaa Muuseumi õuel.
Tänulike kuulajate nimel
Milvi Korsen
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Kursus
Kursus
“Eurütmia läte”
Laupäeval, 7. mail kell 10.00–
16.30 toimub Erakoolis Läte
(Kruusa 23 Keila) Norras tegutseva eurütmisti Epp Vainu
muusika- ja häälikueurütmia
kursus täiskasvanutele.
Kursus on avatud kõigile
huvilistele: nii neile, kes eurütmiat varem teinud, kui neile,
kel alles uudishimu proovida,
mis selle põneva nime taga
on. Haridus- ja Kultuuriseltsi
Läte poolt korraldatava kursuse osalustasu on 15€.
Eurütmia (kreeka keeles
eu – ilus ja harmooniline,
rythmos - liikumine) on liikumiskunsti vorm, mis on ühe
kunstiainena
waldorfkooli
õppekavas. Eurütmias püütakse kõne ja muusika teha
nähtavaks liikumise abil. Kui
võimlemine arendab inimest
füüsiliselt, siis eurütmia toetab sisemiselt, süvendades
tähelepanu- ja keskendumisvõimet ning keele- ja muusikataju.
Registreerimine 3. maini
waldorf.keila@gmail.com või
tel. 51936673.

Võidukad Saue Tammed

foto:märt lillesiim

sport

Jüriöö jooks möödus edukalt
52. jüriöö jooks sai alguse osavõtjate
rongkäiguga keskväljakult lauluväljakuni.
Jooksust võttis osa 300 erinevas vanuses
orienteerujat.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

„Jooks oli viimaste aastate
osavõturohkeim. Võistlus oli
väga pingeline ning jooksjate

tase väga kõrge. Rõõmu teeb,
et põhijooksule eelnenud soojendusvõistlusest võttis osa
väga palju lapsi,” ütles Jüriöö
jooksu peakorraldaja Andrus
Sipsaka.

Saue Tammed, viimase
kolme aasta võitjad, olid võidukad ka Keilas 52. Jüriöö
jooksul. Saue Tammed võistkonnas oli seekord Erik Aibast, Viivi-Anne Soots, Erkki
Aadli, Kirti Rebane ja Peeter
Pihl. Teine koht Ilves I-le ja
kolmas koht läks tasavägises
lõpuheitluses Võru I-le võistkonnale.

sport

Keilakas Markko Moisar tuli
taipoksis Eesti meistriks
23.-24. aprillil Maardus toimunud Eesti
Meistrivõistlustel
taipoksis tuli kehakaalus kuni 63,5kg
Eesti meistriks
Markko Moisar.
siim mesipuu
siim.mesipuu@gmail.com

K-1 reeglitega peetud matšis oli Markko oma vastasest
parem kolmes raundis ning
võitis lõpuks kohtunike otsusega. „Ta domineeris kõiki
kolme raundi ning pani oma
paremuse maksma kiiremate ja tehnilistemate kätega.
Rõõm on vaadata, kuidas

Mehis Kuusemäe, Markko Moisar, Mirkko Moisar
noored sportlased arenevad
ning koos nende võitudega
areneb ka meie spordiklubi,“
ütles Markko treener Mirk-

ko Moisar. Markkot oli sellel
tähtsal matšil toetamas lisaks
Mirkkole veel ka abitreener
Mehis Kuusemäe.

Kõnekujunduse
kursus
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte alustab kõnekujunduse
kursusega, mis õpetab kasutama häält, harjutusi selle
töökorras hoidmiseks ja tervendamiseks.
Kursus on toeks neile, kes
kasutavad häält igapäevase
töövahendina: klienditeenindajad, müügimehed, kasvatajad, treenerid, lapsevanemad
jt, samuti neile, kes soovivad
kogeda, mida kõne ja häälega töö iseenda kogemiseks
ja arendamiseks pakkuda
võib. Kursust juhendab kõnekujundaja Siiri Veensalu.
Siiri Veensalu on õppinud
kõne- ja draamakunsti Snellman-korkeakoulus Helsingis
ja võtnud individuaaltunde
Soome, Hollandi ja Saksamaa
õpetajatelt. Alates 2001.a on
ta juhendanud kõnekoolitusi
gruppidele ning individuaalset häälekoolitust.
Saame kokku 19. mail kell
18.00-19.00 Erakoolis Läte,
Kruusa 23 Keilas. Osalemistasu 7€.
Huvilised, andke endast
ja ootustest kursusele märku 15.maiks waldorf.keila@
gmail.com või tel. 51936673.

