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Harjumaa
muuseumis
räägiti
rahvamajadest
10. oktoobril toimus
Harjumaa muuseumis
konverents „Rahvamaja
omas ajas”, kus vaadeldi
rahvamaja kui vaimse ja
materiaalse kultuuripärandi kandjat ja anti ülevaade
rahvamajade tähtsusest
tänapäeval ning vanasti.

lk 6
uudised

fotolavastus

Kuidas võidelda alkoholiga?
Alkohol ning noored on
teema, mis on viimasel ajal
kirgi kütnud pea igal pool. Piirangud, probleemid, politseioperatsioonid, müügiloa äravõtmine – kõik need teemad
on olnud pideva tähelepanu
all. Sõna on võtnud kõrged politseiametnikud,
poliitikud,
lapsevanemad,
kaupmehed.

SPORT

Kõik osapooled leiavad, et alkoholi kerge kättesaadavus
alaealistele on ühiskonnas järjest suurem probleem, mis ootab lahendust. Suur osa vastutusest ning kohustustest selles
küsimuses suunatakse kohalikele omavalitsustele, kellel põhimõtteliselt peaks olema võimalus
rakendada

mõjutusvahendeid – võtta ära
alkoholimüügi luba ettevõtetelt, kes on alaealistele keelatud kaupu müünud, kaitsta
korda oma territooriumil, pakkuda noortele tegevust.
Ei ole Keilaski kõnealune
küsimus tundmatu. Politseireid tuvastas, et noortele müüdi alkoholi ning sigarette, seda

teinud ettevõtet küll karistati,
kuid erinevatel põhjustel on
kaheldav karistuse mõju. Kuidagi ei saa olla kindel, et edaspidi Keila alaealistele keelatud
tooteid ei müüda.
Millised on kohaliku omavalitsuse reaalsed võimalused
piirata alkoholi kättesaadavust
alaealistele? Kuidas neid või-

SPORT

Spordiuudised
Sügisene ilm ei sega
spordivõistlusi.

lk 6

malusi ära kasutada? Milliseid
meetmeid on plaanis rakendada, et võimalikult vähendada
selliste juhtumite arvu, kus
noored saavad alkoholi kergesti kätte? Küsimustele vastavad ning oma kavatsusi tutvustavad linnajuhid.

lk 5

Muutused
Harjumaa
elanike seas
Septembris sündis Harjumaal 141 last, Keilas 11 last
- 8 poissi ja 3 tüdrukut.
Ülevaade muudatustest
Harjumaa ning Keila linna
elanike hulgas.

lk 5

Algavad Keila
meistrivõistlused
korvpallis
lk 7
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internetiFoorum

Vabandust!
web.keila.ee/Foorum

Esmalt pean vabandama kõigi nende inimeste ees, kellele ajaleht eelmisel nädalal postkasti ei
jõudnud. Loodan, et seesugused tehnilised probleemid võimalikult kiiresti lahenduse leiavad ega kordu.
Eesmärgiks on ikka viia leht korralikult kõigi postkasti hiljemalt reede õhtuks. Juhul kui ka edaspidi
probleeme esineb, siis sellekohane vihje on oodatud
toimetuse telefonil. Lehte leiab ka Keila linnavalitsuse teenindusletilt.
Alkohol on kuum teema. Eriti kui juttu on lastest
ja noortest. Mida teha, et nad ei saaks keelatud jooki
kätte? Õigemini tuleks vaadata laiemalt – mida teha,
et noored ei tarbiks alkoholi, sest muidu oleks lihtsaks lahenduseks võtta kasutusele puurid. Piiranguid
on piisavalt. Alkohol ei ole noortele lihtsalt kättesaadav mitte sellepärast, et piiranguid on liiga vähe,
vaid sellepärast, et piiranguid millekski ei peeta.
Ühed täiskasvanud müüvad lastele alkoholi, teised
ostavad lastele alkoholi, kolmandad vaatavad pealt,
kuidas lastele müüakse või ostetakse alkoholi. Selle
jälgimine, et meie oma kehtestatud piirangutest kinni
peetaks, ei ole vaid kohaliku omavalitsuse, politsei
või turvaﬁrma kohustus. Seda peaks jälgima ikka iga
inimene. Alustades muidugi peamüüjast, kes peab
küsima noorelt dokumenti, ja lõpetades inimesega,
kes seisab poejärjekorras alaealise järel ning näeb,
kui talle keelatud jooki müüakse.
Eelmises lehes ilmus uudis soojahinna tõusu kohta, sel korral võib lehest lugeda sellest, et järgmisel
aastal hakkab senisest rohkem maksma ka vee- ning
kanalisatsiooniteenus. Samas on õnneks ka näha,
miks hind tõuseb. On loomulik, et investeeringuid ei
saa teha ilma rahata. Kas Euroopa Liidu raha saamiseks ning kasutamiseks on vajalikud omavahendid.
Pealegi, kui võrrelda nii sooja kui vee ja kanalisatsiooni hinda Keilas ja teistes võreldavates linnades,
siis ei ole pilt sugugi halb. Pealegi on tõesti näha (ja
Keilas liigeldes ka tunda), et oleme teel sinnani, et
kõik Keila linna elanikud saavad edaspidi kvaliteetset
joogivett.

Uue suunana räägitakse
nüüd tootmise arendamisest
endise HARKO territooriumil.
Kuulda on olnud plastmasstorude tehasest, mille tooraine
pidi tulema ja valmistoodang
väljuma Paldiski sadama
kaudu. Territooriumile
kavandatakse lausa raudteeharu. Tundub olevat tegemist
raskemat sorti ja mitte kõige
lõhnatuma tootmisega.
Ei ole ise kursis aga tahaks
teada, kas sellise tootmise
projekteerimine eeldab ka uut
detailplaneeringut või piisab
vanast. Ja mida see vana
endast kujutab? Ning kas sellise projekti puhul toimub ka
eskiislahenduse avalikustamine, enne kui asjale täiskäik
antakse?(Saue steriliseerimistehas tuleb tahtmatult
meelde.)
Kõrvltvaatajana paneb natuke
imestama ka investori
tegevus. Nagu elevant roniks
läbi nõelasilma, sest
sealsamas kõrval on müügil
nii tootmishooned kui ka
maatükid koos raudteega
igasugustes kombinatsioonides.(TERKO terrritoorium ja
Tööstuse tn.lõpp) Seal on ka
palju parem väljapääs
rasketranspordile ja elurajoonid kaugemal.
Peeter Danelson
Ka linnavalitsus on
kuulnud arendaja mõtetest
Jõe tänavale plastmasstorude tootmisbaasi rajamisest.
Ametlkult sellest plaanist
arendaja linnavalitsust
teavitanud ei ole.

valdur vacht

doris matteus
doris@keila.ee

Keila nädalaleht

Mida tähendab tasuta
koolitoit?

Noppeid Keila
linna kodulehelt

Tegemist on tootmismaaga.
Sellegi poolest nõuab tehase
ehitus detailplaneeringu
algatamist ja sellega
kaasnevaid protsesse - kaasaarvatud keskkonnamõjude
hindamine. Arvestades
piirkonna elanikega ei ole
mõeldav, et see protsess
toimuks salaja.

