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Konkurss Kodud kauniks,
nagu nimigi ütleb, toob konkursi käigus esile neid objekte, mis linnapildis kaunina
mõjuvad. Hindamine toimub
kolmes grupis: korterelamud, väikeelamud, asutused
ja ettevõtted. Need grupid
on püsinud läbi aastate samad, nii ka hindamiskriteeriumid. Hinnatakse krundi
üldist kujundust, heakorda,
haljastust ja hooldustaset,
tarbeaia hooldust, väikevormide olemasolu ja hooldust,
piirkonna miljöö säilitamist. Väikeelamute grupis
on konkurents alati tihe ja
kaunitest kodudest Keilas
puudust ei tule. Selle aasta
võiduaed on juba varemgi
silma jäänud, võidu tõi väga
hästi kujundatud ja hooldatud koduaed omapärase taimelahendusega, meelde jäi
omapärane värvilahendus.
Ka asutuste ja ettevõtete hindamisel oli zürii üksmeelne - möödunud paari
aasta tase on olnud kõrge
ja sel aastal ükski hinnatav
objekt kõigile hindamiskriteeriumitele ei vastanud.
Anti välja hoopis eripreemia
- Aasta Üllataja OÜ Usin-TR.
Aasta üllatajal on küll arenguruumi, kuid viimase aasta jooksul on see ettevõte
heakorda väga palju panustanud. Kortermajade grupi
võitja - Tervise 15 ridaelamu
- kena, avatud planeeringuga ridaelamu, mille ümbrus
on maitsekalt haljastatud ja
alati hooldatud.
Inge Angerjas
Keila linnaaednik

vaba aeg

Noortekeskus
saab uue ilme
CO2 saastekvoodi
müügitulust rahastatakse muuhulgas ka Keila
Avatud Noortekeskuse
energiasäästlikumaks
muutmist.

lk 5
uudis

Taas algab
karuputke tõrje
Foto: valdur vacht

Keila kaunimad kodud on selgunud
Keila Linnavalitsus kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks“ komisjoni ettepanekul konkursi võitjateks väikeelamute grupis
Malle ja Vello Teesalu koduaed aadressil
Barsbütteli 6.
Kortermajadest sai esikoha
ridaelamu aadressil Tervise

15. Ettevõtete-asutuste grupis
määrati eripreemia aasta ülla-

tajana Usin TR OÜ-le uue tootmishoone Tehase 1 eest.
Võitjale järgnesid väikeelamute grupis Aukamäe 27 ja III
koht – Kruusa 7, ära märgitakse
Kanarbiku 40, Pargi 24A, Pargi 24B. Korterelamute grupis
märgiti ära Põhja 8A, ettevõtete ja asutuste grupis Kruusa tn

sport

Tagasivaade
Keila Päevale
lk 6

23 (Rukkilille Lasteaed). Ettevõtete-asutuste grupis jäeti kohad andmata, kuid eripreemiad
määrati aasta üllatajana Tehase
1 (Usin - TR OÜ) ning Aia
7-le kui parimale tarbeaiale.
Üle-eestilisele
võistlusele
Kodud Kauniks esitatakse väikeelamute grupis Barsbütteli 6.

Keilas alustatakse juunikuus taas karuputke tõrjega. Majaomanikud peavad
tähelepanu pöörama
eraaedades kasvavatele
üksikutele isenditele.

lk 3

Tiimspordis
võeti mõõtu
jooksmises
lk 4
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reklaamtekst

Kontaktläätsed –
Oma silm on
kuningas
Foto: valdur vacht

nädala tegijad

Malle ja Vello Teesalu

Konkursi „Kaunis kodu“ 2011. aasta võitjate kodu asub kunagise Nõukogude armee tankipolgu katlamaja kõrval, seal kus
oli söe laoplats. Kuna maja ehitades ei otsustatud söega kütma
hakata, on söelade endiselt aia murukatte all. „Rammisin kangiga söe vahele augu, peoga mulda peale ja panin roosi sinna
söe vahele kasvama,“ räägib perenaine Malle Teesalu. „Ja puud
samuti ju,“ lisab peremees Vello, kes on elupõline keilakas.
Ükskord kaevates põrkas labidas millegi kõva, vist metalse
vastu. Ei hakatud kontrollima, mis see on. Naljatavad hoopis, et
neil on aias tank mulla all. Aga mulla peal on ideaalses korras
muru. Mõnes kohas, nagu noaga lõigatuna, ei ole ühtegi rohuliblet. Ainult ilupuu või paar roosi. Või mõni teine taim. Seda
ilu saab aia tagant ka vaadata. Ei pea piiluma aialippide vahelt,
vaid rahulikult mööda aiatagust jalgteed jalutades vaadata.
„Ega aiailu pole selline väärtus, mida peaks kiivalt varjama, ikka
võib teistele ka jagada,“ pole Vello kade kaasa igapäevatöö tulemust jagama. Seda enam, et Malle teeb seda kõike mõnuga.
„ Mulle kohe meeldib aias,“ ütleb Malle, kellele Vello osutab, kui
küsida, kes aias põhitegija on. Lisaks Barsbütteli 6 õuele hoolitsevad Teesalud ka Malle Lohusalus asuva kodutalu ja Keilas
veel ühe õue eest. Mõlemad on oma kandi ehted.
Aia kujundamisel Malle ja Vello suuri plaane ei pea. Suhtuvad loominguliselt. Näevad mõnda huvitavat taime, toovad koju
ja leiavad sellele koha. Mõne idee saavad mujalt ka – näiteks
õuevalgustuse mõtte napsas elektri valdkonnas tegutsev Vello,
võrgupoide lisamine on oma patent. „Garaažitee kõrval on graniidikillustiku vahel klaasist võrgupoid, nende all pikad valgustid. Kui lambid põlema panna, kumab valgust kivide vahelt õige
vähe. Aga klaasist kuulid levitavad valgust eemale,“ kirjeldab
Vello.
Aed ei saa kunagi valmis. Alati on midagi puudu ja miski on
alati liiga. Praegu on näiteks kaks murelit, millele õiget kohta
pole leitud. Oma koha on leidnud kirjaga „Keila Kaunis Kodu
2011“ plaat, mille linnapea Keila Päeval andis - kohe välisukse
kõrvale.

keila leht
leht@keila.ee

Miljonid inimesed üle kogu maailma eelistavad kontaktläätsi. Kontaktläätsede populaarsus näib järjest kasvavat. Miks see
nii on? Miks eelistavad nii paljud inimesed
kontaktläätsi, olgu need siis optilised, kosmeetilised või mõlemat korraga.
jaan põrk
WWW.OPTILINE.EE

