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Aita muuta
noorsootöö
paremaks
Noorsootöö efektiivsuse
väljaselgitamiseks ja paremaks muutmiseks palutakse kõigil 7- 26 aastastel
noortel ja lastevanematel
vastata küsitlusele.
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Keila Miikaeli kiriku õpetaja Marek Roots on rahul, et kahe võimeka muusiku aastatepikkune koostöö on jäädvustatud – ja Keila
kiriku orelihelid pääsevad kirikuseinte vahelt välja kõikidele nautimiseks.

Foto: valdur vacht

Heliplaat Keila kiriku oreli tutvustamiseks
Keila Muusikakooli õpetajad Marika Pabbo
ja Pille Metsson esitlevad reedel, 10.juunil
kell 19.00 Keila Miikaeli kirikus oma
esikplaati „Berceuse“.
Plaadile on koondatud sopran
Marika Pabbo ja organist Pille
Metssoni koos musitseeritud
kümne aasta kestel esitatud
parimad palad. Ka helisalvestus on tehtud Keila Miikaeli
kirikus. Plaadi oluline eesmärk
on tutvustada Miikaeli kiriku
ajaloolise oreli kõla. Tegemist
on duo Pabbo-Metsson esimese ühise plaadiga.

sport

Plaadil kõlavad Eesti klassikute A.Kapp, A.Karindi,
R.Tobiase orelilooming ning
Bachi ja Händeli kuulsad aariad. Plaat on nime saanud
A.Karindi teose „Berceuse“
järgi. Kuulamiseks on tund
aega head klassikalist oreli- ja
vokaalmuusikat Keila tõenäoliselt parimate klassikalise muusika artistide esituses. Helisal-

vestuse tegi Tanel Klesment
Keila Miikaeli kirikus mullu
detsembris.
Plaadi ümbrisel on lühidalt juttu Keila oreli ajaloost.
Muuhulgas on kirjas ka Keila
Miikaeli kiriku oreli omapära
– Keila kirikus võeti esimest
kasutusele koonusekujulised
tõsteventiilid, mis on saanud
saksa keeles nime Kegellade.
Sopran Marika Pabbo on lõpetanud G.Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Riikliku
Konservatooriumi koorijuhina
ning hiljem õppinud klassikalist laulu ning täiendanud end

mitmete tunnustatud laulupedagoogide juures. Koostööd on
ta teinud paljude Eesti klassikalise muusika ansamblitega.
Ka Pille Metsson on lõpetanud
samad koolid, magistrikraad
on omandatud Tallinna Muusikaakadeemias Andres Uibo
oreliklassis. Mõlemad töötavad praegu Keila Muusikakoolis õpetajatena.
Marika Pabbo ja Pille Metsson on korduvalt esinenud
Keila Miikaeli kirikus ning paljudes teistes Eesti ja Soome kirikutes. Koos on osaletud Tallinna Rahvusvahelisel ja Pärnu

sport

Swimclubi ujujad
Eesti meistrid
lk 6

Orelifestivalil, mitmeid kordi
Tallinna Toomkiriku orelipooltundides, koostööd on tehtud
Eesti Kontserdiga.
Plaati on toodetud vaid 300
eksemplari, millest vabamüüki
tuleb vaid osa. Plaati saab soetada Keila Miikaeli kirikust ja
kogudusest ning kogudusemajas olevast kauplusest, lisaks,
lillepoest SU lilled, Rõõmu
kaubamajas ning Marika Pabbo ja Pille Metssoni kontsertidel, kuid parim ja soodsaim
võimalus on plaadi esitluskontserdil.

Enim soovitakse
õppida klaverija kitarrimängu
Keila muusikakooli võeti
kokku vastu 53 õpilast.
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Rattamaraton
kutsub võistlusele

lk 6
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Peretoetuste maksmine
16-aastastele ja
vanematele õppuritele
Foto: fotokoda

nädala tegijad

Marika Pabbo ja Pille Metsson
Loodetavasti on see kirjutis lugeja ees reedel, 10.juuni päeval, sest siis ta jõuab veel kella seitsmeks Miikaeli kirikusse, kus
sopran Marika Pabbo ja organist Pille Metsson esitlevad oma
esikplaati.
„Aga ega Keila inimesed pole just väga agarad tasuta
kontsertidel käijad,“ nendib Marika, „eks müüb kuulus nimi ja
kallis pilet“. Kes on vähegi Keila kirikutes käinud, on Marikat ja
Pillet kuulnud. Jah, kuulnud, palju vähem näinud, sest tavaliselt
on nad üleval kooripealsel, publiku selja taga. Esinenud on nad
palju. Keilas, Tallinnas, Skandinaavias. Nõnda koos juba kümme
aastat. Kavas peamiselt klassika – nagu ka plaadil. Ometi on
Marika ju laulnud ka svingi. Näiteks „Kiigelaulukuuikus“. Ja Pille
alustas oma muusikuelu hoopis akordioniga – orel tuli Pille ellu
alles „konsis“. Vahel nad „vallatlevad“ praegugi kergema muusikaga. Näiteks on neil repertuaaris Olav Ehala loomingut. Olav
Ehala muusika ooperihäälele ja orelile – kas pole intrigeeriv?
Plaat on lindistatud Keila Miikaeli kirikus mullu 27. ja 28.
detsembril, kui õues oli kümmekond miinuskraadi ja kirikus napilt plussis. Normaalsed lauljad sellistes tingimustes ei laulaks.
Marika laulis. Panid mõlemad vatid selga ja radiaatori jalge ette
ja musitseerisid nii, et plaat sai valmis. Nad panid rahad kokku
ja tootsid lindistusest plaadi (õigluse huvides – väikese rahalise
panuse andis ka Keila linn ja Kultuurkapital). Mitte niivõrd enda
reklaamimiseks, vaid ennekõike Keila Miikaeli kiriku heli jäädvustamiseks ja tutvustamiseks. Heli on täiesti ehe: kõik oreli kriginad ja viginad on plaadile kõrvetatud. „Me oleme uhked meie
oreli üle,“ ütleb Pille. „Meie“ on asjakohane väljend. Mõlemad
naised elavad Keilas, Miikaeli kiriku orel on nende töövahend
rohkem, kui kellelgi teisel.
Pärast jutuajamist läks Pille Keskväljakule ja andis verd. Aga
Marika pakib pärast esitluskontserti kohvri, et sõita koos filharmoonia kammerkooriga kontsertreisile Lääne-Euroopasse.

keila leht
leht@keila.ee

16-aastastele ja
vanematele lastele, kes lõpetavad
tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine
alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis
makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19-aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus pere
esimesele ja teisele lapsele
2011. aastal on 19,18 eurot
kuus ning pere kolmandale ja
igale järgmisele lapsele 57,54
eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis,
gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses
või kes on põhihariduseta ja
õpib kutseõppeasutuses, on
õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks
saamist ei õpi, siis ei ole tal ka

Rannainfo

allikas-: erakogu

Harjumaa randades
ujutakse omal vastutsel
1. juunist algas ametlik suplushooaeg. Pika merepiiriga
Harjumaal ei ole aga ühtegi
ametlikku suplusranda.
Terviseameti kohaselt on
Tallinnas olevad ametlikud
supelrannad Stroomi, Pirita,
Kakumäe, Harku järve rand,
Pikakari rand vee kvaliteedi
poolest väga head. Suplusvee
kvaliteeti uuritakse ka mitteametlikest randades, kuid keilakate lemmikutes Laulasmaal,
Klooga-rannas ning Lohusalus
tänavu veel mõõtmisi tehtud
ei ole.
Suplusvee kvaliteedi ning
muu info saamiseks või ettepanekute tegemiseks supelranna kohta võib pöörduda
ranna omaniku või valdaja
poole, kelleks tavaliselt on kohalik omavalitsus.

