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mõjutab ka
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„Saa
nägijaks!” on
edukas
Eesti Lions klubide poolt
algatatud heategevuskampaania „Saa nägijaks!”
esimese nädalaga on
kogutud juba pool miljonit
krooni. Kogutud annetusi
kasutatakse Eesti nägemispuudega laste heaks.
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Kas Keila on talveks valmis?
Aknast õue vaatas Mati
oi kuis ilm on imelik
maa on täis kui valget vatti
kask on härmas habemik
Matil sära silmis mängis
teise tuppa jooksis ta
vendi kes veel olid sängis
neid ta tahtis ärata

inimene

Ats ja Peedu ons teil mahti
hüüdis Mati valjusti
kelgusõit nüüd läheb lahti
lund on väljas rohkesti!

Talve tulek on alati ootamatu.
Kõik ei saa kahjuks selle üle niimoodi rõõmustada nagu Mati, Ats
ja Peedu. Enamasti mõjub ootamatu ilmamuutus ehmatavalt vähemalt igale autojuhile ja majaomanikule.
Kõige
suurem
kohustus tekib esimese lume saabumisega aga kõigi Keila avalike

Keilas tegutseb
motoklubi
Kui tahad, et vihma sadama
hakkaks, mine tsikliga välja

lk 6

teede korrashoidjale – Keila linnavalitsusele. Teid, mida hooldada
tarvis, on palju, aega seevastu
vähe, sest tänavad tuleb loetud
tundidega puhtaks teha. Esimesed
lumed toovad välja puudused nii
tänavatehooldust teostava firma
masinapargis kui puudulikus planeerimises.
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Kas talv tuleb sel aastal ootamatult või on Keila linnavalitsus
esimeseks lumeks ja jääks ning
nende tõrjumiseks valmis, räägib
lähemalt Keila abilinnapea Enno
Fels.

Olgem avatud
raamatute
rahvas
Eelmisel reedel avati Keila
Kultuurikeskuses 2007.
aasta raamatukogupäevad, mille juhtmõtteks on
„Olgem avatud raamatute
rahvas”. Avaüritusele oli
kutsutud raamatukogundusega tegelevaid inimesi
üle Eesti.

lk 5
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Noortekeskus
tähistab
sünnipäeva
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Lugejakiri

Präänikut ja
piitsa

Linnasaun on
valikute küsimus

Pool Keilat on üles kaevatud. Õnneks on eesmärk hea – kui kaevamised tehtud, peaks kogu Keila
lõpuks ometi olema kaetud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Tülikad on kaevetööd aga kahtlemata.
Samas aga on inimesed uskumatult kannatlikud. Iga
kord, kui olen järjekordselt unustanud, et Haapsalu
maantee kasutamine on keerulisem kui tavapäraselt,
tekib hirm, kuidas sel korral kaevavatest, lõhkuvatest
ja vedavatest masinatest edukalt mööda pääseda
õnnestub. Aga näed, õnnestub. Teed antakse vastavalt sellele, kuidas liiklus kõige sujuvam oleks, läbi
saavad isegi suured bussid. Positiivne üllatus. Karta
on küll, et nüüd satun nende inimeste viha objektiks,
kellel mitte nii kergesti ei ole läinud. Aga vahel ju
ikka võib kaaskodanikke ka kiita, mitte ainult näppu
vibutada.
Haiglal lõhutud aken, jaamahoonel sisse
visatud 2 aknaklaasi, Uus tn 15 lõhutud aken, Tallinna mnt 5 lõhutud klaas, Gnoomil lõhutud aken. Miki
lasteaial lõhutud 6 aialippi, Miki lasteaial ära rebitud
7 aialippi, Alibi pubil lahti kistud 65 aialippi. Haigla
ümbruses lõhutud 2 liiklusmärki, lauluväljaku ja kooli
vahelises pargis lõhutud 6 tänavavalgustit.
Kõik loetletu on pärit viimase kahe nädala turvafirma G4S aurannetest. Tavaliselt ei kuulu ma politseikroonika lugejate hulka. Amet aga kohustab
ning viimased kolm nädalat olen paratamatult kõik
kuriteod viimse täheni läbi lugenud. Õnneks on mul
vedanud ning olen krimiuudiseid vaid lugenud, mitte
aga olnud sunnitud nendest teada
andma. Sellegipoolest jääb mõistatuseks, kuidas selliseid juhtumeid
nii palju saab olla. Kes need on, kes
tänavatel laamendavad? Keegi
ei kuule, keegi ei näe? Muidu
ju selguks turvafirma aruandest ka see, mida vandaalitsejatega peale hakati.
Selge see, et turvafirma
patrulli ei saa paigutada
igale tänavanurgale ning
aialippide lõhkumine
võtab aega vähem kui selle
pealtnägemisest teadaandmine. Siiski soovitaks igaühel silmad-kõrvad rohkem
lahti hoida ning vandaalitsejaid nähes õigesse kohta
helistada.

doris matteus
doris@keila.ee

Keila nädalaleht

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

Keila linna kodanik Villi Kask on pöördunud kõrval toodud kirjaga Keila linnavalitsuse poole. Tema sooviks on, et Keilas
taastataks linnasaun.
Villi Kask on linnasauna
puudumise pärast muret
tundnud juba pikemat aega.
Ta on korraldanud kohtumisi
linnavõimu esindajatega ning
küsinud arvamust linnasauna
taastamise soovi kohta Keila
inimestelt.
Villi Kask: „Vana saun ajas
asja ära, kuid tõsi ta on – nii
suur saun elumajas ei olnud
kõige õigem lahendus. Siiski
anti alguses lootust, et linnasaun päris ära ei kao. 2006. a
pakuti tervisekeskuse sauna
kasutamise võimalust. Ruumid on seal suurepärased, aga
saun kui niisugune on ikkagi
koht, kus on ka istepingid ja
kausis saab pesta. Sellist võimalust Tevisekeskuses ei olnud. Lisaks soovisime viha-

sauna, kuid väidetavalt ei
olnud seegi võimalik. Pärast
2006. aasta detsembris toimunud kohtumist võimaldati
Tervisekeskuse saunas ka vihelda. See aga ei ole siiski päris saun. Sauna ruumid ja
funktsioon on midagi muud,
saun ei ole ainult pesemise
koht. Kindlasti on meie sooviks, et sauna kohta kohta
oleks ametlik teave, ametlik
otsus. 500 linnasauna taastamist pooldava inimese allkirja, mille kogusin, näitab, et
tahtmine on linnas olemas.”
Millised on linna kavatsused seoses saunateenuse pakkumisega, räägivad linnapea
Tanel Mõistus ning linnavolikogu esimees Andrus Loog.

