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Lasteaiakohtade
probleemile on loota lahendust
Kohaliku
omavalitsuse
üheks kõige selgemini väljendatud kohustuseks on luua
oma lastele võimalus käia elukohajärgses
lasteasutuses.
Suures osas seoses inimeste
senisest
suuremamahulise
ümberpaiknemisega viimastel
aastatel on vähemalt Harjumaa

inimene

vallad-linnad enamuses suurema või väiksema probleemi
ees – lasteaiakohti ei jätku kõigile soovijatele.
Samasugune on olukord
Keila linnas. Lasteaia järjekord
on pikk ning kohti ei ole piisavalt. Lapsevanemad tunnevad
juba enne uue linnakodaniku

sündi muret, mis saab siis, kui
ema taas tööle peab minema
ning tekib vajadus lapsehoiuteenuse järele. Tõsi, paljudes
riikides ei paku ei riik ega kohalik omavalitsus kellelegi lasteaiakohta, kuid Eestis on linnal-vallal vägagi kindel ja
selgelt väljendatud kohustus.

SPORT

Keila pensionärid
pidasid sügispidu
28. oktoobril toimus Keila
Kultuurikeskuses Keila pensionäride ühenduse sügispidu

Keila lasteaedades käib hetkel kokku 409 last. Olemasolevad asutused - lasteaiad Miki,
Sipsik ja Vikerkaar – rohkem
paigutada ei võimalda. Ruumi
on niigi liiga vähe. Räägitud on
uue lasteaia rajamisest Kruusa
tänava piirkonda, tänaseks on
alanud ka ettevalmistavad

lk 6

tööd. Milline on aga tegelik
olukord
lasteaiakohtadega
Keila linnas, millised on olnud
Keila linnavõimu senised sammud selle nii aktuaalse probleemi lahendamiseks ning kas
on lootust, et lasteaiakohtade
küsimus peagi ka leevendust
leiab?

lk 5

Algamas on
veeprojekti
viimane etapp
Kuigi rahastamine ei ole
veel garanteeritud, ollakse
AS-s Keila Vesi valmis
tutvustama III projekti ala
elanikele ehitusega seonduvat. Kolmanda etapi
tööde käigus ehitatakse
magistraaltrassid ja paigaldatakse liitumispunktid.
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Viimase paari päeva jooksul on Keila linn saanud meedias suure tähelepanu osaliseks. Teemaks
seekord alkohol, täpsemalt võitlus alkoholiga. Vastne
otsus piirata alkoholimüüki on tekitanud kõneainet
nii Eesti suuremates päevalehtedes kui ka televisioonis. Erinevaid alkoholi müüki piiravaid otsuseid on
aga viimaste kuude jooksul langetatud igal pool. Nii
Tallinnas kui selle ümbruses on kehtestatud kellaajaline piirang. Sealjuures on piirangu kellaajad erinevad
– ühes kohas algab keeld kell kaheksa, teises üksteist.
Sõltuvalt olukorrast ning vajadustest ilmselt. Keila
olukord on samuti omapärane – arvestada tuleb
muuhulgas Harku vallaga, kelle territoorium ulatub
Keila linna piirini ning kes hajaasustusega aladel
müügipiiranguid kehtestanud ei ole. Pealegi on Keilas
kõige suuremaks alkoholiga seonduvaks probleemiks
selle lihtne kättesaadavus lastele ja noortele. Alaealised aga peavad kell üksteist juba kodus viibima,
seega öise alkoholimüügi piirang neid ei puuduta.
Mida siis ette võtta? Kuna hetkel üleriigilised reeglid puuduvad, on linnal võimalik kas midagi teha või
probleemi eirata. Keilas otsustati müügikohti piirata.
Tõsi, kaupluse müügipinna suhtes kehtestatud keeld
viib mõned jaemüüjad keerulisse olukorda. Samas
– millised oleksid alternatiivsed võimalused? Kuidas
suurendada sotsiaalset kontrolli – politsei ju igale
poole ja kogu aeg ei jõua? Kas Keilas on tingimata
vaja kauplusi, mis kauplevad ainult või peamiselt
alkoholiga? Alkohol ei ole esmatarbekaup. Kokkuvõttes peaks peamine eesmärk kõigil
üks olema: teha lõpp alkoholi kergele kättesaadavusele alaealistele.
Milline oleks siis õigem lahendus?

doris matteus

Noppeid Keila
linna kodulehelt
Kas linnavalitsuses puudub
loodusalaste teadmistega
inimene? Säärane küsimus
tekib iga kord kui näen, kuidas
Keila tänavate äärsete
puudega ümber käiakse.
Miks saetakse regulaarselt
tee äärteas kasvavate puude
oksad tüveni ära?Hetkel tabas
selline saatus Uue tänava
puid, millel eelmisest
laastamiskorrast polnud veel
oksad õieti kasvada jõudnudki. Samuti pole tegemist
paplitega, mis suudavad
taastuda ka siis, kui nad
kännuni maha võtta.
Uuel tänaval kasvavad aga
vahtrad ja saared, kui neid
regulaarselt sedasi tüügastada, kuivavad nad ühel hetkel
lihtsalt ära.
Lisaks, ei paku taolised
puutüükad silmale mingit ilu.
lauri birkan
Linnavalitsuses tõesti
puudub loodusteadmistega
inimene. Selleks kasutatakse
konsultantide abi. Lauri
küsimusele vastamiseks
palusin abi Tiiu Ellerilt, kes on
selles valdkonas tublisti
targem. Tiiu Eller: Puude
pügamine on nagu iga teine
tegevus linnaruumi korrastamisel. Kui puid on juba korra
lõigatud, tuleb iga 2-3 aasta
tagant hoolduslõikust
teostada. Vastasel korral kord
juba lõigatud puudel võra
tiheneb ja võra sisse tekivad
kuivanud oksad. See
omakorda teeb puud
vastuvõtlikuks haigustele,
mille tagajärjel võivad puud
kuivada. Lõikamine just
soodustab uute pungade
teket ja arengut.
Puude lõikamine on kõige
parem varakevadel, aga
lõikuse ajastamine on
keeruline, kuna tuleb ära
tabada puu mahlade jooksma
hakkamine (vahtramahl
hakkab jooksma juba
külmunud maaga). Seetõttu
sai puid lõigatud sügisel.
Linnahaljastuses praktiseeritakse just sügisel lõikust.
Pargi tänaval tehti puudele
hoolduslõikust eesmärgiga
anda kortermajale rohkem
valgust ja parandada
tänavavalgustust.
valdur vacht

tanel mõistus,
keila linnapea
Kus elad Sina? Kus elab
Sinu naaber? Millisesse omavalitsusse laekub Sinu naabri
või tegelikult Keilas elava sõbra tulumaks? Kui tema deklareeritud elukoht ei ole Keilas,
siis maksad Sina tema eest.
Iga omavalitsuse eelarves
moodustab olulisema osa üksikisiku tulumaksust laekuv
raha. Selle eest saab kohalik
omavalitsus kujundada elukeskkonda. 2006. aasta andmete põhjal maksid ligikaudu
5800 Keila maksumaksjat linnakassasse keskmiselt 7221
krooni.
Elanike registri järgi pole
Keila elanike arv viimastel aastatel suurenenud. Samas on
Keilasse tekkinud juurde vähemalt 150 uut eluruumi. Kui
igal elamispinnal elab keskmi-