Jälgige ka ise vee
puhtust
Vee puhtust on võimalik määrata ka vaatluse abil – puhtuses on põhjust kahelda, kui
vees on näha hulk mistahes
materjalist hõljuvaid esemeid,
nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga, lähedal on
võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud,
sadamad, suured farmid jne.

õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga
paljudele tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist
õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse suve-

kuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni
õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub
õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab
õpinguid.
Sotsiaalkindlustusamet

Nädal piltides

Doonoritelgis kais kahe päeva jooksul verd Foto: VALDUR VACHT
andmas 199 inimest. Korraldajad on tulemusega väga rahul
ja siiralt tänavad keilakaid.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

Möödunud nädalal varastati kultuurikeskuse
esiselt peenralt kolm roosiistikut. Kogu tegevuse talletas
turvakaamera.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Keila delegatsioon käis Sigulda linna
pidustustel Keilat esindamas.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: erakogu

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Aita muuta noorsootöö paremaks
Noore inimese igakülgseks arenguks on
lisaks kooliharidusele väga oluline roll ka
mitteformaalharidusel. Selleks loob eeldused ja tingimused noorsootöö. Vaba
aja sisustamisega tegelevad linnas paljud
asutused, MTÜ-d, FIE-d ja asjast hoolivad
inimesed.
tiina sinijärv
KEILA ANK JUHATAJA

Kõik annavad kindlasti endast
parima, kuid arenguks on vaja
aeg - ajalt olukorda hinnata.
Hindamise tulemusena loodame, et muuhulgas suureneb ka koostöö noorsootöö
tegijate vahel. Seeläbi saab nii
inim- kui raharessursi kokku
hoida ning tegevuste kvaliteeti tõsta.
Hindamismudeli
visiooniks on, et igale noorele on
noorsootöös
kättesaadavad
mitmekülgsed isiksuse arengu
võimalused. Noored on väga
erinevad ning nii ka nende
huvid ja vajadused. Hindamisega selgitame välja, kui mit-

mekülgsed ja kättesaadavad
on Keila noorte arenguvõimalused. Kas noortele on loodud
piisavalt võimalusi osalus- ja
kuuluvuskogemuste
saamiseks? Kas on loodud tingimused positiivseteks valikuteks?
Kas noorsootööks on loodud
vajalik keskkond?
Vaba aja sisustamise võimaluste parendamise eesmärgil
hindavad 2011. aastal noorsootöö kvaliteeti 19 omavalitsust sh ka Keila linn. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli
on välja töötanud ENTK koostöös Ernst & Young Baltic ASga ja seda toetatakse riikliku
programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames.
Programm on rahastatud Eu-

roopa Sotsiaalfondi ja riikliku
struktuuritoetuse
perioodi
2007–2013 vahenditest.
Keila linna elanikonnast
moodustavad 7- 26 aastased
noored 26%. See on märgiks,
et noortele mitmekülgsete
võimaluste loomisele tuleb
tõsist tähelepanu pöörata.
Kõigepealt tuleb kaardistada
ja hinnata hetkeseisu. Väga
olulisel kohal on uuringud
noorte, lastevanemate ja noortevaldkonnas töötajate rahulolu ja soovide selgitamiseks.
Sügisel annab oma hinnangu
välishindajate meeskond. Selgunud tulemustele toetudes
määratletakse parendusvaldkonnad ja –tegevused. Hindamine valmib novembris.
Hetkeolukorrale hinnagu
saamiseks palume kõigil 7- 26
aastastel noortel ja lastevanematel vastata juuni lõpuni küsitlusele. Vastata saab
internetis ja vastavad lingid
asuvad www.keilanoortekeskus.ee, www.keila.ee ja www.
keilakool.ee

KOMMENTAAR

EIKE KÄSI
KEILA ABILINNAPEA

Elame suurlinna mõjupiirkonda jäävas väikelinnas,
mis ühest küljest on suur
pluss, kuna kõik seal toimuv
on kergesti kättesaadav, teisalt aga omab ka negatiivset
mõju – kohalikud vabaaja
sisustamise
ettevõtmised
ja võimalused jäävad sageli väikeste huvirühmade
osalusega ja ka nö pahelise
maailma pakutav jõuab üsna
kiiresti ja takistusteta meieni. Seepärast ongi äärmiselt
oluline keskenduda rohkem
noortele erinevate tegevuste pakkumisele ja omaosa-

luse ja –panuse tähtsustamisele. Kõige sellega on meie
noortekeskus ja samasse
võrgustikku haaratud teised asutused või isikud seni
väga tihedalt tegelenud ja
hulgaliselt uudsust noorteellu toonud. Samas on ääretult oluline saada tagasisidet
eelkõige sihtrühmalt ehk siis
noortelt endilt, aga ka lapsevanematelt, kuna selline
teadasaamine annab tegijatele-korraldajatele info, mis
on hetkel halvasti või mida
tegelikkuses oodatakse või
milles noored ise on valmis
käed külge panema või kellega soovitakse üheskoos
kohalikku elu sisukamaks ja
põnevamaks muuta.
Head noored ja lapsevanemad! Pöördun teie poole
üleskutsega osaleda Keila
Noortekeskuse poolt läbiviidavas noorsootöö kvaliteedi
hindamises, sest TEIE ARVAMUS LOEB!

uudis

Keila Hariduse Sihtasutus
avas klaveri ostuks
sihtotstarbelise konto
keila hariduse
sihtasutus

uudis

Muusikakoolis
soovitakse enim õppida
klaverit ja kitarri
keila leht
LEHT@KEILA.EE

3.juunil lõppesid Keila Muusikakooli sisseastumiskatsed
esimesse klassi. Hoolimata
suuremast vastuvõtust eelmise
aastaga võrreldes (27 õpilast)
jäi suur hulk musikaalseid lapsi siiski esimesse klassi vastu
võtmata. Keila muusikakooli
juhataja Andres Teppo: „ 76-st
soovijast pääsesid õppima 37

õpilast ja lisaks 16 õpilast ettevalmistusklassi rühma. Kõige populaarsemad erialad olid
taas klaver ning kitarr. Seoses
teise kitarriõpetaja töölt lahkumisega muutus kitarriklassi
probleem eriti pingeliseks 15st soovijast saime vastu võtta vaid 3.“ Muusikakool avab
uue õppeaasta 1.septembril,
kell 17.00, ettevalmistusklassi
lapsed alustavad õppeaastat
7.septembril.

