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Keila Leht
ilmub taas
19. augustil.
Kaunist
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Keila naabrivalvesektoris on
videovalve
Naabrivalve toetusega on
2/3 Rõõmu naabrivalvesektorist kaetud kaamerasilmaga
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Keila linnas vahetub jäätmevedaja
Keila Linnavalitsus korraldas 2009
aasta kevadel teist korda avaliku
konkursi soodsaima hinnaga
jäätmevedaja leidmiseks korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmete
kogumiseks ja käitlemiseks Keila
linna territooriumil.
sport

Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga
pakkumise AS Veolia Keskkonnateenused. Konkursi tulemuse vaidlustas kohtus Ragn-Sells
AS kuid Riigikohus tunnistas
Keila Linnavalitsuse otsuse õiguspäraseks ja käesoleva aasta
kevadel Linnavolikogu otsusega
on jäätmeveoainuõigus antud

Korvpallitreeningud
suvel
lk 5

järgnevaks viieks aastaks AS-le
Veolia Keskkonnateenused.
Vedaja vahetus ja uus jäätmeveoainuõigus rakendub alates 1. augustist 2011. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest
alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus Keila
linnas korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud segaolme-, suur- ja

vaba aeg

vanapaberijäätmeid koguda ja
vedada. Vedaja vahetumisega
leiavad aset mitmed olulised
muudatused ka jäätmevaldajate igapäevaelus. Linnavalitsus
palub siinkohal juba ette klientide mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveole ülemineku
perioodil.

Tiimspordi
võitjaks tuli
Glamox
Novembris alustanud
tiimspordi võistlusseeria
jõudis lõpule. Keila kõige
mitmekülgsem ja sportlikum asutus on Glamox.

lk 3
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Meenutusi noorte
laulu- ja tantsupeolt

lk 6
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Südamest südamesse

Foto: valdur vacht

Priit ja Irja Idarand

nädala tegija

Irja, Helena, Martin ja
Priit Idarand
Keila lähiaja suurim spordisündmus on 30.juulil toimuv Keila
Poolmaraton. Selle võistluse A ja O on perekond Idarand ehk
Spordiklubi Vask. Nemad koostavad juhendi, korraldavad reklaami, registreerivad osavõtjaid, leiavad toetajaid, märgivad radu,
võtavad aega, autasustavad – nemad ongi selle võistluse sisulised
korraldajad. Ja mitte ainult selle võistluse, vaid kogu Keila Pikamaasarja. Ja varsti algab taas Keila Tiimsport. Ja siis need talvised
suusavõistlused ja siis veel…
Võistluste korraldamine sai alguse 1994.aastal, kui Helena
sündis. Keila külje all, lennuki juures korraldas Keila Spordikool,
mille direktor Irja toona oli, Keila lahtised meistrivõistlused suusatamises. Sama aasta mais toimus nende korraldusel ka esimene
Keila Päeva jooks. Kuigi on korraldatud ka olulisemaid võistlusi, on
kõige suurema osavõtjaskonnaga üritusteks osutunud ikka Keila
võistlused – mullune Poolmaraton 196 ja talvine Keila Suusasõit
165 lõpetajaga.
Kui arvate, et võistlusi korraldavad need, kellest endast poleks
rajal asja, siis siinkohal see paika ei pea. Kõik on vähemalt Harjumaa tasandil tegijad olnud. Saavutuste lugemine võtaks loo jaoks
mõeldud leheruumi ära. Ja kindlasti on suur osa Martini ja Helena
saavutusi veel ees.
Miks nad seda teevad, ei tea nad isegi. „Alguses, et ise harrastajana võistelda, kuna Keilas polnud võistlusi. Edevus ilmselt? Siis
asendas korraldamisel saadud adrenaliini laks võistlusel saadava
adrenaliini, saavutusvajadus, osalejate tänu? Iga hooaja lõpus
tüdimus ja ebakindlus, kas järgmine aasta veel, aga siis tulevad
võistlejad oma ettepanekutega, ideedega ja küsimusega, et millal
järgmine ja...“
Ja nõnda on nad ka 30.juulil Keila Lauluväljakul. Sebivad, vaikselt ja tähelepandamatul moel sekretariaadi laua taga. Lõpetajad
saavad teada oma aja ja koha ning viivad koos rammestusega koju
kaasa portsu rahulolu.

keila leht
leht@keila.ee

Armastame hommikuti sporti
teha meie armsas Keila linna
pargis ja männikus.
Lisaks linnulaulule saadab
meid iga päev ka silmailu.
Teeb südame soojaks ja tekitab ikka ja jälle soovi tänada
neid ilusate südametega inimesi ja nende töökaid käsi, kes tahavad jagada oma südamesoojust ja ilumeelt teistega.
Igal hommikul, päeval ja õhtul on eriline ilu nende kaunite
lillede näol, mis vahetuvad oma
võlus ja värvide mängus. Need

lillevanikud, mis saadavad inimesi tööle, kooli või kutsuvad
niisama jalutama, on nii võrratud. Nii hea on lihtsalt olla kõige selle sees.
„Tänulikkus on südame
mälu!“ ütleb prantsuse vanasõna. „Taevas on sinine, ehkki
pime seda ei näe!“ ütleb taani
vanasõna. Kas meie näeme?
Kas oskame olla tänulikud?
Kui ilus on meie armas Keila!
Tänulikud Sirje ja Vello Noot

lugeja kiri

Perearstid Keilas
27. mai Keila Lehes nurises
keegi doktor Kuke tegevuse
üle.
Mina tahan aga väita otse
vastupidist. Tänu tema ravile ja
veenmisele olen oma tervisega
täiesti rahul.
Tema leidis minu analüüsidest, et on vaja rohkem uurida.
Lasi Keila haiglas uuringud

teha ja leidis, et on vaja operatsiooni. Ta rääkis läbi Mustamäe
haiglaga, pani opi aja kinni ja
saatis mind kiirabiga Mustamäele.
Tänu temale olen elanud
juba 2 aastat ja saan kohe 80aastaseks.
Teisel juhul olin ühe üksiku
vanainimese juures, kes oli öö

läbi valudes vaevelnud. Helistasin hommikul perearstikeskusesse. Dr. Kukk oli oma autoga
varsti kohal, võttis vanainimese
sülle, viis 3-korruselt oma autosse ja haiglasse. Samas oli tal
väga kiire, sest kell 9 algas juba
vastuvõtt.
Olen elanud 60 aastat Keilas
ja perearste on olnud palju,

kuid ma ei ole kohanud veel
ühtegi arsti, kes oleks pahatahtlikult suhtunud oma klientidesse. Arvan, et arstiks õpib
ikka see, kellel on selleks kutsumus.
Soovin kõikidele arstidele
palju jõudu nende tänuväärses
töös.
J. Soosaar

Lugeja küsib, jurist vastab
allikas-: erakogu

Küsimus:
31. detsembril 2011 aeguvad töötajal
15 päeva 2010-nda aasta eest saada
olevat puhkust. Seoses välislähetuses
viibimisega ei ole töötajal võimalik seda
puhkust ära puhata kuni 23. detsembrini 2011. Detsembri lõpuni jõuab töötaja
küll 5 päeva 2010-nda aasta puhkust ära
kasutada, aga kuidas jääb ülejäänud
2010-nda aasta puhkuseosaga (10p)?
Kas selleks, et need puhkusepäevad
ei aeguks, võib töötaja kasutada oma
2010-nda aasta eest saada olevat puhkust alates 23.12.2011 kuni 10.01.2012?
Kas sellest piisab, et töötaja jõuab puhkuseavalduse esitada kuni 31. detsembrini 2011?