foto: internet

Lugeja kiri
Keila linnapea hr Tanel
Mõistus
Kuna viimase linnasauna
sulgemisest on möödas varsti 2 aastat ja selle asendamine nn saunapäevadega tervisekeskuses ei ole ennast
õigustanud, tuleb see valus
küsimus uuesti päevakorda
võtta. Probleemi olemasolu
ja selle lahendamise vajalikkust tõestab küsitlused kogutud üle 500 linnakodaniku
allkirja, kes nõuavad uue linnasauna taastamist.
Kaasajal pole saun enam
kaugeltki ainus ja põhiline
hügieeniasutus, aga samas
ei tohi see tekitada ekslikku
arvamust, nagu oleks saun
oma ea ära elanud. Lausa
kahjulik on selle väärarvamuse levitamine ja propageerimine. Sauna tervistava
toime uurimisega tegelevad
paljude maade teadlased
ning on jõutud ühisele seisukohale, et ka tänapäeval
saunal on 1) vaimset tasakaalukust soodustav toime;
2) infektsioonidele vastupanu soodustav toime; 3) fü-

sioteraapilise
treeningu
kompleks; 4) toime mitmesugustele regulatsiooniprotsessidele organismi eluks
vajalike tingimuste tagamisel; 5) sportliku ettevalmistuse komponendiks. Eeltoodu põhjal võime kindlalt
väita, et sauna tarbijateks ei
ole ainult pensionärid, vaid
kogu elanikkond.
Arvestades eeltoodut ning
tuginedes EV Põhiseaduse §
28-le, on ka Keila linna elanikel õigus nõuda linnasauna
kui terviseasutuse taastamist.
Projektülesande koostamiseks puudub praegu objektiivne teave saunakasutajate kohta (kui palju, mehi,
naisi, lapsi, vanuseline koosseis, millistel päevadel jne.).
Paljud linnakodanikud on
minu kui viimase küsitluse
läbiviija poole pöördunud,
aga mingit ammendavat vastust pole ma saanud anda.
Sellepärast palun küsimus
volikogus tõstatada ja inimestele avalikult vastata.
Lugupidamisega
Villi Kask

kommentaar

tanel mõistus,
keila linnapea

andrus loog,
keila linnavolikogu
esimees
Sauna rajamine ei ole ainult hea tahte küsimus, see
on päris kallis ettevõtmine.
Teine küsimus on, kuidas
sauna üleval pidada. Kuna

vastutav väljaandja:
doris matteus

Eelmise aasta lõpus tõstatas linnasauna teema Keila
Pensionäride Ühendus.
Olen vägagi nõus väitega,
et saun on inimese tervisele
kasulik ning sellelaadne
teenus linnas vajalik. Lahenduseks pakkusime soovijaile
võimalust külastada kindlatel aegadel soodushinnaga
tervisekeskuse sauna. Selle

tarvis leiti tervisekeskuses
eraldi pesuruum, kuhu
paigutati ka eraldi istmed
ning kausid. Erandkorras lubati soovijail tervisekeskuse
saunas ka vihelda. Pensionäride saunapilet maksis 25
krooni.
Analüüsi tehes selgus, et
selle aasta algusest kuni
septembrikuuni külastas

tervisekeskuse sauna
kokku alla 30 inimese. Kuna
huvi oli ilmselgelt väike,
siis otsustati saunateenuse
pakkumine lõpetada.
Juhul kui huvi siiski on
olemas, siis on võimalik
tervisekeskuse sauna külastamise võimalus uuesti
sisse viia.

saunahoone ei püsi 30
aastat, vaid vajab kolmenelja aasta pärast remonti,
siis on ainult uue sauna kapitalikulu ca 35 000 krooni
kuus. Kui ehitushinnale lisada ülalpidamiskulud – küte,
valgustus, personali palgad,
ning arvestada külastajate
hulgaks 75 inimest kuus
(mis on seni tervisekeskuse
sauna külastanud inimeste
arvust oluliselt suurem),
siis saame saunapileti
hinnaks ca 750 krooni.
Teistpidi arvutades on sauna ehitamise ja ülalpidami-

se kulud kuus umbes sama
suured kui maksab 12 lapse
lasteaiakoht.
Linnal on hetkel tarvis teha
palju vajalikke investeeringuid: kool, lasteaed, vesi ja
kanalisatsioon, sotsiaalmaja
renoveerimine aadressil
Põllu nt 1, kus võiks tulevikus ka saunaruum olla. Kõik
need investeeringud on
seotud kohaliku omavalitsuse põhikohustuste täitmisega. Keila linnast saab pärast
praegu käiva veeprojekti
lõppemist esimene linn
Eestis, kus kogu linna

territoorium on kaetud
ühisveevärgiga. Seega
sauna vajadus hügieeniasutusena väheneb. Ajal,
kus on olulisemad uus kool
ja teed, on see valikute
küsimus. Loomulikult, kui
lapsed käivad uues koolis,
lasteaiakohtade probleemi
ei ole ja linnatänavad on
korras, saame rääkida ka
sauna ja ööklubi ehitamisest. Linnasaun kahjuks
tõesti hetkel ei kuulu
reaalsete investeeringute
hulka.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall
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Lühidalt

Koolilõuna maksumus tõusis
3. novembrist 2007.
tõuseb Keilas koolitoidu hind
doris matteus
doris@keila.ee

10. oktoobril kooskõlastas
Keila linnavalitsus OÜ Comlink ettepaneku, mille kohaselt kehtestatakse Keila Gümnaasiumis ja Keila Algkoolis
alates 3. novembrist 2007. a
järgmised koolitoidu hinnad:
praad 19 krooni ja supp 12
krooni. Seni oli prae hinnaks
kinnitatud 16 ning supi hinnaks 10 krooni.
Lõuna maksumuse tõstmise vajadust põhjendas OÜ
Comlink üldise toorainehindade tõusuga. Keila linnavalitsus leidis, et kuna tooraine

hinnad on tõepoolest viimasel
ajal hoogsalt tõusnud, siis selleks, et tagada lastele endise
kvaliteediga koolilõuna, on
hinnatõus möödapääsmatu.
Koolilõuna
rahastamise
skeemid erinevad omavalitsuste lõikes oluliselt. Mõnes
paigas kaetakse toidu valmistamisega seotud kulud (elekter, tehnika, kokkade palgad)
linna- või vallaeelarvest, teistes omavalitsustes katavad
selle osa lõuna maksumusest,
mis ei mahu riikliku toetuse
piiridesse, lapsevanemad.
Nagu üle-eelmises lehenumbris kirjeldatud, maksab
Keila linnas 1.-4. klasside õpilastele vahe riikliku koolilõunatoetuse ning toidu tegeliku
maksumuse vahel kinni linn,

Linnavõim tutvustas
oma plaane ettevõtjatele

5.-9. klasside õpilaste puhul
katab vahe lapsevanem. Supp
on tasuta ka põhikooli õpilastele, lisaks tuleb maksta prae
eest. Keila abilinnapea KaidoAllan Lainurme sõnul on tõenäoline, et järgmisel aastal
tõstab omapoolse koolilõunatoetuse miinimumsummat ka
riik - praeguselt 10 kroonilt ja
46 sendilt ca 12 krooni peale.
Sellisel juhul kujuneb lapsevanema poolt makstava söögiraha suuruseks ca 7 krooni päevas (juhul, kui laps eelistab
supi asemel süüa praadi).
Madala sissetulekuga peredele hüvitatakse endiselt õpilaste koolitoit lapsevanema
avalduse alusel vastavalt täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

foto: märt lillesiim

Keila Algkooli koolilõuna näidis

uudised

Olgem avatud raamatute rahvas
Just sellist juhtmõtet kannavad selleaastased raamatukogupäevad.
kadi kroon
kroon@KEILA.EE

