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Tutvustati
Tallinn - Paldiski
maantee ning
Tallinna ringtee
rekonstrueerimise
kava
Keila linnavalitsuse saalis
tutvustati eelmisel kolmapäeval Tallinna ringtee
ning Tallinn - Paldiski maantee rekonstrueerimise
projekti keskkonnamõjude
hindamise tulemusi.
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Märkide paigaldamisest ei
piisa liikluse korrastamiseks
Keila linnas viidi aprillist
septembrini 2007 läbi liikluskorralduse audit - inventeeriti
liikluskorraldusvahendid ning
vaadati üle liikluskorraldus.
Töö tulemusena valmis soovituslik uus liikluskeem, mille
soovituste rakendamine peaks
tagama senisest ohutuma ning

vaba aeg

sujuvama liikluskorralduse.
Keilas on viimase kolme
aasta jooksul juhtunud kakskümmend üks inimvigastustega liiklusõnnetust. Seda ei ole
palju, kuid kuna tegemist on
üsna väikese linnaga, kus kiirused peaksid olema väiksed,
siis ei saa kindlasti olla nende

numbritega rahul – ka üks
inimvigastustega õnnetus on
liiga palju. Viimasel ajal on
mitu ristmikku ümber ehitatud ringristmikeks, mis võtab
maha liikumiskiiruse ning on
seega ohutum jalakäijale. Veel
on jäänud aga mitmeid kohti
linnas, kus autojuhil tekib kiu-

satus kõvemini gaasipedaalile
vajutada.
Auditist selguski, et Keila
üheks peamiseks probleemiks
on asjaolu, et üldine liikluskeskkond ei toeta sõnumit,
mida soovitakse edasi anda
märkide ning teiste liikluskorraldusvahendite abil. Tänavad

SPORT

Kleidid vanast
(m)ajast
Näitus Harjumaa muuseumis

lk 6

foto: valdur vacht

Kas ühisfirma
on lahendus?

on laiad, ristmikud tähistamata, puuduvad äärekivid – kõik
see muudab liikluse mugavamaks autojuhile, kuid ohtlikumaks jalakäijale.
Lähemalt räägib auditi peamistest järeldustest töö tegija,
OÜ Stratumi juhataja Margus
Nigol.

lk 5

Harjumaa ühistranspordi
paremaks korraldamiseks
on viimastel aastatel rakendatud mitmeid meetmeid, kuid olulist paranemist saavutatud ei ole.
Ühe võimalusena nähakse
kohalike omavalitsuste
ühisettevõtte loomist.

lk 3

Algasid Keila
meistrivõistlused
korvpallis
lk 6
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internetiFoorum

Liiklusest ja
viisakusest

web.keila.ee/Foorum

Mõistusepärane liikluskeem on linna seisukohalt väga oluline. See paneb aluse „normaalsele”
liiklemisele. Sest vägagi õige on mõte , mille toob
oma intervjuus välja Margus Nigol: parim sõidutee
on selline, kus juht soovibki sõita just sellise kiirusega
nagu kiirust piirava märgiga tahetakse saavutada. Ka
Keila kesklinna uute ristmike kohta on küllalt kuuldud
kurtmist, et kiirus tuleb liiga maha võtta ning ebamugav on sõita. Peabki olema, kesklinnas ei peagi
saama kiiresti sõita, kiiresti sõitmiseks on maantee
(või ringrada, oleneb, kui kiire on kiire). Kesklinn
on kesklinn ning seal peavad autod ning jalakäijad
suutma ja saama ohutult ning mugavalt koos liigelda. Teisi liiklejaid tuleb ka mõista, kahjuks aga tihti ei
mõisteta. Sealjuures tuleb meeles pidada, et mõistma ja austama peab nii autojuht jalakäijat kui vastupidi.
Liiklusviisakusega seondub ka nn parklaviisakus. Ei ole just meeldiv tulla auto juurde ning näha,
et keegi on leidnud, et väike mõlk sinu auto uksel või
üle terve külje jooksev kriim on tühiasi, mille pärast
ei ole mõtet oma plaane edasi lükata ning inimliku
eksituse ohvri naasmist ootama jääda. Olen minagi
poest tulles avastanud, et käik on jäänud sisse lükkamata ning auto seisab mõnikümmend sentimeetrit
esialgsest asukohast eemal vastu teist autot. Ega
ei oska midagi peale hakata küll – jääda ootama või
jätta kiri. Tookord „päästis” mind mõttekrambist onu
naaberautost, kes hüüdis: „See mõni
sentimeeter kerget veeremist ei
saanud küll midagi hullu teha, minge rahuga minema.” Ega ei teinudki, aga väike kahtlus enda sisse
siiski jäi. Samas onu naaberautost ei oleks kindlasti
lubanud mul lahkuda, kui
oleks olnud tegu reaalse
kahjuga. Paraku paljud
lahkuvad ning paljud ka
lasevad teistel lahkuda. Kas tõesti on ainult
politsei asi takistada kahju
tekitamist kaaskodanikele?

Noppeid Keila
linna kodulehelt

Tahaks väga teada miks
on hakatud terviseradadele
vedama suures koguses
jäätmeid (lammutusmaterjali
ja erinevaid pinnasematerjale). Muidu räägitakse, et ei
tohi ATVde ega mootorratastega sõita, kuid nüüd
veetakse suurte autodega
raskeid koormaid. Teed on
juba väga tolmuseks
sõidetud. Mis siis saab, kui
sadama hakkab? Samuti on
mingite suure mehhanismidega lõhutud radade ääri. Ometi
peaks kuklasepesad olema
looduskaitse all! Kas keegi
oskab seletada mis toimub?
Kas pole tegemist mitte
omavolilise üritusega? Tahaks
väga teada, sest terviserajad
said just korda ja loodus oli
kenasti taastunud.
nõutu
Keila linnavalitsus on
toimuvaga kursis. Tegemist
on Keila linna munitsipaalomandisse saadud maaga
kogupindalaga 78,2 ha.
Vastavalt üldplaneeringule on
see mõeldud edasiseks
kasutuseks spordi-, tervise- ja
puhkekompleksina. Kavas on
luua ka sihtasutus edasiseks
ala korrastamiseks, vastavate
rajatiste rajamiseks ja
haldamiseks.
Käesoleval ajal likvideeritakse
olemasolevat ebaseaduslikku
krossirada mille täitematerjali
kasutatakse suusaradade
laiendamiseks (tõusude
rajamiseks). Ühtlasi kasutatakse suusaradadel ka mujalt
teisaldatud pinnasematerjale.
Eesmärgiks on piirkond
muuta mõnusaks kohaks nii
puhkajatele kui (tervise)
sportlastele.
Olemasolev looduskeskkond
ei saa kahjustatud küll aga
mõningad pinnareljeeﬁ
ümberkujundamised lisavad
vaid paigale atraktiivsust.
enno fels
abilinnapea

doris matteus
doris@keila.ee

Keila nädalaleht

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

Mis toimub Keila
terviseradadel?

