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Eesti riik
on minu üle
uhke!
Esmaspäeval tähistati Keila koolides kodanikupäeva.
Mitmed üritused toimusid
ka Keila gümnaasiumis traditsiooniliselt külastati
erinevaid Keila asutusi
ning abituriendid esinesid
noorematele temaatiliste
ettekannetega.

lk 2
teated

foto: doris matteus

Tekkivad jäätmed tuleb sorteerida
Jäätmete sorteerimise vajadusest
on juttu olnud juba aastaid. 2008.
aasta 1. jaanuarist hakkab aga kehtima seadusesäte, mis otsesõnu
keelab prügilatel sorteerimata
olmejäätmeid võtta vastu. See
keeld tähendab, et olmejäätmete
tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt paber ja kartong, pakendid,
ohtlikud jäätmed, biolagunevad

inimene

aia- ja haljastusjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed,
probleemtoodete jäätmed (sealhulgas romusõidukid ja nende
osad; elektroonikaromud ja nende
osad, patareid,akud), põlevjäätmed, suurjäätmed ning metallid.
Jäätmete sorteerimine on kahtlemata kõige odavam jäätmete
tekkimise kohas, kus seda teeb

jäätmete tekitaja. Järelsortimine,
st juba kogutud jäätmete sorteerimine, on küll võimalik, kuid väga
tööjõumahukas ja seega ka kallis.
Jäätmete kogumise korraldamine on Eestis pandud kohaliku
omavalitsuse ülesandeks. Jäätmete kogumise ja sortimise kohustus
on siiski nende tekitajatel, kohaliku omavalitsuse kohuseks on vaid

Kogu köök on seepi täis
ja ainus, mida pole, on
seep
lk 6

hoolitseda selle eest, et sortimine
oleks võimalik ja teostatav. Ning
kehtestada vastavad õigusaktid,
mis määravad iga isiku õigused ja
kohustused.
Viimasel ajal on jäätmeteema
saanud suure tähelepanu osaliseks, peamiselt sel põhjusel, et
suur osa omavalitsusi ei täida jäätmeseadusega neile pandud kohus-

vaba aeg

tusi. Milline on Keila linna valmisolek jäätmete sortimiseks ning
millised on Keila linna elanike
võimalused jäätmeid liigiti sorteerida?

Ametlikud
teated
Ülevaade Keila linnavolikogu ning linnavalitsuse
otsustest ning tegudest.
Menetleti detailplaneeringuid ning anti välja ehitusja kasutuslubasid.

lk 5

lk 4

Kuhu minna,
mida teha
Üritused Keilas jõulukuul.

lk 7
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Tänavad ei tee
linnast linna

kasulik teada

Helkur päästab elusid

Pühapäeval on esimene advent. Keilas on jõulurahu väljakuulutamine kultuurikeskuse ees saanud
ilusaks traditsiooniks. See on alati olnud rahvarohke
ja ilus üritus, kus esimest korda jõulutunne sisse
tuleb, kui just eelnenud ei ole mõni eriliselt talvine ja
lumine ilm.
Pole just palju üritusi, kuhu niivõrd suur hulk keilakaid kokku tuleb – nii lapsi kui täiskasvanuid. See on
hea.
Miks? Mis saab linnast, kui inimesed omavahel üldse
kokku ei puutu? Keilal on see eelis ja puudus, et
Tallinn koos oma võimalustega on sedavõrd lähedal. Eelis sellepärast, et Keilas vähemalt on inimesi,
sealjuures igas vanuses inimesi. Neid tuleb ja läheb,
kuid töö leidmiseks ei ole enamasti tarvis Keilast ära
kolida. Puudus sellepärast, et kultuuri, meelelahutuse
ja seltskonna järele võib alati sõita vaid 25 kilomeetri
kaugusele. See asjaolu esitab erilise väljakutse neile,
kes püüavad keilakatele kohapeal huvitavat tegevust,
kultuuri ning meelelahutust pakkuda. Kui igaüks vaid
omaette askeldab, üksi Tallinna tööle ja õhtul tagasi
sõidab, siis on linna vaimust raske
rääkida.
Ühest linnast ei tee linna mitte see,
et talle on seadusega linna õigused
antud. Samuti mitte see, et teedtänavad on 100% supersiledad
või tänavavalgustus kunagi
ei tõrgu. Linnast teevad linna
inimesed ja see, kui nad omavahel ka suhtlevad. Õnneks on
ka selleks võimalust.
Ilusat ja rahulikku jõuluaega
kõigile!

doris matteus
doris@keila.ee

teated

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

web.keila.ee/Foorum

Noppeid Keila
linna kodulehelt
Keila Paldiski - poolsel
väljasõidul on viimastel
nädalatel toimunud mitu
avariid. Liiklusõnnetusi on
seal ette tulnud varemgi.
Arvestades, et uue Paldiski
mnt valmimine on mägede
taga, kas ei peaks selle
ristmikuga midagi ette võtma
– kasvõi paigaldama
valgustuse ja parandama
märgistust (las ala spetsialistid pakuvad, mida). Tipptundide ajal on sealt vasakpöörde
tegemine ikka väga keeruline,
arvestades Paldiski mnt suurt
liiklustihedust ja liikluse
koosseisu. Ei tea küll, kelle
haldusalasse see ristumine
kuulub, kui mitte linna
omasse, siis võiks linn siin
vähemalt olukorrale
tähelepanu juhtida.
AK

kommentaar
Keila linnapea Tanel
Mõistus saatis Maanteeameti peadirektor Riho
Sõrmusele märgukirja,
milles pöörab tähelepanu
Keilast Paldiski maanteele
väljasõitude ohtlikkusele
ja palub leida võimalusi
ristmike valgustamiseks.
Erilist ohtu kujutavad Keila
linnaga piirnevad 4 suure
liiklustihedusega ristmikku:
Paldiskisse viiva riigimaantee ja Keila linnatänava
Paldiski maantee ristmik,
Paldiski maantee ja Piiri tänava ristmik, Paldiski maantee ja Luha tänava ristmik
ning Paldiski maantee
ristmik Statoili bensiinijaama juures. Linnapea palub
riigimaantee valdajal leida
võimalus nimetatud ristmike täiendavaks valgustamiseks, olles omalt poolt
nõus osalema elektrienergia eest tasumisel.
Keila linnavalitsus

madis melzar,
keila konstaablijaoskonna vanemkonstaabel
Kätte on jõudmas aasta kõige pimedam aeg, mil lisaks vähesele päevavalgusele halvendavad nähtavust vihma- ja
lumesadu ning udu. Kehvades
liiklusoludes võib nii autojuhi
kui ka jalakäija pisemgi eksimus saatuslikuks saada. Eriti
tähelepanelik peab olema pimedal maanteel liigeldes, kus
tänavavalgustus puudub ja sõidukite kiirus on suur. Et autojuht pimedas liikuvat inimest
juba varakult märkaks, on helkur ühtviisi vajalik nii täiskasvanule kui lapsele, jalakäijale
kui jalgratturile.
Ära riski
Enamik meist ei ole mõelnud sellele, et üks väga väikese
materiaalse väärtusega ese,
helkur, võib päästa elu. Tumedas riides ja ilma helkurita jalakäija ilmub kaugtuledega
sõitva juhi vaatevälja alles 100
meetri kauguselt. Juhil jääb temani jõudmiseks aega 3 sekundit ja kui jalakäija just teeservas
mööda
pori
või
lumehangesid ei sumpa, on otsasõit peaaegu vältimatu. Märjal maanteel läbib 100 kilomeetrise tunnikiirusega sõitev
auto isegi äkkpidurduse korral
ligi 140 meetrit, enne kui sõiduk peatub. See tähendab, et
auto peatub ca 40 meetrit peale otsasõitu.
Helkuriga jalakäijat märkab
juht kaugtulede valguses 300
meetri kauguselt ja talle jääb
piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja jalakäijast või ratturist
ohutult mööduda.

