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Kus elab
sinu naaber?
Kampaania eesmärgiks ei
ole niivõrd „osta” juurde
elanikke, kuivõrd teadvustada linnas elavatele
inimestele, et selleks, et
omavalitsuselt avalikke
teenuseid saada, on vaja
ka anda.

lk 3
uudised

Kes tagab korra linnas?
Jaamahoonel aknaklaasid sisse
visatud, lasteaedadel aialipid ära
rebitud või lõhutud, liiklusmärgid,
tänavavalgustid lõhutud, prügikastid põlema süüdatud, lauaväljaku pingid üles kistud. Vähemalt
alates Keila Lehe ilmumahakkamisest oktoobrikuu alguses oli möödunud nädal esimene, kus politsei

vaba aeg

ega turvafirma G4S aruannetes ei
sisaldunud pikka rodu korrarikkumisi. Küll on neid rohkesti olnud
varasematel nädalatel.
Suurem osa Keilas aset leidvaid
korrarikkumisi kuulub oma iseloomult lõhkumiste ja laamendamiste
rubriiki ning on seega tõenäoliselt
toime pandud pigem meelelahu-

tuslikul eesmärgil, mitte isikliku
kasu saamiseks. Samas viidi kaks
nädalat tagasi Keilas ja kogu Harjumaal läbi suurem politseioperatsioon, mille käigus peeti kinni üle
kahekümne alaealise, kes tabati alkoholi tarbimast, lisaks mitu täiskasvanut. Võib arvata, et alkohol
soodustab ebaseaduslike meelela-

Aivo Blumi näitus
kultuurikeskuses
Punkkunst, kus loomingu läbivateks teemadeks on naise keha ilu
ning elu teistel planeetidel
lk 6

hutusviiside otsinguid.
Kes on peamised korrarikkujad,
mis on rikkumiste suure arvu tõenäolised põhjused ja mida saaksid
erinevad osapooled teha, et seda
vähendada ning linna turvalisemaks muuta? Küsimustele vastavad korrakaitsjate poolt Põhja Politseiprefektuuri
Lääne-Harju

vaba aeg

foto: valdur vacht

politseiosakonna komissar Kaido
Saarniit ning kohaliku omavalitsuse vaatevinklist Keila linnavolikogu juurde eelmise aasta
detsembris loodud korrakaitsekomisjoni esimees Andrus Loog.

Järgmine
aasta on
juubeliaasta
Keila linnaks nimetamise
70. aastapäevaga seoses
plaanib linnavalitsus
suuremaid pidustusi.
Traditsioonilisele Keila
Päevale lisandub veel
palju põnevaid juubeliga
seotud üritusi.

lk 5
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Noortekeskus sai
rämbi
Koolipoiss kinkis võidetud rämbi
Keila noortele

lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Uimastid ja valikud

Tali tuli
Esimene lumi on alati ilus. Kõik tundub teisiti.
Vähemalt aknast vaadates... Liikluses nii ilus ei ole,
kuid esimese lume puhul on see veidigi mõistetav.
Ka Keila näeb lumega teistsugune välja.Tänav on
valge, tuled on kirkamad kui tavaliselt, inimesed
liiklevad aeglasemalt, ettevaatlikult. Rahulik, väike ja
armas. Jõulutunne tuleb, kuigi selleks on veidi liiga
vara. Tahaks jääda talveunne või vähemalt istuda
soojas toas, teetass peos ja aknast välja vaadata.
Tahaks, et ka autoroolis olijad kiirustaksid veidi
vähem ning vaataksid veidi rohkem ette. Tahaks, et
poleks nii kiire, et esimene lumi ainult negatiivseid
emotsioone, viha ja nördimust, tekitab – sest tuleb ju
klaase kraapida, külma autosse istuda ning ka sihtpaika jõudmine võtab kavandatust rohkem aega.
Tegelikult on talv ja lumi ju ilus. Puhas ja kena. Ka
autoroolis. Kui õige püüaks võtta veidi rahulikumalt
ning selle asemel, et teisi kirudes läbi lumesodi
ohtlikku möödasõitu sooritada, vaataks vahepeal ka
õue. Seal on ilus ning lisaks tõuseb nii autojuhi enda
kui kaasliiklejate tõenäosus äkitselt muutunud liiklusolude kiuste elusalt ja tervelt sihtkohta jõuda. Siis
äkki ei ole enam ilus ainult aknast vaadates...

doris matteus
doris@keila.ee

On üks moto, mida ma endale aeg-ajalt
meelde tuletan: „Maailma pole võimalik
muuta – seda teavad kõik. Kuid on neid,
kes seda ei usu – nemad muudavadki
maailma.“
maret pärnamets,
projekti läbiviija ja
noorsootöötaja
Juba 2004. aastast on MTÜ
Valikuvõimalus eestvõtmisel
Keila koolide 5. klassidele käimas
uimastiennetusprojekt
„See on Sinu valik“.„See on
Sinu valik“ projekti eesmärk
on tõsta 5.klasside õpilaste
teadlikkust uimastitest (tubakas, alkohol, narkootikumid ja
toksilised ained) ja nende kasutamisega seotud tagajärgedest, julgustada noori ütlema
„ei“ ja tegema iseseisvaid otsuseid, propageerida tervislikku ja positiivset elustiili. Loengut peavad nii noorsoo-,
sotsiaal- kui politseitöötajad.
Minu lapsega ei juhtu midagi
Oma projekti kaasame suuremal või vähemal määral ka
lapsevanemaid. Paraku on aeg
näidanud, et vanemad on kas
ise väga teadlikud antud teemast või paljusid see ei huvita.
Iga aastaga tuleb taolistele õhtutele üha vähem lapsevanemaid. Näiteks viimasel korral
tuli ~120-st potentsiaalsest
lapsevanemast kohale vaid 3,
sealhulgas ühel lapsel oli kohal

nii ema kui isa. Ehk siis ~ 60st õpilasest kahe lapse vanemad.
Levinud on arusaam, et
minu lapsega ei juhtu midagi.
Ühel korral on meile (koolitajatele) isegi öeldud, et kas te ei
leia, et olete vales klassis –
meie lastega on kõik korras.
Aga kas ka kahe-kolme-viie
aasta pärast? Kindlasti ei ole
meie projekt retseptiravim uimastite vastu. Aga see on üks
võimalus nende kahjulikkusest
noortele rääkida. Nii nagu seda
saab iga vanem oma kodus lapsega teha – arutada neil teemadel pärast filmi, ajaleheartikklit vms. Lastevanemate õhtul
on võimalus omi mõtteid spetsialistidega jagada, samuti anname kaasa mõningaid näpunäiteid vestluseks noorega
nimetatud teemadel.
Energiajook versus limonaad ja vesipiip versus sigarett
Nägin koolivaheajal kell 11
hommikul
noortekeskuses
kahte 7-aastast poissi nukrate
nägudega istumas ja energiajooki tarbimas. See ei ole seadusega keelatud jook alaealistele, kuid kas see on päris okei?
Energiajookides kasutatakse