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto:valdur vacht

doris matteus
doris@KEILA.EE

Keila loodeosas asuvate
suusaradade piirkonnas käivad juba mõnda aega tööd.
Oma augustikuu istungil asutas Keila linnavolikogu Keila
Terviseradade
Sihtasutuse,
mille eesmärk on sporditegevuseks võimaluste loomine ja
selleks vajalike ürituste kor-

raldamine Keila linnas, sh linna terviseradade ja nende
juurde kuuluva maa-ala korrashoid, hooldamine ja majandamine. Volikogu septembri
lõpus toimunud istungil kinnitati Keila linna terviseliikumise arengukava aastani 2013,
milles kirjeldatakse suurt hulka kavandatavaid tegevusi,
millest enamus seotud linnaelanikele tervisespordiga tege-

lemiseks senisest paremate
võimaluste pakkumisega.
Terviseradadel
toimuva
kohta on küsimus esile kerkinud ka Keila linna kodulehe
foorumis. Seega oli paras aeg
paluda Leino Mägil, Keila Terviseradade Sihtasutuse vastsel
juhil anda linnakodanikele
aimu, millised on sihtasutuse
plaanid ning mida täpselt terviseradade maa-alal tehakse.

sponsorite ja vabatahtlike abiga rajatud 3 suuremat ja 4
väiksemat suusamäge, et suusatajatele, jooksjatele ja viimasel ajal eriti populaarsust
võitnud kepikõnni harrastajatele pakkuda vaheldusrikast
maastikku. Tänavu veebruaris
anti see 78,2ha suurune maaala sotsiaalmaana üle Keila
linnale.
Samuti soetas Keila linn sel
aastal kultuuriministeeriumi
abiga Keila terviseradade paremaks hooldamiseks rajahooldustehnikat ja kunstlume
tootmise süsteemi. Et kõike
teha oma elanike huvides üha
paremini, otsustas Keila linnavalitsus luua sihtasutuse
Keila Terviserajad, sest vabatahtlikel alustel ei ole enam
võimalik toime tulla. Täna ei
oska veel paljud inimesed
mõista, mis tähendab selline
paljusid tervislikke liikumisvõimalusi pakkuv parkmets
keset linna ja millisele tasandile ta tõstab Keila elanike
tervisliku mõtteviisi
ja
elustandardi.
Täna on SA Keila Terviserajad hallataval territooriumil
üle 10km jalutamise-, jooksuja jalgrattasõiduradu, üle 3km
valgustatud jooksu ja suusaradu, võimalus on sõita rulluiskude ja rolleritega 1,3km
pikkusel kergliiklusteel.

Suusavõistluste korraldamiseks on 1, 2, 3, 5 ja 7,5km
pikkused suusarajad.
Kavas on 2008. aastal valmis ehitada kaks normaalmõõtmetega (üks neist tehiskattega)
jalgpalliväljakut
(tööd juba käivad), jalutajatele rajada suusaradadega paralleelselt veel mitmeid jalutusvõimalusi
väikelaste
ja
koertega. SOS Lasteküla, Mudaaugu ja Kallaku elamurajoonid ühendatakse valgustatud kergliiklustee ja suusaraja
kaudu olemasolevate Keila
linna valgustatud suusaradadega. Kogu maa-ala hakkab
tulevikus läbima rulluisu ja
suusarollerirada. Terviseradade Mudaaugu poolsesse külge
rajatakse koostöös kanalisatsiooni- ja veetrassi ehitajaga
uusi suusa- ja kelgumägesid.
Kaasates EL fondide rahasid,
plaanime Keilasse ehitada
Eesti esimese 1,5km pikkuse
suusatunneli. Suusatunneli
valmimisel tekib palju uusi ja
huvitavaid sportimise ja terviseliikumise võimalusi Keila
linna noortele ja eakatele. SA
Keila Terviserajad eesmärk on
luua võimalused ja tingimused kõigile Keila linna elanikele tegeleda terviseliikumise
ja spordiga maast madalast
kuni kõrge eani välja.

kommentaar

leino mägi
keila terviseradade
sihtasutuse juhataja
Keila Terviseradade rajamine algas grupi entusiastide
poolt 1996. aastal, kui Keila
linnale anti üle sõjaväelinnak
aadressil Haapsalu mnt 60.
Terviserajad asusid endise
Nõukogude armee sõjaväelinnaku kõrval ca 100ha suurusel tankodroomil, mille aktiivne kasutus armee poolt
lõpetati 1980. aastatel.
Juba 1996. aasta linna üldplaneeringut tehes nähti ette
selle maa-ala säilitamist vaba
aja veetmise ja tervisespordi
edendamise eesmärkidel. Linnavalitsus nägi juba tol ajal
ette, et individuaalelamuehituseks on ainus võimalus Keila loodesuund, mis piirneb
ühelt poolt SOS lastekülaga ja
teiselt poolt uue elamurajooniga tollase sõjaväelinnaku
20ha suurusel territooriumil,
sinna keskele kujuneb ca
100ha suurune puhkeala. Tänaseks juba kindlalt väljakujunenud piiridega maa-alale
on 10 aasta jooksul suuresti
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall

Uudised
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Tallinna ringtee on oluline nii liikluse
ohutuse kui intensiivsuse seisukohalt
Eelmise kolmapäeva õhtul toimus Keila
linnavalitsuse saalis avalik arutelu, mille
käigus tutvustati Tallinna ringtee ning Tallinn - Paldiski maantee rekonstrueerimise projekti keskkonnamõjude hindamise
tulemusi.
doris matteus
doris@keila.ee

Arutelu hõlmas täpsemalt
Tallinna ringteed Jälgimäest
Paldiski maanteeni ning Paldiski maanteed kuni Keila-Joa
teeristini. Maanteeameti, projekteerija K-Projekti ning
keskkonnamõjude hindamise
läbiviija Hendrikson & Ko
esindajad tutvustasid projekti
seniseid arenguid ning tulevikupersperspektiivi, seejärel ka
vastvalminud keskkonnamõjude hindamise aruannet. Inimesi osales üsna palju, lisaks
Keila elanikele ka lähivaldade
kodanikke, kelle eluolu kavandatav kiirtee mõjutab.
Maanteaameti peaspetsialist Andres Prakmann rõhutas
projekti olulisust: „Tallinna
ringtee ühendab Eesti suurimaid maanteid ning sellel sõidab palju raskeliiklust.” Oluline
on
ringtee
rekonstrueerimine nii liiklusohutuse kui tee läbilaskevõime seisukohalt. Kõnealusel

teelõigul on aastatel 20052006 toimunud 22 raskemat
liiklusõnnetust, milles sai surma 2 ja vigastada 30 inimest.
Paljud õnnetused on juhtunud ristmikel, mille otseseks
põhjuseks on liiga suure ristmike ning peale- ja mahasõitude arvu tõttu tekkivad suured
liikumiskiiruste
erinevused. On hinnatud, et
liiklusintensiivsus antud lõigul kahekordistub aastatel
2005-2010.
Teostatava projekti eesmärgiks on valmistada ette Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski
maantee ümberehitus, arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi. Ette
nähakse maantee laiendamine
neljarealiseks ning eritasandiliste liiklussõlmede, kogujateede ja samuti kergliiklusteede
(jalgratturitele
ja
jalakäijatele) rajamine. Keskkonnamõju hindamise protsessi eesmärgiks on leida kõige efektiivsemad, ohutud,
keskkonnasäästlikumad
ja

