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Tervisekeskus
tehakse
energiasäästlikumaks
Aastatel 2011-2012 teostatakse riigi poolt kaubeldud
heitkoguse kvootide arvelt
investeeringud Keila Tervisekeksuse energiasäästlikkuse parandamiseks.
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Jõe vasak haru avatakse

foto: kadi kroon-laur

Kui kõik plaanid teostuvad, saavad keilakad tagasi ujumiskohtadega paaditava jõe.
Esimeses etapis planeeritavate töödega
avatakse Linnuse tänava kohalt vasak
jõeharu, puhastatakse vasakpoolse haru
jõesäng ning korrastatakse jõeäärne ala.
Korrastatav lõik algab Tõllaaugu lähedal paiknevast lahknemiskohast ning ulatub Linnuse
tänavani. Tööde alale jäävad ka
omaaegsed kuulsused Rohelise
Konn ja Punane Vähk. Ideaalis
saab jõe park tulevikus uue

sport

näo ning muutub sama populaarseks puhkekohaks, kui ta
vanemate inimeste mälestustes on. Jõevoolu taastamiseks
tuleb Linnuse tänava alt lasta
jõgi voolama. Veel tuleb rahastajatele tõestada linnavalitsuse

eelistusena silla rajamise vajalikkust. „Betoonist truubi rajamine oleks odavam, kuid sild
oleks mitte ainult pilkupüüdvam, vaid ka otstarbekam,“
leiab abilinnapea Enno Fels.
„Vesi saab vabamalt voolata
ning annaks suuremad võimalused paadisõitudeks nagu
pool sajandit tagasi see võimalik oli.“ Varematel aegadel oli
pargis kivisildu rohkemgi.
Jõe kallasrajast soovitakse
kujundada Keila promenaad
Linn on juba alustatud jõeäär-

Lõppes pikamaasarja
teine etapp ujumises
lk 6

se kallasraja võsast ja prügist
puhastamisega parempoolse
haru ääres. Nüüd alustatakse
korrastsutöödega ka vasakpoolse haru kallastel. „Kinnine
jõesäng ei ole sealsetele puudele hästi mõjunud, mistõttu
paljud neist on kuivanud ja
mädanenud. Maha on lubatud
võtta puud, mis jäävad kergliiklustee või ujumiskohtade
rajamisel ette. Jõeäärsest alast
võiks kujundada omalaadne
Keila promenaad,“ ütles linnaaednik Inge Angerjas. Ala korrastamine võimaldab ka uute

sport

puude istutamist. Jõepargi
suurimaks väärtuseks peabki
Inge Angerjas sealset säilinud
maastikku. „Pargile annavad
oma näo mõisapargis olnud
tiigid ja jõesopid ning säilinud
puud.“ Endise supluskoha Punane Vähk juurest on endiselt
näha linnapea Johan Tähe istutatud pärnaallee Jõe tänava
suunas.

Vandaalid
rüüstavad
platvorme
Viimase aasta jooksul
on Lääne-Harjumaal
Keila ümbruses rüüstanud kaheksal juhul Eesti
Raudtee uusi reisijateveo
platvorme

lk 3

lk 5

Peeti tiimspordi
osavõistlus jalgpallis

lk 6
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kasulik teada

Peremees, kas sinu lemmik
on õnnelik?
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Anna Põldvee

Anna Põldvee ei ole praegu Keilas. Tegelikult ega ta ei
elagi enam Keilas, kuid käib siin tihti ja on enamiku elust
Keilas elanud. Praegu aga pole Anna ei Keilas ega Eestiski.
Ta sõitis teisipäeval Düsseldorfi. Kes ei tea, miks mõned
lauljad praegu Düsseldorfis on, siis ütlen: selleks, et osaleda
Eurovisiooni laulukonkursil. Ta on seal koos teise Keilast pärit tüdruku Getter Jaaniga. See on avalikkusele juba teada
fakt, et Getteri esimene tantsuõpetaja oli Anna ema. Getter
on Eestit esindava laulu “Rockefeller Street” eestlaulja ja
Anna laulab koos Marilin Kongoga tausta. Muide, ka Marilin
on siit kandist – Sauelt pärit.
Anna veel ei karda nii suurele lavale minna. Varsti võib
see kartus peale tulla, aga Anna usub, et kontserdi ajaks on
kartus juba üle läinud. Laul on ju selge. Ja küll ta selle ka ära
õpib, kuna peab kaamerasse vaatama ja ka selle, mitmenda
takti ajal kuhugi astuma peab.
Annal läheb muidu hästi. Pärast Georg Otsa nimelise muusikakooli lõpetamist teenib ta elatist laulmisega.
Viimatine suurprojekt oli „Evita“. Armukese rolli kohta ütles
ta, et selles rollis sai laulda selle muusikali kaunimat laulu.
Samas tunneb ta ennast hästi ka jazziseltskonnas. Mitte iga
lauljatar ei saa esineda koos Tõnu Naissooga. Solist on ta ka
eesti klubimuusika lipulaevas Rulers of the Deep’is. Lisaks
on Anna Põldveel oma indiepopjazzi ansambel Unna Torm.
Laulma hakkas Anna Keila männikus. Alustas ühel pool
- praeguse uue koolihoone kohas olnud lasteaias ja edasi
algkooli majas. Seepärast ongi see koht talle oma hea koht.
Anna astub koos Getter Jaaniga Eurovisiooni lavale 12.
mail toimuvas 2. poolfinaalis viieteistkümnendana – kohe
peale teist reklaamipausi. Ja loodetavasti ka 14.mail.

Keila linna probleemid koerte ja
kasside pidamisel
on enamasti seotud
korrusmajades ja
eramute territooriumidel koerte ja
kasside pidamise
eeskirjadest ja
ühiselureeglitest
mittekinnipidamise
ja möödavaatamisega.
Tihti kiputakse unustama, et
looma ei tohi ilma jalutusrihmata linnaruumi lasta. Samuti
ei tohi koera või kassi pidamine häirida kaasinimeste rahu
ning ohustada nende turvalisust.
Just kevadeti ilmneb enim
looma järelt koristamise probleem. Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid,
sealhulgas
koristama oma looma välja-

heited. Eramajade puhul peab
loomaomanik hoovi piiravale
aiale paigaldama sildi teavitamaks koera olemasolust.
Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides tuleb
järgida korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda. Keelatud on
lubada loomal reostada hoone
ühiskasutuses olevaid ruume,
viia looma üldkasutatava asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid, ujutada ja
pesta looma avalikes supluskohtades, tiikides ja purskkaevudes.
Ette on tulnud ka loomade
väärkohtlemise
juhtumeid.
Looma suhtes lubamatu teo
toimepanemise eest saab määrata trahvi ning julma kohtlemise eest võib isiku vastutusele võtta kriminaalkorras.
Kui kellegil on mõne looma
suhtes kahtlusi, et temaga ei
ole õigesti käitutud, tuleks
sellest kindlasti teatata Loo-

makaitse Seltsile. Keelatud on
looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, loomale valu ning välditavate füüsiliste ja vaimseite
kannatuste tekitamine, looma
hukkumise põhjustamine või
muu looma suhtes lubamatu

teo toimepanemine.
Et tagada oma looma heaolu ning kaaskodanike ja teiste loomade rahu ja turvalisus
tuleb loomapidamisel järgida
Loomakaitseseadust ning Keila linna kasside ja koerte pidamise eeskirja.

Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS:
Kas tööandja peab
lühendama pühadele
eelnevat tööpäeva?

keila leht
leht@keila.ee

Sigrid Sarv,
tööinspektor-jurist:
Töölepingu seaduse (TLS)
§ 53 sätestab tööaja lühendamise kolme tunni võrra
uusaastale, Eesti Vabariigi
aastapäevale, võidupühale ja
jõululaupäevale eelneval tööpäeval.
Pühale eelnev tööpäev on
päev, mis on enne püha. Seega, seadusest tulenevalt on
tööandjal kohustus lühendada

seda tööpäeva, mis on pühale
eelmisel päeval ehk kui töötaja on tööl ja järgmisel päeval
on püha, lühendab tööandja
tema tööpäeva. Kui töötaja oli
viimati tööl reedel ja püha on
esmaspäeval, siis reedest tööpäeva lühendama ei pea.
Seega, kui töötaja on tööl
näiteks 23.02, on tema tööpäev sel päeval 3 tunni võrra
lühem ning veebruari tööaeg
on ka nende tundide võrra lü-

hem. Kui tööandjal on vaja, et
töötaja töötaks siiski tavapärase arvu tunde, on seda võimalik teha poolte kokkuleppel. Nimetatud 3 tundi tuleb
vaadelda ületunnitööna ja tasustada vastavalt. TLS-i § 44
lõikele 6 kas vaba aja andmise
või rahalise hüvitusega.
Kui töötaja töötab tööaja
summeeritud
arvestusega,
selgub ületundide olemasolu
arvestusperioodi lõpus.

Nädal piltides

Foto: VALDUR VACHT
Pühapäeval kogunesid keilakad suurele
kirbuturule. Müüjaid oli turul palju ning osad kauplejad olid
müügilettidega kohad sisse võtnud kultuurimaja esisel
platsil.

Keila nädalaleht

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

Tankimäel leidis aset järjekordne Ipsoni
korraldatud koerte mäkkejooksuvõistlus.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

SEB avas Keila postimajas
iseteeninduskontori
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: VALDUR VACHT

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Jõe vasak haru avatakse (jätkub)
info
kadi kroon-laur

Vanimad teated jõe pargi kohta pärinevad 15. –
16.sajandist, sellest ajast on
säilinud ka tornlinnuse ehitusjäänused. Keila mõisa
on esimest korda mainitud
1433.aastal. Mõisa park on
olnud väga ilmeka vabakujulise lahenudsega. Oluline
osa oli ka veepeeglitel (mitmed tiigid, kanalid) ja poolsaartel ning saartel. Samuti kaunistasid ala mitmed
kivisillad. Keila jõe vasaku
haru ääres asusid supluskohad Punane Vähk, Roheline Konn, Sillake ja Paradiis.
Samuti oli võimalik rentida
paati, et teha jõel lõbusõitu.
Jõe seisund halvenes peale
Keila jõe parema haru süvendamistöid 1960. – 1961.
aastal, mille tagajärjel jäi
vasak haru kuivale. Tööde
käigus lõhati ka vanad paekivist sillad jõesaarel.

kroon@keila.ee

Jõe põhja katab paks
mudakiht
Jõesäng puhastatakse sinna aja
jooksul kogunenud prügist ja
settest. Enno Felsi sõnul võib
mudakiht jõe põhjas ulatuda
lausa poolteise meetrini. Muda
saab aga ära kasutada kalda
kujundamisel. Loodetavasti ei
leita seekord ohtralt lennukipomme ja muud sõjavarustust,
nagu jõe süvendustööde ajal
aastatel 1960-61. Kultuuriväärtuste leidmiseks oleme valmis,
selleks on tööd allutatud arheoloogilise järelvalve alla.
Seda, et jõepõhi on liialt madal ja vool jooksma ei hakka,
karta ei tasu. Enno Felsi sõnul
on tehtud jõevoolu tulevaseks
prognoosimiseks palju mõõtmisi ja arvestusi.
Täpset tööde algusaega veel
paigas ei ole. Esmalt tuleb läbi
viia riigihange, peale mida pan-

KEILA
KOOL

nakse koostöös peatöövõtjaga
kokku täpne tegevuskava. Kaheaastase projekti eelarvesse
arvutati mullu 6,875 miljonit
krooni ehk üle 400 tuhande
euro, millest 90% rahastab

Keskkonnainvesteeringute
Keskus ning 10% on omafinantseering. Tulevikuplaanidena nähakse ka endiste ujumiskohtade Tõllaauk ja Roheline
Konn taastamist, kuhu juurde

on kavandatud ka ujumis- ja
paadisillad. Jõeharu Tuula tee
poolsele kaldale rajatakse kergliiklustee, mille äärde paigaldatakse tänavavalgustus, istepingid, prügikastid jm.

Innustamine

roman timofejev
KEILA KOOLI PSÜHHOLOOG

Kuidas innustada oma last
tegelema õppeainega, mis
teda ei huvita või mis on
tema jaoks raske.
Lapsed on palju rohkem piiratud ja kontrollitud kui täiskasvanud. See teeb elu turvalisemaks, kuid ka keerulisemaks.
Täiskasvanu saab, kui tal on
raske, minna koolitusele, sõpradega välja, sauna või võtta
klaasi veini. Lastel seda võimalust pole. Seetõttu, kohtudes
raskustega, tuleb silmas pidada
kahte väga olulist asja: esiteks
pole lapsi, kelle ei meeldiks õppida ja teiseks pole lapsi, kes ei
taha meeldida oma vanematele.

Kui see tundub vastupidi, on
midagi väga sassis. Üldjuhul on
kasulik eelkõige arusaada lapsega, mis talle ei meeldi: on see
õpetaja, uus teema, või midagi
muud. Siis tuleks hakkata otsima koos lahendusi. Kasulik on
teada kuidas teie laps omandab
uut infot – kas kuulmise, nägemise või tunnete kaudu. Selle
järgi saab ka materjali kohandada. Samas võib otsida ka nn
rosinat, mis siiski aines huvitav
tundub. Üles tuleks leida see,
mis last motiveerib – populaarsus klassis, õpetaja kiitus, enda
targana tundmine jne.
Loomulikult on oluline, et kiitmine on selge ja käitumuslik,
samamoodi ka kriitika. Tihti
peale lapsed ei saa aru, mille

eest kiidetakse. Konkreetse
käitumise eest kiitmist seostavad lapsed iseendaga paremini
ja suudavad korrata soovitud
käitumist tulevikus.
Kuidas innustada last, kes on
mõnes aines maha jäänud ja
ta ei oska edasi minna.
Kõige pealt peaks tunnustama last, et ta näeb probleemi.
Oluline on täiskasvanutel aru
saada, et kõik on tinglik. Lapse puhul, kes pole aines üldse
käinud, on tunni külastamine
juba eduelamus ja seda tuleb
kinnitada ja tunnustada. Tähtis
on sellises olukorras loobuda
oma kõrgetest ootustest ning
näidata lapsele, et hoolite temast ja toetate ükskõik, mis ka

ei juhtuks. Koos lapsega tuleb
leida tema lähim arengutsoon
– see mida ta suudab teha, mis
on talle jõukohane teiste abiga,
kuid see mida ta varsti saab
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Lühidalt
Keila linnas vahetub
jäätmevedaja
Keila linn on sõlminud korraldatud jäätmeveo ainuõiguse
lepingu AS Veolia Keskkonnateenustega järgmiseks viieks
aastaks. Käesoleval ajal taotleb Veolia jäätmeluba ja teeb
ettevalmistusi Keila teenindamiseks. Peale jäätmeloa saamist võtab Veolia ühendust
elanikega prügiveo sõlmimiseks ja veograafikute koostamiseks.
Seoses jäätmevedaja vahetusega toimub mitmeid
muutuseid. Keila linnavalitsus palub mõistvat suhtumist
korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil. Veel enne
aktiivsete tegevuste alustamist jagab linnavalitsus ja AS
Veolia nii kodulehe, kui Keila
Lehe vahendusel kõikvõimalikku informatsiooni muudatuste kohta, kavas on korraldada spetsiaalne infopäev.
AS Veolia Keskkonnateenused saadab Keila linnavalitsuselt saadud elanikeregistri
andmete põhjal eeltäidetud
jäätmeveolepingud
postiga
suve hakul kõigile Keila linna
elanikele. Jäätmeseadusest
tulenevalt pole kirjalik leping
korraldatud veo rakendumisel kohustuslik, kuid võimalike
arusaamatuste vältimiseks,
näiteks mahutite suurus, väljaveosagedus, veo- ja postiaadress, jms olulise info täpsustamiseks on leping poolte
vahel siiski vägagi tarvilik.

teha ka ise. Keerulises olukorras on liikumine olulisem kui
jõudmine.
Teema jätkub järgmise
nädala lehes.