President Lennart Meri,
kelle kõnest Eesti Raamatu
Aasta avamisel pärineb tänavuste
raamatukogupäevade
juhtmõte, ütles muuhulgas:
Raamat on meie ema ja isa, –
ka nendele vähestele, kes raamatut võõristavad või raamatut ei ole kunagi kätte
võtnudki. Üks mu sõber kirjutas mulle nii: “Avatud raamat
on nagu targa isa jutt oma
poegadele, aga ka vendadele.
Avatud raamat on nagu ema
kaitsvad põlved, mille vahel

väikene inimene tunneb ennast sama julge, tugeva ja
rõõmsana nagu teda hoidja
ema. See on suur ja soe usalduse tunne.”
Selleaastaste raamatukogupäevade „Olgem avatud raamatute rahvas“ avaüritus, mille
korraldasid
Harju
Maakonnaraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Liit
Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi toetusel, toimus
eelmisel reedel Keila Kultuurikeskuses. Tervitussõnad ütles
ka Keila linnapea Tanel Mõistus.
Raamatukogupäevade avaüritusele oli kutsutud raamatukogundusega tegelevaid inimesi
üle
Eesti.
Kohaletulnutele esines Eesti
Kirjanike Liidu esimees Karl

matutele lähemale ja lood on
enamasti ka õpetliku sisuga.
Keilas asuv Harju Maakonnaraamatukogu avas samal
päeval lugemissaalis näituse
„Harjust pärit kirjanikud“.
Pärastlõunal oli kavas KA

Martin Sinijärv üleskutsega
„Olgem avatud raamatute rahvas”. Piret Päär Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskusest
rääkis jutuvestmise tähendusest tänapäeval ning raamatust
kui Eesti märgist andis ülevaate Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu teadur Anne
Valmas.
Kõik kõnelejad rõhutasid
raamatute tähtsust tänapäeva
ühiskonnas ja panid raamatukogu töötajatele südamele tutvustada ka lugejatele head kirjandust. Soovitati kirjutada
raamatuid ja selle kaudu tutvustada maailmale meie väikest riiki. Piret Päär kutsus
üles jutustama ka tänapäeval
lastele lugusid, eeskätt Eesti
rahva pärimusjutte. Jutuvestmisega toob vanem lapsed raa-

Teatri lavakava Friedebert Tuglase loomingust „Poeet ja
idioot“.
Üle-eestilised raamatukogupäevad kestavad kuni oktoobri lõpuni.

lõik novembri lõpuks.
Suvel korrastati veel mitmeid tänavaid ja järgmine aasta plaanitakse välja ehitada
Muraste asula kõrvalteed.
Valmis Harku valla hariduslugu tutvustav raamat
Ilmus Terje Urbaniku koostatud Harku valla hariduslugu
tutvustav raamat „Killukesi
Harku valla haridusloost”.
Raamat tutvustab Harku hariduslugu aastani 1940. Kaardistatud on valla koolivõrk,
tutvustatakse koolmeistreid,
külakooli, mõisakoole, aga ka
riigi kasvatusasutusi. Kui tänapäeval tegutseb valla territooriumil kolm kooli, siis eelmisel
sajandil võis neid leida kümmekond.
Pikemaid lugusid
leiab Haabersti, Harku, Rannamõisa ja Vääna koolielu kohta.

Harku valla elanike fotokonkurss „Minu Kodukoht”
MTÜ Suurupi Selts korraldab 10. oktoobrist kuni 15.
detsembrini 2007 Harku valda
ja valla inimesi kajastava fotokonkursi „Minu kodukoht”.
Konkursi eesmärgiks on tutvustada Harku valda läbi sealsete inimeste, sündmuste, looduse, vaatamisväärsuste ja
huvitavate kohtade. Osaleda
võivad kõik Harku valla elanikud.
Rae vallas tuleb ühistutel
hakata jäätmemaju rajama
Rae vallas kehtiv jäätmehoolduseeskiri näeb ette, et
ühistutel peab olema jäätmemaja, seega tuleb ühistutel hakata hoolt kandma jäätmemajade rajamise eest. Ühistutel
tuleb leida sobiv jäätmemaja
projekt ja kooskõlastada arhi-

Esmaspäeval, 22. oktoobril
Keila linnavalitsuses toimunud
infotunnile kogunes üle kahekümne Keila ettevõtte esindaja, sealhulgas kõigi suuremate
ettevõtete tippjuhid.
Infotund oli esimene omataoline, kuid linnapea Tanel
Mõistus avaldas lootust, et
kokkusaamisest saab traditsioon, mis aitab tihendada
suhteid ettevõtjate ning linnavõimu vahel.
Linnapea Tanel Mõistus
tutvustas kohalviibijatele linna
vastuuendatud arengukava ja
rääkis lähiaastate investeeringukavadest: „Keila on LääneHarjumaa suurim linn, kuid
sooviks on saada piirkonna
tõeliseks keskuseks.”
Lisaks oli ümarlaual juttu
järgmise aasta kui linna juubeliaasta suurematest üritustest,
Lääne-Harju ettevõtlusinkubaatori rajamise ideest ning
Keila Lehest. Linnapea kutsus
ettevõtjaid üles end linnaelus
rohkem näitama.

Foto: valdur vacht

Sipsikus oli lindude
nädal

Olgem avatud raamatute rahvas

foto: valdur vacht

Huvitavat teistest omavalitsustest
Uued kergliiklusteed
Harku vallas
Tänavu sügiseks on Harku
vallas valminud koostöös Põhja Regionaalse Maanteeametiga kokku 8.4km kergliiklusteid.
Septembri lõpus valmis valgustatud kergliiklustee Rannamõisa kirikust Tabasalu tõusuni,
millele plaanitakse
järgmisel aastal ehitada pikendus Tabasalu tõusust allapoole. Teelõik Rannamõisa kirikust Murasteni sai rohkem kui
meetri võrra teekatet juurde.
Välja ehitati mahasõidud, ristmikud ja bussitaskud, kuhu
paigaldati ka uued ootepaviljonid.
Lisaks rajati maantee äärde
sidekaablid, gaasitrass ning
paralleelselt jooksev kolme
meetri laiune kergliiklustee.
Täisvalgustuse saab antud tee-
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tektuurne lahendus ja asukoht
valla ehitusametiga. Esitada
tuleb ka kirjalik taotlus kortermaja asendiplaani ja rajatava jäätmemaja joonistega. Kui
kõik on plaanipärane, annab
vallavalitsus loa jäätmemaja
rajamiseks.
Rae valda rajatakse ringrada ja suusatunnel
Sihtasutus Rae vabaajakeskus sai loa ehitada Tartu mnt
äärde Aaviku külas asuvale
Ringi maaüksusele vabaajakeskuse. Motospordi Arendamise
OÜ ja Rae Vallavalitsus planeerisid ehitada antud maaüksusele suusatunneli ja ringraja. Töö käigus lisandus veelgi
huvilisi ning kui lõpuks saab
kõik eskiisikohaselt ellu viidud, on võimalik kompleksis
tegeleda motosprodiga, suusatada aastaringselt, kasutada

suusanõlva muudeks tegevusteks, samuti uisutada ja tegeleda mudelauto võidusõiduga.
26. oktoobril toimub Viimsi koolis Harjumaa õpetajate konverents
Konverentsi
korraldavad
Viimsi kool, Püünsi põhikool,
Keila gümnaasium ning KeilaJoa sanatoorne internaatkool.
Konverentsi põhiliseks teemaks on püsivad väärtused
koolis ning multikultuursus
koolikeskkonnas. Konverentsi
peaesineja on religioonipedagoogika dotsent dr Pille Valk.
Töötubades juhendavad õpetajad Loo keskkoolist, Viimsi
koolist, Keila gümnaasiumist
jt.