selt 3 inimest, pole ligikaudu
500 inimest oma elukohaks
deklareerinud linna, kus ta tegelikult elab. Siinseid hüvesid
ta aga ometigi naudib. Nende
inimeste linnakassasse laekunud tulumaksu arvelt saaks
Keilat veelgi paremaks elukohaks kujundada. Selle raha
eest saaks mitmetele tänavatele panna siledama asfaldi,
valgustada paremini mõne tänava, ehitada lastele uue mänguväljaku, toetada veelgi enam
kultuuri ja sporti. Keila elanikuks olemine tasub ära.
Soovita naabril olla oma
kodulinna kodanik ja Sa osaled ka ise reisi loosimises!
Keila Linnavalitsus loosib
kõigi ajavahemikul 1.novembrist
kuni
31.detsembrini
2007.a Keila elanike registrisse kantud inimeste vahel
30000 krooni maksva Estraveli kinkekaardi, mille eest saavad reisile sõita uus maksumaksja ja tema soovitaja.
Samuti saab iga soovitaja koos
uue elanikuga võimaluse kahe
nädala vältel tasuta külastada
Keila Tervisekeskust.
Lisaks kuulutab Keila Linnavalitsus välja loosimise kõigi 2008. aasta 1.jaanuari seisuga Keila elanike registrisse
kantud maksumaksjate vahel.
Kõigi keilakate vahel loositakse välja viis 2500 krooni suurust preemiat. Kampaania loo-

Keilas on mitmeid tänavaid,
millel kõnnitee puudub. Aiatagust maad peab hooldama
maaomanik. Mõnes kohas on
aga väravatagusele mururibale seatud takistused – näiteks
suured põllukivid, mis takistavad jalakäijate liikumist. Kui
vabad käed on maaomanikel
töödeks tänavaäärsel maal?
Vastab Keila linna keskkonnanõunik Anu Rei.

Keila elanikuks registreerimine on väga lihtne. Selleks
tuleb täita vastav avaldus, mille blanketi leiad Keila Linnavalitsuse kodulehelt www.keila.ee
või linnavalitsuse
infoletist. Soovitaja peaks
enda nime, elukoha ja kontaktandmed lisama taotluse
tagaküljele. Täidetud dokumendid tuleb esitada ajavahemikul 1.novembrist kuni 31.
detsembri kella 12-ni Keila
Linnavalitsusele. Dokumendid võib tuua ise kohale või
saata postiga aadressil Keskväljak 11, Keila 76607.
Erandkorras võib ka ametniku koju kutsuda. Helistage
telefonil 6 790 723 ja leppige
aeg kokku. Samal telefonil
saab ka lisainformatsiooni registreerimise kohta.
Hea Keila elanik, anna panus oma kodulinna arengusse,
paranda oma elukeskkonda.
Hakka oma kodulinna kodanikuks.

täpsustus

Lugejate kirjad
Aiataguse maa hooldamisest

simistes
osalemiseks
on
oluline vastava allkirjaga kinnitada oma nõusolekut võidu
korral nime avalikustamiseks.
Auhinnasaajad avalikustatakse Keila linnapea vastuvõtul uutele kodanikele, mis toimub järgmise aasta jaanuaris.

Keila linna heakorraeeskirja
(kehtestatud Keila linnavolikogu määrusega nr 18 30. septembrist 2003 a.) kohaselt on
kinnistu omanik kohustatud
teostama heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal.
Mingisuguseid muud tegevused kinnistuomanikul väljaspool krundipiire pole lubatud.
Mõnel juhul on takistused pandud täpselt murupiirile, arvatavasti selleks, et autod murule
ei sõidaks. Jalakäijana on seal
aga raske liigelda ning selline
takistav tegevus ei ole lubatud.

26.oktoobri 2007 Keila
lehes väidab Andrus Loog,
et Keila veeprojekti lõppedes saab Keilast esimene
linn Eestis, kus kogu linna
territoorium on kaetud
ühisveevärgiga. Kahjuks
ei ole see väide tõene.
AS Kunda Vesi juhatajana pean tõdema, et juba
2006. aasta detsembrist
alates on kogu Kunda
linna territoorium (100%)
kaetud ühisveevärgiga ja
99% elanikest on ka liitunud ühisveevärgiga.
Lugupidamisega
Kaido Mäeots
AS Kunda Vesi juhataja
Keila linna elanik ja seni
ilma Keila ühisveevärgi
veeta

doris@keila.ee
Foto: anu rei

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
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Keila piirab alkoholi müüki
Keila linnavolikogu
võttis teisipäeval
vastu otsuse piirata
alkoholiga kauplemist Keila linnas.
doris matteus
doris@keila.ee

Keila linnavolikogu võttis teisipäeval vastu otsuse piirata
alkoholiga kauplemist Keila
linnas.
Alates järgmise aasta 1. veebruarist on Keila linnas keelatud alkohoolse joogiga kaubelda
kauplustes,
mille
müügisaali pind on väiksem
kui 80 m2. Hetkel on Keilas alkoholi jaemüügiga tegelevaid
kauplusi 13, müügisaali suuruse nõude sätestamine puudutab neist 5.

Samuti keelatakse alates 1.
veebruarist alkohoolse joogi
kaasamüük toitlustusasutustest.
Senisest karmimad nõuded
hakkavad järgmisel aastal kehtima ka kauplustele, kelle
müügisaali pindala edaspidigi
alkohoolsete jookidega kaubelda lubab. Nimelt peavad nad
paigaldama müügikohta turvakaamerad, mis võimaldavad
fikseerida kõik alkohoolsete
jookide müügitehingud ja nendes osalejad.
Alkoholimüügi piiramise otsustamisel ei võtnud arutelust
ega hääletamisest osa kaks volikogu liiget: Marek Kaptjuh
ning Rein Siim, kes mõlemad
muuhulgas tegelevad alkohoolsete jookide müügiga.
Linnavolikogu esimees Andrus

Loog, kes on ühtlasi Keila Tarbijate Ühistu nõukogu esimees, ennast arutelust ei taandanud,
viidates
korruptsioonivastasele seadusele, mille kohaselt on huvide
konfliktiga tegemist juhul, kui
ametiisik osaleb sellise otsuse
tegemises, mis oluliselt mõjutab tema majandushuve. Keila
TÜ käive on ligikaudu 500
miljonit ning väikepoodides
alkoholi müügi piiramine ei
mõjuta oluliselt ettevõtte käivet ega kasumit.
Eelnõu esitaja oli Keila linnavolikogu
reformierakonna
fraktsioon. Fraktsiooni esimees Andrus Loog: „Loodame, et selle määruse kehtestamisega väheneb alaealistel
võimalus osta alkoholi. Linnavolikogu enamus ning oposit-

sioon on ühel meelel selles
osas, et alkoholi kättesaadavus
alaealistele ning alkoholi kuritarvitamisest tulenevad avaliku korra rikkumised on tõsine
probleem, küll aga on erinevad
probleemi lahendamise ettepanekud. Opositsioon leiab, et
lahenduseks oleks öise alkoholimüügi piirang, reformierakonna fraktsioon ei usu, et
ajaline piirang lahendaks kõnealused probleemid – alkoholi kerge kättesaadavuse alaealistele ning avaliku korra
rikkumised. Me ei suuda muuta täiskasvanud alkohoolikute
käitumist
(alkohoolikutest
terveneb pärast pikka ravi vaid
2%), me peame võitlema selle
eest, et meie noortest ei kujuneks alkohoolikuid. Alkoholimüügi ajaline piiramine ei mõ-

juta kuidagi keelatud joogi
kättesaadavust
alaealistele.
Seevastu leiame, et tuleb tugevdada kontrolli - nii ametlikku kui sotsiaalset - alkoholimüügikohtade üle. Selle üheks
võimaluseks on piirata alkoholimüügiga tegelevate ettevõtete arvu ning kohustada müüjaid rakendama karmimaid
abinõusid, vältimaks keelatud
kauba sattumist alaealiste kätte. Tõsi, võib juhtuda, et mõni
väikepoodidest on sunnitud
alkoholimüügi lõpetamisega
uksed sulgema, kuid leiame, et
juhul kui poe käibest enamuse
moodustab alkohol, nagu väidavad väikepoodnikud eesotsas volikogu liikme Marek
Kaptjuhiga, siis – viinamüügipunkte Keilas küll vaja ei ole.”