Talgupäev Keilas

Piltuudis - Keila linnaks nimetamise kontsertaktus
1. mail anti Keila Miikaeli kirikus Keila linnaks
nimetamise 73. ja Keila esmamainimise 770.aastapäeva kontsertaktusel kätte teenetemärgid Merle
Poomile ning Ülo Kelementile. Kontsertaktusel
esines Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor.

Foto: valdur vacht ja märt lillesiim

7.mail toimuval talgupäeval
on registreeritud talguid kokku viis. Lisaks eelmise nädala
Keila Lehes mainitud talgutele
toimub ka Rõõmu naabrivalve
sektori talgud. Talgulised koristavad lehti ja prügi. Kaasa
tuleks võtta rehad, käru ja
suur lina lehtede tassimiseks. Talgujuhi Madis Melzariga saab ühenudst telefonil
53400126 või e-posti aadressil madis.melzar@mail.ee.
Veel koristatakse talgupäeval Keila jõeparki, LoodeKeila mänguväljaku ümbrust,
gaidid teevad oma peenra
ning korrastatakse EELK Keila
koguduse ajaloolise pastoraadihoone ümbrust. Täpsemat
infot talgute kohta saab Teeme Ära koduleheküljelt www.
teemeara.ee.
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsus kinnitas liikmete Сегодня в номере
tööjaotuse ja asendamise korra
Linnapea Tanel Mõistuse valdkonnad on üldjuhtimine, linna esindamine, sisekontroll,
välissuhted, suhted avalikkusega, linna areng, investeeringud, linna eelarve, laenupoliitika, kohalikud maksud,
raamatupidamise korraldamine, riigihanked ning investeeringute finantseerimine.
Linnavalitsuse liikme Aarne Okspuu valdkonnad on
avalik kord ja turvalisus, korrakaitse küsimuste koordineerimine ning kriisi preventsioon ja kommunikatsioon.

Linnavalitsuse liikme Eike
Käsi töövaldkonnad on sotsiaalhoolekanne,
haridus,
noorsootöö ja lastekaitse,
kultuur, sport, teadus, turism,
tervishoid, kodanikeühendused, huviharidus ning investeeringukavade koostamine
oma valdkonnas.
Linnavalitsuse liikme Enno
Felsi valdkonnad on linna planeerimine, ehitusjärelevalve,
maakorraldus ja maareform,
geodeetiline tegevus, linnakujundus ja reklaam, arheoloogia, muinsuskaitse, kom-

munaalmajandus,
heakord
ja haljastus, veevarustus ja
kanalisatsioon,
energiamajandus, ehitus, transport ja
liikluskorraldus, keskkonnakaitse, linnavara arendus ja
haldamine, elamumajandus,
linnavara tehniline järelevalve, riigihanked ning investeeringukavade koostamine oma
valdkonnas.
Linnavalitsuse liikme Ahti
Noore valdkonnad on ettevõtlus, tarbijakaitse, narkomaania ennetus ning investeeringukavade koostamine oma

valdkonnas.
Linnavalitsuse liikme Elmet Puhmi valdkonnad on
suhted usuorganisatsioonide
ja kirikutega, .2 mitte-eestlaste integratsioon, tarbijakaitse,
kodanikeühendused, teadus
ja innovatsioon.
Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Enno
Fels, kui linnapea käskkirjaga
ei ole määratud teisiti. Abilinnapeade ja linnavalitsuse
liikme asendamine toimub
linnapea käskkirjaga määratud korras.

Politsei / Securitas / Päästeamet

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
185 sündmust ja teadet. Liikluseeskirja rikkumisi avastas
politsei 57. Kõige rohkem oli
turvavarustuse
kasutamise
nõuete ja jalakäija poolt liikluseeskirja nõuete mittetäitmist.
Pisivargusi pandi Keila
kauplustest toime 9. Alkoholitarvitajaid oli ka mitmeid, kuid
paljudega viidi läbi profülaktiline vestlus ning piirduti hoiatusega.
Alaealisi suitsetajaid tabati
4. Enamus alaealisi suitsetajaid on politsei kinni pidanud
kortermajade läheduses, kus
nad vahetunnil „närve“ rahustavad. Suitsetajatega ja nende vanematega on läbi viidud
vestlused ning nad on oma
karistuse kätte saanud. Üks asi
on politseipoolne vestlus või
trahv, kuid teine pool on see,
missugust kahju teevad alaealised suitsetamisega oma tervisele. Lapsevanematelt palun,
et nad räägiksid oma lastele
suitsetamise ja alkoholi kahjulikkusest noorele arenevale
organismile.
Kuna käes on juba soojad
ilmad, palun üle vaadata oma
kaherattalised sõbrad, et neil
oleks olemas kõik turvaliseks
liiklemiseks vajalikud lisad (helkurid, signaalkell). Jalgrattaga
sõitma minnes ärge unustage
kiivrit. Uues liiklusseaduses on
palju muudatusi jalgratta ning
mopeediga liiklemise kohta
ning poleks paha visata liikluseeskirjale pilk peale. Vanemad
peaksid võsukesi kontrollima,
et neil kiiver peas oleks. Paha
pole ka, kui täiskasvanud kannaks kiivrit ja näitaks sellega
lastele eeskuju.

Vargusi pandi Keila linnas
toime 5 sh varastati kolm jalgratast. Ühe varga on politsei
suutnud koostöös linnakodanikega kindlaks teha ja jalgratta omanikule tagastada.
Kindlasti pole need viimased
rattavargused. Politsei teeb
omalt poolt kõik, et rattavargusi vähendada ja kurikaelu
tabada, kuid ennekõike tuleb
rattaomanikul endal olla vastutustundlik ja hoolas, et tema
kaherattaline sõber ei läheks
võõrasse valdusse. Nagu igal
aastal olen ma hoiatanud nii
ka seekord, et ratas tuleb alati
lukustada (ka mõneks hetkeks
ratta juurest lahkudes) võimalusel raamiga mõne kindlalt
seisva või kinnitatud eseme
külge.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Samuti on Keila
linnas selleks Securitase lühinumber 1660.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 eletkronposti aadressil
annika.pedosk@politsei.ee või
Madis Melzar`ile telefonil 612
4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee
securitas 1660
28.04 09:37 – Tehes korrapärast patrullringkäiku, märkas
patrullekipaaž kuidas kolm
meesterahvast lõhkusid Tuula
tee vabriku metallaeda. Kaks
isikut peeti kinni ning anti politseile üle. Kolmas meesterahvas pääses põgenema.
29.04 13:20 – Patrullekipaaž
märkas Keila kaupluse trepil
2 meesterahvast alkoholi tarvitamas. Isikud üle antud politseile.