Kogu eelmise nädala õppetöö oli Keila lasteaias Sipsik
seotud lindudega.
Juba esmaspäeval käisid
rühmad otsimas ja vaatlemas
linnaruumis näha olevaid linde.
Neljapäeval
külastasime
Ämari lennubaasi.
Vaatasime, kui suured on rajad, mida
lennukid vajavad õhku tõusmiseks. Kuidas mõni lennuk võtab pikalt hoogu ja teine suudab jalgpallistaadioniltki õhku
tõusta. Tore kaplan tutvustas
lastele lennubaasis töötavaid
ametimehi ja nende tegevusi.
Lapsed said näha ehtsat lennukit ja sellesse sisse pugeda,
samuti jälgida lennuki starti ja
proovilendu. Käidi vaatamas
helikopterit ja kopterite angaare, mis olid kavalasti maapinnaga ühtlaseks maskeeritud.
Lindude nädala lõpetasid
linnud ise. Lapsed said kuulata
troopilistest lindudest huvitavaid fakte - kuidas soojamaalinnud sattusid inimeste kodudesse, miks looduses rohelist
värvi kaanaarilinnud puuris
elades kollaseks värvuvad ja
kuidas linde toitma ja hoidma
peab.

4

Uudised

keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus tunnistas kehtetuks korralduse
nr 159 03.05.2007.a, millega algatati Ülesõidu tn 5A
ja 5B kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeringu koostamist peeti
algselt vajalikuks Ülesõidu
tn 5A kinnistul asuva korter-elamu pööningukorrusele eluruumide ehitamiseks.
Planeeringu
koostamisel selgus, et huvitatud isiku soov on laiendada oma korterit pöönin-

gule,
katuse
mahtu
muutmata. Kuna uute korterite ehitamist ei kavandata, ei ole tegemist linnaruumiliste muutustega, mis
nõuaksid detailplaneeringu
koostamist. Ülesõidu 5B
kinnistule juurdepääsuks
vajaliku servituudi saab
Ülesõidu tn 5A kinnistule
seada omanike kokkuleppel. Antud olukorras võib
väljastada projekteerimistingimused ilma detailplaneeringut koostamata.

Detailplaneeringu algatamine
Keila Linnavalitsus võttis
vastu ja suunas avalikustamisele “Paldiski mnt, Ehitajate tee, Pargi tänava ja Pargi tn 30 vahelise ala
detailplaneeringu”,
mille
peaeesmärk on rajada Ehitajate tee ja Paldiski mnt
nurka uus koolimaja. Männiku parki hõlmav linnale
kuuluv Ehitajate tee 1 kinnistu (158278 m²) on jagatud kolmeks krundiks: kooli

kompleksile,
laululava
kompleksile ning ülejäänud
pargialale. Lahendatud on
kruntide ja ümbritsevate
tänavate liiklus- ja parkimiskorraldus.
Detailplaneeringuga
saab tutvuda Keila Linnavalitsuse infosaalis 5. novembrist kuni 19. novembrini 2007.a tööaegadel ja
Keila linna kodulehel.

linnavalitsus teatab
Koolitee saab kuivaks
24.oktoobril alustab AS
Vensen sadeveetrassi ehitusega, millega kuu aja pärast juhitakse liigne vesi
Keila gümnaasiumi juurde
viivalt teelt.
Sadeveekaevude rida algab lasteaeda viiva tee ristmikult ja lõpeb kooli kõrval. Kokku ehitatakse välja
15 kaevu, millest 4 on restkaevud. Et igapäevast koolitööd vähem segada, loodetakse
mürarikkad
paekivisse kaevamised suu-

remas osas teha ära koolivaheajal. Kui ilm lubab, siis
lõpetatakse asfalteerimistöödega enne 26. novembrit. Kui talv jõuab enne kohale, jääb asfalteerimine
kevadeks.
Teelõik, mis viib Põhja tänavalt Keila gümnaasiumi
juurde, on oma suurte porilompidega ammu olnud
probleemiks jalgsi liikujatele. Uue sadeveetrassi valmimisega peaks see mure
saama murtud.

teade

Keila Linnavolikogu 36. istung toimub
teisipäeval, 30. oktoobril 2007 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Revisjonikomisjoni
aruanne
3. Maamaksumäära kehtestamine
4. Maamaksust maksuvabastuse korra muutmine
5. Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemise kehtetuks
tunnistamine
7. Korteriomandite võõrandamine avalikul suulisel

enampakkumisel
8. Teenuse tellimise otsustamine
9. Riigihanke tulemusel
sõlmitud hankelepingu
heakskiitmine
10. Keila Hariduse Sihtasutusele varade üleandmine
11. Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimisest
12. Kultuuritegevustoetuste
korra muutmine
13. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida
ka Keila linna veebilehe vahendusel.
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Kodututel koertel on
tihti peremees
Eelmisel nädalal Keilas
koerapüüdjate poolt püütud kolmest koerast oli kahel peremees olemas ja
nüüd peavad hooletud koerapidajad tasuma koerte
MTÜ Loomade Hoiupaigas
hoidmise kulud
Keila
Linnavalitsuse
keskkonnanõunik Anu Rei
sõnul on koera vabapidamine päris kallis „lõbu“. Koera püüdmise eest kasseerib
MTÜ Loomade Hoiupaik
140 krooni, koera hoidmise
eest varjupaigas 210 krooni
päev. Kassi puhul on nii
püüdmise kui hoidmise
päevahind 90 krooni. Lisaks saadab linnavalitsus
koera-kassiomanikule väärteomenetluse kutse, mis
võib endaga kaasa tuua
kuni 18 000 krooni suuruse
trahvinõude.
Kodutute koerte-kasside
püüdmine on ka linnale
suhteliselt kallis. Koertega
poleks probleemi, kui poleks probleemi nende omanikega. Kassid kogunevad
sinna, kuhu neil lastakse
koguneda. Kodutud kassid

pesitsevad seal, kus on soe
ja kus saab süüa. Näiteks
turul elavad kassid seepärast, et seal neid toidetakse. Samas püüavad kassid
ehk turul hiiri-rotte. Sellisel juhul oleks otstarbekas
pidada turul kasse küll, aga
nii, et nad poleks sigimisvõimelised. Kohikassid peletaksid ehk ka oma territooriumilt
teised
liigikaaslased eemale, soovitab Rei. Ka korteriühistud
peaksid hoolitsema selle
eest, et kõik keldri aknaduksed ja teised avad oleksid
suletud – siis ei tekiks ka
probleeme keldrites elavate
kassidega.
Kodutute koerte-, kasside püüdmised jätkuvad
Keilas ka edaspidi.

