uudis

lugejaga kiri

meelespea

Keila Kooli Sõprade Klubi
kutsub toetama klaveri ostu

Kutseeetikast
lk 2

lk 3

Keila nädalaleht
Reede, 27.05.2011

1. juuni lastekaitsepäev

nr 21 (171)

uudis
uudised

Keila lasteaed
Miki tähistab
65. sünnipäeva
Keila Miki lasteaed sai alguse juba 1946.
aastal, kui kodanik Kiivele kuuluvas eramajas Metsa tänaval avati lasteasutus Keila
Lasteaed Harjumaal.
Kaks aastat hiljem, 1948, alustas lasteaed tööd Jaama tänaval
praeguses asukohas. Just Metsa tänaval asunud lasteasutusest sai alguse Keila esimene
lasteaed.
Mikis on pandud suur rõhk
loodusõppele ja seda toetab
tugev kunstiõpetuse liin. Abihoones asuvad ka keraamikaja kunstikamber. Kunstiruumi
kõige uhkem osa on keraamikaahi, mis võimaldab harrastada erinevaid kunstitehnikaid.
Miki lasteaed kuulub ka tervist
edendavate lasteaedade võrku.
Lasteaia juhataja Lenne
Nõu hindab kõrgelt kogu las-

teaia kollektiivi, kaader on
püsiv ja kogu kollektiiv on kui
üks perekond. Staažikaim Miki
lasteaia töötaja on Salme Iisrael, kes on palgal juba 1967.
aastast.
Möödunud aastast kuulub
Miki lasteaia juurde ka Mudaaugul asuv Ülase maja. Seega
on praegu Miki lasteaias kokku
8 rühma 142 lapse ja 48 töötajaga. 2008.aastal pärjati Miki
lasteaeda Keila Kauni Kodu
konkursil esikoha vääriliselt.
Harjumaa Kaunite Kodude
konkursil saavutas Miki lasteaed 2004. aastal II koha ning
2008. aastal III koha.

Keila Päev toob
linna melu
Laupäeval toimuva Keila
Päeva raames toimub
huvitavaid sündmuseid
mitmel pool linnas. Kuna
põhiline tegevus toimub
Keskväljaku piirkonnas,
suletakse kesklinn liiklusele juba ööl vastu laupäeva.

TEADE
uudised
Keila Lasteaed Miki kutsub 27. mail kell 16.00 kõiki endiseid töötajaid ja
vilistlasi 65 juubeliüritusele Jaama tn. 10

KEILA Selveris

lk 5

linna sünnipäeval

26.-29.05.2011 head hinnad!
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39

53,04 EEK
tavahind 4,49

Rakvere LK
peekon kondita
kg

-24%

3 -28% 3
99

62,43 EEK
7,98/kg
tavahind 5,59

Merrild
kohv Red
keskmine röst
või In-Cup
500 g

Keila Selver - Piiri tn 12, Keila. Kauplus on avatud iga päev 8:00 –23:00

49

54,61 EEK
1,55/kg
tavahind
6,90

-49%

Balbiino
kokteilijäätis vanilli
5000 ml/2250 g

2

79

-50%

43,65 EEK
0,23/rull
tavahind 5,62

Lambi
tualettpaber,
3-kihiline
12 rulli/pk

Piltidel on illustratiivne tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

Toodetud Eestis
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Kutseeetikast

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Urmas Veersalu

Esmaspäevast (16.maist) laulab siin ööbik ja eilsest (18.maist)
rukkirääk, kõneles teel Jõesaarel asuva must-kärbsenäpi pesa
juurde Urmas Veersalu nagu vanadest tuttavatest. Ja vanad
tuttavad nad ongi, sest nimetatud pesa pani Urmas ise Harjumaa Muuseumi juurde üles.
Eelmisel nädalal oli Urmasel viimane tööpäev Harjumaa
Muuseumis. „Seitse aastat tööd sai 19. aprillil täis ja kui ma
nüüd ära ei lähe, siis … ma tahan oma elus veel põnevat avastada,“ rääkis Urmas oma lahkumise tagamaadest.
Avastanud on Urmas küllaga. Tal on kraad haldusjuhtimises.
Luua Metsanduskooli lõpetas ta loodusretke juhina. Hetkel õpib
ta Haapsalus mööbli restaureerimist, et kodutalus olev mööbel
korda teha. Armastuse vanade esemete vastu on ta saanud
muuseumist.
Ameti järgi oli Urmas muuseumis majandusjuhataja. Aga
nagu ikka väikeses asutuses, tuli teha seda, mida vaja. „Tegin
meestetöid ja muud, näiteks näitemängu,“ räägib Urmas. Ka
laste õuesõppe programmid olid tema vedada. Ja matkad.
Ilumetsa looduskeskuses on praegugi väljas Harjumaa Muuseumis loodud näitus „Matkakutse“, mille Urmas tegi koos Tiia
Jalakasega Luua Metsanduskooli lõputööks. Urmas usub, et
küllap teised tema algatusi jätkavad.
Vabatahtlikuna on Urmas Noortekeskusega koos teinud neli
aastat O-ÖÖd. Lisaks juhendab ta Keila G4S Noorteklubi tööd.
Veel on Urmasel hobid. Näiteks linnud. Ja pildistamine. Peale
Keila fotojahte on ta hakanud aparaati pidevalt kaasas kandma, sest iial ei tea, mida huvitavat ette satub. Nii on tal kogutud
linnupiltide pangas umbes 50 eri liiki linde. Aga esimesena tuleb ikka meelde see, mida ei õnnestunud jäädvustada. Näiteks
sel kevadel autoroolist nähtud kolme metskitse üleujutuseaegsel Keila jõe luha veepeeglil. Nõnda ongi Urmas nüüd avatud
uutele ja huvitavatele pakkumistele.
Parandades eelmise nädala tegijat:
Ott Tomingas sündis ikka 2011.aastal. Vabandust.

keila leht
leht@keila.ee

Iga töö nõuab tema tegijalt pühendumist. Kui see puudub, on
tulemus ebarahuldav ja ka tegija ise pole tehtuga rahul. Eriti
tunnetame seda selliste elukutsete puhul nagu õpetaja, politseimaetnik, arst ja ka muud
ametid, kus toimub nö vahetu
kokkupuude inimesega.Käesoleval juhul tahaksin esile tõsta
just arsti elukutse tähtsust.
Hippokratese vande andmisel,
milles on loetletud arsti kutseeetika nõuded, pühendub inimene täielikult teise inimese
teenimisele oma eriala ulatuses.

Konkreetse näite saame tuua
meie väikese Keila perearstikeskusest. Perearst dr Juta Vikerpuu on inimene südamega, kes
püüab kõigile hädadele lahenduse leida. Kui oma teadmistest
tuleb puudu, küsib nõu teistelt
või suunab hädalise vastava eriala spetsialist poole. Sealjuures
on suhtumine tihtipeale virisevasse, närvilisse, mitte millegagi rahulolevasse
patsienti
mõistev ja inimlik. Teame igaüks omast käest, kui torisevaks
ja rahulolematuks me muutume, kui mõni tõbi juhtub kallale
tulema. Ja siin peabki arst ole-

ma see, kes suudab rahulikult
me hädad ära kuulata, õige järelduse teha, milles viga ja vastavalt sellele, leidma õige ravi
häda kõrvaldamiseks.
Kahjuks on aga meie Perearstikeskuses kõigi toredate
arstide seas ka erand. Ma poleks
küsimust üles tõstnud, aga lisaks enda väga ebameeldivale
kogemusele, lausa nõudsid mitmed inimesed, et sellest tuleb
rääkida. Küllaltki erudeeritud,
noor ja nagu kuulda aktiivse
ühiskondliku tegelasena tuntud
dr. Kukk kaotab pidevalt teda
usaldavaid patsiente. Ja min-

nakse teise arsti hoole alla just
sellepärast, et tal puudub inimlik soojus patsientidega suhtlemisel. Omast majast on mul
konkreetne näide, kus dr Kuke
mitu kuud kestnud „ravi“ viis
inimese seisu, et alles peale
tema alt äraminekut ja õige ravi
saamist, hakkab ta tervis jälle
taastuma. Analoogiliseid signaale on rohkemgi ja sellepärast
arvataksegi, et arst peab kõigepealt jäägitult pühenduma oma
elukutsele ja alles siis olla silmapaistev muus valdkonnas.
Villi kask