Foto: valdur vacht

Kõige ohtlikum on jalakäijale olukord, kus kaks autot
lähenevad teineteisele lähituledega. Nüüd häirivad autojuhti ka vastutuleva auto tuled,
mis esiklaasi kriimustuste ja
mustuse tõttu nähtavust veelgi halvendavad. Jalakäijat märkab juht heal juhul alles 30
meetri kauguselt. Selle maa läbib sõiduk veel enne, kui juht
jõuab pidurdamist alustada.
Helkuriga varustatud jalakäija
on seevastu nähtav juba 130150 meetri pealt, mis pikendab
oluliselt juhi reageerimisaega.
Kuhu kinnitada?
Helkur tuleb kinnitada riietele nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast.
Veniva helkurpaela võib lihtsalt varruka või püksisääre
peale tõmmata. Rippuv helkur
pannakse haaknõelaga riiete
külge nii, et see jääb umbes
põlve kõrgusele, keha sõiduteepoolsele küljele. Valgel ajal
saab seda taskus hoida. Kõige
turvalisem on kasutada kahte
helkurit korraga, ühte paremal,

teist vasakul küljel.
Praktilised on ka helkurpaelad, mida saab õmmelda riiete
alumisele servale (jope alumine äär, varrukad, krae). Helkurpaela ei või õmmelda kohale, kus rõivas kortsub näiteks
varrukale küünarnuki kohal,
sest pael muutub siis kiiresti
kasutamiskõlbmatuks.
Pimedas liikudes suurendab
jalakäija märgatavust ka hele
riietus, mis teeb küll jalakäija
paremini nähtavaks, kuid mitte piisavalt.
Lisaks kainele mõistusele
kohustab inimest pimedas liikudes oma elu säästma ka liiklusseadus. Selle kohaselt peab
jalakäija halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta
või valgustamata teel liikudes
kasutama helkurit või süüdatud laternat. Selle nõude eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 600 krooni. Kui
helkurita liikuv jalakäija on
joobes, on karistuseks kuni 6
000 kroonine trahv.

Osta õige helkur
• Helkurit ostes jälgi selle märgistust. Helkuri pakendil peab olema toote nimetus, kasutusjuhend, CE-märk ja teave tootja või sissetooja kohta. Korraliku märgistuse puhul võib olla kindel,
et tegemist on korraliku tootega.
• Jalakäijahelkurit märgib kood EN13356, mis peab samuti olema kirjas märgistusel.
• Helkurit ostes tasuks vältida kõige odavamaid. Korralik helkur maksab veidi rohkem.
• Helkuriga sarnane võtmehoidja või märk ei ole helkur ega muuda inimest pimedas piisavalt
nähtavaks.

Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil 6588 569.

• Kui helkurile on peale trükitud ﬁrma logo, väheneb sellega ka helkiv pind.

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.

• Prügikasti tuleks visata kriibitud pinnaga ja tuhmiks muutunud helkurid.

• Õiged helkurid on valged, punased, helekollased või helerohelised.

• Kui helkurid on õmmeldud riiete külge ja neid pestakse koos riietega, kuluvad need aja jooksul tuhmimaks. Niisama märjaks saades, näiteks vihma käes, helkuri omadused aga ei vähene.
Siiski on soovitatav hankida igal sügisel uus helkur.
• Kui helkurit valides tekib neist mõne kvaliteedi suhtes kahtlus, võib sellest teatada tarbijakaitseametile, kes seepeale helkurit testib.
• Helkur on kvaliteetne siis, kui ta peegeldab valguse täpselt tuldud teed tagasi.

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall
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Lühidalt

Uus kool hakkab kuju võtma
Eelmisel neljapäeval toimus Keila linnavalitsuse saalis
järjekordne arutelu
uue kooli ehitamise
teemal. Koosolekule
said kutse Keila koolide õpetajad ning
hoolekogude
liikmed.
doris matteus
doris@keila.ee

Viimastel nädalatel on Keila
Hariduse SA koos Keila koolidega teinud tihedat tööd, vaadati läbi kooli projekt ning
kõik said esitada oma ettepanekuid, kuidas uuest koolimajast saaks parim asupaik parimale
koolile.
Reedesel
koosolekul arutati üheskoos

esitatud ettepanekuid ning
vastused küsimustele ja ettepanekutele andsid kooli projekteerijad, OÜ AD Ansambli
arhitektid Toivo Tammiku juhtimisel.
Küsimusi on arutelude jooksul
tekkinud mitmeid. Õpetajate
mõistetavaks sooviks on võimalikult mugav töökeskkond.
Samas tuleb iga sammu hoolikalt kaaluda, kuna lisaruumi
hinnaks võib olla mitukümmend miljonit krooni. Keila
linnavolikogu esimees, Keila
Hariduse SA nõukogu liige
Andrus Loog: „Koolide puhul
ei ole seni olnud kombeks täituvusest rääkida. Kui aga klassiruumid seisavad suure osa
ajast tühjana, siis see ei ole
otstarbekohane rahakasutus.
Seega on paratamatu, et tuleb
täituvuse mõiste kasutusele
võtta ka koolis. Kõigi aruvu-

tuste järgi on ruume projektis
piisavalt. Kuidas täpselt neid
jaotada, ei ole praegu võimalik
teada - kahe aasta jooksul võib
palju muutuda.”
Samuti rõhutas Andrus Loog
vajadust pidada meeles, et
kooli ehitamine ei ole eesmärk
omaette: „Koolimaja on ainult
vahend. Kooli eesmärgiks on
see, et lapsed saaksid oma
unistused ellu viia, seega prioriteedid on õpilane ning õppimine.”
Kuidas kooli ehitamise protsess edasi kulgeb? Andrus
Loog: „Kuna linnavolikogu on
otsustanud, et 2008. kevadeks
on Keila Hariduse SAle antud
üle koolide varad, siis on arvatavasti järgmine teema koolihoonete haldamine. Peame
varsti jõudma ka selleni, et
õpetamise protsess kui selline
liiguks erinevatest koolidest

Planeeritakse torutehast

Foto: valdur vacht

kokku Keila Hariduse SAsse,
et saaksime kohati tagurpidi
oleva hariduse pöörata jalgele
tagasi.”
27. novembril kehtestas Keila
linnavolikogu ka Paldiski maantee, Ehitajate tee, Pargi täna-

va ja Pargi 30 vahelise ala detailplaneeringu,
millega
moodustatud krundile koolihoone on kavas ehitada.