Foto: internet

Krimiuudised
Politsei

110

POLITSEIKROONIKA
15.10-21.10.2007.a
Registreeritud kuriteosündmusi kokku: 5
14. oktoobri öö jooksul varastati Vasara 1 lukustatud trepikojast 3 jalgratast - sinine ees
oleva korviga ning automaatse
käiguvahetusega jalgratas Sarda, 21-käiguline punast värvi
laste jalgratas Sarda, 21-käiguline valget ja punast värvi jalgratas Sarda.
15. oktoobri öö jooksul
varastati Vasara 2 trepikojast jalgratta luku lõhkumise
teel
ekstreemsportjalgratas
GT Timberline 3 (seeria ICGT
4A13557)
16. oktoobril varastati Kalda 6 lukustatud trepikojast sinine jalgratas Scott room.
17. oktoobril varastati Piiri tee 9 lukustatud trepikojast
jalgratta luku lõhkumise teel
halli- punase ja musta värvi 18
käiguline jalgratas “Sarda”
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 konstaab-

litele 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

21. oktoobril kell 19.30 alkoholijoobes meeskodanik
magas Paldiski mnt- Jaama tn
ristil. Teavitatud ja üle antud
politseile.
16. oktoobril kell 01.10 haigla ümbruses lõhutud 2
liiklusmärki, Lauluväljaku ja
kooli vahelises pargis lõhutud
6 tänavavalgustit, liigub ringi
joobes noorukite seltskond,
kedagi tabada ei õnnestunud,
teavitatud politseid.
19. oktoobril kell 22.30 jaamahoonel lõhutud 1 aken.
20. oktoobril kell 12.22 Jaama tn apteegist varastas
noorem mees kotiga rohtusid
ja kasutatud retsepte. Põgenedes hüppas üle aia ja kadus,
tabada ei õnnestunud.
21. oktoobril kell 01.25 - Vikerkaare lasteaial 2 põikprussi
puruks löödud
21. oktoobril kell 23.20 Keskväljak 5 toimus kaklus,
kutsutud korrale ja saadetud
seltskond laiali.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости город- запланирована
на
ского собрания
время школьных каникул. (стр. 4)
Городское собрание признало недейВ Кейла открыствительным распо- лись библиотечряжение № 159 от ные дни
03.05.2007 г., согласно которому была
19 октября, в пятначата работа по де- ницу, в городском
тальному планиро- центре культуры сованию перестройки стоялось торжествендомов 5А и 5В на ул. ное открытие библиЮлесыйду. В ходе со- отечных дней «Будем
ставления детально- открыты, книжный
го
планирования народ». В организабыло выяснено, что ции
мероприятия
результат перестрой- участвовали библиоки не предполагает тека Харьюского уезизменений в город- да и Союз библиотеском пространстве и карей Эстонии при
внешнем облике до- поддержке
Минимов. Сложившаяся стерства культуры и
ситуация не требует Фонда «Культурный
наличия предвари- капитал». Со словательной детальной ми приветствия к
планировки. (стр. 4) участникам обратился мэр города Т.МыйШкольный обед стус. В этот же день в
будет дороже
читальном зале уездной библиотеки была
10 октября город- открыта
выставка
ское правительство «Писатели Харьюприняло предложе- ского уезда». (стр. 3)
ние фирмы «Комлинк», обеспечиваюГородские влащей
питание
в сти рассказали о
школах города, со- своих планах предгласно которому сто- принимателям
имость
школьного
питания, начиная с 3
В понедельник, 22
ноября 2007 года, бу- октября, в мэрии содет следующая: суп стоялся инфочас, на
будет стоить 12 крон, котором присутствожаркое – 19 крон. вало около 20 предНеобходимость под- ставителей городских
нять цены на пита- предприятий, в том
ние была вызвана, по числе и руководитесловам представите- ли высшего звена. На
ля «Комлинка», ро- инфочасе выступил
стом цен на продук- мэр Т.Мыйстус, кототы. (стр. 3)
рый в своей речи выразил надежду, что
Дорога к школе такие инфочасы стабудет приведена в нут традиционными,
порядок
что, в свою очередь,
поспособствует раз24 октября будет витию более тесных
начато строительство связей между предтрассы, с помощью ставителями городкоторой уже через ских властей и предмесяц можно будет п р и н и м а т е л я м и .
убрать
большую Среди вопросов, обчасть лишней воды, суждавшихся
на
скопившейся на до- встрече, были затророге, ведущей к Кей- нуты
предстоящие
лаской
гимназии. мероприятия по слуСтроительство ряда чаю юбилея города,
накопительных ко- также говорилось о
лодцев начнется на новой городской гаперекрестке дорог, зете, о планах создаведущих к школе и ния в городе преддетсаду, и будет про- принимательского
должено до самой инкубатора. (стр. 3)
школы. Всего будет
построено 15 накопительных колодцев.
Чтобы не мешать
проведению уроков,
большая часть работ

Päevakorral

Reede, 26.10.2007 • Nr 4 (4)

peateema

Kas Keila on talveks valmis?

doris matteus
doris@KEILA.EE

Kas talv tuleb sel aastal ootamatult või ollakse selleks
valmis, räägib Keila abilinnapea Enno Fels.

Millised on AS Jaakson ja
Co täpsed kohustused?
Vastavalt lepingule kohustub töövõtja organiseerima
taliteenistuse ööpäevaringse
valve ning teostama lume- ja
libedusetõrje.
Tagatud peab olema jalakäijate ligipääs ülekäiguradadele ja bussipeatustest bussile. Muuhulgas peab AS
Jaakson ja Co teostama ka talvist löökaukude remonti.
Millised reeglid kehtivad
tänavate hooldamisel?
Sõiduteedest on kõrgeimas
hoolduskategoorias Luha ja
Ülesõidu tänav, Paldiski ja
Haapsalu maantee ning Keskväljak. Järgmisena võetakse
ette Keskväljaku parklad, Põhja, Pae, Piiri, Geoloogide, Kullerkupu, Pargi, Jaama, Uus,
Koidu, Eha, Jõe, Tähe, Posti
tänav, Tallinna maantee, Ehitajate tee ning teised jaotus- ja
kõrvaltänavad.
Oleme korraldanud tänavate koristamist siiski nii, et
peatänavate koristamisega samal ajal käib töö ka kõrvaltä-

Lühidalt
Eesti Lions klubid
kogusid nädalaga
500 000 krooni.