Keila Keskkooli vilistlased Jüri
Kuuskemaa (3. lend 1960) ja
Juhan Paadam (8. lend 1965)
kirjutasid 20.mai Keila Lehes:
„Parim investeering on
investeering haridusse. Ja
andmise rõõm pidavat olema
suurem saamise rõõmust.
Kontrolligem viimast aksioomi, annetades oma armsale
koolile. Annetamise pretsedent on olemas. 1930. aastal
ehitati Keila algkooli hoone
Vabadussõja monumendi asemel. See oli ainulaadne juhtum Eestis, et Vabadussõda
jäädvustati mitte minevikku

mälestava ühe või paari kivist
ehk pronksist kujuga. Vallarahva annetatud raha eest ehitati hoopiski esinduslik kivist
koolimaja, mis tänini pilku

Keila Koolile
uue klaveri
ostuks saab
teha
annetusi
arvelduskontole nr.
22105256287

rõõmustab.“ Sellega kutsusid
nad kooli vilistlasi, praeguste
Keila Kooli õpilaste vanemaid
ja piirkonna edukaid ettevõtjaid tegema annetusi Keila
Koolile uue klaveri ostuks.
Keila Linnavalitsuse poole on
korduvalt pöördutud küsimusega, kuidas on võimalik toetada Keila Kooli klaveriostu ka
muul viisil kui MTÜ kaudu.
Nüüdsest on võimalik.
Keila Koolile uue klaveri
ostuks saab teha otseannetusi Keila Hariduse Sihtasutuse
poolt avatud arvelduskontole
Swedbank’is uue arveldusarve
nr. 22105256287, selgitusse
palun kirjutada „Keila Kooli
klaver“
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Lühidalt
Statistikaamet hakkab
rahvaloenduseks
töötajaid otsima
Alates sellest nädalast saavad
2011. aasta rahva ja eluruumide
loenduse tööst huvitatud inimesed end Statistikaameti veebilehel registreerida.
Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja
sügisel. Kokku on Statistikaametil REL 2011 läbiviimiseks
erinevateks
tööperioodideks
plaanis värvata üle 2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh
200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti ja
90 andmetöötluse operaatorit.
Kõik tööpakkumised avaldatakse www.REL2011.ee. Eestis
toimub rahvaloendus tänavu 31.
detsembrist järgmise aasta 31.
märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011–31.01.2012)
toimub
elektrooniline
rahvaloendus
ehk e-loendus, kus Eesti alalised
elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes
e-loendusel ei osale, külastavad
perioodil 16. veebruar – 31. märts
2012 rahvaloendajad. 2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti
alal üheteistkümnendat korda.
Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934.,
1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja
2000. aastal. Aastatel 2010 ja
2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.

Keila tantsijad
naiste tantsupeol
Mehed on tänaseks saanud osaleda juba kahel vaid neile pühendatud suurpeol. Sel nädalavahetusel kogunevad Jõgevale
ühisele tantsupeole naisrühmad
üle Eesti. Keilast võtavad tantsupeost osa naisrühm Keikal, Koidula ning ka segarühm Keikal.

Keila Kooli klaveri
ostmiseks on annetatud
2575 eurot
8. juuni hommikuks oli klaveri
ostmiseks annetusi kogunenud
2575 eurot ja 11 senti. Sellest
summast 611 eurot ja 11 senti oli
viimasel avamisel annetusklaveris ning 114 eurot on laekunud
annetustena arvelduskontole.
Sümboolse omaniku on leidnud neli musta klahvi, üks valge
klahv ja üks kolmkõla. Üks valge
klahv on broneeritud.
Annetusklaver ootab toetajaid kuni Keila Kooli lõpuaktusteni
Rõõmu Kaubamajas. Avatud on
MTÜ Keila Kooli Sõprade Klubi
arvelduskonto 221052444406.
Igaühel on võimalus ka soetada
endale klaveris nimeline klahv.
Klahvi soetamise kohta leiab
lisainfot Keila Kooli kodulehelt
www.keilakool.ee.
Neljapäeval, 16. juunil kell 18
toimub Keila Koolis klubi tutvustav üritus, kuhu on oodatud kõik
huvilised – lapsevanemad, vilistlased, linnakodanikud.
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
· Keila Linnavalitsus saatis
linnavolikogu menetlusse
Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
muutmise eelnõu. Täiendatakse punkte, mis puudutavad hooldajatoetust ja
hooldajatoetuse maksmist
puudega täisealise isiku
hooldajale.
· Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu,
mille heakskiitmise korral
kinnitataks
valmisolekut
olla Sihtasutus Haraka Kodu
koostööpartneriks. SA Haraka Kodu projekti eesmärk on
koostöös omavalitsustega
osutada hoolekandeteenust
Maidla külas Harjumaal valmivas Haraka Kodus raske ja
sügava liitpuudega noortele,
sh alates 2011.aasta septembrist osutada ööpäevaringset erihooldusteenust.
· Volikogusse läks eelnõu,

millega kinnitataks valmisolekut olla koostööpartneriks MTÜ Töötahe projekti
juures, mille eesmärk on
koostöös omavalitsustega
Keila Haigla ruumidesse
puuetega inimestele töö- ja
päevakeskuse loomine, ning
tagada Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi rahastatava meetme raames selle
projekti heakskiitmisel ja
finantseerimisel Keila linna
poolt omafinantseering rahastamistaotluste 2. etapis
(2012) mahus maksimaalselt 2250 eurot.
· Linnavalitsus lõpetas Keskväljak 15 asuva mitteeluruumi lepingu ning kinnitas
sama äripinna enampakkumise tulemused. Linnavalitsus kinnitas Keila linnale
kuuluva mitteeluruumi, mis
asub Keilas Keskväljak 15
esimesel korrusel, üldpinnaga 22,5 m², avaliku kirjaliku

enampakkumise tulemused
kuulutades pakkumise võitjaks Õmbluskoda OÜ pakkumise hinnaga 2,56 eurot
ruutmeetri eest, millele lisanduvad kommunaalkulud.
· Linnavalitsus määras projekteerimistingimused
nr
7511 Keilas Piiri 5c asuva
5206 m2 suurusel ärimaa
kinnistule
tootmishoone
laiendusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel
asub kinnistul 1985. aastast
kasutuses olev tootmishoone ehitusaluse pinnaga
1022 m2. Kinnistu on kaasomandis – ½ osa omanik on
OÜ Salveesia ja ½ osa omanik on Interflux Eesti OÜ.
Kinnistu täisehitusprotsent
võib olla kuni 40%.
· Linnavalitsus võttis Keila linna raamatupidamises
arvele Keskväljak 12 maaüksuse, mille pindala on
4 902 m² . Sihtotstarve on

sotsiaalmaa alaliik - ühiskondlike ehitiste maa 100%
ja maa maksumus 5000.04
eurot. Kinnistul asub Keila
Kultuurikeskus.
· Linnavalitsus otsustas
Ülesõidu tn 30 maaüksuse
ostueesõigusega erastamise
võimalikkuse ning määras
teenindusmaa
suurusega
599 ruutmeetrit ja sihtotstarbe elamumaa.
· Linnavalitsus väljastas
kasutusloa üksikelamu rekonstrueerimisel Teaduse tn
16 asuval kinnistul.
· Linnavalitsus saatis Keila
Linnavolikogu menetlusse
Keila linnas projektlaagri
pidamise tingimused ja kord
ning loa väljastamise korra
kehtestamise eelnõu ning
eelnõu Keila linna eelarve
täitmise aruannetele 2011
kuni 2013 arvamuse andmiseks audiitori määramiseks.