Mida teada enne
kontaktläätsede valimist?
Kontaktläätsed püsivad pindpinevuse toimel, sarvkesta katval,
pisarakilel. Kontaktläätsi kandes on sarvkesta epiteeli ja pisarakile seisukord mugavuse ja
nägemisteravuse jaoks väga
olulised. Seetõttu tuleks enne
kontaktläätsede ostmist käia
optikasalongis,
optometristi
või silmaarsti vastuvõtul. Optometrist selgitab välja Teie silmade tervisliku seisundi. See on ülioluline
kontaktläätsede sobitamisel, olgu need siis
nägemist korrigeerivad
või kosmeetilised (värvilised).
Kui olete otsustanud,
et tahate kanda kontaktläätsi, peate arvestama,
et kõiki kontakläätsi ei
saa ööpäevaringselt silmas hoida. Kontaktläätsede kandmisaja
määrab ära läätse materjal ja
selle materjali hapniku läbilaskvus. Samuti tuleb arvestada
Teie elu- ja töötingimustega,
hobide ning harjumustega.
Lähtuvalt Teie elustiilist ja silma omapärast leitakse sobiv

läätsetüüp ning optimaalne
kandmisrežiim. Lisaks õpetatakse kontktläätsede õiget
hooldamist ja säilitamist. Igas
asjalikus optikasalongis õpetab
optometrist, kuidas läätsi silma
panna ning ära võtta.
Kontaktläätsed mida pole
õigesti puhastatud ega korralikult desinfitseeritud, tõstavad
silmainfektsiooni riski. Läätsed, mis on vanad või ei sobi
oma kujult hästi, võivad kriimustada silma või põhjustada
veresoonte kasvu sarvkestal.
Kuna sarvkesta kuju ja nägemisteravus võivad aja jooksul muutuda, tuleks läätsede sobivust ja tugevust
regulaarselt kontrollida.
Seetõttu on soovitatav käia
optometristi
vastuvõtul
kord poole aasta jooksul, seda ka siis, kui ei
esine ühtegi kaebust.
Prillipoodides
on
müügil
1-päevased,
1-kuulised ja uue põlvkonna
ülikõrge hapnikujuhtivusega
kontaktläätsed, mida saab ka
ööseks silma jätta, 3-kuulised
läätsed ning värvilised kontaktläätsed. Värvilised kontaktläätsed võivad olla puhtalt kosmeetilised, kui ka nägemist
korrigeerivad.

Kontaktläätsed
võimaldavad
paindlikumat
ja aktiivsemat
elustiili. Õigesti
hooldatud
kontaktläätsed
on mugav ja
turvaline
alternatiiv
prillidele!

Oma silm on
kuningas!
Kohtleme neid
siis ka
vastavalt.

Kevadel ja suvel muutub
kontaktläätsede kandmine eriti
populaarseks, kuna paljud soovivad kanda moekaid päikeseprille ning samal ajal ka hästi
näha. Suur osa tänapäeva läätsedest neelavad küll UV-kiirgust, kuid ei tohi unustada korralikke päikeseprille, kuna
kontaktläätsed ei kata täielikult
silma ja silmaümbrust.
Kontaktläätsed võimaldavad
paindlikumat ja aktiivsemat
elustiili. Õigesti hooldatud
kontaktläätsed on mugav ja
turvaline alternatiiv prillidele!
Oma silm on kuningas!
Kohtleme neid siis ka vastavalt.
Üle-Eestiline kampaania võimaldab registreeruda tasuta
silmakontrollile internetileheküljel www.optiline.ee
Keilas saab registreeruda
Keila Prilliäri, Jaama 6, tel
6781955 ja KeilaOptika, Keila
Selveris, tel 6391530

Nädal piltides

Foto: erakogu

30. mai hommikul lammutati Miki lasteaia
poolne vana vabriku lagunemisohtlk müür.

Keila nädalaleht

Foto: VALDUR VACHT

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

Keila Muusikakooli lõpetas XXXIV lennus
13 õpilast: 5 klaveri, 3 kitarri ja viiuli ning üks kandle ja
ﬂöödi erialal.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: VALDUR VACHT
27. mail toimus Keila Kooli aatriumis Keila
Koolinoorte Laulu- ja tantsupidu Ilmasammas

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila Jõepargis alustatakse taas
karuputketõrjega
Karuputketõrjet tehakse Jõepargis ning
selle ümbruses, samuti terviseradadel.
Keilas alustati tõrjega 2005. aastal,
tõrjumisvahendina kasutatakse
mürgitamist ja niitmist.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Tõrje on kõige tõhusam, kui
seda suve jooksul korrata.
Tähtis pole korduste arv, vaid
see, et taime seemnetel ei lastaks valmida ja levida.
Tõrjeks on mitmeid
võimalusi
Sosnovski karuputke arvukuse piiramiseks on mitmeid
võimalusi, millest ükski ei ole
aga universaalne. Sosnovski
karuputke tuleb tõrjuda järjest mitme aasta jooksul, kuni
kõik taimed ja ka mullas olevad seemned on hävitatud.

Kui taimi on vähe, ei pruugi
nendega võitlemine olla väga
suur töö. Ent kui ei tõrjuta
neid väheseid taimi, võib neid
mõne aasta jooksul tekkida
väga rohkesti ja siis on putkedest lahti saamine palju raskem.
Keila Keskkonnanõuniku
Ülle Linduse sõnul on Keilas
olevad kolooniad väga hästi
kaardistatud. „Karuputke ohjamiskava kestab kuni aastani 2015. Tulenevalt praeguse
tõrjumismeetodite efektiivsusest, tehakse peale aastat
2015 tõenäoliselt uued uuringud ning koostatakse uus
ohjamiskava karuputke leviku
takistamiseks.“

INFO
Invasiivseteks
karuputke
võõrliikideks on Eestis hiidja Sosnovski karuputk, kes
oma kiire levimise ja paljunemise tõttu on ohuks meie
looduslikele
kooslustele.
Lisaks kujutavad nad ohtu
inimestele, kuna kokkupuutel taimemahlaga võivad
tekkida ulatuslikud põletushaavad.

Karuputke riikliku tõrjet
on korraldatud alates 2005.
aastast. Keilas alustati putke
tõrjega veelgi varem. Sellel ja
järgmisel aastal teostab tõrjetöid Keilas OÜ Rocmar PM,
kellel on nimetatud valdkonnas pikaajalised kogemused.
Koduaedades olevad üksikud isendid nõuavad samuti
tõrjet

Inimesed, kelle eramaal asuvad üksikud putketaimed,
võiksid noored taimed välja
kaevata või mürgitada. Meeles
tuleb pidada, et iga viivitatud
aasta teeb võitluse putkega
raskemaks, sest selle taime
levik on lausa imetabaselt kiire. Riigi eesmärk on esialgu
vähendada karuputke kolooniate arvukust ja suurendada
inimeste teadlikkust.

Tõrjetööde ohjamiskavaga
on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
Kui antud teemal tekib
küsimusi või arvate, et olete
leidnud karuputke koloonia,
mis Keskkonnaametile tõenäoliselt ei ole teada, võtke
ühendust
Keskkonnaameti
spetsialisti Kalev Tihkaniga
aadressil kalev.tihkan@keskkonnaamet.ee.

uudis

Reoveepuhastusjaamas hakatakse tootma
kompostmulda
Nädala algul peeti AS Keila Vesi reoveepuhastusjaama rajatava trummelkompostri
hoone sarikapidu.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Reoveepuhastusjaama
alal
ehitatakse välja reoveesette
kompostimissüsteem.
Ehitustööde lõpetamise järgselt
hakatakse Keila linna reoveepuhasti mudast tootma
trummelkompostris kompostmulda, mida saab kasutada
haljastuses.

KEILA
KOOL

Ehituse peatöövõtja on AS
Harju Ehitus, tehnoloogia
projekteerija Soome ettevõte
OY Preseco. Ehituse maksumus ca 1,4 miljonit eurot, millest 29,3% maksab Keila Vesi,
70,7% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (rakendusüksus
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus). Objekti valmimisaeg
on selle aasta oktoobri lõpp.
Tööde käigus rajatakse

tehnohoone pindalaga 360
m², hoonesse paigaldatakse
trummelkomposter mahutavusega 125 m³ ning rajatakse järelkompostimise platsid
pindalaga ca 2000 m².
Praegu viiakse jääkmuda
prügilasse, kuid kuna tegemist
on taaskasutuseks sobimatu
materjaliga, reostatakse kaudselt loodust. Trummelkomspostri
töösserakendamisel
hakatakse mudast valmistama
kompostmulda.
Tugiainena
saab kasutada eelpurustatud
aia- ja haljastusjäätmeid.