Vastab tööinspektor-jurist Sirje Aava
2010-nda aasta eest saada olev puhkus aegub 31.12.2011.a. Seega saab seda puhkust kasutada veel käesoleva aasta jooksul. See tähendab, et kogu puhkus peab
olema välja võetud 2011-l aastal ehk selliselt ei saa, et näiteks nädal osa puhkusest
jääb 2011-nda aasta sisse ning ülejäänu jookseb 2012-sse aastasse.
Kas poolte kokkuleppel ei või selle puhkuse kasutamist 2012-sse aastasse jätta?
Ei või. Selline kokkulepe on töötajale ebasoodsam.
Töölepingu seadus eeldab, et töötaja kasutab igal aastal ära oma väljatöötatud
põhipuhkuse ega kogu kasutamata puhkust reservi. Kuna tööleping on oma
olemuselt eraõiguslik leping, siis on tööandja ja töötaja vabad kokku leppima neile
sobivates töötingimustes eeldusel, et täidetakse töölepingu seaduses kehtestatud
piiranguid. Puhkuse aegumine on reguleeritud avalikes huvides töötaja tervise kaitse eesmärgil. Kui töötaja ja tööandja lepivad kokku erinevalt töölepingu
seaduse § 68 lõikest 6, siis selline kokkulepe ei ole oma olemuselt töötaja jaoks
soodsam kokkulepe. Tulenevalt seaduse eesmärgist ei ole tööandjal iseseisvalt
võimalik otsustada väljatöötatud põhipuhkuse aegumatuses või aegumise pikenemises, samuti puudub tööandjal ja töötajal võimalus selliseks kokkuleppeks.

Nädal piltides

Keilat külastas sõpruslinna Barsbütteli delegatsioon. Külastati Rukkilille
lasteaeda, Harjumaa Muuseumi (pildil), Keila Kooli ja mitut Keila ettevõtet.

Keila nädalaleht

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

Foto: VALDUR VACHT

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

Foto: valdur vacht

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Miikaeli kirikuaeda maeti
Vahipataljoni mereväe auvahtkonna aupaukude saatel
ümber 1966.aastal Kanadas
surnud Vabadusristi kavaleri
kaptenleitnant Johannes
Loosbergi säilmed. Johannes
Loosberg läks 1944. a Saksamaale ja paar aastat hiljem
Rootsi. Ta suri 24.11.1966
Dayton’is Ameerika Ühendriikides poeg Paavol külas olles.
Tema soov oli puhata kodumaa mullas. Urn põrmuga oli
Paavo õe valduses ja erimeelsuste tõttu siiani matmata.
Pool aastat tagasi sai Paavo
oma valdusse põrmu mis
lõpuks võimaldas isa soovi ka
täita. Johannes oli abielus Elfriede Regastik`uga ja maeti
oma äia platsile.
keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Jäätmevedaja vahetus toob
keilakale palju muutusi (algus lk 1)
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on see, et 31. juulist 2011 lõppevad
automaatselt seni kehtivad jäätmeveo
lepingud.
Veolia
keskonnateenused as
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik sõlmida uus
jäätmeveoleping AS-ga Veolia
Keskkonnateenused. Jäätmeseadusest tulenevalt pole kirjalik leping korraldatud veo
rakendumisel kohustuslik kuid
sujuvama koostöö tagamiseks,
näiteks mahutite suurus, väljaveosagedus, veo ja postiaadress
jms olulise info täpsustamiseks
on leping poolte vahel siiski vägagi tarvilik.
Uute lepingute sõlmimisega alustatakse alates 1. juulist
2011. Lepingu teksti ja teenuste hinnakirjaga saab eelnevalt
tutvuda kodulehel www.veolia.
ee.
Kõik elanikud saavad lepingu
postiga
Keila Linnavalitsus annab vedajale üle jäätmevaldajate registri,
mille põhjal saadab AS Veolia
Keskkonnateenused eeltäidetud jäätmeveolepingud postiga
juulikuu esimeses pooles kõigile jäätmevaldajatele. Juhul kui
eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt
15. juuliks 2011 palume võtta
ühendust Veolia Keskkonnateenused klienditeenindusega ja
täpsustada posti aadress kuhu
saame postitada eeltäidetud
lepingu.
Juhul kui eeltäidetud leping
pole õigeaegselt kohale jõudnud, on lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks saata oma
andmed interneti kaudu – vastava ankeedi täitmiseks leiate
Veolia kodulehelt www.veolia.

ee, klikates ülal menüüribalt
“Teenused”, avaneb vasakul
servas teenuste loetelu, valikus “Korraldatud jäätmevedu”
avaneb korraldatud jäätmeveopiirkondade loetelu, valite oma
piirkonna ja leiate lingi “saada
meile oma andmed lepingu
sõlmimiseks”. Lepingu sõlmimiseks võib andmed saata ka
tavapostiga Artelli tn 15, 10621
Tallinn, faksi teel nr. 6 400 899,
või e-postiga: tallinn@veolia.
ee. Võimalusel palume kasutada eelpool viidatud infokanaleid, korraldatud jäätmeveo
rakendumise perioodil võib telefoniteel kontakteerumine olla
raskendatud ja ootejärjekord
pikaks venida.
Veolia Keskkonnateenused
AS-i poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata
eelkõige tähelepanu lepingu
Lisa 1-le, milles on kajastatud
iga kinnistu kohta jäätmeveo
aadress, konteinerite arv, konteinerite suurus, veo sagedus ja
konteineri omand.
Jäätmevaldajad, kelle kohta
AS Veolia Keskkonnateenused
omab täna kehtiva jäätmeveolepingu alusel infot, kajastatakse
uues lepingu Lisa 1-s samas
mahus jäätmemahuteid ja sama
sagedusega tühjendusi, mis senini kehtis. Vastavalt jäätmetekkele ja vajadusele teostame
vedu eeltäidetud lepingus märgitust ka sagedamini.

Konteinereid välja ei
vahetata
Eeltäidetud lepingus kajastatud
tingimuste sobivuse korral pole
tarvis teha muud, kui lisada
kontaktandmed ning lepingu
üks eksemplar allkirjastada ja
tagasi postitada. Elanikud, kes
soovivad lepinguga pakutust
erinevaid tingimusi (erinev
konteineri maht, veosagedus
või konteineri rentimise või ostusoov), tuleks muudatustest
ette teada anda, et saaksime
kooskõlastada jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid.
Juhul kui jäätmevaldaja rendib
31. juuli 2011 kehtetuks muutuva lepinguga jäätmekonteinerit AS-lt Ragn-Sells, siis pole
tarvidust konteinerit tagastada,
AS Veolia Keskkonnateenused
võtab AS-le Ragn-Sells kuuluvad rendikonteinerid üle ning
jätkab kliendi soovil konteineri rendilepingut. Juhul kui
edaspidi ei soovita konteineri

AS Veolia
Keskkonnateenused võtab
AS-le Ragn-Sells
kuuluvad
rendikonteinerid
üle ning jätkab
kliendi soovil
konteineri
rendilepingut.