29.04 16:50 – Juhtimiskeskus teatas, et kodanik leidis
aadressilt Raba 2 lamava ja
haavatud koera. Kohale jõudes selgus, et koer ei suutnud
püsti tõusta, tagumiste käppade juurest oli verine. Kohale
saabunud koera omanik ütles,
et see on normaalne, tõstis
naabrimehe abiga koera käru
peale ja lahkusid kiiresti Raba
12 garaaži. Teavitatud Loomakaitset, Keskkonnanõunikku ja
politseid, kes asusid asja uurima.
29.04 16:00 – Patrullekipaaž
märkas Paldiski mnt 28a ja
32 vahel maast välja kistud
“õueala” liiklusmärki. Teavitatud Varahooldust.
30.04 01:48 – Patrullekipaaž
leidis Keskpargist koolikoti,
koos dokumentidega. Üle antud politseile.
30.04 15:23 – Patrullekipaaž
märkas, et Lauluväljakul on 3
pinki katki.
01.05 09:07 – Juhtimiskeskus
teatas, et aadressil Vasara 7
oleval autol on klaas sisse visatud. Patrullekipaaž jõudis
kohale ning vaatas koos politseiga auto üle. Politsei võttis
auto omanikult avalduse. Patrullekipaaž oli teinud antud
piirkonnas patrullringi 08:30
ajal ning siis oli veel auto aken
terve.
01.05 13:14 – Patrullekipaaž
märkas, et aadressil Põhja 8a
on parklapoolne keldriaken
katki.
01.05 18:50 – Juhtimiskeskus
teatas, et aadressil Kruusa 15
on kahtlased isikud, kes võisid
seal metalli varastada. Kohale
jõudes ei leidnud Patrullekipaaž kedagi.
01.05 19:10 – Patrullekipaaž
märkas, et kaks noormeest
tarvitasid Vasara 4 maja juures alkoholi. Isikud kutsuti
korrale, kontrolliti dokumente
ning võeti andmed. Kuna politseipatrulli läheduses polnud,
sai noormeestel lubatud iseseisvalt koju minna. Kui noored minema hakkasid, otsus-

tas üks neist Vasara tn 4 maja
Geoloogide tänava poolset
otsaseina rusikaga peksma
hakata, mille tagajärjel tekkis
seina sisse kaks auku ning
peale seda oleks sama isik
sündmuspaigalt lahkudes tee
peal peaaegu auto alla jäänud. Isik sai kinni peetud ning
viidud Keila Selveri turvaruumi politseid ootama. Kinnipidamisel osutas isik vastupanu
ning proovis turvatöötajat pea
ja jalgadega lüüa. Mõlemad
noormehed said politseile üle
antud. Turvatöötaja viga ei
saanud.
päästeamet
2. mail kell 22.51 põles kulu kolmes kohas Saue vallas Valingu
külas raudtee ääres. Põlengualad olid paarisaja ruutmeetri suurused. Keila komando
päästjad kustutasid tulekahju
kella 23.40-ks.
2. mai õhtul põles kulu mitu
korda Saku alevikus. Kell 17.47
teatati kulupõlengust Saku
raudteejaama juures, kus ühes
kohas põles paarkümmend ja
teises 300 ruutmeetrit kulu.
Kell 18.50 põles 400 ruutmeetrit kulu staadioni taga raudtee
ääres ja kell 19.41 teatati, et
sealsamas on veel paarikümne
ruutmeetri suurune kulupõleng. Tulekahjusid käisid kustutamas Saku ja Keila komando
päästjad.
3. mail kell 15.47 teatati häirekeskusele, et Harku vallas Vahi
külas tuleb ühekordse eramu
pööningu ja lae vahelt suitsu.
Põles puitmaja vahelagi 1,5
ruutmeetri ulatuses hoone siseukse kohal. Keila komando
päästjad avasid tulekollete leidmiseks ja likvideerimiseks hoone vahelage, seina ja pööningu
põrandat. Inimesed õnnetuses
kannatada ei saanud, tulekahju
tekkepõhjus on selgitamisel.
3. mail kell 00.14 kustutasid
Keila komando päästjad järelevalveta lõkke Saue vallas Vanamõisa külas.

Финансирование ремонтных работ в оздоровительном центре
Кейлаский оздоровительный
центр подписал трехсторонний договор с Министерством
финансов и АО «Riigi
Kinnisvara», на основании которого в 2011-2012 году будут
проводиться ремонтные работы, в результате которых
понизятся энергозатраты на
содержание здания. Финансирование этих работ будет
проведено за счет средств,
полученных от продажи квот
на выброс углекислого газа. В
программе работ установка
на крыше солнечных батарей, увеличение эффективности вентиляционной системы,
ремонт
системы
водоочистки, утепление фасада. Все это позволит значительно сэкономить средства,
затрачиваемые на нагревание воды, а также автоматизировать работу технических
систем. (стр 5)

Будет вновь открыт левый рукав реки Кейла
В ходе запланированных работ будет очищено русло реки
и приведена в порядок береговая зона. Отрезок реки, о
котором идет речь, начинается неподалеку от места, где
река делится на два рукава и
заканчивается в районе улице Линнусе. В рамках этого
проекта Речной парк получит
новый облик и снова станет
любимым местом отдыха горожан, как это было когда-то.
Для того, чтобы снова открыть протоку, нужно будет
убрать земляной вал на пересечении улицы Линнусе и
протоки, построить на этом
месте мост. В свое время, в
парке существовало несколько каменных мостов, в том
числе, и на улице Линнусе. В
будущем планируется восстановить все исторические места для купания. По словам
городского садовника Инге
Ангерьяс, для приведения в
порядок береговой зоны придется срубить некоторые су-

хие и поврежденные деревья
и посадить новые, поскольку
именно эта территория планируется под создание так
называемого городского променада. Самые старые сведения о Речном парке относятся к 15-16 веку. Планировка
усадебного парка всегда отличалась особой выразительностью. Левый рукав реки
высох после проведения в
60-е годы прошлого века земляных работ по углублению
правого рукава. (стр 1, 3)
14 мая – музейная ночь
В этом году уже в третий раз
14 мая будет проводиться мероприятие «Музейная ночь».
В рамках программы «Таллинн – культурная столица
Европы» все музей Эстонии
откроют бесплатно для посетителей свои двери с 18.00 до
23.00. В музее Харьюского
уезда планируется провести
следующие мероприятия:
18.00.-21.00. – приключенческая игра «Сокровища Харьюмаа»
21.00-22.00 – беседа с археологом и экспертом по поиску
сокровищ Маури Киудсоо
22.00 – подведение итогов
игры и награждение победителей. (стр 6)
Вандализм на железной
дороге
В течение последнего года в
окрестностях Кейла было зафиксировано 8 случае вандализма, объектом которого
стали новые железнодорожные платформы Эстонской
железной дороги. Были похищены электрические кабели и различные устройства,
разбиты приборы уличного
освещения, сломаны инфостенды и т.д. Общий ущерб
оценивается в 20 000 евро.
Руководство Эстонской железной дороги обращается к
местным жителям с просьбой
в случае подозрительных
действий на железнодорожных путях либо на платформах сразу же сообщать об
этом в полицию. (стр 5)
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Tervisekeskuses hakatakse teostama
remonttöid
Keila Tervisekeskus sõlmis kolmepoolse
lepingu Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga, mille alusel
teostatakse aastatel 2011-2012 riigi poolt
kaubeldud heitkoguse kvootide arvelt
investeeringud Keila Tervisekeksuse energiasäästlikkuse parandamiseks.
keila leht
LEHT@keila.ee

