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Millised
muudatused toob
uus Liikluseeskiri
kaasa jalgratturile

meelespea

Uued detailplaneeringud Tuula
teel ning Paldiski maanteel
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Jõe kauplusesse
murti sisse
Ööl vastu pühapäeva
murti sisse Keila Jõe
kauplusesse. Tänaseks on
kurjategija tabatud.

lk 3
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Keila Kooli II klassi rahvatantsurühm lauluväljakul tantsuproovis

Foto: kadi kroon-laur

Tantsupeole eelnes tihe töönädal
Esmaspäeval algas üle poolesajale Keila
noorele tähtis nädal. Nädalavahetusel
toimuvale XI noorte laulu- ja tantsupeole „Maa ja ilm“ anti start juba esmaspäeval, mil algasid esimesed proovid.
Esmaspäeva hommikul asus
Tallinna poole teele hulk Keila
koolilapsi, kellest suur osa saab
tänavu esimese suurpeo kogemuse. Seekordne noorte laulu- ja tantsupidu on erakordne seetõttu, et kogu pidu, nii
tantsuetendused kui laulupidu,

uudis

viiakse läbi lauluväljakul. Kui
laulupeolised lähevad proovidesse alles reedel siis tantsijad
alustasid juba nädala alguses.
Keila kooli teise ja kolmanda
klasside õpilastele oli esmaspäev kõige pikem. Proovid
lauluväljakul algasid kell 12.00

ja kodu poole alles peale kella
21.00. Õnneks on tänavu Ilmataat peolisi soosinud ja kõiki
proovipäevi saatis soe päiksepaisteline ilm. Keila Kooli
3.klasside tantsurühma juhendaja Aire Toms kiidab lapsi, kes
on küll väsinud kuid jätkuvalt
vaprad. „Proovid on kenasti
kulgenud. Ainsa tagasilöögina
võib tuua joogivee puuduse.
Teisipäeval oli ilm väga kuum.
Lisaks toimus proov Maarjamäe
staadionil, kus tuult vähe. Igale
lapsele on mõeldud vaid pudel
vett, kuid nii palava ilmaga jäi
sellest väheks.“ Kolmapäeval

oldi juba targemad ja kaasa
võeti suur kanister joogiveega.
Positiivselt lõppes teisipäevane
proovipäev, mis üllatuslikult
lõpetati varem ja kodu poole
sai sõima hakata enne arvatud
aega.
Tantsupeost võtavad osa
Keila Kooli I, II ja III klassi
tantsurühm ning noorterühm
Pillerkaar. Laulupeol osalevad
Keila Kooli lastekoor, mudilaskoor, ühehäälne mudilaskoor,
põhikooli- ja gümnaasiumimaja mudilaskoor, noortekoor,
Keila Muusikakooli lastekoor,
ning Keila linna poistekoor.

vaba aeg

Keila sai uued
Eesti meistrid
kergejõustikus
lk 5

info

XI laulu- ja
tantsupidu „Maa
ja ilm“ etendused
toimuvad:
1. juuli kell 19.00
Tantsupeo I etendus

G4S Noorteklubi
pakub seiklusrohket ajaviidet
G4S Noorteklubi omab
väikseid rakukesi mitmel
pool Eestis. Klubipesa 7. –
15. aastastele noortele on
olemas ka Keilas.

2. juuli kell 20.00
Tantsupeo II etendus
3. juuli kell 9.00
rongkäik millele järgneb
Laulupidu (u kell 13.00)

lk 5

Jalgpalli
kevadhooaeg
möödus tegusalt
lk 6
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Uus liiklusseadus lubab ratturil
ülekäigurada sõites ületada

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Aire Toms

Tänavune XI Noorte laulu- ja tantsupidu on Airele juhendajana neljas, tantsijana on ta osalenud tantsupidudel alates
1987.aastast. Aasta varem oli ta Aare Andres Toominga kutsel
koos sõbrannaga Spektrisse tantsima läinud. Sõbranna jättis
tantsimise pooleli, aga Aire jäi. See, et temast võiks kunagi
tantsuõpetaja saada, ei tulnud tal siis veel mõttessegi. Aga
tants jäi ning aastate pärast otsustas Aire rahvatantsujuhtide
kaheaastase koolituse läbida ja ise gruppe õpetama hakata.
Tänavusele tantsupeole pääses 3.klassi rühm ja noorterühm,
kokku 32 tantsijat. Airel on kahju, et tema juhendatav Keila
Kooli õpetajate rühm tantsupeole ei saanud. „Aga nad on ju
alles algajad – vaid ühe aasta tantsinud. Sädeme nad igatahes
leidsid ja otsustasid sügisel jätkata. Ehk järgmine kord on ka
nemad tantsupeol,“ on Aire lootusrikas. Noorterühm on juba
kogenud tantsupeolised, noorem rühm on oma esimesel suurel
peol. Nagu ka teise Keila tantsuõpetaja Anniki Kase 1. ja 2.klassi
tantsijad.
Aire möönab, et tantsupeo nädal on tegelikult ränk tööaeg.
Ja etendused selle töö kulminatsioon: “ Tantsupidu on minu ja
tantsijate jaoks igapäevase harjutamise väljund, millega kaasneb tohutu positiivne emotsioon“.
keila leht
leht@keila.ee

Selle hooaja viimane Keila Leht
ilmub 8. juulil ning alustab
uuesti ilmumist 19. augustil.
Kuulutusi, reklaame ja teateid võtame vastu
kolmapäeval 6. juulil kuni kella 13.00-ni

Alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites kandma
kinnirihmatud (standardile
EVS-EN1078 vastavat) jalgratturikiivrit. Kiivrit peab
kandma nii juht kui sõitja.
(LS § 31 lg 1), (LS § 30 lg 6),
(LS § 11 lg 3)
Kommentaar: eesmärk on vähendada jalgratta ja pisimopeediga sõitjate peavigastusi.
Nõue kanda kiivrit kehtib nii
sõiduteel jalgratast juhtivatele
kui ka jalgrattateel jalgratta- ja
jalgteel ning jalgteel ja kõnniteel jalgratast juhtivatele lastele, samuti peab sobiv kiiver
olema näiteks jalgrattaistmel
või –haagises sõidutatavatel
väikelastel. Jalgratturikiiver on
Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille
turvalisusnõuded on kehtestatud vastava standardiga. Nõuetele vastava jalgratturikiivri
tunneb ära sellel oleva märgistuse CE EN1078 järgi. Pisimopeed on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille suurim
kasulik võimsus sisepõlemismootori korral või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa ühte
kilovatti ja valmistajakiirus ei
ületa 25 kilomeetrit tunnis.
Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta ja pisimopeediga liiklemiseks ettenähtud
teed
lähenev
jalgrattur ja pisimopeedijuht peavad vähendama kiirust ning ületama sõidutee
jalakäija tavakiirusega. (LS
§ 31 lg 9)
Kommentaar: nõue on otseses
seoses liiklusohutuse suuren-