Keila Linnavolikogus
· Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande.
· Linnavolikogu kinnitas
Keila linna 2011. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 80 660 eurot, millest
suurenes Keila linna 2011.
aasta eelarve 10 370 330 euroni. Seoses Riigikogu valimiste finantseerimise tsentraliseerimistega vähendati
Keila linna eelarve tulusid
3 835 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 84
495 eurot.
· Volikogu delegeeris Ruumiandmete seaduse § 54
lõikes 1 ja lõikes 2 nimetatud kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud koha-aadressi määraja ülesannete
täitmine Keila Linnavalitsusele. Seaduse § 54 lõike
1 kohaselt on koha-aadressi

määraja kohalik omavalitsus, kes peab viidatud paragrahvi lõike 2 alusel tagama oma pädevuses olevate
aadressitoimingute tegemise, maaüksuse, sellel asuva
hoone ning hooneosa kohaaadressi omavahelise kooskõla ning unikaalaadressi
nõudvate aadressiobjektide
koha-aadresside ainukordsuse.
· Volikogu otsustas saata
Keila Linnavolikogu liige
Ago Kokser 3. juunist 2011
kuni 5. juunini 2011. a välislähetusse Läti Vabariiki Keila sõpruslinna Sigulda kutsel osalema rahvusvahelisel
foorumil, mis on seotud ettevalmistustega seoses asjaoluga, et 2014. aastal on Riia
Euroopa
kultuuripealinn
ning Sigulda tema ametlik
partner. Eesmärk on luua
ja teostada partnerlinnade
ühiseid kultuuriprojekte.
Volikogu saatis Keila Lin-

navolikogu liikmed Rein
Siim ja Margus Välja ning
linnavalitsuse liikme Aarne Okspuu 9. juunist 2011
kuni 12. juunini 2011. a välislähetusse Leedu Vabariiki
Keila sõpruslinna Birštonase
kutsel osalema sõpruslinna
165. aastapäeva üritusel.

Detailplaneeringud
· Keila Linnavolikogu kehtestas Mudaaugu 2 kinnistu
detailplaneeringu, millega
määrati 12 elamu ja nelja
tänava maa-ala krundi sihtotstarbed ja ehitusõiguse
ulatused ning lahendati
nende varustamine insenertehniliste võrkudega. Detailplaneering ei sisaldanud
Keila linna üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Elamukruntide suurused on
804 - 1313 m2. Planeeritud
Mudaaugu 2 kinnistu suurusega ca 1,9 ha, asub Keila
linna põhjaosas Mudaaugu
elamupiirkonnas Nurmenu-

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
02.06 16:15 – Patrullekipaaž pidas
Jaama Kaupluses kinni kaks alaealist tütarlast, kes Rõõmu Kaubamajas 31.05 ja 02.06 rikkusid
riideid ja proovikabiine värvides
neid spray värvidega. Isikud anti
üle politseile.
03.06 19:17 – Patrullekipaaž märkas Keskväljakul raskes joobes
meesterahvast jalgrattaga sõitmas. Isik üritas üle tee sõita, kuid
kukkus ja püsti ei suutnud tõusta. Isik anti üle politseile.
03.06 20:47 – Patrullekipaaž

märkas Piiri tn noortekampa
autoga. Isikutel olid ka lahtised
alkoholipudelid. Isikud korrale
kutsutud ja palutud lahkuda. Isikud vabandasid ning lahkusid.
04.06 14:16 – Kodanik teatas Patrullekipaažile, et Kooli tänaval on
jalgrattur tee ääres pikali maas.
Patrullekipaaži kohale jõudes oli
isik endiselt pikali kuid vigastusi
tal polnud. Puudusid ka joobetunnused. Isik siiski abi ei vajanud ning sai ise liikuma.
05.06 22:15 – Juhtimiskeskus
teatas, et Allika tänaval on öörahu rikkumine. Patrullekipaaži kohale jõudes olid naabrid, kes juh-

timiskeskusele kutse tegid, õues.
Patrullekipaaž lärmi ei kuulnud
ning lubas öö jooksul veel maja
eest läbi sõita. Öö jooksul lärm ei
kordunud.
päästeamet
08.06 kell 03.47 teatati tulekahjust Keila linnas. Lahtise leegiga
põlesid Jõe tänaval asuvad kuurid. Süttimisohtu oli sattunud ka
kaks lähedalasuvat garaaži. Tulekahju levik saadi kontrolli alla 20
minutit peale nelja. Põleng kustutati poole kuueks hommikul.

ku tänava ääres.
· Volikogu kehtestas osaliselt Keila raudteejaama
piirkonna detailplaneeringu
II etapi. Kehtestatud detailplaneeringu põhiline eesmärk on luua raudteejaama
ümbruses aktiivse kasutatavusega keskuses kaasaegne
turukompleks koos parklaga
arvestades kohaliku miljöö
omapära. Detailplaneeringuga määratakse 2 ärimaa,
2 avaliku tänava, parkla ja
sotsiaalmaa krunt ning kehtestati neile ehitusõigus.
Detailplaneering on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga ja Keila linna ehitusmääruse ning uurimistööga
,,Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud. Arhitektuuri – ajaloolised eritingimused
raudteejaama
ümbrusele“ (Silvi Lindma
– Pihlak 1997). Planeeringuala suurus on 7746 ruutmeetrit.

Teade!
Keila
linnaliin
juulis ei
tööta!

Сегодня в номере
Наиболее
популярны
фортепиано и гитара
3 июня в городской музыкальной школе закончились
вступительные экзамены в
первый класс. Несмотря на
большее количество мест по
сравнению с прошлым годом, многие музыкально
одаренные дети в школу всетаки не попали. По словам
директора
музыкальной
школы А.Теппо, из 76 желающих в первый класс поступили 37 человек. И 16 будущих
музыкантов
будут
заниматься в подготовительном классе. Наиболее популярными
инструментами
вновь оказались фортепиано
и гитара. (стр 3)
Сообщение о движении
городского транспорта
Городской автобус не будет
ходить с 1-го по 31-е июля.
Праздник песни и танца ингерманландцев. В воскресенье, 12 июня, на городском
певческом поле состоится
праздник песни и танца ингерманландцев. Утром этого
дня в Михклиской церкви состоится богослужение, после
чего в 12.30 начнется торжественное шествие. (стр 6)
Для повышения качества
работы с молодежью
Для всестороннего развития
молодого человека, помимо
школьного образования, необходимо и так называемое
информальное образование.
Работа с молодежью создает
все условия и необходимые
предпосылки для получения
такого образования. Организацией досуга молодежи в
нашем городе занимаются
многие организации. Для
того, чтобы все усилия, прикладываемые в это направлении были максимально
эффективными, нужно время от времени проводить
процедуру оценивания. Оценивание позволяет сэкономить ресурсы и повысить качество прелагаемых услуг.
Для участия в процедуре оценивания городской молодежный центр обращается с
просьбой к горожанам (молодежь в возрасте от 7 до 26
лет, родители) ответить до
конца на вопросы анкеты,
которая помещена на сайтах
www.keilanoortekeskus.ee,
www.keila.ee и www.keilakool.
ee. (стр 3)
Детская дотация для учащихся старше 16 лет
Родителям 16-летних и старше детей, которые в этом
году заканчивают основную
школу,
гимназию
либо
профессиональнотехническое училище, выплату детского пособия пре-