VASTUS LUGEJA KIRJALE

Kõigi soovide järgi olla polegi alati nii lihtne

alar kukk
KEILA PEREARST

Kahtlemata väärivad kiitust nii
Dr. Virkepuu, kui ka teised kohalikud perearstid, kes on aastakümneid hoolivalt kohalikke
inimesi aidanud ilma kohaliku
omavalitsuse toetuseta, tagades esmatasandi arstiabi nii
kohalikele kui ümberkaudsetele inimestele. Kindlasti pole
kohane arutada lehes majanaabri terviseprobleeme. Inimlik soojus on aga kindlasti inimestega suhtlemisel oluline
ning paraku, mida vähem on

aega, seda vähem seda väljaspoole näha on.
„Külmetushaiguste“
perioodidel on kõigil perearstidel
tööd väga palju ja aega vähe,
sest sageli on vastuvõtul ühe
inimese asemel terve perekond
ning see mõjutab ka suhtlemist, mis on lakoonilisem ja
konkreetsem ning sõltub konkreetsest isikust ja ka kogemustest. Kui soe suhtleja arst oskab olla, on iseküsimus.
Kindlasti on vajalik selle oskuse pidev täiustamine. See pole
siiski alati arsti juures primaarne.
Ühiskondlik aktiivsus võtab
üksjagu aega ja vajab omapoolset panustamist ning eelistaksin keskenduda oma erialale ja
perele, paraku kujunes teisiti,
just seetõttu, et Keila elanikud
pole siiski ükskõiksed tervishoiu suhtes ja leiavad, et kohaliku omavalitsuse suhtumine
peab muutuma, ning nüüd on
lõpuks selleks ka reaalne võimalus. Tervishoid pole vaid

„kuskil kaugel oleva riigi“ asi.
Sageli on kummaline, kuivõrd tihti inimesed räägivad
„vale ravist“, vale ravi küll ühe,
küll teise eri- jt arstide juures.
Milliste teadmiste põhjal?
Teadmata, et mõnikord on ravimine pikem protsess, mis ei
kulge mitte ühest „vale ravi“
etapist järgmisteni, vaid konkreetsel ajahetkel on iga etapp
ravist põhjendatud, lähtutakse
ikkagi konkreetsest inimesest
ja tema vaevustest! Aja jooksul
inimese haiguste kulg muutubki. Näiteks poole aasta
jooksul võib inimese jutt sama
probleemi kohta küllaltki erinev olla, pool aastat tagasi polnud veel õige aeg, et operatsiooni kasuks otsustada (millel
on omad riskid), jne. „Vastunäidustatud“ võib tähendada
seda, et ravimit tegelikult võib
kasutada küll, mõnikord on
see lausa vajalik, kuid seejuures tuleb kontrollida teatud organite tööd. Mõnikord elatakse
oma fantaasiamaailmas nii-

võrd veendunult, et mistahes
selgitused on tulutud, käiakse
ühe eriarsti konsultatsioonilt
järgmistele, kordagi enesele
ausalt probleeme tunnistamata.
Elukohamuutust arvestamata, tegelikult „kaovad“ ehk
vahetavad perearste siiski vaid
üksikud, neid mitteusaldavad
patsiendid ja nii ongi õige, sest
kindlasti peaks leidma Keila
kaheksa perearsti seast inimese, kelle suhtes on usaldus ja
kelle suhtlusstiil on sobivaim.
Arst on samuti inimene, mitte
kõiketeadev ja ettenägev robot
ning hea ravitulemuse tagab
ennekõike patsiendi ja perearsti vaheline hea koostöö.
Vabandan, kui ma pole olnud inimlikult soe ja mul pole
olnud selleks aega ega jõudu.
Tore, et olete leidnud endale
inimese, kellega Teil koostöö
sobib. Ja loomulikult, loodan,
et mul on edaspidi rohkem
aega ka enda jätkuvale koolitamisele ja täiendamisele.

Nädal piltides

Foto: erakogu

Foto: VALDUR VACHT

PKC pidas reedel 20.juubelit. Pildil vasakult
PKC AS juhataja Jani Kiljala, linnapea Tanel Mõistus ja HE
nõukogu esimees Endel Palla

Keila nädalaleht

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

Sotsiaalkeskuses avati hooaja ülevaatenäitus.
Näitusele on välja pandud sotsiaalkeskuse käsitööringides valminud tööd. Oma hooaja ülevaatenäituse avas ka
kultuurikeskus.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: VALDUR VACHT
Teisipäeval pandi Saajose uue
tootmishoonele nurgakivi. Endel Palla demonstreerib ca
5000 ruutmeetrilise tootmishoone projekti. Uues tehases
peaks töökoht olema 120 inimesele.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Kooli Sõprade Klubi kutsub:
aita osta uus klaver!
Kool ja kooliharidus on keilakatele olnud
läbi aastate väga oluline. Juba eelmise
sajandi kolmekümnendatel aastatel osales koolihoone valmimisel pea terve linna
kogukond. Keilas täitub tänavu 320 aastat
koolihariduse andmisest.
MTÜ KEILA KOOLI
SÕPRADE KLUBI
Uue kooli teke ja hoone valmimine on oluline mitte ainult
lastele, vaid kogu linna arengule laiemalt. See on ajendanud
inimesi mõtlema, kuidas kogukond saaks osaleda hariduselu arendamisel. Kes on tahtnud teha annetust, kes osaleda
ehitusel, kes koristamises.
Tänaseks on pikalt idanenud mõte saanud teoks. Lapsevanemad ja koolile lähedased inimesed kogunesid ning
asutasid mittetulundusühingu
Keila Kooli Sõprade Klubi.
Keila Kooli sõprade eesmärk on anda inimestele ja
organisatsioonidele võimalus
panustada kooliellu nii mõtte
kui ka teoga. Oma panuse andmiseks on võimalik teha annetus või astuda klubi liikmeks,
et ka tegudega kaasa aidata.
Klubi kogutavad vahendid
jaotatakse igal aastal erinevate
koolielu valdkondade toetuseks vastavalt kooli juhtkonna
ning kooli nõukogu taotlustele. Toetatakse nii õpilasi ja
õpetajaid kui aidatakse koolil
korraldada üritusi ning soetada õppevahendeid, ilma milleta saab kool küll oma igapäevast elu elada, kuid samas on
ikka midagi olulist puudu.
Aita osta uus klaver
Oma esimese eesmärgina otsustas klubi aidata kaasa Estonia kontsertklaveri jõudmisele
aulasse. Saame aru selle ülesande ambitsioonikusest - kla-

KEILA
KOOL

veri hind on umbes 40 000 €.
Et uus klaver peagi kooli
aulasse jõuaks, kutsume kõiki
Keila Kooli sõpru üles kaasa
aitama.
Annetused on oodatud:
• Keila Kooli Sõprade Klubi annetuskastidesse, mis on
avatud Keila linnas toimuvatel
avalikel üritustel.
• MTÜ Keila Kooli Sõprade
Klubi arvelduskontole number
221052444406. Selgitusse palun märkida „Keila Kooli klaver“.
Lisaks on igaühel võimalus
toetada klaveriostu, soetades
endale klaveris nimelise klahvi.
Klahvi soetamiseks tuleb toetada klaveriostu kas 100 euro
(must klahv), 450 euro (valge
klahv) või 1000 euro (kolmkõla) suuruses summas. Klahvi

Tänaseks on
pikalt idanenud
mõte saanud
teoks.
Lapsevanemad
ja koolile
lähedased
inimesed
kogunesid ning
asutasid
mittetulundus
ühingu Keila
Kooli Sõprade
Klubi.