damise taotlusega, tagamaks,
et autojuht jõuaks teede lõikumiskohale lähenevat kaherattalist sõidukit õigeaegselt
märgata ning kui liikluskord
seda ette näeb - talle teed
anda. Paremini on tagatud ka
samaaegselt sõiduteed ületavate jalakäijate ohutus. Jalakäija tavakiirus on orienteeruvalt 3-7km/h.
Ülekäigurajal võib sõidutee
ületada jalgrattaga sõites,
kuid reguleerimata ülekäigurajal sõites teed ületaval
jalgratturil ei ole sõidukijuhi
suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur
ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht
pöörab. (LS § 2 p 100)
Kommentaar:
ülekäigurajal
sõidutee sõites ületamise lubamine on seotud sujuvama ja
mugavama liikumisvõimaluse
loomisega jalgratturile - et ei
peaks sõidutee ja jalgrattatee
lõikumise kohas igakordselt
sadulast maha tulema ja ületama sõiduteed jalgratast käekõrval lükates. Asulates on
ratturi marsruudile jäävaid
sõidutee ületuskohti tihedalt
ning sageli on need tähistatud
vaid reguleerimata ülekäiguraja märgistusega. Kuid see reegel ei välista sõidutee ületamist jalgrattalt maha tulles,
jalakäijana (näiteks, kui tuleb
ületada suure liiklussagedusega või suure sõiduradade arvuga sõiduteed). Jalakäijana
on sõidutee ületamine üldjuhul ohutum ning reguleerimata ülekäigurajal on autojuhil
kohustus
jalakäijale
teed
anda.

Ülekäigukohal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid ülekäigukohal sõites teed ületaval jalgratturil
ei ole sõidukijuhi suhtes
eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab
ülekäigukohal sõiduteed,
millele sõidukijuht pöörab.
(LS § 2 p 99)
Kommentaar: ülekäigukohal
kehtib jalgratturile ülekäiguraja ületamisega sarnane liiklusreeglistik. Ülekäigukoha
olemust on kirjeldatud jalakäija liiklusreeglite juures.
Jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita
jalakäija tavakiirusega. (LS
§ 31 lg 5) Kõnniteel ja kergliiklusteel sõites ning ülekäigurajal ja ülekäigukohal
sõiduteed (sõites) ületades
ei tohi jalgrattur ohustada
jalakäijat. (LS § 31 lg 5)
Jalgrattaga ja pisimopeediga neile liiklemiseks ettenähtud teel sõites peavad
nende juhid andma teed
trammi- või bussipeatuses
ühissõidukile minevale või
sellelt tulevale jalakäijale.
(LS § 32 lg 4)
Kommentaar: olukorras, kus
trammi- või bussipeatuses
seisvale ühissõidukile mineva või sellelt tuleva jalakäija
teed lõikuvad jalgratturi ja pisimopeedijuhiga, antakse eelis jalakäijale liiklusohutuse
ja ühissõidukite liikluse eelise tagamiseks.
Jalgrattal ja pisimopeedil
peab põlema pimeda ajal
või halva nähtavuse korral
sõites ees valge ja taga pu-

nane tuli. (LS § 87 lg 3)
Kommentaar: varasem liiklusreeglistik lubas punase
tule asemel kasutada ka ainult punast helkurit. Kuid
punase tule kasutamisel taga
on jalgrattur pimeda ajal või
halva nähtavuse korral oluliselt paremini nähtav, mis vähendab talle otsasõidu ohtu.
Seetõttu on kehtestatud ka
punase tule kohustusliku kasutamise nõue pimeda ajal
sõites.
Kõnniteel tohib jalgrattaga
sõita alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks
saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Samuti jalgrattur, kui
sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt
raskendatud. (LS § 32 lg 1 p
1)
Kommentaar: kõnniteel sõitmist lubavat vanusepiirangut
on laste ohutust silmas pidades tõstetud. Senise alla 10aastase jalgratturi asemel on
lubatud kõnniteele alla 13aastane jalgrattur ja lisaks
kaks tema saatjat jalgratastel.
Ka väikelast ratatoolis sõidutav jalgrattur võib sõita kõnniteel. Muudatuse tingis jalgrattaliikluseks ette nähtud
teede vähesus ja samas autoliikluse intensiivsuse kasv,
mis raskendab noorte jalgratturite liiklemistingimusi ja
vähendab jalgratturite turvalisust. Kõnniteel võib jalgrattur sõita ka siis, kui sõidutee
halb seisund (augud, ebatasasused, jääkonarused jms)
oluliselt raskendavad sõidutee kasutamist.

Nädal piltides

Keila jaanitulel esines ansambel 2in1, õhtut juhtis Üllar Luup.
Pildil linnapea ja volikogu esimees lõket süütamas

Keila nädalaleht

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

Foto: VALDUR VACHT

Foto: valdur vacht
Võidutule saabumine Keilasse. Tule
tõid Kaitseliidu Keila Malevkonna võitlejad

vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Kohaletulnud said võidutule Foto: valdur vacht
võtta ka koduse jaanitule süütamiseks
keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Lühidalt

Jõe kaupluse murdvaras on tabatud

Keila Poolmaraton tuleb
taas

Ööl vastu pühapäeva murti sisse Keilas
Jõe tänaval asuvasse kauplusesse.
Tänaseks on kurjategija välja selgitatud
ning vahi alla võetud.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Ööl vastu 26. juunit toimus
sissemurdmine Jõe kauplusesse.
Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo politseileitnant Jan
Lantsi sõnul on Keilas Jõe tä-

naval toimunud kaupluse varguse kohta Põhja Prefektuur
alustanud kriminaalmenetust.
„Menetluse käigus on välja
selgitatud isik, kes tunnistab
antud kuritoe toimepanekus
enda süüd.“ Menetluse huvides ei olnud rohkem andmeid
avaldada võimalik.

Foto: märt lillesiim

Detailplaneeringud
· Vastavalt Planeerimisseaduse § 16 lõikele 3 korraldame Paldiski mnt 5 ja 5a kinnistute
detailplaneeringu
eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avaliku väljapaneku 11. – 17. 07.2011.
Materjalidega saab tutvuda
Keila Linnavalitsuse I korruse inforuumis ja internetis
Keila linna kodulehel http://
web.keila.ee/.

Juuli lõpus toimub Keila Poolmaraton. Pikamaasarja kuuluva
spordiürituse juures on kavas
veel 8km pikkune rahvajooks,
kepikõnd terviseliikujatele ning
noorte- ja lastejooks.
Juba praegu on võimalik end
võistlusele registreerida aadressil skvask@hot.ee. Võistlusele on oodatud igas vanuses igasuguse treenitusega inimesed.
Kes tunnevad, et 21km pikkune
poolmaraton käib üle jõu, võib
osa võtta lühemast rahvajooksust. Kes jooksmisest niivõrd
mõnu ei tunne, saavad sportliku
suvepäeva veeta kepikõndides.
Võistluseni on aega üks kuu –
selle ajaga jõuab end kenasti
soovitud võistluseks vormi viia.
Jooksutrass on vastav IAAF
nõuetele ja passistatud ning
ajad on edetabelikõlbulikud.
Võistlus toimub 30. juulil. Lisainfo aadressil www.spordiklubivask.weebly.com

Eesti Ornitoloogiaühing
(EOÜ) kutsub kõiki pääsukesi loendama ja fotodel
jäädvustama

Avalik
arutelu
toimub
18.07.2011 kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse II korruse
saalis Keskväljak 11.
Planeeritava ala suurus on
0,3 ha ja see asub Keila Keskpargi kõrval Jaama ja Pargi
tänavate vahel. Planeeringu
eesmärk on ühe 3 – 4 korruselise kuni 30 korteriga elamu rajamine ja parkimise
korraldamine.