AS Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmann

Keila Kooli lugude rääkimise aasta

Oma lugu on igal inimesel, kohal ja ajastul.
Keila Koolis on lõppemas lugude rääkimise
aasta. Me alustasime oma aastat meenutustega, lugudega minevikust.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Rääkisime lõbusaid ja meeldejäävaid lugusid seoses vana
koolimajaga Põhja tänaval. 35
tegutsemisaasta jooksul oli
neid lugusid kogunenud kenake hulk, millest kokku sai selle
maja lugu.
Siinkohal kutsume vilistlasi, õpetajaid ja teisi jätkuvalt
üles oma mälestusi Põhja tänava koolimajast kirja panema

ja meile saatma. Oleme vanast
majast küll välja kolinud, kuid
mitte unustanud asjaolu, et
see on olnud tähtis paik kümnetele lendudele Keila Koolis
ning selle maja lugu on igati
väärt mäletamist ja talletamist
tulevastele põlvedele.
Alates jaanuarist tegutseme aga uues värskelt valminud
majas. Nagu uute asjadega
ikka, vajab ka see hoone sisseelamist ja koduks muutmist,
hinge sissepuhumist ja oma

loo kujundamist. Uus maja on
suur, avar, valge ja tähekujuline – milline võiks olla sellise
maja lugu?
27. mail toimus Keila koolinoorte laulu- ja tantsupidu
Ilmasammas. Pidu peeti kooli
aatriumis, kuhu hea tahtmise
korral mahub ühel ajal kogu
koolipere esimesest klassist
gümnaasiumini. Aatrium on
kujunemas meie kokkusaamise kohaks. Kui plaanime korraldada midagi tõeliselt suurt,
teeme seda aatriumis ümber
tähe – põhjatähe, ilmasamba.
Kool on koht, mis peaks noori innustama suurelt mõtlema
ja julgelt unistama. Mõtlemegi
suurelt, mõtleme oma loo üm-

ber ilmasamba – mütoloogilise maailmamudeli, mis seob
kogu maailmaruumi tervikuks.
Ilmasammas läbib allmaailma
ning maapealset kõrgudes ladvaga üle taevavõlvi. Samba igal
kihil on oma omadused ja asukad. Tantsudes ja lauludes väljendub muistne energia, mida
põhjarahvad läbi aegade oma
kodukolde hoidmiseks ammutanud. Ei saa elada võõralt.
Karmis Põhjalas ellujäämiseks
vajame kogu võimalikku tuge,
mis loodusel meile pakkuda
on. Laul ja tants annavad meile
võimaluse loodusega dialoogi
astuda. Siis käivitub protsess,
kus inimene ja ümbritsev võivad üheks saada ning tekkinud

energiast saab toidetud Inimene ja Ilmasammas. Nagu ilmasammas hoiab koos maailma
erinevaid sfääre, hoiab kultuur
tervikuna inimsi, kogukondi
ja riike. Soovime, et kultuur
ja loovus, nende sõnade kõige
suuremas tähenduses, peaksid
Keila Kooli uut maja oma koduks ja oleks osa meie loost.
Ärgem unustagem, et maailm, kus me elame ja lood,
mida jutustame, on suures
osas meie eneste looming.
Ilusat suve ja kohtumiseni
sügisel.
Artiklis on kasutatud Keila
Koolinoorte laulu- ja tantsupeo vahetekste ja Jaan Kaplinski mõtteid.
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Lühidalt
Raamatukogus algab
suveaeg
Harju Maakonnaraamatukogu
teatab, et juunis, juulis ja augustis on raamatukogu avatud E-R
kell 10.00 -18.00. Laupäeviti on
raamatukogu suletud. Suvekuudel on kojulaenutus avatud igal
kolmapäeval kella 19.30. Kes
soovib teistes osakondadest
vajaminevaid raamatuid, saab
need kolmapäevaks kojulaenutusse tellida telefonil 6045671.
Juulikuus on suletud muusika- ja kunstikirjanduse saal.
Raamatuid ja helisalvestisi saab
tagastada lugemissaali ja kojulaenutusse.
Raamatukogu on suletud iga
kuu viimasel reedel.

Videovalve Rõõmu
naabrivalvesektorisse
Eesti Naabrivalve ühingu üldkoosolekul kuulutati välja konkursil „Tegus naabrivalve sektor“
võitjad. Muuhulgas rahastatakse Rõõmu naabrivalve sektori
kaht projekti: Helkurvestide
soetamist sektoris patrullimise
korraldamiseks ning videovalve
paigaldamist sektorisse.

Keila Kooli klaveri ostmiseks on annetatud 1125
eurot
Esimese kampaanianädala jooksul on Keila Kooli klaveri ostmiseks annetusi kogunenud kokku
1125 eurot ja 11 senti.
Teisipäeval, 31. mail kell 19
avati Rõõmu Kaubamajas avalikult annetusklaveri kaas ning
loeti üle klaverisse kogunenud
raha. Annetusklaver kogus annetusi sel nädalal kolmel üritusel. Reedel, 27. mail oli klaver
Keila koolis noorte laulu- ja tantsupeol, laupäeva päeval Keila
päeva laadal keskväljakul ning
laupäeva õhtul segakoori Keila
juubelikontserdil Keila Koolis.
Kokku oli teisipäevaks annetuskasti asetatud 611 eurot ning 11
senti.
Lisaks annetusklaverile on
nädal aega avatud olnud ka
MTÜ Keila Kooli Sõprade arvelduskonto, millele oli teisipäeva,
31. mai õhtu seisuga kogunenud 514 eurot. Sellest summast
moodustasid annetused klaveri
ostuks 114 eurot, lisaks on sümboolse omaniku saanud neli
musta klahvi.
Infot annetamise ning klubiga liitumise kohta loe www.keilakool.ee.

Rattasõitjaid oodatakse
ühistreeningule
Keila Rattamaratoni raja ettevalmistustööd käivad täie hooga.
Kõik, kes plaanivad rattasõidust
osa võtta, saavad osaleda ühistreeningul ja raja tutvustamisel
5. juunil kell 13.00 ning 15.juunil
kell 18.00. Treening algab terviseradade parklast.
Keila Rattamaraton toimub 19.
juunil.
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Keila Linnavolikogu liikmete ja Keila Linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol. 2
11. Hüpoteegid AS SEB Pank 12.
PERH töötasu; Keila Perearstikeskus, töötasu; Villa Benita, töötasu;
sotsiaalkomisjoni aseesimehe tasu;
volikogu liikme hüvitis.
6) 1. Ago Kliimson 3. Linnavolikogu
liige, 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. kinnistu, Harjumaa, Padise
vald, 6760002; kinnistu, Harjumaa,
Padise vald, 12193802; kinnistu,
Harjumaa, Padise vald, 12193902.
7. sõiduauto Fiat Ducato. 8. OÜ Limitpluss 1 osak, 3067,76 eurot. 9.
AS Swedbank arvelduskonto ja krediidikonto; Osuuspanki OY, arvelduskonto. 10. puudub 11. AS Swedbank, õppelaenu käendus 2876,02
eurot. 12. Turba Gümnaasium töötasu; volikogu liikme hüvitis.
7) 1. Kalle Kask 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub.
6. Maatulundusmaa, Õrsava küla,
Värska vald; Põlva maakond; maatulundusmaa, Valingu küla, Saue vald,
Harjumaa 7. sõiduauto Rover 75. 8.
puudub 9. AS Swedbank, arvelduskonto, arvelduskrediit 10. puudub
11. Puudub 12.; Keila Kultuurikeskus, töötasu; Harju maakohus,
hüvitis; sotsiaalkomisjoni esimehe
hüvitis, volikogu liikme hüvitis.
1. Ago Kokser esitas Korruptsioonivastase seaduse § 14 lg 4 kohaselt
majanduslike huvide deklaratsiooni
siseministrile ja tema deklaratsiooni
andmed avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
8) 1. Allar Adoberg 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub. 6. Puudub. 7. Puudub. 8.