кращают,
начиная
со
следующего за окончанием
школы месяца. Если учеба в
текущем году будет продолжена, то детское пособие за
летние месяцы будет выплачено задним числом, а затем
выплата будет продолжаться
либо до окончания обучения,
либо до достижения ребенком 19-летнего возраста. Размер детского пособия на первого и второго ребенка
составляет 19,18 евро в месяц. (стр 2)
Департамент статистики
ищет работников для
проведения переписи населения
Начиная с этой недели, могут заинтересованные в такого рода деятельности люди
зарегистрироваться на домашней странице департамента статистики и принять
участие в конкурса на замещения вакансии переписчика. Для проведения переписи
населения и учета жилых помещения Департамент статистики предполагает привлечь к этой работе порядка
2400 человек. Все предложения о найме на работу будут
опубликованы
на
www.
REL2011.ee, там же можно
познакомиться с описанием
деятельности и требованиями к кандидату. (стр 3)
Пригашение поучаствовать в веломарафоне
Уже в третий раз на трассах
здоровья нашего города будет проходить веломарафон.
К участию в спортивном мероприятии, которое состоится 19-го июня, приглашаются
любители велоспорта всех
возрастов. Общая длина дистанции 56 км. Для тех, кто не
хочет по какой-либо причине проходить всю дистанцию, предлагается возможность проехать один круг – 14
км. Зарегистрироваться для
участия в марафоне можно
по адресу info@liikumisroom.
ee. Для участия в соревнованиях велосипедный шлем
обязателен. (стр 6)
Органная музыка
10 июня в 19.00 в Михклиской церкви учителя Кейлаской музыкальной школы П.
Метссон и М.Паббо представят слушателям свой первый
диск „Berceuse“. На диске записаны лучшие произведения, исполняемые М.Паббо
(сопрано) и П.Метссон (орган) в течение 10 лет. Музыкальная запись была сделана
в Михклиской цервки. Цель
создания этого диска – познакомить широкую публику
со звучанием органа городской церкви. (стр 1,2)
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Sõida maale! Ohtu küla päev
18. juunil tähistab Ohtu küla Keila vallas
Harjumaal lahtiste uste päevaga oma küla
esmamainimise 770. aastapäeva ja kooli
asutamise 140. aastapäeva.
heli nurger
Päeva jooksul ootavad külalisi
oma õuele Ohtu mõis, kuus
erinevat talu ning külaplats,
kus peetakse kohalike toodete
laata, saab vaadata näitusi ning
harjutada kätt meistrikodades.
Kell 14 toimub ekskursioon
Ohtu külakalmistule ning kooli mälestuskivi juurde. Algusega kell 16 saab Saueaugu talus vaadata kohaliku luuletaja
Eduard Krantsi elul ja loomingul põhinevat etendust, mille
loovad ja etendavad Vanalinna
Hariduskolleegiumi teatriklassi õpilased. Õhtust programmi
külaplatsil algusega kell 19 juhib Rain Kelk. Alates kella 20
süüdatakse jaanituli ning tantsuks mängib ansambel „Tuulelõõtsutajad“.
Päeva süda on külaplatsil, kus antakse infot toimuva
kohta, saab vaadata näitust
külaga seotud ajaloolistest fo-

todest ning tutvuda arhiivimaterjalidega. Samas on ka Ohtu
jahiseltsi trofeenäitus ning
külalised saavad osaleda käesoleva aasta Ohtu fotokonkursi
„Aja jälg“ auhindamiskomisjoni töös, andes oma lemmikfotodele punkte. Avatud on
meistrikoda. Kõik laadal müüdavad tooted on Ohtu küla tegijatelt.

Päeva jooksul
ootavad külalisi
oma õuele Ohtu
mõis, kuus
erinevat talu
ning külaplats,
kus peetakse
kohalike
toodete laata.

Ohtu mõis
Juhitud ringkäigud Ohtu
mõisas algavad kell 13 ja kell
15, kuid mõisa saab vaadata
päeva jooksul ka väljaspool
ametlikku ekskursiooniaega.
Külalisi ootavad samuti Prantsi talu lihaveised, Metsatare
arhailine ilu, põlistalud Mäe
ja Unalepa ning Muru ja Salu
talu. Igas talus on võimalik pererahvaga juttu ajada ja kindlasti ka midagi temaatilist ette
võtta.

Ekskursiooni Ohtu maalilisele külakalmistule ja kooli
ausamba juurde juhib küla
koduloo pikaaegne uurija Mai
Härm. Ohtu külas on sündinud peamiselt Välis-Eesti luuletajana tuntud Eduard Krants
(Endel Pae), kellel käesoleva
aasta augustis täitub 85 aastat
sünnist. Kuna Krantsi sünnitalu on aegades hävinud, siis on
sümboolne Krantsi elul ja loomingul põhineva kava esitami-

ne Saueaugu talu hoovil, kus
aastate eest elas oma viimased
aastad luuletaja isa. Ohtusse
võib tulla autoga, aga siia pääseb ka rongiga sõites Riisipere suunal ning väljudes Kulna
jaamas rongi esimese vaguni
kaudu. Jaamast külaplatsile
on 1,5 kilomeetrit. Külaplatsilt saavad tulijad küla plaani,
ürituste kava ning lähemat infot toimuva kohta. Samas saab
laenutada ka jalgratta, et paremini nautida külaidülli.
Ohtu küla päev on külaseltsi initsiatiivil sündinud üritus
eesmärgiga kutsuda ajalooliste tähtpäevade tähistamiseks
kokku põlised ohtulased, tutvustada meie hajaküla kõigile
maale sõita soovijatele ning
koguda annetusi kavandatava
külamaja ehituse toetuseks.
Kõik päeva jooksul toimuv
on külastajaile tasuta, kuid
väljas on annetuskastid, kuhu
osalejad võivad oma toetuse
külamaja heaks panna. Ka laadamüügist ning õhtusest oksjonist saadav tulu läheb külamaja ehituse heaks.
Üritust toetas Kohaliku
Omaalgatuse Programm.

Keila Linnavolikogu liikmete ja Keila Linnavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid vol. 3
KEILA LINNAVALITSUSE
LIIKMED
1) Tanel Mõistus esitas Korruptsioonivastase seaduse § 14 lg 4
kohaselt majanduslike huvide
deklaratsiooni siseministrile ja
tema deklaratsiooni andmed avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
2) 1. Enno Fels 3. Abilinnapea. 4.
Keila Linnavalitsus. 5. 1597 eurot.
6. korter, Harjumaa, Keila linn,
4043102; suvila, Harjumaa, Keila
vald; garaažiboks, Harjumaa, Keila linn, 3512602. 7. Puudub. 8.
Puudub. 9. AS Swedbank, arvelduskonto. 10. AS Swedbank 2500

eurot; 11. Sõiduauto Honda Civic
kasutusliising. 12. Keila Linnavalitsuse liikme hüvitis, AS-i Keila
Vesi nõukogu liikme tasu, OÜ Varahooldus nõukogu liikme tasu,
KÜ Luha juhatuse liikme tasu.
3) 1. Eike Käsi 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus.
5. 25 000 EEK 6. Elamumaa;
Harjumaa, Harku vald, 3831602
(ühisomand); korter, Harjumaa,
Keila linn, 7212202 (ühisomand);
korter, Harjumaa; Keila linn,
31193 (ühisomand). 7. Sõiduauto
Chrysler PT Cruiser; sõiduauto
Ford Explorer. 8. Puudub. 9. AS

Swedbank, arvelduskonto, 2 krediitkontot; 10. Puudub. 11. Hüpoteek Nordea Panga kasuks, käendusleping eluasemelaenule. 12.
Keila Linnavalitsus, töötasu; Keila
linnavalitsuse liikme tasu.
4) 1. Ahti Noor 3. Linnavalitsuse liige 4. Keila Linnavalitsus.
5. 319,56 eurot. 6. Puudub. 7.
Sõiduauto Audi. 8. Puudub 9.
AS Swedbank, 2 arvelduskontot.
10. Puudub. 11. AS Swedbank,
8257,49 eurot. 12. Keila Kool,
töötasu; KÜ Kuusepuu, juhatuse
liikme hüvitis; linnavalitsuse liikme hüvitis.