Foto: internet

palju toimeaineid nagu kofeiin,
tauriin, glükoronolaktoon. Viimane tekib glükoosist ning
selle sisaldus energiajookides
on kuni 500 korda suurem kogusest, mida me saame igapäevase toiduga.
Ja üks müüt, mis on seotud
vesipiibuga. Toon siia ühe
vürtsika näite. Paar aastat tagasi tõi üks poiss 5. klassis
vestluse käigus välja, et tema
perel on pühapäeviti traditsioon – kogu pere tõmbab vesipiipu, mille vanemad Egiptuse
reisilt kaasa tõid. Paljud noored arvavad, et vesipiip ei ole
tervisele kahjulik. Kuid selle
mõju on suures osas sarnane
nagu tavaliste tubakatoodete
suitsetamisel. Tervise Arengu
Instituudi poolt välja antud ve-

sipiibu infovoldikus on välja
toodud, et tavalise ühetunnise
piibuseansi käigus hingatakse
sisse 100-200 korda rohkem
suitsu kui ühe sigareti tõmbamisel.
Kokkuvõttes on see igaühe
valik, milliseks ta oma elu kujundab ning kui tähtis roll selles on mõnuainetel. Aga iga
lapse elu on väärtuslik ning
nende väärtuste alla kuulub
lapsega rääkimine, vastutuse
jagamine, toimetulekuoskuste
õpetamine. Meil kõigil. Ja jõudu meile! Elu on loterii. Kätt
lõvipuuri pistes ei tea me iial,
kas ta ampsab esimesel korral
selle ära või teisel, kolmandal,
neljandal... Aga mingil korral
ta seda teeb.
Loe ka lk 6

probleemid on tekkinud ka garaaziühistutes. Kinnistute valgustamine on nende omanike
endi ülesanne. Kindlasti peaksid olema valgustatud hoonete
numbritähised, aga loomulikult teeb täiendav valgustus
kinnistu vaid turvalisemaks.
Uutes elurajoonides seatakse
üldjuhul valgustuse väljaehitamise kohustus arendajale, kuid

hooldama hakkab seda linn.

Kasulik teada

Päike liigub taas madalalt,
looduses on palju pimedat
aega ja kunstliku valgustuse osa suureneb nii turvatunde tõstmisel, liiklusohutuse tagamisel kui ka
positiivsete emotsioonide
ammutamisel. Ka linnaelanik paneb üha rohkem tähele tänavalgustuse häid ning
halbu külgi. Keila linna tänavavalgustuse olukorrast
annab ülevaate abilinnapea
Enno Fels.
Keila linna tänavavalgustuse
ülesandeks on tagada tänavate, parklate ja muu avaliku
ruumi valgustamine. Linna
hooldada on hetkel ligi 1300
valgustuspunkti. Need jagunevad viiekümnesse gruppi,
vähendades riske rikete korral

Keila nädalaleht

ka vastavad tööd teostatakse,
siis peaks lõpuks paranema
piirkonna valgustuse töökindlus.

suure osa valgustite korraga
väljalülimisel.

tatud, täiendavaid valgustuspunkte on paigaldatud Pargi,
Posti, Jõe, Jaama, Kalda, Vasara jm piirkonnas. Liine on
renoveeritud mitmetes elamurajoonides (Allika, Vasara).

Valgustuse põlemisaega reguleeritakse automaatselt hämaralülitite abil. Aastas koguneb
sellist pimedat aega ligikaudu
3600 tundi, neist 80 % langeb
sügis-talvekuudele (september-märts).

Keskväljaku tänavavalgustus
on uuendatud täies ulatuses.
Hetkel projekteeritakse keskpargi ja Jõe tänava (Aia tänavast kuni lõpuni) uuendamist
ja täiendava valgustuse paigaldamist.

Vasara tänava valgustus vajab
nii renoveerimist kui ka täiendavate liinide väljaehitamist.
Valgustamist vajavad mitmed
piirkonnad Jõe tänaval, Tuula
teel, Ülesõidu tänaval ja mujal
linna äärealadel. Uuendamist
vajavaid toiteliine ja valgustuspunkte jagub üle linna.

Viimastel aastatel on eelarve
tänavavalgustuse remondile,
hooldusele ja renoveerimisele
suurenenud hüppeliselt. 2007
aastal kulub töödele kokku ligikaudu 2,2 miljonit krooni,
lisandub elektrienegia maksumus.

Linna probleemne koht on
lõunalinnaosas Ülesõidu ja
Linnamäe tee vaheline piirkond. Seal paiknevad ühistel
postidel amortiseerunud Eesti
Energia ja linna tänavavalgustuse toiteliinid. Suuremate
tuulte või sadude korral tekib
eletrikatkestusi. Renoveerida
saab neid liine vaid koostöös.
Eesti Energiaga on saavutatud
kokkulepe, et järgmisel aastal

Mitmetes elurajoonides on
omal ajal ehitatud korrusmajad
koos majade külge paigaldatud
lokaalse toitega valgustitega.
Tänapäevase eletrihinna tõttu on aga korteriühistud oma
majadele paigaldatud valgustuse likvideerinud. Linna tänavavalgustus igakord neisse
kohtadesse ei ulatu (näiteks
Allika tänav) ja tekivad valgustamata alad. Analoogsed

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Valgus annab inimesesele
turvatunde ja positiivse energia

Viimastel aastatel on Keilas
suurel hulgal vanu valgusteid
tänapäevaste vastu välja vahe-

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

Tänavavalgustuse korrashoiuga Keila linnas tegeleb OÜ
Varahooldus. Kõigist tänavavalgustusega
seonduvatest
probleemidest saab teatada
numbritel 60 45 966, 50 22
148
või meilil dispetser@
varahooldus.ee

Foto:internet

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall
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Kus elad Sina? Kus elab Sinu naaber?
1. novembril alustas Keila linn kampaaniat „Kus elab Sinu naaber?”. Kampaania
raames tegi Keila linnapea Tanel Mõistus
linnarahvale pöördumise, milles kutsus
elanikke üles end linna registrisse kirja panema ja soovitama seda teha ka naabril.
kadi kroon
kroon@keila.ee

Eesmärgiks on kutsuda end
linnaelanikuks registreerima
neid, kes on sissekirjutuse
osas kahevahel või pole end
linnas elades mingil põhjusel
Keila elanikuks registreerinud.
Registreerimisega
kaasneb
mitmeid aspekte, mis lihtsustavad inimese elukorraldust
ning asjaajamist. Samuti suureneb selle tulemusel linna tulubaas, mis lubab linnavalitsusel linnakodanikke paremini
teenindada ning suurendada
investeeringute mahtu linna
infrastruktuuri. Üksikisiku tulumaks on omavalitsuse peamine tuluallikas, mille eest

saavad linna lapsed haridust,
selle rahaga toetatakse endaga
mitte toime tulevaid inimesi,
puhastatakse linna tänavaid ja
teid, valgustatakse linna öisel
ajal. Mida suurem on linna tulubaas, seda enam saame oma
elukeskkonda muuta ilusamaks, mugavamaks ja turvalisemaks.

koolimaja ja selle kõrvale
staadioni ehitust.
• Keskväljak saab järjest
kaasaegsemat ilmet.
Viimase kurnatud olekuga peatänava – Haapsalu
maantee korrastamiseks
on projekt valmimas, ehitus
algab järgmisel aastal.
• Valmimas on terviseradade juurde spordiväljakud.
Kõige loetletu ning palju
muu elluviimiseks on vajalik
kõigi linnaelanike osalus.

Kuressaare linn viis läbi
linnaelanikuks registreerimise
kampaania 2005. aastal. Kõik
registreerinud said kinkekaardi, millega oli võimalik külas-

tada Kuressaare Linnateatrit,
kasutada valmivas Kuressaare
Spordikeskuses sportimisvõimalusi, jõusaali, sauna jms või
ujuda Kuressaare gümnaa-

siumi basseinis. Kampaania
käigus sai Kuressaare linn 107
uut linnakodanikku.