Puudavad. 9. AS Swedbank, arvelduskonto; SEB Pank, arvelduskonto.
10. Puudub. 11. Puudub. 12. Õppetoetus; sotsiaalkomisjoni aseesimehe tasu, volikogu liikme hüvitis.
9) 1. Erki Fels 3. Linnavolikogu liige.
4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6.
Puudub. 7. Puudub. 8. Puudub. 9.
AS Swedbank arvelduskonto. 10.
Puudub. 11. Puudub.12. Keila Ühisgümnaasium, töötasu; kultuurikomisjoni esimehe hüvitis; volikogu
liikme hüvitis.
11) 1. Margus Välja 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub. 6. korter, Harjumaa, Keila,
41439. 7. sõiduauto Lexus IS220. 8.
Puudub. 9. AS SEB Pank, 2 kontot.
10. AS SEB Pank, 8745,91 eurot. 11.
AS SEB Pank, liising. 12. KÜ Allika
1, hüvitis; ISS Eesti AS, töötasu, .
volikogu liikme hüvitis;
12) 1. Andrus Loog 3. Linnavolikogu
liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. Kinnistu (1/2 ühisomandist), Keila linn, 6987102; maatulundusmaa, Kengu, Rannu vald,
Tartu maakond, 58 004. 7. Honda
Civic. 8. AS Taastava Kirurgia Kliinik, 1440 osakut, 9203,33 eurot;
OÜ Primostar 1 osa, 230 eurot; OÜ
Heretrade 1 osa, 639,12 eurot. 9. AS
SEB Pank, arveldusarve; AS Swedbank arveldusarve, laenuarve. 10.
AS Swedbank, 139 222,54 eurot.
11. AS Swedbank, hüpoteek. 12.
AS Taastava Kirurgia Kliinik, töötasu; OÜ Cerebron, töötasu; AS Keila
Vesi, nõukogu liikme tasu; Keila
Tarbijate Ühistu, nõukogu liikme

tasu; volikogu liikme hüvitis;
13) 1. Martti Mandel 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub 6. Korteriomand (1/2 kaasomandist), Tallinn, 78407:701:6560
7. Puudub 8. OÜ Fast Impression,
osalus, 3834 eurot; 9. Swedbank,
arvelduskonto. 10. AS Swedbank,
õppelaen 8756 eurot; AS Swedbank,
kodulaen. 11. Puudub 12. Põllumajandusministeerium
töötasu,
revisjonikomisjoni esimehe hüvitis;
volikogu liikme hüvitis.
14)1. Doris Matteus 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavalitsus. 5.
puudub. 6. Korter, Harjumaa, Keila
linn, 11857302 7. Puudub. 8. Hansa
Pensionifondi osakud, kogus 6001,
väärtus 0,95, koguväärtus 5699 eurot; kogus 2092, väärtus 1,01, koguväärtus 2120 eurot. 9. AS Swedbank:
arvelduskonto, krediidikonto, kogumispensionikonto, väärtpaberikonto, Nordea Pank: krediidikonto. 10.
AS Swedbank, õppelaen, jääk 2007
eurot; AS Swedbank, laenujääk 41
354 eurot. 11. Puudub. 12. SA Keila
Leht juhatuse liikme tasu; volikogu
liikme hüvitis;
15) 1. Rein Siim 3. Linnavolikogu
liige. 4. Keila linnavalitsus. 5. Puudub. 6., kinnistu (1/2 ühisomandist), Keila linn, 29601:002:0134;
Kinnistu USA-s, Nome Alaska Colden Squar. 7. Puudub. 8. AS KeVa
lihtaktsia, 202 tk, a’ 1000, 202 000
kr. 9. Swedbank arvelduskonto. 10.
Puudub. 11. Puudub. 12. AS KeVa
töötasu, juhatuse liikme tasu; volikogu liikme hüvitis, Harju maako-

hus, juhtorgani liikme tasu.
16) 1. Leino Mägi 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub. 6. Elamumaa, Keila linn,
363002. 7. puudub. 8. AS SEB Pank,
progressiivne pensionifond, 15 377
eurot 9. AS SEB Pank, arvelduskonto, püsimaksega krediitkonto; AS
Swedbank 2 arvelduskontot. 10. AS
SEB Pank, elamuasemelaen, 33 164
eurot, AS SEB Pank, kaaslaenusaaja, 9587 eurot. 11. AS SEB Pank, 2
hüpoteeki ja kõrvalnõuded; Nordea
Finance Estonia, liising; õppelaenu
käendus. 12. Maaelu Edendamise
SA, nõukogu liikme hüvitis; Riigikogu XI koosseisu liikme 6 kuu hüvitis; volikogu liikme hüvitis.
17) 1. Mati Õunloo 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
Puudub. 6. Elamumaa, Harjumaa,
Keila, nr 1393502 (abikaasade ühisvara 9/10); elamumaa, Pärnumaa,
Varbla vald, nr 562206 (abikaasade ühisvara ½), maatulundusmaa,
Harjumaa, Nissi vald, nr 9088102
(abikaasade ühisvara ¾), maatulundusmaa, Harjumaa, Padise vald,
9044502 (abikaasade ühisvara ¾).
7. Paat Bella-Fjord 1986, traktor
T-16 1990 8. LHV pensioniosak,
7218,84 eurot. 9. AS SEB Pank, krediidikonto; AS Swedbank deebetkonto, krediidikonto; Nordea Pank,
deebetkonto. 10. Puudub. 11. Puudub. 12. OÜ Varahooldus nõukogu
liikme hüvitis; Keskkonnakomisjoni
esimehe hüvitis, volikogu aseesimehe hüvitis; AS-i Keila Vesi nõukogu
liikme tasu.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Tanel Mõistuse korralisele puhkusele alates 3.
juunist 2011 kuni 10. juunini
2011 (k.a.).

tade korraldajad reeglina Keila turuplatsile.

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus otsustas
maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku 6704,44 eurot.
Linnavalitsus
kooskõlastas aadressil Jaama 4 asuva
Hake Kaubanduse OÜ kioski
müügikoha hooajalise laienduse 2011. aastal perioodil
26. maist kuni 31. augustini
väljaspool müügikoha sise-

ruume nende vahetus läheduses.
Linnavalitsus väljastas MTÜle Valikuvõimalus projektlaagri pidamiseks loa. MTÜ
Valikuvõimalus
kavatseb
korraldada ajavahemikus 6.22.juuni laagri “Kuni ema on
tööl …” Keila Ühisgümnaasiumi keskastme õpilastele.

