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Keilas kohtusid
pitkapoisid
22. septembril toimus
traditsiooniline pitkapoiste kokkutulek – 1944.a
Keila ümbruses peetud
lahingutest möödus 63
aastat. Ajaloolaste hinnangul pidurdas pitkapoiste
relvastatud vastupanu
Punaarmee edasiliikumist
märkimisväärselt.
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Keila hariduskorraldust
ootavad ees muudatused
Vajadus Keila gümnaasiumi
maja põhjaliku uuendamise järele on aktuaalne olnud juba
mõnda aega. Viimase aasta
jooksul on tehtud mitmeid otsuseid, mis ennustavad lähiajal
suuremaid muudatusi linna
hariduselus.
2006. aasta maikuus võttis

uudised

linnavolikogu vastu otsuse
ehitada Paldiski maantee, Pargi tänava ja Ehitajate tee vahelisele alale uus koolimaja.
2007. aasta maikuus asutati
Keila Hariduse Sihtasutus,
mille põhikirjas on ühe eesmärgina nimetatud osalemine
Keila haridusasutuste pikaaja-

lise arengukava elluviimises.
2007. aasta alguses viidi
läbi uue kooli arhitektuurilahenduse ideekonkurss.
Viimasel,
septembrikuu
Keila linnavolikogu istungil
tehti otsus anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle tema põhikirjaliste eesmärkide täitmi-

seks
praeguse
Keila
gümnaasiumi kinnistu.
Seega hakkab uus kool
tõeks saama. Tõeks saama
hakkavad aga ka mitmed muudatused, mis puudutavad kõiki
Keila kooliõpilasi ning nende
vanemaid.
Küsimustele Keilasse ehita-
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Сегодня в
номере
lk 4

tava uue koolimaja ning kavandatavate hariduskorralduse muudatuste kohta vastab
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog

lk 3

Aasta Õpetaja tiitli eesmärgiks on tõsta esile,
tunnustada ja tutvustada
üldsusele haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. Harjumaa
selle aasta õpetajate
hulgas on ka neli Keila
õpetajat

lk 4

Maantee arutelu
rahva ees
lk 3

2

Arvamuskülg

Reede, 05.10.2007 • Nr 1 (1)

lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Sõna saavad asutajad
Lõppeva nädala suurim sündmus, mis kogu tähelepanu endale sai ning millest kuidagi mööda ei saa
minna, on loomulikult uue lehe esimene number.
Esimene leht tähistab ettevalmistuste lõppu,
samas loodetavasti arengu algust, olulisi õppetunde
(eeskätt IT valdkonnas) ning karta on, et esimesi
halle juuksekarvu. Kindlasti aga varasemast oluliselt
paremat teadmist selle kohta, kuidas saaks ja võiks
paremini.
Milline uus leht peaks olema? Minu enda silme
ees on leht, mille reede õhtul töölt tulles kätte võttes
saaksin kiiresti ning oma isiklikust tugitoolist tõusmata ülevaate, mis on Keilas viimase nädala jooksul
toimunud ning mis on tulemas, millised on aktuaalsed linnaelu probleemid ning mida inimesed nendel
teemadel arvavad. Ajaleht peaks Keila oludes olema
see koht, kus toimub suurem osa avalikust arutelust
linnaelu aktuaalsetel teemadel. See on kõige lihtsam ning laiema publikuga võimalus avaldada oma
arvamust ning teha tutvust teiste omaga, küsida
ise küsimusi ning teiste küsimustele vastata, saada
kõigile neile küsimustele vastused.
Samas on kohaliku ajalehe üks olulisi rolle levitada
infot selle kohta, mis linnas toimumas. Väidetavalt ei
toimu Keilas mitte midagi? Samas väidab teine pool
– tegijad -, et toimub, kuid inimesed ei tea sellest. On
kahju kuulata, et Keilas midagi huvitavat ei ole ning
tegemist on vaid Tallinna magalaga, kui samal ajal
on linnas toimuvatel üritustel külastajaid vähevõitu.
Põhjuseks on tihti lihtne asjaolu, et Keilas toimuvast
teadasaamiseks peab omama õigeid tuttavaid õigetes paikades.
Seega eesmärgiks on tõeline linnaleht, mis eeskätt
lähtuks lugeja ja linnakodaniku huvidest, soovidest
ning vajadustest.
Mida lehest otsida? Esimeses numbris on peateemaks uus koolimaja ning kavandatavad muudatused
hariduselu korralduses. Edaspidi leiavad kajastamist
teised olulised teemad, mis laiemat tutvustamist
vajavad ja väärivad.
Teine lehekülg on koht arvamuse avaldamiseks.
Kellel kaaslinlastele midagi öelda või neilt midagi
küsida, selle kirjad ona alati teretulnud.
Kolmas ja neljas lehekülg kajastavad olulisi sündmusi ning arenguid linnaelus. Samuti leiavad neil
külgedel koha ülevaated linnavolikogus ning linnavalitsuses toimuvast. Endiselt on igas lehes ka venekeelne veerg, mis annab lühiülevaate kogu lehest
ning viited olulisematele ja/või huvitavamatele
lugudele.
Kindlasti tasub lahti lüüa lehe tagaosa, kuhu püüame koguda kokku kõik Keilas toimuva, on see siis
kontsert, teater, spordivõistlus või muu üritus.
Ideaalset lehte ei ole kerge teha. Usun siiski, et
linnas tomub piisavalt huvitavaid sündmusi ning elab
piisavalt huvitavaid inimesi, et kõik eeldused hea
lehe tegemiseks oleks täidetud. Kas need eeldused
ka ära kasutada õnnestub, seda näitab aeg.

