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Suur
politseireid
Harjumaal
Eelmisel reedel toimus
Harjumaal politseioperatsioon, mille sihtsuunitluseks olid alaealised. Keila
linnas tabati reidi käigus
üle kahekümne alkoholijoobes nooruki.
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Keila peab maksma Paldiski katlamaja eest
Eelmisel kolmapäeval sai õigusliku lahenduse aastaid kestnud
vaidlus teemal, kes peab Rootsi
Energia Agentuurile tagasi maksma 11 aastat tagasi Paldiski katlamaja rekonstrueerimiseks võetud
10,5 miljoni krooni suuruse laenu.
Riigikohus otsustas, et laen,
mille suurus koos intressidega on

vaba aeg

üle 20 miljoni krooni, tuleb tagasi
maksta Keila linnal, kuna puudub
dokument, millega Paldiski linn
oleks ülevõetud laenukohustuse
heaks kiitnud. Kohtu arvates ei ole
piisavalt tõendatud, et Paldiski
linn oleks olnud Keila linnaosana
iseseisva vara või eelarvega üksus.
Otsuse tegemisel lähtus kohus
formaaljuriidilisest hinnangust –

laenulepingu pooleks oli Keila linn
ning Keila linna ja Rootsi Kuningriigi lepinguga ei saa panna kohustust Paldiski linnale, et see võtaks
Keila linna poolt sõlmitud lepingust tuleneva võla üle.
Paldiski oli Keila linnaosa aga
aastatel 1994-1996. Laenulepingu
sõlmimine jäi 1996. aasta kevadesse. Tollased olud olid praegustega

Vaiko Eplik ja ansambel
Eliit noortekeskuses
„Erinev seltskond on põnev ja
teeb bändi tegemise huvitavamaks.”

lk 6

võrreldes oluliselt erinevad, seda
nii seadusandluse kui kohaliku
omavalitsuse korralduse mõttes.
Laenusaaga üksikasjadest ning
kronoloogiast on seni üsna vähe
räägitud. Täna on riigikohtu värske otsuse valguses kindlasti viimane aeg kunagiste otsuste tagamaad
avada.
Sõna saavad tollased ja tänased

Veeprojekt
jätkub

tegutsejad ja otsustajad Leino
Mägi (Keila linn) ja Jaan Mölder
(Paldiski linn), samuti Keila praegune linnapea Tanel Mõistus, kes
peab riigikohtu otsusest lähtuvalt
täna Keila linna ees seisvatele
probleemidele lahenduse leidma.

AS Keila Vesi valmistub
alustama Keila põhjaregiooni veemajandusprojekti kolmanda ja ühtlasi
viimase etapi töödega.
Kolmanda etapi tööde
käigus ehitatakse magistraaltrassid ja paigaldatakse liitumispunktid.
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15 aastat sõprust
5. novembril sai 15 aastat Keila
Sõpruslinnade Seltsi tegevuse
algusest.

lk 3
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Nädal Lõppes, teine algas

Keilasse parima kooli
Õigus vs õiglus
rajamise kavast

Eesti Vabariigi põhiseduse preambulas öeldakse
muuhulgas, et Eesti on rajatud vabadusele, õiglusele
ja õigusele. Mitte ilmaasjata ei asetse õiglus enne
õigust, on väitnud põhiseduse väljatöötajad.
Õigus võidutseb –Keila linn peab tasuma Rootsi
Energia Agentuurile 11 aastat tagasi võetud laenu.
Kohtu otsus oli selge ja loogiline – laenuandja peab
oma raha tagasi saama ning leping oli sõlmitud
Keila linnaga.
Kahjuks ei kattu õigus ja õiglus. Juriidiliselt On Kõik
Korras – lepingupartner on Keila linn ja tema maksab ka võla. Ometi ei ole see õiglane. Katlamaja,
mille rekonstrueerimise tarvis laenu võeti, asub
Paldiskis, Keila elanik ei saa mingit kasu. Kasu saab
Paldiski, kes aga keeldub laenu tagasi maksmast,
väites, et seda ei ole üle antud. Laenuga täpselt
võrdsel määral on üle antud katlamaja ise, samuti
muud varad. Nende omaks tunnistamisega probleeme ei ole.
Endine Keila linnapea Leino Mägi kirjutab tänases
lehes, kuidas 90-ndate alguses räägiti „aumeeste
mängust”. Tsiteerides tänase linnapea Tanel Mõistuse avaldatud arvamust Äripäevast: „Kümme
aastat tagasi oldi mõnevõrra idealistlikumad, aga
ka riigimehelikumad - kui riik oli hädas, mindi appi,
nagu osati. Tollal oli riik noor, ja nii ametnikel kui ka
poliitikutel vähem kogemusi, usuti ka aumehe sõna.
Siis ei käidud ringi, üks advokaat ühes, teine teises
käevangus. Võib-olla oleks pidanud. Vaevalt neist
keegi tollase Paldiski suguse omavalitsusega ühinemist soovitada oleks saanud.”

keila hariduse
sihtasutus
Siinkohal tutvustatav idee
sündis otsusest, et mitmel
põhjusel on otstarbekas ja oluline rajada Keilasse lähiajal
hea, võimalust mööda PARIM
KOOL. Linna haridusolude otsustav parendamine on kõne
all olnud pikka aega, seda mõtet on jõudnud ühel või teisel
ajal toetada kõik poliitilised
jõud. Praegu, mil on teatavaks
saanud mitmete gümnaasiumide sulgemine lähiajal ja on
ette näha koolide heitlust õpilaste pärast ning tugevate õpilaste senisest palju arvukamat
siirdumist tugevatesse koolidesse väljaspool kodupaika, on
asjaga kiire.

KOOL, mida olud võimaldavad.
Projekt hõlmab
- teadmispõhisele ühiskonnale vastava kooliideestiku
väljatöötamist,
- õppekava ettevalmistamist
selles vaimus,
- kaasaegset ja ratsionaalselt korraldatud õppeprotsessi
kujundamist,
- sedalaadi koolile funktsionaalselt sobiva PARIMA KOOLIMAJA projekteerimist, ehitamist ja sisustamist.

PARIM KOOL Keilas võimaldab
- kohalikul omavalitsusel
hoolitseda oma haldusala lastele parima võimaliku hariduse
andmise eest,
- elavdada linna vaimuelu,
- kinnistada ja suurendada
linna elanikkonda,
- tugevdada kohalikku identiteeti,
- kujundada linna mainet.
Kohaliku omavalitsuse juhid kutsuvad ideed arvustama
ja arendama haridustegelasi,
keda võlub kaasalöömine projektis, mille eesmärk on rajada
tänapäeva ühiskonna vajadustele vastav ideaalkool, PARIM

Mõni selgitus nende asjade
juurde.
Esiteks.
Ühiskonnatüübi
muutumine tingib muudatusi
hariduses.
Teadmispõhises
ühiskonnas kasutab enamik
inimesi oma igapäevatöös teaduslikku mõtlemist. Seda oskust ei saavutata koolis mitte
teaduse kiiresti kogunevate
saavutuste kuhjamisega niigi
ülekoormatud
õppekavasse,
vaid mõtlemisviiside õpetamisega. Vaja pole mitte inimesi,
kel pea täis kiiresti vananevaid
teadmisi, vaid neid, kes SUUDAVAD OMANDADA JA
LUUA UUT TEADMIST
Teiseks. Tänapäeval lahendatakse enamik olulisi probleeme majanduses, poliitikas
ja muudel aladel paljude inimeste koostöös. Koolid seevastu kasvatavad jätkuvalt robinsone. Kool peab õpetama
ülesandeid rühmas lahenda-

ja Keila kiriku miljonivaatele
lisaväärtust luua; ka linnavalitsuse arvates on ülioluline, et
uus hoone ei varjaks linna olulisimat ehitust (Harjumaa
20.04.2007).
Enamus linnakodanikke arvab, et ehitusküsimused otsustatakse ikka ilma avalikkuse osavõtuta. Kui otsus oleks
arendajatest sõltumatu, oleks
võinud mõelda kiriku kõrvale
vaikset madalhaljastusega pargiala, kuna Keilas sellist õdusat puhkenurka ei ole; ka mõnd
vähemat kultuuriobjekti huvikeskuse ja kohvikuga.
Eskiisidest ei nähtu, kas
mõni vaba serv ka linlastele
üldkasutatav võib olla.
Ehitiste põhilised mahud
näivad olevat üsna sarnased.
Oleks vaid üldsusele avatud
ruum(katus, rõdu), kus laiem
vaade oleks nähtav ja turistid

saaksid pildistada Lääne – Harju turismi marsruudi tähtsamat objekti.
Arhitektuurse
sobivuse
suhtes teevad otsuse spetsialistid ja muinsuskaitsjad. Viimastel ei näi küll olevat suurt
sõnaõigust. Isegi protestiga
euromastaabis ei õnnestunud
peatada Balti jaama kõrvale
kerkinud kõrgete hotelli- ja
büroohoonete ehitust, mis

varjavad nüüd jaama saabuvate raudteel reisijate eest ainulaadse Toompea ringpanoraami lõpuosa.
Kuidas hindavad kõikjal
kerkivaid uusehitisi meie järeltulevad põlved, võime ainult
arvata. Mõtteid ja toetusi Tuula tee projektile oleks vaja enne
väljapaneku sulgemist 20. novembril.
Helvi Viira