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

lugeja kiri

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto:märt lillesiim

Toimetusse pöördus eelmisel nädalal linnakodanik, kes
tundis huvi, kuidas on korraldatud Keila laste toitlustamine koolis, kuidas kasutatakse
riigi poolt selleks otstarbeks
eraldatud rahasummasid ning
miks algkoolilapsed peavad
ostma toidutalonge.
Koolilõuna toetuse kasutamine toimub Keila linnas vastava korra alusel. Kord kehtib
alates 2006. aasta jaanuarikuust ning kehtestab riikliku
koolilõunatoetuse kasutamise
alused.
Selle korra kohaselt toimub
õpilaste koolitoidu rahastamine Keilas olenevalt laste vanusest kolme erineva skeemi
alusel:
•
1.-4. klassi õpilased
saavad täies ulatuses tasuta
süüa. Vahe riigi poolt eraldatava koolitoidu toetuse ning
koolilõuna tegeliku hinna vahel kaetakse toidurahast, mis
jääb kasutamata tänu sellele,

et osad lapsed puuduvad või ei
söö. Lapsed (lapsevanemad)
lõuna eest raha juurde maksma ei pea.
•
5.-9. klassi õpilased
saavad tasuta süüa osaliselt.
Nimelt selles vanuses õpilaste
puhul katavad vahe riigi poolt
eraldatud toiduraha ning lõuna tegeliku hinna vahel lapsevanemad. Hetkel toimub see
toidutalongide abil – laps (lapsevanem) ostab toidutalongid
ning nende alusel saab laps
süüa.
•
Gümnaasiumiõpilased maksavad koolilõuna eest
täies ulatuses ise.
Madala sissetulekuga peredele hüvitatakse õpilaste koolitoit lapsevanema avalduse
alusel vastavalt täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korrale. Täna hüvitatakse Keilas koolitoit ligikaudu paarikümnele lapsele.

Riikliku koolilõunatoetuse
suurus on veidi üle 10 krooni.
Koolilõuna
linnavalitsuse
poolt kinnitatud hinnaks Keila
linnas on hetkel 16 krooni.
Keila linnavalitsus kooskõlastas 10. oktoobril OÜ Comlink
ettepaneku, mille kohaselt
alates teisest veerandist )novembrikuust= on koolilõuna
hinnaks 19 krooni.
Mis puutub tasuta või osaliselt tasuta koolilõuna jagamise korraldusse, siis praegu
toimiva talongisüsteemiga ei
tundu olevat rahul ei koolide
personal, lapsed, lapsevanemad ega linnavalitsus.
Keila linnapea Tanel Mõistus: ”Lähiajal, veel selle aastanumbri sees, on Keila koolides
kavas kasutusele võtta elektroonilised õpilaspiletid, mida
on võimalik muuhulgas (lisaks õpilaspiletile, raamatukogukaardile jms) kasutada ka
koolilõuna arvestuse hõlbustamiseks.”

ainult üks küsimus

enno fels,
keila abilinnapea

Kas ja millal tuleb
Vikerkaare
lasteaia juurde
kõnnitee?
Vikerkaare lasteaia juurde
Põhja tänavalt viib käesoleval ajal autotranspordi
ja jalakäijate ühiskasutuses
olev tee. Eraldatud kõnnitee puudub.
2008. aastal muudetakse piirkonda ohutumaks
ja kõnnitee ehitatakse
vähemalt osaliselt ( kuni
gümnaasiumi tee hargnemiseni). Ülejäänud osas

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

piirneb tee eramaadega ja
hetkel tegeleb linnavalitsus
lahenduse otsimisega.
Väga ebamugav on praegu
liiklemine nii lasteaia kui
gümnaasiumi suunas eriti
suuremate vihmasadude
korral, mil teele ja haljasalale kogunevad veeloigud.
Olukorda on püütud parandada imbkaevu ehitamisega
ja tee osalise tõstmisega,
rahuldavat tulemust need
lokaalsed tegevused pole
andnud.

nast sadevete ärajuhtimiseks projekt. Veel sellel
aastal loodame sadevete
trassi ka välja ehitada.
Seejärel saab uuendada ka
teekatet.

2007. aastal on valminud
kogu käesolevast piirkon-

Kojukanne:
as express post

Foto:märt lillesiim

Trükk:
as printall

noored

Lühidalt

Üle nelja aasta tõuseb vee hind
Vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnad
Keila linnas tõusevad pärast nelja-aastast
stabiilsust, kuid jäävad siiski madalamale
naabritest ning teistest Eesti linnadest.
Praegu kehtivad vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on Keila linnas samal tasemel püsinud 2004. aastast.
doris matteus
doris@keila.ee

Vastavalt AS Keila Vesi
taotlusele kehtestas Keila Linnavalitsus alates 1. veebruarist 2008 veega varustamise
teenuse hinnaks linnas 10
krooni 20 senti/m³ (hind koos
käibemaksuga). Heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks
kehtestati 14 krooni 40 senti /
m³ (hind koos käibemaksuga).
Arvestades keskmiseks tarbimiseks 2,5 kuupmeetrit kuus,
tähendab see ca 10 krooni võrra suuremat veearvet.
Hinnatõusu põhjuseks on
tootmissisendite
hinnatõus
ning püsivalt suur investeeringuvajadus. Kulude kasvu
mõjutab ka nn keskkonnamaksude iga-aastane tõus,
vastavalt vee ressursitasude
osas 10 % aastas ja saastetasude puhul 20 % aastas.

Seni on suutnud AS Keila
Vesi hindade tõusule vastata
tarbimise kokkuhoiuga, seda
läbi kaasaegsete tehnoloogiate
kasutusele võtmise ja efektiivsema tootmise. Enam kahjuks
see võimalik ei ole. AS Keila
Vee juhataja Veiko Kaufmanni
sõnul on efektiivsuse suurendamiseks kõik tehtud – struktuur ning tööjõukulud on optimaalsed
ning
erengiatarbimine kontrolli all
– ning selles suunas enam kuhugi minna ei ole, ilma et teeVeiko Kaufmann:

”Ettevõte peab
toimima ka
20 ja 30 aasta
pärast, selle
tagamiseks on
investeeringud vältimatud.”