· Vastavalt Planeerimisseaduse §
12 lõikele 1 informeerime, et Keila Linnavalitsus andis 17. juunil
2011 korralduse nr 165 ,,Keila
linnas Tuula tee 5 kinnistu ning
selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ning lähteseisukohtada
kinnitamine“.
Tuula tee 5 asub Keila linnas jõe
ääres kesklinna miljööväärtuslikus piirkonnas.
Planeeritava maa-ala suurus on
23 111 m2 . Tegemist on endise
vabrik ,,Keila“ territooriumiga,
kuhu soovitakse rajada ca 50 kor-
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teriga 2 – 3 korruseliste ridaelamute piirkond. Tootmishoonete
varemed ja maapinna reostus tuleb likvideerida ning planeerida
keskkonnatingimused kavandatava kaasaegse elamukvartali rajamiseks.
Jõeäärne kallasrada on kavas kujundada üldkasutatavaks haljasalaks, kuhu muuhulgas on planeeritud ka laste mänguväljakud.
Juurdepääs elamutele lahendatakse Kalda tänavalt ja parkimine
korraldatakse oma kinnistul.
Materjalidega saab tutvuda internetis Keila linna kodulehel http://
web.keila.ee/.

Eskiis

Kodukoha pääsukesi loendama
palutakse inimesi, kelle elukoha
või suvemaja ümbruses pesitsevad savipesi rajavad suitsuja räästapääsuke. Pesitsevate
pääsukeste kohta andmete
kogumisega soovib EOÜ pilku
peal hoida nii meie rahvuslinnu
kui ka tema sugulase käekäigul.
Loenduses osalemine on lihtne
ning ei eelda eriteadmisi. Loendusankeedi ja juhistega saab
tutvuda ja alla laadida suitsupääsukese kodulehelt. Andmeid
liikide arvukuse ja pesitsustulemuste kohta saab mugavalt
sisestada ka veebiaadressil
http://www.eoy.ee/suitsupaasuke/kodukoha-paasuke/.
Fotohuvilisi kutsutakse aga
osalema pääsukeste fotovõistlusel, kuhu oodatakse pilte
tänavusest aasta linnust suitsupääsukesest, räästa- ja kaldapääsukesest ning piiritajast.
Fotokonkursi peapreemia läheb
parimale
suitsupääsukesest
tehtud fotole. Kahes vanuserühmas antakse mõlemas välja
kolm auhinnalist kohta. Lisaks
jagatakse temaatilisi eriauhindu
„Pääsuke õhus“, „Minu kodupääsuke“, „Pääsukese portree“
ja „Pääsukesed rändel meil
ja mujal“. Võistluse tähtajad
ja reeglid on väljas aadressil
http://www.eoy.ee/suitsupaasuke/fotokonkurss/ . Fotokonkursi
korraldab EOÜ koostöös MTÜga Fotokeskkond. Korraldajad
paluvad nii loendamisel kui ka
pildistamisel jälgida loodusvaatlemise häid tavasid ning mitte
liigselt häirida pesitsevaid linde.
Mõlemad üritused toimuvad
programmi „Aasta lind 2011“
raames.
Mati Kose
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venekeelne veerg

Keila Linnavolikogus
· Volikogu esimehe Ago Kokseri umbusaldamise avalduse soovis Andrus Loog
esitajate nimel tagasi võtta
enne hääletusele panekut.
Volikogu esimees ei pidanud seda võimalikuks, kuna
üks viiest esitajatest kohal ei
viibinud, ning ta polnud esitanud ka oma (digitaalselt)
allkirjastatud
nõusolekut
eelnõu tagasivõtuks. Umbusalduse poolt hääletanuid
polnud, vastu hääletas 11
volikogu liiget. Kohal viibis 15 linnavolikogu liiget.
Neli liiget hääletamises ei
osalenud. Usalduse
kaotuse
tõttu
esitasid eelmisel
istungil
umbusaldusavalduse
Keila Linnavolikogu Fraktsiooni Isamaa ja Res
Publica Liit liik-

med ning Doris Matteus ja
Andrus Loog.
· Keila Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna
eelarve täitmise aruannetele 2011 kuni 2013 arvamuse andmiseks Rimess OÜ.
Teenuse hind iga aasta eest
on 3300 eurot, s.o. teenuse
hind kokku on 9900 eurot.
Hindadele lisandub käibemaks. Pakkumise oli teinud
neli audiitorfirmat.

Keila Linnavalitsus võtab Euroopa Sotsiaalfondi MEETME
„Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
arendamine“alameetme „Organisatsiooni arendamine“
raames rahastatud projekti „Keila linna
hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi
juurutamine“ elluviimiseks tööle

PROJEKTIJUHI
Nõutav:

• Sotsiaaltööalane kõrgharidus

Soovitav:

• eelnev töökogemus sotsiaalteenuste valdkonnas
• projektitöö kogemus
• inglise keele oskus
CV koos motivatsioonikirjaga
saata 01. 08. 2011.a.:
piia.peterson@keila.ee

Politsei / Securitas / Päästeamet

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Juunikuu politseis
Kokku registreeriti Keila linnas
67 sündmust ja teadet, millest
43 olid Liikluseeskirja rikkumised.
Ka juunikuus tabas politsei
ja turvaﬁrma mitmeid isikud,
kes tarbisid avalikus kohas alkoholi või olid alkoholijoobes.
Tuletan meelde, et avalikus
kohas (va kohad, mis on selleks ette nähtud) on alkoholi
tarbimine rangelt keelatud.
Kuna suvel on ka Keila linnas
söögikohtade juures avatud
hooajalised laiendused, kus
alkoholi ei müüda või alkoholi tarbida ei tohi, siis palun
eelnevalt müüja käest küsida
infot kohapeal alkoholi tarvitamise või selle keelu kohta.
Vastasel korral võib teid tulla
„tüütama“ politsei.
Käes on koolivaheaeg ja lastel on tavalisest rohkem vaba
aega ning õppimist ja muid
koolikohustusi pole, siis palun
lastevanematel tunda huvi,
kus ja kellega lapsed käivad.
Vana põhimõte on siin omal
kohal - usalda aga kontrolli.
Viimase kuu jooksul on Keila linna haljasaladelt varastatud kahel korral lilli. Ühel juhul
on isik kindlaks tehtud (siinkohal tänu valvsale linnakodanikule), teise juhtumi puhul on
aja küsimus, millal lillevargale