Tallinn korraldas 2002.
aastal kampaania «Tallinn
tasub ära». Kõik üle 18-aastased uued tallinlased, kes
registreerisid ennast teatud

ajavahemikul rahvastikuregistris, osalesid loosimisel,
mille peaauhind oli aastane
pealinna parkimiskaart.
Kampaania raames sai

pealinn juurde 1391 uut linnakodanikku. Tavapärase 30
inimese asemel registreeris
end kampaania ajal iga päev
tallinlaseks 170 inimest.

Tartu linn on sarnast kampaaniat korraldanud mitmel
korral, kuna seal on õppetoetuste seaduse tõttu igal
aastal mitu tuhat üliõpilast,
kes tegelikult elavad Tartus,

kuid on registreerinud ennast
sõidutoetuse saamiseks
mujale elama. Registreerunud
said kingituseks kinkekaardi,
mida oli võimalik kasutada
Aura veekeskuses, raamatu-

kaupluses, Vanemuise teatris
või kontserdimajas. Elanike
registreerimise kampaania tõi
2004. aastal Tartusse juurde
2133 uut elanikku, 2003. aastal 1336 elanikku.

Kandes oma tulumaksu
kodulinna, saame koos teha
Keila veel mugavamaks.
Inimese kasu kohaliku omavalitsuse tegevusest ei saa
mõõta vaid toetustes ning
muus otseses rahas, mis
tema taskusse tagasi jõuab.
Suurem osa linna rahakotti laekuvast tulumaksust
läheb hoopis erinevate avalike teenuste pakkumiseks:
• Juba järgmisel kevadel

teised omavalitsused
Keila linna kampaania ei ole
harukordne, erinevaid sarnaseid tegevusi on läbi viinud
mitmed linnad. Eesmärgiks ei
ole niivõrd „osta” juurde elanikke, kuivõrd teadvustada
linnas elavatele inimestele, et
selleks, et omavalitsuselt avalikke teenuseid saada, on vaja
ka anda.

kuidas registreerida?
Registreerimiseks tuleb täita
vastav avaldus ning esitada
see hiljemalt 31. detsembriks Keila Linnavalitsusele.
Soovitaja peaks lisama ka
enda kontaktandmed. Taot-

on Keila üks esimesi Eesti
linnu, kus on kõikjale juhitud
puhas vesi ja mille reovesi
juhitakse kaasaegsesse
puhastisse. Veeprojekti
lõpetuseks saavad korda ka
Põhja-Keila eramupiirkonna
tänavad.
• Järgmisel sügisel on loodetavasti lasteaia järjekord
kahanenud miinimumini – linn ostab valmivast
eralasteaiast juurde 80
lasteaiakohta.
• Kevadel alustame uue

keila linnapea

luse blanketi leiab aadressilt
www.keila.ee või linnavalitsuse infoletist. Kindlasti
ei tohi unustada vajalike
lisadokumente! Lisainfo tel:
6 790 723.

uudised

Juubeliaasta pidustuste organiseerimine juba käib
kadi kroon
kroon@KEILA.EE

Seoses Keila linna 70. juubeliga järgmisel aastal on juba
praegu alustatud sünnipäevapidustuste
korraldamisega.
Keila Päev toimub igal aastal,
kuid juubeli puhul on kombeks teha suurem ja uhkem
pidu.
Kuna 1. mail 2008. a möödub 70 aastat Eesti Vabariigi
Linnaseaduse kehtima hakkamisest, on linnavalitsus otsustanud korraldada konverentsi
kõigile kaasjuubilaridele. Linnaseadusega anti esmakordselt linnaõigused 14 Eesti lin-

nale - Mustveele, Mõisakülale,
Jõhvile, Kundale, Sindile, Kallastele, Antslale, Kärdlale, Kilingi-Nõmmele, Suure-Jaanile,
Mustlale, Jõgevale, Elvale ja
Keilale. Kuigi nimetatud asulate edasine areng on olnud erinev, tähistavad järgmisel aastal
mitmed omavalitsused siiski
linnaks nimetamise 70. aastapäeva. Konverentsil tulevad
arutlusele 1938. aasta Linnaseaduse tagamaad, linnade
areng ja tulevik. Eesmärgiks
on leida uusi mõtteid väikelinnade arendamiseks. Seni on
osalemise kohta oma kindla
jah-sõna öelnud 10 linna.
Kuna konverentsil igast lin-

nast eraldi rääkima ei hakata,
avatakse linnade tänapäevast
näitus, mis poole aastaga rändaks läbi kõik projektiga liitunud omavalitsused.
Loomulikult toimub ka traditsiooniline Keila Päev, mis
sünnipäevaga seoses on kindlasti uhkem kui tavaliselt. Keila Päevale on kutsutud esindajad
ka
kõigist
Keila
sõpruslinnadest, kellele korraldatakse pidulik aktus.
Maikuus tahetakse välja
anda linna tutvustav fotoalbum. Pildid valitakse välja Fotojahi parimate harrastusfotograafide tööde seast.
Kuna 1. juunil on lastekait-

sepäev, toimub lauluväljakul
kindlasti üks tore pereüritus ja
augustikuus võib loota ka järjekordset
kuumaõhupalli
võistlust, olemata ei jää ka

kontserdid.
Lisaks mainitule toimub
sünnipäevakuul Keilas kindlasti veel palju huvitavaid üritusi.

Foto: valdur vacht

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

Lühidalt
Huvi jõeääre planeerimise vastu ülisuur

kommentaar

tanel mõistus,

3

Lõppenud on registreerimine jõeäärse endise vabrikuala
arhitektuurikonkursile. Huvi
konkursi vastu on erakordselt
suur. Septembris Landscape
Invest OÜ ja Keila Linnavalitsuse poolt välja kuulutatud
ideekonkursile on registreerinud 145 arhitektuuribürood.
Esindatud on enamik kontinentidest, välja on jäänud vaid
Austraalia ja Aafrika. Arhitektuurivõistlusel soovitakse leida parim lahendus Tuula tee
5 kinnistu hoonestamiseks
ja atraktiivse linnaruumi loomiseks. Konkursitingimuste
kohaselt planeeritakse alale
võrdselt elamuid ja äripindu
ning spordi- ja vabaajakeskus.
Lahendada tuleb linnaruumiline üleminek linnakeskuse, jõe
äärde kujundatava pargivööndi
ning naabruses asuva paneelelamute rajooni vahelisel alal.
Konkursi võidutöö saab põhimõtteliseks aluseks ala detailplaneeringu koostamisel ja
etapiti rajatavale hoonestusele
läbivate
arhitektuurinõuete
seadmisel.

Foto: valdur vacht

Oktoobris
sündis
Harjumaal 158 last
Oktoobris registreeriti Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel 158 lapse sünd, surmaakte koostati
kokku 78.
Poisse sündis 77 ja tütarlapsi 81. Esmasündinuid oli
72, teisi lapsi 51, kolmandaid
27, neljandaid viis, viiendaid
üks ja seitsmendaid kaks. Sündisid ka kaks paari kaksikud:
õde-venda pere esimese ja teise lapsena.Surmaakte koostati
kokku 78: mehi suri 36 ja naisi
42. Registreeriti 13 ja lahutati 9 abielu. Keilas registreeriti
oktoobris 12 sünni- ja 10 surmaakti. Poisse sündis 7 ja tüdrukuid 5.