INFO
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni
Keila Linnavalitsusest ja AS Veolia Keskkonnateenused klienditeenindusest. Veolia Keskkonnateenused AS avab Keila Linnavalitsuse ruumides Keskväljak 11 esimesel korrusel ajutise klienditeeninduspunkti järgmistel kuupäevadel ja kellaaegadel:

11.08.2011 kell 10:00-15:00
18.08.2011 kell 10:00-15:00

25.08.2011 kell 10:00-15:00
08.09.2011 kell 10:00-15:00

Klienditeeninduspunktis saab täpsustada lepingu tingimusi, tagastada allkirjastatud lepinguid ning esitada küsimusi korraldatud veoga seonduva kohta.
rentimist jätkata, siis kindlasti
tuleks vastav märge eeltäidetud
lepingusse teha ja leping AS-le
Veolia Keskkonnateenused tagasi postitada.
Kirjaliku lepingu mitte
sõlmimine kohustustest
ei vabasta
Seadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt.
Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest, ainuõigust
omavale vedajale. AS Veolia
Keskkonnateenused
alustab
jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt
vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga
on sõlmitud kirjalik leping või
mitte. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle
ei anta, on vedajal õigus esita-

da nn. tühisõidu arve. Palume
tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs,
tõrgete olemasolu korral tuleb
vedajat ette teavitada vähemalt
üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee
jms.
Juhul kui jäätmevaldaja ei
ela või ei tegutse korraldatud
jäätmeveopiirkonnas
asuval
kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, siis peab jäätmevaldaja taotlema korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemist Keila Linnavalitsuselt,
esitades linnale vastavasisulise
avalduse.
AS-i Veolia Keskkonnateenused poolt saadetavates eeltäidetud lepingutes on kirjas
iga kinnistu kohta jäätmete
veokuupäevad ja veo sagedus.
Palume pöörata tähelepanu
lepingus kajastatud kuupäevadele, sest uue vedaja tulekuga
muutuvad suure tõenäosusega
senised väljakujunenud ja harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad.
* Korraldatud jäätmevedu ei
hõlma pakendi (nn roheline
kott ja kollane kott) äravedu.
Pakendivedu toimub endiselt
sama graafiku ja lepingu järgi.
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Lühidalt
Teesulgemised juulikuus
Keila linna veemajandusprojekti
raames alustatakse juulis torustike rekonstrueerimist Allika,
Pae ja Piiri tänaval ning Tallinna
maanteel. Seoses kaevetöödega on 18. juulil Piiri tn suletud
Pae ja Põhja tänava vahelisel
lõigul. Ümbersõit korraldatakse
läbi Põhja tänava, Geoloogia
juurdepääs toimub Põhja tänava poolt. Alates 18. juulist kuni
26. juulini on liikluseks suletud
Pae tänav, Piiri ja Allika tänava
vahelisel lõigul. Ümbersõit toimub läbi Põhja ja Allika tänava.
Alates 27. juulist kuni septembri keskpaigani toimuvad
kaevetööd Allika tänaval. 27
juuli kuni 1. august on Allika tänava Pae tänava poolne ots liiklusele suletud. Hiljem on tänav
osaliselt suletud, kuid kohalikele
elanikele tagatakse läbipääs.
Tallinna mnt lõik Kalda tänavasti kuni Tiiru tänavani on
liikluseks suletud 11.07. 2011 kuni
15.07.2011. Ümbersõit toimub
läbi Luha tänava. AS Keila Vesi
vabandab ebamugavuste pärast.

Teade
AS Küte ja Ehitus annab teada,
et, 5. juulil algas Paldiski mnt
36 – 50 piirkonnas soojustrassi
rekonstrueerimine, mis häirib
kuni augusti lõpuni tavapärast
elu-olu ja kvartalisisest liikluskorraldust.
05.07.2011 – 02.08.2011 soojatorustiku kaeviku kaevamine,
künade eemaldamine ja soojatorustiku montaaž.
03.08.2011 – 22.08.2011 torustiku katmine liivaga ja tagasitäide
22.08.2011 – 31.08.2011 asfaltkatte taastamine ja haljastus
Ehitaja palub vabandust ebameeldivuste pärast kuid loodab,
et ajutise ebamugavuse korvab
talvel soe tuba.

Ujula on remonttöödeks
suletud
Ujula remondi ja basseinide põhjakilede parandamise tõttu on
ajavahemikul 11.07 – 07.08.2011
ujula suletud. Avatud on jõusaal,
pallisaal, solaarium, infrapunasaun, soolakamber ning samuti
toimuvad
rühmatreeningud.
Remondi ajal on Keila Tervisekeskus avatud E – R kell 10.00
– 20.00, L kell 11.00 – 19.00 ning
pühapäeviti on maja suletud.

Paldiski tuulepark laieneb
Nelja Energia gruppi kuuluv Paldiski Tuulepark OÜ allkirjastas
4. juulil 2011. aastal lepingu firmaga GE Energy olemasoleva
Pakri tuulepargi laienduseks.
Üheksa elektrituulikut püstitatakse Paldiski linnast kirdes
asuvale Pakri poolsaarele.
Paldiski tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on
31 miljonit eurot ning tuulepark
alustab tööd 2012. aastal.
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
kesklinna miljööväärtuslikul
alal, mille kohta on koostatud 1997. aasta detsembris
kunstiajaloolase Silvi Lindmaa Pihlaku poolt uurimustöö ,,Keila keskosa arhitektuursed väärtushinnangud,
arhitektuuriajaloolised eritingimused raudteejaama
ümbrusele”. Selles töös on
Haapsalu mnt 8/ Jaama 8
tänaväärset hoonet käsitletud kui Keila linna ühte
arhitektuuri-ajalooliselt
enamväärtuslikku ning rekonstrueerimisele kuuluvat
paekivihoonet. Hoone arhitektuurse lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada
olemasolevat olukorda ja arhitektuur-ajaloolist tausta,
Silvi Lindmaa Pihlaku töös
toodud eritingimusi ning
väljakujunenud hoonestusala miljööväärtuslikkust.

· Keila Linnavalitsus otustas maksta linna eelarvest
täiendavaid sotsiaaltoetusi
summas 1219,47 eurot.
·
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
Koidu 27 kinnistule üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks. Elamule on kavas
projekteerida katusekorrus.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Kooli 11a kinnistule üksikelamu
laiendusprojekti koostamiseks. Omanik soovib projekteerida elamule katusekorrust, millega muutub
hoone välisilme.
·
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
Kullerkupu 1c kinnistule
üksikelamu projekti koostamiseks. Krundile on lubatud
üks kuni 2-korruseline ja
maksimaalselt 9 m kõrgune
üksikelamu ja üks 1-korruseline abihoone kõrgusega
kuni 5 m. Katusetüübiks sobivad kaldkatused ja viilkatused. Katusekalle võib-olla
vahemikus 15 – 450.

· Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise rekonstrueerimiseks Põhja tn 16 asuval
kinnistul. Korteriühistu Kallak taotles ehitusluba elamu
fassaadi ja sokli rekonstrueerimiseks. Ehitusprojekti koostas Paalaroos Projekt
OÜ. Projekti on heaks kiitnud Põhja –Eesti Päästekeskus. Taotluse lisana esitas
taotleja korteriühistu Kallak
enamuse liikmete nõusoleku ehitusloa väljastamiseks.

· Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Kalda 3 kinnistule korterelamu
rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks.
·
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused
Haapsalu mnt 8/ Jaama 8
asuval 1634 m2 suurusel
tootmismaa sihtotstarbega
kinnistul olemasoleva tänavaäärse hoone laiendus- ja
rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks büroo-, ärija teenindushooneks ning
hoovipealsete laohoonete
lammutusprojekti koostamiseks. Haapsalu mnt 8/
Jaama 8 kinnistu asub Keila

· Linnavalitsus väljastas ehitusload ühisveevärgitorustiku rekonstrueerimiseks ja
ühiskanalisatsioonitorustiku laiendamiseks Ülesõidu
tänav T1, Keila raudteejaama ja Keila-Tallinn 78,3-78,7
km kinnistutel ehitisregistris 09.06.2011 ehituslubade
taotlustes nr 4083 ja 4085
märgitud tingimustel. Ehitusprojekti koostas Kiirvool
OÜ. Projekti on kooskõlas-