5) 1. Aarne Okspuu 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila linnavalitsus.
5. 255,65 eurot 6. Korteriomand,
Keila linn, 5521902; Garaažiboksiomand, Keila linn, 3999602. 7.
Sõiduauto Land Rover (Freelander), sõiduauto Toyota Corolla. 8.
Puudub. 9. Swedbank, arvelduskonto, 3 tähtajalist hoiukontot,
AS Sampo Pank, kasvuhoius ja
arvelduskonto. 10. Puudub. 11.
Puudub. 12. Keila Linnavalitsuse
liikme tasu, pension.
6) 1. Elmet Puhm 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila linnavalitsus.
5. 255,65 eurot 6. Korteriomand,

Keila linn, 5637802; Elamumaa
(kaasomand), Keila vald, Kersalu,
8368302. 7. Sõiduauto Mitshubishi Lancer. 8. OÜ Keila Kinnisvarahaldus, 1 osak, 2684 eurot. 9.
AS Swedbank, arvelduskonto ja
krediidikonto; AS SEB Pank, arvelduskonto ja krediidikonto. 10.
AS SEB Pank, eluasemelaen, 32
435 eurot, AS SEB Pank, õppelaen, 1597 eurot. 11. Nordea Pank
Eesti, kasutusrent; AS SEB Pank,
hüpoteek. 12. Keila Linnavalitsuse
liikme tasu, Sotsiaalministeerium,
töötasu; SA Innove, eksperdi töötasu; KÜ Allika A, juhi töötasu.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

“Keila minevikust” (ca 15. saj keskpaik)
Kirik oli suursugune ja uhke ümbruskonna väikeste hüttide kõrval.
Peasissekäigu kohal kõrgus torn,
millega vähesed kirikud suurustada võisid. Tornis rippus kolm
kella ja torni tipus asetses suur
täht, mis kaugele ümbruskonda
paistis. Akendel olid tinaraamides
klaasruudud, katus kaetud pikkade
sindlitega ning uksed olid tugevate
raudnaeltega löödud (ka väike uks
lõunapoolsel küljel). Torni ja kirikuluugi vahelt katusealuse luugi kaudu
vinnati tõsteploki abil viljakotid kiriku laele. See luuk on veel praegugi

olemas. Kirik laenas rahvale vilja ja
sügisel nõudis vahekasuga tagasi.
Selleaegse arvamuse järgi oli niisugune protsendi võtmine mittekristlik
tegu. Kirikule aga oli see suureks
sissetulekuks.
Kirik teenis ka kaitseülesandeid.
Edelanurgas oleva trepi kaudu pääses võlvidepealsele peidupaigale.
Ka kiriku sisemus oli tähelepanuväärne oma võlvitud lagede ja
sammastega, mis oli omaette haruldus Põhja-Eesti kirikute seas. Teised
kirikud olid enamasti puulagedega
ja ühelöövilised.

Keila koosnes mitmest osast –
külast teisel pool jõge, mis kuulus
mõisale, mõisast oma hooneterühmaga ja asulast kirikuga. 15.sajandi
keskpaiku oli siin juba väike keskaegne linnatüüpi asula 20 maja ja
üle 100 elanikuga. Elanikud nimetasid end bürgeriteks ja neil oli oma
bürgermeister. Asulal ei puudunud
ka oma käsitööliste gild.
Asula elanikud tegelesid rätsepa-,
kingsepa-, sepa-, tisleri- ja pagaritööga. Leidus ka müürseppi ja üks
köösner. Kõige lugupeetavam töö oli
õlle pruulimine ja müük. Kuid selle

töö eesõigus kuulus täisbürgeritele, väikebürgeritele seda lubada ei
antud. Nimetatud eesõigus laienes
vanade bürgerisuguvõsade vanematele tütardele, kellel oli lubatud õlut
pruulida ja oma kodu esikus müüa.
16.sajandil (1564) oli Keila mäel viis
kõrtsi ja enamuses olid naised nende pidajateks.
XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

5

Lühidalt
Talvar Racingu kardisõitjad võitsid kaks esikohta
Aavo Talvar on viimasel kahel aastal võitnud kõik Balti
karikavõistluste etapid klassis
Rotax Max. Smalininkai võistluse jätkas ta seda tava, olles
kiireim ajasõidus ning võites nii
eelfinaali kui ka finaali. Finaali
18 ringiga saavutas Aavo lähima jälitaja ees 14,6sekundilise
edu ja sellise ülekaalu puhul on
loomulik, et tema nimele jäi ka
võidusõidu kiireim ring.
Klassi Rotax Max Junior kvalifikatsioonis said Talvar Racingu sõitjad teise ja kolmanda
koha. Valgevenelasel Dmitri
Kitajevil jäi parimast stardikohast puudu vaid 0,049, Remo
Rahulal 0,146 sekundit. Eelfinaalis, kus vahed finišis olid jällegi väga napid, sai Dmitri teise
ja Remo neljanda koha. Finaalis
aga tegi Dima teoks selle, mis
eelmistes võistlusfaasides tegemata oli jäänud. Ta juhtis
algusest lõpuni ning saavutas
oma esimese etapivõidu Balti
karikavõistlustel. Remo Rahula
katkestas 5. ringil avarii tõttu.
Balti karikavõistluste kolmas
etapp sõidetakse 22.-23. juulil
Raplas. Talvar Racingu võidusõitjaid näeb koduradadel aga
kihutamas juba järgmisel nädalavahetusel, kui 17.-18. juunil
toimub Põltsamaal Eesti meistrivõistluste kolmas etapp.

Kohalikel uudistel on
rohkem kõlapinda
Alates 15. aprillist alustas kohalike uudiste portaal eestielu.
ee koostööd Eesti suurima internetikeskkonnaga Delfi. Läbi
uue koostöö jõuavad kohalikud
uudised oluliselt suurema hulga lugejateni.
Eestielu.ee alustas eraldiseisvana tegelikult juba pool
aastat tagasi. Vahepealse ajaga on portaal tublisti kasvanud
– alustati 54 omavalitsusega,
praegu aga kajastatakse 106
paiga uudiseid ja teateid.
Omavalitsuslehed on portaali selgrooks. Mõnes paigas
aga ei ilmu kohalik leht iga kuu,
samuti seab artiklite avaldamisele piirangu lehekülgede
arv. Seetõttu loodi võimalus
saata kaastöid otse portaalile.
Artiklid on oodatud nii kohalikelt inimestelt kui erinevate
asutuste ja kodanikeühenduste
esindajailt. Nädalas jagatakse paremate kaastööde vahel
välja 150 eurot. Oodatud on
seltside, MTÜ-de ja kõigi aktiivsete inimeste kaasalöömine, et
üheskoos luua koht, mis annab
parima võimaliku pildi Eesti eri
paigus toimuvast.
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Lühidalt
Etendus “Neznaika
ja tema sõprade
seiklused”

foto:JAANUS VÄLJAMÄE

sport

Rattamaraton kutsub Rattaga oskab ju igaüks sõita

Juba kolmandat
korda viiakse Keila
Terviseradadel läbi
Keila Rattamaraton. 19. juunil toimuvale spordisündmusele on oodatud
igas vanuses ja igal
tasemel ratturid.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Võistlus toimub 14km pikkusel ringil, võistlusdistantsi pikkus on 56 km. Kes kardab, et ei
ole nii tubli rattur, et poolsada
kilomeetrit läbida, saab osaleda terviseliikujana, ning sõita
vaid ühe 14km pikkuse ringi.
Võistluse korraldaja Tanel Suslov rõhutab, et suuresti ongi
võistluse eesmärk inimesed
liikuma ning oma tervise eest

hoolitsema panna, ning häbenema ei pea midagi. „See,
et puudub profivarustus, pole
kindlasti probleem, peaasi,
et ratas on hooldatud ja korras. Sõiduks saab igaüks valida sobiva tempo ning kui just
poodiumikohale ei pürgi, saab
kasvõi sportides ilusat ilma ja
loodust nautida.”
Rada on variatsioonikas,
kus leidub nii pikki sirgeid
metsasihte kui asfaltteid. Ringi
peale on vaid üks tõsisem tõus
– Tankimäele. Kuna tõusud on
väiksed ja lihtsad, ning ka paemurrust, mis möödunud aastatel ohtlikuks muutus, enam
läbi ei sõideta, on rada suhteliselt kiire ja lihtsalt läbitav.
Põhisõit algab kell 12.00,
natuke hiljem antakse start ühe
ringi sõitjatele, ning kell 11.00
toimub kuni 10-aastastele lastele 500m sõit. AS Keva paneb
esimest korda välja rändkarika

info
Kuni 16-aastased sõidavad
56km, terviseliikujad 14km
ning kuni 10-aastased lapsed 500m.