Linnavalitsus kuulas abilinnapea Enno Felsi informatsiooni laatade ja turgude
korraldamisest Keila linnas.
Linnavalitsus kiitis heaks
mõtte suunata tulevikus laa-

Linnavalitsus algatas Paldiski
mnt 5 ja 5a kinnistute ning
selle lähiala detailplaneeringu
ja kinnitas planeeringu koostamise lähteseisukohad. Paldiski mnt 5 kinnistu suurus
on 1403 m2 ja Paldiski mnt
5a kinnistu suurus on 1538
m2.

Politsei / Securitas
Maikuu politseis
Kokku registreeriti Keila linnas
251 sündmust ja teadet. Umbes
pooled neist olid Liikluseeskirja
rikkumised. Nagu alati, tabati
kahjuks ka alkoholijoobes või
suitsetavaid alaealisi. Vesteldes
alaealistega jäi kõrva, et paljud
tarvitavad alkoholi kodus ning
seejärel lähevad linna peale.
Maikuus jäid politseile ja turvafirmale vahele mitmed avalikus
kohas alkoholi tarbivad isikud.
Oli ka üks meeldiv juhus politsei
ja linnakodaniku heast koostööst. Kannatanu, olles avastanud jalgratta ja „tõuksi“ varguse,
teavitas sellest politseid, ning
suundus seejärel ise varastatud
rattaid otsima. Kannatanu leidis
rattad raudteejaamast kahe alaealise valduses. Kohale jõudnud

konstaabel pidas lapsed kinni
ning tagastas rattad omanikule.
Kuna tulemas on koolivaheaeg, panen jätkuvalt vanematele südamele, et nad kontrolliks
oma võsukeste tegemisi. Kui on
kahtlus, et alaealine käib kahtlastes seltskondades või korterites,
tuleks sellest kindlasti teavitada
politseid. Samuti palun täiskasvanutel silm peal hoida koolilõpupidudel, sest nagu praktika on
näidanud, pole need alati alkoholivabad.
Kuu lõpus toimusid Keila Päevad. Kokku fikseeriti 27 õiguserikkumist sh 1 roolijoodik, 4 alaealist, kes olid alkoholijoobes või
suitsetasid, 5 avaliku korra rikkujat (avalikus kohas urineerijat)
ning 17 avalikus kohas alkoholi
tarbivat isikut, kellest seitse toi-

metas politsei kainenema, sest
nad olid ohtlikud nii iseendale
kui teistele. Kaks joobes isikut
toimetati koju. Rikkujaid oli küll
rohkem, kuid politsei tegi väiksemate rikkumiste puhul siiski
hoiatuse ning nende suhtes, kes
ühest ütlemisest aru ei saanud
ja seadust korduvalt rikkusid,
alustati väärteomenetlust.
Madis Melzar
Ülemkonstaabel
securitas 1660
27.05 18:07 – Politsei teatas, et
mööda Haapsalu maanteed liiguvad Keskväljaku poole 2 joobes meesterahvast ning tarvitavad alkoholi. Isikud peeti kinni
ning nende andmed edastati
politseile.

28.05 01:41 – Patrullekipaaž märkas Jaama bussipeatuse kõrval
joobetunnustega kodutut, kes
kurtis, et näeb imelikke asju ning
tahab ära surra. Kohale kutsutud
kiirabi, kes isiku üle vaatas.
28.05 Keila Linna päeval andis
patrullekipaaž politseile üle 9
õigusrikkujat: 6 avalikus kohas
alkoholi tarvitajat, 2 avalikus kohas urineerijat, 1 avalikus kohas
magaja.
31.05 12:06 – Politsei teatas, et
Keila Ühisgümnaasiumi kõrval
oleval ehitusobjektil viibivad alaealised. Patrullekipaaži kohale
jõudes selgus, et lapsed ehitusobjektil sees ei käinud, vaid olid
selle hoovis. Lastele selgitati, et
tegu eraterritooriumiga ning
seal viibimine on keelatud. Lapsed lahkusid ning vabandasid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Борьба с борщевиком
продолжается
В городе вновь запланированы действия, которые должны помочь справится с известным
и
опасным
сорняком,
которого
попрежнему много в окрестностях нашего города. Речь
идет о борщевике. Целенаправленная борьба с этим
растением-вредителем
ведется с 2005 года, в качестве
основных средств используется выкашивание и вытравливание. Наибольшего эффекта можно достичь, если
проводить вытравливание в
течение лета несколько раз,
что не дать возможности вызреть семенам. По словам советника по вопросам окружающей
среды
мэрии
Ю.Линдус, все места интенсивного произрастания борщевика известны и держатся
под контролем. Нынешняя
программа по борьбе с борщевиком рассчитана до 2015
года. (стр 3)
Определились победители
По предложению конкурсной комиссии победителем
конкурса «Самый красивый
дом» в номинации частных
домов стал дом, принадлежащий Малле и Велло Теэсалу по адресу ул. Барсбюттель,
6. Среди многоквартирных
жилых домов победителей
стал жилой дом по адресу ул.
Тервисе, 15. А среди предприятия победу одержало
новое производственное помещение Usin TR OÜ. В общереспубликанском конкурсе
наш
город
будет
представлять победитель в
номинации частных жилых
домов. (стр 1)
Производство компоста
В начале этой недели было
начато строительство нового
цеха по производству компоста на территории станции
по очистке сточных вод АО
«Кейла Веси». Общая площадь нового цеха 360 м², в
цехе будет установлен барабанный компостер объемом

125 м³, также планируется
построить площадки для последующего компостирования площадью 2000 м². Объект будет сдан в эксплуатацию
в октябре 2011 года. (стр 3)
Выборы
По данным Министерства
внутренних дел, карточки
избирателей дошли до адресата в нашем городе в 42 случаях. Мэрия обращается ко
всем горожанам с просьбой
проверить наличие почтового ящика и доступ к нему,
также целесообразно время
от времени проверять свои
данные в регистре народонаселения. В 22 случаях имело
место отсутствие почтового
ящика, в 7 случаях почтальон
не смог подойти к ящику, поскольку во дворе была собака. Всего в нашем городе
проживает 7713 избирателей.
(стр 5)
5 лет палаткам доноров
Уже в течение пяти лет используется практика установки донорских палаток на
городских площадях. В этот
раз такая палатка будет работать в Кейла 6-го и 7-го июня.
В прошлом году за два дня
работы донорской палатки в
Кейла было сдано 90 литров
крови. Центр крови от всей
души благодарит всех доноров и приглашает всех горожан вновь принять участие в
этом благородном мероприятии. В прошлом году впервые
сдавали кровь 43 человека.
(стр 5)
Новый облик городского
молодежного центра
Городской
молодежный
центр с самого начало своей
деятельности работал в старом здании. Помимо этого,
старое здание требовало серьезных затрат на отопление.
Для решения проблем запланировано обновление фасада
молодежного центра. После
завершения реновирования
здания изменится не только
внешний вид, но и значительно снизятся энергозатраты на его содержание. (стр 5)