uudised

Kodanikupäev Keila Gümnaasiumis
erki fels
erki.fels@KEILA.edu.EE

26. novembril tähistas Keila
Gümnaasium ühes vabariigiga
järjekordset
kodanikupäeva.
Selle aasta motoks oli: „Eesti
riik on minu üle uhke!“
Kodanikupäeva
tähistati
mitut moodi, kuid selle aasta
tõeliseks uuenduseks olid abiturientide loengud noorematele õpilastele.
Nimelt paluti kaheteist-

kümnendikel teha ettekandeid
erinevatel teemadel, nagu näiteks oma koha tunnetamine
maailmas, töö väärtus, Eesti
põhiseadus ja õiguslik kord,
erinevad ideoloogiad, valitsemiskorrad, kodanikuaktiivsus,
loodushoid jne. Loengud olid
kasulikud nii ettekandjaile kui
loodetavasti ka kuulajatele.
Kaheteistkümnenda klassi õpilased said proovida avalikkuse
ees esinemist ning loodan, et
suudeti noorematele ka üht-

teist juurde õpetada või selgitada.
Selgus tõsiasi, et isegi paljudele gümnaasiumis õppijaile
on ühiskondlikud probleemid
üsna võõrad ja kauged. Loomulikult on erandeid, kuid üldiselt on huvi riigis toimuva
vastu madal. Abiturientide
korraldatud testis valmistas
raskusi näiteks küsimus: milline dokument algab sõnadega:
„Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja

arendada riiki, mis on loodud
Eesti rahva riikliku enesemääramise kustutamatul õigusel ja
välja kuulutatud …“ Samuti
oli raskusi ministrite nimetamisega.
Siit saab järeldada, et taolised üritused on igati kasulikud. Võib-olla see, kui noored
ise räägivad poliitikast, on
teistele noortele vastuvõetavam? Oli muidugi ka neid,
keda ühiskonna probleemid
üldse ei huvitanud. Ent ena-

mik kuulas ning õppis ära midagi kasulikku. Kui mitte
muud, siis vähemalt Eesti Põhiseaduse alguse või aastaarvu, mil Eesti liitus NATO ja
Euroopa Liiduga.
Kokkuvõttes võis päevaga
igati rahule jääda. Kaunist jõulukuu algust, kodanikuaktiivsust, tahet ja jõudu kõigile
Keila linna elanikele!

duslikumaid lasteaedu Eestis.
Töid õpitakse tegema ehtsas
lasteköögis, tööõpetusruumis
ja talveaias. Majas on bassein,
kunsti- ja draamastuudio,
muusika- ja spordisaal jm. Lasteaed annab tööd 40-le inimesele. Hoonet ümbritseb hooviala mitmete mänguväljakute,
liivakastide, kelgumäe ja palliväljakuga. Ümber maja kulgeb
asfalteeritud jalgratta- ja kõnnitee.

Arco Ehitus laiendas Harku lasteaeda
Novembri alugses taasavati
pidulikult Harku Lasteaed, mis
sai viis kuud kestnud juurdeehituse käigus juurde 400
ruutmeetrit pinda. Juurdeehitustööd teostas Arco Ehitus
OÜ. Lisanduv pind läheb rühmaruumideks, lisaks heakorrastati lasteaia ümbrus ja asfalteeriti teed.

Teiste omavalitsuste uudised
Kiili vald alustas elanike
registreerimise kampaaniat
Oktoobris algas Kiili vallas
taas elanike registreerimise
kampaania, et julgustada vallas juba elavaid või peagi sinna
kolivaid inimesi ennast valla
elanikena registreerima. Nagu
mullugi on peavõiduks 30 000
kroonine reis ühele Kiili valla
elanikule. Kampaania kestab
selle aasta lõpuni ja peaauhinna võitja selgub jaanuarikuus.

Harjumaa sai 3 uut ATV –
rada
Riigimetsa
Majandamise
Keskus avas teisipäeval kolm
uut avalikku ATV – rada, mis
kõik asuvad Harjumaal – Kuusalu, Padise ja Anija vallas.
Praegu on Eestis 14 ametlikku
rada, ent üha sagedamini eksivad ATV - d koos juhtidega
kaitsealuste metsade alla või
veekogude äärde, kus nad ei
tohiks olla. Metsas sõitjad te-

kitavad kahjustusi taimestikule, häirivad loomi, linde ja putukaid. Seega on uute radade
avamine oluline, kuna sõiduvõimalusi on kasinalt.
24. oktoobril oli Kiili lasteaia avamine
24. oktoobril avatakse pidulikult vastvalminud Kiili lasteaed, mille kaheksa rühma mahutab 188 last. Uus hoone on
üks kaasaegsemaid ja uuen-

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

30.11- 2.12
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Keila Linnavalitsus algatas
eelmisel nädalal detailplaneeringu Jõe tn 57B kinnistu ja
selle lähiümbruse kohta. Endisele OÜ Harko territooriumile
kavandatakse rajada plasttorude tehas.
Kuna linna üldplaneeringu
järgi on tegemist tootmismaaga, siis on algatatud planeering
üldplaneeringuga kooskõlas.
Seni on arendaja soovinud alale planeerida elamuid.
„Arendaja peab koos eskiislahendusega esitama ka
eksperthinnangu tehase rajamisega kaasneda võivatest
keskkonnaohtudest. Kindlasti
viiakse läbi avalik arutelu,”
kinnitas abilinnapea Enno
Fels.
Lisaks tehase rajamiseks vajalike tingimuste määramisele
on detailplaneeringu koostamise oluline ülesanne lahendada linnaruumiline üleminek
elurajoonist tootmisterritooriumiks. Kinnistule ligipääsu
nõuab linnavalitsus lahendada
lõuna poolt vältides elurajooni läbimist. Samaga nõutakse
naabruses oleva elurajooni tervisliku elukeskkonna säilitamist.Tehase toorme ning toodangu transpordiks on kavas
kasutada raudteed.
Arendaja esindaja Peeter
Kirtsi kinnitas, et kavandatud
tootmine on keskkonnasõbralik ning ei kahjusta ümbruskonda ühelgi moel - tootmisprotsess ei tekita müra, ei
eralda gaase ega lõhnu ning on
täielikult jäätmevaba.
Planeeringuala hõlmab Jõe
tn 57B ja Jõe tn 57C kinnistut,
nendega piirnevat Jõe tänava
lõiku, lõunaküljest juurdepääsuks planeeritavat Kaare tänavat ning Kaare tn 1b krundi
moodustamiseks käsitletavat
ala.

Foto: valdur vacht
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keila linnavalitsuses

keila linnavolikogus

Detailplaneeringud

Kanarbiku 15 detailplaneeringu
kehtestamine

Keila Linnavalitsus algatas detailplaneeringu Jõe tn
57B kinnistu ja selle lähiümbruse kohta.
Planeeringu eesmärk on
Jõe tn 57B kinnistule uue
tootmiskompleksi (plasttorude tehase) rajamiseks vajalike maakasutus- ja ehitustingimuste määramine
ning Kaare tänava piirkonnas maakasutuse korrastamine.
Planeeringuala hõlmab
Jõe tn 57B ja Jõe tn 57C kinnistut, nendega piirnevat
Jõe tänava lõiku, lõunaküljest juurdepääsuks planeeritavat Kaare tänavat ning
Kaare tn 1b krundi moodustamiseks
käsitletavat
ala. Planeeringuala suurus
on ca 5,7 ha. Kavandatav on
kooskõlas Keila linna üldplaneeringu funktsionaalse
tsoneeringuga.
Sama korraldusega tun-

nistas linnavalitsus kehtetuks Keila Linnavalitsuse
08.06.2006.a korralduse nr
333, millega algatati Jõe tn
57B kinnistu detailplaneeringu koostamine elamute
ehitamiseks.
Lisaks tehase rajamiseks
vajalike tingimuste määramisele on detailplaneeringu
koostamise
ülesanneteks
lahendada linnaruumiline
üleminek elurajoonist tootmisterritooriumiks, lahendada veotranspordi juurdepääs Jõe tn 57B kinnistule
lõuna poolt (mitte läbi elurajooni) ning tagada naabruses olevas elurajoonis tervisliku
elukeskkonna
säilimine.
Planeeringuga
tuleb määrata krunt Kaare
tn 1b majapidamisele ja
teha ettepanekud krundi
edaspidiseks kasutamiseks
arvestades piirkonna iseloomuga.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
Ehitise rekonstrueerimiseks Keilas Piiri tn 9
asuval kinnistul.
Ühisveevärgi torus-

tiku III etapi ehitamiseks
Keilas Haapsalu mnt – Tamme tn – Vaikne tn – Kruusa
põik ja Tamme põik 1 vahelisele alale.

Kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised kasutusload:
Kaugküttetorustike
ehitusel:
o
Põhja tänaval Põhja
tn 8A kinnistuga külgneval
alal
o
Põhja tn 33 ja Põhja
tn 35 kinnistutel
Kaugküttetorustike

rekonstrueerimisel:
o
Pae tn 10 – Allika tn
1 – Allika tn 3 vahelisel
alal
o
Pae tn 8 – Pae tn 11
– Põllu tn 1 ja Allika tn 6
vahelisel alal.
10 kV kaabelliini
ehitamisel Keilas Jõe tn
59A asuvast alajaamast
kuni Keila linna piirini.

Krimiuudised
Politsei

110

20. novembril varastati
Tähe 23 eramaja hoovist motoroller TMSZ-2 (värv: must ja
hõbe).
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 27 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefo-

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

Keila linnavolikogu kehtestas 27. novembril Kanarbiku tn 15 kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav
maa-ala
asub Keila linna põhjaosas
Mudaaugu piirkonnas. Planeeritav
kinnistu
(29602:001:0028, 2183 m²,
elamumaa) 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).
Planeeringuga on kinnistu jagatud kaheks üksikelamu krundiks:
1) olemasoleva elamuga
krunt (aadress Kanarbiku
tn 15, suurus 1059 m²):
sihtotstarve – elamumaa;
suurim ehitusalune pind –
262 m², suurim täisehitus
– 20%, suurim hoonete arv
– 1 pereelamu; hoone suurim kõrgus – 9 m; hoone

suurim korruselisus – 2;
2) krunt pereelamu rajamiseks (aadressi ettepanek
Kanarbiku tn 15A, suurus
1124 m²): sihtotstarve –
elamumaa; suurim ehitusalune pind – 225 m², suurim täisehitus – 20%,
suurim hoonete arv – 1 pereelamu; hoone suurim kõrgus – 9 m; hoone suurim
korruselisus – 2.
Ehitusõigus ja arhitektuursed nõuded on määratud sobivalt Kallaku ja Mudaaugu
1
maaüksuste
detailplaneeringute hoonestusprintsiipidega. Olemasoleva elamuga krundile on
rajatud juurdepääs Kanarbiku tänavalt. Juurdepääs
uuele elamukrundile on
ette nähtud Nurmenuku tänavalt, kus toimub ka liitumine tehnovõrkudega. Mõlemal krundil peab olema
vähemalt kaks sõiduauto
parkimiskohta. Säilitada tuleb väärtuslik kõrghaljastus.

Ehitajate tee 1 detailplaneeringu
kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas 27. novembril Paldiski mnt, Ehitajate tee, Pargi
tänava ja Pargi tn 30 vahelise ala detailplaneeringu.
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna põhjaosas Männiku pargi piirkonnas ja
hõlmab Ehitajate tee 1, Ehitajate tee 1a ja Ehitajate tee
1b kinnistuid ning piirnevaid tänavaid (Ehitajate tee,
Paldiski mnt ja Pargi tn).
Planeeringuga määratakse järgmised krundid ja ehitusõigused:
krunt uue koolihoone ja staadioni ehitamiseks:
aadress Ehitajate tee 1,
pindala 65715 m², sihtotstarve Sotsiaalmaa, suurim
hoonete arv 5, suurim ehitusalune pind 11300 m²,
suurim lubatud kõrgus 25
m, suurim lubatud korruselisus 3;
laululava
krunt:
aadress Pargi tn 4a, pindala

42319 m², sihtotstarve sotsiaalmaa, suurim hoonete
arv 3, suurim ehitusalune
pind 400 m², suurim lubatud kõrgus 8,5 m, suurim
lubatud korruselisus 1;
pargi krunt: aadressi
ettepanek Paldiski mnt 7,
pindala 50423 m², sihtotstarve sotsiaalmaa, ehitusõiguseta.
Kõik nimetatud krundid
moodustatakse
Ehitajate
tee 1 kinnistu jagamise teel,
kusjuures kooli krundiga
liidetakse Ehitajate tee 1b
kinnistu, millel paiknev
puurkaev tamponeeritakse,
ning osa Ehitajate tee 1a
kinnistust (53 m²), millel
asuv alajaam likvideeritakse. Teine osa Ehitajate tee
1a kinnistust liidetakse
edaspidi tänava krundiga.
Krundid tänavaalade munitsipaliseerimiseks moodustatakse eraldi tööna.

linnavalitsus teatab
g4s

1911

14. novembril kell 00.35
- KEVA tankla juurest alkoholijoobes kodanik, kes üritas
autoga ära sõita.
20. novembril kell 20.30 - Keila Keskpargis linde tutvustav
infopost pikali lükatud.
24. novembril kell 00.45 Keila Algkoolil 2 keldriakent
katki visatud, kahtlustatavad
tuvastatud ja antud materjalid
edasi Politseile.

Jõulukaardiprojektis osaletakse ka kaarte
ostmata
Keila Linnavalitsuse ja AS
Harju Elektri korraldatud
heategevuslikus jõulukaardiprojektis osaletakse seekord ka kaarte soetamata.
Mitu firmat on otsustanud
toetada projekti elektrooniliselt saadetavate kaartide
hulgale vastava rahasummaga.
Keila Suurte Perede Ühenduse heaks korraldatud projektis osalevad lisaks eestvedajatele
ABB,
Keila

Tarbijate Ühistu, AS KeVa,
AS Haret, OÜ Elektrimees,
Harju Elekter Elektrotehnika, AS Eraküte, AS Keila
Geoloogia, AS Terrat, AS
Entek, AS Eltek, AS Keila
Vesi, AS Harju KEK, Harju
Maakonnaraamatukogu ja
AS Kelmo.
Projektist saadav tulu selgub pärast kaartide valmimist. Jõulukaartidega toetatakse
Suurte
Perede
Ühendust.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости горсобрания
27 ноября на заседании городского собрания было принято решение
о
начале
детальной планировки
грунтов по адресу ул.
Канарбику, 15 (планируется строительство
частных
домов)
и
ул.Эхитаяте, 1. По этому адресу располагается участок, на котором
будет построено новое
школьное здание. (стр.
4)
Новости городского правительства
•
Городское правительство выдало разрешение на детальное
планирование территории по адресу ул. Йыэ,
57, на которое предполагается строительство
завода по производству
пластмассовых
труб.
Согласно общей городской планировке, данная территория является производственной,
что находится в полном
соответствии с предстоящим планированием.
Выданы разрешения:
•
на реконструкцию строения по адресу
ул. Пийри,9;
•
на
строительство 3-го этапа общей
канализационной системы улиц: Тамме –
Вайкне – Крууза пыйк
– Хаппсалуское шоссе.
(стр. 4)
«Зеленый мешок»
У жителей нашего города появилась возможность воспользоваться
услугой
«Зеленый пакет». Эта
услуга заключается в
бесплатном сборе различных использованных упаковок: банки и
бутылки из стекла, алюминия, жести, пластмассы, а также картонные коробки и упаковки
из-под сока. Использованную тару необходимо складывать в отдельный мешок для
мусора и затем оставлять этот мешок около
мусорного контейнера.
Услуга будет осуществляться один раз в 28
дней в указанное время. А вместо заполненного пакета будет выдаваться новый пустой
пакет для следующего
сбора.
Жителям многоэтажных домов предлагается установить особые