Teie käes on uue ajalehe esimene number.
Ajalehe, mille asutamisotsuse on teinud linnavolikogu ning mis hakkab kajastama kogu Keila
elu. Seega andsime võimaluse lugejate poole
pöörduda kõigile neile, kes vahetult ajalehe
loomise juures on olnud – Keila linnavolikogu
kahele fraktsioonile (Reformierakonna fraktsioon ning fraktsioon Tasakaal) ning kahele Isamaa ja Res Publica liidu saadikule, kes ei kuulu
ühtegi fraktsiooni.
Kahjuks ei vastanud kirjale linnavolikogu fraktsiooni Tasakaal esimees Ago Kokser, seega sõna
saavad Reformierakonna fraktsiooni esimees
Andrus Loog ja Martti Mandel Isamaa ja Res
Publica Liidust.
Andrus Loog
linnavolikogu esimees,
Reformierakonna
fraktsiooni esimees

Martti mandel
Keila linnavolikogu liige,
Isamaa ja Res Publica
liidu liige

Keila nädalaleht

vist ainus väikelinn ilma oma
ajaleheta. Nüüd on see olemas.
Linna infoleht oli hea valgustamaks linnavalitsuse tegemisi, kuid seni puudus linnakodanikul võimalus arvamust
avaldada ja linnaelus kaasa
lüüa. Linna mõnusaks muuta
ei ole võimalik vaid linnavalitsuse või volikogu poolt. Linna
saame mõnusaks teha vaid

kõik koos. Koos tõstatades
probleeme ja otsides neile lahendusi.
Samas võimaldab
linnaleht põhjendada vastuvõetavaid otsuseid, algatada
diskusiooni olulistel teemadel,
jagada informatsiooni selle
kohta, mis linnavalitsusel ja
volikogul kavas.
Arvan, et tegemist on olulise sammuga kodanikuühiskonna poole.

Isamaa ja Res Publica Liidul
on Keila Linnavolikogus kaks
esindajat – Robert Helde ja
Martti Mandel. Lisaks on IRL-i
teisi liikmeid kaasatud ka linnavolikogu kõikide komisjonide töösse. Pärast linnavõimu
pööramist 2006. aasta sügisel
otsustasime jääda konstruktiivsesse opositsiooni, kuulumata fraktsoonidesse nii linna
juhtiva Reformierakonna kui

ka opositsioonis oleva fraktsiooniga „Tasakaal”. Samas
teeme mõlema poolega nii
mitmeteski
valdkondades
koostööd. Kohalikul tasandil
on erakondade seisukohad paljudes küsimustes sarnased
ning ei ole mõtet üksteisele
vastanduda lihtsalt vastandumise pärast, mistõttu toetame
mõistlikke ja linna arengule
vajalikke ettepanekuid ning

proovime hoida edasiviivat ja
sisulist joont. Kõige olulisemaks peame Keilale kui väikelinnale omase miljöö säilitamist,
mis
nõuab
kinnisvaraarenduse osas senisest jäigemat poliitikat. Meile
on tähtis jõe-äärse piirkonna
arendamine puhkealana, uue
kooli ja lasteaia valmimine
ning avatud ja läbipaistev linnajuhtimine.

teated

Lugejate kirjad

doris matteus

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

Reformierakond on lubanud muuta Keila mõnusaks
linnaks. Mõnus tähendab lisaks korras tänavatele ja tänavalgustusele ka linnakodaniku
informeeritust. On ju linn viimase aastaga muutunud korrastatumaks ja kenamaks.
Muutub veelgi, valmistume
Keilale linnaõiguste andmise
70. aastapäevaks järgmisel kevadel. Keila on olnud siiani

vastutav väljaandja:
doris matteus

Eelmise nädala Harju Ekspressis ilmus lugu, milles viidati
linnakodaniku raskustele leida
oma probleemile linnavalitsusest lahendus. Nimelt ei õnnestunud kuidagi jõuda ametnikuni, kes lahendaks probleemi
tänavavalgustusega.
Niisiis,
kas linnakodanik saab linnavalitsusest oma probleemidele
lahenduse?
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Keila linnavalitsus on
avatud headele ideedele ja
avatud dialoogile ning on võtnud omale eesmärgiks lahendada linnaelanike ja ettevõtete
probleeme kiiresti, inimkeskselt ning kvaliteetselt. Juhul
kui mõnda kindlat ametnikku
ei juhtu kohal olema, võetakse linnavalitsusse pöördujalt
kontaktandmed ning temaga

võetakse ühendust. Juhul kui
mõni ametnik on puhkusel või
haige, on linnavalitsuses olemas asendamise kord, mida
ka järgitakse. Iga probleem on
arutlust ning lahendust väärt.”
Kuhu pöörduda juhul, kui
tänavavalgustus ei põle?
Tanel Mõistus: „Tänavavalgustuse rikete puhul võib sellest teada anda kas telefoni või
e-kirja teel linnavalitsusse või
otse OÜ Varahooldusele, kes
Keila linnas tänavavalgustuse
eest vastutab.
Keila linnavalitsuse üldnumber on 6790 700 ning e-posti
aadress klv@keila.ee. OÜ Varahoolduse telefoninumber on
6780 208 ning e-posti aadress
varahooldus@varahooldus.
ee.”

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
Trükk:
as printall

Reklaam ning
kuulutused Keila
Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.
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noored

Noorte sporditegevuse toetamisel
uued alused
Uue aasta algusest muutuvad oluliselt Keila noorte sporditegevuse toetamise alused. Uue toetuste andmise korra kehtestas
Keila linnavolikogu oma septembrikuu istungil, kehtima hakkab
see alates 1. jaanuarist 2008.
doris matteus
doris@keila.ee

Uus kord erineb hetkel
kehtivast eeskätt selle poolest,
et noorte sporditegevuse toetamisel minnakse täielikult
üle pearaha põhimõttele. Teine oluline muudatus puudutab toetuse sihtrühma - kui
seni maksti toetust ainult Keilas sportivatele noortele, siis
uus kord võimaldab maksta
sporditegevuse toetust kõigile
Keila noortele, sõltumata sel-

lest, kus nad treenivad.
Pearaha suurus oleneb treeningkoormusest ning laste vanusest. Suurema treeningumahuga
spordiklubides
käivate noorte pearaha suuruseks on 5700 krooni aastas,
väiksema koormuse ja treeningute mahuga ning väljaspool Keilat sportivate noorte
pearaha aga 2 800 krooni aastas. Noorte puhul, kes on
13aastased või vanemad, korrutatakse pearaha koefitsiendiga 1,2, seega nende pearaha
on vastavalt 6800 või 3300

krooni.
Kuigi toetuse saajaks on
Keila noor, peab taotluse Keila
linnavalitsusele endiselt esitama spordiklubi, mille treeningutel laps või noor osaleb.
Senisega võrreldes muutub
mõnevõrra ka toetuste taotlemise protsess ning klubide tegevuse üle kontrolli teostamine. Suureneb lapsevanema
roll, sest ta peab edaspidi tegema teadliku valiku ning kinnitama oma lapse osalemist
spordiklubi tegevuses.