politsei uksele koputab. Tuletan meelde, et Keila linn on
suuremalt osalt kaetud kaamerasilmaga ning üldjuhul
igasugused pättused, sh lillevargused, avastatakse.
Kuritegudest teatati kolmel
korral.
4. juunil lasti õhkrelvast
Loode-Keila
elamurajoonis
alaealisele tüdrukule jalga.
Alustatud on menetlust ning
laskja isik on kindlaks tehtud.
Õhupüssiga käe ja silma täpsust harjutades peab tagama
nii iseenda kui kõrvaliste isikute ohutuse. Kui antud teemal
tekib küsimusi, olen nõus vastama.
20. juunil murti Vasara tänavas keldrisse ja varastati
jalgratas ning tööriistu.
26. juunil murti sisse Jõe
tänava kauplusesse ja varastati erinevaid kaupu. Politsei on
kahtlustatava kindlaks teinud.
Jaanipäev möödus Keilas
rahulikult ja olulisi rikkumisi ei
olnud.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda
ja teada anda meie turvalisust
ohustada võivatest nähtustest. Tähelepanekutest võib
teatada Securitase lühinumbril 1660.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 eletkronposti aadressil
annika.pedosk@politsei.ee või
Madis Melzar`ile telefonil 612
4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee
securitas 1660
16.06 kell 19:57 Jaama 6 taga

kõnniteel magas kodutu. Kiirabi vaatas isiku üle ning olukorrast teavitati politseid.
17.06 kell 05:15 teatas juhtimiskeskus, et Pae tänaval
rikutakse öörahu. Isikud tuvastatud ja andmed edastatud
politseile.
18.06 kell 13:48 tarvitasid Kultuurimaja ees pinkidel kaks
naisterahvast
alkohoolseid
jooke. Tehtud hoiatus ning palutud purgid ära panna.
18.06 kell 22:32 teatas juhtimiskeskus, et vana gümnaasiumi taga
mänguväljakul
tarvitavad neli noormeest alkoholi. Kohale jõudes ei soovinud üks isik tegevust lõpetada,
ning kohale kutsuti politsei.
18.06 kell 22:55 teatas politsei, et Keskväljaku bussipeatuses on paar tundi seisnud
lukustamata jalgratas. Jalgratas toimetati Keila politseijaoskonda.
19.06 kell 00:57 teatas juhtimiskeskus, et Piiri tänaval rikutakse öörahu. Kohale jõudes
selgus, et noormehed kuulasid
autos väljult muusikat. Isikutele selgitati, et on öörahu ning
noored lubasid muusikat vaiksemini kuulata.
19.06 kell 01:21 teatas juhtimiskeskus, et A.le Coq`i kossuplatsil on 20liikmeline lärmav noorte seltskond. Kohale
jõudes selgitati, et on öörahu.
Isikud vabandasid ja lahkusid.
20.06 kell 06:23 avastati, et
Keila Algkooli peaukse kõrval
olev aken on sisse visatud.
Teavitati G4S patrulli.
20.06 kell 07:21 põletas Tuula
tee vabriku kõrval jõe ääres
meesterahvas juhtmeid. Hoiatuse peale lõke kustutati.
21.06 kell 09:27 avastati vana
gümnaasiumi Põhja tn. poolse
maja keskel katkine aken. Teavitatud G4S patrulli.

Сегодня в номере
Певческий праздник
В понедельник началась
очень важная неделя почти
для 50 кейласких детей.
Идут репетиции XI Молодежного праздника песни и
танца, который состоится в
конце этой недели. В понедельник в Таллинн отправился целый автобус городских
школьников.
Для
многих из них это первый
опыт участия в певческом
празднике. Репетиции продолжаются в течение всего
дня и заканчиваются вечером в 9 часов. К счастью, погода благоприятствует молодым исполнителям, все дни
стоит солнечная и сухая погода. XI Молодежный праздник песни и танца начнется
в пятницу первым танцевальным представлением. В
субботу состоится второе
танцевальное
представление, а в воскресенье пройдет
праздник песни на певческом поле. (стр 1)

päästeamet
20.06 kell 14.16 teatati häirekeskusele, et Keilas Pargi tänaval põleb sõiduauto. Keila
päästjad kustutasid lausleekides sõiduauto ja ootasid
sündmuskohal ära masina
omaniku. Inimesed juhtunus
kannatada ei saanud, kuid
auto hävines leekides täielikult. Tulekahju põhjus on selgitamisel.
27.06 kell 03.32 sai häirekeskus teate, et Keila vallas Valkse külas põleb maja. Keila ja
Paldiski päästjad kustutasid
lausleegiga põlenud talumaja
kella 07.16ks. Inimesed tulekahjus kannatada ei saanud.
Põlengu põhjused on selgitamisel.
26.06 kell 13.24 sai häirekeskus teate, et Rummu alevikus
Kooli tänaval põleb suvemaja. Sündmuskohale saabunud
Keila ja Paldiski päästjad leidsid eest lausleegis aiamaja
mõõtmetega 3x4m, tules
olid ka veidi eemal asunud
kuur, plankaed 10 m ulatuses
ning pisut maastikku ja puid.
Päästjail õnnestus tulekahju
kustutada kella 14.40ks. Inimesed põlengus viga ei saanud.
28.06 kell 03.35 teatati häirekeskusele, et Keila vallas
Tuulna külas on põlema süttinud suvila, milles inimesi
sees ei ole, kuid leegid on
juba hoonest väljas. Põles
pooleteisekordne, umbes 130
ruutmeetri suurune puitmaja. Paldiski, Keila ja Nõmme
komando päästjad lokaliseerisid tulekahju kell 04.26 ja
kustutasid lõplikult kell 05.47.
Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse
saada rikkest elektriseadmes
või -paigaldises.

Задержан человек, взломавший магазин «Йыэ»
В ночь на воскресенье был
взломан магазин, который
находится на улице Йыэ. На
сегодняшний день личность
преступника установлена, и
он находится под стражей.
По словам лейтенанта полиции Северной префектуры
Яана Лантса, по факту взлома магазина было сразу же
начато криминальное расследование, которое на данный момент завершено, поскольку
личность
преступника установлена, и
он признал себя виновным.
(стр 3)
Богатый приключениями досуг в молодежном
клубе G4S
Молодежный клуб G4S объединяет учащихся основной
школы по всей Эстонии.
Клуб действует в восьми городах Эстонии, в том числе,
и в Кейла. Цель клуба – сделать жизнь детей разнообразнее и интереснее. Клуб
открыт для всех детей в возрасте от 7 до 15 лет. Среди
понятий,
определяющий
основные направления деятельности клуба, такие как
безопасность, новые знания,
самостоятельность, добрая
воля и здоровый образ жизни, а также интерес к спорту.
Клуб G4S в Эстонии работает
с 2002 года, в нашем городе

клуб действует с 2009 года. В
настоящее время в городском клубе около 25 членов,
руководит
деятельностью
Урмас Веэрсалу. Каждый
клуб сам выбирает основные
направления своей работы, в
Кейла это ориентирование,
знакомство с лесом, велосипедные походы, одним словом, все то, что помогает
ближе познакомиться с природой. (стр 5)
Новые правила для велосипедистов
В сегодняшнем номере городской газеты можно познакомиться с новыми правилами для велосипедистов,
а также прочитать подробные комментарии к основным из них. К числу нововведений
относится,
например, требование носить шлем всем велосипедистам и водителям роллеров
до 16 лет, причем, шлем должен соответствовать нормам
безопасности. Очень много
новых правил, которые регулируют и определяют правила поведения в конкретных дорожных ситуациях.
Например, каким образом
следует пересекать пешеходный переход в разных случаях, то есть нерегулируемый
пешеходный переход и переход со светофором. (стр 2)
Детальное
планирование
С эскизным предложением
детального планирования
участка по адресу Палдиское
шоссе, 5 и 5а, можно познакомиться с 11-го по 17-е июля
на первом этаже мэрии, а
также на городской вебсайте
http://web.keila.ee/.
Публичное обсуждение планирования состоится 18
июля в 17.00 в зале мэрии на
втором этаже. На указанном
участке
предполагается
строительство жилого дома
на 30 квартир. Также городское правительство утвердило распоряжение №165 о начале
детального
планирования участка по
адресу ул. Туула, 5. Это территория бывшей фабрики.
Участок также предполагается использовать под строительство жилых домов. С
материалами данного детального
планирования
можно познакомиться также
на городском веб-сайте. (стр
3)

Teade!