Kavas on parandada küttesüsteemide tööd. sh. paigaldada
katusele päikesepaneelid, efektiivistada ventilatsioonisüsteemi toimimist, parandada ujula
veepuhastussüsteemide toimimist, mis lubab kokkuhoidu vee soojendamise kuludelt,
automatiseerida tehnosüsteemide tööd. Samuti on kavas
läbi viia tööd katusepindade ja
fassaadide soojustamiseks.
Protsess algab projekteerimishankega. Tervisekeskuse
juhataja River Tomera: „ Hankele järgneb projekteerimine,
peale seda toimub ehitushange
ning alles siis reaalne tegevus.
Väga tõenäoline, et reaalsed
ehitustegevused jäävad alles
aastasse 2012, aga sõltub, kui-

das ettevalmistavad tegevused
kulgevad.“
Soojakadusid katuste kaudu reedavad igatalvised uhked
jääpurikad ning esmase plaani
kohaselt on River Tomera sõnul kavas spordisaali katuseosa asendada plekkkatusega.
„Ujula katusele püüame leida
lahenduse, mis parandaks soojapidavust, kuid samas tagaks

Ette võib tulla
üksikute
treeningsaalide
ajutist sulgemist,
aga tervet
keskust pole
sulgeda plaanis.

loomuliku valguse ujulabasseinile. Täpsed lahendused
selguvad aga peale projekteerimisfaasi lõppemist, kus kaastakse nii arhitektid kui tehnosüsteemide eksperdid.“
Ehitustööd puudutavad ka
külastajat
Kuna tegemist on üksikute
tehnosõlmede või majakonstruktsioonide
parendustega,
siis võib ette tulla üksikute
treeningsaalide ajutist sulgemist, aga tervet keskust pole
sulgeda plaanis.
Küll toimuvad väljaspool nimetatud projekti remonttööd
juba sel suvel, mistõttu sulgetakse tervisekeskus külastajatele ajavahemikus 11.juuli
kuni 7.august. River Tomera:
„Basseinipõhjade plastkatted
on aastatega läbi kulunud.
Lastebasseini põhjakatet sai
eelmisel aastal remonditud,
kuid praegu on põhi aastatega
kulunud seisu, kus vaja täielikku põhjakatte vahetust.“
Remonttööde täielik ulatus
pole tänaseks teada, kuna see
sõltub suuresti piiratud rahalistest võimalustest.

foto: kadi kroon-laur

info
Keila Tervisekeskust külastab nädalas ligikaudu 5000 Keila ja
ümbritsevate piirkondade elanikku ning õpilast. Keila Tervisekeskuse treeningsaalides treenib regulaarselt pea 20 kohalikku spordiklubi, samuti toimuvad Keila koolide võimlemis- ja
ujumistunnid. 25. mail möödub 10 aastat Keila Tervisekeskuse
avamisest.

Keila ümbruses rüüstatakse uusi reisiveo platvorme
LEHT@KEILA.EE

Viimase aasta jooksul on Lääne-Harjumaal Keila ümbruses
rüüstanud kaheksal juhul Eesti Raudtee uusi reisijateveo
platvorme, kus on varastatud
elektrijuhtmeid ja seadmeid
või katki pekstud valgustid ja
muud elektripaigaldised, lõhutud infostendid, valgustus-

Lühidalt
AS Harju Elekter
aktsionärid kohtusid
korralisel üldkoosolekul
AS Harju Elekter aktsionäride üldkoosolekul otsustati
kinnitada AS Harju Elekter
juhatuse poolt koostatud ja
nõukogu poolt heaks kiidetud
2010.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju
Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010.a.
on 862 347 tuhat krooni,
müügitulud 639 708 tuhat
krooni ning aruandeaasta puhaskasum 35 912 tuhat krooni,
millest emaettevõtte omanike
osa on 34 008 tuhat krooni.
Dividendideks
makstakse 0,94 krooni e. 0,06 eurot
aktsialt, koguväärtuses 15772
krooni e. 1008 eurot. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 163 225 krooni e. 10 432 eurot.
Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2011 kl
23.59.
Üldkoosolekust võttis osa
77 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 088 885 häälega,
mis moodustab häälte üldarvust 71,96%.

Keilast osaleb noortepeol
4 tantsurühma
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laternad jms. Kahju küünib
kokku 20 tuhande euroni.
Viimase kahe nädla jooksul
on rüüstajate-varaste ohvriks
langenud Valingu (20. aprillil), Kloogaranna (24. aprillil)
ja Põllküla (1. mail) reisijateveo platvormid.
Alates 2010. aasta maist
on Klooga-Aedlinna platvormilt juhtmeid ja metalli varastatud ning elektripaigal-

dised lõhutud kahel korral,
Kloogal ja Klooga- Ranna
platvormil ühel korral. Põllküla platvorm on rüüstatud
kahel korral. Veel on vargad
tegutsenud Valingu ja vandaalid näidanud oma jõudu
Kulna reisijateveo platvormil.
Kõikidest juhtumitest on teavitatud politseid.
Eesti Raudteed teeb murelikuks, et Keila ümbruses

tegutsevad inimesed, kes varastavad pinge all olevatest
elektripaigaldistest
metalli
seades ohtu enda elud ning
häirides sellega reisirongiliiklust ja reisijate teenindamist.
Vargad on aktiviseerunud
Eesti Raudtee muudelgi objektidel. 1. mail rüüstati Lagedi jaamas üks transformaator
ja lõhuti lahti veel kolm. 27.
aprillil varastati detaile elekt-

rirongide kontaktvõrgu teenindamiseks vajalikelt transformaatoritelt Vasalemma ja
Keila jaamas. Nädalavehetusel varastati elektrikaableid
kahel korral Kohtla ja Jõhvi
jaama vahel.
Eesti Raudtee palub ümberkaudsetel inimestel kahtlastest tegevustest raudteel
või ooteplatvormidel teavitada koheselt politseid.

keila lugu

Muistend Keila linna tekkimisest
Elas kord suures Tallinna linnas
hiiglane Keila. Kõik tema päevad
möödusid Tallinna eest rügades ja
tööd tehes, et linna ikka ilusamaks
muuta. Tema sees põles aga unistus
rajada endale tema isiklik, mõnusalt
loodusküllane ja rahulik väikelinn.
Ühel hetkel sai tal Tallinna eest rahmeldamisest kõrini ning ta otsustaski
oma unistusele aluse panna. Ta valis
välja koha, mis asus tol hetkel veel
tundmatu jõe kaldal. Tegu oli väga
ilusa maastiku ja roheliste puudega
platsiga, mis ei olnud Eestimaa pealinnast kaugel. Asukoht oligi tema
arvates tulevase linna edukuse võti.

Hetkegi mõtlemata asus ta ehitama.
Ta vedas kohale suured lauad Venemaalt ja rasked kivid Soomemaalt,
Rootsimaalt sai ta hüva nõu ning
Lätimaalt pika pai. Nii hakkas linn
tasapisi kerkima.
Algselt sai valmis vaid küla, kuhu
esimesed inimesed ennast sisse seadsid. Kuid hiiglase ramm ei
lõppenud ning ajapikku muutus
küla järjest suuremaks. Veidi üle 70
aasta tagasi oli hiiglane oma tööga
jõudnud nii kaugele, et tema algselt
rajatud pisikesest külast sai täieõiguslik Eestimaa linn, mille nimeks oli
loomulikult Keila.