Avalik arutelu
Vastavalt Planeerimisseaduse §16 lõikele 3 korraldab
Keila linnavalitsus Tuula tee 5 kinnistu detailplaneeringu
eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avaliku väljapaneku
25.juulist – 15. augustini 2011.
Materjalidega saab tutvuda Keila linnavalitsuse I korruse
inforuumis ja Keila linna kodulehel http://web.keila.ee.
Avalik arutelu toimub 5.septembril kell 17.00 Keskväljak
11 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

tanud EE Jaotusvõrk OÜ,
Elion Ettevõtted AS, AS
Keila Vesi, AS EVR Infra,
AS EVR InfraSide ja turvanguamet.
· Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu
püstitamisel Spordi tn 13
asuval kinnistul.
· Linnavalitsus väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks Ülesõidu tn 12 asuval kinnistul.
Nõusolek anti vana puukuuri asemele uue puukuuri ehitamiseks ehitusaluse
pinnaga 36 m² ja maksimaalse kõrgusega maapinnast 3
m.
· Keila Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt Osaühing
Comlink juhatuse liikme
Aare Heinla taotlusele aadressil Keskväljak 10 asuva
müügikoha juures müügikoha hooajalise laienduse
2011. aastal perioodil 30.
juunist kuni 31. augustini
väljaspool Osaühing Comlink müügikoha siseruume
nende vahetus läheduses.
· Linnavalitsus saatis Keila
Linnavolikogu menetlusse
eelnõu pädevuse delegeerimisest Keila Linnavalitsusele Jäätmeseaduse alusel.
Linnavalitsus teeb ettepaneku delegeerida Jäätmeseaduse § 69 lõigetes 11, 4, 42,
ja 5 nimetatud ülesannete
täitmise õigus Keila Linnavalitsusele. Sisuliselt soovitab linnavalitsus operatiivsuse huvides endale õigust
vabastada mõjuval põhjusel
jäätmevaldajaid korraldatud
jäätmeveoga liitumisest.
· Linnavalitsus lubas Keila
linnapea Tanel Mõistus kor-

ralisele puhkusele alates 4.
juulist 2011 kuni 1. augustini 2011 (k.a.).
Linnavalitsus muutis Põllu
1a- 329 Keila linnas asuva
1-toalise 16,0 m2 suuruse
eluruumi üürilepingu tähtaega, lõpetades selle 1. juulist.
· Linnavalitsus andis ühetoalise eluruumi aadressil
Põllu 1a-432, suurusega
16,3 m2 üürile kehtivusega
1. juulist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 üürimääraga
0,77 eurot ruutmeetri kohta
ja eluruumi kõrvalkulude
määraga 0,64 eurot ruutmeetri kohta. Samadel tingimustel andis linnavalitsus
üürile ka ühetoalise eluruumi aadressil Põllu 1a-505,
mille suurus on 12,5 m2.
· Keila Linnavalitsus valis
ja nimetas Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu liikmeks Elmet Puhmi.
· Keila Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke
avatud
hankemenetluse
„Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve
teenus
ERDF projekti „Keila Lõuna
tööstuspiirkonna projekt”
elluviimiseks. Projekti number EU 38648“ ja kinnitas
riigihangete registris hanke
viitenumber 126108 all esitatud
hankedokumendid.
Linnavalitsus
moodustas
riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks komisjoni,
mille esimees on abilinnapea Enno Fels ning liikmed
AS Keila Vesi juhatuse liige
Veiko Kaufmann, ehitusinsener Taidus Aave, ehitusnõunik Imbi Grünberg ja
õigusnõunik Marju Vipper.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 12 lõikele 1 informeerime, et
Keila Linnavalitsus algatas 30.juunil 2011 korraldusega nr 183
Keila linnas Nooruse 6/ Aasa 1 kinnistu ning selle lähiala
detailplaneeringu.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha ja selle moodustab Nooruse 6 / Aasa 1 kinnistu ning sellega külgnevad Nooruse ja Aasa
tävava lõigud. Planeeritav ala asub Keila linna Loodeosas. Keila
linna üldplaneeringu kohaselt on ala väikeelamumaa, kus on
kehtiva Haapsalu mnt 60A detailplaneeringu kohaselt väljaehitatud kaasaegne elamupiirkond. Detailplaneeringu eesmärgiks
on määrata Nooruse 6 / Aasa 1 kinnistule suurem ehitusõiguse
ulatus ja tingimused täiendava garaaži rajamiseks.

Securitas
securitas 1660
20.06 kell 23:39 leiti Keskpargist jalgratas. Info edastatud
politseile.
20.06 kell 20:43 teatati, et Keila haigla surnukuuri katusel
ronivad lapsed. Kohale jõudes
ei avastatud kedagi.
23.06 kell 15:49 nägi patrull

Keskpargis kolme meesterahvast pingi peal istumas ja alkoholi tarvitamas. Tehti hoiatus,
kuid kuna isikud keeldusid
oma tegevust lõpetada, edastati info politseile.
24.06 kell 01:01 märkas patrull, et vanal gümnaasiumil on
kolm akent sisse visatud. Teavitati G4Si patrulli.

25.06 kell 21:51 teavitas valvas linnakodanik, et keskpargis varastab naisterahvas lilli.
Linnakodanik üritas varast
kinni hoida, kuid naine jooksis
minema. Patrullekipaaz pidas
varga kinni Jaama platsil ja
andis ta üle politseile.
27.06 kell 23:34 tarvitasid
Hesburgeri ees kaks meeste-

rahvast kanget alkoholi. Tehti
hoiatus, mille peale isikud vabandasid ja lahkusid.
29.06 kell 01:18 teatati, et Vasara tänaval rikub seltskond
öörahu. 5-liikmelisele seltskonnale selgitati, et on öörahu
ning paluti vaiksemalt olla. Isikud vabandasid ja suundusid
kodu poole.

Сегодня в номере
Новости
„Соседского
надзора»
В рамках проекта «Деятельный сектор», проводимого
недоходным предприятием
«Соседский надзор», среди
прочих участников успешным был признан проект,
представленный кейласким
сектором соседского надзора
«Рыыму». Благодаря «Соседскому надзору», у сектора
«Рыыму» теперь имеется камеры наблюдения. 90% стоимости видеокамер были
оплачены «Соседским надзором», 10% пришлись на
долю сектора. Камеры были
установлены в канун Иванова дня, и на настоящий момент поле их наблюдения
покрывает 2/3 территории
сектора. (стр 5)
В городе поменяется
фирма, отвечающая за
вывоз мусора
В 2009 году городское правительство провело конкурс,
целью которого было найти
наиболее выгодное предложение от предприятий, занимающихся вывозом мусора и бытовых отходов. Самое
выгодное по цене предложение поступило от АО Veolia
Keskkonnateenused.
Итоги
конкурса в Государственном
суде оспорил другой участник конкурса АО Ragn-Sells.
Суд, рассмотрев дело, признал решение городского
правительства правильным,
поэтому распоряжением городского правительства, начиная с 1 августа текущего
года и на ближайщие пять
лет, отвечать за вывоз мусора на территории города
Кейла будет АО Veolia
Keskkonnateenused. Таким
образом, другие предприятия, предлагающие аналогичные услуги, не имеют
права заниматься сбором и
вывозом мусора и прочих
бытовых отходов в пределах
города Кейла. Изменения
коснутся, в определенной
степени, и так называемых
поставщиков мусора. Действующие ныне договора,
регулирующие
оказание
данной услуги, заканчиваются 31 июля 2011 года. Для
того, чтобы и в дальнейшем
данная услуга предоставлялась без каких-либо осложнений, нужно заключить с
АО Veolia Keskkonnateenused
новый договор. С условиями
нового договора и предлагаемыми расценками можно
ознакомится на веб-странице
www.veolia.ee. Заключение