Keila linnaliin
juulis ei tööta!
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Seiklusterohket ajaviidet pakub
G4S noorteklubi
G4S noorteklubi ühendab kõiki Eesti põhikoolis õppivaid noori. Noorteklubi tegutseb üle Eesti kaheksas linnas, sealhulgas
ka Keilas ning aitab laste elu igati põnevamaks muuta.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Tihti arvatakse, et G4S Noorteklubis saavad käia vaid
turvatöötajate lapsed, või
et liikmed peavad tulevikus
hakkama tööle turvameestena. MTÜ G4S Tallinna
Noorteklubi eestvedaja Triin
Maripuu kinnitab aga vastupidist. „Tegemist on sagedase
eksiarvamusega.
Tegelikult
on klubi avatud kõigile 7 –
15.aastastele lastele.“
Klubi märksõnadeks on
turvalisus, isetegemine, uued
teadmised, põnevus, sõprus,
seikluskasvatus, kuritegevuse ennetamine, hea tahe ning
terve ja sportlik eluviis. Noorteklubi tegutseb alates 2002.
aastast, Keilasse loodi rakuke
2009. aastal.
Kõigil klubipesadel on
oma klubijuht, kes korraldab
igakuiseid huvitavaid ja mitmekülgseid tegevusi lastele.
Samas toimuvad ka erinevad
üle-eestilised üritused, milleks on suvelaager, töömalev
ja talvepäevad. Keila klubi
veab Urmas Veersalu.
Keila noorteklubi
Keila klubis on praegu kirjas
25 noort. Klubi tööd tuvusta-

val õhtul peale väikest männikus toimunud orienteerumismängu saadi kirja kohe 15
huvilist.
Kui üle-eestiliselt toimuvad aasta jooksul paar suuremat traditsioonilist sündmust, siis piirkonniti otsustab
iga klubijuht ise, milliseid
tegevusi ette võetakse. Triin
Maripuu sõnul on iga piirkond oma juhi nägu – Keilas
keskendutakse rohkem metsa,
orienteerumise, rattasõidu ja
muule loodusega seotud teemadele. Nii käidi näiteks hiljuti Paldiskis rattamatkal. Urmas Veersalu: „Matk oli päris
pikk aga lapsed olid tublid. 8
– 9.aastased läbisid umbes 20
km vahelduval maastikul ja
kõik said kenasti hakkama.“
Kuna klubi ühendab noori vanuses 7 – 15, siis tihti aitavad
suuremad väiksemaid ja väiksemad omakorda võtavad vanemaid enesele eeskujuks.
Uued põnevad teadmised
läbi seikluste
Kuigi klubiüritustega otseselt
moraali ei loeta on väike peidetud sõnum alati sees. Tähtis on, et lastel oleks lõbus,
kuid samas saadakse uusi
teadmisi ja õpitakse vajalikke
oskusi läbi praktilise tegevu-

foto: erakogu

Keila noorteklubi rattamatkal Pakri poolsaarel

Tähtis on, et
lastel oleks
lõbus, kuid
samas saadakse
uusi teadmisi ja
õpitakse
vajalikke oskusi
läbi praktilise
tegevuse.
Iga kuu viiakse
läbi kaks kuni
kolm üritust

se. Iga kuu viiakse läbi kaks
kuni kolm üritust kohaliku
juhi eestvedamisel. „Oleme
teinud pesakaste, käinud Keilas lennukis mudellennukeid
ehitamas jne,“ räägib Urmas.
„Kunagi uurisin lastelt, mis
nad teha sooviks, siis tüdrukud ütlesid, et nemad ehitaks heameelega onne.“ See
näitab, et huvitavaid tegevusi
leidub nii poistele kui tüdrukutele. Ettevõtmisi on ka koos
naaberpiirkondadega, näiteks
saavad tihtipeale ühisel üritusel kokku Tallinna, Tabasalu
ning Keila noored.
Kuna suvel on lapsed tihti
maal, siis suuri plaane suvekuudeks tehtud ei ole. Küll

INFO
G4S Noorteklubiga oodatakse liituma 7.-15.-aastaseid poisse ja tüdrukuid,
et koos oma elu põnevaks
muuta.

aga toimuvad suvel mitmed
üleriigilised
ettevõtmised.
Juulikuus toimub spordi-ja
puhkelaager, augustis metsalaager, palju lapsi osaleb ka
töömalevas. Septembri alguses ootab ees Suur Semu Seiklus, mis on kõikidele III – VI
klasside õpilastele mõeldud
orienteerumis- ja nuputamismäng, kus peaauhinnaks on
klassieksursioon.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”
“Keila minevikust”

…Kuid üldiselt loeti nii Rootsi, kui
Vene ajal rahva lugemisoskust
heatasemeliseks. Näiteks oskasid
Keilas 1834.aastal õnnistatud 291
meessoost leeriõpilasest väga hästi
lugeda 21, hästi 242, rahuldavalt 14,
alla keskmise 11 (neist neli saadeti
tagasi „paranduskooli“), kahe kohta
pole teateid ja üks ei osanud lugeda
(oli tumm). Tütarlapsi õnnistati 158,
neist luges väga hästi 13, hästi 134,
rahuldavalt 5, alla keskmise 4 ja
kaks ei osanud lugeda (1 tumm ja 1
haige).
Ca 1910
Pühapäeva hommikul valitses alevikus tõeline pühapäevarahu. Kirikukellade helina saatel kogunes rahvas
kirikusse. Kirikuskäijaid oli tollal
palju. Suvel tulid mitmed maainimesed sageli paljajalu alevisse, istu-

sid kalmistu kõrvale mäele, võtsid
kompsust oma jalanõud ja panid
seal jalga. Nii mõnigi väsinud vanapapi jäi kirikus tukkuma, kuni teda
vali orelimäng või pastori kõva sõna
äratas. Aga vanasti, üsna ammu,
18. ja 19. sajandil, käis kirikuteener pingist pinki kellaga kotiga, mis
oli kinnitatud pika kepi külge, kiriku
heaks andeid korjamas. Niisugune
kõlistamine äratas tukkuja üles.
Keila mäel paiknes suur kõrtsihoone,
mis täitis ka võõrastemaja ülesandeid. Tal olid numbritoad ja ruumikad hobusetallid Keilast läbisõitvate
või Keilas peatuvate talumeeste
jaoks. Muidugi ei kaubeldud seal
ainult õllega nagu vanasti, vaid osta
võis ka viina ja veine. Emand oli tüse
perenaine ning kogu kõrtsi a ja o.
Peremeest oli harva näha ja kui ta