majanduslikult põhjendatud
lahendused.
Pr o j e k t e e r i m i s t ö ö d e g a
alustati 2005. aasta augustis.
Hetkel on käsil eelprojekti
ning teostatavus- ja tasuvusuuringu koostamine, mis
peaks valmis saama 2007. aasta lõpuks. 2008-2010 peab
valmima detailne projekt ning
aastateks 2013-2015 on plaanitud teehitus.
Ettepanek: viia tee uude
koridori
Kolmapäevasel
arutelul
kuuldi esmakordselt ka projekteerija ning keskkonnamõjude hindaja seisukohti maantee soovitava asukoha osas.
Esialgu oli nimelt kavas teed
laiendada selle olemasolevas
asukohas, seejärel aga selgus,
et sellise plaaniga on seotud
mitmed probleemid, samuti
olid vastu ümbruskonna omavalitsused. Töid jätkati kahe
variandiga, mille vahel tehakse lõplik valik lähikuudel.
Projekteerija peab kõige
paremaks lahenduseks viia
maantee uude teekoridori,
kuna see oleks kõige otstarbekam, võttes arvesse teevõrgu
üldist ülesehitust, ehitusaegset logistikat ning mõju kohalikule liiklusele ja ühistranspordile.
Samale järeldusele jõudis

allikas: road.estdan.ee

Maantee rekonstrueerimise skeem Keila ümbruses
keskkonnamõjude
hindaja.
Tavaliselt uus trass tähendab
ka olulisemat mõju keskkonnale. Kuna aga antud juhul
uus teekoridor kulgeb raudtee
kõrval, siis on lood teised –
teed on kergem rajada ning
mõju keskkonnale on väiksem.
Keila linna jaoks on positiivne, et nii projekteerija kui
keskkonnamõjude
hindaja
hinnangul on Keila puhul tee
viimine uude koridori eelistatum, kuna avaldab nii loodus-

kui inimkeskkonnale kõige
väiksemat mõju. Selline on
olnud kogu aeg ka Keila linna
seisukoht.
Küsimusi tekitasid aga
mitmed teised teelõigud. Eeskätt tundsid Kumna ja Tutermaa elanikud muret ühenduse pärast Keilaga – kergliiklustee on kavandatud üsna
suure ringiga. Projekteerija
lubas kõiki arutelu käigus
tehtud märkusi kaaluda ning
võimalusel arvesse võtta.
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Lühidalt
Terves peres terve
laps
Keila Miki lasteaed on võtnud endale ülesandeks tagada
lastele hea vaimne, füüsiline ja
sotsiaalne tervis. Selleks astus
Miki Tervistedendavate Lasteaedade võrgustiku liikmeks.
Et lastevanemaid teadvustada rohkem laste liikumise
tähtsusest, osales lasteaed
väikeprojektide konkursil „Terves peres terve laps”. Projekt
„Liikumine on tervis” käivitus
juba augustis vajalike nõustamismaterjalide kogumise ja
valmistamisega. Septembris
viidi rühmades läbi südametunnid. Projekt kulmineerus
28.septembril peretervisepäevaga Miki Lasteaia õuealal.
Peretervisepäeva juhtis Reinuvader Rebane. Peale lühikest
teoreetilist osa esinesid lapsed
liikumiskavadega ning hiljem
toimus praktiline liikumistund.
Tervisepäev lõppes piknikuga,
kus pakuti südamele tervislikku toitu.
Peretervisepäev oli meeleolukas ja saadi palju uut teavet.
Eve Jõerand
Keila Lasteaed Miki õpetaja
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Harjumaa ühistranspordi arendamiseks
allkirjastatakse ühiste kavatsuste protokoll
Harju maavanem Värner Lootsmann ja Harjumaa Omavalitsuste
Liidu esimees Andre Sepp allkirjastavad ühiste kavatsuste
protokolli ühistranspordi arendamiseks Harjumaal.
harju maavalitsus

Harju maavanema Värner
Lootsmanni sõnul toetavad
maakonna omavalitsused ettepanekut alustada koostööd
Harjumaad teenindava bussifirma loomiseks. „Tänasel
Harjumaa ühistranspordi alasel nõupidamisel vastu võetud
ühiste kavatsuste protokolliga
tehti ettepanek moodustada
töörühm bussifirma loomise
ettevalmistamiseks“,
lisas
Lootsmann.
Ühisel nõupidamisel osalesid maakonna omavalitsuste,
Tallinna
Transpordiameti,
Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Tallinna Autobussikoondise esindajad ning maavalitsuse ametnikud.

Harjumaa ühistranspordi
paremaks korraldamiseks on
viimastel aastatel rakendatud
mitmeid meetmeid, kuid olulist paranemist saavutatud ei
ole. Positiivse näitena saab
aga tuua Harjumaa Ühistrans-

pordikeskuse ja Tallinna linnavalitsuse hea koostöö tulemusena tekkinud uusi arenguid
bussiliikluse
korraldamisel
Viimsi suunal.

kommentaar
se kohalike omavalitsuste
ühisettevõtte loomist .

enno fels,
keila abilinnapea

harjumaa ühistranspordi keskus

Kogu Harjumaa ühistranspordivõrgu toimima saamine ei
ole kerge

Nõupidamise põhisisu oli
järgmine:
- Harjumaa ühistransport
lonkab mõlemat jalga,
midagi ei ole muutunud
ka ühistranspordikeskuse
loomisega. Tegelikult kipub
olukord veel hullemaks.
Riigihanked venivad ja
vaidlustatakse. ÜTK juhatuse sõnul on riigihanke teel
vedaja leidmine praktiliselt
võimatu.
- Seis on lootusetu ja otsitakse edasiseid võimalusi.
- Ühe võimalusena nähak-

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Ago
Kokseri toodud uue ettevõtte tegevuse kava, analüüs
ja ﬁnantsskeem olid väga
üldised ja nende põhjal on
võimatu midagi otsustada.
On olemas küll statistilised
näitajad, puudub aga sisuline analüüs, mis kindlasti on
vajalik uute lahenduste väljatöötamisel. Kui ka tõesti
on vaja uus ettevõte luua,
siis peab sellega lahendama
olemasolevad probleemid.
Uusi otsuseid ei saa teha
emotsionaalsel pinnal.
Seega otsustati esmalt
allkirjastada heade kavatsuste protokoll ning luua
töörühm, kes hakkaks ühistranspordi problemaatikaga
tegelema.

Foto: miki lasteaed

Preemiareis
parimatele
Igal aastal premeerib Keila
linnavalitsus Keila tublimaid
õpilasi reisiga. Sel aastal mindi meie lõunanaabrite juurde
Lätti ja Leetu. Reis leidis aset
6. – 9. oktoobril.
Nelja päeva jooksul külastasime mitmeid lõunanaabrite
linnasid ja õppisime tundma
nende arhidektuuri ja ajalugu.
Siguldas tutvusime vana ordulinnusega ja külastasime
Baltimaade suurimat Gutmani
liivakoobast. Käisime endistes
Leedu pealinnades Kaunases
ja Trakais ning loomulikult ka
Vilniuses. Tagasiteel tegime
pikema peatuse Riias kus einestasime söögikohas”Lido” ja
tutvusime vanalinnaga.
Reisiprogramm oli tihe, kuid
mitte väsitav. Nägime palju ja
saime nautida maalilist sügisesest loodust lõunanaabrite
juures. Siinjuures tahaksin tänada kõiki minu reisikaaslasi ja
saatjaid, kes selle reisi organiseerisid ja ellu viisid!
Sabina Vatter
Keila gümnaasiumi
abiturient
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keila linnavalitsuses
Välja antud ehitusload
• Anti välja ehitusluba vee
ja kanalisatsiooni tänavatorustiku ehitamiseks Keilas
Nurmenuku põiktänaval.