Millised on Teie pakutavad lahendused piiramaks alkoholi kättesaadavust alaealistele?

meelis aab,
IRL Keila osakonna
juhatuse liige
Keila IRL toetab alkoholimüügi piiramist öisel ajal,
kuid taunib diskrimineeriva
(väikesed poed) ja argumenteerimata (miks just 80m2)
regulatsiooni rakendamist.
Samal ajal nõustume vajadusega paigaldada kontrollseadmeid (videokaamerad
jms) müügikohtadesse. IRL
soovib aktiivselt osaleda
alkoholitarbimist vähendavate meetmete väljatöötamisel
Keilas ning pooldab üleriigilise ja ühtse alkoholipoliitika

ago kokser,
keila linnavolikogu
liige, fraktsiooni
tasakaal esimees
Lahendusi on kindlasti mitmeid. Parimat neist on hetkel
raske välja pakkuda. Fraktsioon
Tasakaal on esimese sammuna näinud öise alkoholimüügi
piiramist Keila linnas. Sellega
ühtlustuks alkoholi kättesaadavus Harju maakonnas tervikuna. Seda lahendust on välja
pakkunud oma ala parimad
spetsialistid. Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo
Küüt on seda ettepaneku
korduvalt välja käinud. Antud
küsimuses peaks tema soovi-

tus piisavalt arvestatav olema.
Fraktsioon Tasakaal on antud
teemat korduvalt arutanud ja
leidnud, et alkoholi kättesaadavuse vähendamise seisukohalt
oleks see otsus esimene konkreetne samm. Kahjuks meie ettepanek on Reformierakonna
poolt korduvalt tagasi lükatud.
Kahju. Ka viimase Keila Linnavolikogu istungil (30.oktoobril)
andis fraktsioon Tasakaal
uuesti volikogu esimehele üle
eelnõu öise alkoholi piiramise
kohta Keila linnas. Loodame, et
kõik volikogu liikmed analüüsivad olukorda ja toetavad
antud eelnõud. Praegu on
Keila linn ainus omavalitsus

Harju maakonnas, kus ei ole
kehtestatud ühtegi piirangut
alkoholi kättesaadavuse osas.
Pärast kella 20.00 on Keila linn
muutunud Harju maakonnas
alkoholi müügi keskuseks.
Tähelepanelikuks teeb tõsiasi,
et antud olukorda püüdsid
suuremad kaupluste ketid
oma kasu silmas pidades ära
kasutada. Läbi oma esindajate Keila Linnavalitsuses ja
Keila Linnavolikogus õnnestus
neil läbi suruda eelnõu, mille
kohaselt on väikeettevõtjatelt võetud õigus alkoholiga
kaubelda. See otsus on saanud
terava kriitika osaliseks ka
Konkurentsiameti poolt.

Hämmastab see, et antud
otsuse poolt hääletas ka Keila
Linnavolikogu esimees Andrus
Loog, tagades sellega Keila
Tarbijate Ühistule järjekordse
tuluallika. Seda nimetatakse
korruptsiooniks ja sellega ei
saa ega tohi kuidagi leppida ei
praegu ega ka tulevikus. Küll
aga Reformierakonna ettepanek turvakaamerate kohustuslik paigaldamine alkoholi
müüvatesse kauplustesse on
ka fraktsiooni Tasakaal poolt
igati aksepteeritav.

uudised

Endise turuhoone
asemetäitja leitakse konkursil

Maamaksu määr tõuseb
Keila linnavolikogu kehtestas oma
oktoobrikuu istungil
maamaksumääraks
2% aastas.

doris@KEILA.EE

Keila linnavalitsuse esimese korruse vestibüülis on võimalik tutvuda töödega, mis
esitati Mihkli kiriku kõrval
asuvale platsile kavandatava
elamu ideelahenduse leidmiseks korraldatud konkursile.
Aadressil Ohtu tee 2 asuv
maa-ala, millel varem asus
nüüdseks juba lammutatud
turuhoone, on OÜ Gruss Invest omanduses, kes kavandab
alale korterelamuid. Ideelahenduste konkursi läbiviimise
vajadus tekkis muinsuskaitseinspektori soovitusest. Kokku
esitas konkursile oma töö 5 arhitektuurifirmat.
Väljapanek linnavalitsuse
on kõigile soovijatele nähtav
kuni 20. novembrini. Selle aja
vältel tutvub töödega ka linnavolikogu keskkonnakomisjon.
Konkursi võitja selgub novembri lõpus.

doris matteus
doris@KEILA.EE

foto: valdur vacht

lahendus “geko”

Endine turuhoone (üleval), üks esitatud ideelahendus (all)

Maksumäära arvestatakse
maa maksustamishinnast. Uus
maksumäär hakkab kehtima
alates 1. jaanuarist 2008.
Alates 1997. aastast on Keila linnas ühtseks maamaksumääraks 1,4%. Arvestades üldist elatustaseme tõusu ja
majanduskasvu, leidis linnavolikogu, et on otstarbekas maamaksumäära suurendada.
Maksumäära suurenemise
tulemusena hakkab maakasutaja näiteks 600 m2 suuruse
krundi puhul olenevalt tsoonist aastas maamaksu senisest
rohkem maksma 72 kuni 288
krooni aastas.

Keila peab maksma
Paldiski katlamaja
rekonstrueerimiseks
võetud laenu
Riigikohus tegi 31. oktoobril
otsuse jätta rahuldamata Keila
linna kassatsioonkaebus ning
seega peab Keila linn maksma
täies ulatuses Paldiskis renoveeritud katlamaja eest võetud
laenu ja intressid, kokku üle 20
miljoni krooni.
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Tekkinud on kahetsusväärne olukord, kus õigus
ja õiglus ei lange kokku. On
sügavalt ebaõiglane, et Keila
linna maksumaksja peab hakkama kinni maksma Paldiski
katlamaja rekonstrueerimiseks
võetud võlga. Keila ise ei oleks
kuidagi saanud Paldiskit oma
linnaosaks võtta, see oli riigi
soov ning Keila tuli riigile selles
küsimuses vastu. On ebaõiglane, kui Keila elanikud peavad
omaaegse heateo eest praegu
karistust kandma.”
1996.a sõlmis tollal Keila linna koosseisu kuulunud Paldiski
linnaosa vanem Jaan Mölder
Keila linnavalitsuse esindajana laenulepingu, millega avati
Keila linnale krediidilimiit 6,5
miljonit Rootsi krooni, et viia
Paldiski katlamaja boiler masuudiküttelt üle bioenergia
kasutamisele. Samal aastal sai
Paldiskist iseseisev linn. Kuna
kumbki omavalitsus laenu ei
tagastanud, on võlg koos intresside ja viivistega kasvanud
üle 20 miljoni krooni.