vahel uksele ilmus, siis rahvas naljatas, et ilmamuutust on oodata. Kõrts
ühes kõrvalhoonetega asus maaalal,
mis algas praeguse täitevkomitee
hoonega (Keskväljak 5 V.V) ja ulatus
kuni Ülesõidu tänavani, nagu see
tänav enne laiendamist oli. Roheline tänav kuulus krundi külge. Selle
hoone juurde oli rajatud ilus suur
aed lehtlate, lillepeenarde ja puudegruppidega. Seal korraldas Keila
Laulu ja Muusika Selts ning hiljem ka
teised Keila seltsid oma suvepidusid.
Selletarvis oli ehitatud näitelava ja
paigaldatud istepingid. Aias peeti
Keila laulupidusid aastatel 1897 ja
1898.
Keila mäele sõitsid ümberkaudsed
parunid oma kalessides, Keila parun
Fersen korvvankris, Kumna parun
kui kindral ja sõjamees eelistas sõita

ratsa, nii ka tema tütred, kes olid
riietatud nahkkuubedesse ja pükstesse. Sõitis mäest alla kõrtsiperenaine oma teist kõrtsi ja talukohta
„Tutermaa“ vaatama ning pikakasvuline kirikuõpetaja Jakob Kukk, kes
oli hiljem ka esimene eesti piiskop.
Tal oli kutsariks väikesekasvuline
mees, keda hüüti kirikumõisa Pauliks. Rahvajutu järgi oli ta pastor Ficki sohilaps. Oli kuidas oli, aga Jakob
Kukega mäest alla sõites oli see üks
tore paar. Tilluke mees kutsaripukis,
jalad rippu, tagaistmel aga erakordselt suurekasvuline reisikaaslane,
nagu Koljat piiblist.
XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Kristo Tšekenjukile ja
Gerli Iisraelile esimesed
kuldmedalid Eesti meistrivõistlustelt
27.- 28. juunil toimusid Jõgeva
staadionil A- ja B- klassi Eesti
meistrivõistlused kergejõustikus. Esmakordselt jõudsid Eesti
meistritiitlini Kristo Tšekenjuk
kuulitõukes – 15.05 ja Gerli Iisrael odaviskes isikliku rekordiga 40.91. Väga hästi esines ka
Heigo Kangro, kes jõudis oma
esimese pronksmedali võiduni
kettaheites.
Harjumaa meistrivõistlustel
täitis Aet Laurik noorte MM
normi kaugushüppes tulemusega 5.87. Kahjuks ei saanud ta
kaitsta Eesti talvist meistritiitlit
seoses kerge vigastusega ja ettevalmistusega noorte MM-ks
Prantsusmaal. Medaliomanikke
juhendab treener Tiia Tamsalu.
Klubi TIPP järelkasv osales
Helsingis võistlustel Finlandia
Junior Games. Väga tublilt
võistles Sandra Anupõld (treener Silver Plamus) odaviskes,
kes sõitis koju hõbemedaliga.

Juulikuu
pühapäevadel
sõida elektrirongiga maale!
Elektriraudtee avab järgmisel pühapäeval üritustesarja
„Pühapäevaks maale!“, mille
raames tutvustatakse juulikuu
pühapäevadel erinevaid sihtkohti Harjumaal. Sarja esimene
üritus toimub Harjumaa Muuseumis.
Harjumaa Muuseum asub
Elektriraudtee areaali Keila
peatuse vahetus läheduses.
Harjumaa Muuseum on Eesti
noorim maakonnamuuseum,
mis asub Keila jõepargis ja tegutseb 19. sajandi algusest pärinevas Keila mõisas.
Kõigile elektrirongiga kohale tulnud inimestele on terve
pühapäev muuseumisse sissepääs tasuta. Ette tuleb vaid
näidata samal päeval soetatud
rongipilet või Elektriraudtee
Sõidukaart.
Elektriraudtee kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste
kinnitab, et käesoleval suvel
pakub Elektriraudtee mitmeid
teisigi huvitavaid sihtkohti
tallinlastele ja Harjumaa inimestele tutvumiseks. „Linlasi
kutsuvad juulikuus külla nii ratsakeskused, kardirada kui golfipark,“ sõnas Kaareste. Edaspidi avaldab Elektriraudtee iga
nädala tagant uue sihtkoha,
kuhu elektrirongiga reisijatel
on võimalik sõita. Kohapeal
saab rongipileti esitaja nautida
soodustusi, mis on loodud just
elektrirongiga reisijale.
Üritustesari toimub kogu
suve vältel. Värskeimat informatsiooni eesolevatest üritustest leiab aadressil matkad.
elektriraudtee.ee
Elektriraudtee
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Vaba aeg
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Lühidalt
Orelimängijate
tegemisi suvekuudel
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sport

Keila noored korvpallurid
rassisid vahvas Kurgjärve laagris
Vaid napp nädal pärast eelmise hooaja
lõpetamist, alustasid Keila Korvpallikooli õpilased
ettevalmistust juba
järgmiseks hooajaks.
peep pahv
49 noort korvpallurit ja nende
neli treenerit veetsid ühe nädala Kurgjärve spordilaagris, kus
peamist tähelepanu pöörati
üldkehalisele ettevalmistusele.
Lõuna-Eesti
maalilisel
maastikul, otse Haanja külje
all asuvas Kurgjärve spordibaasis on treenimiseks ja vaba
aja veetmiseks loodud ideaalsed võimalused. Erinevad
jooksurajad, jalgpalliväljakud,
kergejõustikuplatsid, tenniseväljakud ja mõistagi meie laste
lemmikuks kujunenud puidust
kattega korvpalliplats ja mõnus jõusaal – mida paremat
saaksid sportlased ja treenerid

endale soovida. Tegelikult saab
– soe ilm ja mõnus supluspaik.
Neist esimest jagus kolmeks
päevaks, järvevesi püsis aga
sooajana laagri lõpuni ning nii
said vaprad poisid ja tüdrukud
end karastada esialgu paljude
jaoks ekstreemsena näivatel
hommikutelgi, kui kraadiklaas
näitas nappi 12 soojakraadi ja
sooja veega aurav järv pakkus
omaette vahvat vaatepilti.
Laagri päevakava oli täpselt
paigas: kell 8 äratus, rivistus ja
seejärel sörkjooks, võimlemine ning ujumine. Pärast sellist
äratust olid kõik kenasti käima
tõmmatud ja võis rahuliku südamega minna hommikusöögile. Seejärel tubade koristamine
ja ennelõunane treening.
Pärast paar tundi kestnud
pingutust, ootas taas kosutav
järvevesi ja lõunasöök. Tunnike tukkumist vaiksel tunnil ja
juba oligi aeg pärastlõunaseks
programmiks. Tavaliselt algas
see mõne ülelaagrilise võistlusega – kus Keila poistele ja
tüdrukutele tuli hulgaliselt
esikolmikukohti – ja jätkus