• Anti välja ehitusluba
üksikelamu rekonstrueerimiseks Keilas Teaduse tn
16.
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venekeelne veerg

Politsei jagab helkureid
Keila Linnavalitsus andis politseinikele paarsada
linna vapiga helkurit, et politseinikud saaksid neid
kinnitada pimedatel sügis-

õhtutel nendele jalgsi liikujatele, kes pole enda nähtavaks tegemise eest ise hoolt
kandnud.

Detailplaneeringu algatamine
Keila linnavalitsus algatas 10. okt detailplaneeringu Sopsu-Tooma 3 kinnistu
maakasutus- ja ehitustingimuste
korrigeerimiseks.
Tingimused on määratud
“Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse ja Loodeosa
elurajooni vahelise ala detailplaneeringuga”,
mis
kehtestati Keila Linnavolikogu 29.03.2005.a otsusega
nr 18. Projekteerimise käigus tekkis vajadus püstitada
elamu lubatud hoonestusalast väljapoole, mis on looduslike tingimuste, ehita-

mise ja krundi kasutamise
seisukohast otstarbekam
lahendus. Planeeritav ala
asub Keila põhjaosas Kruusa tänava paneelelamutest
põhja pool, arendatava
puhkeala servas, haiglakompleksi läheduses. Planeeringualaks on SopsuTooma tn 3 kinnistu ja
sellega piirnev tänavalõik.
Juurdepääs kinnistule toimub Sopsu-Tooma tänavalt.
Kinnistu on hoonestamata.
Kinnistu pindala on 1219
m², sihtotstarve elamumaa.

linnavalitsus teatab
Haapsalu maanteel kaevatakse ka hilja
õhtul
Põhja-Keila
veeprojekti
ehitustöid teostav AS ASPI
kaevab 16. ja 17. oktoobril
Haapsalu maanteel Männiku tänavaga ristumise piirkonnas ka hilistel õhtutundidel. Ehitusfirma ja Keila
linnavalitsus vabandavad
piirkonna elanike ees ebamugavuste pärast.
Kaevamistöid tehakse, et
viia vee- ja kanalisatsioonitrass Haapsalu maanteest
raudtee pool asuvate elamuteni. Ehitajal oli kaevamistöödeks 2 varianti – kas
sulgeda liiklus ja teha tööd

ainult päevasel ajal või liiklust mittesulgeva alternatiivina kaevata poole tänava
kaupa, kuid teha töid hilisõhtuni. Linnavalitsus ei olnud nõus liikluse sulgemisega tööpäeviti Haapsalu
maanteel.
Soovitatav ümbersõit on
jätkuvalt Paldiski maantee,
Ehitajate tee ja Kruusa tänava kaudu.
Kaevetööde tõttu on
Haapsalu maantee suletud
järgmisel nädalavahetusel,
27. ja 28. oktoobril.

Foto: märt lillesiim

Koolid aktsepteerivad lapsevanema tõendit
Eelmisel nädalal kohtus
Keila abilinnapea Kaido-Allan Lainurm Keila koolide
juhtide ning perearstidega.
Perearste esindas dr Aasa
Ploovits, lisaks olid kohal
kooliarstid.
Kohtumise peateemaks
olid koolile esitatavad puudumistõendid. Teatavasti
lõpetasid septembrist Harjumaa perearstid puudumistõendite väljastamise
sellistel juhtudel, mis ei
nõua tingimata arsti sekkumist, kuna lapse kooliskäimise eest peavad siiski vastutama
lapsevanemad.
Samal ajal leidsid kooliju-

hid, et lapsevanem suhtub
tihti oma vastutusse kergekäeliselt ning seega saab
lapse koolist puudumise
põhjenduseks olla vaid perearsti välja antud puudumistõend.
Tänaseks on probleem
teravuse kaotanud – koolid
siiski aktsepteerivad ka
edaspidi lapsevanema kirjutatud tõendit. Kaido-Allan Lainurm: „Tegelikult on
suuremaks
probleemiks
normaalse
infovahetuse
puudumine kodu, kooli ja
perearsti vahel. Püüame ka
seda infovahetust parandada.”

Algab okstelõikus
Teisipäeval algas Keila
peatänavatel okstelõikus.
Tänavate ääres asuvate
puude oksi kärbitakse, et
need ei takistaks liiklust.
Okstelõikusega alustatakse Ülesõidu tänavalt.
Uue, Piiri, Jõe ja Pargi tänaval harvendatakse puudel

oksi, et parandada ka tänavavalgustust. Uuel tänaval
ja Piiri tänaval kärbitakse
vesikasve. Töid teostab linnavalitsuse tellimusel Allisson Haldus OÜ.

Foto: märt lillesiim

Krimiuudised
Politsei
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POLITSEIKROONIKA
08.10-14.10.2007.a
Registreeritud kuriteosündmusi kokku: 2
08. oktoobril murti tabaluku lahti kangutamise teel sisse
Paldiski mnt 2 asuvasse garaaži. Varastati 4 naastrehvi 15”
195/60, patareidega töötav 5
cm diagonaaliga teler, 2 metallist kanistrit koos 40 l diiselkütusega, sinist värvi elektridrell.
13. oktoobril tungiti Paldiski mnt 2 garaažide juures
kallale meesterahvale ning

löödi teda korduvalt rusikaga
pea piirkonda, millega tekitati
kergeid tervisekahjustusi. Lööja isik on tuvastatud ja tema
suhtes on algatatud kriminaalmenetlus.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile

telefonil 612 4592 või elektronposti aadressil annika.
pedosk@pohja.pol.ee, Kristy
Roostfeldt`ile telefonil 612
4595 või elektronposti
aadressil
kristy.roostfeldt@
pohja.pol.ee või Keila konstaablijaoskonna juhile
Marek Saar`ele telefonil 612
4591 või elektronposti
aadressil marek.saar@pohja.
pol.ee.
g4s

1911

08. oktoobril kell 22.55 haiglal lõhutud aken.
08. oktoobril kell 23.30 Miki lasteaial lõhutud 6 aialip-

pi.
12. oktoobri öösel - jaamahoonel sisse visatud 2 akna
klaasi, Uus tn 15 lõhutud pakettaken, Tallinna mnt. 5 eramul
purustatud üks klaas, Gnoomi
vanal hoonel purustatud suur
aken, Alibi Pubil lahti kistud
umbes 65 aialippi.
13. oktoobril kell 12.20 Keva tanklas vanem mees pikali maas, kutsutud kiirabi.
14. oktoobril kell 23.30 Luha tn. nurgal lõhkusid 2 alkoholijoobes meesterahvast
autosid ja prügikaste. Anti üle
politseile.
14. oktoobril kell 04.25 - Miki
lasteaial ära rebitud 7 aialippi.