Keila kiire kerkimine jäi aga silma
Tallinna raehärradele, kes käisid
hüva nõu otsimas Saaremaa targa
käest. Too ütles: „Võtke hiiglase
käest ära tema kirves, kastke see
seitse korda Ülemiste järve vee sisse
ja viige see märkamatult hiiglase juurde tagasi, nii ei kasva Keila
linn kunagi Tallinnast suuremaks.”
Mõeldud, tehtud. Raehärrad võtsid
salaja hiiglaselt tema kirve, kastsid
selle Ülemiste järve vee sisse ja viisid
kirve kiiresti tagasi. Nii kindlustatigi, et Keilast ei saa suure pealinna
konkurenti, sest nii kui ähvardaks
oht, et Keila on Tallinnast võimsa-

maks muutumas, lõppeks kirve mõjul
hiiglase ramm. Tallinn võis nüüd taas
omi asju muretsemata edasi ajada.
Keila aga jäi rahulikuks väikelinnaks,
kus inimestel on mõnus elada.
Nii mõnigi kord on elanikud ehitusplatside läheduses silmanud suurt ja
võimast kogu, kes agaralt tööd vehib
teha, kuid lähema uurimise käigus
on ta ikka ja jälle haihtunud. Kas see
võib olla meie linna rajanud hiiglane
või mitte, seda teab vaid Keila ise.
Ander Hindremäe
Keila Kool
9. klass

Tänavusele noorte laulu- ja
tantsupeole „Maa ja ilm“ läheb
Keilast 4 tantsurühma. Peole
pääses Keila Kooli 1. klassi rahvatantsurühm, Keila Kooli 2.
klassi rahvatantsurühm, Keila
Kooli 3. klassi rahvatantsurühm ning noorte segarühm
„Pillerkaar“.
See, millised orkestrid ja
laulukoorid noortepeole pääsevad, selgub maikuu teises
pooles.
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Lühidalt
Tiimsport jalgpallis:
Pikamaasarja
suur kolmik ja sportlik õnn
ujumisvõistluste
14. mail toimub
kolmandat aastat
järjest muuseumiöö

Üle Euroopa peetakse muuseumiööd juba seitsmendat
korda rahvusvahelisele
muuseumipäevale, 18. maile
lähimal laupäeval. Tänavu Tallinna kui Euroopa
kultuuripealinna programmi kuuluval muuseumiööl
avavad Eesti muuseumid ja
teised mäluasutused tasuta
külastusteks oma uksed
kell 18–23. Avatud on ka Harjumaa muuseum.

Pühapäevasel tuulisel kevadpühal
toimus Tiimsport
osavõistlus jalgpallis, mis nagu heal
tasemel jalgpall
ikka rullus parimate
Hollywoodi põnevusfilmide stsenaariumite kohaselt.
river tomera
TIIMSPORT

Osavõistlust toetasid Keila
Terviserajad ning peakohtunikuks oli Keila jalgpalli esifunktsionär Targo Kaldoja.
Teistest eristusid kolm
heal professionaalsel tasemel
mängivat tiimi, kelle paremusjärjestuse määras sportlik õnnefaktor: Harju Elekter,
Glamox ja PKC.
Kui mängupildilt jättis PKC
ühe parima mulje, siis poolfinaalis Harju Elektri vastu ei
suutnud nad viigist enamat
ning penaltilöömises värisesid PKC jalad juba liialt tugevasti, et võita. Finaalmäng toimus Harju Elektri ja Glamoxi
vahel ning kui sportlikult võib
kahte firmat võrdseteks lugeda, siis õnnefaktoris on Harju Elekter ikka mäekõrguselt
üle. Kui märtsikuu võrkpallilahingutes läks Harju Elektril turniiri võitmiseks vaja
Glamoxi vastu finaalmängu
otsustava geimi viigiseisus
„surmapunkti“ võitmist, siis
nüüd jäädes kaotusseisu läks
vaja viimasel sekundil löödud
väravat. Kuna erireeglistiku

foto: valdur vacht

kohaselt naismängija värav
loeti võrdseks kahe punktiga,
siis suutis mitmendat korda
väravavahilt tagasi põrkunud
palli väravaks vormistada just
naismängija. Parima nn. amatöörtiimina sai turniiril neljanda koha „hokimängurid“

Teistest
eristusid
kolm heal
professionaalsel
tasemel
mängivat tiimi:
Harju Elekter,
Glamox ja PKC

ehk Linnakodaniku võistkond
ja parima heategevusklubi
tiitlit väärivad teenitult Lionsid, kes teist osavõistlust järjest jäid viisakalt viimaseks.
Sarja juhib peale kümnendat osavõistlust Glamox,
kellele järgnevad ülipingelises tabeliseisus Linnakodaniku, PKC, Draka ja Püramiidi võistkonnad, kusjuures
kaheksandat kohta lahutab
teisest vaid seitse punkti.
Osavõitluste protokollid ja
tabeliseis on veebilehel www.
keilasport.ee.
12. mail proovitakse Tiimsport sarjas täpsust Keila Terviseradadel discgolfis, Keila
päeval jookstakse teadet ning
sarja lõpetab 19. juunil Keila
rattasõidu raames sõidetav
maraton.
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Keila noorte ujujate edukad
stardid Itaalias
1.mail Itaalias Forli linnas toimunud rahvusvahelistest ujumisvõistlustest TWIN
CUP võttis osa kokku 720 ujujat Itaaliast,
Ungarist, Rumeeniast ning Eestist. 50
-meetrises väliujulas peetud võistlustel
esinesid Keila ujujad väga tublilt.
TÕNU MEIJEL
KEILA SWIMCLUBI INDREK SEI
UJUMISKOOLI VANMETREENER

Erik Hallikmaa(s.1999) võitis 50meetri vabaltujumieses 3. koha ajaga 30,41. Ka
Margaret Danilovi (s.1999)
7.kohta 50meetri liblikujumises (36,24) tuleb pidada väga
heaks saavutuseks. Napilt jäid
esikümnest välja Karl-Richard
Herem 50meetri seliliujumises (11.koht ajaga 38,73),

Karlos Heinla 100meetri liblikujumises (11.koht ajaga
1.27,20) ning Margaret Danilov 50meetri vabaltujumises
(12.koht ajaga 32,75). Erik
Hallikmaa tuli 15. kohale
50meetri liblikujumises ajaga 36,60. Karlos Heinla oli
100meetri
vabaltujumises
ajaga 1.04,55 20.kohal ning
Karl-Richard Herem 50meetri vabaltujumises ajaga 33.73
31.kohal.
Viieliikmeline ujujate delegat-

sioon eesotsas treener Kersti
Rahamägi`ga kasutas võistluskohta jõudmiseks minibussi
ning mitmetuhandese teekonna läbimine jättis tulemustele
oma pitseri. Ega noored ujujad pikka puhkust veeta saagi,
sest juba kuu aja pärast ootavad ees EUL G4S Noortesarja
Finaali stardid Keila Tervisekeskuses. 3.juunil toimuvatele
finaalvõistlustele on tänavu
pääsu kindlustanud 8 ujujat,
eelmisel aastal oli neid kolm.
Seejärel järgnevad stardid koduseinte toetusel Keila Cup X
(11.juuni) ning kaks suvelaagrit, kus hakatakse järgmiseks
hooajaks põhja laduma. Ja nii
samm-sammult rühib Keila
ujumine üha kindlama sammuga Eesti ujumise kaardile.