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

doris matteus
doris@keila.ee

ma, kujundama vastavaid oskusi ja harjumusi. ÕPILANE
PEAB SAAVUTAMA KOOSTÖÖ- JA SUHTLEMIS-VALMIDUSE NING OSKUSE
Kolmandaks.
Õppekava.
Ülaltoodut edasi arendades:
teadusliku (nagu ka kunstilise,
praktilise, usulise) mõtlemise
elemente ja reegleid tuleb õpetada otse, eraldi ainena. Üksikteaduste kõrval tuleb õpetada
teaduste ühisosa, teadust kui
niisugust. (Ka näiteks usundiõpetus peaks konkreetsete
usundite kõrval tutvustama
usulist mõtlemist kui niisugust, usu universaalseid, kõikide usundite puhul kehtivaid
funktsioone ja struktuure - ja
sel taustal vaatlema üksikusundite eripärasid). Praegu
õpib laps koolis selgeks hiigelhulga definitsioone eri ainetest. Selle kõrval tuleb tingimata
õpetada,
mis
on
definitsioon, miks see on teaduses hädavajalik (ja igapäevamõtlemises tarbetu), millal
on defineerimine teaduses otstarbekas ja millal narr, jne.
Sama käib muidugi teadusliku
mõtlemise muude elementide
kohta.
Nimetatud probleemid on
tänapäeva kooli probleemid
kogu arenenud maailmas. Vastuolud niisuguste nähtuste
vahel nagu ühiskonna kiire
muutumine, elukutsete kadumine ja tekkimine, teadmiste

kiire akumuleerumine ühelt
poolt ja traditsioonilised õpetamis-õppimisviisid
teiselt
poolt, alles ootavad lahendusi.
Keila PARIMAL KOOLIL on
võimalus kujuneda katsepõllukeseks, kus oma ja muu maailma radikaalsed kooliuuendusideed
koostöös
välismaa
õpetajate ja teadlastega nii ära
proovitakse, et tulemused
oleksid arvestatavad ja rakendatavad ka väljaspool Eestit.
Lõpuks: sajandeid olid Euroopa linnades kõige uhkemad
ehitised kirikud. Praegu on
pangad ja hotellid. Keilas võiks
– teistele linnadele eeskujuks
– selleks olla KOOL.
Nii nagu kirikus teeniti ja
teenitakse kogudust, pankades
ja hotellides teenindatakse
kliente, nii peab PARIMAS
KOOLIS suhtumine tuginema
muutuva maailma parimatele
väärtustele ja suhtlemine toimuma eesmärgistatult parimal
moel nii ÕPETAJATE kui ÕPILASTEGA.
KEILA HARIDUSE
SIHTASUTUSE NÕUKOGU
Enno Fels
Helmer Jõgi
Kaido-Allan Lainurm
Andrus Loog
Doris Matteus
Leino Mägi
Peeter Tulviste

Lugejate kirjad
Keila Linnavalitsuse fuajees
on praegu näha väljapanek
Keila kiriku kõrval asuva krundi Tuula 2B hoonestamise eskiisprojektidest. Lammutatud
turuhoone karbi kohalt tehtud
foto Miikeali kirikust laseb üle
aastate jälle ehitust vaadelda
täies ilus. Kiriku põhjakülge ja
portaaliosa varjavad ju tihedad
põlispuud. Raudteelt on kirik
surnuaia ja ajaloolise Stackelbergide kabeliga nähtav Keila
linna visiitkaardina.
Praegu on arendaja planeerinud alale kolmekorruseliste
ehituste rajamise, mille üle
võib näha vaid kirikutorni ja
servast ehk piiratud vaatelõike. Kaugem ülevaade kaob.
Kevadel enne eskiisprojektide valmimist vastas abilinnapea E.Fels ala tuleviku kohta,
et on võimalus antud piirkonda kesklinnalikult korrastada

Keila nädalaleht

kommentaar

enno fels,
keila abilinnapea
Tuula 2b kinnistu on kuulunud ja kuulub eraomanikule. Arendaja on juba mõnda
aega püüdnud leida alale
sobivat hoonestust, kuid seniseid lahendusi ei ole Keila
linnavalitsus ning volikogu
keskkonnakomisjon heaks
kiitnud, põhiliselt liialt suure
ruumilise mahu ja arhitektuurse sobimatuse pärast.
Kirik on Keila jaoks väga
tähtis objekt, kuid see ei saa
jääda linna ainsaks vaatamisväärsuseks. Kesklinna
võiks tekkida ka muud
ruumiliselt külgetõmbavat,
senisest enam terviklikkust.
Uus hoonestus ei tohi varjata vaadet kirikule olulistest

Kojukanne:
as express post

kohtadest. Täies mahus kirik ei ole ka praegu kõikjalt
vaadeldav ega peagi seda
linnas olema.
Kinnistu linnale ostmist ja
seal puhkeala loomist ei
toeta linnavalitsus, arhitektide visioonid ega üldplaneering.
Et planeeringuga edasi
minna, nõustus arendaja korraldama krundile
arhitektuurse ideekonkursi,
mis aitab (ei ole lõplik aga
lahendus!) parima variandi
väljakujundamisel.
Kindlasti leiame sobiva
lahenduse, mida ei peaks
järeltulevate põlvede ees
häbenema.

Trükk:
as printall
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Lühidalt

Politseireidi käigus tabati Keilas 22 alkoholi
tarbivat alaealist

Algab veeprojekti
viimane etapp

Reede õhtu. Noortekambad Keila kesklinnas hakkavad kogunema kella üheksa-kümne ajal. Kogunevad ning ootavad
täiskasvanuid, kes neile alkoholi ostaks.
Võtavad joogid ning tarbivad jooki otse
kesklinnas – linnavalitsuse ees, Tallinna
poe juures, kultuurikeskuse ees. Saabub
politsei ning asub seltskondi kontrollima.
Kedagi ei huvita – meie juurde niikuinii ei
tulda. Aga seekord tullakse.
doris matteus
doris@keila.ee

Eelmise reede õhtul leidis
kogu Harjumaal aset politseioperatsioon „Tänav”, mille
sihtsuunitluseks olid alaealised. Rekordkohaks osutus Keila linn, kus peeti õhtu jooksul
kinni 22 alkoholijoobes alaealist. Neist üle poolte olid tütarlapsed. Kõige noorem kinnipeetu Keila linnas oli
14aastane, Kiilis tabati alkoholitarbimiselt ka 12-13 aastat
vanu lapsi. Keilakaid see loodetavasti siiski ei rõõmusta.
Enamus Keilas kinni peetud
lastest-noortest olid pärit siitsamast, kuid nende hulgas oli
ka lähipiirkondade noori.
Lisaks alaealistele peeti kinni ka 8 täiskasvanut, kes tabati
otse alkoholi tarbimiselt avali-

kus kohas.
Lääne-Harju
politseiosakonna komissar Kaido Saarniit:
„Kummaline oli oma lastele järele tulnud lapsevanemate
suhtumine. Kui helistasime
vanematele, et neid lastele järele kutsuda, siis paljudel ei
olnud aimugi, kus nende
14aastane laps reede õhtul viibib ning millega tegeleb. Vanematele tegi toimuv nalja, mõni
avaldas arvamust, et politsei
võiks midagi muud teha, selle
asemel, et noori segada.”
Keila linn on ka lõhkumiste
statistika osas esirinnas, kui
jälgida iganädalasi politsei
ning turvafirma G4S aruandeid
ja ülevaateid.
Kaido Saarniit: „Tõepoolest,
kui noored tänaval joovad, siis
ei pane imestama, kui toimuvad ka märatsemised ja lõhku-

foto: keila linnavalitsus

Seeria fotosid linnavalitsuse kaamerast
mised.”
Mis karistuse saavad lapsed, kes alkoholi tarvitamas
leiti?
Kaido Saarniit: „Peale kinnipidamist tegeleb alaealistega
edasi noorsoopolitsei. Lapsevanemate karistamist ei näe
Eesti seadused ette.”
Kuidas olukorda parandada?
Kaido Saarniit: „Kindlasti

korraldame edaspidi rohkem
sarnaseid operatsioone. Ning
tuleb vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele, piirates muuhulgas alkoholi müüki.
Alkohol ei peaks olema kättesaadav igal pool ja hilise õhtutunnini. Täiskasvanuid, kes
alaealistele alkoholi ostavad,
on keeruline tabada ning karistada. Teo nägemisest ei piisa,
kinnipidamiseks ja karistami-

3

seks on vaja ka tunnistusi.”
Lugedes operatsiooni ülevaadet ning samas jälgides iga
nädal politsei ning turvafirma
aruandeid, tekib küsimus, kas,
kes ja kuidas saab midagi teha
olukorra parandamiseks. Sellest aga pikemalt järgmises lehes.