Viimane nädal

Algkoolimaja
30. mail 		
Pannakse välja aastahinded
31. mai ja 1. juuni Kevadlaager 5. klassidele
3. juuni 		
Lõpuaktused ja tunnistused

Põhikooli ja gümnaasiumimaja
30. mai 		
Koolipäev
31. mai 		
Pannakse välja aastahinded
1. juuni 		
Õppekäikudepäev
2. juuni 		
Spordipäev – Orienteerumine
3. juuni 		
Kell 9.30 aktus koolimaja ees lipuplatsil
		
Kell 10.00 klassijuhataja tund ja
		
tunnistuste kätteandmine
Alates 6. juunist Algavad üleminekueksamid ning
		
jätkuvad lõpueksamid.
Soovime kõigile eksamitegijatele rahulikku meelt ja kindlat kätt!
Kohtumiseni sügisel!
Keila Kool
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Lühidalt
Keila Tervisekeskus
tähistab 10.sünnipäeva
Keila Kooli abituriendi Piret
Krustoki käe all valmisid tervisekeskuse sünnipäevaks seitse
keskust tutvustavat lühiklippi.
Videotega on võimalik tutvuda
youtube keskkonnas.
Tervisekeskuse ehitus algus
27.märtsil 2000. Keila Tervisekeskuse ujula avati 25.mail
2001.aastal. Linnarahvale avati
ujula 26.mail. Pallimängude saal
avati 5.detsembril 2001.aastal
esimeste ametlike korvpallimängudega.

Keilas peagi kaks
disc – golfi rada
Keila Kooli klaver

Foto: URMAS ORUNURM

KASULIK
Keila Kooli Sõprade Klubi tegevustest saab lugeda Keila
Kooli kodulehelt www.keilakool.ee ning Facebook’ist.
Samast leiab klubi liitumisavaldused.
MTÜ Keila Kooli Sõprade
Klubi arvelduskonto number on 221052444406.
Lisainfo:
sobrad@keilakool.ee

ostmiseks tuleb kanda vastav
summa MTÜ Keila Kooli Sõprade Klubi arvelduskontole
number 221052444406, selgituseks tuleb märkida klahvi
nimi ja number.
Klahvi sümboolsed omanikud saavad selle tõestuseks

vastava tunnistuse ning ära
nimetatud klahvi omanike nimekirjas Keila Koolis ja kooli
kodulehel.
Kui Sina tahad, et Keila
Kool areneks, siis vali Sulle
sobiv viis kooli toetamiseks.
Ootame Sind!

AS Samat sõiduplaani muutus
Alates 6. juunist
muudab AS Samat
liini nr 177
sõiduplaani.
Sellest kuupäevast
lisandub liin nr 177A
millega tekib Keila linna
elanikel võimalus
pääseda
lihtsamalt eriarstide
vastuvõtule PERH’i
Mustamäe korpuses.

Peatus

Väljumised

Keila jaam

09:30

11:30

13:30

Vääna-Posti

09:44

11:44

13:44

Harku

09:48

11:48

13:48

Lepistiku

10:03

12:03

14:03

Koskla

10:06

12:06

14:06

Taksopark

10:07

12:07

14:07

Estonia

10:14

12:14

14:14

Peatus

Väljumised

Estonia 5

10:30

12:30

Koskla

10:36

12:36

Lepistiku

10:43

12:43

Harku

10:56

12:56

Vääna-Posti

11:00

13:00

Keila jaam

11:13

13:13

Keila terviseradadel on üles
seatud uus disc-golfi rada. Tänaseks on korvid paigas ning
radagi juba kasutuses, kuid tiialade tähtistus ja rajaskeem on
alles tegemisel. Kuidas disc-golfi mängitakse ning kus täpselt
uus rada on, saab uudistama
minna pühapäeval toimuval
Eesti meistrivõistluste esimesel
etapil.

Keila Selver laieneb
Ehitustööd Keila Selveri laiendamiseks on kestnud juba rohkem
kui nädala. AS Selveri avalike
suhete juht Annika Vilu selgitas,
et kuna Keila Selver on klientide vajadustele kitsaks jäänud,
tõi see kaasa otsuse nii müügipinna kui lao suurendamiseks.
„Müügipinda tuleb juurde pisut
üle 600 ruutmeetri ning ladu
suureneb 80 ruutmeetri võrra. Kõik ümberkorraldustööd
saavad tehtud jaanipäevaks.“
Ehitustööde ajaks on ajutiselt
suletud allüürnike pinnad, kuid
enamik neist taasavatakse juuni teisel nädalal. Keskusest lahkuvad tehnikapood ja kauplus
Sõbralt Sõbrale.
„Laienenud kauplus hakkab
Keila inimestele pakkuma ka
laienenud kaubavalikut. Ruumi
saavad juurde pea kõik toidukaubad, eelkõige liha, kala, juustud,
puu- ja köögivili, piimatooted
ning leib, sai. Tarbekaupadest
paraneb hooaja- ja aiatoodete
valik,“ ütles Annika Vilu.

Meeledetuletus Keila
Päevaks
Korraldajad ja Politsei meenutavad, et ka Keila Päeva ajal ei
ole avalikus kohas alkoholi tarvitamine lubatud. Erand on vaid
Keskväljakul asuv alkoala, kus
tohib tarbida vaid kohapeal soetatud jooke.
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Keila Linnavolikogu liikmete ja Keila Linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol.1
Majanduslike huvide deklaratsioonid esitatakse Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 toodud
vormi järgi ja need sisaldavad
järgmisi andmeid:
I. Üldandmed
1. Ees- j a perekonnanimi.
2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnitusraamatusse kandmiseni ka ehitised
ja nende osad, deklareeritakse
ka pooleliolevad ehitused, ühisja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa
selles): otstarve; asukoha maakond, vald, linn; kinnistuspiirkond; kinnistu number.
7. Registrisse kantud autod,
vee-ja õhusõidukid: sõiduki liik,
mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv): pank, arve liik.
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk dekla-

reerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 3500 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid, jms).
IV. Andmed muude tulude
kohta
12. Muud regulaarsed tulud
(palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub
ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh
nõukogudest saadavad
hüvitised, nimetades nõukogu
ja näidates hüvitise suuruse;
intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikas, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist).
(tulu suurust ei avaldata)
V. Andmed maksustava tulu
ja dividenditulu kohta (Ei kuulu avaldamisele).
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
KEILA LINNAVOLIKOGU
LIIKMED
1) 1. Meelis Aab 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus.
5. Puudub. 6. Elamu, Harjumaa,
Keila linn, 2355702 7. Honda