foto: JAANUS VÄLJAMÄE

VABA AEG

Liikumine on südame sõber
jätkuüritused

JAANUS VÄLJAMÄE
KEILA LINNAVALITSUS

Keila südamenädal tõi liikuma
rekordarvu inimesi: erinevatele
sihtgruppidele suunatud üritustel oli 165 osalejat. Kõige
populaarsem oli teisipäeval toimunud „Titeralli“, kus liikumas
oli 53 käru. Meeleolukas rongkäik liikus Jaama tänavalt uue
kooli juurde. Tee peal vaadati
üle selle piirkonna väikelaste
mänguväljakud. Suunduti terviseradadele, kus tutvuti laste
seiklusrajaga ning räägiti terviseradadel liikumise reeglitest.
Terviseradadelt jalutati Keila
loodeosa mänguväljakule. See
oli osalejatele kõige raskem rallietapp, sest läbiti kaks veel lumist suusaraja lõiku. Meie viis
kuud kestnud lumerohke talv
on andnud käruomanikele nii
hea ettevalmistuse, et lühikesed lumelõigud läbiti probleemideta. Loodeosa mänguväljakul toimus ürituse lõpetamine
ja kärudes olnud väikesed osalejad pääsesid mängima.
Südamenädalal toimus veel
kõndimisüritus eakatele, kus
lisaks kepikõnnile tutvuti ka
disc-golfi mänguga Keila terviseradadel. Neljapäeva õhtul oli
terviseradade disc-golfi pargis
pereüritus, kus huvilistel oli
võimalik seda põnevat mängu

„Titeralli“ saab ka
jätkuüritused:
• 6. mail jätkame Keila
mänguväljakute ja parkidega tutvumist. Seekord on
liikumispiirkonnaks Keila
keskosa ja Jõe park.
• 13. mail toimub
Hiirekese Mängutoas emadele terviseloeng liikumise
ohtudest ja rõõmudest.
• 3. juunil on orienteerumisüritus Keskpargis.
Täpsemat infot
ürituste kohta vaata
www.hiirekese.ee.

harrastada. Keila Südamenädala üritusi aitasid korraldada:
Hiirekese Mängutuba (www.
hiirekese.ee), Pereklubi Kollane Pardike (www.pardike.ee),
Keila Tervisekeskus (www.keilasport.ee) ja MTÜ Liikumisrõõm (www.liikumisroom.ee).
Ürituste korraldamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi
programmist “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 20102011”.

KEILA MUUSIKAKOOL
VÕTAB VASTU UUSI ÕPILASI
KLAVERI
VIIULI
TROMPETI
AKORDIONI
KLARNETI
ORELI

KITARRI
SAKSOFONI
METSASARVE
LÖÖKPILLI
FLÖÖDI
ERIALADELE

konsultatsioon 31.mail ja 01. juunil kell 17.00-19.00
 sisseastumiskatsetele registreerimine.
 sisseastumiskatsete nõuete
tutvustamine.
 nõustamine eriala valikuks.
02 ja 03 juunil kell 17. 00 on sisseastumiskatsed. Kaasa
palume võtta lapse ning lapsevanema isikukoodiga
dokumendid.
Sisseastumiskatsetele saab registreerida
konsultatsioonis või telefonil 56697421
info 5165765

Kuulutused
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Palju õnne!
01. 04. 2011
09. 04. 2011
18. 04. 2011
19. 04. 2011

Sündinud

Larion - Georg Konks
Linda Taklaja
Anna Jakobson
Jandra Kivirand

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel. 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum

KOOLKONNAKONTSERDID
Tiina Kalveti klaveriõpilaste
kontsert. 2. mai kell 19.00.
Lembit Sepa kitarriõpilased. 3.
mai kell 19.00. Riine Pajusaare
klaveriõpilased. 6. mai kell 19.15.
Keila Muusikakool
KEILA LINNAKS NIMETAMISE AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS
1.mai kell 16:00 - 17:30
Keila Miikaeli kirik
KEILA LAULULAPS 2011
7. mai kell 12:00 Pilet 2€
Keila Kultuurikeskus

„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa Muuseum

KEILA MUUSIKAKOOLI KEVADKONTSERT
13. mai kell 18.00
Keila Kultuurikeskus

FOTONÄITUS
“SILMARÕÕMUD”
Kalju Suure 151. isikunäitus
Keila Sotsiaalkeskus

KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
19. mai 18:00
Keila Kultuurikeskus

FOTONÄITUS
“720 NM-TEINE REAALSUS”
19. aprill – 12. mai
Keila Kultuurikeskus
KUNSTIRINGI SIRLETT
MAALID JA KERAAMIKA
“Värvid raamis - I”
26. aprill – 8. mai
“Värvid raamis - II”
10. mai – 20. mai
Keila Kultuurikeskus

teater
LILI MEISTERDAJATE
VILDITUD TEKSTIILID
19. aprill – 15. mai
Keila Kultuurikeskus
“HANS JA GRETE” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
2.mai kell 11.00 Pilet 4,50€
Keila Kultuurikeskus
“ISA” - MONOTEATER -.
KORDUSETENDUS!
5. mai kell 19:00 Pilet 9€ / 10€
Peaosas Jan Uuspõld
Keila Kultuurikeskus

kontsert
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
11. mai kell 19:00
Pilet 9€ / 8€
Keila Kultuurikeskus

sport
LASTE
SUKELDUMISKURSUS
31. märts – 26. mai
Eesti Sukeldujate Klubi korraldab laste sukeldumise kuursuse. Keila Tervisekeskus
VÕRKPALLI RAHVALIIGA
FINAALTURNIIR
30.aprill. www.evf.ee
Keila Tervisekeskus
KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS
2. mai – 6. mai. kell 08:30 16:00. Keila Kool

muud üritused
LOENG “IMIKU KÕHUMURED
JA ALLERGIAD”.
29. aprill kell 10.00. Räägib
Jana Kima. Hiirekese Mängutuba
JUTA LINDE VABASTAVA
HINGAMISE SEANSS
30. aprill kell 10.00
Hiirekese Mängutuba
KIRBUTURG
1.mai kell 10.00 – 14.00
Keila Kultuurikeskus
KOERTE MÄKKEJOOKS /
KROSSIJOOKS
1.mai kell 10:00 - 15:00

Keila Tankimägi
RINGIDE HOOAJA LÕPUPIDU
2. mai kell 10.00
Sotsiaalkeskuse ringides osalejatele. Keila Sotsiaalkeskus
NINELL KOIDU
SÜDAMETUND
3. mai kell 15.00
Keila Sotsiaalkeskus

Avaldame sügavat kaastunnet
Mall Siniveerile ja lähedastele

Eha-Mai
Graf’i

Eha-Mai
Graf’i

kaotuse puhul

Harjumaa Muuseum
Majanaabrid

MUUSIKA- JA HÄÄLIKUEURÜTMIA KURSUS
TÄISKASVANUTELE
7. mai kell 10.00–16.30 Hind 15€
Kursuse viib läbi eurütmist Epp
Vain. Registreerimine 3.maini
waldorf.keila@gmail.com või
tel. 51936673.
Erakooli Läte

Perekonnad Aab ja Mandel

KÕNEKUJUNDUSE KURSUS
19. mai kell 18.00-19.00 Hind 7€
Kursust juhendab kõnekujundaja Siiri Veensalu.
Eelregistreerimine kuni 15.mai
waldorf.keila@gmail.com või
tel. 5193 6673.
Erakooli Läte
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

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

Uno
Erdmann`i

30.12.1933 – 22.04.2011
Ärasaatmine 30.04
kell 12.00 Keila kirikus.
Ester, Luule, Elle, Evi

kaotuse puhul

Rande, Raud, Karpov,
Ivaste, Merilain, Hüronen.