Kas Keila on talveks
valmis? Talv tuleb
alati ootamatult.
Äkki ühel hommikul
tabab Eestit ja ka
Keila linna esimene lumesadu või
esimene talvine
libe. Ootamatu
ilmamuutuse tõttu on häda käes
igal majaomanikul,
rääkimata kõigi
Keila avalike teede
korrashoidjast –
linnavalitsusest

Kuidas on korraldatud
Keila linnas talvine tänavahooldus?
Tänavate talvise hoolduse
aluseks on hetkel Keila linna
ja AS Jaakson ja Co vaheline
leping, mis sõlmiti selle aasta
1.jaanuarist kolmeks aastaks.
Lepingu kogumaksumus on
ligi 3,2 miljonit krooni ning
see hõlmab kogu tänavatehooldust. Et operatiivseks
reageerimiseks vajalik lumetõrjetehnika asuks Keilas, kasutab ettevõte alltöövõttu,
mida tellib AS Kevalt. Vajadusel toob AS Jaakson ja Co masinaid Tallinnast juurde.
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Foto: valdur vacht

Talitehnika on stardivalmis
navatel. Kokku kuulub talihooldusele üle neljakümne
kilomeetri tänavaid, 18 km
kerg- ja kõnniteid, lisaks 19
bussipeatust ja 33 ülekäigurada. Koristatavate tänavate arv
läheneb sajale, sest uute elamurajoonide tekkimisega suureneb ka puhastamist vajavate
tänavate hulk.
Tõrjevahenditest kasutatakse olulisema tähtsusega
tänavatel libedusetõrjel temperatuuril kuni -10 kraadi ainult kloriide, külmema temperatuuri puhul võib kasutada
ka pestud killustikku. Kõnniteedel ja parklates tohib libedusetõrjeks kasutada ainult
pestud killustikku. Liiva kasutamine on keelatud kevadise

tolmupilvede
vältimiseks.
Loodetavasti saame varasematest aastatest kiiremini hakkama ka graniitkillustiku kogumisega.
Milliseid probleeme näete ette?
Linnakodanikud on avaldanud kartust, et uued ringristmikud Keila kesklinnas muudavad
lumekoristuse
raskemaks. Tõepoolest muutus Keskväljaku rekonstrueerimisega lumetõrje selles piirkonnas
keerukamaks.
Lahendus on lume võimalikult
kiires äraveos, mida linnavalitsus kavatseb ka nõuda.
Lume äravedu korraldatakse
ka regulaarselt muudes liik-

lust ja parkimist takistavates
kohtades.
Üks igipõline vaidlus on, et
puhastatud kõnniteed ja väravaesised lükatakse sahkautode
poolt taas umbe. Samal ajal
esineb ka vastupidiseid olukordi, kus kojamehed lükkavad lume koristatud teele. Päriselt sellist olukorda vältida
ei saa, seda eriti tugevate lumesadude korral. Siiski loodan, et inimesed suudavad
vastastikku üksteise töösse
lugupidavalt suhtuda.
Millised on linnakodanike
endi talvised kohustused?
Tuletaksin kindlasti meelde, et iga kinnistuomaniku
kohustus on puhastada ning

lumest ja libedusest vaba hoida oma kinnistuga piirnev
kõnnitee. Enne teiste tööd
kritiseerimist tuleb oma kohustused täita.
Hoolimata tänavate hooldustöödest on talvised liiklustingimused oluliselt erinevad
suvistest ja sellega tuleb kõigil
jalgsi ja autoga liiklejatel arvestada. Talviti ongi libe ja sajab lund. Linn annab oma parima
lume
ja
libeduse
tõrjumisel, kuid ennekõike
peab igaüks ikka ise enda eest
hoolitsema – libedate jalanõudega on libe ka graniitkillustikuga kaetud kõnniteel ja siledate rehvidega ei saa pidama
isegi kuival asfaltkattel.

Hooldustsükli aeg tundides
Tee
seisunditase

Lume ja lörtsi
eemaldamine
sõiduteelt

Libedusetõrje

4
3
2
1

2
5
12
36

2
4
8
24

Soolalume segu
eemaldamine
sõiduteelt
4
8

Kõnnitee
puhastamine ja
libedusetõrje
6
8
12
12

Teerajatise kohta
kehtivate
täiendavate nõuete
täitmine
8
12
24
36

Libedusetõrje tänava
ohtlikes
kohtades
1
2
4
6

Keila linna tänavate talihoolde seisunditase:
Tase 4: Luha tn, Ülesõidu tn, Paldiski mnt, Haapsalu mnt, Keskväljaku tn.
Tase 3: Keskväljaku piirkonan praklad, Põhja tn, Pae tn, Piiri tn, Geoloogide tn, Kullerkupu tn, Ehitajate tee, Pargi tn, Jaama
tn, Uus tn, Koidu tn, Eha tn, Jõe tn, Tähe tn, Tallinna mnt, Posti tn.
Tase 2: väiksemad linnatänavad
Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus “Tee seisundinõuded”

Möödunud nädala jooksul
korjasid kõikide Eesti Lions
klubide liikmed suuremates
kaubanduskeskustes annetusi pimedate laste heaks. Eesti
Lions klubide poolt algatatud
heategevuskampaania „Saa
nägijaks!” esimese nädalaga
on kogutud juba pool miljonit
krooni. Sellele lisandub IdaTallinna Keskhaigla poolt tehtud suurannetus summas 287
500 krooni.
LC Keila viis heategevuskampaania „Saa nägijaks!”
läbi Rõõmu kaubamajas. Keila
Lionsklubi korjanduskast oli
väljas esmaspäeva hommikust, klubi liikmed osalesid aktiivse kohalolekuga kolmapäeva õhtust kuni pühapäevani.
Rahaliste annetuste tegijatele
kingiti tänutäheks vastavalt
summale rukkilille-disainiga
magnet või rinnamärk. Nädalaga koguti Keilas annetustena 21 930 krooni.
Kampaania „Saa nägijaks!“
eesmärk on koguda iga Eesti inimese kohta vähemalt 1
kroon ehk kokku umbes 1,4
miljonit krooni. Annetatud
rahasumma eest aidatakse
osta Ida-Tallinna Keskhaigla
silmakliinikule
enneaegselt
sündinud laste silmapõhjade
diagnoosimise aparaat, lisaks toetatakse Tartu Emajõe
vaegnägijate kooli abivahendite ostmisel ning Tallinna Heleni kooli pimedate klassi punktkirja raamatute ostmisel.
Teise eesmärgina sooviti
antud kampaaniaga pälvida
suuremat avalikkuse tähelepanu laste nägemispuude
probleemile tänases Eestis.
Kahjuks on enneaegselt vastsündinute arv iga-aastaselt
kasvav, mistõttu meie ühine
abikäsi ja mõistmine on neile
lastele äärmiselt hädavajalik
ka edaspidi.
Personaalsel tasemel jätkub kampaania kuni jõuludeni,
seejärel tehakse lõplikud kokkuvõtted.
Annetusteks
on
avatud arveldusarve number
10220071181016, saajaks märkida „Lions“
Tänudega abivajavate
laste nimel,
Keila Lionsklubi