Civic sport 2006 8. Hansa Pensionifond K3, Pensionikindlustus fondides, Gregori Fondiplaan, OÜ Aa2B osakapital. 9.
AS Swedbank: arvelduskonto ja
krediidikonto. 10. AS Swedbank,
41 589 EUR. 11. AS Swedbank,
hüpoteek. 12. AS Veho töötasu,
volikogu liikme hüvitis.
2) 1. Ilona Laido 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub. 6. Korteriomand, Keila
linn, 29601:004:0017; maatulundusmaa (1/2), Harju maakond, Saue vald 72704:001:0287
ja 72704:001:0289. 7. Puudub 8.
Puudub. 9. AS SEB Pank, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto ja väärtpaberikonto.
10. AS SEB Pank, hüpoteeklaen
15 891,27 eurot. 11. SEB liising.
12. Politsei- ja Piirivalveamet,
ametipalk; AS Vireen nõukogu
liikme tasu; volikogu liikme hüvitis.
3) 1. Jaan Murdla 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. elamumaa
(korter), Keila linn, 3 867 102;
elamumaa (korter ½ ühisomandist), Keila linn, 11 651 002,
elamumaa (garaažiboks), Keila
linn, elamumaa (parkimiskoht
½ ühisomandist), Keila linn. 7.
sõiduauto Toyota Avensis Verso; sõiduauto VW Passat. 8. AS
Harju Elekter, 17 079 aktsiat,
51 920,16 eurot, Swedbank AS

pensionifond K2 20 713,295
osakut, 16 954,87 eurot. 9.
Swedbank AS 2 arvelduskontot, krediidiarve, 3 tähtajalist
hoiusearvet, AS SEB Pank arveldusarve, 2 väärtpaberikontot,
tähtajaline hoiusearve. 10. AS
Swedbank, 34 205,19 eurot. 11.
Swedbank hüpoteek. 12. PUREstonia juhatuse liikme tasu ja
lisatasu, volikogu rahanduskomisjoni esimehe hüvitis, volikogu liikme hüvitis.
4) 1. Natalia Debkova 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. korter,
Harjumaa, Keila linn, 6371402.
7. Puudub. 8. puudub. 9. AS
Swedbank, arvelduskonto. 10.
Puudub. 11. Puudub. 12. Mustamäe
Humanitaargümnaasium, töötasu, pension; volikogu liikme hüvitis.
5) 1. Alar Kukk 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus.
5. Puudub. 6. korteriomand
(50%), Harjumaa, Keila linn,
31302; korteriomand (50%)
Harjumaa, Keila linn 42524,
kinnistu, Ida-Virumaa, Lohusuu vald. 7. sõiduauto BMW
118i. 8. Keila Perearstikeskus
OÜ, 1 osa, 400 krooni. 9. AS
SEB Pank, 2 arvelduskontot ja
krediidilimiidikonto; AS Swedbank, arvelduskonto. 10. AS
SEB Pank 18 424,20 eurot ja 88
036,53 eurot.

projekteerida ja ehitada sild
Linnuse teel üle Keila jõe
vasaku haru.
Pakkumuste
esitamise
tähtaeg on: 15. juuni 2011
kell 10:00.
Hankedokumentide
omandamiseks peavad huvitatud isikud esitama kirjaliku avalduse e-posti aadressil
klv@keila.ee,
tel.

6790700. Hankija väljastab
hankedokumendid huvitatud isikutele pakkuja e-posti aadressil.
Originaaldokumendid
asuvad Keila Linnavalitsuses aadressil Keskväljak 11,
76608 Keila, kus nendega
on soovi korral võimalik
tutvuda tööpäevadel kell
09.00 kuni kell 16.00.

Keila Linnavalitsus teatab
Keila Linnavalitsus on kuulutanud välja kaks lihtmenetlusega hanget:
- „Keila jõe vasaku haru veevoolu taasavamine ja ökoloogiline tervendamine. Jõesängi puhastamine“
- „Keila jõe vasaku haru veevoolu taasavamine ja ökoloogiline tervendamine. Silla ehitus“

Ehitustööde teostajatelt eeldatakse vastavat kogemust
ja registreeringuid.
Esimese hanke mahus
tuleb puhastada ja murustada Keila jõe vasaku haru kaldad, taastades normaalse
veevoolu; rekonstrueerida
vajalikud truubid ja ümber
tõsta kommunikatsioonid.
Teise hanke mahus tuleb

Securitas
securitas 1660
18.05 20:25 – Juhtimiskeskus
teatas, et Pae 10 kortermaja 1.
trepikojas magab vanem naisterahvas. Kohale jõudes selgus, et
isik on tugevas joobes ning kohale kutsuti politsei. Kuna tunni
möödudes polnud politsei veel
kohale jõudnud, kutsuti G4S
Keila patrull, kes aitas isiku koju
viia.
19.05 09:03 – Patrullekipaaž
märkas Jõe skatepargis kahte
poissi, kes väitsid, et neil on 2
esimest tundi vabad. Kooli helsitades selgus, et tegelikult tunnid toimuvad ja patrull toimetas
poisid kooli.
19.05 20:24 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parkimis- ja peatumiskeelualal Honda Civicut
(081 MBT), mis hõivas täielikult
kõnnitee. Juhile tehti hoiatus.

19.05 20:30 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas isikut
alkoholi tarvitamas. Isikule tehti
märkus, mille peale mees vabandas ja viskas purgi prügikasti.
20.05 21:00 – Politsei teatas, et
Keskväljakul Videoplaneti ees
magab kodutu. Kodutu oli raskes joobes ning ta kulmul sügav
haav. Kohale kutsuti kiirabi, kes
isiku üle vaatas, ning andis üle
politseile.
20.05 21:45 – Politsei teatas,
et Lauluväljakul tarvitab kamp
noori alkoholi. Patrullekipaaž
kontrollis isikute dokumente,
neli poissi sõitsid kiiresti jalgratastega minema. Kohalolijatest
üks oli alkoholijoobes. Tema
andmed edastati politseile.
20.05 00:20 – Patrullekipaaž
märkas löökauku Pae tn 11 ees.
21.05 15:54 – Patrullekipaaž
märkas Paldiski mnt Tutermaa
poole sõitmas alkoholijoobes

jalgratturit. Teavitatud politseid,
kes andis loa isiku kinni pidamiseks. Üle antud politseile.
21.05 21:25 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis seltskonda
lahtiste alkoholipudelitega. Isikuid hoiatatud, korrale kutsutud
ja minema saadetud.
22.05 00:04 – Juhtimiskeskus
teatas, et Luha tn 13 maja ees
rikuvad joobes isikud öörahu.
Patrullekipaaž tuvastas isikud
ja palus vaiksemalt võtta. Isikud
vabandasid ning lahkusid.
22.05 12:10 – Säästumarketi
turvatöötaja teatas, et vanem
naisterahvas, kes nägi kaupluses vargust pealt, ei julge koju
minna, kuna varas pidavat väljas
ootama. Patrullekipaaž kohale
jõudes kedagi väljas ootamas ei
märganud ning aitas naisterahva Niidu tänavale.
22.05 15:30 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis kolme noort

murul magamas. Isikud üles
äratatud ning palutud mitte magada. Noored tõusid ja lahkusid,
alkoholijoobe tunnused ei märganud.
22.05 22:05 – Patrullekipaaž
märkas Jaama tn isikuid alkoholi tarvitamas. Isikud korrale
kutsutud ja minema saadetud.
23.05 14:26 – Patrullekipaaž
märkas Lauluväljakul 5 katkist
pinki.
24.05 10:28 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas parkimis- ja peatusmiskeeluala märki
pikali maas. Teaviatud Selveri
administraatorit ja Varahooldust.
24.05 20:01 – Juhtimiskeskus
teatas, et Luha ja Kalda tn ristmikul noortekamp tarvitab alkoholi. Patrullekipaaži kohale
jõudes selgus, et tegu hoopis
kahe kodutuga, kel polnud alkoholipudelid nähtaval.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Изменение
маршрута
№177 с 6-го июня
Начиная с 6-го июня, к обычному маршруту движения по
линии № 177А, по просьбе
жителей Кейла, добавилась
остановка «Лепистику», которая позволит попасть в Мустамяэскую больницу. Маршрутка № 177А отъезжает от
железнодорожной станции
Кейла в 9.30, 11.30, 13.30. (стр
3)
Недоходное предприятие
«Клуб друзей Кейлаской
школы»
Строительство новой школы
является важным событием
не только для учеников и их
родителей, но и для всех горожан. Это событие, которое
заставляет задуматься над
тем, каким образом город и
все его жители могут поучаствовать в развитии образовательной жизни нашего города. Идеи объединения всех
заинтересованных лиц недавно получила воплощение
– было организовано недоходное предприятие «Клуб
друзей Кейлаской школы».
Цель новой организации –
дать возможность всем желающим тем или иным способом внести свой вклад в
развитие школы, в развитие
образовательной жизни города. Все накопленные средства (например, пожертвования) каждый год будут
распределяться для поддержки различных сфер школьной жизни, согласно ходатайству администрации либо
совета школы. Деньги могут
использоваться для приобретения учебных пособий, на
проведение
мероприятий,
поддержку учащихся и учителей. (стр 3)
Организация движения
транспорта на дне города
28 мая на дне города центр
города будет закрыт для движения транспорта с 4-х часов
до 2-х часов 29 мая. Для движения закрыта часть города
от перекрестка улиц Луха и
Юлесыйду до перекрестка
улицы Яама и Палдиского