Avati näitus
„Looming”

nuse kvaliteet kannataks.
Lisaks üldisele sisendite
hinnatõusule on vee ja kanalisatsiooni hinna kasv vajalik
selleks, et AS Keila Vesi saaks
jätkata vajalikke investeeringuid. Ettevõtte hinnangul on
investeerimisvajadus olemasolevasse
veemajanduslikku
põhivarasse ligi 55 miljonit
krooni, mille hulka ei ole arvestatud käimasolevale nn
Põhjaregiooni
veeprojektile
kuluv ligi 30 miljonit krooni.
Suurem osa kavandatavatest
investeeringutest on vajalikud
olemasolevate vee- ja kanalisatsioonivõrkude uuendamiseks, korrastamist vajavad ka
seadmed reoveepuhastil ja
veehaarde kompleksil. Veiko
Kaufmann: ”Ettevõte peab
toimima ka 20 ja 30 aasta pärast, selle tagamiseks on investeeringud vältimatud.”
Investeeringute pidev rahaline kasv on tingitud suures
osas ehitushindade järsust
tõusust. „Näiteks kui aastal
2001 hinnati Keila ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas Põhjaregiooni projekti maksumuseks 17 miljonit
krooni, siis hetkel on maksumuseks ligi 30 miljonit krooni,“ tõi näite AS Keila Vesi ju-

Reoveepuhastusjaam

hataja
Veiko
Kaufmann.
Vajalike investeeringute tegemiseks kuluks vee-ettevõtte
hinnangul ligikaudu 20 aastat.
Seetõttu otsib Keila Vesi jätkuvalt võimalusi kasutada in-

Foto: valdur vacht

vesteeringute tegemiseks Euroopa Liidu võimalikku abi.
Et olla abikõlbulik, peab
ettevõte aga olema valmis
omapoolse finantseerimiskohustuse võtmiseks.

vee hind
Vee ja kanalisatsiooni hind praegu (käibemaksuta)
Viimsi Vesi
Tartu Veevärk
Kohila Maja
Haapsalu Veevärk
Rapla Vesi
Paldiski Vesi
Pärnu Vesi
Tallinna Vesi

39,28
33,84
30,26
24,87
22,88
22,70
21,87
21,73

Tapa Vesi
Keila vald
Viljandi Veevärk
Kärdla Veevärk
Kuressaare Veevärk
Paide Vesi
Keila Vesi

Foto: tiiu jalakas

Tudengid
Sipsikut

Keilas peeti taas õpetajate päeva

doris matteus
doris@KEILA.EE

Eelmisel reedel oli taas see
päev, mil peetakse meeles ning
tänatakse kõiki neid, kelle
tööks on aidata lastel kasvada
tublideks inimesteks.
On tavaks, et õpetajate päeva puhul vahetavad Keila koolides õpetajad ja õpilased omavahel kohad. Nii juhtis ka sel
aastal ühe päeva jooksul Keila
gümnaasiumi E. Fels, Keila
Algkooli K. Herkül ning Keila
SOS Hermann Gmeineri kooli
K. Perne.
Päeval Keila gümnaasiumis
peetud aktust kirjeldab Jonne
Viinamägi: „Aktusele, mille
läbiviijateks olid Erki Fels ja
tema abi Sabina Vatter, kogunesid nii õpetajad kui ka õpilased. Üritus algas luuletusega
ja sellele järgnes “direktori”
kõne. Peale kõnet esinesid

õpilased oma ettevalmistatud
etteastetega. Auhindade jagamisel oli õpetajatel vapustavad reaktsioonid ja nägu naerul. Mõnedel aktusel viibijatest
olid õnnepisarad silmis. Ürituse lõppedes palusid läbiviijad üheteistkümnendikel jätkata auhindade jagamist,
lootes, et see saab uueks traditsiooniks Keila Gümnaasiumis.”

Õhtul toimus Keila kultuurikeskuses pidulik aktus, kus
Keila linnapea Tanel Mõistus
ja abilinnapea Kaido-Allan
Lainurm andsid õpetajatele
kätte tänukirjad tubli töö eest.
Tänukirja said Malle Alter,
Heli Iljašenko, Katrin Patte ja
Silja Murel lasteaiast Vikerkaar, Marika Tömp, Külli Kivilo ja Merle Künnapas lasteaiast Sipsik, Eve Jõerand ja
Malle Siidirätsep lasteaiast
Miki, Pille Karras, Marika Pabbo, Valdo Rüütelmaa ja Pille
Parm Keila Muusikakoolist,
Hurmi Väljamäe Keila Gümnaasiumist, Elle Amor ja Reet
Hanni Keila Algkoolist ning
Ingrid Fels, Evi Vospert, Alla
Garmash ja Dinibek Izbatõrov
Keila Ühisgümnaasiumist.

Keila gümnaasiumi õpetajate päeva aktusel anti üle
muuhulgas 51. lennu autasud õpetajatele. Aunimetuste omistamine on kavas
muuta uueks traditsiooniks.
Selle aasta autasu pälvinud
õpetajad on:

Kolobok - Aurika
Lukjanova, Galina Zukova,
Dinibek Izbatõrov
Kolobok on tunnustus optimismi ja rõõmujoovastuse
korrapärase manustamise
ja ka teistesse süstimise
eest.

Rabi - Vambola Parksepp
Rabi sümboliseerib teadmisi, tarkust ja mitmekesist
mõtlemist. Tema, keda sa
usud jäägitult. Tema, kellelt
küsid sa nõu, kes ei eksi
iialgi.

Õhtuehas mõtiskleja –
Tiina Murdla
Tänuavaldus kultuuri nimel
võitlemise eest.

Superstaar –
Helen Tensbek
Superstaar on naine, kelle
käsutada on muusika. 51.
lend autasustab inimest,
kellest oleks pidanud saama „Eesti otsib superstaari“
võitja. Kahju, et ei võitnud.
Ehk läheb järgmine kord
paremini.
Rokkiv Leedi –
Helle Turmen
See autasu on kindlasti
aasta glamuurseim. Seda
ihaldavad paljud, kuid selle
pälvib vaid üks.

Õpetajate päev

Foto: valdur vacht

8. oktoobril avati Keila sotsiaalkeskuses maalikuntsnik
Salme Allikheina näitus delfiinidest „Looming”. Oma töödest oli kohale tulnud rääkima
ka autor ise.
Maalima ajendas kunstnikku lainetest tõusnud delfiinide
lõputu olemise rõõm. Kiiresti
valmis autoril maal maali järel,
mis näitusel jutustavad külastajale ühe olemise loo. Mahedates, pastelsetes toonides
taiesed on kunstniku kaemuslikud sisevaated. Motiividena on
kasutatud kristlikke sümboleid,
mis on maalide autorile hingelähedased. Roosa, helesinise ja
õrnrohelise harmoneerumine
ühtseks tervikuks, annab ikonograafilistele sümbolitele erilise aura.
Salme Allikheina näitus
„Looming” on avatud tööpäeviti Keila sotsiaalkeskuse saalis
ja puhketoas novembri lõpuni.