Сегодня в номере
Новости город- го уезда открыта выского собрания
ставка художницы по
текстилю Эве СелиВыданы разреше- саар «Платья старого
ния на начало строи- дома». Платья, кототельных работ:
рые представлены в
•
водопровод и экспозиции, относятканализация на ул. ся ко времени тотальНурменуку;
ного дефицита. Люди
•
р е к о н с т р у к - даже в такие сложция частного дома на ные времена находиул. Теадусе, 16.
ли возможности и,
проявляя чудеса на10 октября город- ходчивости и мастерское правительство ства, шили интересприступило к кор- ную и оригинальную
рекции
детальной одежду. Платья для
планировки участка выставки автору преСопсу-Тоома 3. Усло- доставила ее мать,
вия определены со- которая хранила их с
ответствующим по- тех самых времен в
становлением №18, сундуках на чердаке.
принятым городским Выставка будет отсобранием 29 марта крыта до 4 ноября.
2003 года. Террито- (стр. 6)
рия,
подлежащая
планированию, расУчитель
года
полагается к северу 2007 – Малле Сийот панельных домов дирятсеп
на ул. Крууза, на
краю зоны отдыха и
В этом году титула
непосредственной Учитель года удостоблизости от больнич- ились 26 учителей
ного комплекса. (стр. нашего уезда. Госу4)
дарственная премия
была вручена учитеАудит организа- лю музыки и ритмиции
дорожного ки детсада «Микки»
движения
Малле Сийдирятсеп.
Малле Сиийдирятсеп
С апреля по сен- по
специальности
тябрь текущего года проработала в Кейла
в городе проводился 28 лет. Цель у учиаудит организации тельницы, всегда отдорожного
движе- личающейся хорония. В рамках аудита шим настроением и
была проведена ин- получающей
удов е н т а р и з а ц и я вольствие от работы,
средств организации всегда была одна дорожного
движе- привить любовь к муния, которые теперь зыке всем своим мазанесены в базу дан- леньким ученикам.
ных GIS (это порядка (стр. 6)
850 дорожных знаков, находящихся на
Информация
улицах города). С мо- Центра культуры
мента принятия действующей схемы дви•
Есть свободжения прошло уже ные места в кружке
10 лет, за это время флористики. Руковоизменились многие дитель
кружка
принципы организа- -Л.Янцеловская. Инции движения в го- формация по телефороде, появились но- ну 6045045.
вые
требования.
•
Начиная
со
Новая схема дорож- следующего года, в
ного движения учи- Центр культуры бутывает, в первую оче- дут приглашать теаредь,
пути тральные коллектиобеспечения
безо- вы со спектаклями на
пасности пешеходов, русском языке. Перэто безусловно повы- вое
представление
шает общее качество Русского Драматичеусловий жизни в на- ского театра «Счастшем городе. (стр. 5)
ливых будней! » запланировано на 18
Платья старого января 2008 г., начадома
ло в 19.00.
В музее Харьюско-
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Lühidalt

Märkide paigaldamisest ei piisa
liikluse korrastamiseks

Olgem avatud
raamatute rahvas !
Tänavused üleriigilised raamatukogupäevad toimuvad
Lennart Mere sõnumi „ Olgem
avatud raamatute rahvas” tähenduses.
20 – 30 oktoobril toimuvatel raamatukogupäevadel
tahavad raamatukogud end
näidata kõige paremast küljest, tutvustada oma võimalus e-ajastul ja esile tuua oma
kogude väärtusi. Sel perioodil
võib lugeja omale meelepärast teadmist raamatukogukogudest saada iga päev.
Raamatukogupäevade üleriigiline avaüritus toimub 19.
oktoobril Keila Kultuurikeskuses mille korraldajaks on Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing
ning Harju Maakonnaraamatukogu. Keilasse kogunevad
kolleegid ja külalised erinevatest maakondadest ja linnadest.
23. oktoober on eesti raamatu päev, mida üleriigilisena
tähistatakse 7. korda. Keila raamatukogus lugemissaalis avame raamatukogupäevadeks
näituse Harju maakonnast pärit kirjanike loomingust.

Keila linnas viidi
aprillist septembrini 2007 läbi liikluskorralduse audit.
doris matteus
doris@KEILA.EE

Auditi käigus koostati liikluskorraldusvahendite inventuur, samuti valmis soovituslik uus liikluskeem - eelmise
liiklusskeemi valmimisest oli
möödunud juba 10 aastat ning
selle aja jooksul on nii linna
arengus kui ka liikluskorralduse põhimõtetes nii mõndagi
muutunud.
Keila Lehele andis ülevaate
auditi peamistest järeldustest
töö tegija, OÜ Stratumi juhataja Margus Nigol.

Mis oli töö eesmärgiks?
Millest lähtuti auditi
läbiviimisel?
Vastavalt
Maanteeameti
andmebaasile on Keilas viimase 3 aasta jooksul juhtunud 21
inimvigastustega liiklusõnnetust. Võrreldes Eesti üldise
liiklusohutus olukorraga ei ole
seda palju, kuid eriti linnakeskkonnas, kus liikumiskiirused on suhteliselt väiksed,
on ka 1 inimvigastustega liiklusõnnetus liiga palju.
Liiklusõnnetuste ennetamises tuleb panustada eeskätt
inimkahjude vältimisele, mis
on olulisemad kui ainult materiaalse kahjuga õnnetused sageli pööratakse negatiivset
tähelepanu näiteks ohutussaartele, kuna sellega põrkudes võib väidetavalt sõiduki
lõhkuda. kuid tähelepanuta
jääb sellega kaasnev jalakäija
liiklusohutuse kasv teeületusel.
Linna
liikluskeskkonnas
ongi peatähelepanu vaja pöörata erinevate liikumisviiside
konfliktivabale eksisteerimisele. Uue liiklusskeemi loomine lähtus põhimõttest, et Keila linnas tuleb luua õdusa
väikelinna miljöö, mis väärtustab elukeskkonna kvaliteeti.

Millised olid siis peamised tähelepanekud?
Liiklusohutuse tagamisel
on väga oluline sõidukite liikumiskiiruse kontrolli all
hoidmine. Pelgalt liiklusmärgi
paigaldamisest ei piisa kiiruse
vähendamiseks. Juhi tähelepanu peab köitma peale liiklusmärgi ka kogu liikluskeskkond
- parim sõidutee on selline,
kus juht soovibki sõita just
sellise kiirusega nagu kiirust
piirava märgiga tahetakse saavutada. Eriti oluline on sõidu-

Foto: margus nigol

Ohtlik ristmik Haapsalu maanteel
kite liikumiskiiruse vähendamine kohtades, kus on reaalne
oht kokkupõrkeks jalakäijatega. Näiteks reguleerimata ülekäiguradal reaalse kiiruse
alandamine 50km/h - 30km/h,
vähendaks jalakäija hukkumise tõenäosust kokkupõrke
korral seitse korda.
Ühe levinud puudusena on
liiklusauditis ära toodud äärekivide puudumine enamustel
Keila tänavatel. Ühest küljest
esteetilisel probleemil on ka
väga selge liiklusohutusaspekt
– äärekivideta tänav tundub
sõidukijuhile pigem maanteena ja alateadvuses juht ka käitub sellele vastavalt. Nõukogude ajal rajatud tänavad
(mida on aga Keilas enamus)
on ehitatud pahatihti põhimõtte järgi, et mida laiem,
seda parem, tähelepanu on
pööratud liigselt sõidukiliiklusele. Laia sõidutee puhul on
ohtlik ka jalakäijate teeületus
– ülekäigurada on pikk. Tasakaalustamaks erinevate liikumisviiside võimalusi, tuleb
muuta tänavate ristlõiget. Lai
sõidutee osa tuleb ehitada kitsamaks (näiteks Paldiski mnt,
Ülesõidu tn), andes vabanenud ruumi kergliiklejatele.
Esimeses etapis aitaks sõiduradasid visuaalselt linlikumaks muuta ka äärejoonte
märgistamine – radade laiuseks linnapiirkonnas on 3

oü stratumi juhataja margus nigol:

„Parim sõidutee on selline, kus juht
soovibki sõita just sellise kiirusega
nagu kiirust piirava märgiga
tahetakse saavutada.”
meetrit, mis alandatud kiiruse
korral võib olla vähendatud ka
2,80-ni. Eriti kiiret tegutsemist ootaks Tervisekeskuse
ees olev ülekäigurada, kus on
toimunud ka inimvigastusega
liiklusõnnetusi. Ülekäiguradade tüüplahendustena on pakutud ohutussaarega või tõstetud ülekäiguga variante.
Ristmikutüübid on linnas
valdavalt eesõigusristmikud ja
samaliigiliste tänavate ristmikud. Viimaste aastate jooksul
tuleb positiivseks lugeda kahe
ebamugava ja laialivalguva
ristmiku ümberehitust ringristmikuks. Ringristmiku positiivseid ja negatiivseid külgi
kaaludes on selline ristmikutüüp väikelinna liikluses vägagi sobiv ning uues liiklusskeemis on neid soovitatud
mitmete ristmike lahenduseks
(Haapsalu-Barsbütteli, Kruusa-Pargi, perspektiivne Ehitajate-Paldiski mnt, Jaama-Paldiski, peale uue Paldiski mnt
T8 trassivalikut ka Pargi-UusPaldiski mnt ja Paldiski mnt-

Uus-Paldiski mnt).
Väga teravaid parkimisprobleeme me Keilas ei näinud. Üksikutes kohtades on
küll korrusmajade piirkondades näha parkimise korraldamatust, mille tulemusena on
tekitatud näiline parkimiskohtade puudus. Näiteks Vasara
tänaval on küllalt levinud olukord, kus kõik tahavad parkida oma auto otse enda akna
alla, kuigi 50-60 meetri kaugusel on vabu kohti küll. Kortermajade ümbruses ootaks
ka korteriühistute endi initsiatiivi
parkimiskorralduse
parandamiseks (parkimiskohtade märgistamine, korrektsete parkimiskohtade rajamine,
kasutades selleks ka tänaseks
päevaks porimülkaiks muutunud haljasala ääri). Ka avalike
parklatega ei ole Keilas suuri
probleeme. Mõne suurema
ürituse ajal võib küll nappida
parkimiskohti, kuid see ei ole
veel põhjuseks, et rajada oluliselt rohkem avalikku parkimispinda, ürituste korralda-

5

Häid lugemiselamusi kõikidele raamatusõpradele !

jaile tuleb panna kohustus ka
liikluse korraldamiseks.

Auditi tulemusena
sündis uus liiklusskeem
ning rida ettepanekuid ja
soovitusi linnavalitsusele. Mida peaksid omavalitsus ning ka linnakodanikud kõige esmalt
tegema, et Keila liiklust
ohutumaks ja sujuvamaks muuta?
Kohalik omavalitsus peab
kindlasti võtma tööjärjekorda
tänavate liikide määramise magistraal, jaotustänav, elutänav, õueala, kõik need erinevad liigid vajavad just neile
sobivaid liikluspõhimõtteid.
Selle liigituse alusel oleks tulevikus ka tunduvalt lihtsam
menetleda
detailplaneeringuid.
Üldise liiklusohutuse parandamisele saavad kaasa aidata ka paljud Keila elanikud
ise. Tänavaäärsete kinnistute
omanikud peaksid kriitiliselt
üle vaatama külgnähtavuse
oma kinnistult väljasõidul
ning vajaduse korral pügama
haljastust. Samuti peaks kohalik omavalitsus andma juhiseid ohutute, liiklusele nähtavust mittetakistavate uute
piirdeaedade rajamiseks teeäärsetele kinnistutele ristmike
piirkonnas (kõrgus, läbipaistvus, materjal).

Foto: valdur vacht

Muusikakooli
õpetajate
ühiskontsert
12.oktoobril külastas Keilat
Birstonase Kunstide kooli õpetajate delegatsioon. Külastuse
eesmärgiks oli koolisüsteemide võrdlus ja arutelu. Kohtumise kulminatsiooniks kujunes ühiskontsert reede õhtul
Keila Kultuurikeskuses. Kui
Keila Muusikakooli õpetajate
kavad kaldusid pigem klassikasse, siis Birstonase õpetajate ansambel lõpetas kontserdi
T.Turneri ja S.Wonderi hittidega. Külalised kiitsid meie interpreetide kõrget taset ning
meile oli uudne leedukate
lahe kuid samas professionaalne kergemuusika esitus.
Birstonase muusikaõpetajad jäid kontsertreisiga väga
rahule ja ootavad järgmisel
aastal Keila Muusikakooli õpetajate vastukülaskäiku.
Andres Teppo
Keila Muusikakooli direktor
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Hea õpetaja peab
Kleidid vanast (m)ajast
armastama seda, mida ta teeb
kadi kroon
kroon@keila.ee

kadi kroon
kadi@keila.ee

Sel aastal pälvis harjumaalt
26 haridustöötajat Aasta õpetaja tiitli. Riikliku auhinna sai
teiste seas ka Keila Miki lasteaia liikumis- ja muusikaõpetaja Malle Siidirätsep (Klamp).
Malle Siidirätsep on Keilas
kasvatajaks olnud juba 28 aastat. Siiani heatujuline ja oma
tööd nautiv õpetaja on seadnud eesmärgiks jääda selleks,
kes ta on, ja nakatada lapsi ka
edaspidi muusikapisikuga.
Palun rääkige oma haridusteest, kuidas Te kasvatajatööle sattusite?
Peale keskkooli läksin edasi
õppima pisipedasse. Tegelikult
ei olnud mul mingit aimu,
mida peale keskkooli teha, aga
üks minu sõbranna tahtis ihu
ja hingega lasteaednikuks saada ja tema võttis mind pisipedasse kaasa. Sain teada, et pedas on ka muusikaosakond ja
kuna mul muusikaline algõpe
oli olemas, proovisin sinna.
Kuidagi läks õnneks, ma sain
sisse ning ei kahetse.
Kaua Te Keilas töötanud
olete?
Kohe peale kooli, 1976. aastal, tulin Keila Miki lasteaeda
ning on juhtunud nii, et olen
olnud kogu aeg kahe koha
peal. Töötanud olen ka Vikerkaares, Kloogal ja Karjakülas,
kui seal veel lasteaed oli. Ei
ole õnnestunud vaid ühes kohas olla ning tahet ja jõudu
siiani on jätkunud.
Mis on Teie peamised eesmärgid õpetajatöös, mida
peate tähtsaks lastele õpetada?
Peamine on õpetada suurt armastust muusika vastu, et
lapsed tahaks laulda ja liikuda.
Lapsed on õnneks aktiivsed ja
ma võin öelda, et 100% teevad tublisti kaasa. Mina tahan
neile tutvustada seda suurt ja
laia muusikamaailma, sest