Keila Linnavalitsus teatab
Vastavalt Planeerimisseaduse §12 lõikele 1 informeerime,
et Keila Linnavalitsus algatas 26.mail 2011 korraldusega
nr 149 Keila linnas Paldiski mnt 5 ja 5a ning selle lähiala
detailplaneeringu.
muid ja üksikelamuid.
Planeeritava maa-ala suuDetailplaneeringu eesmärrus on 0,3 ha ja selle moogiks on Paldiski mnt 5 ja
dustavad Paldiski mnt 5 ja
5a kinnistute liitmine ning
5a kinnistud ning sellega
ühe 3-4 korruselise kuni 30
külgnevad Paldiski maankorteriga elamu rajamine.
tee ja Jaama tänava lõigud.
Krundile on
juurdepääs
Planeeritav ala asub Keila
Paldiski maanteelt ning vaKeskpargi läheduses - kesjalikud parkimiskohad lakuse segahoonestusalal, kus
hendatakse oma kinnistul.
on korterelamuid, ridaela-
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Keila Noortekeskus saab uue kuue
Tänu CO2 heimekvoodi müügitulule alustatakse Keila Avatud Noortekeskuses sel
suvel fassaadi uuendustöödega, mille
käigus muudetakse noortekeskus väliselt
atraktiivseks ning oluliselt energiasäästlikumaks.
JANELI KURM
Keila Avatud Noortekeskus
on algusaastatest tegutsenud
vanas geoloogide hoones, mis
oma kõleda välimusega külastajaid ei meelita. Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärve
sõnul oli alguses maja lausa
hirmus, kuid koos noortega hakati hoonele vaikselt elu sisse
puhuma. „Tööd oleme teinud
just keskuses sees, sest soovisin, et noortel oleks pigem hubane ja tegevusi pakkuv koht,
kui väliselt kaunis maja. Kui ise
igapäevaselt noortekeskuses
käia, ei pane enam lõpuks maja
välist seisukorda tähelegi – sellega harjub. Kui aga külalised
tulevad, siis nemad ehmatavad
küll ära. Lisaks on tulnud kriitikanoote
lapsevanematelt,“
ütles Tiina Sinijärv.
1980-ndatel aastatel projekteeritud ja ehitatud hoone
ei vasta kaugeltki tänapäeval
kehtivatele energiatõhususe ja
sisekliima nõuetele. Renoveerimistööde käigus soojustatakse noortekeskuse välisseinad
ja katus, vahetatakse aknad,

ehitatakse välja korralik ventilatsioon ning renoveeritakse
küttesüsteem. Võimalusel tegeletakse ka valgustuse parendamisega.
Renoveerimise tulemusena väheneb energiatarbimine
ning sellest tulenevalt õhku
paisatava CO2 hulk. Lisaks
on investeeringutel positiivne
mõju hoonete sisekliimale ja
töökeskkonnale tervikuna ning
kahanevad elektri- ja küttearved.
Ehituse projektijuhi Kaspar
Tennokese sõnul võib kõigi hanegte sujumisel loota, et selle
aastaga saab hoone renoveeritud.
Tiina Sinijärv usub, et kui
varem võis mõni noor hoone
välimuse tõttu mitte julgeda
uksest sisse astuda, või keelas
lapsevanem noort keskusesse
minemast, siis tulevikus kauni
välimusega noortekeskus pigem meelitab kui peletab külastajaid.
Keila Avatud Noortekeskuse
tööde edenemist saab jälgida
Riigi kinnisvara ASi koduleheküljel: http://www.rkas.ee/
co2/hanked#objects/104

Renoveerimise
tulemusena
väheneb
energiatarbimine
ning sellest
tulenevalt õhku
paisatava CO2
hulk.

info
Kyoto protokolli alusel toimuva CO2 heitmekvoodi müügist
saadava raha eest muudab Riigi kinnisvara AS energiasäästlikumaks 480 hoonet üle terve vabariigi, sealhulgas Keila
Noortekeskuse maja. Üleriigilise ehitusprojekti kogumaksumus ületab 146 miljonit eurot.

Võib loota, et
selle aastaga
saab hoone
renoveeritud.

Aadressisegaduse tõttu ei jõudnud valimissedel 42 valijani
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Siseministeeriumi teatel ei
jõudnud 2011. aasta Riigikogu valimiste eel valimissedel vähemalt 42 Keilasse
registreeritud valijani, sest
neid polnud võimalik valijani
toimetada - puudus võimalus saadetis postkasti panna.

postiljon postkastini kurja
koera tõttu, 5 aadressi asus
kinnisel territooriumil, kus
olid väravad lukus. Neli isikut ei elanud antud aadressil
ja ühe aadresskoha kohta on
märge „selline maja/aadress
puudub“. Kokku asub Keilas
ligikaudu 4000 eraisiku aadressi. Valijaid oli Keilas viimaste valimiste ajal 7713.

keila lugu

Valge akaatsia
Kunagi elas Keilas Haapsalu
maanteel oma väikeses aiaga
majas vana õpetaja Kroosing,
kellele sõbrad kinkisid aastaid
tagasi sünnipäevaks valge akaatsia istiku. „Eks ta ole rohkem
toataim,“ seletasid kinkijad.
„Ta ei ela meie talve üle.“ Kuid
õpetaja istutas akaatsiakese
aia tänavapoolsesse serva ning
hoolitses igati tema eest. Vastu
ootusi läks puukene kasvama,
elas talve üle ning üldse tundis end meie nohuses kliimas

Lühidalt
5 aastat doonoritelke

uudis

Keila linnavalitsusel on palve kontrollida oma postkasti
olemasolu ja ligipääsetavust
sellele, samuti on otstarbekas
aeg-ajalt kontrollida ka enda
elanike registrisse kantuse
andmeid.
Siseministeeriumi teatas
Keila linnavalitsusele, et 22
juhul puudus adressaadil
postkast, 7 juhul ei pääsenud

5

suurepäraselt. Aastaid läksid ja
puukene kasvas aina suuremaks.
Saanud paari meetri kõrguseks,
puhkes ta igal kevadel õide. Ta
lõhnavad, valged õiekobarad
köitsid ühteviisi mesilasi kui ka
inimesi. Paljud peatusid, et noort
puud imetleda. Need, kes puu
ära tundsid, imetlesid kahevõrra.
Mõnigi pakkus õitega oksakese eest rahagi, kuid õpetaja jäi
kindlaks: “Mina akaatsiat vigastama ei hakka! Tervena on ta
kõige ilusam, las õitseb inimes-

tele rõõmuks!“ Mõnel karmimal
talvel näpistas pakane tõepoolest akaatsia võsusid, kuid noor
puu toibus kiiresti ning kasvatas
kevadel külavõetute asemele uued haljad võrsed. „Lausa
imepuu!“ polnud naabrid kiitusega kitsid. Noor akaatsia oli juba
oma kuus meetrit kõrge ja tema
läbimõõt hakkas lähenema 20
sentimeetrile.
Siis jäi vana õpetaja haigeks
ega tõusnud enam voodist. Ta
põdes hulk aega ja nii uskuma-

tu kui see ka näib – akaatsia
hakkas samuti kiratsema. Siis
õpetaja suri ning maeti surnuaeda. Aga kevadel nägid kõik,
et valge akaatsia oli raagus ega
läinud enam lehte. Ehkki talv, mil
õpetaja Kroosing suri, polnud
eriti karm, suri valge akaatsia
koos temaga.

Tiit Birkan

Juba viiendat aastat kogunevad doonoritelkidesse linnade keskväljakutel rõõmsad ja
abivalmis inimesed, tehakse
lugematuid heategusid ning
jagatakse kingitusi. Tänavu
jõuab doonoritelk Keilasse 6.
ja 7. juunil.
Verekeskuse juhataja dr Riin
Kullaste kutsub inimesi üles
hakkama doonoriks: „Doonoritelkides toimub igal aastal
midagi maratonilaadset. Üldarvud näitavad, et telkide tõmbefaktor toimis ka eelmisel,
2010. aastal – 17 päeva jooksul
külastas doonoritelke kokku
2342 abivalmis inimest, tehti
1953 vereloovutust ning koguti
üle 860 liitri verd.“ Dr Kullaste
sõnul on kõige rõõmustavam
see, et lisaks tuhandetele püsidoonoritele tuleb doonoritelkidesse igal aastal ka sadu
esmaseid vereloovutajaid. Nii
tegid möödunud suvel oma
esimese vereloovutuse 470
inimest just doonoritelkides.
Keilas toimunud doonoritelkides tehti eelmisel aastal
kahe päevaga 200 vereloovutust ning koguti 90 liitrit verd.
Esmaseid doonoreid oli 43. Verekeskus tänab kogu südamest
kõiki osalenuid hindamatu abi
eest ning kutsub tublisid Keila
elanikke uutele heategudele 6.
juunil kella 12-18 ning 7. juunil
kella 11-17 Keila kultuurikeskuse
juures paiknevatesse doonoritelkidesse.