600-литровые закрывающиеся на замок
контейнеры, обслуживание которых бесплатно. Жилтоварищество
несет ответственность
только за сохранность
контейнера и за сортировку мусора. Существенно, чтобы в контейнер
складывали
только различную использованную упаковку!
Лица, заинтересованные в заказе такой услуги, должны зарегистрироваться
либо
по
телефону 15 155, либо
по электронной почте
info@ragnsells.ee. (стр.
5)
Письмо в Департамент путей сообщения
Мэр города Кейла
Т.Мыйстус
направил
письмо главному директору Департамента
путей сообщения Р.
Сырмусу, в котором
просит обратить внимание на опасные ситуации,
возникающие
при выезде из города
на Палдиское шоссе, и
найти возможности для
освещения перекрестков: Палдиского шоссе
с ул.Луха, ул.Пийри, а
также перекрестка возле заправки «Статойл».
Со своей стороны, город берет на себя обязанности оплачивать
дополнительные
затраты на электроэнергию. (стр. 4)
Экологическое
мыло
Вилья Тыннинг по
специальности аромотерапевт. Она вручную
изготавливает различные сорта мыла из натуральных продуктов и
эфирных масел. В процессе не используются
красители. Цвет мыла
– результат смешения
красителей, входящих
в состав исходных натуральных продуктов. 10
различных сортов мыла
различного предназначения имеются в продаже во всех экомагазинах, а также в
Сельвере и в магазинах
Кейлаского общества
потребителей. Фирмы,
заинтересованные
в
сбыте такого мыла, могут обращаться по адресу
ecoseep@gmail.ee.
(стр. 6)
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Tekkivad jäätmed tuleb sorteerida
Alates uuest aastast on prügilatel keelatud võtta vastu sorteerimata olmejäätmeid (Jäätmeseadus § 132 lg3).
Jäätmete sorteerimine on vaieldamatult
kõige odavam jäätmete tekkimise kohas,
järelsortimine on küll võimalik, kuid väga
tööjõumahukas ja seega ka kallis. Sellest
lähtuvalt tuleb ka elanikel edaspidi eraldi
koguda teatud jäätmeliigid: paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, probleemtooted (elektroonikaromud, rehvid)
ning biolagunevad aia- ja pargijäätmed.
doris matteus
doris@KEILA.EE

Jäätmeseaduse § 132 lõike 3
kohaselt kehtib alates 1. jaanuarist 2008
sorteerimata
olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise keeld kõikidele prügilatele. See keeld tähendab, et
olmejäätmete tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt paber ja kartong, pakendid, ohtlikud jäätmed, biolagunevad
aia- ja haljastusjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, probleemtoodete jäätmed
(sealhulgas romusõidukid ja
nende osad; elektroonikaromud
ja
nende
osad,
patareid,akud), põlevjäätmed,
suurjäätmed ning metallid.
Kohalik omavalitsus loob
võimaluse
Vastavalt jäätmeseadusele
on kohalik omavalitsus see,
kes on kohustatud korraldama
jäätmete sortimist, sealhulgas
liigiti kogumist, et võimaldada
nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Sortima
peavad jäätmeid siiski nende
tekitajad, kohaliku omavalitsuse kohuseks on hoolitseda selle eest, et sortimine oleks võimalik ja teostatav.

Mis saab, kui jäätmeid siiski
ei sordita? Juhul kui prügilas
tuvastatakse, et saabuv jäätmekoorem ei ole nõuetekohaselt töödeldud, on prügilal õigus saata koorem tagasi,
teavitades sellest Keskkonnainspektsiooni. Tagajärjeks võib
olla trahv jäätmeseaduse rikkumise eest. Samuti on prügilal õigus nõuda trahvi 10-kordses saastetasu määras. Kui
praegu maksab prügifirma
saastetasu 133 krooni/tonn,
siis sorteerimata jäätmete eest
võib prügila nõuda saastetasu
kuni 1 330 krooni/tonn. Vahe
tuleb lõppkokkuvõttes kinni
maksta jäätmetekitajal.
Jäätmete kogumise ja
sorteerimise olukord Keilas
on pigem hea
Keila linnavolikogu on
2004. aastal kehtestanud jäätmehoolduseeskirja, mis paneb
kinnistu omanikele kohustused korraldada oma kinnistul
jäätmekäitlust, sealhulgas koguda jäätmeid liikide kaupa.
Nõuete rikkumise eest vastutab kinnistu omanik.
Alates 1. jaanuarist 2006
toimub Keila linnas korraldatud jäätmevedu, mida teostab

mida kuhu panna?
Paberi ja papi konteinerisse sobivad:
Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid,
töövihikud, paberist ja
papist kaustikud, trükiga
ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, ilma
kaaneta raamatud, pappkastid ja –karbid, jõupaber
ja paberkotid jm. puhtad
paberpakendid.
Segapakendi konteinerisse sobivad:
Plastpakend: jogurti- ja
võitopsid, õli-, ketšupi- ja
majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid, lastnõud ja karbid
jm. puhtad plastpakendid.

AS Ragn-Sells. Lisaks oma kinnistul toimuvale jäätmete sorteerimisele on elanikele loodud järgmised võimalused
tekkivate jäätmete liigiti sorteerimiseks:
•
Üle linna on paigaldatud 9 pakendi- ja 3 paberikonteinerit, lisaks 4 vanapaberikonteinerit,
mille
tühjendamise eest maksab
omavalitsus.
•
2006 a. paigaldati
kõigile 5 või enama korteriga
kortermajadele 600liitrised paberi- ja papikonteinerid.
•
Keilas Ülejõe tee 2
(AS Keva) asub ohtlike jäätmete kogumispunkt, kuhu inimesed saavad tasuta tuua vanu
autorehve, akusid, õlifiltreid,
luminesenslampe, õli-, värvi-,
laki-, liimi- ja kemikaalijäätmeid, vanu ravimeid, patareisid, elektroonikaromusid, aknaklaasi.
•
Kevadel ning sügisel
korraldatakse koristuskampaaniad, mille jooksul saavad inimesed tasuta ära anda pargi ja
aiajäätmeid.
Jäätmete sortimise võimalused laienevad
Alates novembri lõpust
hakkab Ragn-Sells koostöös
Eesti
Taaskasutusorganisatsiooniga pakkuma eramajaomanikele võimalust tasuta
ära anda pakendijäätmeid
(klaastaara, plastmassist, alumiiniumist või muust metallist pudelid, purgid ja karbid,
kartongist mahla-, piima- ja
veinipakid).
Selle võimaluse kasutamiseks tuleb pakendid koguda
olmejäätmetest eraldi RagnSellsi rohelisse kilekotti. Sorteerimise lihtsamaks muutmiseks jagatakse kliendile ka
vastav
sorteerimisjuhend.

roheline kilekott
Metallpakend: toidu- ja
joogipakendi metallkaaned
ja korgid, konservkarbid ja
-purgid. Joogikartong jm
kihilisest papist pakend:
kartongist piima- ja mahlapakendid, papptaldrikud
ja joogitopsid, kartongist
kondiitritoodete karbid jm
puhtad kartongpakendid.
Klaaspakendi konteinerisse sobivad:
Värvitust ja värvilisest
klaasist alkoholipudelid,
klaaspurgid, siirupipudelid
jm. puhtad klaaspakendid.