Foto: miki lasteaed

Malle Siidirätsepp koos Pipi rühma laululastega
huvi muusika vastu tekibki
just lasteaias. Paljud lapsed lähevad edasi ka muusikakooli
ning ka Keila Laululapsel ja
Harjumaa laululapsel on minu
õpilasi esinenud. Esimese kolme sekka ei ole jõutud, aga
juba suur võit on see, kui lapsed lauluvõistlusest osa võtavad.
Kas Aasta Õpetaja tiitel tuli
Teile suure üllatusena?
Loomulikult! Mina lihtsalt
teen tööd ja naudin seda. Tiitel tuli ikka väga suure üllatusena. Siiani ei jõua kohale,
miks just mulle see au osaks
sai. Meil on väga töökas kollektiiv ja kõik teevad usinasti
tööd. Võibolla on asi selles, et
mina paistan paremini oma
tegemistega silma, kasvataja
on rühmas ja jääb peitu. Aga
mul on hea meel, et mu tööd
on märgatud ja tunnustatud.
Milline on Teie arvates hea
õpetaja?
Hea õpetaja peab armastama
seda, mida ta teeb, armastama
lapsi, ta peab tahtma teha oma
tööd ja olema ihu ja hingega
asja juures. Mina mõtlen tihti
koduski veel lasteaia peale ja
paremad ideed tulevadki seal.
Vahel on pühapäev nagu pikk
tööpäev, kui kogu vaba aeg kulub tuleva peo üle mõtiskledes. Kõige tähtsam on siiski
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lastearmastus, kui see on olemas, tuleb ka töö hästi välja.
Mis Teid oma töö juures
hoiab?
Kollektiiv loomulikult, väga
head juhatajad, nii Reeli Simanson kui ka praegune juhataja Lenne Nõu. Hea on see,
et mulle on jäetud oma tööks
suhteliselt vabad käed ja võimalus ka oma ideid rakendada
ning siiamaani kõik toimib
kenasti. Ja muidugi lapsed on
need, kes annavad jõudu järgmiseks korraks.
Soovite lõpetuseks midagi
lisada?
Tahan tänada kõiki praeguseid ja endiseid töökaaslasi, et
nad on mõistvad ja toetavad
olnud. Tänan oma endist juhatajat Reeli Simansoni ja
kõiki lapsevanemaid kes on
mind toetanud selle tiitli saamisel. Olen käinud Harjumaakonna õpetajatepäeva tähistamise üritustel ja seal tänati
enamjaolt
kooliõpetajaid.
Väga tore on näha, et ka lasteaiaõpetajaid on hakatud rohkem tunnustama sest lapse
haridustee algab tegelikult
juba lasteaiast.
Keilast said veel tiitli Elle
Amor Keila algkoolist, Malle
Alter lasteaiast Vikerkaar ja
Hurmi Väljamäe Keila gümnaasiumist.

Harjumaa Muuseumis on
avatud Keilas elava tekstiilikunstniku Eve Selisaare näitus
„Kleidid vanast (m)ajast“.
Näitusel olevad kleidid on
pärit ajast, kui praktiliselt kõike oli võimatu saada, sealhulgas ka riideid. Inimesed aga ei
heitnud meelt ja näitasid välja
leidlikkust ja osavust kangaste
muretsemisel ja riiete õmblemisel.
Nõukogude ajal sai poodidest vaid masstiraažides toodetud ilmetuid riideid. Nii
kandsid kõik sarnaseid kleite,
seelikuid. Tegumoodi sai riiete
õmblemisel küll valida, aga
kangas oli ikka sama mis kõigil teistel. Minnes ajas tagasi
viiekümnendatesse aastatesse, oli olukord veelgi troostitum. Peale sõda nappis kõigest
ja osta sai heal juhul vaid sitsikangast. Pidi olema ülimalt
leidlik riiete ümberõmblemisel ja kanga muretsemisel.

Naised kandsid kleite ja nägid
ikka head välja. Sellest ajast
on pärit ka näitusel olevad
kleidid.
Näituse autor Eve Selisaar
sai kleidid oma emalt kes oma
alalhoidliku loomuga neid alles on hoidnud. Niimoodi
pöönigukappides
seisnuna,
mälestusena möödunud aegadest ja olnud inimestest, väärisid nad uut võimalust kasvõi

korraks päevavalgele tulla.
Olemas on ka autori ema, kes
kleitide ajalugu mäletab ja kirjutamise abil seletusi annab.
Teada on kustkohast ja millal
on kangas ostetud, kes kellele
sellest õmbles.
Eve Selisaare näitus vanadest kleitidest ja tekstiilidest
jääb Harjumaa muuseumis
avatuks 4. novembrini.

Foto: urmas veersalu

Näiteid eksponaatidest

Sport
Alustas Keila
Liiga
ago kliimson
laaneharjusk@gmail.com

Pühapäeval, 14. oktoobril
algasid seitse kuud kestvad
Keila linna 2008. aasta lahtised meistrivõistlused meeste korvpallis. Võistlused on
toimunud järjepidevalt alates 1997. aastast. Seekord
osaleb 14 meeskonda.
Esimesel võistluspäeval
toimus 6 mängu. Tulemused
olid järgmised:
Juurviljapõrgu - Padise Vald
62:44,
Saue - Speed
62 :47,

Sügis on käes ning ilmad järjest külmemad.
Tervisesport välistingimustes seega üha ebamugavam.
Kuidas elab Keila suurim spordiasutus Keila Tervisekeskus ning millised muudatused on kavas, räägib keskuse
vastne tegevjuht Külli Tinnuri.
Kuidas Tervisekeskus elab?
Muudatuste tähe all. Täpsemini uuenduste tähe all - majas on käimas
aktiivsed ehitustööd. Esmalt avame kohviku, kus lisaks suurepärasele buffee maitseelamusele on võimalus kohtuda äripartneritega või lihtsalt end
hästi tunda.
Laienemas on minispa, mis kuulub ühe tänapäevase tervisekeskuse
juurde. Minispa hakkab pakkuma tuntumaid kehahooldusteenuseid - soolakamber, infrapunasaun, solaariumid, massaaž.
Millal on plaanis jõuda uuendustega valmis?
Soovime selle aastanumbri sees avada nii kohviku kui minispa.
Kas muudatusi on ka olemasolevates teenustes?
Meie juures töötavad suurepärased treenerid, pakkudes väga laialdast
valikut treeninguid erinevale maitsele. Esile tõstaks personaaltreeninguid
jõusaalis ning mitmeid huvitavaid aeroobikatreeninguid. On hea tõdeda,

Scorpion - Harju Elekter
60:49,
BC Exclusive - A4 KV
55:31,
Glamox - Royal Ehitus
68:56,
Mõigu - Turba Gümnaasium I
67:54.
Sisuliselt oleme jõudnud
Lääne-Harju meistrivõistlusteni. Osalevad meeskonnad
Keilast, Tallinnast, Sauelt ning
Rae, Nissi, Padise ja Vasalemma vallast.
Rohkem
informatsiooni
võistluste toimumise kohta
saab aadressilt www.spordilinn.ee. Järgmine võistluspäev
on pühapäeval, 28.oktoobril.
Võistluseid korraldab LääneHarju SK.

Foto: valdur vacht

et üha populaarsemaks muutuvad ka täiskavanute ujumistreeningud.
Selleks, et igaüks võiks meie majas meelepärase tegevuse endale
leida, oleme püüdnud iga hooaja alguses ajaga kaasas käia ning vormis püsida.
Kas muudatusi on ka Tervisekeskuse töökorralduses? Majal on
uus tegevjuht, kas see on toonud või toob kaasa ka ümberkorraldusi?
Olen tegevjuhi ametikohal alates 1. septembrist. Kindlasti ei ole võimalik aga kogu tööd teha üksi, meeskond on ikka väga oluline. Meil on
hästi mõnus meeskond, kellega oleme leidnud , et läheme koos nende
muutustega edasi ning anname endast parima, et need ellu viia. Seega suuremaid ümberkorraldusi kavas ei ole.
Kõige tähtsamaks peangi meie eesliini usinaid teenindajaid. Tagaliini teenindajatest saan toetuda oma kolleegidele - haldusjuht Veljo
Tammsalule, müügi- ja vastuvõtujuht Tiina Seile ning teenindusjuht
Kristi Toonile. Meie peame olema need, kes toetavad teenindajaid, et
nemad saaksid hästi ja professionaalselt kliente teenindada. Selles
peitub ka meie meeskonna edu võti.
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Kuhu minna, mida teha
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
„HARJUMAA RAHVAMAJAD”

14. september - 25. november
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
„LOOMING”

Salme Allikheina maalid delfiinidest.
8.oktoober – 30. november
Keila sotsiaalkeskus, Keskväljak 17
Tel: 679 1570,
e-post: sots@keila.ee

kontsert
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.Välja müüdud!
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
Rakvere teatri külalisetendus
„MINA, NAINE”

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

kino
Kinobussis „GEORG”

12. november kell 18.00 ja
20.15 Pilet 45.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
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Palju õnne!

muud üritused

Sündinud

Keila Pensionäride ühenduse
„SÜGISPIDU”

28. oktoober kell 15.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

28.09.2007

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse
„ÜLDKOOSOLEK”

70.a.		