21,53
21,19
20,5
19,49
19,49
18,40
17,37

haridus

„Pidage alati meeles, et Teil lasub suur,
suur vastutus. Teil on võimalus mõjutada
inimeste elusid, muuta nende põhimõtteid ja näidata eeskuju. Ma pean nentima,
et Te olete hirmus julged. Mina kardaksin
säärast vastutust.” Selliste sõnadega
tervitas Keila gümnaasiumi õpetajaid Erki
Fels, koolidirektor üheks päevaks.
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Välismaa eri! –
Carlos Moreno
Tunnustus õpetajale, kes on
tulnud väga kaugelt.
Keila-Krõõt – Maret Rinne
Keila-Krõõt on tunnustus
õpetajale, kelle töökusest
tahame eeskuju võtta.
Vanamees 2007 –
Einard Mändla
Kiiduavaldus ühele meesõpetajale, kes on jäänud
koolile truuks. Märk sellest,
et meesõpetajat märgatakse ja tema kohalolekut
väärtustavad ka õpilased.
Ökokas ehk Öks – Lii Sepp
51. lennu lemmik!

külastasid

27. septembril käisid Keila
lasteaed Sipsikul külas Tallinna
Pedagoogilise Seminari tudengid. Külastuse põhjuseks oli
kampaania „Igal lapsel ei ole
oma mänguasja”, mille eesmärk oli koguda mänguautosid ja annetada need mõnele
lasteaiale, lastekodule. Valituks
osutus Keila lasteaed Sipsik.
Kogutud autod ja kingitused
anti üle 27. septembri hommikul, kingikoti said kõik neli rühma. Tudengid mängisid lastega
ning lapsed õpetasid külalistele
Sipsiku lasteaia laulu-mängu.
See külastus ei jäänud viimaseks TPS-i Keilas käiguks,
sest tudengid külastasid Sipsikut õpetajatepäeva puhul 5.
oktoobril. Kasvatajaid jätkus
igasse rühma. Lastega mängiti
ringmänge ja ehitati koos klotsidest lossi, loeti raamatut ja
joonistati. TPS ja lasteaed Sipsik jätkavad ka edaspidi koostööd, vähemalt sellise kokkuleppega mindi õpetajatepäeval
laiali.

Foto: karmo tihane
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keila linnavalitsuses
Välja antud ehitusload
-Vasara 4 korteriühistule
anti ehitusluba korterelamu fassaadi rekonstrueerimiseks - hoone peafassaadide soojustamiseks ning
viimistlemiseks Marmoroc
fassaadikattega.

-Välja anti ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Jõe
tn 30C asuvale kinnistule.
-Välja anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks
Raba tn 32/34 asuvale kinnistule.

linnavalitsus teatab
Lapsehoiuteenus raske või sügava
puudega lastele
Käesoleva aasta veebruarikuust on Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt
raske ja sügava puudega
lapse seaduslikul esindajal
või hooldajal võimalik kasutada riiklikult rahastatavat lapsehoiuteenust ja
seda kuni kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.
Lapsehoiuteenust võivad
osutada füüsilisest isikust
ettevõtjad, juriidilised isikud, kohaliku omavalitsuse
asutused või riigi hallata
olevad asutused, kellel on

lapsehoiuteenuse osutaja
tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.
Lapsevanemad, kellel on
õigus kõnealuse hoiuteenuse kasutamiseks ja kes
on valinud nõuetele vastava teenust osutava isiku,
peaksid pöörduma oma
sooviga linnavalitsuse sotsiaalnõuniku poole, et teenuse osutamisest ja rahastamisest
konkreetselt
rääkida ja vajalikud toimingud teostada.
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Linn aitab sügiskoristusel
Keila linn aitab majaomanikke leheveol. Prügikottidesse kokkukogutud
lehed saab tasuta ära anda,
linn organiseerib äraveo
ajavahemikul 15.-26. oktoober. Leheveoks tuleb
eelnevalt registreeruda telefonil 679 0700 või 679
0706
Ära veetakse vaid kilekottidesse pakitud lehti,
mis on toimetatud tänava
äärde. Olmeprügiga kotte
ära ei veeta.
Koristamata ja libedaks
trambitud puulehed kõnni-

teedel on jalakäijatele ohtlikud ja võivad põhjustada
kukkumisi. Langenud lehtedega kaetud vihmamärg
sõidutee muutub aga eriti
libedaks, autode pidurdusteekond pikeneb ja liiklusõnnetuse oht suureneb.
Vastavalt Keila Linnavolikogu 30.09.2003 a. määrusega nr. 18 kehtestatud
“Keila linna heakorraeeskirja” punktile 12.3 on kinnistu omanik kohustatud
teostama heakorratöid ka
kinnistuga külgneval puhastusalal.

Kuidas säästa energiat korterelamus
16. oktoobril 2007 kell
13.00-17.00 korraldab
KredEx koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga seminari
„Energiasäästu võimalused
korterelamus”.
Seminar
toimub Keila linnavalitsuse
ruumides, osavõtt on tasuta.
Korteriomanikke sunnib
energiasäästule rohkem tähelepanu pöörama pidevalt
kallinev energia. Lisaks on
Eestil tulenevalt Euroopa
Liidu hoonete energiatõhususe direktiivist kohustus

töötada välja ja rakendada
olemasolevate
hoonete
energiakasutuse efektiivsemaks muutmise meetmeid.
Seminar
keskendubki
küsimustele, kuidas säästa
energiat
korterelamus,
mida toob korteriomanikele kaasa rakendunud energiatõhususe direktiiv ning
millised on KredExi toetused kortermajadele.
Osalemisest palub
KredEx teada anda telefonil
6 819 965, 6 819 950 või
e-postil esk@kredex.ee hiljemalt
12. oktoobriks

Otsitakse jõulupuud
Keila linn kuulutab välja
konkursi Keskväljakule linna jõulukuuse leidmiseks.
Konkreetseid
pakkumisi
(asukoht, selle kirjeldus,
puu kõrgus, hind, võimalusel foto ja maaomaniku
kontaktandmed) ootab lin-

navalitsus kuni 1. novembrini 2007 a. Kuusk peaks
olema 15-20 m kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe. Oma
pakkumised palume saata
klv@keila.ee, kontakttelefon 6 790 700 või 6 790
706

Keila linn annab eelläbirääkimistega
pakkumisel kasutusse mitteeluruumi Keila
linnas aadressil Keskväljak 11
Eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja:
OÜ Varahooldus
Kasutusse antav vara:
mitteeluruum Keila linnas
Keskväljak 11, esimesel korrusel, üldpinnaga 51,1 m2
Pakkumiste esitamise koht:
Keskväljak 15, Keila, OÜ
Varahooldus
Pakkumiste esitamise aeg:
29. oktoober 2007 kell
11.00
Pakkumise viis: eelläbirääkimistega pakkumine
Pakkumise alghind on 118
krooni/m2
Tagastamatu tagatisraha 6
000 krooni tasuda Keila
Linnavalitsuse arvelduskon-

tole 221011747720 Hansapank kood 767 märgusõna
all “kinnisvarabüroo ruum”
hiljemalt 28. oktoobril
2007.
Pakkumise tingimustega ja
mitteeluruumiga saab tutvuda OÜ Varahooldus vahendusel, telefon 52 83
554.
Pakkumine esitada märgusõna
“kinnisvarabüroo
ruum” kandvas kinnises
ümbrikus.
Pakkumise võitja peab osutama Keila Linnavalitsusele
kinnisvara müügi vahendamise ja hindamise teenust
soodsatel tingimustel.
Pakkumise võitjaks on isik,
kelle esitatud teenuse osutamise tasu on madalaim ja
pakutav üüritasu kõrgeim.