parimale keilakale. Lisaks saab
parim keilakas koorma mulda.
Erilised tänud toetajatele:
Keila Linnavalitsus, Veho Eesti AS, OÜ Keila Rattapood,
Valdek AS, Harju KEK, Harju
Elekter, PKC, Rossi Sepaäri,
Püramiid, SU Lilled, Keva, Usin
TR – OÜ, Keila Tervisekeskus,
AS Keila Vesi, Kadarbiku Talu,
Keila Vesi, Elstera, Mustmuna.
Rajaga on võimalik tutvuda
15. juunil kell 18.00 toimuval
ühistreeningul. Kogunetakse
terviseradade parklas.
Registreerimine ja info aadressilt info@liikumisroom.ee.
Kiivri kandmine on võistlusel
kohustuslik.

Viimasel koolipäeval, 3. juunil,
sai Keila Ühisgümnaasiumi
koolipere vaadata muusikali
“Neznaika ja tema sõprade
seiklused”. Etenduse valmistasid ette 4. klassi õpilased.
Proovid kestsid kuu aega, ja
vaatamata ettevalmistusele, oli lavanärv ikkagi sees.
Õnnestus kõik: näitlejate
loomulikkus ja siirus, suurepärane lauluoskus ja ilmekad
dekoratsioonid. Lavastus oli
planeeritud nii, et oma osa
näitemängust said ka vaatajad – 1-3.klassi õpilased:
nad mängisid, arvutasid, olid
igati toeks peakangelasele.
Näitlejad pälvisid kogu saali
poolehoiu ja toetuse. Kõik
lavasündmused
toimusid
kõva aplausi saatel. 4. klassi lapsevanemad tänavad
suure töö eest huvialajuhti
O.Poslušnajat, hoolekogu liiget ja 4. klassi lapsevanemat
A.Morozovta ning klassijuhatajat E. Solomnikovat. Eraldi
tänud lavakujundajale, samuti 4. klassi lapsevanemale,
O.Solovjovatile.
4. klassi lapse vanemad
Keila Ühisgümnaasium

Ingerisoomlaste
suurpidu Keila
lauluväljakul
Pühapäeval, 12. juunil kogunevad ingerisoomlased Keila
lauluväljakule laulu- ja tantsupeole. Hommikul viiakse
Keila Miikaeli kirikus läbi jumalateenistus, peale mida liigutakse kell 12.30 rongkäiguga lauluväljakule XXI laulu- ja
tantsupeole.

sport

Keila Korvpallikool lõpetas
pidulikult esimese hooaja
tarmo hein

KEILA KORVPALLIKOOL

Laupäeval, 4. juunil, toimus
Keila Korvpallikooli piduliku
hooaja lõpetamine Keila Kultuurikeskuses, kus tunnustati
parimaid. Esines talendisaatest
tuttav Keila poiss Artur Kuusmets. Külla oli kutsutud endine Eesti rahvuskoondise peatreener Üllar Kerde, kes jagas
noortega oma korvpallialaseid
kogemusi. Keila Korvpallikooli esimese tegevusuaastaga on
loodud toimiv korvpalli arendamise süsteem. Lisaks Keilale tegutsevad treeningrühmad
Sauel, Sakus ja Kurtnas. Möödunud hooajal on saanud eri-

nevad vanuserühmad mitmeid
kõrgeid tulemusi rahvusvahelistelt turniiridelt. Saavutatu
on õpilaste, treenerite, las-

tevanemate ja toetajate hea
koostöö tulemus.
2010/2011 hooaja parimad
mängijad: Elise Luik, Kleiri
Vahtra, Rasmus Veldemann,
Mark Dzotsenidze, Kevin Sepik, Roland Liiva, Martin Kiik,
Gerhard Trolla, Kristjan Tuuling, Kevin Äkke, Kritsjan Liiva Cristopher Gilden.
Tunnustust väärivad treenerid: Märt Kermon, Tarmo
Hein, Olev Baar, Peep Pahv,
Reilika Mikk, Toomas Üprus.
Keila Korvpallikool tänab
meeldiva koostöö eest oma
toetajaid: Keila linn, Keila vald,
Saue linn, Keila Tervisekeskus
OÜ, Wihtla OÜ, Kadarbiku
Talu, Hole in One, Jalajälg AS.

Margaret Danilov ja Lilian Mölder koos
treener Toni Meijeliga

VABA AEG

Keila noorujujatele
kolm esikohta
tõnu meijel
3.juunil toimusid Keila Tervisekeskuses järjekordsed EUL
G4S Noortesarja finaalvõistlused. Tegemist oli 4 erineva
vanuseklassi vabariigi meistrivõistlustega ning võitjad
seega Eesti meistrid.
Finaali pääses väga tiheda
sõela kaudu: esmalt toimus
kolm riikliku etappi, kust finaali pääses vaid iga ala 16
paremat. Keilast pääses finaali
kaheksa ujujat ja erilist heameelt teeb fakt, et kõik kaheksa on alustanud ujumiskarjääri just Swimclubis.
Tänu treenerite aastatepikkusele tööle saavutas Swimclub võistkondlikult 29 tiimi
seas 12.koha. Eelmisel aastal
oli lõpptulemuseks 19.koht.
Seega õnnitleda võib ka Swimclubi koondise treenerit
Toni Meijelit.
Swimclubi edukaim ujuja
oli seekord Margaret Danilov
(s.1999), kes startis neljal distantsil ning võitis neist kaks
– 100m liblikujumises ajaga
1.18,52 ning 100m kompleksujumist ajaga 1.22,08.
III koha saavutas Margaret

200m vabaltujumises ning 7.
kohale tuli 50m vabaltujumises. Eriti tubli, nagu kõikidel
eelnenud võistlustel, oli ka
Erik Hallikma (s.1999). Ta
startis viiel erineval võistlusdistantsil, võites I koha 50m
vabaltujumises ajaga 29,62.
III koht tuli 100m kompleksis ajaga 1.18,52. Neljanda
koha sai Erik 50m seliliujumises. Napilt jäi medalita Matis Hiie(s.1998). Aeg 2.22,84
200m vabaltujumises oli väärt
4.kohta. Tublid isiklikud rekordid ujus Karl-Richard Herem ning häid tulemusi näitasid veel Joosep Raud, Lilian
Mölder ja Karlos Heinla.
Teateujumises olid noorujujad samuti südid. 4x50 m
vabaujumises olid Hiie, Mölder, Danilov ja Heinla ajaga
2.01,56 kaheteistkümnendad
ning 4x 50 m kombineeritud
teateujumises (Mölder, Aasjõe, Allar Danilov ja Heinla)
2.27,68 neljateistkümnendad.
Meie
parimad
noored
on stardis juba sel nädalal,
11.juunil tervisekeskuses toimuvatel KEILA CUP X võistlustel algusega kell 12.00 ning
kohe peale jaanipäeva Tartus
Eesti Meistrivõistlustel.