новых договоров началось с
1-го июля 2011 года. Договора должны прийти по почте
в первой половине июля.
Если по какой-либо причине
договор не получен, его можно заключить и электронным путем, заполнив анкету
на указанном выше сайте.
Важно обратить внимание
на приложение 1 к договору,
в котором указывается адрес
так называемого поставщика
мусора, количество контейнеров и их объем, а также частоту вывоза мусора. Контейнеры не будут заменяться.
АО Veolia Keskkonnateenused
просто продолжит имеющий
договор об аренде контейнеров. Дополнительную информацию,
касающуюся
предоставления
данной
услуги, можно получить в
мэрии и отделе обслуживания клиентов АО Veolia
Keskkonnateenused. К тому
же, на первом этаже мэрии
будет работать временный
информационный пункт в
следующие дни:
11.08.2011 - 10:00-15:00
18.08.2011 - 10:00-15:00
25.08.2011 - 10:00-15:00
08.09.2011 - 10:00-15:00
Там можно будет уточнить
условия договора, отдать
подписанный договор и получить ответы на вопросы,
которые связаны с предоставлением данной услиги
горожанам. (стр 1, 3)
Автобус до кладбища
«Карьякюла»
Поскольку в июле городской
автобус не работает, до кладбища в Карьякюла можно
будет доехать на следующих
рейсовых автобусах:
110 Кейла – Лохусалу (остановка «Аптека»)
Пн – Пт 6.15, 7.50, 14.40,
17.10, 18.30
Сб, Вск 7.55, 10.00, 17.25
110 Лохусалу – Кейла (остановка «Карьякюла кальмисту»)
Пн – Пт 8.51, 18.06, 19.14
Сб, Вск 8.56, 11.01, 18.21
Бесплатная юридическая помощь
Студенты юридического факультета ТУ предлагают бесплатную юридическую помощь горожанам.
Прием
горожан на первом этаже
мэрии по понедельникам с
16.00 до 20.00. На прием необходимо зарегистрироваться
либо
по
телефону
55644444, либо по адресу
info@providus.ee. Прием бесплатный, конфиденциальность гарантирована. (стр 3)
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Ühistranspordi dotatsioon väheneb
Maanteeamet teatas, et ühistranspordi
dotatsiooni vähendatakse järgnevaks
aastaks 3,5%. See seab ohtu avalike liinide
püsimise vajalikus mahus.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Harju maavanem Ülle Rajasalu tõdes, et sellistel tingimustel ühistransporditeenust
vajalikul määral üle Harjumaa
pakkuda ei suudeta. „Hädas
oleme juba praegu, kuna eelarvet vähendati ka sel aastal,“
tõdes Ülle Rajasalu.
Harju Ühistranspordikeskuse juhataja Ago Kokseri
sõnul mõjutab dotatsiooni
vähendamine järgmise aasta liinivedu oluliselt. „Kuna
järgmise aasta läbisõidutariif

suureneb seoses hindade tõusuga ligi 5,01%, jääb aastal
2012 puudu 8,51% rahalistest
vahenditest. Kokku jääb 2012.
aastal Harjumaa rahalisi vahendeid ühistranspordi korraldamiseks puudu 362 tuhat
eurot.“ Võimalike lahendustena tuuakse välja liinimahtude
vähendamise või piletihinna
tõstmise.
„Tulenevalt rahaliste vahendite vähenemisest tuleks
vähendada ka liinimahtu, mis
oleks ligikaudu 430tuhat km.
Liinimahu vähendamisel väheneb ka märgatavalt piletitulu,

Keilalaste elu oli tihedalt
jõega seotud. Kogu vaba
aeg veedeti jõe ääres. Ei
läinud päevagi mööda, mil
polnud inimesi küll sillal, küll
jõe kaldal. Kui palju ilusaid
elamusi ja siirast rõõmu ta
meile pakkus suvepäikeses
paadiga sõites, supeldes,
kala püüdes ja kaldal vee
sulistamist kuulates ning
talvel kelgutades ja uisutades. Igal aastaajal oli
ta omamoodi võluv. Kuid
kevadel lume sulamise ajal
muutus ta isegi ähvardavaks
oma veerohkusega. Jõgi
ujutas üle heinamaad. Tuula
tee oli täiesti vee all ja seetõttu läbipääsmatu. Tuula
elanikud sõitsid siis Keilasse
Ohtu kaudu. Mõnikord oli
suurvesi nii kõrge, et jalakäijal oli peaaegu võimatu Keila
mõisa pääseda, sest jõgi
voolas kohinal silla kõrvalt
üle tee ja mattis isegi mõisa
teise silla oma alla. … Suvel,
kui vesi nii-kui-nii madal oli,
lasti heinaajal vesiväravate
avamisega veelgi madalamale, mis aga suplejaid
kurvastas.
Veski juures oli ka allikas,
kust jõeäärsed perenaised
endale head karget allikavett tõid. Kord sündis ühel
naabrinaisel laps. Olime
kangesti huvitatud, kust ta
selle sai, sest meie tahtsime
ka endile seesugust väikest
beebit. Isa ütles, et neid
tuuakse vahetevahel sinna
allika juurde. Küll meie siis
käisime vennaga koos allika

Keila Korvpallikool alustab hooaja eelsete üldkehaliste treeningutega alates 1. augustist
Keila Terviseradadel ja Keila
Tervisekeskuses. Hooaja eelsed treeningud kestavad kuni
11. augustini. Kavas on kergejõustik ja erinevad pallimängud (korvpall, pesapall, jalgpall,
kriket jt). Treeningutele on oodatud kõik poisid ja tüdrukud
alates 7. eluaastast. Kohtume
esmaspäeval, 1. augustil, Keila
Terviseradade parklas (Tankimäe ja torusilla vahel)

foto: HARJUMAA LIINID

Treeningute ajad:
1-4. klassi poisid ja tüdrukud
(2001-2004.a. sünd.)
Esmaspäev 11.00 – 12.30
Kolmapäev 11.00 – 12.30
Neljapäev 11.00 – 12.30
5-6. klassi poisid ja tüdrukud
(1999-2000.a. sünd.)
Esmaspäev 15.00 – 16.30
Kolmapäev 15.00 – 16.30
Neljapäev 15.00 -16.30

(XX sajandi alguses)

juures passimas, küll hommikul, õhtul ja südapäeval.
Aga õiget hetke me ilmselt
ei tabanud ja nii jäimegi
beebist ilma.

metsavaht. Seal olid hästi
näha peenarde asemed ja
mururibadega eraldatud
põllulapid ning lahes kohas
müürivaremed.

Keila vanimaks seltsiks oli
Keila Laulu ja Muusika Selts,
mis asutati ammu enne
haridusseltsi, nimelt 1890.
Vanuselt järgmine oli Keila
Vabatahtlik Tuletõrjujate
Selts, millele pandi alus
1901. Ajal, millest siin juttu
on, hakkas Keila Laulu ja
Muusikaseltsi tegevus allamäge käima. Seltsi pidudel
esitatavad laulud ja näidendid olid iganenud, lauljad
vananenud. Koorijuht Jakob
Maaberg oli haigeks jäänud
ja teda asendas taluperemees Peeter Erlenheim
Tuulast. Pidudest osavõtjaid
oli vähe. Halvasti mõjus ka
kõrtsi lähedus, sest suvepidusid peeti kõrtsi aias.
Joobnud vaataja-kuulajad
laulsid sageli koorile kaasa,
tegid märkusi näitlejate
kohta ja käitusid ebaviisakalt. Ka seltsi oma juhtkond
ei ütelnud ära mõnusast
istumisest kõrtsiruumis.
1916 vaibus seltsi tegevus
lõplikult.

Riikliku arhiivi andmetel oli
1913-aastal Keilas 800 elanikku ja 104 maja. Elanikest
oli käsitöölisi 31 (rätsepad,
kingsepad, tislerid, kellassepad, sepad, fotograaf,
sadulsepp, maaler, parkal,
puusärgitegija, korstnapühkija, pagarid, aednikud).
Peale nende oli vabrikutöölisi, raudtee- ja vallaametnikke. Raudteelased, postiametnikud ja politseinikud
kandsid vormiriideid.