liiklus

Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse keskkonnamõju aruanne rahva ees
doris matteus
doris@KEILA.EE

10. oktoobril kell 17 toimub
Keila linnavalitsuse II korruse
saalis avalik arutelu, mille käigus tutvustatakse projekti
„Tehniline abi Tallinna ringtee
ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” keskkonnamõju hindamise aruannet.
Kõnealuse projekti eesmärgiks on valmistada ette Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski
maantee ümberehitus, arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi. Projektiga nähakse ette maantee
laiendamine
neljarealiseks
ning eritasandiliste liiklussõlmede, kogujateede ja samuti
kergliiklusteede (jalgratturitele ja jalakäijatele) rajamine.
Keila linna puudutavad kavandatavad ümberehitustööd
otseselt, kuna olemasolev Tallinn-Paldiski maantee möödub
linnast väga lähedalt. Keila

abilinnapea Enno Felsi sõnul
on linnal projekti algusest peale olnud maantee trassivaliku
osas kindel seisukoht – see tuleb viia linnast eemale, uude
koridori. Enno Fels: „Olemasoleva tee laiendamine lõikaks
ära mitmed linnast väljasõidud, samuti jääks see liigselt
elurajoonide lähedale, mis tekitaks omakorda probleeme.
Oluliselt sobivam on kava viia
tee linnast eemale, luhale.”
Keskkonnamõju hindamine
tehakse
eelprojekteerimise
etapis. Eelprojekti koostamise
käigus pakutakse välja erinevaid variante ristmike, viaduktide ja sildade asukoha ja põhiparameetrite ning tehniliste
lahenduste osas. Nende variantide pakkumisel arvestatakse maanteetrassi ning kohalike
teede
ja
sõlmedemuudatus-ettepanekutega juba vastu võetud või
koostatavates üldplaneeringutes. Keskkonnamõju hindajate

ülesanne on pakkuda alternatiivseid leevendavaid meetmeid lahendamaks olemasoleva olukorra ja eelprojektiga
kavandatava tegevuse kokkusobitamisel tekkida võivaid
probleeme.
Leevendava meetmena käsitletakse vajadusel ka maanteelõikude viimist uude koridori.
Keskkonnamõju
hindamise eesmärgiks on leida
kõige efektiivsemad, ohutud,
keskkonna-säästlikumad
ja
majanduslikult põhjendatud
lahendused Tallinna ringtee ja
Tallinn-Paldiski
maantee
jaoks.
KMH aruannetega saab eelnevalt tutvuda Hendrikson &
Ko veebilehel www.hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud
dokumendid” Lisateavet projekti kohta ning projektlahenduse kaardimaterjaliga saab
tutvuda ka projekti kodulehel
http://road.estdan.ee/.
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Lühidalt
Pooltuhat keilakat
saab ümbrikupalka
Maksu ja Tolliameti andmetel võib Keila linnas olla 137
ümbrikupalga maksjat ning
ümbrikupalka saab 521 inimest.
Sellised numbrid ütles välja
Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe 19.septembril Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogu
koosolekul. Keila linnapea Tanel Mõistuse sõnul jääb arvutuste kohaselt Keila linnal
laekumata aastas vähemalt 3
miljonit krooni üksikisiku tulumaksu. „See tähendab, et
need inimesed elavad siin oma
naabrite kulul - sõidavad naabrite teenitud raha eest ehitatud
teedel, nende lapsed käivad
naabrite tööga ülalhoitavates
lasteaedades ja koolides, nende pensionäridest vanemad
jäävad ilma nendest soodustustest, mida linn võiks suurema tulubaasi puhul pakkuda.
Nende panus Eesti ühiskonna
arengusse on tühine võrreldes sellega, mis see võiks olla,“
nendib linnapea.
Keila Linnavalitsus

Soojahind tõuseb

ajaloost

AS Eraküte Keila võrgupiirkonnas muutub soojusenergia müügihind alates
01.01.2008.a. Uus müügihind
on 554,61kr/MWh+18%. Hinnamuutus toimub vastavalt
Kaugkütteseadusele. Energiaturu Inpektsiooni poolt kehtestatud hinnavalemile ja otsusele nr. 189-039/07S. Tänane
soojusenergia müügihind on
553,46kr/MWh.

63 aastat lahingutest Keila ümbruses

Võrdluseks soojusenergia
hinnad Keila lähiümbruses:

Laupäeval, 22. septembril
kogunesid Keilas 1944. aastal
admiral Johan Pitka üleskutsele vastanud ja Keila ümbruses
punaarmee vastu võidelnud
võitlejad ehk pitkapoisid. 22.
ja 23. septembril 1944.a Keila
ümbruses peetud lahingute
aastapäeva tähistatakse igal
aastal.
Pitkapoiste kokkutulek algas linnavalitsuse hoone juures, sealt siirduti Paldiski
maanteel Kumna teeristil asuva mälestuskivi juurde. Kok-

kusaamine jätkus õpilaste
kontserdi ja koosviibimisega
vabadussõja mälestusmärgiks
ehitatud Keila algkoolis.
Ligikaudu kuu enne Punaarmee sissemarssi Tallinna
kutsus Pitka eestlasi üles haarama Vabadussõja vaimus relvad, võitlemaks punase kolossi
vastu. Teadmata on üleskutsele vastanute arv, nagu ka täpne
Keila ümbruse lahingutes osalenute arv.
Samalaadseid kokkupõrkeid
toimus mitmel pool Harju- ja

Läänemaal. Pea kõikjal astusid
arvulises ja tehnilises ülekaalus olevale Punaarmeele vastu
lahingukogemuseta
noored
poisid.
Keila ümbruse lahinguid
uurinud ajaloolase Mati Mandeli hinnangul pidurdas relvastatud vastupanu Punaarmee
edasiliikumist
märkimisväärselt, andes nõnda tuhandetele inimestele võimaluse Läände pagemisega
pääseda järgnenud repressioonidest ja alandustest.