Kui tekkis huvi teenuse
kasutamise vastu, siis tuleks
ühendust võtta Ragn-Sellsi
klienditeenindusega e-posti
aadressil info@ragnsells.ee
või üle-eestilisel infotelefonil 15 155. Klienditeenindaja
registreerib soovi ja enne
teenindamise algust saadetakse kliendile esimene
roheline kilekott, tühjendusgraafik ja koti täitmise
juhend.
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Lühidalt
Ensto valgustab
noortekeskuse liuvälja
Keila Avatud Noortekeskuse
õuele rajatava liuvälja valgustab AS Ensto Elekter.
Heategevusprojektina paigaldatakse koostöös OÜ Varahooldusega noortekeskuse
õuealale 5-meetriste postide
otsa 3 kahekuplilist lampi,
mis peaks tagama liuvälja
optimaalse valgustuse.
Hajutid on valmistatud
löögikindlast polükarbonaadist, mis loodetavasti kaitseb
kupleid kurikaelte eest.
Ensto välisvalgustid on tootmises olnud aastakümneid ja
neid valmistatakse käsitööna.
Keilas on Ensto toetanud
välisvalgustitega nii Miki kui
Sipsiku lasteaeda.
Laternate annetaja loodab,
et valgustatud liuväli täitub
lõbusate väikeste ja suurte
uisutajatega, kes kõik oskavad
hoida ja väärtustada neile loodud uut ajaveetmiskohta.

Näide valest jäätmekäitlusest
Kõik kotti pandud pakendid
peavad olema tühjad ja puhtad
(st vajaduse korral loputatud).
Roheline kott veetakse ära
vähemalt kord 28 päeva jooksul. Samal ajal täis koti äraveoga jäetakse kliendile uus roheline kott.
Rohelise koti äravedu on tasuta. Tasuda tuleb vaid juhul,
kui kilekoti äraviimise päevaks
ei ole kott täitunud, kuid Ragn
Sellsile ei ole hiljemalt graafikujärgsele tühjenduspäevale
eelneval tööpäeval teatatud
äraveost loobumisest. Sellisel
juhul tuleb auto tühisõidu eest
tasuda 59 krooni.
Ka korteriühistutele pakutakse võimalust soodsalt kogu-

Foto: internet

da eraldi pakendid, kasutades
selleks 600-liitriseid spetsiaalse märgistusega pakendikonteinereid. Teatud koguse konteinerite teenindamine on
tasuta, nende lõppedes on mahuteid võimalik tellida hinnakirja alusel. Konteineri heakorra ning korrektse sorteerimise
eest vastutab korteriühistu.
Eraisikud ja ettevõtted saavad tasuta ära anda oma taaskasutatavaid materjale (paber,
papp, kile, metall) ka RagnSellsi sorteerimisjaamas Tallinnas aadressidel Suur-Sõjamäe 50 K-R 14.00-19.00 ja L-P
10.00-15.00.

paberi- ja pakendikonteinerite asukohad
Paberi- ja pakendikonteinerid
Jõe 2b
Koidu tänava lõpp
Keskväljak 15 (sotsiaalkeskuse juures)
SOS Lasteküla värava ees
Mudaaugul

Pae ja Posti tänava nurgal
Pargi 38 Loode - Keilas
Rõõmu Kaubamaja kõrval
Pakendikonteinerid
Raudteejaama juures
Rae apteegi taga

jäätmete liigid
Olmejäätmete sortimisel
tekkekohas tuleb liigiti
koguda vähemalt järgmised
jäätmeliigid:
1) paber ja kartong;
2) pakendid;
3) ohtlikud jäätmed;
4) biolagunevad aia- ja
haljastusjäätmed;
5) biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed;

6) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad, kaasa
arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende
osad, patareid ja akud;
7) põlevjäätmed, sealhulgas
puit, plastid;
8) suurjäätmed;
9) metallid.

Foto:internet

Järgmise nädala laupäevast talverehvide
kasutamine kohustuslik
Alates järgmise nädala laupäevast on Eestist kõigil sõiduautodel talverehvide kasutamine
kohustuslik.
Talverehvide kasutamine on
kohustuslik 1. detsembrist 1.
märtsini kuni üheksa istekohaga sõiduautodel, kuni
3,5-tonnise registrimassiga
veoautodel ja 0,75-3,5-tonnise
registrimassiga haagistel. Rehvidel peab olema märgistus
M+S, MS, M.S. või M&S ning
mustri jääksügavus vähemalt
kolm millimeetrit. Suverehvide kasutamise eest ajavahemikul 1. detsembrist 1. märtsini
näeb seadus ette kuni 3 000
krooni suuruse trahvi.
Naastrehvidega sõitmise
korral peavad need olema
paigaldatud kõigile ratastele.
Rehvi purunemise korral võib
kasutada varurattana harilikku
rehvi.
Naastrehve tohib Eestis sõidukitel kasutada 1. oktoobrist
1. maini. Naastudeta talverehvid ehk lamellrehvid on Eestis
lubatud kogu aasta vältel.
BNS
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inimene

vaba aeg

Kogu köök on seepi täis ja ainus,
mida pole, on seep

“Georg” - baritoni
naise jutustus

kadi kroon
kroon@keila.ee

Vilja Tõnning on ettevõtja,
kes on pidanud Keilas käsitööja kunstikauplusi, Tallinnas ja
Keilas galanteriitöökoda, kus
ta tegi erinevaid nahatöid,
sealhulgas valmistas Tallinnfilmile võrkrüüsid ja parandas
16. sajandist pärit käekotti,
mis käte vahel ära laguneda
tahtis. Täna tegeleb Vilja seebi
valmistamisega. Seebid on
keetmisest pakendamiseni valmistatud käsitööna.
Kuidas Teil tekkis idee hakata valmistama seepi?
Tegelikult olen ma erialalt
aroomiterapeut. Kuna olen
kogu elu teinud mitut tööd
korraga, siis ajal, mil pidasin
kaupluseid ja samas tegin juba
tööd aroomiterapeudina, tundsin, et tahaks midagi veel. Lõpuks ei teagi, kas nägin seda
unes või mitte, aga järsku tekkis mõte, et hakkan seepi tegema.
Kuidas Te valmistamise
selgeks saite?
Seebitegemisest ma ei teadnud muidugi midagi. Alustasin kohe suure uurimustööga
– töötlesin erinevat kirjandust,
lugesin internetist, sõitsin
mööda Eestit ringi ja kogusin
informatsiooni. Teada sain
väga palju, aga mitte seda, kuidas seepi teha. Uurisin küll
välja, millised on koostisosad,
aga keemiline koostis, kuidas

reaktsioon tekib, mis kuumustel, mis vahekordades, seda
mitte. Paari grammiga eksides
võib juhtuda nii, et kogu köök
on seepi täis ja ainus, mida
pole, on seep. Ikka päris kaua
katsetasin, kuni omandasin vajalikud oskused.
Mis on seepide koostises
ja kust Te toorained saate?
Seebikivi osakaalu olen viinud nii madalaks kui vähegi
võimalik, aga selleks, et seepi
saada, peab ta koostises olema.
Ülejäänud koostisosad on 100
% naturaalsed, puhtad taimerasvad ja eeterlikud õlid, mis
tulevad kohale üle maailma.
Sünteetilised õlid on vastunäidustatud ja neid ma ei kasuta.
Aroomiterapeudina tean, kui
palju sünteetilisi aineid inimesed igapäevaselt kasutavad,
kuskilt peab inimene tasakaalu
tagasi ju saama.
Miks Teie seebid on paremad kui tavalised poeseebid?
Seepärast, et minu seebid
on puhastest looduslikest
tooraintest valmistatud. Nad
on küll kallimad võrreldes tavalise 6kroonise seebiga, aga
ökotooted ongi kallimad. Tavalised seebid küll vahutavad
hästi ja neil on hea aroom,
kuid nad on kõik tehtud sünteetilistest õlidest ja täpselt
me ei teagi, mis seal sees veel
on.
Teine põhjus, miks on minu
seebid kasulikumad, on see, et