Muuseumiöö programm
18.00–21.00
Seiklusmäng
„Harju aarded”
Üheks õhtuks muutub
Keila jõesaar Harjumaa
väikeseks maketiks, kus
kohtuvad eri ajastud ning
tuntud tegelased. Varustatuna kaardi, terava mõistuse
ning huumorimeelega tuleb võistkondadel jõesaarel
mitmesuguseid ülesandeid
lahendada ning avastada
Harju aardeid. Nupukamatele auhinnad. 21.00–22.00
„Aarderikas
Harjumaa”.
Vestlusringis arheoloog ja
aardeekspert Mauri Kiudsoo. 22.00 Seiklusmängu
kokkuvõte ja parimate autasustamine

Parandus
Keila Leht nr 16 (166) oli
ekslikult märgitud Keila
Kooli võrkpalli neidude
võistkonna treeneriks Jüri
Rumm. Tegelikult oli Jüri
Rumm vaid osade neidude
juhendaja. Võistkonna treeneriks on Virge Jaanre.

Talvar Racingu
kardisõitjatele
esikohad Rootsist ja
Lätist
Aprilli viimasel päeval oli
võistlustules kaks Talvar
Racingu kardisõitjat ning
mõlemad saavutasid maksimumtulemuse. Aavo Talvar
osales Rootsi Rotaxi-sarja
kuuluval võistlusel Stockholm Race Weekend, mis
sõideti Järfalla rajal. Klassi
Rotax Max 41 võistleja seas
kuulus Aavo kiiremate hulka
kõigis võistlusfaasides. Esikoht tuli ka tähtsamas sõidus
– finaalis, kus Aavo edestas
Linus Lindgreni 1,030 sekundiga. Aavo Talvari nimele jäi
ka võistluse kiireim ring.
Samal ajal kihutati Lätis
Ropažis Balti karikavõistluste
avaetapil. Paul August Lääne
tegi klassis Raket puhta töö,
võites kõik sõidud, sealhulgas finaali. Konkurente oli tal
küll vaid üks, ent leedulane
Andrius Apočkinas osutas
kõva vastupanu ja kaotas
kõigest 0,069 sekundiga.
Aimar Talvar

tulemused
priit idarand
SK VASK

Keila Ujumiskolmapäevakud
olid Keila Pikamaasarja teiseks
osavõistluseks. Neljal aprillikuu kolmapäeval käis ujumisvõistlusel kokku 61 võistlejat,
kes oma tulemust parandada
püüdes, startisid kokku 105
korral. Suurima arengu tegi
kuu jooksul Kaidi Moor, kes
parandas oma tulemust 150m
läbimisel 23 sekundit. 300m
pikkuse
distantsi
ujunud
meeste seas oli suurim tõusja
Meelis Peterson, kes parandas
oma tulemust 18 sekundi võrra. Kõige kiirem mees oli teist
aastat järjest Siim Kauge Tabasalu Triatloniklubist, kes läbis
300m ajaga 3.41,3. Naiste kiireim 150m läbimisel oli Eili
Paap ajaga 2.02,4.
Peresid, kes osalesid vähemalt kolme liikmega, oli 5 ja

nende vahelise loosi võitis perekond Moor.
Oma võistlusklasside parimad olid Argo Raie, Berit Liivamaa, Brita Liivamaa, Mari
Teppan, Kadi Kroon-Laur, Eili
Paap, Marje Viirmann, Erik
Hallikma, Matis Hiie, Brüs
Kitsemets, Siim Kauge, Mihkel
Puusepp ja Aare Heinla. Tulemusi saab vaadata aadressilt
www.spordiklubivask.weebly.
com.
Järgmine Keila Pikamaasarja kuuluv üritus on 19. juunil
toimuv Keila Rattasõit. Spordiklubi Vask järgmiseks ürituseks on tasuta rulluisu ühistreening- koolitus, mis toimub
Keila Terviseradadel neljapäeval, 12.mail kell 18.00. Läbiviijaks on Tiit Idarand, kelle
õpilasteks on olnud mitmed
Eesti tippuisutajad nagu Kert
Kespaik, Danila Ruusu, Erik
Idarand ja Jaan Saks.

jälgi päeva ülekannet: www.eank.eu/euroopapäev2011

9. mail

kell 15:00-22:00

Noorte Euroopa päev
15:00
16:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Euroopa päev alustab! Flasmobide ning hümnide vaatamine ekraanilt
Avasõnad, keskuste tervitused, minimess
Euroopa mälumäng suurel ekraanil
Euroopa päeva pidu
Ott Lepland Keila Noortekeskuses
Tanel Padar & the Sun Karksi valla Kultuurikeskuses
Autasustamised ja kokkuvõtted

Euroopa komisjoni
esindus Eestis

www.eank.eu/euroopapäev2011

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa Muuseum
FOTONÄITUS “720 NMTEINE 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
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
11. mai kell 19:00 Pilet 9€ / 8€
Keila Kultuurikeskus

kontsert
KOOLKONNAKONTSERDID
Riine Pajusaare klaveriõpilased
6. mai kell 19.15, Ada Kiisk klaveriõpilaste kontsert, 11. mai kell
18.00, Pille Karrase kandleõpilased, 16. mai kell 19.15
Keila Muusikakool
KEILA LAULULAPS 2011
7. mai kell 12:00 Pilet 2€
Keila Kultuurikeskus

MIMAJA ÕPILASTE
KEVADKONTSERT
11. mai kell 18.00
Algkoolimaja õpilaste kevadkontsert. 12. mai kell 18.00
Keila Kooli aulas
KEILA MUUSIKAKOOLI
KEVADKONTSERT
13. mai kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
REEDA RÜHMA
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
14. mai kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KEVADKONTSERT
19. mai 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport

MUUSEUMIÖÖ
14. mai kell 18.00 – 23.00
Harjumaa Muuseum
http://www.muuseum.harju.ee
RÕÕMUS KIRBUKAS
15.mai kell 10.00 – 16.00
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

muud üritused
KEVADLAAT
7. mai kell 8.00 – 16.00
Kiriku kõrval
Korraldab Keila aianduse ja
mesinduse selts
SEMINAR “VÕIN OLLA
ISEENDALE TÖÖANDJAKS “
16. mai kell 18.00
Keila Avatud Noortekeskus

Ülestõusmisaja 3. pühapäev
(Misericordia Domini)
8. mai kell 11.00.
Emadepäeva perejumalateenistus, Keila Miikaeli kirik

ABITÖÖLISI

TURBARABASSE
Info tööpäeviti
8.30-16.00
tel. 604 5252

Julge muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Fassadide ja
katuste pesu

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee

info@copartner.ee
www.copartner.ee

Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16
tel. 56177393

Tel. 55506925

ja avaldame kaastunnet pojale perega armsa ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema ning Maiele, Irmale ja Erikule
õe kaotuse puhul.

Rosalie
Kelement`i
surma puhul

Sõbrad Trahteri klubist

Mai ja Margus peredega ning Märt

Mälestame kallist õde ja tädi

Rosalie
Amanda
Maria
Kelement`i

Südamlik kaastunne Arvole perega kalli ema

Rosalie Kelement`i
surma puhul.

Õde irma, Mare ja Tiit, Südamlik
kaastunne Arvole perega kalli
ema surma puhul

Reet ja Avo perega

Mälestame head sõpra

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Ago Hõbele perega ema

Eha-Mai
Grafi

Hilda Hõbe
kaotuse puhul.