4
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keila linnavalitsuses
Välja antud kasutusload
•
Linnavalitsus väljastas kasutusloa Ohtu tee 2B
asuva elamu kasutusotstarbe muutmiseks. Taotluse
alus oli OÜ Varahoolduse
taotlus anda hoone linnale
kuuluvate hoonete välisterritooriumide
hooldusbrigaadi kasutusse lao- ja abiruumidena.
Hoone
kasutusotstarbe muutmine
täiendavaid ehitustöid ei
nõua.

•
Linnavalitsus väljastas kasutusload SopsuTooma tänava rajatistele:
veevarustuse,
kanalisatsiooni ja sadeveekanalisatsiooni torustikele, valgustuse, sidekaabelliinile ning
tänava- ja jalgteele.
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venekeelne veerg

Talitööd algasid
Esimeste külmade ajal
on lume tõrjumiseks Keila
tänavatele puistatud juba
ligi 15 tonni kloriide.
Esimesed puisturid sõitsid välja laupäeva, 10.novembri varahommikul. Pärast seda on Unimoc ja

LM-Track puistur käinud
väljas iga päev. Libedusetõrjeks on soola puistatud peatänavatele, ristmikele ja
kõrvaltänavatele vastavalt
vajadusele. Sahkasid pole
veel vaja olnud.

Linnavalitsus premeeris konstaableid
Seoses tänase politseipäevaga pidas Keila Linnavalitsus meeles linna konstaableid. Rõhutamaks Keila
linna heaks töötavate politseiametnike tähtsust, avaldas Keila Linnavalitsus tun-

nustust ja määras rahalise
preemia Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju Politseiosakonna korrakaitsetalituse konstaablitele Annika
Pedosk’ile
ja
Kristy
Roostfeldt’ile.

linnavalitsus teatab
Linna korterid enampakkumisel
4. detsembril müüb linn
enampakkumisel neli korterit. Kell 11 algaval oksjonil
lähevad müüki korterid Kalda 3-5, Kruusa 15-12, Kruusa 15-13 ja Põhja 10A-28.
Kalda 3 asuv neljatoalise
korteri suurus on 71,9 m2
ja selle alghind on 970 000
krooni. 5-korruseline kolme
trepikojaga elamu on ehitatud 1981.a.
5-korruseline kolme trepikojaga elamu asukohaga
Kruusa 15 on ehitatud
1981.a. Müügis on sealt
kaks 2-toalist korterit: ühe
suurus on 47,7 ja teisel 47,8

ruutmeetrit. Kummagi korteri   alghind on 810 000
krooni.
5-korruseline kolme trepikojaga elamu Põhja 10A
on ehitatud 1980.aastal.
Linn müüb sealt hoonest
2-toalist 47,8 ruutmeetri
suurust korterit alghinnaga
690 000 krooni.
Oksjonil saavad osaleda
kõik soovijad, kes on hiljemalt 3.detsembriks kandnud linnavalitsuse arveldusarvele tagatisraha 10
000 ja osavõtutasu 1000
krooni.

Volikogus veel üks lisaeelarve
Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila linna
2007. aasta eelarve  IV lisaeelarve   kogumahus 1 725
637 krooni, millega eelarve
suureneks 154 920 881
kroonini.
Sihtotstarbelistest toetustest suureneb Keila linna

eelarve 1 060 610 krooni.
Vabariigi Valitsuselt laekus tasandusfondist 657
807 krooni ja kindlustusfirmadelt on laekunud 7 220
krooni kindlustusjuhtumiga tekitatud kahjude hüvitamiseks.

Harju maavalitsus ootab taotlusi
Kultuuripärli kandidaatideks
Harjumaa Kultuuripärli
tiitli omistamisega tunnustatakse maakonnas tegutsevaid isikuid, mittetulundusühinguid, riigi- või kohaliku
omavalitsuse asutusi ja teisi
organisatsioone, kellel on
silmapaistvaid teeneid Harjumaa kultuurielu edendamisel.
Harjumaa Kultuuripärli
tiitlit antakse välja juba
viiendat aastat. Tiitliga
kaasneb spetsiaalne tunnusmärk, maavanema tänukiri ja rahaline preemia.
Preemia antakse üle 30.
detsembril toimuval Harju
maavanema aastalõpu pidulikul vastuvõtul.
Taotlusi preemia eraldamiseks ootab Harju Maavalitsus kõikidelt isikutelt ja
organisatsioonidelt 20. novembriks. Iga isik võib esitada korraga ainult ühe kandidaadi. Üldjuhul ei anta

preemiat kandidaadile, kes
on selle juba saanud viimase viie aasta jooksul.
Harjumaa Kultuuripärli
preemiad on varasematel
aastatel pälvinud harrastusteater “Kehra Nukk”,
kultuurielu edendaja Aime
Bahovski, kultuuriloolane
Heino-Raimund Ridbeck ja
Viinistu kunstimuuseumi
omanik Jaan Manitski.
Ettepanekud kandidaatideks tuleb esitada hiljemalt
20. novembriks Harju maavalitsusse, Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn, märgusõna
„Kultuuripärl“ või e-posti
aadressil
ruth.jyrisalu@
mv.harju.ee.
Harjumaa Kultuuripärli
tiitli omistamise statuudiga
saab tutvuda Harju maavalitsuse
koduleheküljel
www.harju.ee.

Foto:märt lillesiim

üleskutse

Jõulukaart Keila Suurte Perede Ühenduse
toetuseks.
Keila Linnavalitsus ja AS Harju Elekter kutsuvad ettevõtteid taas osalema heategevuslikus jõulukaardiprojektis. Üheskoos on varasematel aastatel kogutud tuhandeid kroone Keila
Kultuurimaja lastekunstiringile, Avatud Noortekeskusele,  
Keila Sotsiaalkeskusele, Keila Muusikakoolile, Keila Mudellennuklubile ning Keila Mihkli kirikule. Käesoleval aastal toetatakse Keila Suurte Perede Ühendust   „Pere rõõm“, kuhu
kuulub 19 suurt pere kokku 83 lapsega.
Kaardi siseküljele trükitakse siiditrükis iga firma personaalne jõulutervitus. Kaardi valmistamise hinnaks (3000 kaardi puhul) kujuneb 4 krooni ja 20 senti. Väljamüügihind on
12 kroonil.
Projektiga liitumiseks saata tellimus Keila Linnavalituse
faksile või e-mailile vvacht@keila.ee hiljemalt 26. novembriks
ning märkida ära:
1)  kaartide arv
2) tekst, mida soovitakse kaardi sisse lasta trükkida. Märge
logo kohta (logoga/logota). Lisada logo (jpg laiendiga). Sissetrükk on ühevärviline.
Rohkem osavõtjaid - suurem toetus ehk üheskoos oleme
tugevamad.

Krimiuudised
Politsei

110

Eelmisel nädalal (05.11-11
.11.2007) ei pandud Keila linnas
toime mitte ühtegi kuritegu

g4s

1911

11. novembril kell 05.15 Keila Gümnaasiumil 2 välimist
aknaruutu katki visatud.