Arutlusel Keila lõunapoolne ringtee

keskkond

doris matteus
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Samas otsustas linnavolikogu suurendada maamaksust
vabastuse suurust ühe maakasutaja kohta 450 kroonini aastas, et kompenseerida pensionäridele ja represseeritutele
maamaksu tõusust tulenev lisakulu. Seni kehtinud korra
kohaselt oli maksuvabastuse
suurus 300 krooni maakasutaja kohta. Maksuvabastuse suurenemise tulemusena tõuseb
Keila linna pensionäri maamaksukoormus aastas 600 m2
suuruse krundi puhul I tsoonis
138 krooni, II tsoonis maamaksu summa väheneb senisega võrreldes ning II tsoonis
ei ole tarvis maamaksu maksta.
Vastavalt maamaksuseadusele võib maamaksu määr olla
vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast
aastas. Maksumäära kehtestab
kohaliku omavalitsuse volikogu.

On valminud Tallinna ringtee
ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju hindamise aruanne
tervikuna, mis sisaldab kõikide
lõikude osaaruandeid. Aruande
avalik arutelu toimub 14. novembril kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Arutelul antakse ülevaade
projektist ja keskkonnamõju
hindamise tulemustest tervikuna ning oodatakse küsimusi ja
kommentaare, mida osapooltel
seni veel pole olnud võimalust
esitada. Esmakordselt on avalikul arutelul Keila lõunapoolse
ringtee temaatika.
Aruandega saab tutvuda
ajavahemikul 24.10 - 14.11 Hendrikson & Ko veebilehel www.
hendrikson.ee ja Hendrikson
& Ko kontoris, aadressil Pärnu
mnt 30, Tallinn. Aruande kohta
ettepanekuid saab esitada samale aadressile ja e-posti aadressile jaak@hendrikson.ee.
Terve projekti kohta saab lisainformatsiooni projekti kodulehelt http://road.estdan.ee/.
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Uudised

keila linnavalitsuses
Välja antud ehitusload
• Linnavalitsus väljastas
ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Jõe tn 30B asuvale kinnistule

Välja antud kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
- ehitiste ja nende varustamiseks vajalike maakaabelliinide püstitamisel Põhja tn 8A asuval kinnistul;
- magistraalveetoru ehi-

tamisel Ehitajate tee 7 kuni
Kullerkupu tn 1;
- üksikelamu püstitamisel Keilas Nooruse tn 1/
Pargi tn 42 asuval kinnistul.

keila linnavolikogus
Maa munitsipaalomandisse taotlemise
kehtetuks tunnistamine
•
Keila linnavolikogu
otsustas tunnistada kehtetuks oma 27. märtsi 2007.a
otsus nr 20, millega taotleti
munitsipaalomandisse Piiri
tn 7 asuv maaüksus. Maaamet on avaldanud soovi
jätta nimetatud maaüksus
riigi omandisse, et rajada
sellele puursüdamike jt

maavaranäidiste säilitamiseks vajalikud arhiivihooned. Kuna nimetatud maaüksus
ei
ole
linna
ülesannete täitmiseks ja
arenguks möödapääsmatult
oluline, loobub Keila linn
maa munitsipaalomandisse
taotlemisest.

Korteriomandite võõrandamine
•
Keila linnavolikogu
otsustas müüa avalikul
suulisel enampakkumisel
järgmised Keila linnas asuvad korteriomandid: Kalda
3-5 (üldpind 71,9 m², alghind 970 000 krooni);

Kruusa 15-12 (üldpind 47,7
m², alghind 810 000 krooni); Kruusa 15-13 (üldpind
47,8 m², alghind 810 000
krooni); Põhja 10A-28
(üldpind 42,4 m², alghind
690 000 krooni).
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venekeelne veerg

Vara üleandmine Keila Hariduse
Sihtasutusele
•
Keila linnavolikogu
otsustas anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle järgmised varad: Pargi tn 2 asuvad
Keila Algkooli ja Keila Ühisgümnaasiumi
kasutuses
olevad hooned ja rajatised
koos juurde kuuluva maaga

(maa suurus 11 279 m2)
ning Ehitajate tee 1 (Paldiski maantee, Pargi tänava ja
Ehitajate tee vahel) asuv
uue koolihoone ehitamiseks
vajalik maa (maa suurus 65
715 m2).

Haridusteenuse tellimise otsustamine
•
Keila linnavolikogu
otsustas anda linnapeale volitus sõlmida esmase haridusteenuse tellimise leping
Keila Alushariduse OÜga.
Sõlmitava lepingu kohaselt

pakub Keila Alushariduse
OÜ alates 1. septembrist
2008 20 aasta jooksul lasteaiakoha vähemalt 80 Keila
linna lapsele.

Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimisest
•
Keila linnavolikogu
otsustas asuda seisukohale,
et rekonstrueeritav TallinnPaldiski maantee tuleb Keila linnaga põhjapoolselt
piirneval alal projekteerida
Keila linnast eemale luhale.

Keila linnavolikogu ning
Keila linnavalitsus esitavad
ühise pöördumise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Maanteeametile.

teade

Haapsalu maantee suletakse
Vee- ja kanalisatsioonitööde tõttu on alates 5.novembrist kuni 26.novembrini transiitliiklusele suletud

Haapsalu maantee Jaama ja
Tamme tänava vaheline
lõik.

Riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu
heakskiitmine
•
Keila linnavolikogu
otsustas kiita heaks Põllu
tn 1A asuva elamu ümberehituse projekteerimiseks

läbi viidud riigihanke tulemusel sõlmitud hankelepingu. Lepingu maksumus
on 1 935 200 krooni.

Kultuuritegevustoetuste maksmise korra
muutmine
•
Keila linnavolikogu
otsustas teha muudatus
kultuuritegevustoetuste
maksmise korras ning keh-

testada toetuse taotluste
esitamise tähtajaks senise 1.
novembri asemel 1. veebruar.
Foto: valdur vacht

Krimiuudised
Politsei
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Registreeritud kuriteosündmusi kokku : 4
22. oktoobril püüdis meesterahvas Jaama 11 asuvast apteegist varastada 2 kilekotitäit
ravimeid ja vererõhuaparaate,
kuid kuna apteeker jooksis mehele järele, õnnestus tal kätte
saada ravimite kott ja vererõhuaparaadid. Siiski õnnestus
meesterahval varastada apteegi elektrooniline kaal Kern
EW150-3M nr.047610389 ning
müüja käekotist temale kuuluv
mobiiltelefon Nokia 6111, sularaha ning 3 ravimiretsepti.
22. oktoobril varastati Ülejõe 2A lukustamata sõiduautost Citroen Berlingo rahakott

koos dokumentidega (sularaha,
juhiload, töötõend, pangakaardid kõik avaldaja nimele).
25. oktoobril murti Paldiski mnt 48 ukseluku lõhkumise
teel sisse korterisse, kust varastati hõbedast rinnasõlg graveeringuga, kullast kaelakett,
kuldsõrmus aleksandriit kiviga,
hõbedast puudritoos, hõbepross, kullast rinnanõel.
26. oktoobril rööviti Pae 2
juures füüsilist jõudu kasutades naisterahvalt ühe sangaga
nahast roosat värvi käekott.
Käekotis oli 3 korterivõtit, valgest metallist rihmaga naiste
käekell ja sinist värvi rahakott,
milles oli sularaha. Röövijaks oli
meesterahvas, kellel olid jalas
heledat värvi püksid ja seljas
halli värvi kapuutsiga jope.
Üldine politseinumber on

endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
g4s
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25. oktoober kell 13.23 - Keila terviserajal lamab poolpaljas
surnud meeskodanik. Kohale
kutsutud politsei ja kiirabi.
25. oktoober kell 02.00
– meeskodanikud E.Õ. ja R.V.
põgenesid Statoili tanklast
bensiini eest tasumata, peatusid Vasara tn 6 juures. Kohale
kutsutud politsei.
25. oktoober kell 21.10 Jaama tn–Paldiski mnt ristmikul alkoholijoobes jalgrattur
pikali. Politsei kohal.
26. oktoober kell 21.15 – M.A.