Keila männik oli minu nooruses hästi tihe puuderikas
mets. Ilumeelne Keila mõisa
paruniproua Uexküll laskis
selle kunagi istutada. Puud
olid istutatud ridastikku.
Metsa piiras paekivist laotud
aed. Praegusel spordiväljakul elas arvatavasti kunagi

Lühidalt
Keila Korvpallikool ootab
treeningutele

mis summaarseks liinimahu
vähendamiseks teeb 640 tuhat
km, mis on 15,4 % olemasolevast liinimahust,“ selgitab
Ago Kokser. „Kuna liikuda on
inimestel vaja endiselt, täidab
tühimiku kommertsliinivedu
või isiklike sõiduautode kasutamine. Tulevikuperspektiivis kaotab liinivõrk inimeste
usalduse, harjutakse kasutama teisi transpordivõimalusi
ning see võib kaasa tuua liiniveo olulise vähenemise.“
Kuna sel aastal planeeris
Harju ÜTK piletihindasid niigi tõsta, ei ole veel uus hinnatõus liinimahu säilitamiseks
Ago Kokseri sõnul reisijatele
vastuvõetav.
Lahendust Harjumaa ühistranspordi olukorra parandamiseks hetkel ei ole.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

5

Tööstustest oli (1913)
Keilas Heinrich Hermanni
riidevärvimise vabrik, Tõnu
Regastiku aurujahuveski
ja villakraasimise vabrik,
J.Liivmanni vesiveski, Graafi
saeveski, Jõhvikase meierei. Kaks suurkaupmeest
tegelesid hulgimüügiga – T.
Regastik teraviljaga ja petrooleumiga, A.Tuberg teravilja ja rauaga. G.Sarmo pidas
apteegi, rohu- ja värvikauplust ning koloniaalkauplust
ühes majatarvete müügiga.
Kauplusi oli 10: 6 segakauplust, 2 lihapoodi, 1 raamatukauplus ja 1 riidekauplus.

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

7.-9. Klassi poisid ja tüdrukud (1996-1998.a. sünd.)
Esmaspäev 13.00 – 14.30
Kolmapäev 13.00 – 14.30
Neljapäev 13.00 – 14.30
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foto: märt lillesiim
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Rõõmu naabrivalvesektor sai videovalve
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Naabrivalve poolt korraldatud
projektikonkursi „Tegus sektor“ raames kuulutati teiste
hulgas edukaks Keila Rõõmu
naabrivalve poolt esitatud projekt. Tänu Naabrivalve MTÜ
–le on Rõõmu sektor nüüdsest
valvsa kaamerasilma all.
Projektikonkursi „Tegus sektor“ kaudu sai Rõõmu naabrivalvesektor toetust helkurvestide soeteamiseks sektoris
patrullimiseks ning videovalve
paigaldamiseks sektorisse. 90%
rahastusest kattis MTÜ Naabrivalve, ülejäänud tuli omafi-

nantseeringust ning turvafirma
Grifs poolt. Kaamerad paigaldati sektorisse jaanipäeva paiku
ning katavad 2/3 Rõõmu naabrivalve piirkonnast. Keegi siiski
monitori taga kogu aeg istuma
ei pea – kaamerad on pigem ennetava loomuga. Kui naabrivalve sektori elanik ei jõua rikkumisele reageerida, saab hiljem
kaamerasalvestistest
rikkuja
tuvastada. Salvestised võivad
abiks olla ka politseile. Helkurvestidega hakkavad sektori liikmed patrullima vastavalt vajadusele. Naabrivalve patrull on
äratuntav kollaste või oranžide
vestide poolest, ning patrulli poole võib ka abi saamiseks
pöörduda.

Kuna juulikuus Keila linnaliin ei tööta, on Karjaküla
kalmistule võimalik sõita järgmistel aegadel Harjumaa
bussiliiniga

110 Keila (Apteegi peatusest)
E–R
L, P

6.15, 7.50, 14.40, 17.10, 18.30
7.55, 10.00, 17.25

110 Kalmistu peatusest Keilasse
E–R
L, P

8.51, 18.06, 19.14
8.56, 11.01, 18.21

* Harjumaa bussiliinidel Keila linnaliini soodustused ei kehti

Gümnaasiumi poisid ja tüdrukud (1993-1995.a. sünd.)
Esmaspäev 18.00 – 19.30
Kolmapäev 18.00 – 19.30
Neljapäev 18.00 – 19.30
Tule ise ja võta sõber kaasa!
Lisainfo:
Tel. +37255597936
Info@keilakk.eu
www.keilakk.eu

Tasuta õigusabi
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid pakuvad Keilas
abivajajatele tasuta õigusabi
teenust. Vastuvõtt toimub Keila Linnavalitsuse I korrusel igal
esmaspäeval kell 16:00 - 20:00.
Vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 556 44444 või eposti aadressil info@providus.
ee. Õigusabi osutamine on tasuta ja Teie konﬁdentsiaalsus
on tagatud.
Erki Fels ja Kristiina Toomann
(MTÜ Providus)
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sport

Keila Tiimsport 2011 sarja võitis Lühidalt
Glamox
river tomera

Tiimsport sari alustas eelmise
aasta 21. novembril saalihokiga ja hooaja jooksul katsuti
rammu lisaks korvpallis, sopsamises, jõutõstmises, ujumises, kabes, suusatamises,
reesõidus, võrkpallis, lauatennises, jalgpallis, discgolfis,
takistusraja läbimises, teatejooksus ja lõpuks rattamaratonis. Võistluses osales hooajal
10 võistkonda.
Rattamaratoniga 19. juunil
sai Tiimsport sari selleks aastaks läbi ja Keila selle aasta
kõige mitmekülgsem ja ühtlasem võistkond on teenitult
Glamox (230,5 punkti), kes
üksikaladest võitis küll vaid
korvpalli ja kabe, kuid lisaks
oli seitsmel alal esikolmikus.
Sarja teise koha sai Linnakodaniku (205,5 punkti) nimega tiim, keda õigusega võib
pidada Keila kõige sportlikumaks, ühtsemaks ja mitmekülgsemaks pereühenduseks,
ning kes oli tegelikult 4 perekonna Komi-Tõnisson-Jaagu

Pilguheit lõppenud
tantsupeole
koondis. Linnakodanikud võitis eeldatult maahoki, samas
ka teatejooksu ning olid ühtlaselt tugevad just kestvusaladel.
Kolmanda koha sarjas sai
fotofinišiga mõõdetult Ilu-ja
Lõõgastuskeskus
Püramiid
198 punktiga, kes aladest võitis ujumise ja suusatamise. Püramiidi tugevuseks oli oskus
hea manageerimisega koondada oma lipu alla eri alade
tähti. Kohtadel neli kuni kuus
olematute vahedega on Keila
tööstus: Draka (196 punkti),
Harju Elekter (194,5 punkti)
ja PKC (194 punkti). Draka ja
PKC sealjuures ühtlaselt esinedes alavõiduni ei jõudnudki, kuid Harju Elekter võitis
parima pallitiimina võrkpalli,
jalgpalli ja lisaks individualistliku sooritust nõudva discgolfi
võistluse.
Seitsmenda koha sarjas sai
võimlemisklubi Triumf, kes
võitis jõutõstmise ja rattasõidu. Seega võib Triumfile
julgelt omistada Keila kõige
laiahaardelisema spordiklubi
tiitli, kel olemas nii jõud, vas-

tupidavus kui painduvus.
Kaheksandaks tuli ühtlase
esinemisega Keila Lions Klubi,
kelle võib tunnistada parimaks
keskealiste võistkonnaks.
Üheksanda koha sarjas sai
Linnavalitsuse võistkond, kes
võitis ära lauatennise ning
peaaegu oleks võitnud ujumise ja discgolfi, kuid kes paar
ala ennem sarja lõppu langes
kevadväsimuse küüsi. Linnavalitsusele jääb seega üle soovida järjepidevust ja sportlikku
õnne.
Norma Orienteerujad koos
esinumber Koit Sengbusch’ga
võitsid ära talvise reesõidu,
kuid peale discgolfis saadud
viimast koha jäid nad metsa
kadunuks ja seetõttu punktiarvestus langesid tiimide osas
punaseks laternaks.
Tulemused kõikide alade
osas on saadaval Keila Tervisekeskuse veebilehel www.
keilasport.ee. Tänud kõikidele kohtunikele, klubidele ning
toetajatele, kes erinevaid alasid aitasid läbi viia ning tunnustus tiimidele, et pikk sari
lõpuni vastu suudeti pidada.