шоссе и до перекрестка ул.
Охту и Хаапсалуского шоссе.
Организаторы мероприятия
надеются на понимание жителей центра города. (стр 5)
65 лет детсаду «Мики»
Детский сад «Микки» был
открыт уже в 1946 в частном
доме, принадлежащем частному лицу. Два года спустя, в
1948 году, детсад продолжил
свою деятельность по действующему поныне адресу на
улице Яама. Сейчас на территории детсада еще находиться маленький домик, в котором действует центр по
изучению природы. Там же
находятся мастерские – художественная и керамическая.
Именно изучение природы и
искусство являются приоритетами
работы
детсада
«Мики». Заведующая Лене
Ныу высоко оценивает работу коллектива. Старейший
работник детского сада Сальме Исраэль трудится на этом
месте с 1967 года. 27 мая детсад приглашает своих выпускников и всех бывших и
настоящих сотрудников на
праздник, который начнется
в 16.00. (стр 1)
День рождения Оздоровительного центра
На этой неделе свой 10-й день
рождения отмечает городской оздоровительный центр.
Абитуриент Кейлаской школы Пирет Крусток сняла 7 видеоклипов о деятельности
центра. Клипы можно посмотреть на сайте www.youtube.
com. Строительство центра
началось 27 марта 2000 года
и завершилось 25 мая 2001
года. На открытии центра
присутствовало более 200 гостей, в том числе и спикер
Рийгикогу Тоомас Сави. (стр
3)
Дни
кладбищенских
праздников
Кладбище Корви – 5 июня в
13.00.
Кладбище Карьякюла – 19
июня в 14.00.
Кладбище Охту – 7 августа в
14.00. (стр 7)

keila päev
LAAT

2011

9.30 - 16.00

KESKVÄLJAKU LAVA
28. mai 2011
10.00
10.35
10.50
11.30
11.45
11.55
12.15
12.30
13.00
13.40
13.55
14.10
14.50
15.05
15.15
16.00
16.35
17.30
18.30
20.00

Keila Linnaorkester
“Kittysandskulls” laste tantsutrupp
Keila linna poistekoori ettevalmistuskoorid
Siki Tantsustuudio
Linnapea tervitus
Kaunid kodud; Keila parimate
legendide esitlus ja autasustamine
Segakoor Noodimurdjad
Võimlemisklubi „Sistrum„
Rahvatantsupõimik
Keila Muusikakool
Ingerisoomlaste Tallinna Seltsi
tantsurühm “Kataja”
Kõhutantsutrupp “Asmarah”
Huittise võimlejad
JJ-Street tantsukool
Keila Koer 2011autasustamine;
Keila Koerasõprade Klubi IPSON esinemine
Manipulated Mindz
Ansambel Fucktor
Ansambel Kodanik
Keila Linnaorkester
Ansambel President

PARGI LAVA
28. mai 2011
10.30
10.55
11.20
11.40
12.05
12.25
12.30
13.30
14.30
15.00

Lasteaed Rukkilill
Lasteaed Sipsik
Lasteaed Miki
Lasteaed Vikerkaar
Bel Canto laste laulustuudio
Keila Tervisekeskuse Showtantsurühm
Lastejooks
Sille Krooni Laulustuudio
Tiimspordi teatejooks
Trummikooli lõpetamine ja show

Näitused
16. mai – 16. juuni Näitus lastele „Mänguasi – mängu asi“
Raamatukogu lugemissaal.
24. mai – 3. juuni Hooaja ülevaatenäitus „Lihtsalt rõõmuks“
Keila Sotsiaalkeskus
25. mai – 28. mai Tarbekunsti kevadnäitus
Keila Kultuurikeskus
26. mai kell 12.00 Helle Perens räägib näitusest „Paerännak“
Harjumaa Muuseum
28. mai kell
„Harju elu“, „Paerännak“, „Omapead jäänud
11.00-18.00
saared”. Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta
saartele“ (piletiga).

Päeva juhib Rohke Debelakk
Jüri Peetson / laadainfo - 5113053; Kalle Kask - 5016447;
Korraldajal on õigus teha programmis muudatusi

Liikluskorraldus Keila Päeval
Keila Päeval, 28.mail on Keila kesklinn liiklusele suletud alates
kella 4-st kuni 29.mai öösel kella 3-ni. Liiklus on suletud Luha ja
Ülesõidu tänava ringristmikust Jaama tänavani Paldiski maanteel
ja Ohtu teeni Haapsalu maanteel. Keila Päeva laada-alale Paldiski
maanteel ja Haapsalu maanteel pääsevad kaubitsejad sõidukitega
kuni kella 9.00-ni. Korraldajad vabandavad sulgemisele kuuluva
piirkonna elanike ja asutuste ees võimalike ebamugavuste pärast

ja paluvad hädavajalikud sõidud teha väljaspool sulgemisaegu.
Kesklinnast ümbersõiduks soovitab linnavalitsus kasutada teekonda Põhja tänav, Piiri tänav, Ehitajate tee, Kruusa tänav. Uus tänav
muutub ühesuunaliseks suunaga Haapsalu maanteelt Ülesõidu
tänava suunda. Uuel tänaval keelatakse ka sõidukite parkimine
ühel teepoolel.
Autobussipeatus Raeapteegi juures jääb samasse kohta.

28. mai tegevused
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 - 14.00

10.00 - 15.00
10.00 - 15.00

10.30
10.30 - 12.30
12.00
11.00 – 17.00
10.00 – 15.00

10.00 – 15.00
12:00 - 14:00
12.45 – 14.30
11.00 – 14.00
10.00 – 16.00
11.00 – 13.00
16.00

Pannkoogiküpsetamine (Kiwanis ja Kinake klubi)
Supiköök Sotsiaalkeskuse ees
Tuleohutus nõuandeid ja muud huvitavat näitab
MTÜ Padise Päästeselts
Expo ala
Raadioamatööride tehnika ja selle esitlus
Keila Keskväljak
Ohutut liiklemist propageerivad simulaatorid ja
õppevahendid Maanteeametist autokool Aide kaasabil
Kultuurikeskuse kõrval
Ipsoni Match Show Keila lauluväljakul
Keila lauluväljak
Keila Lions klubi jalgratta vigursõidu võistlus
Keskpargis
Keila Päeva paarismälumängu turniir
Keila Linnavalitsus
Keila Jõud 2011 www.programm.ee
Keila Keskväljak
Hiirekese Mängutoa telk.
Heategevuslik käsitöö ja loterii.
Pargilava ees
Meestehoid –
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Keskväljak, Kultuurikeskuse kõrval
Lahtiste uste päev Põhja 8a3 elumajas.
Tutvuda saab hoone ning vabade korteritega.
Keila Tervisekeskuse testitelk
Keskväljak
Keila Jalgpalliklubi võistlused
Keskpark
Keila Päeva skatepark (võistlus 13.00)
Linnavalitsuse kõrval
Keila Korvpallikooli viskevõistlus
Linnavalitsuse kõrval
Segakoor „Keila“ ja Keila Kooli Noortekoori kontsert
Keila Kool