Krimiuudised
Politsei
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POLITSEIKROONIKA
02.10-07.10.2007.a
Registreeritud
kuriteosündmusi
kokku : 3
Ööl vastu 03. oktoobrit
varastati Kruusa 23 maja eest
motoroller Keeway Matrix 50
ning tööriistakomplekt.
05. oktoobril varastati
Tähe 31b majast sularaha, sis-

se murdmise jälgi ei leitud.
06. oktoobril varastati Keila Tervisekeskuse riietusruumist kapist mobiiltelefon Nokia
6300 ja rahakott koos dokumentidega.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel.

g4s

1911

02. okt kell 05.00 - Põhja
ja Luha tn. ristmikult leiti lahti
murtud, Eesti Postile kuuluv
postkast, mis hommikul tagastati postkontorile.
03. okt kell 03.20 - Pae tn.
Ehitusplatsil oli aed ja WC pikali
lükatud
06. okt kell 07.20 - Tervisekeskuse ees parklas lõhutud 4
välisvalgustit ja 2 välibasseini
aialippi.

04. okt kell 23.30 - alaealine alkoholijoobes noormees
lärmas ja tülitas kaasreisijaid
Tallinn-Riisipere elektrirongis.
Kutsuti politsei.
06. okt kell 17.00 - 1978. a.
sündinud meesterahvas üritas
varastada Ülejõe tee 1 Statoil
tanklast 16 tahvlit suurt šokolaadi. Kutsuti politsei.
05. okt kell 13.10 – Peeti
Keva tanklas kinni meeskodanik, kes tasus varastatud pangakaardiga. Kutsuti politsei.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Рост цен на воду
В Кейла цены на
воду и канализацию
поднимаются впервые за последние 4-5
лет. Но тем не менее
стоимость воды попрежнему ниже, чем
в других городах
Эстонии. Согласно
ходатайству АО Кейла Веси, городское
правительство установило с 1 февраля
2008 года следующие тарифы: 1 м3
воды будет стоить 10
крон 20 сентов, цена
на канализационные
услуги составит 14
крон 40 сентов за 1
м3. (стр. 3)
День учителя
В прошлую пятницу в городе праздновался День учителя.
В этот день по традиции ученики и учителя меняются местами.
Учащиеся
старших классов выполняют обязанности учителей, а учителя снова имеют
возможность почувствовать себя учениками.
Вечером в Кейласком центре культуры состоялся торжественный прием для
работников образования города. (стр.
3)

ние дерева, высота,
цена дерева и контактные данные владельца) принимаются до 1 ноября 2007 г.
по адресу klv@keila.
ee либо по телефонам
6 790 700 или 6 790
706.
•
Предлагается
оплачиваемая государством услуга по
присмотру за детьми
с тяжелыми физическими недостатками.
•
16
октября
2007 года в помещениях мэрии состоится семинар «Возможности
экономии
электроэнергии
в
квартире». Просьба
предварительно зарегистрироваться до
12 октября по адресу
esk@kredex.ee либо
по телефонам
6 819 965, 6 819
950. Участие в семинаре бесплатно. (стр.
4)

Новости городского собрания
Выданы разрешения на проведение
строительных работ:
дом по адресу ул.Вазара, 4 (реконструкция фасада); строительство
новых
частных домов по
адресам ул. Йыэ, 30С
и ул. Раба, 32/34.
(стр. 4)

Народный дом в
разные времена
10 октября в музее
Харьюского уезда состоится конференция
«Народный дом в
разные
времена».
Конференция представляет собой часть
большого проекта, в
рамках которого уже
проводился конкурс
«Народные
дома
родного края», а также состоялась выставка
«Народные
дома Харьюского уезда». Основной темой
выставки были архитектурные особенности народных домов.
Конференция, в свою
очередь, будет рассматривать вопросы,
связанные с деятельностью народных домов. (стр. 6)

Новости городского правительства
•
Город поможет владельцам частных домов организовать вывоз листвы.
Упакованную в мусорные пакеты листву увезут бесплатно.
Необходимо
предварительно зарегистрироваться по
телефонам 6790700
или 6790706.
•
Город объявил
конкурс на поиск
рождественской ели.
Конкретные предложения (место, описа-

Спортивная суббота
6 октября, в субботу, в городе состоялось ставшее уже
традиционным
семейное спортивнооздоровительное мероприятие
Rõõmu
Rull («Радостный ролик»). Как обычно,
соревнования проходили в двух дисциплинах: на роликовых коньках и на
мотороллерах.
Самые маленькие могли попробовать свои
силе и в езде на велосипедах. (стр. 6)

Päevakorral
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peateema

Kuidas võidelda alkoholiga?
Kuidas piirata
alkoholi kättesaadavust alaealistele
Keila linnas?
doris@KEILA.EE

Millised on kohaliku omavalitsuse võimalused?
Sel aastal on politsei tuvastanud 35 alaealisele alkoholi
müümise fakti. Alates 2004.
aastast on Põhja prefektuur
teinud kohalikele omavalitsustele 17 esildist alkoholi
müümise kohta alaealisele.
Ka Keilas viidi 9.augustil
läbi politseioperatsioon tuvastamaks
vanusepiirangute
nõuete rikkumisi alkohoolse
joogi ja tubakatoodete käitlemisel. Operatsiooni käigus tuvastati, et Polari kauplusena
tuntud poes müüdi 9.augustil
kolmel korral alaealistele alkohoolseid jooke ja sigarette. Tegemist ei olnud napilt alaealistega – siidrit müüdi
15aastasele neiule.
Nii poemüüja kui ka kaupluse omanikfirma kohta algatati väärteomenetlused ning
Keila linnavalitsusele tehti ettepanek kaaluda OÜ Hamlini
müügiloa tühistamist. Linna-

Lühidalt
Septembris sündis
Harjumaal 141 last
Septembris
registreeriti Harjumaal 141 lapse sünd,
surmaakte koostati kokku 64.
Poisse sündis 73 ja tütarlapsi
68. Esmasündinuid oli 61, teisi
lapsi 57, kolmandaid 19, neljandaid 3 ja ühte perre sündis kaheteistkümnes laps. Sündisid
ka ühed kaksikud: õde-venda
pere teise ja kolmanda lapsena.

doris matteus
Kuidas võidelda alkoholiga?
Viimasel ajal on nii päriselus kui ajakirjanduses suure
tähelepanu osaliseks saanud
alkoholiteema. Täpsemalt alkoholi kättesaadavus alaealistele.
Kõnealusel teemal on sõna
võtnud nii Põhja politseiprefekt Raivo Küüt, Harju maavanem Värner Lootsman, Eesti
Lastevanemate Liit kui teised.
Raivo Küüt: „Politsei hinnangul peab alkohol olema
alaealistele võimalikult raskesti kättesaadav ning kasutame kõiki omapoolseid seaduslikke võimalusi, et see nii ka
oleks. Selleks kontrollime erinevaid kauplusi ja kogume informatsiooni õpetajatelt, lapsevanematelt ning noortelt
endilt. Rikkumiste tuvastamise korral teeme vastavaid esildisi kohalikele omavalitsustele.”
Harju maavanem Värner
Lootsman kutsus omavalitsusi reageerima politsei esildistele ning kaaluma seadust rikkuvate
alkoholimüüjate
müügilubade tühistamist.
Samuti kutsus omavalitsusi
üles karmistama alaealistele
alkoholi müüvate ettevõtete
kohtlemist Eesti Lastevanemate Liit, kuna alkoholi tarvitamise ulatus ning populaarsus noorte seas on muutunud
ülitõsiseks probleemiks.
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Surmaakte koostati kokku
64, mehi suri 29 ja naisi 35.
Lahkunute keskmine vanus oli
71 aastat. Mehed elasid keskmiselt 66 ja naised 76 aastaseks.
Kohtuotsusega tunnistati surnuks kaks, alkoholimürgitusse
suri kaks, enesetapu sooritas
üks ja õnnetusjuhtumi tõttu
kaotas elu samuti üks isik.
Registreeriti 25 ja lahutati
7 abielu. Nime muutmiseks
esitati neli avaldust.
Keilas registreeriti septembris 11 sünni- ja 4 surmaakti. Poisse sündis 8 ja tüdrukuid
3. Linna saabus uusi elanikke
31 ja lahkus 28 inimest.