XI noorte laulu- ja tantsupeost
on saanud mälestus - kustumatu mälestus. Heites pilgu
möödunud nädalale ning kõike seda meenutades, tekib
ikka veel südamesse eriline
värin, silmanurka õnnepisar
ja hinge võimas tunne. Juba
kolmandat korda saan ma
rõõmu tunda oma tublide
tantsijate üle suurel peol. Esmakordselt saatsin aga platsile nii väikesed osalejad – 36
esimese ja teise klassi tantsujütsi. „Te olete pisikesed, aga
tantsite suurelt! Olen uhke te
üle!” Vahva oli tõdeda, et pikad proovipäevad, kõrvetav
päike, valutavad jalad ei võtnud lastelt silmist sära ega
tantsulusti. „Uhke tunne! Võimas! Tahan veel tantsida! Nii
lahe! Tuleme järgmisele peole ka!” Need olid laste vahetud muljed peale tantsupeo
II etendust. Tantsupisik on
süstitud, suurel peol osalemise kogemus saadud – sihiks
järgmine pidu, mis juba kolme aasta pärast! Vahvat suve
teile, selle nädala tegijad, Keila tantsijad ja lauljad!
Tantsuõpetaja Anniki Kase

Laulu ja tantsupidu

Suveüritused Keilas
“Valgeid roose” -

Tarmo Pihlap’i laulude kontsert
14. juuli kell 20:00, Keila lauluväljak

Suviselt soe kontsert, kus meenutatakse Tarmot ja Tema lauldud laule. Esitlusele tulevad
sellised kõigi poolt armastatud
laulud nagu „Aeg kaob rõõmud
jäävad“, „Vanaisa kell“, „Laev
tõstis purjed“, „Miks vaatad
täis igatsust teele“, “Alice”,

“Lucille”, “Ei tea miks aeg kaob
käest” jpt. Ja muidugi „Valgeid
roose“. Muusika ja laul saatsid Tarmot kogu elu. Meie elu
saadavad Tema lauldud laulud
tänaseni. Tarmo musikaalsus,
laulutämber ja üldrahvalikud
laulud viisid ta Eesti estraadilauljate tippu.
Kontserdil esitavad armsakssaanud laule noorem vend Priit
Pihlap ansamblist FIX (laul,
akustiline kitarr), Meelis Punder ansamblist Karavan (laul,
akustiline basskitarr), Margus
Kappel ansamblist Rock Hotel
(klaver) ja rahvusooperi esibariton Jassi Zahharov (laul).
Meie kõigi kummardus Tarmole.

“Palun lahkuge lavalt” Komöödiateatri suvetuur
17. juuli kell 19:00, Keila lauluväljak
Niisugust pealkirja kannab
inglise komöödia, millega Komöödiateater järjekorras juba
10-ndale suvetuurile läheb.
Lugu on isenesest lihtne: teatritrupp annab etendust, aga
siis selgub, et peaosalise naine
on üle aisa löönud ja ta ise on
ka tiiba ripsutanud... Näitemäng jääbki katki ja asutakse
isiklikke arveid klaarima, mis

tekitab hulganisti koomilisi
olukordi. Mängivad Elle Kull,
Endrik Kerge, Kadri Adamson,
Tarvo Krall, Pille Pürg, Heino
Seljamaa, Diana Klas ja Rednar
Annus, lavastas Endrik Kerge.
Pealkiri „Palun lahkuge lavalt!“
on oma aktuaalsust juba tõestanud, sest algkoosseisus olnud Henrik Normanni asemel
mängib nüüd Heino Seljamaa.

“Minu elu meedias” Jan Uuspõld
23. juuli, Keila tänavatel
2011 kevadel täienesid Monoteatri read ka uue lavataguse
jõuga. Monoteatriga liitus näitleja, lavastaja ja näitekirjanik
Rein Pakk, kelle sulest sündis
uus Eesti oma stand-up etendus „Jan uuspõld: Minu elu
meedias.” Tegemist on Jan
Uuspõllu elu põhjal, Rein Paku
loodud väga tervmeelse ja
hoogsa stand-up tekstiga, mis
võtab ilma mingi häbita väikesteks tükkides nii Eesti meedia
kui Jan Uuspõllu ning nende
vahel ja meie ümber toimuva.

„Minu elu meedias“ on esimene Jan Uuspõllu osalusel tema
jaoks kirjutatud tekst Eesti
teatri lavadel. Ja seda kõike tõsielule toetudes.

Keila Rahvasprint 2011
24. juuli kell 20:00 Keila lauluväljak
Nagu möödunud aastal, korraldab SK Vilgasralli MTÜ
Durga-rally taas Keila tänava-

tel rahvaralli. Võistlus toimub
Keila kesklinna tänavatel.

Keila Poolmaraton ja
rahvajooks
30. juuli, Keila Lauluväljak

fotod: valdur vacht

Lisaks poolmaratonile toimub
8 km pikkune rahvajooks ja
kepikõnd, noortejooks ja lastejooks. Jooksutrass on vastav
IAAF nõuetele ja passistatud,
ajad edetabelikõlbulikud. Kei-

la Poolmaraton kuulub Keila Pikamaasarja. Võistlusele
saab registreerida aadressil
skvask@hot.ee. Lisainfo aadressilt www.spordiklubivask.
weebly.com.

Kuulutused

Reede, 08.07.2011 • Nr 27 (177)

Kuulutused

Palju õnne!
23. 06. 2011
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kinnisvara

Sündinud

Laura Tähepõld

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

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

list 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.

Müüa klaver. Tel. 53483750

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
K-P 11.00 – 18.00
„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

sport
KEILA RAHVARALLI
23. juuli
Keila kesklinnas
KEILA POOLMARATON/
RAHVAJOOKS
31. juuli
Keila Lauluväljak

kogudus
4. pühapäev pärast
nelipüha
10. juuli kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Randar Tasmuth
Keila Miikaeli kirik
5. pühapäev pärast
nelipüha
17. juuli kell 11.00

Jumalateenistus armulauaga.
Teenib õp Kerstin Kask
Apostlite pühapäev
24. juuli kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Teenib õp Jaan Jaani
7. pühapäev pärast
nelipüha
31. juuli kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Joel Siim
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 piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Müüa Keilas 1-toaline korter
25m2 – 3/1 otse omanikult. Tel.
5296591.
Üürile anda pikemaks ajakas
1.-toaline korter Vasara tn.6.
Tel. 5057611.
Üürin välja kõigi mugavustega 2-toalise korteri Pae tn,
54 m2. Trepikoda lukus, metalluks, pakettaknad, parkett. Üür
200 eurot + kommunaal. Tel.
5525894.

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

Müüa küttepuud, turbabrikett (Tootsi), puitbrikett (kandiline ja ümmargune). Tel.
53814982.

teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Võtan hoida väikese tüdruku alates 1,5 eluaastast. Tasu
kokkuleppel. Helistada numbril
55528447.

töö
Usin-TR OÜ otsib oma
meeskonda
komplekteerijaautojuhti, kokka, köögi abitöö-

Maeru Trahter otsib oma
kollektiivi teotahtelist, osalise
kohaga kokka. Eeldame kandidaadilt: head maitset, kohusetundlikkust ja korrektsust,
algatusvõimet, toitlustusalast
haridust, eelnevat töökogemust kokana, head eesti keele
oskust, kiirust ning täpsust, valmisolekut töötada ka õhtusel ja
öisel ajal. Palume oma CV saata koos palgasooviga trahter@
maeru.ee.
Elektrikilpide valmistusega
tegelev firma võtab tööle seoses töömahu suurenemisega
kilbimontööre ja meistri. Töö
eeldab arenenud vastutustunnet, hoolikust, täpsust ja elektialaseid teadmisi. Vajadusel
väljaõpe. Info 5044014, CV marek@handler.ee, www.handler.ee.