10. oktoobril on soovijatel võimalus tutvuda TallinnPaldiski maantee ümberehituse keskkonnamõju aruandega

Saue 697,11 kr/MWh+18%
Laagri 728,69 kr/MWh+18%
Rummu 702,66 kr/MWh+18%
Paldiski 647,00 kr/MWh+18
Viimsi 723,09 kr/MWh+18%
Tallinn 592,80 kr/MWh+18%
(alates 01.12.07)
AS Eraküte
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keila linnavolikogus
Detailplaneeringu kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas Tallinna mnt 7 kinnistu
detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga kavandatakse
sajandivanusele
elamule katusekorruse ehitamist. Kinnistul olevale
üksikelamule on katusekorruse väljaehitamiseks
määratud ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded, arvestades kesklinna miljööväärtuslikul alal kehtivaid
põhimõtteid. Välisviimistluses on ette nähtud kasutada traditsioonilisi naturaalseid ja looduslähedasi
materjale. Säilitada tuleb
uste- ja aknaavade ning
ruudujaotuste algsed pro-

portsioonid. Tahveluksed ja
konsoolidele toetuv varikatus tuleb asendada sarnastega.
Keila linna üldplaneeringu järgi on tegemist “väikeelamute maaga” ning
miljööväärtusliku
alaga.
Kinnistu suurim ehitusalane pind on 121 m2 (täisehitus 25%), suurim hoonete arv krundil on kaks
(rekonstrueeritav ja laiendatav üksikelamu ning olemasolev abihoone), hoone
suurim lubatud kõrgus on
8 m (2 korrust).
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Muutus Keila linna
arengukava
Linna arengukava on oluline strateegiline dokument,
mis on muuhulgas aluseks
linnaeelarve
koostamisel.
Arengukava vaadatakse üle
igal sügisel, et viia see vastavusse muutunud oludega ning
lisada tegevuskavale üks aasta.
Viimasel volikogu istungil
arengukavasse tehtud muudatused puudutasid peamiselt
lähiaastate tegevuskava. Tänaseks on selgunud, et VäikeEesti teemaparki ei ole sobiva
maa-ala puudumise tõttu siiski võimalik Keilasse rajada.
Samuti on muutunud linnaraamatukogu probleemi la-

hendamise plaan – renoveerimise asemel on otstarbekam
ehitada raamatukogu uue koolimaja juurde.
Põhjapiirkonna vee-ja kanalisatsioonisüsteemiga varustamise ajakava viidi kooskõlla tegelikkusega – see, mis
oli planeeritud valmis saada
2010.aastaks, valmib loodetavasti juba 2008.aastal.
Tegevuskavasse on lisatud
infokaardi koostamine ja paigaldamine teetaskutesse. Sipsiku lasteaiale planeeritakse
2008. aastaks lisaks 500 tuhat
krooni juurdeehituse remondiks.
Keila Linnsvalitsus

Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Keila Linnavolikogu otsustas taotleda sotsiaalmaana munitsipaalomandisse
Keskpargis asuva endise
veetorni aluse maa aadressil
Jaama tn 16a. Hoonele määratud teenindusmaa suurus
on 680 m2, maa-ala jääb
üldplaneeringu järgi arheoloogilise kaitsevööndi piiridesse ja kesklinna miljööväärtusliku ala piiridesse,
mis oluliselt kitsendab selle

kasutusvõimalusi.
Samuti otsustas linnavolikogu taotleda munitsipaalomandisse Mudaaugu tänaval paikneva maa-ala, mida
on kavas tulevikus kasutada
Keilast Mudaaugule viiva
kergliiklustee pikenduse rajamiseks.

Eluruumide sotsiaaleluruumideks
tunnistamine
Keila Linnavolikogu otsustas tunnistada sotsiaaleluruumideks kolm Keila
linna omandis olevat elu-

ruumi: korterid 117, 222
ning 225 aadressil Põllu
1A. Eluruumid on tühjad.

Ametlikud teadaanded ka Keila Lehes
Keila Linnavolikogu otsustas Keila linna ehitusmääruse
muudatusega
määrata Keila Leht ja ajaleht Postimees ajalehtedeks, kus avaldatakse Keila
linna ametlikke teateid.

Seni avaldati ehitusvaldkonna ametikke teadaandeid ajalehes „Postimees“
ja Keila linna infolehes.

keila linnavalitsuses
Detailplaneeringu algatamine
Keila Linnavalitsus algatas 20. septembril Paldiski
mnt 37D detailplaneeringu. Planeeritav ala asub
Keila Mudaaugu elurajoonist kagus Nurmenuku tn.
ja Sinilille tn. ristmiku lähedal. Krundi suurus on 16
501 m2, sihtotstarve maatulundusmaa.
Kinnistu omanik soovib
maa-ala jagada kaheks ela-

mukrundiks ning parkmetsa krundiks. Planeeringuga
tuleb lahendada ka varemplaneeritud
Nurmenuku
põiktänava jätkumine planeeritavate elamukruntide
ulatuses. Kavandatav on
kooskõlas üldplaneeringuga.

Falck
Politseile üle antud õigusrikkujad
26. september kell 11.20 Keila Gümnaasiumist kinni peetud ja politseile üle antud narkootikumidega kaubitsemises
kahtlustatav isik.
28. september kell 23.50 Kaklus Alibi pubi ees, teavitatud
ja kutsutud politsei
Muud sündmused
19. september kell 22.30
– Keila haigla juures lärmab
noorte seltskond. Kutsuti korrale ja saadeti laiali
19. september kell 21.40 –
Põllu tn lärmab noorte seltskond. Kutsuti korrale ja saadeti
laiali
29. september kell 02.10
–Keva tanklas lõhutud aken
29. september kell 03.20 -
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Haapsalu mnt 10 esimese korruse aknad lõhutud
29. september kell 08.00 Jaama tn. lasteaial lõhutud 3
aialippi
29. september kell 08.30 lauluväljakul lõhutud 6 pinki ja
prügikast
29. september kell 13.30 –
Vikerkaare lasteaia territooriumil noorte kamp. Saadeti laiali
30. september kell 22.45
- Keskväljak 10 juures lamab
ülejoonud noormees. Kutsuti
kiirabi
30. september kell 23.15 Keila Gümnaasiumil lõhutud 1
aken ja 2 ukse aknaruutu
30. september kell 23.40
- Vikerkaare lasteaial lõhutud
umbes 30 aialippi