Meie kaastunne tema
omastele

Töökaaslased ASist
Harju Elekter Teletehnika

Perekond Kask

Sügav kaastunne kallile
Heljele, armsa isa

Avaldame sügavat
kaastunnet Aime Eha ` le

Täname südamest kõiki,
kes minu leina jagasid,
abi osutasid ja kalmu lilledega
katsid Uno Erdmanni
ärasaatmisel.
Lesk

AS Farve vajab

PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIU-

Ehitus
Remont
Hooldus

Südamlik kaastunne Arvo
Kelement`ile perega ema

Rosalie Kelement`i

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

kogudus

HEA LAPSE TURNIIR
ILUVÕIMLEMISES
7. mai 10:00 - 16:00
Keila Tervisekeskus
http://www.triumf.ee

Mälestame kallis tädi
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Taivo Eha

VENNA

surma puhul.

surma puhul

Sõbrannad peredega

PKC Eesti AS

Avaldame sügavat kaastunnet
Rufina Eha`le kalli abikaasa

Taivo Eha
surma puhul.

Töökaaslased OÜ
Varahooldusest

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

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 1-toaline korter
Keilas Niidu tn 3/1 otse omanikult.
Korter on osaliselt möbleeritud
(olemas kapid, külmkapp, teler,
pesumasin ja pliit). Hind: 100€
+ kom kulud. Kontaktisik: Jane
5279412.
Müüa või vahetada pool eramaja (54m2, krunt 875m2, kivi-

hoone – garaaž, kuur, pesuköök)
kahetoalise rõduga korteri vastu
Keilas. Tel. 53612216.
Müüa garaažiboks aadressil
Luha 13D, Keila linn, kasuliku pinnaga 21,7m2. Hind 5200€, Lembit. Tel.5033984.

ost/müük
Müüa
turbabriketti,
alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja
puitbriketti (ümmargune). Soovi korral ka väiksemad kogused.
Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!

Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

devahetus. Transpordivõimalus.
Tel. 5232199.

Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett. Tel.
5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

Kvalifitseeritud pottsepp – ahjud, pliidid, kaminad, korstnad,
soemüürid. Tel. 56322522.

Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu
üle eesti. www.brikett24.ee .
Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.polarheat.ee. tel.56499499.

Teenus
Pehme mööbli restaureerimine – toolid, diivanid, voodid. Vedrude sidumine, polsterdamine, rii-

Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.
Suveks kliima korda. Kliimaremont ja hooldus. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt
35. Tel. 55510035 (sõiduautod),
55510032 (veoautod).
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transport.
Hinnad on head. Asume Tuter-

maal. OÜ Metanex Tel. 6782055.
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid,
pesumasinad, radiaatorid, vannid,
torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel. 55939504.

töö
Safalo OÜ pakub tööd saemeestele ja võsalõikajatele. Samas ostab ettevõte kasvavat
metsa. Info tel 56666955 või
info@safalo.ee
Ootame tööle juuksurit ja
maniküüri! Juuksur Keilas, Piiri
4. Info: 56481554, 56492388 või
kohapeal.

Kuulutame välja konkursi
koka ametikohale. Kandidaadilt
ootame positiivset ellusuhtumist
ja teotahet valmistada eelkooliealistele lastele tervislikke toite.
Tööaeg E-R 7.00-15.00. Pakume
kaasaegseid töötingimusi, erialaseid täiendõppe võimalusi, tasuta
ujumise võimalust ning rõõmsameelset meeskonda. Saada meile oma CV: kairi@pangapealselasteaed.ee. Info tel: 6098230,
55696286.
OÜ Harmet võtab tööle lihttöölise ehitustööde peale. Tegemist on enamjaolt puutööga.
Tööaeg E – R 8.00 – 16.30. Töötasu kokkuleppe alusel. Huvi korral võtke ühendust Meelis Järva
5074000 või meelis@harmet.ee.
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AUTOTEENINDUS

Rehvivahetus
ja müük
KÕIK REHVID -20%

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV

AVATUD E-R 9 -19 L 9-15
TEL. 6044343, Ülejõe tee 2, Keila

Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

SELLE KUPONGIGA REHVITÖÖD -10%

Nädalalõpu
pakkumine -20%

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

KASUTATUD
LASTERIIETE MÜÜK
Lai valik soodsa hinnaga
beebiriideid tuntud firmadelt.
Soodsad lasteriided kuni
suuruseni 158.
Haapsalu mnt 31, Keila
www.hiirekese.ee

Laulasmaa Spaa
SPA:

Veisemaksapasteet
Lihafilee salat
Võileivatort kalaga
Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Reede, 11. mai kl 10-12

Taastusravi arst
SPA administraator

Treener

www.usin.ee

Soodsaim

RESTORAN:

rehvitöökoda Keilas

Baarman, kelner, ettekandja

Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

HOTELL:

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00 P kokkuleppel

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

info@laulasmaa.ee

15€

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulunduslik
heategevusorganisatsioon, mis edendab laste õigusi ning tegeleb pere
kaotanud ja pere kaotamise ohus olevate laste tervikliku arengu
tagamisega Eestis. Juba aastast 1994 on SOS Lasteküla Eesti Ühing
pakkunud võimalikult perelähedast keskkonda vanemliku hoolitsuseta
jäänud lastele. SOS Lasteküla Eesti Ühingu rahvusvaheline katusorganisatsioon on SOS Kinderdorf International, mis koondab enda alla SOS
lastekülasid üle maailma. Eestis tegutsevad SOS lastekülad Keilas ja
Põltsamaal. Lisainfo internetis: www.sos-lastekyla.ee.

13.mai
Maeru Trahter 18!

Saab sünnipäevatorti
Esineb Urmas Koppel
Algus 22.00

TASUTA!

Broneeri laud varakult

tel.6713399

Otsime Keila lastekülla head inimest -

SOS EMA
SOS ema ülesandeks on kasvatada, juhendada ja hoida kuni
kuut last, kes vajavad (asendus) kodu. SOS ema elab koos
lastega Keila SOS Lastekülas ja hoolitseb nende eest kuni laste
lahkumiseni perest. SOS ema tegeleb pere igapäevase elu
korraldamisega, sealhulgas söögitegemise, riiete ja
kodukorrashoiuga.

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd

KOGEMUSTEGA
laadur-ekskavaatorija buldooserijuhile!
Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee. KIIRE!

SOS ema töö eeldab pühendumist, küpsust, paindlikkust,
väga head suhtlemisoskust ning iseseisvust.
Ootame Sind kandideerima, kui sul on soov pühenduda
lastele, kui sul on vähemalt kesk-eriharidus ning kui oled
valmis pikaajaliseks töösuhteks. Kasuks tuleb varasem
töökogemus laste ja/või noortega.
Sind ootab väljaõpe, head enesetäiendamise võimalused ning
motiveeriv kompensatsioonipakett (sh ilus elupaik peremajas
ja pensionisoodustus).
Kandideerimiseks palume saata 30.maini
motivatsioonikiri ja CV
meiliaadressil keila@sos-lastekyla.ee

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 ligi 500 inimest.
www.ensto.ee

Otsime Keila tehasesse eelneva töökogemusega

CNC freespingi
operaator-seadistajat
Kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• lihtsamate programmide koostamine
• metallkonstruktsioonide komponentide freesimine
• töödeldav materjal - profiilteras
Eeldame:
• vastavat kutseharidust
• eesti keele oskust
• kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust
• valmisolekut töötada vahetustega
Kasuks tuleb:
• inglise ja vene keele oskus
Tööle asumise aeg: juuli 2011

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

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.
Kandideerimine toimub ainult läbi CV Keskuse kuni 10. 06.2011.
Palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 18. 06.2011.
Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