6. novembril tutvustas AS
Keila Vesi Keila linna põhjaregiooni veemajandusprojekti
III etapiga hõlmatud piirkonna
elanikele projekti viimase järgu töödega seonduvat. Elanike
huvi oli märkimisväärne.
Sel nädalal saavad majaomanikud kaaluda pakutud liitumiskohtade sobivust. Järgmisel
teisipäeval, 13.veebruaril kell
9.00-18.00 ootab AS Keila Vesi
majaomanikke ettepanekutega
liitumispunktide muutmiseks.
Novembri keskel algavate III
etapi tööde käigus ehitatakse
trassid ja paigaldatakse liitumispunktid Kruusa tänaval,
Kruusa põik, Tamme põik,
Vaikse tänava Kruusa ja Tamme tänava vahelisel lõigul ning
Haapsalu maantee lõigul Tamme tänavast Barsbütteli tänavani.
2. novembril tegi Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsuse rahastada projekti
III etappi omalt poolt 3,7 miljonit krooniga. Ehitusjärgu kogumaksumus on 7,5 miljonit
krooni, vahe katavad AS Keila
Vesi ja Keila linn. Kogu projekt
loodetakse lõpetada kevadel,
teekatete taastamine tehakse
ilmade soojenedes.

uudised

15 aastat Keila Sõpruslinnade Seltsi
Keila Sõpruslinnade
Selts tähistab 15.
sünnipäeva.
eva allast
keila sls

Keila Sõpruslinnade Seltsi
ametlikuks
sünnidaatumiks
loetakse 5. nov. 1992. Sel päeval kogunesid huvilised Keila
linnavalitsuse kultuurinõuniku Gunnar Saaliste eestvedamisel Keila algkooli saali, kus
pandi seltsile alus. Ametliku
põhikirja ja mittetulundusühingu staatuse sai Keila Sõpruslinnade Selts 1998. aastal.
Ajapikku kujunesid seltsil
sidemed Barsbütteli linnaga
Saksamaalt, Siguldaga Lätist,
Birštonasega Leedust ning
Huittisega Soomest.
Sõpruslinnad Barsbüttel ja
Huittinen osutasid Keilale rea
aastate vältel hindamatut humanitaarabi. Barsbüttelis korraldas seda tööd aktiivselt
(Privatinitiative für Keila) pr.
Antje Harde, Huittises linna
Soome-Eesti seltsi esinaine pr.
Liisa Ruha. Mõlemad on seltsi
ettepanekul autasustatud Keila Linna teenetemärgiga. Kur-

busega teatame, et pr. Harde
suri raske haiguse tagajärjel
käesoleva aasta juulis.
Oluliseks sõpruslinnadevahelise koostöö vormiks on
ühiste ürituste korraldamine.
On saanud traditsiooniks, et
Keila seltsi esindajad kutsutakse iga aasta veebruaris
Huittisesse Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisele ja vastupidi – Huittise seltsi esindajad
detsembris Keilasse Soome
Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamisele. Septembris 2004
toimus Huittises Keila kunstnike näitus ning mais 2005
Keilas Huittise meeste puutööde näitus.
Tihedad on sidemed ka sõpruslinna Barsbütteliga Saksamaal. Varasemast mäletame
Keila kooliõpilaste igasuviseid
keeleõppereise ning mitmete
Keila kooride ja tantsurühmade korduvaid esinemisi Barsbüttelis. Septembris 2004 korraldas Barsbüttel seminari
teemal „Euroopa laienemine
itta”, milles osalesid samuti
Keila seltsi liikmed. Augustis
2005 tähistas Barsbüttel linna
777. aastapäeva. Pidustuste
raames toimus sealsete orga-

nisatsioonide ja sõpruslinnade
ühine suvepidu, kuhu olid kutsutud ka Keila seltsi liikmed.
Selle aasta juunis toimus Barsbütteli linnakodanike bussireis
läbi Baltikumi Sankt Peterburgi. Eestis veedetud napi aja
jooksul vaadati pealinna ning
Paldiski huviväärsusi, Keilas
ootas Harjumaa Muuseumi
abiga kaetud lõunalaud.
Kümme aastat on Keila
noortel olnud võimalus osaleda noortelaagris Youth Camp.
Barsbütteli/Saksamaa, Guipava/Prantsusmaa, Callingtoni/
Inglismaa ja Keila noored kohtuvad järgemööda iga suve
laagripäevadel ühes nimetatud
riikidest. Õpitakse üksteist
tundma ja tutvutakse erinevate maade kultuuri ja tavadega.
Kaheksa aastat osales projektis
Keila Gümnaasiumi õpetaja Lii
Sepp. Suur ja tänuväärne on
olnud tema roll traditsiooni
püsimisel. Tore on tõdeda, et
noorte endi hulgast on välja
kasvanud uued juhendajad –
sellesuvise Keila noortegrupi
eestvedajateks olid Keila Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad Aare Lepiksaar ja Maret Pärnamets. Selts tunnustas

noori oma tänukirjaga.
Keila Sõpruslinnade Selts
on viimastel aastatel organiseerinud väljasõite Narva ja
Tartusse, teatri ja kontserdi
ühiskülastusi, millesse on kaasatud ka asjahuvilised linnakodanikud.
Keila Sõpruslinnade Selts
ootab oma ridadesse uusi liikmeid, kes on huvitatud seltsi
töödes-tegemistes kaasa lööma ning uute ideedega meie
ettevõtmisi rikastama. Seltsi
koosolekud toimuvad iga kuu
esimesel neljapäeval kell 19.00
Keila Kultuurikeskuses. Uued
liikmed, olete lahkesti kutsutud ja oodatud!

Barsbütteli delegatsioon

Saabuval aastal tähistab
Keila linn oma 70. sünnipäeva.
Mais saabub linna juubelit tähistama ka külalisi sõpruslinnadest. Kui Keila elanike hulgas leidub hea tahtega huvilisi,
kes on sel ajal nõus oma kodus
võõrustama külalisi, olge lahked ja andke teada tel. 6044564,
Eva Allast. Iga võõrustaja saab
rikkamaks toreda kogemuse
võrra, arendada keele- ja suhtlemisoskust, leiab uued sõbrad
ja perekontaktid. Vaid isiklikud kontaktid linnakodanike
vahel aitavad kaasa sõprussuhete arenemisele ja püsimisele
sõpruslinnade vahel.

foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Muutused linnaliini
sõiduplaanis
Vee- ja kanalisatsioonitöödega seoses suleti esmaspäeval
5. novembril transiitliiklusele
Haapsalu maantee Jaama ja
Tamme tänava vaheline lõik.
Sellega seoses on muutunud
ka Keila linna bussiliini marsruut. Haapsalu maantee asemel sõidab buss Keskväljakult
mööda Paldiski maanteed, Pargi ja Kruusa tänavat. Asendatud on Männiku tänava peatus,
mis on üle viidud Pargi tänava
ja Männiku tänava nurgale.
Kruusa tänavalt pöörab buss
taas Haapsalu maanteele ja
edasi on marsruut sama. Kuna
Haapsalu maantee alguses olev
Keskväljaku peatus töötab ainult Rõõmu Kaubamaja poolt
tuleval suunal, siis teeb buss
Keskväljaku peatuse Paldiski
maanteel Keskväljaku poolses
otsas. Linn vabandab kõikide
ebameeldivuste pärast.

4

Uudised

Reede, 09.11.2007 • Nr 6 (6)

Keila Linnavalitsus
Korraldus

Välja antud kasutusload
- üksikelamu püstitamisel
Keilas Pihlaka tn 10 asuval
kinnistul;

- üksikelamu püstitamisel
Nurmenuku 20 asuval kinnistul.