Uinus igavesele unele
naabrimees

Uno
Erdmann

sügav kaastunne abikaasa
Milvile ja õe Ilsele laste ja
lastelastega.
Naabrid. Tomps, Tamsalu,
Nain, Vaike ja Ellen

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa remonditud 1-toaline
korter 5/3. Hind kokkuleppel.
Otse omanikult. Tel. 58038533.
Üürile anda 2-toaline korter
Keilas. 160EUR+ komm.kulud.
tel. 53455140, Kristo.

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

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu
üle eesti. www.brikett24.ee .

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

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-)
ja puitbriketti (ümmargune).
Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Kei-

Baptistikoguduse
piibli- ja palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Keila linna Pensionäride
Ühendus

Uno
Erdmann

Mälestame head naabrit

Uno
Erdmann`i

avaldame omastele
sügavat kaastunnet.

Sügav kaastunne Milvile, Ilsele,
Ruthile, Arvole ja Avole
abikaasa, venna ja onu

surma puhul.

Keila Lasteaed Vikerkaar
kollektiiv

Aino
Suurkuusk`e

Oleme sinuga Milvi, sel raskel
hetkel, mil jätab hüvasti oma
abikaasaga.

Hilda Hõbe

TASUTA KASUTATUD RIIDED
5. mai kell 10.00 - 13.00
Keila Sotsiaalkeskus

SEMINAR “VÕIN OLLA
ISEENDALE TÖÖANDJAKS “
16. mai kell 18.00
Keila Avatud Noortekeskus

Mälestame

Südamlik kaastunne
Helmutile, Matile
perega ja kõigile
omastele kalli

Südamlik kaastunne
Sirje Hõbe´le kalli ämma
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la lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa okas- ning elektrikarjusetraati. Okastraat uus, 6 rulli, 15
eur/rull. Elektrikarjusetraat uus,
2 rulli, u 30 kg/rull, 25 eur/rull.
Korraga ostes 120€. Asub Keilas,
tel. 56670105.

Teenus
Sõiduautode remont ja hooldustööd - rehvide vahetus ja
remont, keevitus, õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt 35. Tel.
53096002.

Vaktsineerimine tasuta. Info
tel. 55626638. Kliinik avatud ka
laupäeviti kell 12.00 – 14.00.
Plastakende remont, reguleerimine, klaaspakettide ja tihendite vahetus. Probleemid akna
higistamisega.Tel.5257590.
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

töö

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal. OÜ Metanex Tel.
6782055.

Kohvik Kegel Keilas, asukohaga Jaama 1A, otsib enda
kollektiivi rõõmsameelset, töökat ja kohusetundlikku klienditeenindajat ning nõudepesijat
- abikokka. Abikoka ametikohale kandideerimiseks on vajalik
B- kategooria juhiloa olemasolu. CV palume saata e-mailile kegel@kegel.ee. Kontakt:
55560769.

Loomakliinik Keskväljak 15
teostab 20% allahindlusega
koerte ja kasside vaktsineerimist kompleksvaktsiiniga laupäeval, 30. aprillil ja pühapäeval,
1.mail kell 12.00 – 14.00. Marutaudi vaktsiini kehtib 2. aastat.

Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda töökat, ausat ja kohusetundlikku
pagar-kondiitrit.
Asukoht Keilas, Tehase 1. Vahetustega palgatöö. CV saata eve.
piberman@usin.ee või helistada
tel. 6797069
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Nädalalõpu
pakkumine -20%
Sünnipäeva salat
Praetud kotlet Kodune
Korea terav salat
Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

Keilakas –

kevadkoristus!
Prügikonteinerite rent

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

www.usin.ee

AUTOTEENINDUS

Rehvivahetus
ja müük
KÕIK REHVID -20%
AVATUD E-R 9 -19 L 9-15
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

SELLE KUPONGIGA REHVITÖÖD -10%

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas
Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P kokkuleppel

Tel: 53578603, 56711498
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

15€

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
Rõõmu Kaubamajja positiivse
töössesuhtumisega

TRANSPORTTÖÖLISE
Eeldame kandidaadilt:

* vanus vähemalt 18-aastat
* kohusetundlikkust, täpsust
ja ausust
* valmidust füüsiliseks tööks

Omalt poolt pakume:

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 9. maiks aadressil
personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

Kutsume talgutele!
Tule ja anna oma panus Keila Jõepargi korrastamisele.
Koguneme 07. mail kell 10.00 Jõe tn ja Tuula tee ristil.