(sünd 1993), A.A. (sünd 1994) ja
E.T. (sünd 1996) rikkusid Haapsalu mnt 31 Polari kioski juures
avaliku korda ja omasid alkohoolseid jooke, mis olid kella 17
paiku varastatud Jõe kauplusest. Kutsutud politsei.
27. oktoober kell 00.25 –
alkoholijoobes E.N. (sünd 1979)
sõitis sõiduautoga Ford mööda Keilat ja peatus Põhja tn
10 maja juures, kust põgenes,
kuid hiljem tuli auto juurde tagasi. Kutsutud politsei.
24. oktoober kell 00.30 Jaama tn 1B juures kutsutud
korrale alkoholijoobes meeskodanik, kes rikkus majaelanike öörahu, tagudes vastu välisust ja aknaid.
28. oktoober kell 03.30 Vikerkaare lasteaial 5 aialippi
ära rebitud.

Сегодня в номере
Город ограничивает продажу алкоголя
Городское собрание
во вторник приняло решение об ограничении
торговли алкоголем в
городе. Начиная с 1
февраля будущего года,
в магазинах, торговая
площадь которых меньше 80 м2, торговля алкоголем будет запрещена. В настоящее время
в городе право на торговлю алкоголем имеется у 13 магазинов, из
них площадь 5 меньше
необходимых 80 м2.
Также с будущего года
будет запрещено торговать алкоголем на вынос в местах общественного питания. Более
суровые требования будут предъявляться к
магазинам, которые сохраняют право на торговлю алкоголем. Городское
собрание
приняло решение об
обязательной установке видеокамер во всех
магазинах, торгующих
алкоголем, для того
чтобы иметь возможность при необходимости установить всех
участников
куплипродажи алкогольных
напитков. Помимо этих
мер
самоуправление
имеет право ограничивать ассортимент предлагаемой продукции, а
также время торговли
алкоголем. Все эти
ограничения подтверждены соответствующим
законом.
О новом детском
саде
Горсобрание приняло решение передать
мэру города права на
заключение договора о
предоставлении первичной образовательной услуги с фирмой
«Keila
Alushariduse
OÜ». Начиная с 1 сентября 2008 года, упомянутая выше фирма обеспечит
местами
в
детском саду 80 маленьких жителей города.
Повышается
земельный налог
Городское собрание
утвердило размер земельного налога, что
составило 2% в год от
общей стоимости земельного участка. В
действие новый земельный налог вступит с 1
января 2008 года. На-

чиная с 1997 года, размер земельного налога
в городе составлял 1,4%
от стоимости земельного участка. С учетом
экономического роста
и повышения общего
уровня благосостояния
городское
собрание
сочло целесообразным
увеличить налоговую
ставку.
Обсуждается строительство
южной
окружной дороги
Завершена
работа
над проектом реконструкции
шоссе
Таллинн-Палдиски и
Таллиннской окружной
дороги. К проекту прилагается полный анализ последствий проведения
строительных
работ на окружающую
среду. Публичное обсуждение проекта состоится 14 ноября в
18.00 в зале мэрии. Познакомиться с текстом
проекта можно на вебстранице
фирмы
Hendrikson & Ko www.
hendrikson.ee с 24 октября по 14 ноября.
Обращение мэра
города Т.Мыйстуса
Мэр города обращается к горожанам с
просьбой позаботиться
о том, чтобы налоги постоянно проживающих
в Кейла жителей поступали в городскую кассу,
а не в другие самоуправления.
Замена фильма
В связи с решением
владельцев фильма не
показывать фильм «Георг» в течение ноября в
небольших
центрах,
принято решение заменить заявленный на 12
ноября сеанс показом
фильма «Королева». В
случае несогласия с заменой заранее приобретенные билеты можно сдать в кассу.
Конкурс
До 20 ноября на первом этаже мэрии можно познакомиться с
проектами жилых зданий, планируемых построить на месте недостроенного
здания
крытого рынка по адресу ул. Охту, 2. Победитель будет объявлен в
конце ноября.

Päevakorral
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peateema

Lasteaiakohtade probleemile on
loota lahendust
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Lühidalt
Algamas on veeprojekti viimane etapp
Kuigi rahastamine ei ole
veel garanteeritud, on AS Keila
Vesi valmis tutvustama projekti
viimase etapiga hõlmatud ala
elanikele ehitusega seonduvat.
Novembri keskel algavate
kolmanda etapi tööde käigus
ehitatakse
magistraaltrassid
ja paigaldatakse liitumispunktid järgmistel tänavatel: Kruusa, Kruusa põik, Tamme põik,
Vaikne (lõigul Kruusa-Tamme)
ja Haapsalu mnt (lõigul KuuseBarsbütteli).
Liitumisprotsessi
tutvustamiseks ja liitumispunktide
asukohtade kooskõlastamiseks
korraldab AS Keila Vesi piirkonna elanikele infopäeva teisipäeval, 6. novembril kell 17.00 AS
Keila Vesi kontoris Ehitajate tee
7. Selle nädala jooksul saadetakse kõigile potentsiaalsetele
liitujatele otsepostitusega ka
vastav teatis.
Rahastamist otsustav Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) nõukogu koosolek toimub
2. novembril.
Kolmanda etapi kogumaksumus on 7,5 miljonit krooni.
Vee-ettevõtte ja Keila linna osalusele lisaks on taotletud KIK-ilt
57,45% kaasfinantseeringut.

Foto: valdur vacht

Keilasse hakatakse
rajama uut
lasteaeda
doris matteus
doris@KEILA.EE

Lasteaiakohtade puudus on
väiksem või suurem probleem
väga paljudes valdades-linnades. Nii ka Keilas. Lasteaia järjekord on pikk, kohti ei ole piisavalt.
2007. aasta jaanuaris otsustas Keila linn asutada koostöös
erasektoriga äriühingu Keila
Alushariduse OÜ, läbi mille
käivitada Keila uus lasteaed
juba 2007. aastal. Keila linna
osaluseks äriühingus on 34%,
äriühingu põhitegevusalaks on
esimese taseme haridus.
2007. aastal kahjuks lapsed
siiski veel uude lasteaeda minna ei saa. Küll aga on tänaseks
kopp maasse löödud ning ehitustöödega alustatud. Käimas
on lasteaia hoone projekteerimine.
Järgmine samm lasteaiakohtade probleemi lahendamiseks tehti kolmapäeval, kui
Keila linnavolikogu andis linnapeale volituse sõlmida Keila
Alushariduse OÜga esmase
haridusteenuse tellimise leping.
Sõlmitava lepingu kohaselt
pakub Keila Alushariduse OÜ