Foto: valdur vacht

Öine elu linnavalitsuse parklas
valitsus toimis vastavalt politsei ettepanekule ning võttis
OÜlt Hamlin loa kaubelda alkoholi ja tubakatoodetega.
Tänaseks on aga Keila linnavalitsuses end registreerinud OÜ Baltfield, kes kaupleb
(muuhulgas ka alkoholi ja tubakatoodetega) samal aadressil, kus varem OÜ Hamlin.
Seega ei toonud seaduse vastu
eksinud ettevõtte müügiloa
tühistamine kaasa tegevuse
lõppemist. Tõsi, kui OÜ Hamlin juhatuse liige ning 70%
osaluse omanik on Mart Kaptjuh, siis OÜ Baltfield ainuomanik ning juhatuse liige on
Keila linnavolikogu liige Marek Kaptjuh. Seega loodetavasti suudab uus ettevõte paremini seadusi järgida.
Kuid siiski tekib kõnealusest juhtumist õigustatud küsimus - millised on kohaliku
omavalitsuse reaalsed võimalused piirata alkoholi kättesaadavust alaealistele?
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Keila Linnavalitsuses
peab ettevõte end registreerima, kui ta hakkab kusagil tegutsema. Ametnik kontrollib
dokumente ning kui kõik olemas, siis registreerib need.
Omavalitsusel siin otsustusõigust ei ole. Linnavalitsus võib

keila linnavolikogu
esimees andrus loog:

“Alkoholi müügiga tegelev ettevõte
peaks ka ise võtma kasutusele
meetmeid, et vältida keelatud
kauba sattumist alaealiste kätte.”
ka teostada järelvalvet kaupluste üle. Keilas teeb kontrolli
peamiselt politsei.”
Seega ei ole omavalitsusel
tegelikku volitust teha otsuseid alkoholi müümise kohta
oma territooriumil. Nagu näha
Keila juhtumist, ei pruugi ka
politsei esildis ning müügiloa
äravõtmine omada reaalset
mõju ning lõpetada seadust
rikkunud ettevõtte tegevus.
Kas piirangud töötavad?
Mida siis teha? Paljudes
omavalitsustes on kehtestatud
piirang alkoholi müügile öisel
ajal. Keila linnavolikogu on
piirangu kehtestamise ettepaneku kahel korral tagasi lükanud põhjendusega, et kõnealuse piirangu rakendamine ei
lahendaks Keila peamist probleemi, milleks on alkoholi
lihtne kättesaadavus alaealistele.
Keila linnavolikogu esimees

Andrus Loog: „Piirangute lisamine ei lahenda probleemi.
Esmalt tuleb jälgida, et olemasolevatest, alkoholiseadusest ning Keila linna avaliku
korra eeskirjast tulenevatest
piirangutest kinni peetaks.”
Kuidas on kavas parandada kehtestatud reeglitest
kinnipidamist?
Andrus Loog: „Esiteks tuleb rohkem tähelepanu pöörata avaliku korra kaitsele Keila
linnas. Selleks oleme parandanud koostööd nii politsei kui
Keilas korda hoidva turvafirmaga G4S. Kauplus Polari juhtum oli hea näide tulemuslikust koostööst. Teine oluline
töö on pakkuda noortele võimalikult palju tegevust, mis
hoiaks neid tänavalt eemal.”
Milliseid meetmeid on
veel kavas rakendada?
Andrus Loog: „Keila linna-

volikogu
reformierakonna
fraktsioon on algatanud eelnõu, milles tehakse kolm ettepanekut: keelata alkoholi
müük väikestes kauplustes,
keelata alkohoolse joogi kaasamüük toitlustusasutustest
ning soovitada alkoholi müüvatel ettevõtetel paigaldada
müügikohtadesse turvakaamerad. Loodame, et selle määruse kehtestamisega väheneb
alaealistel võimalus osta alkoholi. Peaks paranema ka linna
turvalisus. Õhtusel ajal Keila
raudteejaama piirkonnas liikumine ei ole praegu meeldiv
ega ohutu. On ju väikeste
müügikohtade püsiklientideks
tihti alkoholist sõltuvad inimesed ning ka kodanikud, kes
soovivad alkoholi osta väiksema sotsiaalse kontrolli all ehk
ilma tähelepanelike kaaskodanike juuresviibimiseta. Turvakaamerate eesmärgiks on
ühelt poolt lihtsustada rikkumiste tuvastamist ning rikkujate väljaselgitamist, teiselt
poolt distsiplineerida müüjaid. Alkoholi müügiga tegelev
ettevõte peaks ka ise võtma
kasutusele meetmeid, et vältida keelatud kauba sattumist
alaealiste kätte.”

Foto: internet

Palve
Tallinna
Tehnikaülikooli
soojustehnika instituut koostab Keskkonnaministeeriumi
tellimusel teadus- ja arendustöö “Hinnang eramute kütmisest välisõhku eralduvate
saasteainete heitkoguste kohta Eestis”. Eesmärgiks on välja
töötada metodoloogia väikeelamute õhuheitmete hindamiseks ning kaardistada vaatlusaluste asumite saasteainete heitkogused, kasutatavad
kütteseadmed ja kütused.
Töö ühe osana toimub
Keila linna kui ühe pilootala
ühepereelamute kütuste ja
energiatarbimise küsitlus, mille viivad läbi TTÜ üliõpilased
käesoleva aasta oktoobri ja
novembri kuus.
Palume osutada küsitlejatele igakülgset abi küsitluse
õnnestumiseks.

Foto: valdur vacht
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Sportlik laupäev

Rahvamaja omas ajas

doris matteus

kadi kroon

doris@keila.ee

kroon@keila.ee

Laupäeval, 6. oktoobril toimus Keilas juba traditsiooniks
saanud kogu perele mõeldud
terviseüritus Rõõmu Rull.
Võistluse korraldamisse andsid oma panuse Keila Suusaklubi, Spordiklubi Vask, Rõõmu Kaubamaja ning Keila
linnavalitsus.
Võisteldi rulluisu- ja rollerisõidus. Lisaks toimus minisõit nii rattal kui ka rulluiskudel väiksematele lastele, kes
esialgu veel põhivõistlusest
osa ei võta. Kokku läks starti
55 rullsuusatajat ja -uisutajat.
Võistlust soosis ilus
sügisilm.