Välja antud detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus saatis
linnavolikogu menetlusse
Kanarbiku tn 15 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamise eelnõu, millega jagatakse olemasolev elamukrunt kaheks. Planeeritav
2183 ruutmeetriline maaala asub Keila linna põhjaosas Mudaaugu piirkonnas.
Kanarbiku tn 15 kinnistu
on hoonestatud üksikelamuga. Planeeritav kinnistu
külgneb Kanarbiku tn 7A,

Kanarbiku tn 17 ja Kanarbiku tn 19 kinnistutega (Kallaku maaüksuse detailplaneeringuga
kavandatud
üksikelamukrundid, millest
on esialgu hoonestatud
vaid Kanarbiku tn 19) ning
Kanarbiku ja Nurmenuku
tänavaga.
Detailplaneeringu
on
kooskõlastanud kõik lähteülesandes nõutud asutused
ja isikud.

linnavalitsus teatab
Linn pole rahul bussifirmaga
Linnavalitsus
saatis
Haapsalu Autobaasile välja
pretensiooni lepingu rikkumise kohta ja nõudis linnaliinil sõitva bussi enam kui
20-minutilise hilinemise
eest välja leppetrahvi. Sel-

venekeelne veerg

eelnõu

keila linnavalitsuses

gus, et hilinemise põhjus
oli bussirike. Pärast remontimist naases buss liinile
veel samal päeval. Linnavalitsus vabandab sõitjate ees
ebamugavuste pärast.

Keila					

eelnõu

Tänavanime määramine
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule ja Keila Linnavolikogu 25. septembri 2007. a otsusele nr 44 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” on moodustamisel maaüksus perspektiivsele jaotustänavale koos kergliiklusteega. Maaüksus
asub Mudaaugu piirkonnast edelas Arupõllu, Aruniidu ja Ehitajate tee 13 katastriüksuste kirdepiiril ulatudes Harju KEK-i
aiast kuni Keila SOS Lastekülani. Katastriüksuse registreerimiseks ning tänavaäärsetele kruntidele aadresside andmiseks
on vajalik määrata uuele tänavale nimi. Nime määramisel on
arvestatud kohanime sobivusega Mudaaugu elurajooni piirkonda.
Lähtudes eeltoodust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4 ja lõike 3, § 5 lõike 1 punkti 3 ja
lõike 4 ning § 6 lõike 8 ja Keila Linnavolikogu 21.12.2004 otsuse nr 69 “Keila Linnavolikogu 30.01.2001. a otsuse nr 6
muutmine” alusel:
1. Anda Keila Linnavolikogu 25. septembri 2007. a otsuse
nr 44 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” alusel moodustatavale katastriüksusele ja sellele rajatavale tänavale nimeks Mudaaugu tänav.

eelnõu

Keila Linnavalitsus
Korraldus
Keila					

eelnõu

Tänavanime määramine

Foto: valdur vacht

Kus elad Sina? Kus elab Sinu naaber?
Kuhu omavalitsusse laekub Sinu tulumaks?
Keila elanik, kanna end
elanike registrisse Keila elanikuna!
Soovita seda ka oma naabrile ja osalete reisi loosimises. Tervisekeskusesse saate tasuta ka loosimata.

Elanike registrisse kandmiseks saab blanketi linnavalitsusest või linna kodulehelt.
Saada
täidetud
blankett linnavalitsusse või
kutsu ametnik telefoni 6
90723 teel endale koju.
Kampaania juhend www.
keila.ee

Keila Linnavolikogu 19. juuni 2007. a otsusega nr 34 kehtestati “Detailplaneering Keila linnas Paldiski mnt 37D kinnistu jagamiseks ja hoonestustingimuste määramiseks”, millega kavandati uus tänavalõik Nurmenuku tänava
kagusuunalise pikendusena Paldiski mnt 37D ning Tammemetsa ja Tammelaane kinnistute vahele. Planeeringu alusel
moodustatavate katastriüksuste aadresside registreerimiseks
on vajalik anda uuele tänavale nimi. Nime määramisel on arvestatud kohanime sobivusega planeeringuala piirkonda ja
maaomaniku nõusolekut.
Lähtudes eeltoodust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, Kohanimeseaduse § 4 lõike 3, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8
ja Keila Linnavolikogu 21.12.2004 otsuse nr 69 “Keila Linnavolikogu 30.01.2001. a otsuse nr 6 muutmine” alusel:
1. Anda Paldiski mnt 37D detailplaneeringuga kavandatud
uuele tänavale nimeks Nurmenuku põik.

Krimiuudised
Politsei
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01. novembril peeti Keila
linnas kinni joobes juht, kes jäi
vahele teistkordselt ning seega
alustati tema suhtes kriminaalmenetlus.
01.novembril lõi Keskväljak
1 meesterahvas avaldajat ühel
korral peaga ning ühel korral
rusikaga näkku, tekitades sellega viimasele füüsilist valu.
Lööja suhtes alustatud kriminaalmenetlus.
03. novembril toimus Jõe
70A garaažide juures plahvatus - alkoholijoobes meesterahvas viskas väidetavalt paintballis kasutatava lõhkepaketi
teise meesterahva kasutuses
olnud sõiduauto suunas. Lõhkepakett kukkus auto peale.
Auto juures olnud meesterah-

vas võttis lõhkepaketi, et seda
eemale ajada, kuid lõhkepakett
plahvatas tema käes, mille tulemusena sai kannatanu peopessa põletushaavu ja osaliselt
sõrmeluu murde.
Ajavahemikul
01.1031.10.2007 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid 189
korral, millest: LE nõuete rikkumisi oli 153 ( alkoholijoobes
juhte 5, juhtimisõiguseta juhte
19).
Alkoholiseaduse § 70, 71
rikkujaid tabati 12 korral, neist
alaealisi 5.
Tubakaseaduse § 47, 48 rikkujaid tabati 3 korral.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 104
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.

g4s
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29. oktoobril kell 13.12 - Keila Infojaama kõrval süüdatud
prügikast. Ära kustutatud.
29. oktoobril kell 23.00 - Vikerkaare lasteaial 3 aialippi ära
rebitud.
29. oktoobril kell 23.35
- Jõe pargis lärmab noorte
seltskond, tehtud märkus, peale mida noored lahkusid.
30. oktoobril kell 05.15 Kultuurikeskuse ees pargipingil
üks latt lahti kangutatud.
31. oktoobril kell 02.50
- Paldiski mnt 46 juures bussipeatuse ootepaviljonil lõhutud
tagasein ja prügikast.
31. oktoobril kell 20.50
- Koidu ja Linnamäe tee ristil põleb suur prügikonteiner,
oma jõududega kustutada ei

õnnestunud, teavitatud päästeametit, kes saabus kell 20.57 ja
kustutas põlengu.
31. oktoobril kell 23.30 Keskpargis lärmab alkoholijoobes noorte seltskond, teavitatud politseid.
02. novembril kell 01.40 tulekahju vanas ketrusvabrikus,
kohal Päästeamet.
03. novembril kell 01.50 lõhutud Piiri tn 5 koridori aken
ja Pae tn 21 plankaed, oletatav
lõhkuja teada, kelle andmed
edastatud politseile.
04. novembril kell 21.10 Ülesõidu ja Uus tn ristmikul
jalakäijate liiklusmärk ära väänatud.
04. novembril kell 23.35
- Säästumarketi kõrval ehitusplatsi piirdeaed pikali lükatud

Сегодня в номере
Город будет выплачивать займ, полученный на реновацию котельной в
Палдиски
31 октября Государственный суд вынес решение, согласно которому г.Кейла должен
выплатить займ, полученный на реновацию
котельной в Палдиски,
в полном объеме, что
составит порядка 20
млн крон. (стр. 5)
Молодежный
центр отметил день
рождения
На школьных каникулах
Молодежный
центр праздновал свой
5-й день рождения. В
рамках
праздничной
программы были проведены многочисленные мероприятия. В
понедельник
вниманию гостей была представлена
обширная
спортивная программа,
во вторник проводился
день домашних животных, в среду под руководством дизайнера Р.
Аус желающие мастерили модные костюмы
из старых вещей, в четверг состоялся концерт
с участием разных исполнителей, а в пятницу была дискотека. (стр.
6)
Вайко Эплик выступил в Кейла
На дне рождения Молодежного центра выступил Вайко Эплик с
группой Eliit. Eliit – это
общество, которое предоставляет
возможность для сотрудничества
музыкантам
различных направлений. Результатом такого сотрудничесва могут
быть совместно записанные диски либо концерты, выставки, тематические
вечера.
Выступления представляют собой импровизации, в которых могут
принимать участие одновременно известные
в стране музыканты и
совсем молодые артисты. (стр. 6)
Продолжается
проект «Некурящий
класс»
Шестой год в Эстонии проходит соревнование
«Некурящий
класс». Участники обязаны отказаться от курения на 6 месяцев. В
нашем городе в сорев-