Uus lasteaed valmib aadressil Kruusa 23
alates 1. septembrist 2008, 20
aasta jooksul lasteaiakoha vähemalt 80 Keila linna lapsele.
Ühe lasteaiakoha hinnaks on
lepingu sõlmimisel 5720 krooni kuus, millest 5000 krooni
maksab Keila linn ning 720
krooni lapsevanem. Lapsevanema osalustasu suurus on
20% miinimumpalga määrast
ning see suureneb viimase
tõusul automaatselt. Linna
poolt tasutav hind omakorda
sõltub tarbijahinnaindeksist.
Osalustasule lisandub söögiraha, mille suuruse kehtestab lasteaia hoolekogu.
Juhul kui linnal tekib lepingu kehtivuse ajal vajadus ning
soov tellida rohkem kui 80
lasteaiakohta, tuleb nende
eest alates kaheksakümne esimesest lapsest tasuda vabaturu hinna alusel – hinda, millega on nõus teenust ostma
kolmandad isikud.
Kui kriitiline on lasteaiakohtade puudus Keila linnas
ning kas uue lasteaia valmimisega on lootust sellele lahendus leida, räägib Keila abilinnapea Kaido-Allan Lainurm.
Milline on kohaliku omavalitsuse kohustus seoses
lasteaiakohtadega?
Kohalik omavalitsus peab

kõigile ühe- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on
antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad
seda soovivad, looma võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Sellega saavad hakkama
hetkel
üksikud
omavalitsused.
Kui kriitiline on olukord
Keila linnas? Mitu last on
hetkel lasteaiakoha järjekorras?
Praegu on lasteaiajärjekorras ca 220 last, kuid järjekord
on pidevas muutumises. Aasta
jooksul nimekiri pidevalt pikeneb, kuni sügisel jälle uued
lapsed lasteaeda vastu võetakse. Kõige rohkem on järjekorras kuni kahe aasta vanuseid
lapsi.
Paljud emad kasutavad siiski võimalust olla lapsega kodus
kuni tema kolmeaastaseks saamiseni. Kriitiliseks muutub
olukord lapse kolmandal eluaastal, kui ema peab minema
tööle. Paljud lapsevanemad ka
ei saa olla kolm aastat kodus.
Keilas on praegu 2-6aastaseid lapsi lasteaiajärjekorras
kokku 52. 5 ning 2-3aastaseid
47. Nendega on olukord kõige
kriitilisem.
Kas uue lasteaia tekkimi-

ne lahendab Keila lasteaiakohtade probleemi?
Absoluutselt kindlat vastust
ei ole võimalik anda. Oleme
arvutanud ja leidnud, et järgmisel sügisel oleks kohti kokku
vaja ca 150-160 lapsele, arvestades, et praegu 1-2aastased
lapsed saaksid 2008. aastal lasteaiakoha. Umbes 80 kohta
peaks vabanema olemasolevates rühmades – lapsed lähevad
edasi kooli. Kui lisada sellele
80 kohta uues lasteaias, siis
peaks sellest piisama. Teatud
arv kohti peaks jätkuma ka neile, kes järgmisel sügisel on alla
kahe aasta vanad.
Samas ei ole arvutuste tegemisel võimalik täielikult ette
näha, millised liikumised toimuvad nende laste puhul, kes
käivad täna eralasteaedades või
kasutavad päevahoiuteenust.
Ka võivad osad vanemad eelistada oma lapsi panna endiselt
näiteks Tallinna lasteaedadesse. Mõnevõrra on märgata liikumist ka seoses uute elamup i i r k o n d a d e
kasutuselevõtmisega Keilas ja
lähiümbruses.
Juhul kui 80 kohast uues
lasteaias ei piisa, on lepingu
alusel linnal võimalik osta ka
lisakohti, tõsi, seda turuhinnaga.

Kas uude lasteaeda on kavandatud ka sõimekohti?
Sooviks on, et igas lasteaias
oleks tagatud tsüklilisus – igas
lasteaias peaks olema sõimerühm ja omad lõpetajad.
Kas Keilas on ka arvestatavat alternatiivi lasteaiale?
Linn maksab toetust eralasteaedadele, kus käivad Keila
lapsed. Toetuse suurus on
2500 krooni kuus.
Samuti maksab linn lapsevanemale 2100 krooni kuus
toetust päevahoiuteenuse kasutamiseks. Kahjuks peab soovijaid, kes oleks huvitatud vastava teenuse pakkumisest,
tikutulega otsima. Hetkel on
Keilas vaid üks päevahoiuteenuse pakkuja, kelle hoida on
mitu last.
Linnal ei ole võimalik maksta neile, kes teenust „mustalt”
pakuvad - päevahoiuteenuse
pakkuja peab olema läbinud
vastava koolituse ning omama
litsentsi ja vastavaid tingimusi. Eriti karmid on tingimused
eralasteaia loomisel. Mõned
huvilised on olnud, kuid nemad on nõuetest ära ehmunud. Linn oleks sellest teenusest hetkel vägagi huvitatud,
kuid ei saa vägisi sundida inimesi litsentsi omandama.

Foto: valdur vacht

Ole nähtav!
Käes on pime sügis ning
üheks suuremaks mureks liikluses kujuneb nähtavus. Sel
nädalal pandi kolmele Keila linna ülekäiguraja kõrvale postid
erivalgustite tarbeks. Valgustatuks saavad ülekäigurajad
Tervisekeskuse juures, Paldiski
maanteel Jaama tänava ristmiku juures ning Luha tänaval
lasteaed Sipsik kõrval. Kuna
aga kõik tänavad ei ole ühtlaselt valgustatud, peaks kõik
liiklejad kandma hoolt enda
nähtavaks tegemise eest. Isegi aeglaselt autoga sõites on
jalakäijaid raske tänava ääres
märgata, eriti kui veel inimene
on tumedasse riietatud. Paar
nädalat tagasi kirjutasime, et
linnavalitsus andis politseinikele linna vapiga helkureid, et
neid jagada liiklejatele, kes on
pimedas liigeldes halvasti nähtavad. Et aga kõik jalakäijad
hästi silma paistaks, on vapiga
helkurid kõigile tasuta saadaval
ka linnavalitsuse infoletis.
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Vaba aeg

vaba aeg

Nõustamisabi lapsevanematele ja noortele
kadi kroon
kroon@keila.ee

Keilas on 14 aastat tegutsenud mittetulundusühing TOETUS Lääne-Harjumaa psühholoogilise
nõustamise
keskusena. Nõustamiskeskus
on noortele suunatud alaprojekt mille peamiseks tegevusvaldkonnaks on kutse ja karjäärinõustamine,
ning
peaeesmärgiks on võimaldada
noortele teavet nii vaba aja sisustamise kui ka edasiõppimise võimaluste kohta.
Selle aasta märtsis läks käima
pilootprojekt, mille raames pakutakse noortele ja nende vanematele psühholoogilist- ja
karjäärinõustamist. Pilootprojekti viivad ellu Eesti Noorsootöökeskus, Tallinna ja Harjumaa
Noorte
Teabeja
Nõustamiskeskus,
Tallinna
Noorte Infokeskus, Karjäärikeskus, Ida-Harjumaa ja Lääne-Harjumaa Teabe- ja Nõustamiskeskused.
Projekti
rahastab Haridus ja Teadusministeerium. Eesmärgiks on
pakkuda kvaliteetset nõustamisteenust senisest suuremas
mahus lähtuvalt kliendi vajadustest. Projekt hõlmab nõustamistegevuse
pakkumist,
nõustamiskeskuse
brändi