Minisõit (ratas)
1
2
3

Foto: andrus loog

Autasustati iga vanuseklassi 3 paremat
3

Lillep Janar
Loog Karl Olaf
Sildam Markus

Poisid 15a
(2 ringi, rulluisk)
1

Minisõit (rulluisk)
1
2
3
4
5

1
2
3

Mitter Jaanus
Jõgi Elisabeth
Uus Eva-Maria
Virro Anna Liisa
Reinmaa Ann
Christine
Poisid 11a
(rulluisk)
Idarand Martin
Virro Sten Mark
Seppel Henri
Tüdrukud 11a
(1 ring, rulluisk)

1
2
3

1
2

1
2

1

Veersalu Tiina
Rebas Gertrud

Idarand Eerik
Mehed
(4 ringi, rulluisk)

1
2
3

Ruusu Danila
Grossmann Robert
Idarand Eerik
Naised
(2 ringi, rulluisk)

Tüdrukud 13a
(1 ring, rulluisk)

Poisid 15
(2 ringi, suusaroller)
1
2
3

Kalamees Mikk
Pruus Kaspar
Lindus Madis
Poisid 17
(2 ringi, suusaroller)

1
2
3

Valge Indrek
Tikerpe Tauri
Pruus Kaspar
Mehed
(4 ringi suusaroller)

1
2
3

Remmel Jakob
Kalamees Mikk
Tikerpe Tauri
Naised
(2 ringi suusaroller)

Idarand Evelin
Tüdrukud 11
(1 ring, suusaroller)

1

Raie Anette
Loit Liisa

Meresaar Kaur

Poisid 17a
(2 ringi, rulluisk)

Teppan Mari
Liivamaa Brita
Lindus Martina

Idarand Evelin
Raie Anette

Tüdrukud 13
(1 ring, suusaroller)

Tüdrukud 15a
(2 ringi, rulluisk)

1

1
2

Sepp Grete Brunella

1

Raie Anette

10. oktoobril toimus Harjumaa muuseumis konverents
„Rahvamaja omas ajas”.
Konverents oli üks osa suuremast rahvamajade projektist, kuhu kuulus veel mälestuste kogumise konkurss
„Kodukandi rahvamajad” ja
näitus „Harjumaa rahvamajad”. Kui näitus keskendub
rohkem ehituspärandile ehk
rahvamajale kui hoonele, siis
konverents vaatas lähemalt tegevust rahvamaja sees ja ümber. Kutsutute hulgas olid külaliikumise
esindajad,
Harjumaa valdade kultuurispetsialistid ja Harju väikemuuseumid.
Konverentsil vaadati rahvamaja kui vaimse ja materiaalse
kultuuripärandi kandjat, anti
ülevaade rahvamajade tähtsu-

Sport
Keila Pitbull`s on
Baltikumi teine
klubi
Balti pesapalliliigas osaleb kokku kuus meeskonda
- kaks Leedust, kaks Lätist
ja kaks Keilast.
L a u p ä e v a l ,
29.septembril mängiti Keila staadionil liiga viimase
vooru
mängud.
Keila
Pittbull`s
võitis
Riia
Diamond`si 10-9 ja Keila
Sox võitis Riia Diamondsi
8-7.
Balti pesapalliliiga võitjaks tuli Vilniuse Kranai,
mis koosneb suvel Euroopa noortemeistri tiitli võitnud Leedu parimatest
noormängijatest. Teiseks
tuli Keila Pitbull`s ja kolmandaks Rukla Vilkas Leedust. Keila Sox tuli Läti
klubide ees neljandaks.

Liivamaa Brita

Pilates on Eestis alles tuntust ja
populaarsust kogumas
Paljud muutused viimase kahekümne aasta jooksul võimaldavad nii tööl kui ka kodus end võimalikult vähe liigutada.
Möödanikus igapäevaelu lahutamatuks koostisosaks olnud kehaline liikumine, nagu jala käimine ja pingutust nõudvad majapidamistööd, on asendunud autode ja masinatega.
Pilates on kaasaegne keha vormi säilitamise süsteem, mis
on oma nime saanud Joseph H. Pilatese järgi. Algselt nimetas
Pilates selle kontroloogiaks, kuid tänapäeval tuntakse seda Pilatese nime all. Kontroloogia on Pilatese definitsiooni kohaselt
keha, vaimu ja meelelaadi täielik kooskõla.

Pindmiste suurte lihaste alla jäävad süvalihased, mis toetavad
meie siseelundeid ja skeletti. Paralleelselt suurte lihasgruppidega
tuleks kindlasti ka süvalihaseid treenida, et tulemus oleks meie kehale turvaline, kasulik ja täiuslik. Treenides Pilatese süsteemi järgi,
ei ole eesmärgiks kulturistlik, vaid loomulikult arenenud keha.
Pilatese süsteemi võtmeelemendid on:
•
lühikeste lihaste pikendamine ja nõrkade lihaste 		
tugevdamine;
•
liikumise kvaliteedi parandamine;
•
keha stabiliseerimise eesmärgil keskendumine
lülisamba rühilihastele;
•
õppida õigesti hingama;
•
ka kõige väiksemate liigutuste kontrollimine;
•
keha liikumisjõudude õigesti mõistmine ja arendamine;
•
vaimne lõõgastumine

sest tänapäeval ning vanasti.
Samuti esitati Kolgaküla rahvamaja lugu.
Kokkuvõte tehti ka Harjumaa muuseumi mälestuste
kogumise konkursist „Kodukandi rahvamajad“ ja tunnustati konkursil osalenuid.
Konverentsi
toimumist
toetas Eesti Kultuurkapital.
Novembri lõpuni on muuseumis üleval püsinäitus Har-

jumaa rahvamajadest, mille
eesmärgiks on väärtustada
rahvamajasid kui üht osa eesti
maa-arhitektuurist ja Eesti arhitektide loomingust. Näitusel eksponeeritakse fotosid ja
projekte, slaidiprogramm näitab rahvamajades aset leidnud
lustakaid ja pidulikke sündmusi ning Maidla koolimajaseltsimaja renoveerimist.

Foto: urmas veersalu

Käesalu rahvamaja 1928.a.

Huvitavate kohtumiste
klubi „Keikael”
aadu kroon
hkk president

20. oktoobril alustab Huvitavate Kohtumiste Klubi, rahvasuus tuntud kui Pereklubi,
oma 28. hooaega. Tegemist on
ühendusega, mis korraldab iga
kuu kolmandal laupäeval meelelahutuslikke
klubiõhtuid.
Koos on käidud juba 27 aastat
ning keskmine osavõtjate arv
on 130.
Klubiliikmete vanus on
väga erinev; noorimad on 18 aastased ja vanimad pensioniealised. Kuigi enamiku moodustavad keskealised, ei tunne
nooremad ega vanemad seal
end ebamugavalt.
Klubiõhtuid
korraldavad
laudkonnad
(14tk) kordamööda. Peale tantsuansambli,
kutsutakse tihti esinema erinevaid showartiste ja huvitavaid inimesi, et õhtu oleks

meelelahutuslikult sisustatud.
Tuntumatest külalistest väärivad ära märkimist Mati Nuude, Mait Maltis, Contra, Hardi
Volmer, Üllar Jörberg ning Aivar Riisalu ja Kristiina Tennokese.
Aeg-ajalt aga peavad ka
klubilised aktiivsed olema,
kuna stiilipidudel ja teemaüritustel tuleb tihti ise kavaga
üles astuda.
Suvekuudel, kui klubiõhtuid ei toimu, korraldatakse
väljasõit suvepäevadele. Esimesed murumängud toimusid
1984. aastal ja peale seda on
neist saanud iga-aastane traditsioon. Suvepäevi korraldatakse koos Rapla pereklubiga.
Pereklubis on mõned vabad
kohad neile, kes ei pelga ka ise
aktiivselt osa võtta.
Osavõtuks pöörduda klubi
presidendi poole. Aadu Kroon
Tel: 5085606