новании
принимает
участие два класса:
один из Кейлаской гимназии и один из Кейлаской Общей гимназии.
Целью участия является борьба с курением:
либо предупреждение
и профилактика, если
участвуют школьники
помладше, либо отказ
от курения, если такая
вредная привычка имеется. Главный приз в
этом году – экскурсия
класса-победителя
в
Амстердам. Дополнительная информация
по адресу http://www.
terviseinfo.ee/
web/?id=1647. (стр. 5)
Мы знаем, где находятся ключи от
комнаты с деньгами
Жители Харьюского
уезда в недостаточной
степени
пользуются
возможностями, предлагаемыми
государством и местными самоуправлениями для
развития предпринимательства в уезде. Для
оказания различного
вида помощи создана
соответствующая организация - Целевой
фонд Харьюского центра предпринимательства и развития (далее
HEAK).
HEAK проводит консультации, как подавать ходатайства с целью получения дотаций
в рамках программ
структурных
фондов
ЕС, обучает азам предпринимательства, предоставляет информацию о программах
помощи и фондах дотаций, оценивает проектные идеи и учит писать
проекты.
Для получения более
конкретной информации на русском языке
предлагаем настоящим
и будущим предпринимателям принять участие в инфодне, который
состоятся
22
ноября 2007 года с
10.00 до 13.00 в зале
мэрии на 2-м этаже.
Предварительная регистрация для участия по
телефонам 6566641 и
6566522
с 9.00 до
17.00.

Päevakorral
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peateema

Lühidalt

Keila peab maksma Paldiski
katlamaja eest

Eelmisel kolmapäeval tegi riigikohus
otsuse jätta rahuldamata Keila linna
kassatsioonikaebus ning seega peab Keila
linn maksma täies ulatuses Paldiskis
renoveeritud katlamaja eest võetus laenu
ja intressid, kokku üle 20 miljoni krooni.
Paldiski oli Keila linnaosa aastatel 19941996. Laenulepingu sõlmimine jäi 1996.
aasta kevadesse. Ólud olid tol ajal
praegustega võrreldes oluliselt erinevad.
Selgitusteks saavad sõna toonased ja
tänased tegutsejad ja otsustajad Leino
Mägi (Keila linn) ja Jaan Mölder (Paldiski
linn), samuti Keila praegune linnapea
Tanel Mõistus, kes peab riigikohtu
otsusest lähtuvalt täna Keila linna ees
seisvatele probleemidele lahenduse
leidma.
leino mägi
keila linnapea aastatel
1995 - 2003
Kui Paldiskist lahkus 1994.
aastal viimane Nõukogude sõdur, oli ka seal vaja hakata Eesti Vabariiki kehtestama. Kohalikke valimisi ei olnud võimalik
1993. aastal Paldiskis läbi viia,
sest Eesti kodanike arv oli linnas üsna väiksearvuline. Poliitiliselt oli probleem tõsine,
kuna ühes Eesti omavalitsuses
puudus demokraatlikult valitud volikogu.
1994. aastal liideti Paldiski
Keila linnaga vastavalt Paldiski
omavalitsuse korralduse seadusele. Seadus oli väga toores
ja puudutas peamiselt Keila
Paldiski linnaosa loomist, jättes reguleerimata Keila linna
Paldiski linnaosa likvideerimisega seonduva.
Paldiskist ei saanud kunagi
sellist linnaosa nagu Tallinnas
Pirita või Nõmme. Esimestest
päevadest püüti Keila linnavolikogule selgeks teha, et Paldiski on täiesti eraldiseisev
omavalitsusüksus, mille eelarve ja varad on Keilast lahus
ning Keila linnavolikogu ainult
kinnitab Paldiski otsused. Mitte ükski tollane Keila linnavolikogu liige ei kahelnud tollastes
Paldiski
otsustes,
hääletades alati kõige poolt,
mis Paldiski poolelt vaid ette
söödeti. Harju maavanem Mait
Kornet ei väsinud neil aastail
kordamast, et tegemist on mõlemalt poolelt „aumeeste mänguga” ning kõik Paldiski laenud jäävad edaspidi Paldiski
kanda.
1996. aasta kevadtalveks oli
selge, et niimoodi enam eksisteerida pole võimalik, ja Keila
linn pöördus Vabariigi valitsuse poole palvega viia 1996.
aasta sügisel läbi kohaliku

omavalitsuse volikogu valimine ka Paldiskis ja lõpetada see
ebanormaalne olukord, kus
üks teeb ja teine vastutab. Peale valimisi tekkis Paldiskis iseseisev omavalitsusüksus, kuid
puuduliku seaduse tõttu jäid
paljud asjad linnaosa likvideerimisel reguleerimata. Nagu
ikka oli poliitikutel hästi lühike mälu ning unustati kiiresti,
millistel tingimustel ja milliste
kokkulepetega tekkis Keila linna Paldiski linnaosa.
Kõnealune Paldiski linna
laen kajastus ka Paldiski Linnavolikogu poolt 1997. aastal
kinnitatud 1996. aastat kajastavas aruandes, kuid seejärel
see sealt kadus.
1999. aastal pöördusid
Rootsi Energeetikaagentuuri
inimesed esimest korda abipalvega Keila linnavalitsuse
poole, kuna Paldiski linn polnud laenu tagasimaksmist
alustanud ja vältis igati kontakti rootslastega. Mitmetele
Keila linnas toimunud ümarlaudadele Paldiski linna esindajad kas ei tulnud või saatsid
volitusteta isiku. Kuna laen oli
lepinguga antud Paldiskile, allkirjastatud linnaosa vanema
Jaan Möldri poolt ning lepingus ka fikseeritud, et laen läheb Paldiskis iseseisva omavalitsusüksuse tekkimisel üle
neile, polnud Keila linnal vaja
midagi karta enne, kui esimese
astme kohus Keila kahjuks otsuse langetas.
Täna on riigikohtu lahendist tekkinud olukord, kus
Keila linnale võib kuuluda kõik
vara, mis oli Paldiski linna bilansis 1996. aastal. Kuna probleemide põhjuseks oli väga
toores ja puudulik seadus, ootame ka riigipoolset õiglast vigade parandust.

tanel mõistus
keila linnapea

Keila linna jaoks on tekkinud olukord igati ebaõiglane.
Laen anti Paldiski linnale ja
Paldiski huvides, Keila linn ei
ole sellest mingit kasu saanud.
Olukord, et Paldiski linn ei
saanud laenu saamise ajal olla
ise laenulepingu pooleks, oli
tingitud riigi tahtest, mitte
Keila linna huvidest ega soovist. Laenulepingut vormistama nõustus Keila linn vaid tingimusel ning teadmisel, et võla
maksab Paldiski linn, kuna
Paldiski linna iseseisvaks kohaliku omavalitsuse üksuseks
saamine 1996 aasta oktoobris
oli lepingu sõlmimisel 6.märt-

sil 1996 ette teada.
Tekkinud probleemi üheks
põhjuseks on asjaolu, et Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduses, millega Paldiski
muudeti ajutiselt Keila linnaosaks, on jäetud reguleerimata
kõik varalised suhted Keila linna ja Paldiski linna vahel. See
võimaldas Paldiski linnal kasutada olukorda - taas oma vara
omanikuks saades tekkis tal
võimalus suhtuda oma varasse
valivalt – võtta see vara, mis oli
kasulik, ning loobuda sellest,
mis ei olnud kasulik. Antud juhul jäi küll Paldiskile katlamaja, mille rekonstrueerimiseks
laenu võeti, katlamaja jaoks
kasutatud laenukohustus jäi
aga Keila linna kanda.
Kuna selline olukord sai

Harju Elekter toetab
Eesti Suusaliitu
tekkida vaid seetõttu, et Riigikogu liitis küll Paldiski linna
Keila linnaga ning andis õigusliku aluse Paldiski linna uuesti
iseseisvaks kohaliku omavalitsuse üksuse saamiseks, jättis
aga seejuures vara küsimused
reguleerimata, siis loodame, et
Vabariigi Valitsus leiab võimaluse, et Rootsi Kuningriigi
nõude Keila linna vastu rahuldaks riik.
Kui Keila linn peab seda
raha ikkagi tagasi maksma
hakkama, siis ega muud üle ei
jää, kui selle jaoks laenu võtta.
Eelarves meil sellist ülejääki
kusagil ei ole. Loodame siiski,
et riik tuleb meile appi, nagu
Keila tuli appi riigile üle 10
aasta tagasi.