päeva teise tõsisema treeninguga. Lõpetuseks taas mõnus
suplus. Pärast õhtusööki said
aga kõik lapsed osaleda laagri huvijuhi poolt korraldatud
võistlustel: mälumängudest ja
fotojahist alates kuni orienteerumiseni välja.
Päevad olid nii huvitavad ja
tegemist täis, et raske oli märgata, kuidas tunnid kulusid ja
hommikust sai õhtu. Kui esialgu võis arvata, et suvisel õhtul
on kell 23 raske lapsi magama
saada, siis tegelikult olid kõik
päevast nii väsinud, et veerand
tundi pärast öörahu võis kämpingutest kuulda vaid magavate poiste mõnusat norisemist.
Laagri edukusest annab aga
parima pildi esimesel ja viimasel päeval tehtud ümberjärve
jooks. Laagri lõpus suutsid 1,5
km rajal olla praktiliselt kõik
kiiremad, kui esimesel päeval.
Tegelikult algas aga Keila
Korvpallikooli laagrisuvi veel
nädalapäevad varem. 5. juunil
sõitsid meie kõige väiksemad
õpilased oma esimesse laagrisse Kloogale.

4. juunil toimus Pärnu Eliisabeti kirikus Vabariiklik VI Laste Orelifestival. Selle festivali
traditsioon sai alguse 6 aastat tagasi Valgas. Igal aastal
on korraldajaks erinev muusikakool. kus õpetatakse orelit.
Keila korraldas 4 aastat tagasi
samalaadse ürituse. Nüüd on
oreliõpilaste arv Eestis suurenenud. Osavõtjaid oli Lasnamäe Muusikakoolist, Ahtme
Kunstide Koolist, Tartu Peetri
kogudusest, Narva Koorikoolist, Kuressaare Muusikakoolist, Kohtla-Järve Kunstide
koolist, Pärnu Muusikakoolist.
Keila Muusikakoolist esines
Juhani Christian Moilanen.
Kokku oli õpilasi 15. Järgmisel
aastal toimub festival Tartus.
13. juunil toimus Jõhvis II
Rahvusvaheline Laste Orelifestival-Konkurss. Osavõtjad
olid Eestist, Lätist ja Venemaalt, kokku 16 õpilast. Esindatud olid õpilased Moskva
S.Maikapari nim. Muusikakoolist ja Gnessina nim. Muusikakeskkoolist, Lätist A.
Kalninši nim. Cesise Muusikakeskkoolist,
Tallinnast
Lasnamäe muusikakoolist ja
Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolist, Keila Muusikakoolist, Ahtme Kunstide
Koolist, Narva Koorikoolist ja
Kreenholmi Muusikakoolist.
Žürii koosseisu kuulusid Eestist A. Uibo, T. Trass, P. Aidulo
ja Venemaalt A. Karpenko.
Keilast võttis konkurssist osa
Pia Pukkonen, kes õpib orelit
lisapillina ja Juhani Christian
Moilanen orelierialalt, õpetajaks Pille Metsson. Õpilased
esinesid väga tublilt, said
tänukirjad ja suveriiniks kauni küünlaaluse Jõhvi kiriku
pildiga. samuti said uut indu
oreliõppimisel kuulates teisi
omavanuselisi õpilasi mängimas. Järgmine konkurss
toimub aastal 2013.
Pille Metsson

foto: talvar racing
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Talvar Racingu sõitjad
võitsid Põltsamaal kaks
esikohta
talvar racing
Kardisõidu Eesti meistrivõistlused (EMV) jätkusid 18. juunil Põltsamaal peetud kolmanda etapiga. Talvar Racingu tiimi
esindajatest olid seal võidukad
Paul August Lääne ja Aavo Talvar.
Raket-klassi sõitja Paul August Lääne oli kahel eelmisel
etapil praktiliselt kogu finaali
juhtinud, kuid mõlemal korral
viimasel ringil esikoha kaotanud. Seekord läks täpselt vastupidi. 16ringilise finaalsõidu
algul püsis Paul teisel-kolmandal kohal, viimases kurvis aga
tõusis esimeseks. Finaalivõit ja
eelfinaali teine koht parandasid Pauli tabeliseisu tunduvalt,
EMV liidrist Oliver Nurmikust
lahutab teda vaid üksainus
punkt.
Aavo Talvar (klass Rotax
Max) jätkas oma harjumuspärast seeriat – kvalifikatsioonivõit, eelfinaali võit (edu 3,6 sekundit) koos kiireima ringiga,
finaalivõit (edu 2,4 sekundit)
koos kiireima ringiga. Kolme
etapi järel on Aavol maksimaalsed 135 punkti ning 35punktiline edu lähima konkurendi
ees. Talvar Racingu sõitjatest

jõudsid pjedestaalile veel Bruno Paabort ja Priit Sei, kes olid
Rotax Mastersi finaalis vastavalt teine ja kolmas. EMV tabelis on Priit kolmas ja Bruno
viies. Põltsamaal võitis Eke
Nurm, kes on ka meistrivõistluste liider.
Vähem kui 0,3 sekundit jäi
esikolmikusse jõudmisest puudu Remo Rahulal klassis Rotax
Junior. Remo oli nii kvalifikatsioonis kui ka eelfinaalis teine,
kuid finaalis pudenes avaringiga neljandaks ja vaatamata otseste konkurentidega võrreldes
parematele ringiaegadele kõrgemale tõusta ei õnnestunud.
Siret Räämet lõpetas finaalis
seitsmendana, kuid temagi oli
sunnitud eelfinaaliga võrreldes
kaks kohta ära andma. Põltsamaa võitja Fred Joonas Alliksaar on ka EMV liider, Remo
asub punktiarvestuse neljandal
ja avaetapil mitte startinud Siret üheksandal kohal.
Kõige nooremate, Cadetklassi sõitjate hulgas lõpetas
Karl-Markus Sei eelfinaali 11.
kohal, kuid finaalis kahjuks
katkestas. Finaalivõitjaks tuli
venelane Ivan Tšursin.
Kardisõidu Eesti meistrivõistluste järgmine etapp peetakse Aravetel 3. juulil.
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Keila jalgpalliklubi tegemistest aastal 2011
targo kaldoja
2011.a. aasta alguse tähtsaim
sündmus meie jaoks oli loomulikult kodune saaliturniir Keila
Cup 2011 saalijalgpallis. Igaaastane jalgpalliturniir Keila JK
auhindadele toimus sel korral
juba 9-ndat korda. Erinevates
vanustes noortele toimus kokku
5 turniiri – kõik Keila JK võistkonnad, alates kõige noorematest, 2003-2004. aastal sündinud poistest kuni vanemate,
1992-1994 a. sündinud poisteni,
kutsusid külla 7-9 võistkonda ja
tegid isekeskis selgeks oma va-

nusegrupi tugevaima. Kokku sai
Keila Cup´il mängurõõmu nautida üle 600 lapse ja nooruki.
Linna külastas mitusada lapsevanemast pealtvaatajat.
Kevadel, aprilli keskel, korraldasime esimest korda ka
väliturniiri - Keila Kevad Cup
2011 kolmele vanuserühmale:
– 2003-2004.a, 2001-2002.a ja
1999 -2000.a sündinud poisid.
Kokku osales kolmel turniiril
20 võistkonda üle Eesti. Nagu
tavaks, kiideti meie korraldust
ja auhinnalauda.
Aprillis - mais alanud 2011.
aasta meistrivõistluste hooajal
läks Keila linna au kaitsma 6