Südamlik kaastunne Andreile
perega kalli ema ja vanaema

Jelizaveta
Bondareva
surma puhul.
Sõbrad

Tähelepanu - muudatused Tallinn-Keila-Tallinn kiirrongide
sõidugraafikutes alates 12.07.2011!
Eesti Raudtee alustab 12. juulist 2011 Balti jaamas asuvate raudteede remonttöid. Sellega seoses piiratakse oluliselt elektrirongide vastuvõtmist Balti jaama. Tulenevalt remonttöödest on
muudetud Keila kiirrongide nr 0600, 0601, 0602, 0604 ja 0605 marsruute. Need rongid sõidavad alates 12.07.2011 liinil Keila - Nõmme.
Lõigul Nõmme-Tallinn pakutakse Elektriraudtee reisijatele asendustransporti bussidega, mis
sõidavad kahel erineval marsruudil:
• Nõmme jaam – Pärnu mnt (Järve Selverist ja endisest Kalevi kommivabrikust mööda) – Toompuiestee – Balti jaam (maabussiliinide peatus ostukeskuse taga). Tegemist on seega vahepeatusteta otseliiniga Nõmmelt Balti jaama.
• Nõmme jaam – Raudtee tn - Rahumäe tee – Tondi tn – Tulika tn – Paldiski mnt – Toompuiestee
– Balti jaam (maabussiliinide peatus ostukeskuse taga). Buss teeb vahepeatused „Tondi“ ja
„Lilleküla jaama“ bussipeatustes.
• Balti jaamast sõidavad asendusbussid Nõmme jaama Toompuiesteed ja Pärnu mnt mööda
vahepeatusega Tondil.

Keila Noortekeskus kutsub 7- 9.a.
lapsi 22. - 26. augustil 2011.a.
päevasesse linnalaagrisse.
Laagripäeva kestvus 10.00-17.00
Laager on täis rõõmu, mänge, meisterdamist.
Külastame Energiakeskust, Miia-Milla-Manda muuseumit.
Tutvume kohaliku päästeameti- ja politseitööga.
Hinna sees transport ja toitlustus, maksumus 40 eurot.
Linnalaagrisse registreerimine ja lisainfo e-maili teel zibo@keila.ee.
Kohtade arv on piiratud seega registreerimisel kiirustage. Registreerimine lõppeb 10.08.2011.a.

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

Pensionäridele

• 17. augustil on võimalik külastada Vormsi saart. Reisi maksumus 31,80€ (sealhulgas
lõuna 6€). Täiskasvanud pereliikmetele sõit 35€. Reisile registreerumine ja tasumine 12.
juulil Keila Kultuurikeskuses kell 11.00 – 12.00. Väljasõit kiriku platsilt kell 7.15.
• 13. augustil kell 12.00 toimub Ääsmäel Harjumaa eakate päev teemal „Pensionär ja
tänapäev“. Väljasõit kiriku platsilt kell 11.00. Sõit tasuta, kaasa võtta piknikukorv.
• 27. augustil toimub sõit Kallastele mee- ja sibulalaadale. Tasu 36, 70€ (lõuna 6€).
Registreerumine ja sõidu eest tasumine toimub 5. augustil Keila Kultuurikeskuses kell
11.00 – 12.00. Väljasõit kiriku platsilt kell 7.40.
• Meeldetuletus – Hiiumaa reis toimub 19. – 20. juulil. Väljasõit kell 8.30 kiriku platsilt.

Memento ekskursioon toimub 26. juulil 2011. Väljumine jaama platsilt kell 10.00.
Memento

PÜ juhatus
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SISSY ILUSALONG

Avalik enampakkumine

Uus tn 6, Keila linn

Püsiripsmete paigaldus 25eur
Ainhoa Olive sari -10%

Alghind: 58 159,60 EUR
910 000,00 EEK
Oksjoni algus: 01.08.2011,
kell 11:00
Lisainfo: tel nr 5530010
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
www.auction.ee

Keskväljak 11, Keila. Linnavalitsuse maja
tel: 6 045 037

mira ehitusmaterjalid OÜ on 1998. aastal loodud Eesti ettevõte,
mis tegeleb kuivsegude tootmisega ning turustamisega.
ehitusmaterjalid oü Tootmiskompleks asub Sauel.

Meie meeldivas kollektiivis on puudu
Tööülesanded:
• kauba vastuvõtmine,
kontrollimine, ladustamine
• kauba väljastamine
• kauba laadimine
• lao korrashoid
• tootmisprotsessis
osalemine

Pakume:
• tänapäevaseid
töötingimusi
• meeldivat
töökollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

CV koos sooviavaldusega saata postiga Segu 8, Saue,76505 Harjumaa;
faksile 679 0671 või e-mailile: info@mira.ee. Lisainfo telefonil 679 0670a

AS Tallegg võtab tööle

LIINITÖÖLISI
Tabasallu.
Töö on tähtajaline kuni
detsember 2011.

Info tel 6107092
või saata CV aadressile:
pille.peenemaa@tallegg.ee

Nädalalõpu
pakkumine -20%

LAOTÖÖLINE

Nõudmised
kandidaadile:
• keskharidus
• tõstukijuhi load
• eesti keele oskus

Piirdeaedade
ja väravate
valmistamine
ja paigaldus
tel 51 941 909
info@peruks.ee
www.peruks.ee

Glamox’i kontsern, mille peakontor asub Norras, on üks Euroopa juhtivaid valgustite
tootjaid ja turustajaid. Glamox’i kontserni kuulub 9 tehast 7-s riigis (Norra, Saksamaa,
Eesti, Rootsi, Kanada, USA, Hiina ja Korea) ning 17 müügifirmat 13-s riigis. Glamox’i
kontserni käive 2010. aastal oli 230 miljonit eurot. Kontsernis töötab üle 1200 inimese.
Glamox alustas oma tegevust Eestis 1993. aastal pakkudes klientidele terviklikke lahendusi valgustus- ja elektrisüsteemide alal. Glamox HE 2010. aasta käive oli 290 miljonit
krooni. Glamox HE valgustite tootmine Keila tehases on viimastel aastatel jõudsalt
arenenud - rakendatakse lean-tootmist, sisse on viidud 5S süsteem ja järgi- takse
Kaizen filosoofiat. Glamox HE ekspordib 96% oma toodangust.
Glamoxi töökasse ja professionaalsesse meeskonda võetakse tööle

Ostja
Sinu töö sisuks on tootmiseks vajamineva materjali optimaalse koguse tagamine ning
materjalide transpordi organiseerimine. Sa lood, hoiad ja arendad suhteid tarnijatega
Aasiast ja Euroopast. Sa allud logistikaosakonna juhatajale ja teed tihedat koostööd
kolleegidega tootmise ja kvaliteedi valdkonnast.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on eelnev töökogemus ostuvaldkonnast ning soovitavalt tehniline kesk-eri või kõrgharidus. Vajalik on eesti ja inglise keele suuline ja kirjalik
oskus. Kasuks tuleb töökogemus elektroonikatööstusest. Töö Glamoxis nõuab Sinult
head suhtlemis- ja koostööoskust, iseseisvust, pingetaluvust ja kohusetundlikkust.
Glamox pakub Sulle suurepäraseid arengu- ja õppimisvõimalusi rahvusvahelises
kontsernis, väga head töökeskkonda ning korralikku palka. Sinu töökoht asub Glamoxi
Keila tehases.
Kandideerimine www.fontes.ee/talendipank
Tähtaeg 13. juuli
Lisateave telefonil 6277 077
Konsultant Kaire Võitra
Otsinguspetsialist Marit Kollo
www.fontes.ee

www.sissy.ee
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