korraldamist(täpsem
info
www.taninfo.ee) elektroonilise
nõustamiskeskkonna loomist,
lõimitud nõustamismudeli tutvustamist ja koolitusseminare.
Lõimitud nõustamismudel tähendab erinevate nõustamisteenuste koondamist ühtseks
võrgustikuks, koostöös nõustamise korraldajate ja riiklike
suunajatega. Lääne-Harjumaal
saavad pilootprojekti raames
tasuta psühholoogilist- ja karjäärinõustamist noored vanuses 7- 26 aastat ning nende
vanemad, kuni 2007. a detsembrini. Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset nõustamist
senisest suuremas mahus lähtuvalt kliendi vajadustest.
Nõustamist korraldab MTÜ
TOETUS.
Lääne – Harjumaa Teabe- ja
Nõustamiskeskus viib läbi ka
kutsesobivus- ja karjääriloenguid. Võimalik on teha isiksuse ja võimete teste ning erinevaid lühiküsimustikke.

Teabe- ja Nõustamiskeskus on
avatud Keilas,
Keskväljak 15.
T-N 14.00-18.00.
L eelregistreerimisega.
Tel: 6044888; 53410543
e-post: teave@keila.ee.
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Lühidalt

Ujumine - võti mõnusale enesetundele ning heale
tervisele.
Ujumine on liikumisvorm, mis kütkestab nii noori kui vanu. Ja õigustatult. Ujumine on üks vähestest spordialadest, mis annab ühtlase
koormuse inimese kogu lihaskonnale, koormamata oluliselt liigeseid
ja tugiaparaati. Samuti annab ujumine sobiva koormuse südamele
ja vereringesüsteemile ning treenib hingamisaparaati. Kõigele lisaks
veeprotseduurid karastavad ja loovad mõnusa enesetunde.
Ujumine on liikumine, kus igaüks suudab raskusteta valida enesele sobiva koormuse ning kiiruse. Nii koormust kui intensiivsust võib

Mängufilm „Georg”
asendub filmiga „Kuninganna”
keila kultuurikeskus
kultuur@kultuur

Toimus Keila pensionäride ühenduse sügispidu
28. novembril kogunesid Keila Pensionäride
Ühenduse liikmed kultuurikeskusesse
sügispeole.
Avakõne pidas pensionäride ühenduse juhatuse esimees Endel Remmel, kes
võttis kokku viimase aja
tähtsamad sündmused ja
meenutas suvel toimunud
väljasõite.
Külalisi lõbustasid erinevad laulu- ja tantsuansamblid. Kava oli kokku
pannud Reet Leemets. Esinesid pensionäride ühenduse naisansambel, Astrid
Randla juhendamisel, ja
rahvatantsurühm. Samuti
Reeda tantsumemmed ja
naisansambel Tiia Peenmaa juhendamisel. Tantsu
– ja taustamuusikat esitasid
Keila muusikakooli õpetaja
Lembit Sepp koos abikaasa
Olgaga.
Keila
pensionäride
ühendus korraldab pidusid
kord kvartalis. Seekord oli
kohale tulnud pea 120 inimest. Järgmise üritusena
toimub 16. detsembril jõulupidu.
Sügispidu läks igati korda ning osalejad jäid väga
rahule.

Foto: märt lillesiim

KEILA TERVISEKESKUS

vaba aeg

Seoses filmi „Georg” tootja
29. oktoobri otsusega ei näidata seda filmi novembrikuu
jooksul väiksemates keskustes.
12. novembri seansid Keila
Kultuurikeskuses on asendatud filmiga „Kuninganna”.
Seanssidele kell 18.00 ja 20.15
kehtivad ostetud piletid. Soovi
korral ostetakse piletid tagasi
kuni 13. novembrini!

tavad.
Festivalid ja auhinnad: Veneetsia (parim stsenaarium,
parim näitlejanna, FIPRESCI),
Toronto (parim režissöör, parim näitlejanna, parim film,
parim stsenaarium, parim
meeskõrvalosatäitja), Kuldne
Gloobus (parim näitlejanna,
parim stsenaarium), Briti Sõltumatu Filmiauhind (parim
stsenaarium), Briti Filmiauhind (parim film, parim näitlejanna); Oscar (parim näitle-

janna).
Osades:
Helen
Mirren
(„Peamine
Kahtlusalune”),
Michael
Sheen,
James
Cromwell, Helen McCrory,
Alex Jennings, Roger Allam,
Sylvia Syms
Rezhissöör: Stephen Frears
Stsenarist: Peter Morgan
Kestus: 1 tund 37 min
Filmi kodulehekülg:
www.thequeen-movie.com
Info: Kultuurikeskus,
tel: 6045045

„Kuninganna” (The Queen”,
UK 2006) on intelligentse
huumoriga vürtsitatud portreefilm, mis kujutab Suurbritannia kuninglikku perekonda
kriisis, mis järgnes vahetult
printsess Diana surmale. Faktidel põhineva fiktsiooni sündmused hargnevad kuningliku
perekonna eraruumides ja valitsushoones pärast printsess
Diana ootamatut hukkumist
1997. aasta augustis, kui Inglismaa kuninganna kindlapiiriline tavade kütkes maailm põrkub
kokku
riigi
uue
imagoteadliku
peaministri
Tony Blairi uuendusmeelsusega. Tulemuseks on intiimne,
ent samas suurejooneline lahing isikliku ja avaliku, vastutuse ja tunnete, tavade ja tegude vahel, kui leinav rahvas
ootab, mida riigijuhid ette võ-

Sport
Keila Liiga
Mängude ajad 04.11.2007
12.30 Padise Vald - Saue
13.40 Vasalemma Vald Juurviljapõrgu
14.50 BC Exclusive Scorpion
16.00 Turba GümnaasiumII
- A4 KV
17.10 Turba Gümnaasium I ROYAL EHITUS
18.20 Mõigu - Glamox

samm-sammult tõsta, kuid mitte mingil juhul ei tohiks liialdada. Määravaks peaks jääma mõnus enesetunne, seda nii ujumise ajal kui ka pärast
treeningut. Enesetunne annab ise märku, millal ujuda kauem või kiiremini.
Asjakohased on väikesed puhkepausid ja saunamõnude nautimine.
Õnneks elame sellises kliimavöötmes, mis meile igal suvel ka välisvetes ujumist võimaldab. Sügisest kevadeni julgeksin aga omalt poolt kõigile
soovitada ujulakülastamist 1 – 2 korda nädalas või, mis veel parem, igal
hommikul.
Pikaajalisele treenerikogemusele toetudes julgen soovitada püüda
kohendada ka omandatud ujumistehnikat, küsides selleks nõu või abi
pereliikmetelt, sõpradelt ja miks mitte ka ujula valvetreenerilt. Ujumisest
saadav mõnutunne kasvab ujumistehnika paranemisega samaväärselt.
Möödas on ajad, mil basseinides olid kehvad lood veepuhastusega,
vee kloorisisaldus kõrge ning sellest kõigest tingituna esines nii mõnelgi
silmade kipitamit ning hingamishäireid. Keila Tervisekeskuse puhast vett
ja värsket õhku on kiitnud kõik meie vabariigi tippujujad ja külalised. Kelle
hinnangut siis veel uskuda, kui mitte ujujate oma, harjutavad ju paremad
neist ujulavees kuni 12 tundi nädalas.
Niisiis - käterätt, ujumisriided ja pesemisvahendid märssi ja ujulatee
jalge alla. Nautige ujumisele järgnevat mõnusat tunnet, kerget väsimust,

head söögiisu ja puhast ihu. Aga ärge unustage end hoolsalt kuivatamast ja soojalt riietumast. Vastasel juhul võib saabuv nohu ja köha
panna mõneks ajaks piiri Teie mõnusale harrastusele. Ja sellest oleks
juba kahju…
Tõnu Meijel
ujumistreener

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

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

„HARJUMAA RAHVAMAJAD”

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

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

Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
KLEIDID VANAST (M)AJAST”

20. september – 18. november
Eve Selisaare näitus armsaks
saanud kleitidest.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

kontsert
AKORDIONIMUUSIKAT triolt
Jaak Lutsoja - Allan Jakobi Henn Rebane.