Foto: keila lions klubi
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inimene

vaba aeg

Kui tahad, et vihma sadama hakkaks,
mine tsikliga välja

Keila Noortekeskuse
sünnipäevanädal

doris matteus
doris@keila.ee

maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Keilas tegutseb juba neli aastat klubi, mille avalikud tegemised ei saa kellegi kõrvust
mööda minna, hoolimata sellest, et nad avalikkuse ees palju esinenud ei ole.
Nimelt on ligi 40 Keilast ning
Keila ümbrusest pärit meest
just nii kaua igal kolmapäeval
kokku saanud, et tegeleda oma
ühise hobiga – mootorratastega.
Vestlesin klubi asutaja ja presidendi Eugen Pässiga.
Kõigepealt mootorratastega mitte tuttav oleva inimese küsimus - mis on tsiklisõidus nii toredat, mis sunnib
pidevalt sadulasse?
Sõidust saadav fiiling. Kui
päev on igatpidi viltu vedanud, siis istud ratta selga ja
kui tuult kõrvus vilisemas
kuuled ja maantee lõhnad ära
tunned, ununeb raske päev.
Tsikli seljas tunned lõhna,
tuult, näed üüratult rohkem
kui autost. Miski ei piira.
Kuidas tekkis mõte asutada motoklubi? Miks üldse
klubi? Miks mitte niisama
sõita?
Eks see ole selline hobi, et
sõidetakse noorena ja siis hiljem, kui kõik muu elus on paika loksunud, võetakse noorusehobi jälle üles. Minu puhul
tuli motopisik tagasi, kui poeg
endale mootorratta ostis.
Proovisin ning ostsingi omale
ka ratta. Edasi läks nagu ikka
- sõitsin sõbrad-tuttavad läbi,
siis tekkis küsimus, mis edasi.

Foto: doris matteus

Üksi ringi sõitmine on küll alguses huvitav, aga kui kõik
tuttavad on üle vaadatud, hakkad otsima uut ja huvitavat.
Esimesel korral oli meid laua
taga 13. Nelja aasta jooksul
oleme vaikselt arenenud ning
kohe-kohe saab klubil olema
üle 40 liikme. Kõige vanem
neist on 60 ligi, noorimad alla
20. Arenenud on loomulikult
ka rattad.
Hea on omasuguste inimestega suhelda, teistelt õppida
ning jagada nendega ka oma
kogemusi. Vastupidiselt näiteks bridžiklubile, kus peaasi
on klubikaaslasele oma kaarte
mitte näidata, on motoklubi
puhul kogemuste vahetamine
väga oluline osa tegevusest.
Traditsiooniks on saanud klubi suvepäevad, jaanipäeva peame samuti klubi inimestega
koos. Kõik on ju omavahel

Foto: doris matteus

tuttavad. Hooaja lõpetame
alati pidulikult, käime ühiselt
reisimas - sel aastal näiteks
Ahvenamaal.
Mida teeb motoklubi talvel,
kui sõitmas käia ei ole just
meeldiv? Mootorratas ei ole
just ilmastikukindel sõiduriist.
Sügisel ajame oma ratsud
sellisesse korda, et kevadel
saaks kohe võtta ja sõita. Kohtume ka talvel, mitte küll igal
nädalal, aga üle nädala ikka.
Teeme suveks plaane, jagame
ülesandeid, räägime niisama
– tehnikast, ratastest. Nokitseme rataste kallal, korrastame tehnikat.
Ega see talv nii pikk olegi.
Sellegipoolest on tõesti ilm
see, mis tsiklisõitu teinekord
ära kipub rikkuma. Kehtib ütlus - kui tahad, et vihma sadama hakkaks, mine tsikliga välja. Samas aga kehtib ka reegel,
et pole halba ilma, vaid oludele mittevastav varustus. On
täiesti olemas varustus vihma
ja külmaga sõitmiseks. Iseasi
on, kui nauditav sellistes oludes sõit on.

Tegemist on siiski üsna
ohtliku hobiga?
Mootorratas on tõespoolest
väike, teda ei kipu nägema –
mustas nahas mees musta
kiivriga mustal teel ei paista
kergesti silma. Seda enam
pead ise olema tähelepanelik.
Kui oled ise tähelepanelik, siis
pääsed kergelt, kui oma õigust
taga nõudma lähed, ei ole õnnetus kaugel. Ohutum on sõita grupis – suuremat seltskonda ikka nähakse. Kolonnis
liikumine mõjub distsiplineerivalt ka teistele liiklejatele.
Üldjuhul püüame olla seadusekuulekad.
Teie liikmeskond on üsna
kindel. Kes võib üldse saada
motoklubi liikmeks?
Enamasti leitakse meid kas
tuttavate või meie veebilehe
www.mckeila.ee kaudu. Kõigepealt peab klubi liikmeks
saada soovija muidugi veidi
aega meiega kaasa sõitma ja
tõestama, et on tõeline tsiklija klubihuviline, mitte ei soovi meiega ühineda selleks, et
saada seljale embleem.

VEEDA SÜGISVAHEAEG
NOORTEKESKUSES
5.SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD NÄDALAL
“Mitmetahuline
noortekeskus”
29. oktoober – 2. november
ESMASPÄEV Sportlik esmaspäev ronimise, põrkavate
pallide ja kiikuningaga
11.00-14.00 Avatud kaljuronimissein spordisaalis
14.00-14.45 Korvpallivisete võistlus
17.00 – 19.30 Lauatennise
nipid. Näpunäiteid jagab Katrin Marks Nõmme Sprodiklubist
17.30-21.00 Kiikuningas II
Registreerimine: knk@keila.
ee, tel. 6099089 või noorsootöötaja juures kohapeal
TEISPÄEV Lemmiklooma
päev: VÕTA JA JÄTA!
Fotonäitus “Minu lemmik”.
Too oma lemmikloomast foto
(paberil)
noortekeskusesse
29.oktoobriks.
13.00-17.00 - Tutvumine
erinevate koduloomadega
13.00-17.00 - Kinobuss saad valmistada juhendajate
abiga multifilmi
Film “Operaator Kõps”

KOLMAPÄEV
Meistrid
sünnivad harjutades ehk päev
täis töötubasid
12.00-15.00 - Moekunstnik
Reet Aus räägib ja näitab praktiliselt, kuidas teha vanadest
uusi ja moekaid rõivaid
15.00-17.00 - Ehete valmistamise töötuba
18.00-20.30 - Kokteilijookide (barista Jaanus Savisto)
ja suupistete (Tiia Eesmaa)
valmistamine
NELJAPÄEV
Kontsert
Võimla duurid
18.00-22.30 - Kontsert, kus
astuvad üles: Eliit, Börte, Juhan
tegi,
Rahe
Vanusepiiranguta!
REEDE Pidu
18.00-22.30 - Plaate mängivad DJ-d: TSR, Priidas, Märt
+
üllatusesinejad
Peaesineja: Rey – beatbox
Meil ollakse kaine!
Osavõtt kõikidest üritustest TASUTA!
Info:
Tel. 6099089
E-post: knk@keila.ee
Paldiski mnt 28F, Keila
www.keilanoortekeskus.ee
Toetajad: Keila Linnavalitsus ja Harju Maavalitsus
„ANK projektikonkurss“

Foto: eliit

Neljapäeval esineb Noortekeskuses ansambel Eliit

KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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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
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
Laste- ja noorteteater Reky
lasteetendus
„KOLM PÕRSAKEST”

16. november, kell 11.00 Pilet
50.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Vana- Baskini Teater
„VIIMANE SIGAR”

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

muud üritused

1,7 a väike poiss otsib endale toredat hoidjat paariks päevaks nädalas, erinevatel aegadel. Angela, 5100037
Seoses töömahu suurenemisega otsime aiaehitajat/
paigaldajat.
Töö asukoht Harku vald,
Kumna küla.
Lisainfo: www.kumnametall.ee
56229960 Raul
Palk katseajal alates 50kr/h
(neto)

26.09.2007			
3.10.2007			
13.10.2007			
20.10.2007			

70.a.
		