30. oktoober, kell 10.00
Mentor Anne-Ly TreimannPolli koolitus “HÄÄL JA IMPROVISATSIOON HÄÄLEGA”
Kell 14.00, Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

		

Sünnipäevad

				
				
.		
			
				

Aleksandr Vabson
Meida Vaarmäe

80.a.		

Liisa Klamp

75.a

				
			

koolitus

93.a.
				

Lastevanematele mõeldud
koolitussarja “Waldorf 5”
kolmas loeng

Maksim Raevskiy

Anne - Mai Reino

Salme Kimmel

“KRIISID – ÜLESKUTSE MUUTUSTELE”

21.oktoober kell 15.00
Lasteaed Miki
Jaama tn. 10, Tel: 51 93 66 73
e-post: waldorf.keila@gmail.
com

kogudus

Kuulutused
Mälestame

Avaldame sügavat kaastunnet
Rain Oksale

ESTER
AAMANN

EMA

Keila lauluklubi alustab uut
hooaega 23. oktoobril. Kohtume
kell 13.00 vanas kohas, s.o. sotsmaja II korruse saalis.
’i

ja avaldame südamlikku

surma puhul

kaastunnet omastele.

21. pühapäev pärast nelipüha
21.oktoober, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Mk 2:23-28

Keila Linna Pensionäride
Ühendus

Keila Linnavalitsus

Segakoor „Keila” võtab
vastu meeslauljaid. Kooriproovid
toimuvad esmaspäeviti kell 19.00
Kultuurikeskuses.
Vajame inglise keele järeleaitamistunde 6. klassi tüdrukule.
Tel: 53900998, synd@hot.ee

Keila Gümnaasium
pakub tööd:

www.lemex.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal
MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

1) koristajale osalise tööajaga,
töötamine laupäeviti ja
pühapäeviti.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

2) koristajale täistööajaga,
töötamine tööpäevadel.

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Täpsem info telefonil 604 5290,
604 5688.

teated

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
esimesel korrusel.
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www.keilasport.ee

Teade

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

Keila linn annab avalikul enampakkumisel kasutusse mitteeluruumi Keila linnas aadressil Keskväljak 11.

SOODUSPAKKUMINE :

Enampakkumise korraldaja: OÜ Varahooldus
Kasutusse antav vara: mitteeluruum Keila linnas Keskväljak
11, esimesel korrusel, üldpinnaga 58,5 m2

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

LAOOPERAATORI

Mustang, Tommy Hilfiger,
kes võtab vastu ja ladusta kauba; jaotab komponendid laost töökohtadele; pakib
toodangu ning laadib valmistoodangu autodele.

1/18
Salva Kindlustuse Keila müügipunkt
Rõõmu Kaubamajas alates sügishooajast
avatud:

E-R 9 -19 L 10 -17

keila@salva.ee
90 mm x 56
mm

Tel 6 782043
Faks 6 782020

Rahvusvahelise tööstuskontserni ENSTO Keilas asuv tehas võtab tööle

Otsime toredat inimest, kes on aus, kohusetundlik ja täpne ning oskab eesti
keelt.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas üksuses ning
korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke töökaaslasi, häid töötingimusi,
soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka
täiendavat talvepuhkust.
CV palume saata 25.oktoobriks 2007.a aadressil Paldiski mnt 35/4A, 76606 Keila,
e-postiga katrin.joala@ensto.com või faksil 6 512 101
Lisainformatsiooni saab telefonil 5029151 või 6512115, Katrin Joala.

Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 31.10.2007. Äraütlevaid
vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

www.salva.ee

Pakkumiste esitamise koht: OÜ Varahooldus,
Keskväljak 15, Keila
Pakkumiste esitamise aeg: 05. november 2007
kell 11.00
Pakkumiste avamise aeg ja koht: 05. november 2007 kell
11.15, Keila Linnavalitsuse II korruse saal, Keskväljak 11, Keila
Pakkumise viis: avalik kirjalik enampakkumine
Pakkumise alghind: 118 krooni/m2
Tagatisraha 650 krooni ja osavõtutasu 50 krooni tasuda
Keila Linnavalitsuse arvelduskontole 221011747720 Hansapank kood 767 märgusõna all “enampakkumine” hiljemalt
04. novembril 2007.
Pakkumise tingimustega ja mitteeluruumiga saab tutvuda
OÜ Varahooldus vahendusel, telefon 678 0208.
Pakkumine esitada märgusõna “enampakkumine” kandvas
kinnises ümbrikus.

www.ensto.ee

Reklaamipinnad

Keila Tarbijate Ühistul on saanud traditsiooniks korraldada igal kevadel ja sügisel Rõõmu
Kaubamajas Hinnauperpallide müügikampaania, mis on ellu kutsutud uute valmisriiete- ja jalatsikollektsioonide tutvustamiseks. Kampaaniast on saanud populaarne ostuüritus, kus lisaks uute
hooaja kollektsioonide tutvustamisele pakutakse tavapärasest laiemalt soodsa hinnaga kodu- ja
majapidamistarbeid.

Atraktiivsust lisavad klientidele ostude sooritamisel täringumängud, kus on võimlik saada
lisaallahindlust ning loosiratas loosiõnne proovimiseks.
Traditsiooniliselt tutvustasid ka sellesügisesel Hinnauperpallide üritusel oma uudistooteid mitmed
Eesti toiduainetetööstused , kes pakkusid oma tooteid maitsta . Maja ees toimus värske kala ja
kalatoodete müük, mis samuti on alati külastajates suurt huvi äratanud.
Uute toodetega üllatasid tavapäraselt ka Rõõmu Küpsetuskoda ja Rõõmu Köök. Tooted, mis leidsid
populaarsust külastajate ning maitsjate hulgas, lülitatakse sellel hooajal ka igapäevasesse kaubavalikusse.
Hinnauperpallidel tutvustati lastele erinevaid laua- ning muid mänge. Erilist huvi äratas ja suure
osavõtuga oli Yogi-OH kaarditurniir, mis toimus Rõõmu kohvikus.

Ühtlasi pakuti võimalus oma heategevuskampaania „Saa nägijaks” läbiviimiseks ka Keila
Lionsklubile, kes kogus annetusi nägemispuudega laste toetamiseks.
Täname kõiki kliente, kes võtsid osa meie Hinnauperpallide üritustest.

Meeldivate kohtumisteni Rõõmu Kaubamajas.
Keila Tarbijate Ühistu

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