Keila jõualadel sündisid uued rekordid
Keila Jõud 2011 pingilt lamadessurumise tulemused (naised kuni 85kg)
1. Rete Jallai
2. Andra King
3. Janika Jürgenson

65 kg
50 kg
45kg

Keila Jõud 2011 mehed kuni 85kg tulemused
1. Raigo Kuusnõmm
2. Aleksander Bogdašav
3. Mario Põldmaa
4. Vladislav Kulesha
5. Igor Tomson
6. Marko Leppmets
7. Mario Eving

175kg Keila uus rekord!
135kg
120kg
115kg
110kg
100kg
90kg

Keila Jõud 2011 mehed üle 85kg tulemused
1. Argo Ader
2. Virgo Parbo
3. Valeri Madvejev
4. Heiki Käärid
5. Vladimir Sivaev
6. Andrus Lõoke
7. Pavel Vasnjuk
8. Kristo Tšekenjuk

foto: erakogu

200kg Keila uus rekord!
160kg
155kg
145kg
145kg
125kg
100kg
95kg
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Palju õnne!
10. 05. 2011
26. 05. 2011
30. 05. 2011
03. 06. 2011

Mälestame kauaaegset
naabrit

Sündinud

Nils Merilain
Karl-Oskar Koort
Dmitri Sadrin
Andre Pillerpau

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

kontsert
MARIKA PABBO JA PILLE
METSSONI PLAADI ESITLUS
10. juuni kell 19.00
EELK Keila Miikaeli kirik
INGERISOOMLASTE XXI
LAULU- JA TANTSUPIDU
12. juuni kell 11.00
Keila Lauluväljak

sport
KEILA RATTAMARATON
2011
19. juuni kell 11.00
Keila terviserajad

muud üritused

„MÄNGUASI - MÄNGU ASI“
16. mai – 16. juuni
Näitus lastele mänguasjade
meisterdamise raamatutest.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis

TASUTA KASUTATUD
RIIDED
17.juunil kell 10.00-13.00
Keila Sotsiaalkeskus

„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. September
Harjumaa Muuseum

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kl 10.00 – 13.00

Hiirekese Mängutoas Haapsalu mnt 31, Keila. www.
hiirekese.ee.

kogudus
Nelipüha
12. juuni kell 11.00
Eesti ingerisoomlaste
jumalateenistus armulauaga
Kaasa teenivad õpetajad
Markku ja Hannele Päiviö
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

Uno
Veskoja`t

ja avaldame kaastunnet
perekonnale.

Mälestame head sõpra ja
töökaaslast

Maimu
Altmetsa
Avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu lähedastele.
Elle, Maie, Laine, Õie

Perekonnad Valdmaa,
Vellmann, Herkel, Arro,
Heina ja Tiiu

Tasa heliseb aegade kannel.
Tasa sahiseb saatuse hääl.
Aja õigus on anda ja võtta.
Kuid ikka püsima me ellu jääb
kuldse viljana su töö.
Mälestame kauaaegset õpetajat

Maimu
Altmetsa

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Keila Kooli pere

Ei viibet, ei naasemislubadust –
aeg oli minna...
Meie kaastunne Sulle
Karmen, isa

Uno Veskoja
kaotuse puhul.

Signe vahhva vahetus

Teatame kurbusega,
et lahkus meie kallis
ema, vanaema ja vanavanaema

Maimu
Altmets

07.08.1923 - 04.06.2011
Mälestavad omaksed

Mälestame

Maimu
Altmetsa

Südamlik kaastunne Arvo
Mihkel Onki`ile poja

Oivo

surma puhul.

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

Perekonnad Rosenberg
ja Lepisk

Keila linna Pensionäride
Ühendus

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

Puuetega laste
päevahoid
koolivaheajal
(13.06-01.07.2011,
v.a. 22.juuni)

Küttepuude müük Keilas:
Saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta koju vedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.

Info ja registreerimine
MTÜ Töötahe telefonil
6796688, 55576723
(Anna) või kohapeal
(Keila, Põllu 1).

Uno
Veskojaga

Valba, Laine, Luule, Meeli,
perekonnad Saral ja Kullerkann

Müüa heas korras möbleeritud 3-toaline (I korrus) klaasitud
rõduga korter (61m2) Keilas.
Tel. 57836568.

MTÜ Töötahe koostöös
Keila Sotsiaalkeskusega
pakuvad
päevahoiuteenust
vaimu- ja liitpuudega
kooliealistele lastele,
ajavahemikul
13.06-01.07.2011,
v.a. 22.06
(kokku 12 tööpäeva).

Kallis Karmen
Oleme Sinuga, kui jätad
hüvasti oma kalli isa
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ost/müük

Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.
polarheat.ee. Tel.56499499.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja

haljastustööd. 56191810.
Ostan vanu raamatuid, märke, münte, postkaarte jne. Tel.
5140618.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.

Teenus
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
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 kokkuleppel. Helista 5048581 või
kirjuta kelon@hot.ee.
Korstnapühkimine.
Tel. 53724993.
Plastakende remont, klaaspakettide ja tihendite vahetus.
Probleemid akna higistamisega.
www.aknaabi.ee tel.5257590
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad, soemüürid. Tel. 56322522.
Paigaldame tänavasillutuskive. Töö kiire ja korralik. Hinnad
soodsad. Tel. 55524446 Jaanus.

töö
Parexter Grupp pakub tööd
rahvusvaheliste vedude autojuhtidele. Töö toimub Balti riikides ning Skandinaavias. Tel.
53449343.

muu
Keila turul 11.juunil 2011 suvelaat. Info: tel. 5082577, e-post:
info.dono@gmail.com.

Represeeritute kogunemine 14. juunil
kell 17.00 mälestuskivi juures.
Memento
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SOS Lasteküla Eesti Ühing on mittetulunduslik
heategevusorganisatsioon, mis edendab laste õigusi ning tegeleb pere
kaotanud ja pere kaotamise ohus olevate laste tervikliku arengu
tagamisega Eestis. Juba aastast 1994 on SOS Lasteküla Eesti Ühing
pakkunud võimalikult perelähedast keskkonda vanemliku hoolitsuseta
jäänud lastele. SOS Lasteküla Eesti Ühingu rahvusvaheline
katusorganisatsioon on SOS Kinderdorf International, mis koondab enda
alla SOS lastekülasid üle maailma. Eestis tegutsevad SOS lastekülad
Keilas ja Põltsamaal. Lisainfo internetis: www.sos-lastekyla.ee.

Otsime Keila lastekülla -

SOS TÄDI
(SOS emale vabade päevade andja)
SOS tädi ülesandeks on SOS pere laste eest hoolitsemine
SOS ema äraolekul, peremaja majapidamistööde tegemine
koos lastega ning SOS pere laste koolitöödes aitamine
SOS ema äraolekul.
SOS tädi töö eeldab pühendumist, küpsust, paindlikkust,
väga head suhtlemisoskust ning iseseisvust.
Ootame Sind kandideerima, kui sul on soov tegelda lastega
ja kui sul on vähemalt keskharidus.
Kasuks tuleb varasem töökogemus laste ja/või noortega.

Nädalalõpu pakkumine

t,BSUVMJTBMBU
t.FIIJLPUPPSTBMBU
t,BOBXPL
t,BLBPSVMM
IBQVLPPSFLSFFNJHB

Sind ootab meeldiv töökeskkond ja erialase
täiendkoolituse võimalused.
Kandideerimiseks palume saata
20.juunini CV aadressil
Ülase 11 Keila või
meiliaadressil keila@sos-lastekyla.ee

-20%

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

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

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

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

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.