Сегодня в номере
Организация юбилейных мероприятий
В связи с 70-летним
юбилеем города в будущем году уже начата
подготовка к проведению различных юбилейных мероприятий.
День Кейла отмечается
ежегодно, но юбилей
города планируется отпраздновать более широко и торжественно.
По случаю 70-летия
присвоения статуса города будет проведена
конференция, посвященная вопросам городского права, тенденциям развития городов,
их будущему. Юбилейный месяц - май - начнется
грандиозным
концертом. Предполагается участие в торжествах многочисленных
гостей из городовпобратимов. В целом,
программа предстоящего праздника должна вызвать интерес у
всех жителей нашего
города.
Рождественские
открытки в поддержку больших семей
Мэрия города и АО
«Харью Электер» приглашают
городские
предприятия принять
участие в традиционном проекте рождественских открыток. В
прежние годы в рамках
этого проекта были собраны средства для
поддержки
детского
творчества, Молодежного центра, Социального центра, музыкальной школы, кружка
авиамоделистов. В этом
году деньги, собранные
в ходе реализации проекта, будут переданы
городскому объединению больших семей
«Семейная радость»,
куда входит 19 семей,
на которых приходится
83 ребенка.
Город выставляет
на продажу квартиры
4 декабря на аукцион
будут выставлены следующие квартиры:
•
ул. Калда, 3,
4-комнатная квартира,
площадь 71,9 м2, стартовая цена 970 000
крон;
•
ул. Крууза, 15,
2-комнатная квартира,
площадь 47,7 м2, стартовая цена 810 000
крон;
•
ул. Крууза, 15,

2-комнатная квартира,
площадь 47,8 м2, стартовая цена 810 000
крон;
•
ул. Пыхья, 10А,
2-комнатная квартира,
площадь 47,8 м2, стартовая цена 690 000
крон.
Желающие принять
участие в аукционе
должны не позднее 3
декабря заплатить на
счет мэрии 10 000 крон
в качестве задатка и
1000 за участие в аукционе.
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).
Для получения более
конкретной информации на русском языке
предлагаем настоящим
и будущим предпринимателям принять участие в инфодне HEAK,
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.
Свет – источник
позитивной энергии
и надежды
Уличное освещение
предназначено обеспечить достаточное освещение улиц, автомобильных стоянок и
прочих объектов. Эту
функцию выполняют
1300 источников света,
которые, в свою очередь, делятся на 50
групп. Такое разделение существенно снижает риск отключения
света во всем городе одновременно. Время работы городского освещения
регулируется
автоматически при помощи
специальных
датчиков. Всего за год
нагорает порядка 3600
часов, 80% которых
приходится на осеннезимний период.

Päevakorral
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Lühidalt

Kes tagab korra linnas?

Harjumaa
ettevõtluspäev

Jaamahoonel aknaklaasid sisse visatud,
lasteaedadel aialipid ära rebitud või lõhutud, liiklusmärgid, tänavavalgustid lõhutud, prügikastid põlema süüdatud. Kes on
peamised laamendajad Keila linnas, mis
on korrarikkumist suure arvu põhjused ja
mida saaksid erinevad osapooled – linn,
politsei, turvafirma, linnakodanikud - teha,
et linna turvalisemaks muuta?
doris matteus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab 23. novembril Harjumaa Ettevõtluspäeva.
Üritus on tasuta ning osalema
oodatakse nii tegutsevaid kui
alustavaid Harjumaa ettevõtjaid.
Ettevõtluspäeva raames
jagavad teiega oma praktilist
kogemust kogenud ettevõtjad.
Räägitakse suhteturundusest
ja töötajate mitterahalistest
motiveerimise vahenditest.
Lisaks tutvustatakse EAS-i ja
Tallinna linna toetusvõimalusi
ettevõtjatele ja KredExi käendusvõimalusi, panga ettevõtluslaenudest räägivad Hansa
ja Sampo pank.
Koolitus toimub Pirita TOPis
Aegna saalis (Regati pst 1) 23.
novembril 2007.
Oodatud on kõik Harjumaa
ettevõtjad. Tule ise ja kutsu
sõber kaasa.
Osalemiseks on vajalik eelnev
registreerimine hiljemalt 20.
novembril 2007.
Täiendav info ja registreerimine: www.hedc.ee , e-post
silja@hedc.ee, telefon 656
6641, 533 59 445

hiroll on täita lapsevanematel.

doris@KEILA.EE

Vähemalt alates Keila Lehe
ilmumahakkamisest oktoobrikuu alguses oli möödunud nädal esimene, kus politsei ega
turvafirma G4S aruannetes ei
sisaldunud ühtegi korrarikkumist. Küll on neid rohkesti olnud varasematel nädalatel.
Nagu kõrval toodud näitetest tuvastada on võimalik,
kuulub suurem osa Keilas aset
leidvaid korrarikkumisi lõhkumiste ja laamendamiste rubriiki. Kaks nädalat tagasi viidi
läbi suurem politseioperatsioon, mille käigus peeti kinni
üle kahekümne alaealise, kes
tabati alkoholi tarbimast.
Kes on peamised korrarikkujad, mis on rikkumiste
suure arvu tõenäolised põhjused ja mida saaksid erinevad osapooled teha, et seda
vähendada ning linna turvalisemaks muuta? Küsimustele vastas Põhja Politseiprefektuuri
Lääne-Harju
politseiosakonna komissar
Kaido Saarniit.
Kes rikuvad korda Keila
linnas?
Enamus korrarikkujatest on
noored, alaealised, kes on juba
sinasõbrad alkoholiga. Suurem
osa neist on 15-16aastased,
kuid on tabatud ka nooremaid.
Statistikat jälgides on selgelt
näha, et lõhkumised saavad
hoo sisse maikuus, mil noored
on veel linnas. Juunis, juulis,
augustis on rahulikum aeg,
septembris algavad korrarikkumised uue hooga. Noortel ei
ole midagi teha.
Mis on põhjuseks, et korrarikkumisi sedavõrd palju
on?
Kuna suurema osa korrarikkumisi panevad toime alaealised, siis võib peamiseks probleemiks pidada seda, et noortel
ei ole midagi teha. Kui on igav
ning tarbitakse ka alkoholi, siis
ei pane imestama, et toimuvad
ka märatsemised ja lõhkumised. Kõik algab siiski kodust.
Vanemad peaksid siiski teadma, kus nende lapsed viibivad
ning kellega ja mida teevad.
Politsei saab tegeleda ennetustööga ja tagantjärele korrarikkumistele reageerida, kuid põ-

Kuidas tagada avalikku
korda linnas senisest paremini? Millised on võimalused?
Eeskätt peaksid lapsevanemad oma lastele rohkem tähelepanu pöörama. Ka linnal on
võimalik leida noortele muid
tegevusi kui linnatänavatel alkoholi tarbimine ning vandaalitsemine. Samuti tuleks piirata alkoholi kättesaadavust.
Keila linnal on avaliku korra kaitsmiseks sõlmitud leping turvafirmaga G4S (endise
nimega
Falck).
Turvafirma patrull linnas
aga ei lahenda probleemi.
Milliseid meetmeid rakendab
ja kavatseb rakendada omavalitsus, selleks et Keila
oleks tänasest turvalisem?
Keila linnavolikogu korrakaitsekomisjoni
esimees
Andrus Loog:
Rohked avaliku korra rikkumised linnas kindlasti ei suurenda elanike turvatunnet.
Turvatunne on aga oluline osa
mõnusast linnast. Eelmise aasta lõpus moodustasime eraldi
korrakaitsekomisjoni just sel
põhjusel, et kaasata kõik asjasse puutuvad isikud ning üheskoos mõelda välja, kuidas
muuta Keila turvalisemaks.
Mitmeid ettepanekuid on ka
juba linnavalitsusele tehtud.
Viimase poole aasta jooksul
on linn tihendanud sidemeid
nii politsei kui ka turvafirmaga. Senisest suuremat tähelepanu on pööratud ning pööratakse ka tulevikus justnimelt
noortele.
Ühelt poolt tähendab see
karmistuvat kontrolli ja sagenevaid politseioperatsioone.
Ka turvafirma pöörab noortele
eraldi tähelepanu. Lisaks hakkame juba alates detsembrist
linna olulisemaid valukohti
jälgima tehnilise valve seadmete abil.
Oluline ei ole niivõrd rikkujate karistuse rangus, kuivõrd
selle karistuse vääramatus. Pahategijatel peab tekkima tunne, et vahelejäämise oht on
väga suur ja parem on pahategu mitte teha. Lahti tuleb saada karistamatuse tundest.
Teiselt poolt on linnal või-
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Sipsikud käisid
Tallinnas