Krimiuudised
Politsei
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POLITSEIKROONIKA 01.0901.10.2007.a
Registreeritud kuriteosündmusi kokku : 11
01.09.2007 Jaama 11 asuvasse kauplusese murti ukse
lukku muukides sisse ning varastati 20 paari teksapükse ja 1
paar jalanõusid.
04.09.2007 Pae 7A varastati keldrist keevitamisaparaat Telwin Nordica, löökdrell

Bosch, pajonettsaag Topcraft,
puur-haamer drell Powercraft,
elektriline tikksaag ja akudrell
08.09.2007 Kullerkupu 3
majja püüti sisse murda, kuid
katse ebaõnnestus, tegevuse
käigus rikuti ära uks ja ukselukk.
12.09.2007 peeti Paldiski
maanteel kinni joobes juht, kes
jäi vahele teistkordselt ning
seega alustati tema suhtes kriminaalmenetlus.
22.09.2007 Haapsalu mnt

8/Jaama tn 8 tootmishoonest
varastati metalltsistern ning
raudvärav, mis tõsteti eest.
28.09.2007 Keila linnas
Tuula tee 2 asuvas Alibi Pubis
toimus kaklus kahe meesterahva vahel.
29.09.2007 Jõe pargis varastati 13-aastaselt tütarlapselt
ära rahakott ja telefon. Võtjateks olid kaks vene keelt kõnelevat meesterahvast.
Ajavahemikul
01.09-01
.10.2007 koostati väärteopro-

tokolle ja karistati isikuid 190
korral, millest:
LE nõuete rikkumisi oli 137
( alkoholijoobes juhte 10, juhtimisõiguseta juhte 19).
Alkoholiseaduse § 70, 71
rikkujaid tabati 38 korral, neist
alaealisi 3.
Tubakaseaduse § 47,48 rikkujaid tabati 4 korral.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse § 15’1
rikkujaid tabati 2 korral.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Изменения
в
структуре городского
образования

На вопросы, касащиеся
строительства
нового
школьного здания и
п р е д с т о я щ е й
реструктуризации
городской
системы
образования,
ответил
председатель горсобрания
Андрус Лоог. (стр. 5)
Отчет о воздействии
на окружащую среду
строительства
шоссе
Таллинн-Палдиски
10 октября в 17.00 в
зале мэрии состоится
открытое обсуждение, в
ходе которого будет
представлен
проект
«Техническая помощь
при перестройки шоссе
Таллинн-Палдиски», а
также отчет о возможном
влиянии последствий
строительных работ на
окружающую
среду.
(стр. 6)
Новости городского
собрания
•
Городское
собрание
утвердило
детальную планировку
здания
по
адресу
Таллиннское шоссе 7,
согласно которой будет
надстроен еще один
этаж старинного здания.
•
П р и н я т о
р е ш е н и е
ходатайствовать
о
выделении
в
муниципальную
собственность
территории по адресу
ул. Яама, 16а, на которой
находится водонапорная
башня.
•
Городское
собрание
приняло
решение,
согласно
которому
Кейлаская
Газета (Кейла Лехт) и
газета
«Постимеэс»
считаются изданиями, в
которых
будет
публиковаться
городская официальная
информация. (стр. 4)
Изменения
в
городской программе
развития
Городская программа
развития
–
это
важнейший городской
документ,
который
является основой для
п л а н и р о в а н и я
городского
бюджета.
Каждый год, осенью,
программу
развития
пересматривают
и
приводят в соответствие
с
изменившимися
условиями, а также
добавляют год в план
действий.
Основные
изменения, внесенные в
этом году, касались
реновации
городской
библиотеки. Согласно
изменившимся планам
б и б л и о т е к у

предполагается
разместить в здании
новой школы. (стр. 4)
Изменения в порядке
выдачи дотаций на
поддержку молодежного
спорта
Начиная с нового
года,
существенно
изменится
порядок
выдачи
дотаций,
поддерживающих
развитие молодежного
спорта. Новый порядок
был
утвержден
на
сентябрьском заседании
городского совета и
вступит в действие 1
января 2008 года. Новый
порядок отличается, в
первую очередь, тем, что
при начислении дотации
будет использоваться так
называемый
принцип
pearaha,
т.е.
размер
дотации будет зависеть
от
количества
дотируемых, а также от
нагрузки тренера и
возраста детей. Второе
существенное отличие
заключается в том, что
теперь претендовать на
финансовую поддержку
могут
кейлаские
с п о р т с м е н ы ,
тренирующиеся и вне
города. (стр. 3)
Поднимется цена на
отопрление (стр. 3)
5 лет Молодежному
центру
За прошедшие 5 лет
возможности проведения
досуга в Молодежном
центре
значительно
увеличились. В центре
работает
бильярдный
клуб, фото-клуб, есть
помещение
для
репетиций музыкальных
групп, спортзал, работает
творческий кружок. В
летнее время при центре
работает
городской
лагерь. Есть интересные
идеи, поддерживающие
дальнейшее
активное
развитие Молодежного
центра. Например, на
сегодняшний день в
городе
не
хватает
молодежного кафе, где
могли бы выступать
начинающие музыканты,
где
можно
было
встретиться с друзьями
либо просто отдохнуть,
почитать
газеты.
Планируется
также
разнообразить
возможности для занятий
на
свежем
воздухе:
с к е й т - п а р к ,
баскетбольная площадка,
качели.
Юбилей
планируется отметить на
осенних
каникулах
серией
специально
подготовленных
для
этого
случая
мероприятий. (стр. 6)
Информация на вебстранице:
www.keilanoortekeskus.ee.
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peateema

Keila hariduskorraldust
ootavad ees muudatused

Koolihoone projekteerimine käib täie hooga, kui ehitaja valik õnnestub, algavad Ehitajate
tee ja Paldiski maantee nurgal ehitustööd järgmise aasta kevadel.

doris matteus
doris@KEILA.EE

Septembrikuu Keila linnavolikogu istungil tehti otsus
anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle tema põhikirjaliste
eesmärkide täitmiseks praeguse Keila gümnaasiumi kinnistu. Otsuse tulemusena
muutub sihtasutusel võimalikuks pöörduda pankade poole
laenu saamiseks, mis omakorda on tarvilik uue koolimaja
projekteerimise
rahastamiseks. Seega hakkab uus kool
tõeks saama.
Igal linnakodanikul, eriti
aga õpilastel, õpetajatel ja lapsevanematel, tekivad kahtlemata mitmed küsimused, millele seni ei ole avalikult vastust
antud. Millal kool valmis saab?
Kas on ette näha suuremaid
muudatusi?
Küsimustele vastab Keila
linnavolikogu esimees Andrus
Loog.