foto: kadi kroon

Valik ökoseepe

Seebitegija Vilja Tõnning
nendesse on sisse jäetud glütseriin. Tavaliselt korjatakse
glütseriin ära ja müüakse edasi
parfümeeriatehastele.
Mina
teen seepe külmpressmeetodil
ja sinna on kõik sisse jäänud.
Glütseriini ei ole mitte lusikatäitki ära korjatud. Samuti ei
kasuta ma ühtegi värvainet kõik värvid on looduslikud,
saadud maitse- ja ravimtaimedest.
Kuskohast on pärit kasutatavad maitse- ja ravimtaimed?
Enamuse taimi korjan ma
ise ja kui nad otsa saavad, siis
ostan apteegist või ravimtaimefirmadelt. Enamus taimi on
siiski minu enda korjatud.
Millised probleemid valmistamise juures tekivad?
Peab olema ääretult täpne,
eriti temperatuuriga. Kord oli
nii, et aeg sai otsa, aga mul oli
veel 2 kraadi õigest temperatuurist puudu. Hakkasin kiirustama ja kogu seep läks „aia
taha“. Loomulikult on vaja ka
eraldi ventileeritud ruumi. Ei
tohi tekkida tuuletõmbust. Tegijale on kõige ohtlikum seebikivi, mis võib hoolimatul kasutamisel põhjustada raskeid
põletusi.
Mitut erinevat seepi Te
valmistate?
Teen hetkel 10 erinevat seepi . Seebid sobivad erinevatele

RÜHMATREENINGUTE
TREENINGPLAAN

Teisipäev

Peaosades: Marko Matvere,
Anastasia Makejeva ja Renars
Kaupers.
Lisaks neile teevad kaasa Tõnu
Kark, Elle Kull, Mirtel Pohla,
Karin Touart, Rein Oja, Aleksander Okunev, Indrek Taalma,
Ülle Kaljuste, Jassi Zahharov,
Raimo Pass jt. Kulisside taga
seisavad produtsendid Märten
Kross, Ivo Felt, Sergei Zernov
ja Ilkka Matila.
Lavastas kodumaise kino raudvara Peeter Simm, abiks meisteroperaator Rein Kotov. Stsenaariumi
kirjutasid
Mati
Põldre ja Aleksander Borodjanski.
Keila Kultuurikeskuses
10.detsembril
kell 18.00,
20.15
Pääse: 45.-

Kaader ﬁlmist “Georg”

BodyToning

Ave

Move&Burn

Anu

Pilates

Anu

12.00-13.00

BODYBALANCE

Ülle

17.30-18.30

BosuFan

Anu

16.30-17.30

BODYPUMP

Katrin

18.30-19.40

BODYPUMP

Ülle

18.30-19.30

NRSW

Kersti

19.40-20.40

ShinDo

Marju - Merike

19.30-20.30

BodyToning

Kersti

9.30-10.30

ShinDo

Marju -Merike

20.30-21.30

ShinDo

Marju-Merike

12.00-13.00

BODYPUMP

Ülle

16.30-17.30

EasyAerobic

Anu

17.30-18.30

Pilates

Anu

18.00-19.00

Hi-Low

Aili

19.00-20.00

BODYPUMP

Katrin

Laupäev

BODYBALANCE

Anu

Pühapäev 17.00-17.45

18.00-19.00

Move&Burn

Kairi

19.00-20.00

StepAerobic

Kairi

Kolmapäev 9.30-10.30

01. oktoober- 23. detsember

nahatüüpidele ja avaldavad
erinevat mõju. Näiteks kitsepiimaseep sobib hästi lastele,
õrnale- ja tundlikule nahale
ning on hea ilu ja nooruse säilitamiseks.
Kas inimeste poolt on huvi
seepide vastu suur?
Nii ja naa, kes ikka on jäänud dušigeeliga pesema, see
teeb seda ka edaspidi. Aga samas on ökokaubad tõusev
trend. On olemas kindel sihtgrupp, kes ökotooteid tarvitab,
ning ma usun, et umbes 5 aasta pärast on ökotoodetel tunduvalt suurem osakaal kui
praegu.
Kas Teie jaoks on seebitegemine töö või hobi?
Hobi enam ei ole, aga täismahuga töö ka veel mitte.
Aroomiterapeut olen endiselt,
aga seebi osakaal üha suureneb. Eks see ole seoses läheneva jõulukuuga.
Kust saab Teie ökoseepi
osta?
Jaeostja saab Sorbuse ökoseepi osta erinevatest kauplustest. Saadaval on nad ökopoodides, Prisma ketis, Rõõmu
Kaubamajas, Keilas ja peatselt
ka Selverites. Kui ettevõtted
tunnevad huvi jõulukingi vastu, siis palun ühendust võtta
aadressil ecoseep@gmail.com.
Olen avatud koostööle.

va solistikarjääri, Asta laeks jäi
kordeballett. Kunagine imelaps ei suutnud seda üle elada,
perekonnas tekkis loominguline armukadedus, mis aastatega kasvas ja lõpuks krahhini
viis. Ent deemonlik naine jäi
Georgi saatust mõjutama kuni
tema päevade lõpuni.
Otsa elus järgnes kolmas abielu – mannekeen Ilonaga.

16.30-17.30

Esmaspäev 9.30-10.30

KEILA TERVISEKESKUS

foto: kadi kroon

GEORG on tõsielufaktidel põhinev filmilugu eesti nimekaima laulja Georg Otsa (19201975)
saatusest,
tema
kunstniku- ja eraelust. See erakordse andega laulja ei jõudnud kunagi maailma suurtele
ooperilavadele. Aeg oli selline.
Lisaks Eestile tundis ja armastas teda vaid Nõukogude Liidu
ja Soome publik. Otsa hääle
kordumatut kõla mäletatakse
aga tänini.
Film kõneleb kunstniku saatusest, mida vormisid keerulised
ja muutlikud aastad. See on
väga isiklik lugu armastusest,
intriigidest ja perekonnast.
Georg oli kolm korda abielus.
Vahetult sõja eel abiellus ta
oma noorusarmastuse Margotiga. Rahvas rääkis, et nad olnud Eesti kauneim paar. Sõda
viis Georgi ja Margoti lahku ja
nad ei kohtunud enam kunagi.
21-aastane Ots mobiliseeriti
Nõukogude armeesse. Venemaal Jaroslavlis armus ta ülepeakaela. Tema armastatu oli
kaunis, keerulise saatusega
tantsijanna Asta Saar.
Pärast sõda alustasid Georg ja
Asta Estonia teatris võrdsetelt
positsioonidelt – üks ooperikooris, teine balletirühmas.
Georg tegi paari aastaga hiilga-