		

Keila Pensionäride ühenduse
„SÜGISPIDU”

28. oktoober kell 15.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse
„ÜLDKOOSOLEK”

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

kogudus
22. pühapäev pärast nelipüha
28.oktoober, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Jh 15:9-17
			

muu

Müüa IKEA ühekohaline metallist narivoodi koos
madratsiga. Vähekasutatud ja
mõõtudega 95x206 cm.
Küsi hinda ja fotot, e-mail:
kristi.toon@gmail.com.
Müüa Honda FR-V 2.0
Mahtuniversaal, aasta:
08/2005, mootor: 2.0, kütus:
bensiin, läbisõit: 41000 km,
vedav sild: esivedu, käigukast:
manuaal, värvus: tumesinine
Hind: 278 000.- EEK
Soodushind: 265 000.- EEK
Vaata fotot:
http://www.mlauto.ee/kasauto_fr-v.php, Lähem informatsioon: kristi.toon@gmail.com

Poisid ja tüdrukud!
Tantsuansambel „SPEKTER“
ootab uude loodavasse lasterühma uusi liikmeid.
7. kuni 9.aastane poiss või tüdruk, TULE MEILE TANTSIMA!
Tantsime eesti rahvatantse ja
ka muid tantse.
Treeningud toimuvad:
Teisipäeval kell 16.00 – 17.00,
Neljapäeval kell 17.00 – 18.00
Esimesel korral tule koos ema
või isaga.
Lisainfo telefonil: 6045045
Keila Kultuurikeskus

-

Lembit Markus
AnatoliI Norman
Aune Saar
MariaTatarina

				
75.a.
		
			
80.a.		
				
			
85.a.
				
95.a.
				

Saima Agonen
Johannes Kuusk
Erich Põlluveer
Linda Maasing

Mälestame oma endist
Tuhatkond küsimust

Kallis Marian!
Siiras kaastunne Sulle ja Sinu
lähedastele armsa

EMA
kaotuse puhul.
Klassikaaslased ja

tantsijat

põrkumas vastu seina.
Lõhandik süsimust
õhkab vaid leina, leina.
(H. Jürisson)
Keila Gümnaasium teatab kurbusega,
et on lahkunud meie õpetaja

Maarika
Künnapas
Avaldame kaastunnet
perekonnale.
Keila Gümnaasiumi võõrkeele
õpetajad

Maarika
Künnapas

kaastunnet tema omastele

Avaldame kaastunnet lahkunu omastele.

Keila kultuurikeskus

Armas Marian!

Kallis Marian!

ja avaldame sügavat

(15.10.1973 - 21.10.2007)

Oleme oma mõtetes

Langetame koos Sinuga

Sinuga ajal, mil

kurbuses pea, kui jätad hüvasti

oled kaotanud oma kõige

kalli ema

kallima –

Maarika
Künnapas

EMA

´ega.

Südamlik kaastunne
trennikaaslaste poolt kõigile

Tantsuansambli “Spekter”

lähedastele

lasterühm

Valguse süda jäi seisma.
Päev pani uksed kinni.
Öö avas valu väravad.
(K. Lepik)
On lahkunud kallis õpetaja

Maarika
Künnapas

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

Maarika
Künnapas

´e

kaotuse puhul.

perekonnale.

Keila Linnavalitsus

teated

Annika Ilusalongis
ootavad Teid-

Juurviljapõrgu
Padise Vald
Scorpion
Harju Elekter
Glamox
Royal Ehitus

Mängud toimuvad Keila Gümnaasiumis

*kosmeetik
*küünetehnik
*massöör
*juuksur
*solaarium
Paldiski mnt.21, Keila ( Tervisekeskuse kõrval, Harju KEKi
majas) Tel. 6 712 738
www.annikailusalong.com

´t

Maarika
Künnapas

klassijuhataja

Avaldame sügavat kaastunnet

Keila Liiga
Mängude ajad 28.10.2007
Speed				
Vasalemma Vald		
A4 KV				
Turba Gümnaasium II
Turba Gümnaasium I
Mõigu				

Sünnipäevad

		

6.b klass ja klassijuhataja.

12.30
13.40
14.50
16.00
17.10
18.20

Mirtel Kaber
Sebastian Siig
Maksim Raevskiy
Daniel-Thor Mägi

		

On lahkunud kallis kolleeg

müük

Vajatakse hambaarsti assistenti. Soovitav meditsiiniline
haridus.Võimalik väljaõpe
kohapeal. Tel. 56675153

Sündinud

Kinobussis „GEORG”

Kuulutused
Töö

Palju õnne!

kino
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

7

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.

8
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

Aitan müüa

KLIENDIPÄEV 3. NOVEMBER
KELL 12-15!

sinu kinnisvara

EKSKLUSIIVSED
RIDAELAMUBOKSID
TAMMERMAA
ELAMURAJOONIS

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale
www.lemeks.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal
MÜÜB:
lõhutud küttepuid.
OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali
INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Tea Astover
Tel. 510 2335
Vaata meie pakkumisi
www.vestman.ee

Andrus Soonsein 50 94 112
www.tammermaa.ee

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

Reklaamipinnad

OÜ Varahooldus võtab
tööle

majahoidja
Vajalik elukoht Keilas
või lähikonnas.
Sooviavaldus koos
kontaktandmetega
palun saata hiljemalt
30.novembriks 2007.a.
aadressil
Keila Keskväljak 15.
e-post: varahooldus@
varahooldus.ee;
faks 6780208.
Info telefonil 6780208.

Keila linnavalitsus kuulutab konkursi
OÜ Varahooldus

juhataja
(juhatuse liige)

ametikoha täitmiseks.
Avaldus koos CV ga saata Keila linnavalitsusse hiljemalt
01. nov 2007 a.
OÜ Varahoolduse juhataja kohustused:
1.Äriettevõtte juhtimine
2.Linnavara (hooned, rajatised) hooldamise ja remondi
korraldamine vastavalt linnaga sõlmitud lepingule
3.Muu äritegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale.
Lisainformatsioon Keila linnavalitsusest
(abilinnapea Enno Fels)

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