Mängutuba jätkab
järgmisel aastal

ka

Märtsi lõpus käivitas Hiirekese
Mängutuba kampaania „Aita
Hiirekesel suvi üle elada“, mille eesmärgiks oli koguda raha
mängutoa suviste püsikulude
katmiseks. Et sügisest oma
tegevust jätkata, pidi mängutuba kokku saama vähemalt
800 eurot.
Oma abikäe ulatasid ka
mitmed toredad inimesed, kes
vabatahtlikena
mängutoas
loenguid ja koolitusi läbi viisid.
Kampaania raames toimus
heategevuslik loterii Kirbuturul ja Keila Päeval, kuhu andsid
oma panuse meie toetajad.
Hiirekese mängutuba tänab
kõiki, kes mängutuba toetasid.
Kokku suudeti koguda kogu
vajalik summa ja natuke rohkemgi – 853 eurot, tänu millele saab Hiirekese Mängutuba
jätkata oma tegevust ka 2011
sügisel!

Keilakas Reele Komi
Eesti meister
Eesti meistrivõistlustel squashis oli naiste finaalis Reele
Komi kindla võiduga parem
Aliis Allasest 3-0 (11-3,11-5,11-4)
ja võitis oma esimese Eesti
meistritiitli.
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sport

Tiimsport jooksis nii
saalis kui pargis

Eelmine nädal oli
Tiimsport sarja
jaoks jooksunädal, sest paremust
selgitati nii Keila
Tervisekeskuse 10.
sünnipäeva auks
pallisaali paigaldatud takistusrajal
kui Keila päevade
raames linnapargis
toimunud teatejooksus.
river tomera
TIIMSPORT

Takistusrajal tuli batuutidest
takistustest üle ja läbi tassida raskusi, sõita rulakelguga,
jooksu vahele põimida nii saalihoki kui korvpalli elemente.
Kuna tegemist oli Tiimsport
sarja mõistes lisavõistlusega,
siis punkte sai seekord tavapärasest poole võrra vähem.
Linnapäevade ajal pargis
toimunud teatejooksus jooksid

6 osalejat järjepanu veidi üle
400 meetri pikkust pargiringi,
mille ilmestamiseks oli oma
osa boksipeatusel. Kuna teatepulgana oli kasutusel õhupall,
siis tehniline boksipeatus palli
täitmiseks tuli ette võtta võistlejal, kes jooksuringi kestel
oma õhupalli suhtes piisavat
õrnust polnud üles näidanud.
Võistkondade peale kogunes
lõpuks 3 boksipeatust.

pargis toimunud jooksus oli
sama kolmiku järjestus Linnakodanik- Püramiid- Glamox.
Linnakodanikest parimad teatejooksjad on sel aastal Rainer Komi, Reele Komi, Rando
Komi, Olavi Tõnison, Karl Armand Kaber ja Mart Mustakivi.
Kui Linnakodanikud on tänu
viimastele tugevatele aladele
kindlustamas endale Glamoxi
järel sarja teist
kohta, siis TiimsPargis toimunud jooksus
port sarja kolmas
oli kolmiku järjestus
koht on kandikul
Linnakodanik- Püramiidsaadaval ja DrakaGlamox.
PKC-Harju Elekter
ja Püramiidi vahed
19. juunil tuleb läbida 56
punktiseisus on
praktiliselt olemakilomeetrine maraton,
tud. Sarja punktiseekord jalgrattal.
seis ja protokollid
Korraldajate poole pealt võib on kodulehel www.keilasport.
märkida, et vääna reegleid kui- ee
Tiimspordis on sel hooajal
das tahes, aga tugevad võtavad
kõigest hoolimata omale kuu- jäänud vaid üks ala kui 19. juuluva ära. Kui saalijooksudes oli nil tuleb läbida 56 kilomeetrine
esikolmik Glamox- Linnako- maraton, abivahendiks seekord
danik- Püramiid, siis avalikus jalgratas.

Keila Päev 2011

(pildistas Valdur Vacht)

Lühidalt
Keila Päeva mälumängu tulemused
Kokku esitati 45 küsimust,
mille eest võis teenida kuni
90 punkti. Võistluse võitsid
Andres Allpere ja Indrek Birkan 63 punktiga. Teise koha
teenisid Vello Tõnso ja Jaan
Loide 58 punktiga ning kolmandaks tulid Rein Laumets
ning Eik Sagen 54 punktiga.
Kokku osales mälumängul
kaheksa paari.

Nägemus
pärimusmuusikast
3. juunil kell 19.00 toimub
Keila Uusapostlikus Kirikus
Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia ajaloo esimene pärimusmuusika magistrikontsert, kus oma nägemust
pärimusmuusikast
annab
edasi Keila Muusikakooli
kandleõpetaja Pille Karras.
Näha-kuulda saab erinevaid kandletüüpe ja mängutehnikaid, omapoolseid
tõlgendusi eesti ja soome
kandlemuusikast, seadeid
kromaatilisele kandlele ja
ansambli koosseisule. Kaastegev Harju Kek´i rahvamuusikaorkester.

VABA AEG

Perespordipäev sipsikus
KEILA LASTEAED SIPSIK
Keila lasteaed Sipsikus toimus
enne suvepuhkuseid perespordipäev. Hommik tõotas küll
vihmast ilma, aga optimistlik
meel muutis õhtuks ilma ilusaks, päikegi tuli välja.
Välja kuulutatud ajaks oli
lasteaiaõuele kogunenud päris
palju peresid, kellel soov sportida. Lasteaia maskott Sipsik
tervitas kohale tulnuid ning
tutvustas, mis spordialadega
on võimalik tegeleda. Sportlik
õhtu algas teatevõistlusega.
Seejärel sai teha erinevaid alasid – visata täpsust, lennutada
saabast, hüpata hoota kaugust
ja isegi suusatada murul.

Õpetaja Külli ettenäitamisel
toimus soojendusvõimlemine.
Osavõtvatele peredele jagati
lindid alade nimedega. Läbitud ülesande nimetuse juurde
kinnitati lindile värviline lill.
Selle abil sai kenasti järge pidada, mis tehtud ja kuhu edasi minna. Kel kõik kohad läbi
sporditud, said aega veeta vabal
alal, mängides mitmesuguseid
sportlikke mänge. Õhtu lõpus
toimus üks ühine mõistatamistega maastikumäng, milles
tuli ära tunda lasteaia õuealal
kasvavad puud. Viimaseks üllatuseks ootas kõiki sportlikke
peresid kringel ja morss.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes tulid koos oma lastega sportima!