jaan mölder
paldiski linnavolikogu
esimees
Mind hämmastab see haletsusväärne halin, mis on lahti
läinud. Keila linnajuhid on käitunud nagu jaanalinnud, kes
on 11 aastat peitnud pead liiva
alla ja oodanud jalahoopi.
Peaksime kõik teadma, et
on olemas seadused ja lepingud, mis kõik on täitmiseks.
Kõnealune leping oli sõlmitud
Keila linna ja NUTEKi vahel.
Selle lepingu allkirjastas Jaan
Mölder, kes toona oli Keila linnavalitsuse liige vastavalt Keila
linnavolikogu otsusele.
Keila linnajuhid oleksid pidanud juba alates 1996. aastast näitama üles mingit initsiatiivi, et laenu üle anda. Ei
saa olla olukorda, kus kaks ettevõtet lepivad omavahel kokku, et kui tekib kolmas, siis see
hakkab laenu tagasi maksma.
Keila linn pole saatnud ühtegi
kirja ega kordagi isegi mitte
helistanud, et antud küsimusele lahendus leida. Ka siis, kui
asi juba kohtusse oli jõudnud,
ei pöördunud keegi meie poole. Paldiski on Keilale tollase
abi eest tänulik, kuid probleem
ja lahenduse leidmine istusid
Keila keskväljaku kabinettides.
Hetkeseisu arvesse võttes
olen nõus, et riik võiks maksta
kinni laenu põhiosa ja intressid, aga kindlasti mitte viivist,
sest see 6 miljonit on tekkinud
minu arusaamist mööda Keila
linnajuhtide tahtlikust tegevusetusest.
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Pikki aastaid Eesti Suusaliitu toetanud Harju Elekter
toetab sel hooajal murdmaasõitjat Algo Kärpi, mäesuusatajat Deyvid Oprjat ja kahevõistluse ning suusahüpete
noorte karikasarja.
AS Harju Elekter eesotsas
juhatuse esimehe Andres Allikmäega on otsustanud toetada murdmaasuusakoondise
järelkasvu Algo Kärbi näol ja
mäesuusatamise meeste esinumbrit Deyvid Oprjat. Allikmäe loodab, et toetusega
saavad nad kaasa aidata kahevõistluse arengule ning et senistel kasvandikel ja ka uutel
tegijatel leidub piisavalt visadust tipptasemel tulemuste
saavutamiseks.
Kärpi eesmärk on esineda
hästi omaealiste MM-il ning
jõuda järgmisel hooajal murdmaasuusatamise A-koondisse. Oprja on hetkel meie parim mees mäesuusataja, kes
esindas Eestit Torinos ning
kes harjutab hetkel eesmärgiga hästi esineda 2010 aastal
Vancouveris toimuvatel Taliolümpiamängudel.

Foto: valdur vacht

Paldiski katlamaja

kronoloogia
9. märtsil 1994 võttis Riigikogu vastu Paldiski omavalitsuse
korraldamise seaduse (edaspidi: POKS), mille kohaselt kaotas
Paldiski linn kohaliku omavalitsuse staatuse ning temast sai
Keila linnaosa. Selline olukord oli ette nähtud ajutisena, kuni
1996. aastal toimuvate valimisteni.
6. märtsil 1996, kui Paldiski oli veel Keila linnaosa staatuses,
sõlmisid Rootsi Kuningriik ja Keila linn Paldiski linnaosa valitsuse kaudu laenulepingu, mille kaudu finantseeriti Paldiskile
kuuluva katlamaja rekonstrueerimist 6 194 596 Rootsi krooni
ulatuses. Lepingu punktis 11.2 nähti ette, et Paldiski linna kui
iseseisva kohaliku omavalitsusüksuse moodustamisel läheb
laenu tagasimaksmise kohustus Paldiski linnale üle. Pärast
kohaliku omavalitsuse staatuse taastumist keeldus Paldiski
linn laenu tasumast, seda ei ole tehtud siiani.
1996. aasta oktoobris taastus Paldiski staatus kohaliku omavalitsuse üksusena.
4. märtsil 2005. aastal esitas Rootsi Kuningriik hagi Keila linna
ja Paldiski linna vastu laenulepingust tuleneva võla 10 530 813
krooni ja 20 sendi sissenõudmiseks, hiljem ta suurendas hagi,
nõudes ka viiviseid 6 068 384 krooni ja 17 senti ning intressi 4
095 606 krooni ja 67 senti. Kokku soovis hageja 20 694 804
krooni väljamõistmist.
11. detsembril 2006 rahuldas Harju Maakohus hagi Keila linna
suhtes, mõistes temalt välja 20 694 804 krooni, Paldiski linna
suhtes jättis kohus hagi rahuldamata.
Tallinna Ringkonnakohus jättis Harju Maakohtu otsuse muutmata, Riigikohus võttis küll Keila linna kassatsioonkaebuse
menetlusse, kuid otsustas 31. oktoobril 2007 jätta Tallinna
Ringkonnakohtu otsuse muutmata.

Foto: harju elekter

Alustab „Suitsuprii
klass” 2007/2008
Algas põhikoolidele ja keskkoolidele mõeldud võistlus
„Suitsuprii klass“, mis Eestis
toimub sel aastal juba kuuendat korda. Klassidel tuleb
tubakata vastu pidada kuus
kuud.
Keilast osalevad 11b klass
gümnaasiumist ja 10. klass
ühisgümnaasiumist. Keila
algkoolist osavõtjaid sel
aastal ei ole.
Võistluse eesmärk on ennetada või lükata edasi suitsetamise ja muude tubakatoodete
tarbimise alustamine laste ja
noorte seas ning motiveerida
õpilasi, kes suitsetavad või
tarbivad muid tubakatooteid,
sellest pahest loobuma.
Kõik võistluse edukalt
läbinud klassid osalevad
maakondlikus, üleriigilises ja
rahvusvahelises loosimises.
Võistluse peaauhinnaks on
klassiekskursioon Amsterdami. Täpsem info võistluse ja
reeglite kohta: http://www.
terviseinfo.ee/web/?id=1647
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Noortekeskus tähistas
sünnipäeva

Noortekeskuses esines ansambel
Vaiko Eplik ja Eliit

maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Noortekeskus tähistas oma
viiendat sünnipäeva koolivaheajal 29.oktoober – 2.november – nädal oli täis üritusi.
Esmaspäeval said noored päeva veeta sportlikult. Alustuseks roniti kaljuronimisseinal,
seejärel toimusid täpsusvisked
korvpallis ning jalgpalli penaltilöögid. Lauatennise õpet käis
läbi viimas Katrin Marks, kellega olid kaasas noored lauatennise profid. Õhtu finaaliks
kujunes Kiikuningas II valimine. Seekord toimus võistlus
kahes grupis. Amatöörid ning
nooremad kui 13 aastat said
parimad tulemused: I koht
Jaak Peterson, II koht Madleen
Aren ja III koht Stenver Siidirätsep. Piljardiklubi liikmed ja
vanemad kui 13 aastat: I koht
Henry Rohtla, II koht Sander
Aedla (eelmise aasta Kiikuningas), III koht Olari Malmre.
Aitäh kõikidele osalejatele!
Kiikuningas III toimub aasta
pärast.
Teisipäeval oli noortekeskuse
vallutanud erinevad kahe- ja
neljajalgsed. Tegemist oli lemmiklooma päevaga. Nõmme
Loodusmajast oli külas loodusring koos juhendaja Lada
Mehikasega oma lemmikute
kilpkonnade, geko, küüliku,
rottide, kahe suure Ameerika
prussaka ja ühe harjasvöölasega. Koerakasvatajad Virve Lepp
ja Kennelliidu auliige Katrin
Lahi koos oma neljajalgsete
sõpradega.
Kinobussi abiga valmisid mitmed multifilmid ja vaadata sai
filmi “Operaator Kõps”.
Kolmapäeval sai taaskasutustöötoas moekunstnik Reet
Ausi juhendamisel endale vanadest riietest uut ja moekat
rõivast, mobiilikotti või muud
seesugust valmistada. Sinna
juurde rääkis Reet, miks on
oluline keskkonda säästa ja ka-

sutada vanu tekstiile, mitte
osta pidevalt uusi.
Heidi Kena abiga sai valmistada endale käevõru, rinnaehte,
kaelakee või kõrvaripatsi. Kohale tuli ootamatult suur hulk
lapsi, niiet ehteid valmistati
koguni röstitud makaronidest.
Õhtu tõi noortekeskuse II korrusele meeldivaid aroome
maitsvate kokteilijookide ja
suupistete näol. Barista Jaanus
Savisto õpetas tegema värskendavaid ja maitsvaid kokteile. Tiia Eesmaa ja Kristjan Sinijärv tutvustasid erinevaid
suupisteid ning kuidas ja millest neid valmistada.
Neljapäev oli Võimla duuride
päralt. Õigem oleks vist öelda,
et võimla kajad, sest nagu selgus, spordisaal pole just parim
koht kontserdiks. Aga kontsert
sai siiski auväärselt peetud,
vaatamata omapärasele akustikale. Üles astusid Börte, Rahe,
Juhan tegi ning Vaiko Eplik &
Eliit.
Reedel, 2.novembril oli disko.
Plaate keerutasid TSR, Priidas,
Märt ning beatbox’i tegi Rey!