13. novembril kell 18.30 Pilet
25/50.Saue gümnaasiumi saal
Nurmesalu 9, Saue linn, 76501
e-post: kool@saue.edu.ee

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”

„ÕLIMAALID”

Aivo Blum õlimaalide näitus.
3. november – 30.november
Keila Kultuurikeskus

Vana- Baskini Teater „VIIMANE
SIGAR”

Kuulutused

AS KeVa tankla pakub tööd
klienditeenindajale, töö vahetustega, töötasu korralik.
Info. tel.6791 473, Ülejõe tee
2 Keila.
Firma Keilas võtab tööle
müügisekretäri. Info ann279@
hot.ee, tel: 5091372
Pakume tööd Keilas kirjakandjale. Lisainfo saamiseks
pöörduda Keila postkontorisse
või helistada tel. 5291251 ;

Pakun tööd koduabilisele.
Tel: 55992301, 6889723 Irina.

müük
Müüa kanaliga garaaž
24m2, Jõe tn, Info: 60 44 047

-

3.10.2007			
12.10.2007			
15.10.2007			
17.10.2007			
19.10.2007			

kino

Sünnipäevad

Kinobussis „KUNINGANNA”

70.a.
		
		

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

Käsper Oll
Kristofer Robin Valk
Mia Mirell Altmets
Ott Aasma
Sandra Soidla

				

Aadu Tomp
Ivan Raudalainen

75.a.

Aino Meritam

85.a.
				

Jaan Allikvee

		

		
				
		
			

muud üritused
„HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI”

17.november kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele ja Keila

Vladimirile kalli isa,

kolleegi

Seoses filmi „Georg“ tootja
29.oktoobri otsusega ei
näidata seda filmi novembrikuu jooksul väiksemates
keskustes.
12. novembri seansid Keila
kultuurikeskuses on asendatud filmiga „Kuninganna“.
Soovi korral ostetakse piletid
tagasi kuni 13.novembrini!

Avaldame sügavat kaastunnet

Gümnaasiumile varalahkunud

kogudus
23. pühapäev pärast nelipüha
4.november, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Mi 6:6-8
			

Südamlik kaastunne

Maarika
Künnapas

´e

surma puhul.
Keila Ühisgümnaasium

Vladimir Merkušev`ile

Mihhail
Merkušev

Meie sügav kaastunne
sulle,Heldur,elukaaslase

Astrid Harju
kaotuse puhul.
Töökaaslased kpl.Keilast

Keila kultuurikeskus

ISA
surma puhul.

´i

Keila Linnavalitsus.
surma puhul.
KÜ ”POLAARIS” elanikud

Mälestame head sõpra

Heinard Põlluste

´t

11. 07.29 – 28.10.07
Avaldame südamlikku kaastunnet
Kairele ja Kaidole peredega. Noorepõlve sõbrad.
Ärasaatmine 03.11.07. Liiva kalmistu kabelis kell 13.00.
Muldasängitamine Karjaküla surnuaial kell 14.30.

muu
Keila lauluklubi järgmine
kokkutulek on 8. novembril
kell 15.00 sotsmaja saalis.
Hei! Laadale !!!
17.novembril toimub Keila kiriku juures laat. Kõik kaupmehed ja kliendid on oodatud!
56604030 Värvuke

Neljapäeval, 8. Novembril
sõidame Saku Suurhalli

Head, alati abivalmis sõpra

Mälestame

väljasõit Keila Sotsiaalkeskuse eest kell 12.15 tagasi Keilasse hakkame
sõitma 15.30

Heinard
Põlluste

Sooduspilet (pensionärid, õpilased, üliõpilased) 20.- krooni Transport
30.- krooni

avaldame sügavat kaastunnet

MARDILAADALE

Sõiduks registreerib ja raha kogub sotsiaalkeskuse sekretär
tel: 6791570

´t

lahkunu omastele.
Keila Linna Pensionäride
Ühendus.

Juurviljapõrgu
Padise Vald
Scorpion		
Harju Elekter
Glamox 		
Royal Ehitus

Heinard
Põlluste

´t

11.07.1929 – 28.10.2007
leinab Irina Saar ja avaldab
sügavat kaastunnet lahkunu
perele ja lähedastele.

teated

Keila Liiga
mängude tulemused
Speed		
Vasalemma Vald
A4 KV		
Turba Gümnaasium II
Turba Gümnaasium I
Mõigu		

Sündinud

TEADAANNE!

6053390.

Seoses töömahu suurenemisega otsime aiaehitajat/
paigaldajat. Töö asukoht
Harku vald, Kumna Küla.
Lisainfo: www.kumnametall.ee
56229960 Raul. Palk katseajal
alates 50kr/h (neto)

19. november, kell 19.00 Pilet
110.-/130.- (Välja müüdud!)
Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Lisaetendus 8.detsembril
kell 20.00

„Georg”)

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

Töö

Palju õnne!

12. november kell 18.00 ja
20.15 Pilet 45.-(Asendab filmi

teater

7

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
59:48
39:63
53:51
33:57
43:58
53:56

Mängud toimuvad Keila Gümnaasiumis

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

Kuulutused
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
veevarustuse ja
kanalisatsiooni,
elektripaigaldiste,
kütte ja ventilatsiooni
projekteerimistöödele
insenere.

Arvutiabi
Viirusetõrje
Installeerimine
Programmeerimine

www.elstar.ee

Inseneribüroo
ELSTAR Keilas
võtab tööle

Tingimused soodsad.
Info tel. 6747 530 või saata CV
koos töösooviga
info@elstar.ee

IT teenused

52 38 616
info@soma.ee www.soma.ee

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

Reklaamipinnad

Keila linnaliini busside sõidugraafik
Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2007

Liin nr.1 Rõõmu kaubamaja - Keila Veskid - Rõõmu kaubamaja
Rõõmu
Keila Veskid
Rõõmu

9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

13.00
13.10
13.20

Liin nr.2 Rõõmu kaubamaja - Keskväljak - SOS Lasteküla - Rõõmu Kaubamaja
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu
Raudtejaam
Kiriku
Gümnaasium
Tutermaa
Haigla
Karjaküla
Kalmistu
SOS Lasteküla
Gümnaasium
Haigla
Kiriku
Raudtejaam
Rõõmu

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

* - ei ole käigus laupäeviti
** - käigus koolipäevadel
L - käigus laupäeviti
Pühapäeval bussiliinid käigus ei ole

AS Haapsalu Autobaas