Turvafirma Grifs OÜ - 53447184

Nädala kava
27. mai 18.00

Keila Noorte Laulu- ja Tantsupidu
„Ilmasammas“
Keila Kool
29. mai 10.00
Keila sünnipäeva maleturniir
Keila Kool
29. mai 10.00
Eesti disc-golfi meistrivõistluste I etapp
Keila Terviserajad
29. mai 12.00-21.00 „Keila tantsib“ tänavatantsu workshop
Keila Noortekeskus
29. mai 17.00
kontsert „ Tuulte helid“
Keila Miikaeli kirik

Keila Päev Harjumaa
Muuseumis
11.00 – 16.00

Keila päeva käsitööõuel on kohal
Rossi sepad, Niitvälja nahakoda, vana
mööbli restaureerija Eha Vacht ning
Hea Villa Selts. Avatud välipuhvet
„Roheline Konn 3“. Kirikuesise platsi
ümbrisketi taastamiseks ketilülide
meisterdamine. Karkudel käimine,
vibulaskmine ja osavusmängud lastele

11.00

Reeda rühm, Lahepere Lained ja
Memmede ühendatud lauluansambel

13.00

Harju KEK-i rahvapilliorkester
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Keila lasteaias Vikerkaar
lõppes spordinädal

Juba kaheteistkümnendat korda toimus 16.-22. maini
lasteaias Vikerkaar
spordinädal.
sirje aija

LIIKUMISÕPETAJA

Spordialad, milledel lapsed
oma võimeid näitasid ja võistlusmomenti kogesid oli kolm
ning alad jagatud kolmele
päevale.
Esimesel päeval hüppasid
lapsed hoota kaugushüpet,
teisel päeval viskasid palli ja
kolmandal päeval jooksid 30
m jooksu ja toimus rühmadevaheline pendelteatejooks.
Häid tulemusi näitasid 3-4.
aastaste laste hulgas Tom
Oskar, Greete ja Martha Lota
Naksitrallide rühmast. Tom
Oskar võitis kõigil kolmel
alal esikoha.
6.-7.aastaste laste hulgast
on saanud traditsiooniks
kolme ala soorituse põhjal

selgitada välja lasteaia parim
sporditüdruk ja spordipoiss.
Tublisid spordilapsi, kes näitasid võrdseid tulemusi, oli
palju. Selle aasta tiitli Sporditüdruk 2011 omanikuks sai
Katariina Asumaa ja parim
Spordipoiss 2011 on Marten
Hendrik Kelement.
Jooksude päeval toimunud
rühmadevahelise pendelteatejooksu võitis Kullaketrajate
rühm.
Viiendat korda toimus
spordinädala raames ka sportlik perepäev, millest võttis osa
153 last peredega. Ühisvõimlemise osalejatele viis läbi liikumisõpetaja Sirje ja lasteaia
spordiahv Jo-Jo. Lihased soojaks võimeldud oligi aeg asuda sportima.
Sõimelapsed veeretasid ja
viskasid palli, jooksid teatejooksu; 3-4.aastased lapsed
läbisid vanematega takistusriba, toimus palli slaalom ja
palliviske võistlus; 5.-6.aastased lapsed hüppasid hüppepalliga, mängisid keeglit, vis-

Moisarid naasesid
kaotuse ja võiduga

kasid palli ning 6-7.aastastel
laste spordialadeks olid hüpitsaga hüppamine, korvpalli
slaalom ja hoota kaugushüpe.
Enim osalejaid perespordipäeval oli Pöial-Liisi, Naksitrallide, Pipi, Arabella ja
Pöialpoiste rühmast. Lasteaia
töötajatele lõppes spordinädal 21.mail XXIV Maijooksul
osalemisega, kus üheksa naist
oma sportlikku vormi käis
testimas ja ilusat ilma ja head
seltskonda nautimas.
22.mail toimunud Keila
võimlemispeol
“Võimeldes
kauniks ja terveks” osales lasteaiast Vikerkaar 20 last.
Lasteaia kõige sportlikumaks rühmaks sai tänavu
Tuhkatriinu rühm, kelle lapsed olid sel õppeaastal osalenud kõige enam ülelasteaialistel sportlikel üritustel,
käinud ise sportliku sisuga
õppekäikudel.
Tuhkatriinu
lapsed saavad auhinnaks matka Nõva RMK loodusrajale ja
järgmiseks õppeaastaks hoiule spordiahv Jo-Jo maskoti.

Liivaaugu tammed
Sääl, kus raudtee Haapsalu ja
Paldiski suunas kaheks hargneb,
asus juba enne Liivi sõda väike
talukoht. Raudteest polnud sellel veel lõhnagi, kuid muldkattega
maantee oli täiesti olemas. Talu
oli väike, pere oli suur – nagu
tollal kombeks. Kõik tööd – toimetused said siiski tehtud, mõisategu kaasa arvatud, peamiselt
tänu talus kasvavatele kaksikvendadele. Loodus oli neid õnnistanud vägilase kasvu ja tohutu
rammuga.
Talurahvas orjas sellal saksa
mõisnikke, nood aga võtsid XVI
sajandi hakul maarahvalt koguni relvaomamisõiguse. Kui siis
puhkes Liivi sõda, oli talurahvas täiesti paljakäsi. Tatarlased
rüüstasid ja põletasid külasid
ning tapsid kaitsetuid inimesi.
Ainult noored tüdrukud viidi vangi – orjaturul müümiseks. Kõigepealt laastas vene-tatari sõjavägi
idapoolseid maakondi. Harju-

maa jäi esialgu puutumata. Kuid
ühel päeval jõudis tatarlaste suur
röövsalk Keila alla. Liivaaugu
talu pere üritas metsa põgeneda,
kuid juba olid koerakoonlased
õueväravas. Kaksikvennad, kes
esimestena välja tormasid, rebisid õues seisvalt vankrilt aisad
ning asusid kaitsele. Tatarlased
piirasid vennad sisse, üritasid
neile hobustega otsa ajada või
mõõkadega maha raiuda, ent
kaksikud panid seljad vastamisi
ja töötasid aisadega nagu rehepeksul. Kui juba paar tosinat
koerakoonlast oli sadulast maha
paisatud, said tatarlased aru, et
vendadest nii kergesti jagu ei
saa. Nad tõmbusid tagasi, haarasid vibud ja hakkasid vendasid nooltega laskma. Veel kaua
püsisid vägilasvennad jalul. Kui
kaksikud viimaks maha varisesid,
olid nad nooli nii täis, et sarnanesid siilidega. Koerakoonlased
rüüstasid talu, mille elanikud olid

kutsub taas kord 10-12 aastaseid lapsi osalema linnalaagris

SUVESEIKLUS JÕESAAREL IV
13.-16. juunil kell 10.00 – 16.00
13. juuni
14. juuni
15. juuni
16. juuni

RATTAPÄEV
VÄLJASÕIT EESTI VABAÕHUMUUSEUMISSE
FILMITUBA
OHUTUSEPÄEV

Osavõtutasu: 20 eurot
Registreerimine: kuni 3.juunini telefonil 6781668 või
e-posti aadressil muuseum@hmk.ee. Registreerida saab
lapsevanem või lapse seaduslik esindaja. Maksmine
sularahas Harjumaa Muuseumis või arve alusel.
Osalejate arv: max 20 last
Suveseiklust toetab Keila Linnavalitsus.
Lisainfo: Nele Kangert; nele.kangert@hmk.ee, Liisa Põld,
liisa.pold@hmk.ee, Tel 6781668, muuseum@hmk.ee
www.hmk.ee

jõudnud metsa pageda. Siis põletasid nad hooned koos oma
langenutega ning lahkusid. Vendade teotatud kehad jäeti sinna,
kus nad olid langenud.Järgmisel
päeval tuli talurahvas tagasi ja
sängitas kaksikvennad põngaveerele kaevatud hauda. Sügisel
istutasid nad sangarite hauale
kaks tammekest.
Aastad läksid, inimpõlved vahetusid, tammekestest sirgusid
suured puud. Kuna nad olid istutatud ligistikku, kasvasid tammetüved ajajooksul kokku.
On möödunud üle 400 aasta, kuid vägilastammed seisavad
veel tänapäevalgi Keila linna piiril
nagu kaks venda – seljad vastamisi, võimsad oksad ähvardavalt
ette sirutatud. Loodame, et nad
seisavad veel kaua.
Tammelehed aga jutustavad
sellele, kellel on tahtmist neid
kuulata, möödunud aegade
lugu.