Uuest koolist on kuulda
juba mõnda aega. Millal
ehitus algab?
Tänaste plaanide järgi
peaks uus koolihoone valmima 2009.a suvel, et lapsed
saaksid alates septembrist
2009 alustada juba uues koo-

lis. Koolihoone projekteerimine käib täie hooga, projekt
peab valmis olema uue aasta
alguseks. Kui ehitaja valik õnnestub, algavad Ehitajate tee
ja Paldiski maantee nurgal
ehitustööd järgmise aasta kevadel.

Välja on öeldud, et uues
koolis hakkavad õppima
5.-12. klassi õpilased.
Hetkel on Keilas 6-klassiline ja 12-klassiline
eestikeelne kool. Kas
see tähendab, et toimumas on oluline muudatus
Keila haridussüsteemis?
Seoses uue kooli valmimisega ootavad Keila hariduskorraldust ees paratamatud
muudatused.
Lastel peab olema võimalus
saada väga hea gümnaasiumiharidus Keilas ning seda ilma
kooli vahetamata. Nii laste kui
nende vanemate ja õpetajate
jaoks peab üleminek ühest
kooliastmest järgmisse olema
sujuv, stressi- ja bürokraatiavaba teekond, kus laps vahetab peale alghariduse omandamist koolimaja, mitte kooli,
kus ta õpib. Just sel põhjusel
on kavas ühendada Keila algkool ja gümnaasium. Sel moel
on kõigil lastel võrdsed võimalused kummagi koolimaja

keila linnavolikogu
esimees andrus loog:

“Kooliharidus ei
lõpe 6 klassiga.”
hüvede kasutamiseks. Ühte
kooliperre kuulumine hoiab
ära koolide vastandumise oma
identiteedi säilitamiseks ja tugevdamiseks – ühtehoidmisest saab väärtus nii laste, vanemate kui õpetajate jaoks.

Keila linna kodulehe
foorumis tundis eelmisel nädalal lapsevanem
muret selle üle, et Keila
algkool, mis alles loetud
arv aastaid tagasi tehti
6-klassiliseks, muutub
peagi jälle 4-klassiliseks,
mis piirab lapse võimalusi pärast algkooli lõpetamist kooli valida – pea
ainukeseks võimaluseks
jääb Keila gümnaasium.
Kas see kartus on põhjendatud?
Uue koolimaja ehitamine ei
ole eesmärk omaette, vaid vahend parima väikelinnakooli
loomiseks. Kõigile on teada

Keila Algkooli head küljed ja
seal valitsev hea „aura”, aga
kooliharidus ei lõpe 6 klassiga, vähemalt ei peaks see nii
olema. On loomulik, et kõigi
Keila laste haridustee algab ka
edaspidi kultuurilooliselt tähtsast algkoolihoonest, kuid see
ei tohi seal lõppeda. Keila koolist peab saama õppeasutus,
kust lapsed ei pea ega taha pärast alg- või põhikooli mujale
õppima minna. Peame jõudma
sinnani, et Keila inimesed paneksid oma lapsed siin kooli
arvestusega, et nad saavad samas koolis õppida mitte 6,
vaid 12 aastat.

Milline on „parim väikelinnakool”?
Parim kool on see koht, kus
lapsi arendatakse nii, et nad
suudaks täiskasvanuna oma
unistused ellu viia. Parima
kooli tegemine on kahtlemata

keeruline ülesanne. Sellepärast on põhimõtete väljatöötamise juurde olnud kaasatud
nii Tartu kui ka Tallinna ülikooli teadlased. Muudatuste
vajadustest on peetud mitmeid avalikke koosolekuid,
kus kõik huvilised on saanud
kaasa töötada. Viimane neist
toimus 12. juunil. Koolide
töötajaskonda ning lapsevanemaid on neist koosolekutest
teavitatud
koolidirektorite
kaudu. Kahjuks aga ei ole huvi
olnud nii suur kui esialgu oodatud. Võimalik, et informatsioon nendest kohtumistest ei
ole siiski olnud piisav.

Kindlasti jätkub uue
kooli teemal arutelu ka
edasiseks. On ju kindlasti
tegemist viimaste aastate suurima ettevõtmisega, millel linna elus eriti
oluline koht – hariduse
andmine on üks kohaliku
omavalitsuse kõige tähtsamaid ning ka vastutusrikkamaid ülesandeid.
Küsimused ning arvamused kooli teemal on
toimetuses alati oodatud. Püüame leida küsimustele vastused ning
need kõigi linnaelanikeni
tuua.
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Lühidalt
Harjumaa Aasta
õpetajad 2007
Keilast
Sel aastal valiti Harjumaal
Aasta õpetajateks 26 haridustöötajat. Keilast valiti aasta
õpetajaks Malle Alter Keila
lasteaiast Vikerkaar, Elle Amor
Keila algkoolist, Malle Siidirätsep Keila lasteaiast Miki, Hurmi
Väljamäe Keila gümnaasiumist.
Aasta Õpetaja tiitli eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada
ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna, Eesti elu.
Harjumaa Aasta Õpetaja
2007 nominendid valis välja
Harju maavanema poolt moodustatud
konkursikomisjon,
kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju
maavalitsuse esindajad.