Nädala esimesel poolel käis
noortekeskuses suur hulk just
nooremapoolsemaid (7 – 12
aastat) külastajaid. Seda ilmselt seepärast, et Keila algkoolis tegid noorsootöötajad infovahetustunde ning said seal
väga sõbraliku vastuvõtu osalisteks. Õpilastes tekkis huvi
noortekeskuses toimuva vastu
ja paljud olidki tulnud vaatama, uudistama. Neljapäev, reede oli seevastu aga vähe rahvast.
Kontsert
meelitab
tavaliselt ikka rohkem inimesi
kohale kuid seekordne üritus
näitas, et vähemasti diskosid
sellisel kujul enam ei korraldata. Keilas muusikahuvilisi noori on palju ja tuntud nimi nagu
Vaiko Eplik peaks publikut kohale meelitama küll, kuid siiski jäi huvi seekord väga väikeseks. Kunagi võibolla tulevad
vaid ühe-kahe bändi või esinejaga üritused soojasõlmes või
siis uues plaanitud rajatavas
kohvikus. Üritusi toimub siiski ka edaspidi ning ka sünnpäeva nädal ei jää järgmisel
aastal olemata.

kadi kroon
kroon@keila.ee

Keilas esines noortekeskuse
sünnipäeva raames Vaiko Eplik
ja Eliit. Eliit on seltskond, kes
võimaldab eri soovide ja suundumustega muusikutel midagi
koos teha. Väljundeiks võivad
olla heliplaadid, kontserdid,
või ka visuaalne kunst näituste
või isegi luuleõhtute kujul.
Huvitavaks teeb Eliidi see, et
lavale minnakse proove tegemata ja kindla kavata. Aegajalt
korraldavad nad impoviseeriud
kontserte, kus Eesti tuntumad
ja mitte nii tuntud muusikud
saavad kokku ja loovad midagi.
Improviseeritud kavaga on
Vaiko Epliku sõnul palju lihtsam esineda kui kindla repertuaariga. Igal kontsertil tulevad esitusse uued lood ja sassi
ei saa midagi minna. Mõnikord
tuleb hästi välja, mõnikord
mitte.
Eliit on vabatahtlik liikumine
musikaalsetele inimestele kes
otsivad uusi meetodeid, viise
ja ideid kuidas end väljendada.
Liikmeks võib saada igaüks.
Siiski nentis Eplik, et kandidaat peab olema muusikaliselt
omapärane või oskama väga
hästi mängida mõnd muusikainstrumenti. Keilas esinesid
Eliidiga Vaiko Eplik, Raul Saaremets ja Tursk ehk Madis
Aesma, kuid koosseise on mitmeid. Nii on Eliidiga üles astunud veel Jaan Pehk, Aapo Ilves,

Chalice, Eveling Pang jne. Mõnele ehk alguses hirmuäratavana tunduv pidev seltskonna
vahetus Eplikut ei häiri. Tema
arvates on erinev seltskond
just põnev ja teeb bändi tegemise huvitavamaks.
Eliidi debüütalbumil on lihtne
pealkiri “1” ja sellel osalevad
kohalikus rockmuusikas, teatris ja kirjanduses tuntud tegijad. “1” sisaldab asjaosaliste
tekste, üksteise lugude kovereid ja uhiuusi lugusid. Selle
aasta kevadel ilmus ka uus
plaat pealkirjaga „2”. Stiililiselt võib ära tunda tegijate
endi maitset – britt-popist folgi ja hip-hopini.
Plaatide ilmumisega on Eliit
hakanud laval vähem improviseerima ja rohkem esitama
plaadimaterjali, mis rahvale

paremini peale läheb. Ka Keilas esitasid nad tuntumaid lugusid.
Eliidi ja Epliku live oli erakordne ja täielikult korda läinud.
Kritiseeritud võimla oma akustika ja prozektoritega tekitas
vägagi omamoodi, natuke koolitantsupeo moodi õhkkonna.
Vähe rahvast ja hea bänd andsid kokku siiski meeldiva elamuse. Elevust tekitas ka väike
improvisatsioon ühe eelneva
bändi setlisti alusel. Ka Eliit jäi
ise kontserdiga rahule ja tõid
välja just omamoodi intiimse
õhkkonna, mis on heaks vahelduseks tavapärastele esinemistele.Vaiko Eplik jäi Keila publikuga igati rahule ja tuleb hea
meelega siinsetele noortele
uuesti esinema.

Foto: maret pärnamets

Ansambel Eliit

Kirjastuste päev Keila Sotsiaalkeskuses

Foto: maret pärnamets

Barista Jaanus Savisto

13. novembril toimub Keila

tuste päeva, mille eesmärgiks on

ja Egmont Estonia. Esimest

Sotsiaalkeskuses Kirjastuste

tutvustada kirjastuste raamatute

korda on külas kirjastused

päev.

valikut ja uudiskirjandust ning

Varrak ja Pilgrim. Huvipakku-

Keila linnas puudub juba päris

tuua raamat lugejale lähemale.

vat lugemist leiab igaüks, kes

mitu aastat raamatupood.

Kuna sotsiaalkeskuse ruumi või-

kohale tuleb!

Raamatuid saab küll lugeda

malused on suhteliselt piiratud,

Kirjastuste päev toimub 13.

raamatukogu vahendusel, kuid

on võimalik kutsuda külla vaid

novembril Keila Sotsiaalkesku-

osta pole sealt ju võimalik.

4 – 5 kirjastust. Sel korral tulevad

ses (Keskväljak 17, Keila) kell

Keila Sotsiaalkeskus korraldab

kohale „vanad sõbrad“ kirjas-

12.00 – 17.00.

juba viiendat korda Kirjas-

tused Maalehe Raamat, Kunst

Aitab parandada liigeste liikuvust, vähendada lihasvalusid, saavutada
keha ja meele tasakaal.

KEILA TERVISEKESKUS

Shindo treening – tule ja leia tee iseendasse!
Shindo sündis Jaapanis 80.a algul Sensei Kazuko Kuratomi vajadusest leida abi oma tütre astma ja allergia raviks. Sõna shindo tähendab südameteed, südameõpetust ehk shindos leiame tee iseendasse.
Shindost on välja kujunenud laiaulatuslik ja mitmekülgne, ent samas
lihtne eneseabi- ja enese korrashoiumeetod igas vanuses ja erinevas
füüsilises vormis olevatele inimestele.
Shindos kohtuvad vana idamaine tarkus ja kaasaegne teadmine
inimese anatoomiast ja füsioloogiast. Shindo annab uut jõudu ja ideid
suurte muutuste ajas elavale, pilguga tulevikku vaatavale inimesele.