Foto: valdur vacht

Lõhutud aken Vikerkaare lasteaias
malik pakkuda noortele rohkem võimalusi vaba aja rahulikuks ning seadusega vastavuses
olevaks veetmiseks. Keilas on
noortekeskus, tervisekeskus,
spordiklubid, milles osalemist
linn ka pearahaga toetab. Ka
tööd, mis praegu toimuvad
tervisradadel, täidavad seda
eesmärki, et pakkuda noortele
tegevust.
Muidugi on kahju, et ka
Keilas on inimesi, kes ei saa
aru, et igale nurgale pole võimalik panna seisma politseid.
Eriti kurb oli kuulda politsei
käest, milline oli lastevanemate reaktsioon, kui nad käisid
oma linna vahel purjutanud
lastel järel (politseioperatsioonist, mille käigus peeti Keilas
kinni 22 alkoholi tarbivat alaealist, võis lugeda eelmise nädala Keila Lehest). Nagu laste
purjutamine ja märatsemine
tänaval olekski normaalne osa
elust ning politsei ei peaks
neid selle juures segama. See
ei ole kindlasti normaalne osa
elust ning ei politsei, turvafirma ega linnavalitsus saa asuda
lapsevanema rolli. Linna turvalisuse tagamine ei ole ainult
linnavalitsuse ning politsei kohustus, see on meie kõigi ühine ülesanne.

mõned näited
08. oktoobril kell 22.55 - haiglal lõhutud aken.
08. oktoobril kell 23.30 - Miki lasteaial lõhutud 6 aialippi.
12. oktoobri öösel - jaamahoonel sisse visatud 2 akna
klaasid, Uus tn 15 lõhutud pakettaken, Tallinna mnt. 5 eramul
purustatud üks klaas, Gnoomi vanal hoonel purustatud suur
aken, Alibi Pubil lahti kistud umbes 65 aialippi.
14. oktoobril kell 23.30 - Luha tn. nurgal lõhkusid 2 alkoholijoobes meesterahvast autosid ja prügikaste. Anti üle politseile.
14. oktoobril kell 04.25 - Miki lasteaial ära rebitud 7 aialippi.
16. oktoobril kell 01.10 - haigla ümbruses lõhutud 2 liiklusmärki, Lauluväljaku ja kooli vahelises pargis lõhutud 6 tänavavalgustit.
19. oktoobril kell 22.30 - jaamahoonel lõhutud 1 aken.
21. oktoobril kell 01.25 - Vikerkaare lasteaial 2 põikprussi
puruks löödud
29. oktoobril kell 13.12 - Keila Infojaama kõrval süüdatud
prügikast. Ära kustutatud.
29. oktoobril kell 23.00 - Vikerkaare lasteaial 3 aialippi ära
rebitud.
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.
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.

Keila lasteaed Sipsik käis 1.
novembril Tallinna Pedagoogilises Seminaris üliõpilaskonna
ja üliõpilasesinduse sünnipäeval. Üliõpilasesindus sai TPSis
juba 12 aastaseks. Lapsed
esitasid kingituseks näidendi
„Kakuke” ja õpetasid tudengitele ja õppejõududele Sipsiku
tantsu. Kaasas oli ka Sipsik
isiklikult. Sünnipäeva puhul
oli küpsetatud kooki ja sai
juua morssi. Lastel oli Tallinnas igati põnev kuna nad said
proovida istumist klassiruumis ja tähtede kirjutamist suurele klassi tahvlile. Väikeste
sipsikute üle olid kõik rõõmsad, sest mitte ainult lastel ei
olnud tegevusrohke päev, vaid
ka tudengite argipäeva oli toodud vaheldust. Loodetavasti
jätkuvad külastuskäigud Keila
lasteaed Sipsik ja Tallinna Pedagoogilise Seminari vahel ka
edaspidi. Esmakordselt külastasid TPS-i tudengid lasteaed
Sipsikud septembrikuus kampaania „Igal lapsel ei ole oma
mänguasja” raames.

Foto: karmo tihane
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Oskus elada ilma uimastiteta

Aivo Blum’i õlimaalide näitus Keila
Kultuurikeskuses 3.-30. novembril

maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Juba 2004.aastast on MTÜ
Valikuvõimalus eestvõtmisel
Keila koolide 5.klassidele käimas uimastiennetus projekt
„See on Sinu valik“. Projekt on
alguse saanud Soomest ning
Keilasse jõudis see tänu Tartu
kolleegide koolitusele. Projektile taotletakse igal aastal rahalisi vahendeid Harju Maavalitsuselt.
„See on Sinu valik“ projekti
eesmärk on tõsta 5.klasside
õpilaste teadlikkust uimastitest (tubakas, alkohol, narkootikumid ja toksilised ained) ja
nende kasutamisega seotud tagajärgedest, julgustada noori
ütlema „ei“ ja tegema iseseisvaid otsuseid, propageerida
tervislikku ja positiivset elustiili.
Projekti metoodika on praktiline töö lastega koolides, ühes
klassis 10 tundi nädalas (2
koolitundi päevas). Spetsialistide seas on nii noorsoo-, sotsiaal- ja politseitöötajad. Korraga annavad tundi 2 inimest.
Kuna projekti õpe käib läbi
mängulise tegevuse, siis tihtipeale seisavad koolitajad sil-

mitsi küsimusega, kas me ikka
mahume kooli formaati? Näiteks ühel päeval on draama
päev, kus õpilased etendavad
reaalset situatsiooni, mille lahendus on nende enda mõelda.
Taoline ettevõtmine on tavaliselt lärmakas ja emotsionaalne, nii nagu ka mitmed mängud, mida me tihtipeale just
seetõttu oleme ära sunnitud
jätma. Sest paraku häirib see
kõrval olevate klasside tegevust või on klassiruumis lihtsalt vähe ruumi.
Ühel päeval nädalas on noorte
ees politsei, kes tutvustab seadusandlust, alaealise vastutust
jms. Politsei näitab noortele
filmi endisest narkosõltlasest
ning fotosid, milliseks inimene
aastate jooksul uimasteid tarvitades muutub.
Klassides, kus oleme koolitusi
läbi viinud võib õpilaste olukord olla väga erinev. Mõned
viiendikud ehk 11-12.aastased
noored võivad olla „puhtad lehed“, teised on pisut alkoholi
ja suitsu proovinud, aga on ka
neid, kes on olnud purjus mitmeid kordi või suitsetavad
suhteliselt regulaarselt.
Oma projekti kaasame suure-

mal või vähemal määral ka lapsevanemaid. Ühe ülesandena
tuleb neil koos noorega täita
kodutöö. Teiseks oleme teinud
ühel õhtul nädalas lastevanemate vestlusõhtu, kus anname
projektist ülevaate. Paraku on
aeg näidanud, et vanemad selline teema palju ei huvita. Iga
aastaga tuleb taolistele õhtutele üha vähem lapsevanemaid.
Kindlasti ei ole meie projekt
retseptiravim uimastite vastu,
kuid see on üks võimalus uimastite kahjulikkusest noortele rääkida.
Tänan koole, kes on andunud
võimaluse meil see nädal ellu
viia, noori, kes selles on osalenud, lapsevanemaid, kes on
teemale kaasa mõelnud ja loomulikult ka koolituse kaasaitajaid kelle abil projekt on teoks
saanud.
Loe ka lk 2