SAA NÄGIJAKS – Lionsite heategevusprojekt
Lionsliikumise Eesti piirkond
korraldab sellel sügis-talvel annetuste kogumise kampaania
nägemispuudega laste toetamiseks. Erilisel kohal on Tallinna Silmakliinikule 1,5 miljonit
krooni maksva enneaegselt
sündinud laste silmapõhjade
kontrolli aparaadi ostmise toetamine. Õigeaegne diagnoos
ja ravi aitavad pooled enneaegselt sündinud nägemise
halvenemisest päästa. Samuti
abistatakse Tartu ja Tallinna pimedate laste koole erivahendite ostmisel.
Annetuste kogumise aktiivne nädal on 8. kuni 14. oktoobrini, mil lionsklubide liikmed
üle Eesti koguvad annetusi ja
tunnustavad annetajaid.
Keila Lionsklubi tutvustab
heategevusprojekti ja kogub
annetusi Rõõmu Kaubamajas
ja Laagri Maksimarketis kolmapäevast, 10. oktoobrist kuni
pühapäeva, 14. oktoobrini.
Üle-eestilise
heategevuskampaania algatas Lionsliikumise Eesti piirkonna kuberner,
LC Keila liige Kalle Elster. Ettevõtmise patrooniks on presidendiproua Evelin Ilves. Aitame
ühiselt päästa laste silmad!
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Keila inimesed

Muusika

Noortekeskus sai viieseks The Nymph läks stuudiosse
tiinasinijärv
keila noortekeskuse juhataja

Kõik teavad, et esimesel
viiel eluaastal arenevad lapsed
väga kiiresti. Sedasama on teinud ka noortekeskus. Alguses
oli noorte käsutuses vaid 3
tuba teisel korrusel, kus sai
„arvutis käia“, telekat vaadata,
lauamänge mängida, omavahel suhelda ja köögis süüajuua soojendada. Esimesel
korrusel oli piljardisaal ja tenniselaud.
Sellepeale ütleb teadja, et
tüüpiline eesti keskmine noortekas. Oligi, aga nüüd käivad
paljud noortekeskused üle
Eesti meilt malli võtmas ja
edu valemit küsimas. Näiteks
Narva noormehed lubasid
kindlasti tagasi tulla ja paidekad ei tahtnud üldse ära minna.
Edu valemiks on tublid ja
missioonitundega
töötajad,

linna tugev toetus ja loomulikult noored ise, kes nõu ja
jõuga on arengule kaasa aidanud. Samm- sammult ning
vastavalt noorte soovidele,
hoone võimalustele ja ressursi
olemasolule, on tänaseks vaba
aja veetmise võimaluste hulk
kordades kasvanud. Bändaariumis harjutavad tulevased
superstaarid, piljardiklubist
sünnivad Eesti meistrid, fotoklubi liikmetest saavad tulevased piltnikud ja loovuseringist
kasvavad andekad käsitöömeistrid.
Osavust ja reaktsioonikiirust saab harjutada õhuhoki ja
jalgpalli laudade taga ning samuti saab erinevates treeningutes sportlikult aega veeta.
Noorematele korraldame vaheaegadel linnalaagreid ja
suurematele vajalikke koolitusi. Töödes-tegmistes on meil
abiks teotahteline Noorteaktiiv. Arenguruumi aga veel on.
Keilasse kuluks ära alkoholi-

vaba noortekohvik, kus saaks
esineda erinevad noortebändid, korraldada teemaõhtuid
või lihtsalt mahlaklaasi taga
puhata, lehte lugeda, sõpradega kohtuda. Võiks olla korralikud ruumid teabe- ja nõustamiskeskuse
tarbeks,
kus
noored saaksid igakülgset infot ja abi oma tuleviku planeerimiseks. Kindlasti tuleb juurde luua ka võimalusi õues
tegutsemiseks - skatepark,
kiiged, pingid, korvpalliplats.
Mõtteid jagub ja siinkohal
kutsume noori ja lapsevanemaid oma häid ideid meiega
jagama. Üheskoos leiab neile
varem või hiljem lahendused.
Sünnipäeva tähistame traditsioonilise nädalase ürituste
seeriana, mis leiab aset sügisvaheajal.
Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda www.keilanoortekeskus.ee

mtü kultuuriguru
maret@kultuuriguru.ee

Keila noormeestest koosnev bänd The Nymph alustas
oma esimese plaadi salvestamist.
The Nymph alustas tegevust 2003 aastal. Selle aja
jooksul on antud hulgaliselt
kontserte ja kirjutatud palju
uusi lugusid. Fännid on oodanud oma lemmikbändi plaati
pikisilmi ning nüüd ei lähe
CD ilmumisega loodetavasti
enam kaua aega. Esitluskontserti Keilas on oodata juba novembri lõpus või detsembri
alguses.
Kuna plaadi salvestamine

ei ole just kõige odavam, siis
lisaks enda teenitud honoraridele on projekti rahaliselt toetanud Keila Linnavalitsus.
Plaati kirjastab MTÜ Kultuuriguru.
The Nymph’ist lähemalt
Liikmed:
Aare Lepiksaar - vokaal, kitarr, klahvpillid
Silver Laadoga - basskitarr,
klahvpillid
Kristo Otter - trummid ja
muud löökriistad
Kaspar Brandt - helitehnik
Esimene kontsert toimus
30.detsembril 2003 a. mida
peetakse ka The Nymphi sün-

nipäevaks. Muuhulgas on esinetud Raadio 2 saates “R2
Live” ning Riias Balti Uue
Muusika Edetabeli kontserdil.
Samuti anti kaks kontserti
akustilise kavaga. Laval on
üles astutud koos mitme tuntud Eesti artistiga, näiteks
Kosmikud, Sõpruse Puiestee,
Eriti Kurva Muusika Ansambel.
Saavutuste hulka võib nimetada parima laulja ning
bändi auhinda Kulturg festivalil 2005, teist kohta konkursil
Noortebänd 2005, osalemist
Balti Uue Muusika Edetabelis.
Kahel korral on Raadio 2 valinud The Nymphi loo nädala
demoks.