Shindo aluseks on kuus meridiaanivenitust, mis on vajalikud selleks, et
lahti venitada 12 energiakanalit. Iga venitus stimuleerib kahte elundit. Eriti
tõhusa tulemuse annavad venitused, kui ühendada need massaazi, hingamise ja keskendumisega. Erinevad tasakaalutuse seisundid, nagu stress,
depressioon, lihas- ja emotsionaalsed pinged häirivad inimese loomulikku
elujõudu.
Vaadeldes meeleseisundeid või probleemseid protsesse kehas, on võimalik määrata, millised organid ei ole tasakaalus ja milliste meridiaanide
energiaringluses on probleeme:
1.kopsu-jämesoole meridiaan – nostagia, kurbus, melanhoolia /
lagundamine, eritus
2.maksa-sapipõie meridiaan – viha, ägedus / ressursside varumine
ja jaotamine
3.neeru-kusepõie meridiaan – hirm / kehavedelikud ja
sisesekretsioon, kõrvad, suguelundid
4.südame-peensoole meridiaan – murelikkus, hingepiin /
enesekontroll

5.südamepauna-kolmiksoojendi meridiaan – liigne erutatus,
lõbusus / stimuleerib ja kaitseb vereringet
6.mao-põrna meridiaan – kriitilisus, kinnismõtted / seedimine

Tule ja treeni koos meiega Keila Tervisekeskuses:
E 19.40, T 9.30 ja N 20.30
(shindo assistent Marju-Merike Brück)

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Saue gümnaasiumi saal
Nurmesalu 9, Saue linn, 76501
e-post: kool@saue.edu.ee

„HARJUMAA RAHVAMAJAD”

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

teater

Palju õnne!

kino

Sündinud

Kinobussis „KUNINGANNA”

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

17.10.2007			
23.10.2007			
25.10.2007			

„Georg”)
Rakvere teatri külalisetendus
„MINA, NAINE”

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

„LOOMINE”

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

Laste- ja noorteteater Reky lasteetendus „KOLM PÕRSAKEST”

Püsinäitus „HARJU ELU”

Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

16. november, kell 11.00 Pilet
50.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keila Kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

„ÕLIMAALID”

Aivo Blum õlimaalide näitus.
3. november – 30.november
Keila Kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Vana- Baskini Teater „VIIMANE
SIGAR”

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

kontsert
AKORDIONIMUUSIKAT triolt
Jaak Lutsoja - Allan Jakobi -

Lisaetendus 8.detsembril
kell 20.00

Henn Rebane.

13. novembril kell 18.30 Pilet
25/50.-

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

muud üritused

Seoses töömahu suurenemisega vajab Keila Postkontor
kirjakandjaid. Lisainfo Keila
Postkontoris või helistada
telefonil 5291251.
Tulen koristan Teie kodu
( kogemus ja kvaliteet) Tel:
6889723; 55992301
Lemmikloomapood Keilas
pakub tööd tublile müüjale.
Töö eeldab täpsust, ausust,
arvuti kasutamise oskust ja armastust loomade vastu. CV ja
palgasoov saata 18. novembriks aadressil lainurm@lainurm.ee või tuua Keskväljak 5.
Täpsustavate küsimuste korral
võib helistada 56485195.

Sünnipäevad

70.a.		

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

				

Rein Saral
Leida Adler
Tiia Väärtnõu

80.a.

Maria Lasman

		

		
				
		
			

“KIRJASTUSE PÄEV”

13.november kell 12.00 – 17.00
Keila Sotsiaalkeskuses
Oma raamatuid tutvustavad
kirjastused: Maalehe Raamat,
Varrak, Egmont Estonia, Pilgrim ja Kunst.
Keskväljak 17
Tel: 679 1570, e-post:
sots@keila.ee

kogudus
24. pühapäev pärast nelipüha
11.november, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Lk 18:1-8
			

		

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

Hedvig
Einpauli
30.06 1910 – 3.11 2007
Avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.
EÜ Põhja 31 elanikud.

Päev õhtule laskus
Ja lõppes elurada
Südamlik kaastunne
Vladimirile kalli isa

Mihhail
Merkušev

´i

surma puhul
Paldiski mnt 4 elanikud

Mälestame

Vajatakse paaril õhtul nädalas hoidjat 3 aastasele poisile.
Tasu 40 krooni tunnis. Tel.
5167391, e-post: keith.piibemann@gmail.com

kinnisvara
Müüa 4-toaline korter
Keilas, Vasara 1, üp. 91,1 m2, 3/1.
Muudetud planeeringuga avar
ja kena korter. H: 1495000
krooni. Lisainfo Marianne
Puustak, tel 5260323. Arco
Vara Kinnisvarabüroo As

Hedvig
Einpaul

müük

Avaldame sügavat kaastunnet
Marek Mägi`le perekonnaga

´i

Müüa kanaliga garaaž Jõe
tn, info 56625868

30.06.1910 – 03.11.2007
avaldame sügavat kaastunnet

Müüa kuivad pliidi- ja ahjuküttepuud 10m3. Tel: 5141903
Müüa jalgratas BMX GT Pro
Performer, oranž, tagaveljes
väike mõlk, tagumine piduritross ja sisekumm vajavad
vahetamist. Muidu komplektne. Hind 1000kr. Tingi!
Tel 53481091, Martin

Üürile anda kaubanduseks ja teeninduseks sobivad
ruumid Keilas raudteejaama
vahetus läheduses Haapsalu
mnt 31. Helista 5045570 või
kirjuta jyri@moderate.ee

Helmutile õe ja lähedastele
lahkunu surma puhul.

IV voor toimub 18. novembril

surma puhul
Aia tn 33 elanikud

TEADAANNE!
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!

Liikumiskunsti ja moeshow stuudio,
atraktiivse lavatantsu koolitus:

Julie Stinette
Ootab 7. - 11.a. tütarlapsi
Mitmestiililised tantsud, tantsuline moeshow,
efektsed sportlikud elemendid, kehakool- aluseks
iluvõimlemine
treeningud Keila kultuurikeskuses
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 16.00 – 17.00
info telefonil 5140803

teated

Keila Liiga mängude tulemused
Padise vald 			
Vasalemma Vald
BC Exclusive 		
Turba Gümnaasium I
Turba Gümnaasium II
Mõigu 			

Ema

Keila Pensionäride Ühendus

Keila kultuurikeskus

Saue - 			
Juurviljapõrgu - 		
Scorpion - 			
A4KV - 			
Royal Ehitus - 		
Glamox - 			

Raili Rifk
KasparMasing
Liisa Lotta Tüüts

„HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI”

Kuulutused
Töö
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78 : 55
75 : 60
61 : 46
63 : 27
50 : 37
52 : 42

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.
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

Vali WiMAX-internet!

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

Teksapüksid, joped, kampsunid, pluusid,
jalatsid,dressid ﬁrmadelt

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Mustang, Tommy Hilﬁger, Tom Tailor,
Marlboro Classic, Lee Cooper, RG, Luanvi
Kui soovite kiirelt ja mugavalt oma ostud teha, külastage meid.
Meeldivate kohtumisteni!

Liitumine

sinu kinnisvara

0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee
Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale

KEILA RATTAPOE
TALVEHOOAJA PAKKUMISED:

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

MURDMAASUUSA MÜÜK (MADSHUS)
MÄESUUSKADE JA LUMELAUA RENT
KATUSEBOKSI JA SINNA JUURDE KUULUVA
RENT

AVATUD E-R 10-19; L 10-16
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17
tel: 6 737 666
email: keilarattapood@hot.ee

Aitan müüa

SUUSKADE HOOLDUS
SALOMON JALATSID
BRIKO SUUSAKOSTÜÜMID
NB! ENDISELT JALGRATTAD SOODSATE
HINDADEGA!

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

www.lemeks.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal
MÜÜB:
lõhutud küttepuid.
OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

ABB Madalpingesüsteemide tehas Keilas ootab oma meeskonnaga liituma
HOOLDUSTÖÖDE PROJEKTIJUHTI
kelle peamiseks tööülesandeks on madalpingesüsteemide müügijärgse teeninduse korraldamine, sh
varuosade müük, vastavate hinnapakkumiste koostamine, hooldustööde ning ressursside planeerimine ja
teostamine.
Nõudmised kandidaadile:
elektrialane kõrg- ja/või eriharidus;
töökogemus elektritöödel ja/või tootmisettevõttes;
projektijuhi, meeskonnajuhtimise kogemus;
eesti, inglise ja vene keele oskus;
arvuti kasutamise oskus;
hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
analüüsivõime;
täpsus ja korrektsus.
Kasuks tuleb:
töökogemus tootmisettevõttes või rahvusvahelises ettevõttes
töökogemus keskkonnasüsteemi väljaarendamisel
Omalt poolt pakume:
huvitavat ja mitmekesist tööd rahvusvahelises firmas
kaasaegset töökeskkonda
enesetäiendamise võimalust
väärilist tasu ning mitmeid soodustusi (sportimistoetus, toitlustussoodustus jne).
Töökoht asub Keilas.
Lisainformatsioon: Olavi Orgmets, müügijuht tel: 6712 709
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 18.novembriks ABB personaliosakonda aadressil:
Pärnu mnt.148, 11317 Tallinn, faks: 6801 810, e-post: cv@ee.abb.com
Kadri Kruusaauk, tegevusvaldkonna personalijuht.
Vaata ka teisi pakkumisi www.abb.ee
ABB AS kuulub juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri- ja tööstusettevõtteid
energeetika ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes töötab 110 000 inimest ja seda ligikaudu
100 riigis. ABB alustas Eestis tegevust 1992. aastal ning tänaseks töötab ettevõtte erinevates üksustes üle
Eesti 900 inimest.

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