Keila noortekeskus sai rämbi
kadi kroon
kroon@keila.ee

Keila koolipoiss Janno Jegers
kinkis Keila Noortekeskusele
minirämbi. Ajakirja tellimiskampaaniaga võidetud minirämp paigaldati noortekeskuse
hoovi eelmine neljapäev.
Janno Jegers osales Sessionrampi ja ajakiri Sahtel korraldatud konkursil, kus loosimises osalemiseks tuli vaid tellida
ajakiri Sahtel. Kõigi tellijate
vahel loositi 08.08.2006 välja
minirämp, mille Sessionramps
pidi paigaldama võitja poolt
valitud kohta. Kuna Janno Je-

gers ise enam aktiivselt ratta
ega rulaga ei sõida, polnud
mõtet rämpi ka perekonna suvilaõuele lasta ehitada. Nii otsustas ta oma auhinna kinkida
noortekeskusele, et kõik Keila
noored seda kasutada saaksid.
2006. aasta sügisel asfalteeriti

noortekeskuse hoov ja plaani
kohaselt pidi uus rämp paigaldatama 2007.aasta kevadel.
Kuna Sessionramp on üks parimaid rämbiehitajaid eestis
siis paigaldus venis. Nüüd aga
on rämp edukalt kohal ja avatud kõigile sõitjatele.

Foto: maret pärnamets

mtü kultuuriguru
kultuuriguru@kultuuriguru.ee

3. novembril avati Keila Kultuurikeskuses näitus kunstnik
Aivo Blumi õlimaalidest. Aivo
Blum sündis 1966 Tartus, õppis Tartu Kunstikooli skulptuuri eriala, kuid maalimine
on talle alati lähedasem tundund. Tema esimesed näitused
olid grupi “Defect” ühisnäitused stagnaaja viimase kümnendi keskel. Julge poliitilise
sisu poolest nimetati seda
punkkunstiks. Blumi pilt „Siili
nägemus tõelisest inimesest”
on paljudel siiani meeles. Pilt
kujutab hirmunud siili, kelle
vigane lahingulendur vastavalt
nõukogude mütoloogiale toorelt nahka pani.
Aastatel 1985 – 1987 töötas
Blum Restaureerimisvalitsuses
restaureerijana, 1987 – 1989
Elukeskkonna Kaitse Ühenduses “KODA” kultuuriosakonna
juhatajana. Hiljem kolis Blum
restauraatorina elama Soome,
peale Eesti iseseisvumist töötas 1992 – 1999 Eesti Suursaatkonnas ja 1999 - 2003 Läti
Suursaatkonnas
Helsingis.
Aastatel 1998-2000 tutvustas
ta oma galeriis „Blum“ Helsingi kesklinnas ka teiste kunstnike teoseid. Aastatel 2002-2005
õpetas Lastering ry:s Soomes
eesti lastele kunsti. 2003 aastal üllatas ta Ameerika kunstihuvilisi
kolmemõõtmeliste,
satelliitfotode järgi tehtud õli-

maalidega. Peale maalimise tegeleb ta arvutigraafikaga ja on
teinud mitmeid interneti kodulehekülgi Soomes ja Eestis.
Näitus Keila Kultuurikeskuses
annab ülevaate tema Soomes
elatud aastate loomingust. Lisainformatsiooni Aivo Blumi
tööde kohta saab aadressilt
www.blumartworks.com.
Viimase 10 a. personaalnäitused
1997 Galerii „Illegaard“, Tartu, Eesti
1998 Teater „Savoy“, Helsin-

gi, Soome
1998 Galerii „Draakon“, Tallinn, Eesti
1998 Galerii „Obu“, Tartu,
Eesti
1999 Galerii „Blum“, Helsingi, Soome
1999 Suurbritannia saatkonna
residents, Eesti
2001 Eesti Suursaatkond, Riia,
Läti
2001 Kohvik Wilde, Tartu,
Eesti
2003 World Fine Art Gallery,
New York, USA

repro

“Tulnukas tallab lilli”

Sport
Lääne-Harju Spordiklubi korvpalli poisid osalesid Viimsi Sügisturniiril.
Lääne-Harju Spordiklubi II ja
III klassi väikesed korvpallurid osalesid 3. ja 4. novembril traditsioonilisel Viimsi
Sügisturniiril, mis toimus
Viimsi koolis.
Mängiti Tartu Erkmaa
Korvpallikooli, Kohila
Korvpallikooli ja Tallinna BC

R.I.M – ga. Iga mänguga poiste
oskused paranesid ja mängud
muutusid võitluslikumaks ning
tasavägisemaks. Seekord jäi
võit veel koju toomata, kuid
nende poiste võidud on veel
ees!
Võistkonna koosseisus mängisid: Kristjan Tuuling, Karl Rei-

mand, Raido Jänes, Kaspar
Talu, Oliver Uuspõld, Janar
Lillep, Martin Nugis, Oliver
Kiviselg, Taavi Otsmann,
Karl-Krister Kilkson, Deigmar
Uus, Jaan Paas.

Treener Tarmo Hein

KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„HARJUMAA RAHVAMAJAD”
14. september - 25. november
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„LOOMINE”
Salme Allikheina maalid.
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
„ÕLIMAALID”
Aivo Blum õlimaalide näitus.
3. november – 30.november
Keila Kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
ADVENDIKONTSERT

Keila Muusikakooli õpilaste
kontsert.
30.november kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
ADVENDIKONTSERDID
Lenna Kuurmaa, Nele – Liis
Vaiksoo ja Mihkel Mattisen
2.detsember kell 15.00 ja 18.00
Keila kultuurikeskuses
Pilet: 85.- / 100.Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
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

Naine otsib tööd Keilas või
selle ümbruses. Pikaajaline
kogemus kaubanduses kontoritööl. Tel. 56 912 884, ewki@
hot.ee.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle overloki-tegija, õmbleja,
tootepuhastaja. Väljaõppe
võimalus. Kontakt.tel.6747567
Keilas asuv firma otsib oma
meeskonda MÖÖBLITISLERIT,
kes oskab ja tahab massist
erinevat mööblit teha. Info 52
74 805

kinnisvara
Müüa maa-alune garaaž
Keilas, Vasara tänaval. Hind 65
000. Tel: 51 030 81

70.a.		
		

“Waldorf 5” neljas loeng
„KÜSIMUSED WALDORFKOOLILE”
18.novembril kell 15.00
Miki Lasteaias (Jaama tn. 10,
Keila)
Teemat juhib Simone Rödel
Aruküla Vabast Waldorfkoolist.
Lisaks ühine musitseerimine
väikekanneldel Helle Suurlahti
juhendamisel
Lisainfo: 51 93 66 73 e-post:
waldorf.keila@gmail.com

25. pühapäev pärast nelipüha
18.november, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Jr 8:4-7
Keila Miikaeli kogudus.
			

Juliana Kozlova

Sünnipäevad
		

Vaike Keller

		
				
		

75.a.