Võistlus “Suitsuprii klass”
kadi kroon
kroon@keila.ee

Juba viis aastat Keila Noortekeskust

Keila Tervisekeskus õnnitleb uut Keila Lehte
esinumbri ilmumise puhul.
Soovime lehe toimekale meeskonnale libedat
sulge ja ühtlasi anname
lugejatele teada, et igas Keile lehe numbris
leiate samalt kohalt info
Tervisekeskuses toimuva kohta.
Rõõmsate kohtumisteni!
Keila Tervisekeskuse nimel,
Külli Tinnuri
Tervisekeskuse juht

Taas on alanud uus õppeaasta ning koos sellega alustab
uus „Suitsuprii klassi” võistlus. Suitsuprii klassi võistlus
on ennetusprogramm koolinoortele, mille peamiseks eesmärgiks on ennetada või edasi
lükata suitsetamist ja suitsuvabade toodete tarbimist.
Võistlus kestab kuus kuud,

ning ühe suurima muudatusena võrreldes eelmise aastaga, võib sel aastal osaleda juba
alates 4. klassist. Muidugi
kaasnevad võistlusega ka mitmed auhinnad ning peavõiduks loositakse seekord välja
reis Amsterdami.
Eelmisel aastal osales Keila
Gümnasiumist 3 klassi ja Keila Ühisgümnaasiumist 4 klassi. Edukalt lõpetasid võistluse

Ühisgümnaasiumi 2 klassi 5A ja 9a(eelmisel ppeaastal).
Loodame, et sel aastal osaleb võistluses veel rohkem
klasse kui eelmisel. Kõige õigem alustada võistusel osalemist ongi 4. klassis, kui lapsed tavaliselt veel ei suitseta.
Osalemiseks pööruda oma
kooli poole, kus saab kindlasti
infot võistluse kohta ja reeglitega täpsemalt tutvuda.
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Kuhu minna, mida teha
Koit Toome kontsert „ALLIKAS”

näitus
„SIRLETI SUVI´i”

28. september – 31. oktoober
Juhendajad: Triinu Jürves,
Kärt Seppel ja Sirje Rannamets
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„KLEIDID VANAST (M)AJAST”

20. september – 4. november
Eve Selisaare näitus armsaks
saanud kleitidest.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

25. oktoober kell 19.00 Pilet
100.-/125.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Jaan Tätte ja Marko Matvere kontsert „LAULUD SÕPRADELE”

1. november kell 19.00 Pilet
100.-/125.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

„HARJUMAA RAHVAMAJAD”

14. september - 25. november
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
Püsinäitus „HARJU ELU”

Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668

kino
Kinobussis film „RALLIPÕRSA
SEIKLUSED”

16.oktoober kell 12.00
Pilet 35.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Kinobussis film „SÜGISBALL”

kontsert
Birstonase ja Keila muusikakooli
õpetajate „ÜHISKONTSERT”

12. oktoober kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

16. oktoober kell 19.00
Pilet 45.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

1/18
90 mm x 56 mm

Palju õnne!

teater
Nukuteatri etendus „VANAMEES
JA EMAHUNT”

11. oktoober kell 10.00
Pilet 40. Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Teatrietendus „SÕDUR”

15. oktoober kell 18.00
Pilet 85.-/ 100.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Sündinud		
5.09.2007

ARNO KENTA KAGEYAMA

10.09.2007

ROBERT MARTIN

11.09.2007

KÄTLIN PENELOPE KRUUS

12.09.2007

MIRETE MOROZOVA

18.09.2007

ALEXANDRA LEANNA VÄLI

21.09.2007

KROGER ROOSIPUU

25.09.2007

LEELE VEERSALU

25.09.2007

OSKAR HEINSOO

27.09.2007

VERONIKA VUKS

sport

Sünnipäevad

Rulluisuvõistlus „RÕÕMU RULL”

6. oktoober kell 11.00
Keila keskväljak

70.a.
ÜLO KELEMENT

muud üritused
Keila linna HARIDUSTÖÖTAJATE
PÄEVA tähistamine (kutsetega)

5.oktoober kell 16.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Konverents „RAHVAMAJA OMAS
AJAS”

10.oktoober kell 11.00
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9 Tel: 678 1668

1/36
42 mm x
56 mm

SIRJE PARAMEEL
JALÕNA FOKINA

75.a.

ALLON LEINSALU
ALIISE MAUNO

80.a.

LEOPOLD UUSMA

92.a.

HELMUT EINPAUL

Kuulutused
kinnisvara

muu

Müüa

Müügil pakitud

1-toaline korter
kesklinnas,
Pae 10, 5/5, 33m2, köök 8m2,
2 lükandklaasiga rõdu 6m2.
Küsi hinda, tingi!
Tavakasutaja tel 53480450;
6044581

1/36
42 mm x
56 mm

PUITBRIKETT
2300.-kr/alus ning pakitud

1/12
137 mm x 56 mm

Kättetoimetamine üks kord
nädalas
kolmapäeviti kella
8.00 - 16.30

TURBABRIKETT

1550.- kr/alus
(hind koos veohinnaga Keilas).
Tellimine tel: 52 31 609;
50 31 609; 6791 473

1/18 1/18
90 mm x 56 mm

7

90 mm x 56 mm

Hooldusteenindusettevõte

Krausberg Eesti OÜ

1/36
võtab tööle koristaja Laulasmaa SPA-sse. Töötasu 38 kr/h
+ auto- või transpordikompensatsioon. Pakume tööd
erinevatel objektidel koristajatele ja majahoidjatele osalise
või täistööajaga Tallinnas ja
Harjumaal. Olete oodatud!
Info tel. 6662 441
www.krausberg.ee

42 mm x
56 mm

SOODUSPAKKUMINE :

Sportlikud joped Hispaania firmalt Luanvi:

Saabunud on müügile uus
sügiskaup firmadelt
Mustang, Tommy Hilfiger,
Tom Tailor, RG

Naistele S-XL
Meestele S-XXL
Dressid alates
Mustangi teksad alates

450.690.390.490.-

KAUPLUS Keila Jaama 11
Avatud T-R 12.00-18.00
L 10.00-14.00

8
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1/6

137 mm x 118 mm

Reklaamipinnad

1/1

280 x 390

1/2

280 x 180

1/3

280 x 118
185 x 180

1/4

137 x 180

1/5

185 x 118

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

1/9

90 x 118

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

09.oktoobril kell 10.30-15.00

Keila Tervisekeskus
Paldiski mnt 17, KEILA

Verd anda – tähendab kinkida
elu!
www.verekeskus.ee