21. juunil Soomes, Joensuus
toimunud taipoksi võistlustelt naasesid Keila võitlejad
ühe võidu ja ühe kaotusega.
Markko Moisar oli oma vastasest üle kolmes raundis
ning võitis kohtunike otsusega. Tema vanem vend ja
treener Mirkko Moisar pidi
aga kahjuks tunnistama Soome teise numbri paremust
kolmes raundis ning kaotas
kohtunike otsusega. Mõlemad vennad on aga saadud
kogemusega ülimalt rahul.
„Treeningud on meil super
head ja vaheldusrikkad ning
kordagi pole olnud probleemi, et mingit teatud tüüpi
treeningut pole võimalust
läbi viia. Tahame südamest
tänada Keila linna suurepäraste
treeningvõimaluste
eest. Kõik võimalused on
olemas ning me kasutame
neid väga aktiivselt.“

Juba rokite, lugupeetud kolleegid!?
See must komöödia räägib
rokipeerudest, kes keelduvad kiiktoolides tiksumast,
sest tahavad iga hinna eest
uuesti läbi lüüa. Kuid ükskõik
mida nad ette ei võtaks, läheb asi järjest hullemaks!
«Kormoranid» on tempokas ja humoorikas, aga ka
lohutust pakkuv komöödia
inimestest, kes olusid ja
aegu trotsides ning ennast
ületades saavutavad ihaldatud sihi – just selline lugu,
mida vaatajad vajavad praegusel raskel ajal.
Filmis osaleb Eesti näitlejate raskekahurvägi, kõrvalrollides näeb avaliku elu tegelasi Tanel Padarist Jaanus
Rohumaa ja Anu Saagimini
ja nii mõnedki neist astuvad
üles vägagi tavatutes rollides. Filmis kõlab ka tohutu
kogus vana ja uut kodumaist
muusikat.
Filmi „Kormoranid“ näeb
Kinobussi vahendusel 30.
mail Keila kultuurikeskuses.

KEILA
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ÕPILASI
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UUSI
KEILA
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KITARRI
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VABA AEG

Öösel elustusid
Leholas raamatud
AIVI TOMSON
LEHOLA KOOL

Lehola raamatukogus toimus
juba teist aastat lugemishimulistele lastele öölugemine.
Lapsed saabusid raamatukogusse kella kuueks õhtul.
Tuju oli kõigil sama suurepärane kui õues ilmgi. Neid ootas ees põnev öö raamatutega,
nende tegelaste, ajastute ja
tunnetega.
Lastele rääkis raamatukogu
ajaloost põnevaid lugusi raamatukoguhoidja Pille Pikajago
ja oma silmaga sai näha raamatukogu esimest raamatut. Seejärel valis iga laps omale meelepärase muinasjuturaamatu
ning saabus mõnus vaikus, kui
kostus ainult lehekeeramise
krõbinat ja innukat tähtede
neelamist.

Õhtu ülesanne oli lavastada
kaks näidendit. Väga põnevaks
kujunes näidendite ettevalmistus, samuti kostüümide ja
dekoratsioonide kujundamine.
Dramatiseeringud tulid esmaettekandele kella 22 paiku
ning olid nii suurepärased, et
oleksid sobinud ka suurtele lavalaudadele. Sellest said lapsed
innustust ning õhtu jooksul
valmis veel kaks lisaetendust.
Peale suurt pingutust järgnes
disco ja enne magamaminekut
haarati taas raamatud kätte
ning uinuti sügavasse raamatutehõngulisse unne.
Loodetavasti jääb see traditsioon kestma ning ka järgnevatel aastatel saab näha ikka
rohkem ja rohkem lapsi, kes
õhtul lähenevad raamatukogule, et veeta öö uute ja huvitavate sõprade seltsis.

KEILA LOODUSLAAGER

Keila Noortekeskus kutsub 8-10.a. lapsi 6.-10. juunil 2011.a.
Looduslaagrisse. Laagripäeva kestvus 9.00-17.00. Looduslaagri eesmärk on äratada huvi ümbritseva looduse vastu.
Koos uurime Aegviidu metsasid, loomaaeda, taime- ja putukamaailma. Iga päev on täis erinevaid loodusega seotud
tegevusi: matkad, mängud, meisterdamine, näituse valmistamine, linnulauluhommik, aarete jaht ja palju muud toredat.
Hinna sees transport ja toitlustus, maksumus 40 eurot.
Linnalaagrisse registreerimine ja lisainfo e-maili teel knk@
keila.ee. Kohtade arv on piiratud. Registreerimine lõppeb
31.05.2011.a.

KEILA LOOVUSLAAGER

Keila Noortekeskus kutsub 7-9.a. lapsi 13.-17. juunil 2011.a.
päevasesse Loovuslaagrisse. Laagripäeva kestvus 9.00-17.00
Loovuslaagris on täis rõõmu, mänge, meisterdamist. Külastame Loomaaeda, ja Nukuteatri nukumuuseumit. Kujundame
t-särke, teeme näomaalinguid ja palju muud põnevat. Hinna
sees transport ja toitlustus, maksumus 40 eurot.
Linnalaagrisse registreerimine ja lisainfo e-maili
teel knk@keila.ee. Kohtade arv on piiratud.
Registreerimine lõppeb
31.05.2011.a.

KAJA Koolitus Autokool
B-kat autojuhikursus

Esimene infotund
kolmapäeval,
01.06.11 kell 17:00
MOOTORRATTAJUHI KURSUS
(A,A2,A1-kat)
Info-teooriatund
02.06.11 kell 18:00

Teooria e-õppe võimalus
nii A- kui B-kat puhul

VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe).
Algus 03. 06. 2011 kell 18:00
C1,C/CE-kat VEOAUTOJUHI ja
D1-kat BUSSIJUHI KURSUS
teooriatund
Esmaspäeviti kell 18:00

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

Pensionäridele

Ühenduse ekskursioon toimub 19. ja 20. juulil
Hiiumaale. Sõidu eest tasumine 40€ toimub Keila
Kultuurikeskuses 8. ja 9. juunil kell 11.00 – 12.00.
PÜ Juhatus

Palju õnne!
12. 05. 2011
15. 05. 2011
16. 05. 2011
17. 05. 2011
20. 05. 2011

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

Annika Saarend
Oliver Jõgi
Märt Gross
Hugo Aleksander Vaher
Mattias Lohu

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.Harjumaa muuseum, Linnuse tn. 9
Tel. 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum
„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa Muuseum
KUNSTIRINGI LASTE TÖÖDE
NÄITUS
5. mai – 31. mai
Lasteaia Vikerkaar kunstiringi
laste tööd.
Lasteaias Vikerkaar
„MÄNGUASI - MÄNGU ASI“
16. mai – 16. juuni
Näitus lastele mänguasjade
meisterdamise raamatutest.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis
HOOAJA ÜLEVAATENÄITUS
“LIHTSALT RÕÕMUKS”
24. mai – 3. juuni
Keila Sotsiaalkeskus

kontsert
SEGAKOOR „KEILA“
KEVADKONTSERT
28. mai kell 16.00
Keila Kooli saal
“TUULTEHELID” - EVE NEU-