				

Elmar Valp
Harry Veesalu

Enampakkumine
Enampakkumise korraldaja: Keila Linnavalitsus
Müüdav vara:
Korteriomand Keila linnas Kalda 3, kantud kinnistusregistri registriossa nr 6414102,
mõttelise osa suurus on 719/7242, mille reaalosaks on 4-toaline korter nr 5, üldpinnaga 71,9
m2 , paikneb 3-korruselises kahe trepikojaga 1980. a. ehitatud elamus; vara on vaba
kolmandate isikute õigustest; alghind 970 000 krooni
Korteriomand Keila linnas Kruusa 15, kantud kinnistusregistri registriossa nr 5448402,
mõttelise osa suurus on 477/20891, mille reaalosaks on 2-toaline korter nr 12, üldpinnaga 47,7
m2 , paikneb 5-korruselises kolme trepikojaga 1981. a. ehitatud elamus; vara on vaba
kolmandate isikute õigustest; alghind 810 000 krooni
Korteriomand Keila linnas Kruusa 15, kantud kinnistusregistri registriossa nr 5448502,
mõttelise osa suurus on 478/20891, mille reaalosaks on 2-toaline korter nr 12, üldpinnaga
47,8 m2 , paikneb 5-korruselises kolme trepikojaga 1981. a. ehitatud elamus; vara on vaba
kolmandate isikute õigustest; alghind 810 000 krooni

Vajatakse kiiresti 1-2 toal.
korterit (kõik variandid )keilas
ja selle lähiümbruses!!! 56 64
55 64, fax 67 122 61, keilapuit@
hot.ee

Korteriomand Keila linnas Põhja 10A, kantud kinnistusregistri registriossa nr 4230102,
mõttelise osa suurus on 424/20177, mille reaalosaks on 2-toaline korter nr 28, üldpinnaga
42,4 m2 , paikneb 5-korruselises kolme trepikojaga 1983. a. ehitatud elamus; vara on vaba
kolmandate isikute õigustest; alghind 690 000 krooni

müük

Enampakkumise läbiviimise koht: Keila Linnavalitsuse II korruse saal
Enampakkumise läbiviimise aeg: 04. detsember 2007 kell 11.00
Enampakkumise viis: suuline enampakkumine
Tagatisraha - 10 000 krooni – ja osavõtutasu - 1 000 krooni – iga korteriomandi eest
tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole 221011747720 Hansapank kood 767
märgusõna all “oksjon” hiljemalt 03. detsembril 2007.

Müüa Scottish Fold kassipojad. Emane – värvus sinikilpkonn, lontkõrvaline. Isane
– värvus sinine, sirgete kõrvadega. Sündinud 25.07.2007,
vaktsineeritud, käivad potil,
söövad ise, väga mänguhimulised. Tel: 51 19 854

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda Keila Linnavalitsuses tööpäevadel tööajal.
Müügiobjektiga tutvumiseks registreeruda eelnevalt Keila Linnavalitsuses
(Keskväljak 11, tel 6790700) või OÜ’s Varahooldus (Keskväljak 15, tel 6780 208).

muu
Keila Sotsiaalkeskuses 20.
novembril, algusega kell 12.30
infopäev “Sinu tervise ja kuulmise heaks”. Abivahendifirma
tutvustab kuuldeaparaate ja
muid vajalikke abivahendeid.

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis: 70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule: 25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)

Mängude ajakava 18.novembril
14.50
16.00
17.10
18.20

5.11.2007			

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

Kuulutused
Töö

Sündinud

muud üritused

koolitus
ESMAABIKOOLITUS lastevanematele.
29.novembril 18.00 - 20.30.
Keila algkoolis
Lektor Rita Popova. Võimalik koolitusele registreerida

Palju õnne!

26.novembrini.
Tel: 6781133 e-post algkool@
keila.edu.ee

kogudus

7

Padise vald
Vasalemma vald
Turba Gümnaasium II
Harju Elekter		

-

Speed
Saue
BC Exclusive
A4 Kinnisvara

Mängud toimuvad Keila gümnaasiumi saalis.

Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel. Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või toimetuses Keila linnavalitsuseI korrusel.
Reklaampindade ja kuulutuste hinnakirjadega saab lähemalt tutvuda Keila linna
kodulehel aadressil www.keila.ee
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
Sõiduautode
transpordiga tegelev
ﬁrma AS Hert Transport
otsib oma kollektiivi

AUTOJUHTE
Eesti ja Euroopa
sisestele vedudele,
vajalik CE kategooria
olemasolu.
Informatsioon
tel.55532202

Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

ERAKÜTTE KEILA OSAKONNAS SAAB TÖÖD

AS Protten F.S.C.
võtab tööle Keila
esinduskauplusesse

MÜÜJA
Kontakt tel.6747567

Vali WiMAX-internet!

SOOJUSVÕRGU MEISTER
Uuelt meeskonnaliikmelt eeldame:
•
üldteadmisi soojustehnikast
•
tehnilist taiplikkust ja korrektsust
•
eesti keele oskust
•
B-kategooria juhiluba
Omalt poolt pakume:
•
stabiilset töökohta
•
ametiautot

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

Avaldus (CV) palume saata aadressil Põhja 27, Keila või keila@
dalkia.ee. Lisainformatsioon telefonil 604 5562

Keila 6-klassiline algkool
vajab koheselt

SEKRETÄRI
ning alates jaanuarist 2008.a

KLASSIÕPETAJA
ASENDUSÕPETAJAT
(lapsepuhkuse ajaks).
Avaldus ja CV saata
aadressil Pargi 2, 76607 Keila
või e-post
algkool@keila.edu.ee.
Täiendav info
tel 678 11 33, 5269992.

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!

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle
www.lemeks.ee

MÜÜJA

AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal

Pakume tubli töö eest brutopalka
alates 8500 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info telefonil 6 844 041 või
cv.smarket@rimibaltic.com
Infot saab ka kaupluse juhatajalt.

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.
OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali
INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Reklaamipinnad

AS Neiseri Grupp on 1992 asutatud pehmet mööblit tootev 130 töötajaga ﬁrma, kes investeerib märkimisväärse osa kasumist inimestesse, tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse ning tänu sellele on
kindlustatud ettevõtte hoogne ja tulemuslik areng. Ettevõttes kasutatav kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud
vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001. Peamised müügiturud on Idas ja Skandinaavias.
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90 x 56
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Seoses tehase laiendamisega ja tootmismahtude kasvamisega soovime leida kiiresti

ÕMBLEJAID
ja

POLSTERDAJAID
Nõutav eelnev töökogemus antud ametikohal.
Lisainfo telefonil 6518 907 või marianneli@neiser.ee

MASINATE SEADISTAJA – OPERAATOR
(puutöö pinkidel)
ja

KARKASSI MONTEERIJA
Lisainfo telefonil 6518 906 või jyrgen@neiser.ee

Nõudmised kandidaadile:
•
Eesti keele valdamine suhtlustasandil, hoolikas, kohusetundlik ja reibas.
Pakume:
•
•
•
•
•

Õmblejad – tükitöö, bruto kuni 14 000 krooni
Polsterdajad – tükitöö, bruto kuni 30 000 krooni
Karkassi monteerija - tükitöö, bruto kuni 20 000 krooni
Mugavat ja kaunist töökeskkonda hiljuti valminud kaasaegses tehases
Tööd ühes vahetuses

Asukoht: Laagri, Harjumaa
Tööaeg: täistööaeg
Sooviavaldus koos CV-ga saata hiljemalt 26.novembriks e-mailile marianneli@neiser.ee või postiaadressil AS
Neiseri Grupp, Seljaku 6, Laagri 76401 Harjumaa