Talgute lõpetamisel kell 13.00 korraldajatelt traditsiooniline hernesupp.
Võta kaasa töötahe ja hea tuju.
Täpsem info: Keidi Võsu
Mob:5228594

Keskerakonna Keila osakond

Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §16 lg 2, teatab Maanteeamet
"Tallinna ringtee (km 37,8 - 38,4) ja Tallinn - Paldiski
maantee (km 24,7 - 27,2) rekonstrueerimise eelprojekt”
koostamise raames kavandatavatele tegevustele
keskkonnamõju hindamise programmi avalikust
väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.
Projekti eesmärk on põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ja põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski
maantee liiklusohutuse taseme tõstmine, tehniliselt optimaalse ja majanduslikult tasuvate
lahenduste väljatöötamine koos tehniliselt vajaliku teemaa määramisega ning keskkonnamõjude
hindamine.
Eelprojekti lähteülesande ja KMH programmi eelnõuga on võimalik tutvuda perioodil 02.05.2011 17.05.2011 alljärgnevates kohtades:
t&FMQSPKFLUJLPEVMFIFM NJTBTVC.BBOUFFBNFUJWFFCJMFIFM
http://www.mnt.ee/index.php?id=13786;
t,FJMBMJOOBWBMJUTVTFWFFCJMFIFMXXXLFJMBFF
t3BNCPMM&FTUJ"4LPOUPSJTBBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO
,.)QSPHSBNNJLPIUBTBBCLJSKBMJLVMUFTJUBEBFUUFQBOFLVJE LàTJNVTJKBWBTUVWÊJUFJENBJOJ
BBESFTTJM3BNCPMM&FTUJ"4 -BLJ 5BMMJOO FQPTUJHBBBESFTTJMF
BVOFBVOBQVV!SBNCPMMFFKBBWBMJLVMBSVUFMVM NJTUPJNVC17. mail 2011 kl 18.00
Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, Keila linn)
Eelprojekti ja KMH koostamise algataja, korraldaja ja otsustaja on Maanteeamet (kontaktisik Mart
.JDIFMT BBESFTTJM1ÊSOVNOUB 5BMMJOO UFM NBSUNJDIFMT!NOUFF
&FMQSPKFLUJLPPTUBKBPO3BNCPMM&FTUJ"4 LPOUBLUJTJL"OESFT#SBLNBOO BBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO
 UFM BOESFTCSBLNBOO!SBNCPMMFF
,.)UFPTUBKBPO3BNCPMM&FTUJ"4 LPOUBLUJTJL"VOF"VOBQVV BBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO UFM
 BVOFBVOBQVV!SBNCPMMFF

AS Farve vajab

ABITÖÖLISI

TURBARABASSE
Info tööpäeviti
8.30-16.00
tel. 604 5252

Tellimusköögid

SOODUSHINDADEGA!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Koerte ja
29. mai 2011
28. mai 2011
Karjaküla
Keila-Joa kaupluse ees
kasside
9.00-10.00
09.00-10.30
TASUTA
Lohusalu endise poe juures Lehola poe juures
vaktsineerimine 10.45-12.15
10.15-11.30
Ohtu kortermajade juures
Laulasmaa kooli juures
Keila vallas
11.45-13.15
12.30-14.30
28. ja 29. mail
Laoküla teadetetahvli juures
Treppoja kaupluse ees
2011.a
13.40-14.30
14.45-16.30
Lisainformatsioon: Jaak Jõks 58 325 248, Keila Vallavalitsus 6 780 665

Palume võimaluse
korral kasutada koertel
suukorve! Hoia oma
lemmikut ja tule vaktsineerima!
NB! Kasside steriliseerimis/kastreerimis
soodusoperatsioonile
registreerimine.