MANN JA PILLE METSSON
29. mai kell 17:00
Keila Miikaeli kirik
JUUNIKÜÜDITAMISE
MÄLESTUSKONTSERT
8. juuni kell 19.00
Keila Miikaeli kirik

kino
KORMORANID EHK
NAHKPÜKSE EI PESTA
30. mai kell 19.00 Pilet: 2/3€
Keila Kultuurikeskus

sport
EESTI NMV E1 III MÄNG
28.mail kell 10.00
Keila JK I (01) - FC Levadia I
Keila Jalgpallistaadion
EESTI NMV E1 IV MÄNG
Keila JK I (01) - Tallinna FC
Flora III
28.mail kell 11.00
Keila Jalgpallistaadion
EESTI MV 3.LIIGA MÄNG
Keila JK (M)- Saaremaa JK
aameraaS
28.mail kell 15.00
Keila Jalgpallistaadionil
EESTI NMV E2 I MÄNG
29.mail kell 12.00
Keila JK I (02) - SK Everest
Keila Jalgpallistaadionil
DISC-GOLFI EESTI MV
29. mai kell 10.00
Keila Terviserajad
KEILA RATTAMARATON
2011
19. juuni kell 11.00
Keila Terviserajad

muud üritused

KEILA KOOLI LAULU- JA
TANTSUPIDU
27. mai kell 18.00
Keila Kooli aatrium
TANTSUKULTUURI ÜRITUS
“KEILA TANTSIB”
29. mai, kell 11.30
Keila Noortekeskus
TITERALLI 3
3. juuni kell 11.00
Emadele-isadele ja beebidele
(vankrites) mõeldud liikumisüritus.Kogunemine Hiirekese
Mängutoa ees
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
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Üksik naisterahvas soovib üürida 1.-toalise korteri.
Tel.53918532.

Müüa toidukartul võrgus.
Võrk 25kg, hind 10EUR. Tel.
5186176.

Vahetan 2-toalise heas korras korteri Luha tn (1. korrus,
klaasitud rõdu, maja vastas
välja ostetud parkimiskoht)
3-toalise korteri või mõne muu
suurema elamispinna vastu. Vajadusel juurdemaks. Vaatan üle
kõik pakkumised. Maakleriteenused ei huvita. Tel: 55675364,
58123038.

Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. 56191810.

Müüa korter 2-korruselises
puumajas Keilas, otse omanikult. 1. korrus, 3 tuba ja köök
(möbleeritud). Ahjuküte, dušš,
maatükk, 4 puuri. Aknad ja uks
vahetatud, uus katus. Olemas
internet ning kaabeltelevisioon. Hind: 32 000€. Info tel.
58119241.

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.

Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett. Tel.

Karjaküla kalmisitu
19. juuni kell 14.00
Ohtu kalmistu
7. august kell 14.00

t)BLLMJIBLBTUF
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E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Plastakende remont, klaaspakettide ja tihendite vahetus.
probleemid akna higistamisega.
Tel.5257590.
Kvaliﬁtseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad, soemüürid. Tel. 56322522.
KL Teenused OÜ annab nõu
ja abistab vajalike dokumentide
koostamisel: raamatupidamine
(algdokumendid,
maksudeklaratsioonid, aruanded, siseeeskirjad, kontoplaanid jms)

töö
Padise mõisa restoran otsib
oma meeskonda kokka, koka
abilist ja restorani klienditeenendajaid, ettekandjaid. Ootame tööle hakkajaid ja oma
tööd armastavaid inimesi.Töö
on vahetustega, graaﬁku alusel.
Koka ametikohale kandideerijatelt ootame olemasolevat või
omandamisel erialast haridust,
algatus-ja arendusvõimet, samuti soovi töötada ka hilisel
kellaajal. Elulookirjeldus palume
saata info@padisemois.ee.
Pakume tööd klienditeenindajale Keila Pandimajas. Palk
450€. Vajalik vene ja eesti keele
oskus algtasemel. Lisainformatsioon tööajal tel. 55531342. CVle lisada pilt ja isikukood ning
saata e-mail aadressile: amorous@hot.ee.
Korteriühistu Vasara tänaval
vajab osalise tööajaga välikoristajat, soovitavalt pensionär. Helistada tel.57836568.
Laulasmaa kauplus pakub
tööd toredale ja asjalikule müüjale. Tel. 5279479, info@laulasmaakauplus.ee.

Iga�kuu�üle�50
soodushinnaga
pakkumise.

Kalmistupühad

Nädalalõpu
pakkumine -20%

Keila raudteejaama lähedal, aadressil Jaama 4

Ostan vanu raamatuid, märke, munte, postkaarte jne. Tel.
5140618.

Suveks kliima korda. Kliimaremont ja hooldus. Asume Keila
autokeskuses, Paldiski mnt 35.
Tel. 55510035 (sõiduautod),
55510032 (veoautod).

Hjertemagnyl�75mg�N100

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

kiirsöögikoht PIFF

Otsime oma meeskonda ka uut töötajat (kokk - klienditeenindajat)
CV saata aadressile jaan.tamm@mail.ee

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

töösuhted (töö- ja käsunduslepingud, palga- ja puhkusearvestus, tööjõu maksud jms)
dokumendihaldus
(ärikirjad;
lepingud; avaldused; tõlkimine
ja toimetamine jms). Hind eraisikule 5€ tund, ärikliendile kokkuleppel. Helista 5048581 või
kirjuta kelon@hot.ee.

Korvi kalmistu
5. juuni kell 13.00

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

UUS

5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Ülestõusmisaja 6. pühapäev (Rogate)
29. mai kell 11.00
Leeriõpilaste ristimispüha.
Keila Miikaeli kirik

AVATUD

Pakume burgereid, friikartuleid,
salateid, pirukaid ja einesaiu ning sooje
ja külmi jooke. Kohapeal saab ka istuda.
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Toimeained:�atsetüülsalitsüülhape,
magneesiumoksiid
Käsimüügiravim
Näidustus:�Äge�ja�krooniline�südame
isheemiatõbi.Tromboosi�profülaktika
südame�isheemiatõve,�müokardiinfarkti�ja�ajuinfarkti�korral.
Tähelepanu! Tegemist�on�ravimiga.
Enne�tarvitamist�lugege
tähelepanelikult�pakendis
olevat�infolehte.�Kaebuste�püsimise
korral�või�ravimi�kõrvaltoimete
tekkimisel�pidage
nõu�arsti�või�apteekriga.

LE

AME

SÜD

2.50€

/�39.12�EEK
3.02 € /�47.25�EEK

Keila Apteek
Jaama�11��Keila
,
E-R�8.00-18.00;�L 9.00-15.00 Telefon�6780092
Soodustused Apteek1�kliendikaardiga�ja
Keila�Tarbijate�Ühistu�kaardiga
(va�retseptitravimid)!

Tere�tulemast�meie�apteeki!
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SUPERHINDADEGA KODUKAUBAD
t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV

Vaata superpakkumisi www.koduoutlet.ee

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

Laat toimub ka
Keila Mööbliäris

Tule ja tingi!

18 €

4€

80 €

Võrkkiik
punutud, 200x110 cm

Saunarätikud
erinevad mustrid, 70x140 cm

Komplekt ELBA
laud ja 2 tooli, must

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

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

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

HEI KOKK!

Ootame sind oma meeskonda!
Kandidaadilt ootame positiivset
ellusuhtumist ja teotahet
valmistada eelkooliealistele
lastele tervislikke toite.
Tööaeg E-R 7.00-15.00, korraline
suvepuhkus 35 kalendripäeva.
Pakume kaasaegseid
töötingimusi, erialaseid
täiendõppe võimalusi.
Saada meile oma Cv:
kairi@pangapealselasteaed.ee
Täiendav info tel:
6098230 / 6098231
55696286 / 5154865

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
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.

KAUBAD

KODU

LAOHINNAGA!

OUTLET

www.koduoutlet.ee
Hinnad kehtivad kuni kaupa jätkub!

AVATUD:

E-R 10-19
L 11-17

Kodu Outlet: Linamäe 10, Tänassilma tehnopark, Saku vald