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

19. 05. 2011 Kristjan Laretei
20. 05. 2011 Rasmus Rukis
21. 05. 2011 Greete Kruusandi
23. 05. 2011 Käroly Krislin Kollo

Kuhu minna, mida teha
näitus
„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
„MÄNGUASI - MÄNGU ASI“
16. mai – 16. juuni
Näitus lastele mänguasjade
meisterdamise raamatutest.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis

kontsert
JUUNIKÜÜDITAMISE
MÄLESTUSKONTSERT
8. juuni kell 19.00
Keila Miikaeli kirik

sport
KEILA RATTAMARATON
2011
19. juuni kell 11.00
Keila terviserajad

muud üritused
TITERALLI 3
3. juuni kell 11.00
Emadele-isadele ja beebidele
(vankrites) mõeldud liikumisüritus. Kavas orienteerumisvõistlus Keskpargis
Kogunemine Hiirekese Mängutoa ees
JAANIPÄEVA KOMBESTIKUST
6. juuni kell 13.00
Kunstnik – luuletaja Silvia
Kelle räägib eestlaste tule
tegemise kombestikust ja
jaanipäevast.
Keila Sotsiaalkeskus
DOONORITELK KESKVÄLJAKUL
6. – 7. juuni kell 12.00 – 17.00
Keila Keskväljak
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kl 10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas
Haapsalu mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

kogudus
Ülestõusmisaja
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7. pühapäev (Exaudi)
5. juuni kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse
jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

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

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üksik vanem naisterahvas
soovib üürida soodsalt 1-toalist
korterit Keilas. Oodatud on kõik
pakkumised. Tel. 55528447.
Soovime üürida garaaži Keila linnas. Garaaž peaks olema
vähemalt 3,2m kõrge ja 60 m2.
Tel.55598470.

ost/müük
Küttepuude müük Keilas:
Saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.
Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

mälestavad poeg ja
tütar peredega.

Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.

Teenus
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.
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.

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

KL Teenused OÜ annab nõu
ja abistab vajalike dokumentide
koostamisel: raamatupidamine
(algdokumendid,
maksudeklaratsioonid, aruanded, siseeeskirjad, kontoplaanid jms)
töösuhted (töö- ja käsunduslepingud, palga- ja puhkusearvestus, tööjõu maksud jms)
dokumendihaldus
(ärikirjad;
lepingud; avaldused; tõlkimine
ja toimetamine jms). Hind eraisikule 5€ tund, ärikliendile kok-

Me südames Sa püsid ikka,
elad edasi sõprade seas...

Need armsad, kellest jääme ilma
on tegelikult alles- meie sees.
Nad on nii ligi, et ei torka silmanii nagu valgus päiksekiirte sees...

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

Rainer Ülem

Südamlik kaastunne omastele.
Marek,Tarmo,Hille,Vitali

Kallid Reet, Reine ja Simona!
Avaldame sügavat kaastunnet
armsa

Rainer’i

ootamatu kaotuse puhul.
Perekond Kambek

Avaldame kaastunnet
Reedale varalahkunud

POJA
surma puhul.

Ester
Vellet’it

Avaldame südamlikku
kaastunnet tütrele ja
pojale peredega.

Ärasaatmine 04.06.2011
kell 12:00 Keila kirikust

Töökaaslased Gnoomist

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele kalli

Mälestame unustamatut
mammat

Kallis

AdelheidEveline
Hellami

Ester Velletit

Ester!

Plastakende remont, klaaspakettide ja tihendite vahetus.
www.aknaabi.ee, tel.5257590.
Suveks kliima korda. Kliimaremont ja hooldus. Asume Keila
autokeskuses, Paldiski mnt 35.
Tel. 55510035 (sõiduautod),
55510032 (veoautod).

töö
Uus koht Plats, Keskväljak 10,
ootab head kokka.
Info: reelika@holeinone.ee
tel. 55566303.
Maeru Trahter otsib oma kollektiivi teotahtelist,osalise kohaga kokka. Eeldame kandidaadilt:
head maitset, kohusetundlikkust ja korrektsust, algatusvõimet, toitlustusalast haridust,
eelnevat töökogemust kokana,
head eesti keele oskust, kiirust
ning täpsust, valmisolekut töötada ka õhtusel ja öisel ajal. Palume oma CV saata koos palgasooviga trahter@maeru.ee.

kaotatud
30./31. mai öösel Keilas Kullerkupu tänaval kaduma läinud
hallikirju pikemakarvaline emane kass, kurgualune ja käpaotsad valged. Leidjal palun kirjutada ebeli@hot.ee või helistada
5515141.

Mälestame varalahkunud

Rainer
Ülem´it

Langetame pea ja tunneme
kaasa omastele.
Vasara 2 majaelanikud

Südamlik kaastunne Virgele ja
Antsule peredega kalli ema

Ester Velleti
kaotuse puhul.

Nelli, Arno, Helmi, Marje
Keila linna Pensionäride
Ühendus

ning avaldame sügavat
kaastunnet Erikule kalli
vanaema kaotuse puhul.

Su kalmu juures,
tasa nutvas tuules.
Me vaikses leinas
langetame pea.

surma puhul

KÜ Põhjanael

kuleppel. Helista 5048581 või
kirjuta kelon@hot.ee.

Mälestame

Kallist ema ja vanaema

Ester
Vellet´it

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

Rando, Armand, Ülari
ning Olav peredega

Helju, Laine, Endel, Niina

Kallid Reet, Reine, Simona
Oleme teiega –
nii pagana valus on.
Siku, Silja, Sabiine
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Nädalalõpu pakkumine

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

-20%

t,BSUVMJTVJUTVWPSTUJTBMBU
t7ÊSTLFLBQTBLVSHJTBMBU
t1SBFUVELPUMFU,PEVOF
t5SàIWMJUPSU
t1ÊILMJNPLLBUPSU
5VMFWÜUBPTB
+BBOJQÊFWB¿OOFMPPTJTU
5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Jalgrattariided -15%

Rulad ja rulluisud -10%
soodustus kuni 17. juuni

Parim valik
discgolfi kettaid

Rattahooldus
18.- EUR
Rattahooldus usalda spetsialistidele!
Avatud

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

Julge muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16
tel. 56177393

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.

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Ensto on rahvusvaheline tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid
aastast 1958.
Eestis tegeleb Ensto metalltoodete
tootmise, plastmassi survevalu
ning elektritarvikute koostamise ja
müügiga. Eestis asuvad Ensto tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab
kokku ligi 450 inimest.
www.ensto.ee

E - R 10 - 19 Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
L
10 - 16 info@keilarattapood.eu

Keila Lasteaed Vikerkaar võtab tööle

kolm rõõmsameelset
lastesõbralikku rühmaõpetajat
Kasuks tulevad täiendavad oskused kunsti, muusika
või tantsulise liikumise ala.
Avaldus, motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10.juuniks e-posti
aadressile vikerkaar@keila.ee või Põhja 12a, Keila 76610.
Info telefonil 6645299.

Otsime Ensto Keila tehase silikoonvalu osakonda

tootmistöölist
Tööülesanded:
• toodete valmistamine silikoonsurvevalupressil;
• erinevate tööoperatsioonide teostamine tööpinkidel;
• tööpinkide lihtsamad seadistused erinevate toodete jaoks;
• toodete kvaliteedi jälgimine / kontrollimine;
• toodete koostamine ja pakkimine.
Eeldame:
• eesti keele oskust;
• kohusetundlikkust, ausust, täpsust ja korrektsust;
• valmisolekut töötada vahetustega;
Kasuks tuleb:
• tootmises töötamise kogemus
• inglise keele oskus
Tööle asumise aeg: juuli keskpaik 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
12.06.2011. Palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt
17.06.2011. Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis
ei saadeta.