Pilates on ohutu ja tõhus treeningmeetod, tänu millele suureneb nii painduvus, jõud kui ka kontroll keha üle.
Pilatest saavad teha kõik, trennivõhikutest aktiivsete inimesteni, terve kehaga inimestest nendeni, kes paranevad vigastustest. Peale sünnitust on see ideaalne treening vaagnapõhja lihaste vormi taastamiseks. Rasedusega ja erinevatest
sundasenditest saavad suure pinge kõik rühti toetavad lihased
ja selleks tuleb neid treenida, et nende funktsioon oleks täidetud.
Keila Tervisekeskuses on
võimalik osaleda Pilatese
treeningutel:
Pilates E 16.30 ja R 17.30
(treener Anu Riit)
Power Pilates P 17.00
(treener Kaia Heinleht)

kaia heinleht
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„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
„HARJUMAA RAHVAMAJAD”
13. september - 25. november
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
Näitus „LOOMING”
Salme Allikheina maalid delfiinidest.
8.oktoober – 30. November
Keila sotsiaalkeskus, Keskväljak 17
Tel: 679 1570, e-post:
sots@keila.ee

kontsert
Birstonase ja Keila muusikakooli õpetajate
„ÜHISKONTSERT”
12. oktoober, kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Koit Toome kontsert
„ALLIKAS”
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 21.00 Lisakontsert Pilet 100.-/125.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Välja müüdud!
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

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”
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

muud üritused
„OLEME AVATUD RAAMATUTE RAHVAS”
19.oktoober kell 11.00
Raamatukogu päevade avaüritus
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI”
20. oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kogudus
Lõikustänupüha, jumalateenistus armulauaga
14. oktoober kell 11.00
Kaasa teenib koguduse
ühendkoor,
Keila Miikaeli kirik

Keila Liiga alustab
Pühapäeval 14.10 kell 12.30 algavad
Keila Linna XII meistrivõistlused
meeste korvpallis.
			
Võistlused on toimunud järjepidevalt alates 1997 aastast. Sisuliselt
oleme me jõudnud Lääne-Harju Meistrivõistlusteni. Osalevad
meeskonnad Keilast, Tallinnast,
Sauelt, Rae Vallast, Nissi Vallast;
Padise Vallast ja Vasalemma Vallast. Mängijaijate elukoha geograafiline haare on muidugi laiem.
Algrupid:
A-alagrupp:
1. Juurviljapõrgu
2. Speed
3. Saue
4. Vasalemma Vald
5. Padise Vald
B-lagrupp
1. Scorpion
2. Harju Elekter
3. A4 KV
4. BC Exclusive
5. Turba Gümnaasium II
C-alagrupp
1.Glamox
2.Royal Ehitus
3.Mõigu
4.Turba Gümnaasium I
Osalejaid 14 Meeskonda.

Palju õnne!

teater
Teatrietendus „SÕDUR”
15. oktoober, kell 19.00 Pilet
85.-/ 100.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Mängude ajakava
14.10.2007

Sündinud
20.09.2007 		
15.09.2007			

70.a.		

13.30 Padise Vald :
Juurviljapõrgu
14.30 Võistluste avamine
15.00 Scorpion : Harju Elekter
16.00 A4 KV : BC Exclusive
17.00 Glamox : Royal Ehitus
18.00 Mõigu :
Turba Gümnaasium I

Vasalemma Vallal ja Turba
Gümnaasiumil mänguvaba,
sest alagrupis 5 võistkonda.
Keila Liiga korraldaja MTÜ
Lääne-Harju Spordiklubi

Kätliin Kask
Johanna Viktoria Jõe

Sünnipäevad

				
				
				

Ilmand Zängov
Liidia Semjonova
Helgi Nordberg

75.a

Valdur Timm

.		
				

80.a.		

				
				

Elmar Talur
Elsa Gontsarova

Kuulutused
Kallis Vaike Blumkvist,
avaldame sügavat kaastunnet

ISA

Keila Lasteaed Miki
kuulutab välja konkursi
lasteaia õpetaja
ametikohale.

surma puhul
Lasteaed MIKI pere

Info telefonil 6781690;
5052184
Avaldus ja CV saate
e-aadressile :
mikilasteaed@keila.ee

Keila Pensionäride
Ühenduse sügispidu
28. oktoobril kell 15.00 Keila
Kultuurikeskuses
Peoraha 30.- saab maksta
22. ja 23. oktoobril kell 12-14
Kultuurikeskuses.

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

teated

Reklaam ning
kuulutused Keila
Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

12.30 Speed : Saue

7

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)

SOODUSPAKKUMINE :
sportlikud joped Hispaania firmalt Luanvi:
Naistele S - XL		
Meestele S - XXL		
Dressid alates		
Mustangi teksad alates

450.690.390.490.-

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

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 linnavalitsuseI korrusel.

Talve saabumisega mõtlevad korterite ja majade omanikud ning rentnikud üha
kasvavatele küttekuludele. Hinnad tõusevad kõikides valdkondades ning tundub,
et mõistliku hinnaga kodusoojus on juba minevik...
Pakasepoisid OÜ pakub teile soojuspumpadel põhinevaid kütte ja jahutuse
lahendusi alates paigaldusest kuni hoolduseni. Omame kogemust ning
kvalifitseeritud tööjõudu ja mis peamine – meie teenuste ja toodete hinnad pole
kasvava hinnatõusuga kaasa läinud.

maasoojuspumbad; õhksoojuspumbad; õhk-vesi
soojuspumbad; konditsioneerid; õhkkardinad

müük, paigaldus, hooldus
Täpsem info:
Pakasepoisid OÜ Tel. 687 0990 e-post info@pakasepoisid.ee http://www.pakasepoisid.ee
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www.keilasport.ee
Soodusmüük
kaubakataloogist

joped, teksad, topid,
püksid jne
Suurustes XS-XXXL
Keilas, Ohtu tee 2

Sauel asuv
Ele Ilustuudio
võtab tööle

kosmeetiku
Lisainfo
tel: 534 89 016,
e-post:
ele@netvision.ee
www.elestuudio.ee

Aitan müüa

KLIENDIPÄEV 20. OKTOOBER
KELL 12-15!

sinu kinnisvara

EKSKLUSIIVSED
RIDAELAMUBOKSID
TAMMERMAA
ELAMURAJOONIS

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale
Tea Astover
Tel. 510 2335
Vaata meie pakkumisi
www.vestman.ee

Andrus Soonsein 50 94 112
www.tammermaa.ee

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

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