võistkonda. 1999-2000.a, 20012002.a (2 võistkonda) ja 20032004.a sündinud poisid osalevad Eesti Meistrivõistlustel oma
vanuseklassi tsooniturniiridel,
kus peamine eesmärk on kogemuste ammutamine ja mänguoskuste arendamine tõsises
võistlusolukorras. 1993-1997.
aastal sündinud poisid mängivad Eesti MV A vanusegrupi I
liigas. Täiskasvanute Keila linna
esindusvõistkond, mille tuumiku moodustavad 1989 – 1992.
aastal sündinud noormehed ja
A-klassi poisid, osaleb Eesti MV
III-liiga lääne tsoonis. Meeskonna peamine eesmärk on sel

hooajal saavutada võimalikult
kõrge koht ja miks mitte ka
püüda kohta kõrgemas liigas.
Peale kevadringi ollakse III-liiga
lääne tsooni turniiritabelis kõrgel teisel kohal. Noor meeskond
on motiveeritud. Ainuke kaotus
sellel hooajal on saadud liidrilt
Vändra JK Vapruselt. Viiki on
mängitud Kernu JK Kadaka ja
Pärnu FC Metropoliga, kõik
teised on pidanud tunnistama
meie noore meeskonna paremust.
Tulbad turniiritabelis: mänge, võite, viike, kaotuseid, teistele löödud väravad: omale lastud väravad, punktid
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Palju õnne!

kinnisvara

Sündinud

23. 05. 2011 Eliise Anett Sippol
17. 06. 2011 Kertu Rannavete

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

ost/müük

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel. 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum

teater
“PALUN LAHKUGE LAVALT”

- KOMÖÖDIATEATRI
SUVETUUR
17. juuli kell 19.00
Pilet: 10/8€
Keila Lauluväljak
“MINU ELU MEEDIAS” JAN UUSPÕLD
24. juuli kell 20.00 Pilet:
12/10€
Keila Lauluväljak

kontsert
“VALGEID ROOSE” - TARMO
PIHLAP’I LAULUDE KONTSERT
14. juuli kell 20.00
Keila Lauluväljak

kogudus
3. pühapäev pärast
nelipüha
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3. juuli 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

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 10:00-17:00.
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 küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. Tel. 56191810.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-),
puitbriketti (ümmargune) 144€
ning puitbriketti (kandiline)
960kg alusel 160€. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.

Teenus
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korst-

Avaldame sügavat kaastunnet
Arvole perega isa

Helmut
Liivamaa
kaotuse puhul.
Perek. Blumkvist ja Ney

nad, soemüürid. Tel. 56322522.
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.
Valmistan individuaaltellimisel uksi, mööblit ja täispuittooteid. Tel. 6780010, 53087220.
Korralik staažiga töömees
otsib tööd krohvija – maalrina
firmas, teeb töid ka kodudes
(krohv, värv, tapeet). Kuulutus
ei aegu. Tel. 53534561.
Viime tasuta ära Teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
WHO ja Visioni sertifitseeritud spetsialist N.Bobrovska /Tallinn/ teeb arvutil Teie organismi
tervise biotesti 1,5 tunni jooksul
Keilas. Tulemused ja soovitused
tervise parandamise kohta saab
kohe kätte. Info reg. eesti ja
vene keeles tel. 5276003.
ВОЗ и вижин сертифицириванный специалист
Н.Бобровска
/Таллинн/
проводит
компьютерную
диагностику всего организма
за 1,5 часа в Кейла. Результаты
диагностики и рекомендации
по восстановлению здоровья
сразу по окончании сеанса. Дополнительная информация и регистрация по

тел.5276003.

töö
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda komplekteerija-autojuhti,
kokka, köögi abitöölist ja nõudepesijat kohvikusse tööajaga
11.00-15.30. Töö on vahetustega asukohaga Keila, Tehase 1.
CV saata aadressile eve.piberman@usin.ee või helistada tel.
6797069.
Kohvik Kegel otsib oma
meeskonda töökat tegevkokka.
Pakume vastutusele, oskustele
ja tulemustele vastavat töötasu. Samas pakume tööd ka
eelnevate kogemustega klienditeenindajale. Kandideerimiseks
anna oma huvist märku: kegel@
kegel.ee, tel.5020583.
OÜ Harmet võtab tööle lihttöölise ehitustööde peale. Tegemist on enamjaolt puutööga.
Tööaeg E – R 8.00 – 16.30. Töötasu kokkuleppe alusel. Huvi
korral võtke ühendust Meelis
Järva 5074000 või meelis@
harmet.ee.
Otsime oma ettevõtliku
meeskonda
puhastusteenindajat. Põhilised tööülesanded:
müügisaali- ja laopindade koristamine ja puhastamine. Omalt
poolt pakume stabiilset sissetulekut, häid töötingimusi, sõbralikku ja toetavat meeskonda.Töö
asukoht: Keila. Töö on vahetustega: 2 tööl - 2 puhkust. Tööle
asumise aeg: kohe. Kandideerimiseks palume ühendust võtta
tel. 56462887, e-mail: riab@
riab.ee.

Südamlik kaastunne
Maret Tõnissonile

elukaaslase
kaotuse puhul.

Karjaküla sotsiaalkeskuse
pere

Kuldleer Keila Miikaeli koguduses
Keila Miikaeli kogudus kutsub kuldleeri neid, kes said Keilas leeriõnnistuse
1961. aastal. Viiekümne aasta taguse leeripäeva mälestusjumalateenistus
toimub Keila kirikus 7. augustil algusega kell 11.00. Palume kindlasti teatada oma
osavõtusoovist koguduse kantseleisse (telefon 604 480 või 51931501, e-aadress:
marek.roots@eelk.ee). Kantselei avatud T, K, R 11.00-14.00 ja K 17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla ka need, keda õnnistati enne 1961. aastat, kuid kes
pole saanud varem kuldleeri jumalateenistusest osa võtta. Rõõmsa kohtumiseni!
Marek Roots
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Julge muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS
KUULUTAB VÄLJA
AVALIKU KONKURSI

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

JUHATUSE
LIIKME

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

VALIMISEKS

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Juhatuse liikmeks kandideerija
peab omama kõrgharidust ning
vähemalt kolmeaastast
töökogemust juhtival kohal.

KAMDUO 210 383.- EUR
Kohe laost 3 toonis
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Nädalalõpu pakkumine

-20%

t,BSUVMJTVJUTVWPSTUJTBMBU
t,BOBWBSSBTBOBOBTTJHB
t+VVTUVLààTMBVHVLBUF
t.FIIJLPUPPSTBMBU
t,PIVQJJNBWJSTJLVSVMMCJTLWJJU
t,PIVQJJNBQVVWJMKBUPSU

Vastav sooviavaldus ja CV saata
meilile enno.fels@keila.ee
hiljemalt 6.juuli 2011.

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

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
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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: niipea kui võimalik
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 29.07.2011.
Palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 05.08.2011.
Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