Neljapäev 9.30-10.30

Reede

18.30-19.30

BODYPUMP

Ülle

10.00-11.00

BODYBALANCE

Erinevad treenerid

PowerPilates

Kaia

StepAerobic

Kaia

18.00-19.00

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„AIANDUS JA MESINDUS
SELTS”
Aiandus ja mesindus seltsi 50.
juubeli kroonika.
17. november – 9. detsember,
kell 10.00 – 17.00
Keila aiandus ja mesidus selts
Ohtu tee 5, Tel: 60 45 621

kontsert
ORTHODOX SINGERS
Advendikontsert, juhendaja
Valeri Petrov
2.detsembril kell 12.00 (tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
ADVENDIKONTSERT
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
ADVENDIKONTSERT
Kiili valla kammerkoori ja TTÜ
Tallinna Kolledži kammerkoori
kontsert
2.detsember u kell 12.15 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
ADVENDIKONTSERT
Rapla Laulustuudio laste – ja
neidudekoori ja Rapla Maanoorte Meeskoori kontsert
9.detsembril u kell 12.15 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
SAUE POISTEKOOR
Advendikontsert, juhendaja
S.Illak
9.detsembril kell 12.00 (tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KANDLEKONTSERT
Advendikontsert, juhendaja
P.Karras
9.detsember kell 14.30 (tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18

„IN DULCI IUBILO”
Duett „Klassika”, T.Jürjo orelil,
Viru Praostkonna kammerkoor
14.detsembril kell 18.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
HEATEGEVUSKONTSERT
Keila Lions klubi heategevuskontsert, inglise muusikud
R.Mead, G.Richardson, A.Briggs
15.detsembril kell 18.00
Keila Miikaeli kirikus
ADVENDIKONTSERT
Heiki Mätlik(kitarr) ja Ka Bo
Chan(kontratenor)
16.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KONTSERT
Tabasalu kammerkoori kontsert
16.detsembril u kell 12.15
(tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
ORATOORIUM „KRISTUS”
Esitab K.Sillamaa Kaunite
Kunstide Kool
16.detsembril kell 16.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
KONTSERT
Segakoor „Kaleva” kontsert
25.detsember u kell 12.15
(tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
TRADITSIOONILINE JÕULUKONTSERT
26.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
JÕULUKONTSERT
Esinevad Maarja – Liis Ilus ja
Rain Simmul
30.detsember kell 19.00 Pilet
190. –
Keila Miikaeli kirikus
Pileteid on võimalik osta Keila
kultuurikeskusest ja Piletilevi
müügipunktidest

teater
Vana- Baskini Teater „VIIMANE SIGAR”
8. detsember, kell 20.00
Keila Kultuurikeskuses Pilet
110.-/130.- (Välja müüdud!)
Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
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Palju õnne!

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

Sündinud

KINO

11.11.2007			

Filmiseanss „GEORG”
10. detsember kell 18.00 ja
20.15
Keila kultuurikeskuses, Pilet:
45.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Johanna Ert

Sünnipäevad

70.a.		

Selma Elts

		

muud üritused
PIIBLITUND
Piiblitund kogudusemajas –
Kristus tuleb kirikusse
5.detsembril kell 13.00
Miikeali kiriku kogudusemajas
Paldiski mnt 2, Keila Tel:
6044808
keila@eelk.ee
LAULUKLUBI
Keila lauuluklubi järjekordne
kokkutulek
6.detsembril kell 15.00
Sotsiaalkeskuse saalis
Keskväljak 17 Tel: 679 1570,
e-post: sots@keila.ee
„KEILA OTSIB ROKITÄHTE”
Keila gümnaasiumi 51.lennu
rockipidu.
7. detsember kell 19.00
Annetus 30.Keila gümnaasiumis
Põhja tn 8, Tel: 6045 290
SOOME VABARIIGI
90.JUUBELIAASTA
TÄHISTAMINE
8.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
			
JÕULUPIDU
Keila Pensionäride Ühenduse
jõulupidu
16.detsembril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Peoraha 30.- saab maksta
10. ja 11. detsember kella 12.00
– 14.00 kultuurikeskuses
1.advendipühapäev

kogudus
2.detsember, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Mk 11:1-10
Keila Miikaeli kogudus

Kuulutused
Töö
AS KeVa tankla pakub
tööd klienditenindajale ning
abitöölisele.töö graafiku
alusel. Võimalik osaline
tööaeg,väljaõppevõimalus,
töötasu konkurentsivõimeline.
Info tel 50 83 278; 6791 473

kes oskab ja tahab massist
erinevat mööblit teha. Info 50
74 805
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja ja overlokitegija.
Kontakt tel.6747 567

kinnisvara

Väikebusside ümberehitusega tegelev ettevõte pakub
tööd mehhaanikule ja abitöölisele. Kasuks tuleb: huvi tehnika vastu, kohusetundlikkus.
Väljaõppe võimalus kohapeal.
Töökoht asub Keilas. Info tel.
50 28 725

Müüa ridaelamuboks Keilas,
Tervise tn. Müügis kogu eritellimusel valmistatud mööbli,
köögitehnika,kardinate ja
valgustitega. Otse omanikult,
küsi lisa 56 234 034.

Keilas asuv firma otsib oma
meeskonda mööblitislerit,

Müüa Viimsis heas korras
2-toaline korter renoveeritud

majas. Hind 1 320 000 krooni.
Tel 60 11 810

muu
Keila Pensionäride Ühenduse jõuöupidu toimub 16.
detsembril kell 15.00 Keila
kultuurikeskuses. Peoraha
30.- saab maksta 10. Ja 11.
detsembril kella 12.00 – 14.00ni
kultuurikeskuses.
Keila lauluklubi järjekordne
kokkutulek on 6. detsembril
kell 15.00 sotsiaalkeskuse
saalis.

I advent Keila linnas
2.detsembril
Keila Kultuurikeskuse ees
Kell 11.00

• Kuuse all on avatud Jõuluvana postkast, kuhu iga laps saab oma
salajased soovid poetada.
• Jõulumeeleolu loovad lastaed „Vikerkaar” ja tantsurühm “Spekter”
väikesed tantsijad.
• Suur piparkoogivõistlus Keila Kultuurikeskuse trepil.
• Sepiste näitus Kultuurikeskuse I korrusel.
• Sooja saab kohalike päkapikkudega koos mängides-tantsides.
• Laadapäkapikkude käest saab osta mitmesuguseid jõulukaupu-kingitusi ning kuuma glögi kell 11.00-15.00.

Kell 16.30

Jõulurahu väljakuulutamine
Jõulurahu kuulutavad välja Keila linnapea hr. Tanel Mõistus ja EELK
Keila Miikaeli koguduse hooldajaõpetaja Joel Siim.
Esinevad Keila linna poistekoor ja Keila Linnaorkester.

Kell 15.00 ja 18.00

Advendikontserdid Keila Kultuurikeskuses
Esinevad: Lenna Kuurmaa, Nele - Liis Vaiksoo ja Mihkel Mattiisen
Pilet: 100.- ja 85.- (õpilane, pensionär)
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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!
Pakume tööd
Seoses töömahtude olulise suurenemisega võtame Keilasse
tööle

TOOTMISTÖÖLISI
LUKKSEPPASID
… kelle põhiülesandeks on:
-

erinevate juhtmeköidiste valmistamine
tootmises olevate seadmete remont ja hooldus

KOJUKANDE KORRALDAJALE
HARJUMAAL

Liitumine

Peamised tööülesanded on:
•
lehekandjate töö korraldamine piirkonnas ja kliendi
probleemide lahendamine kontoris
•
uutele lehekandjatele tööülesannete tutvustamine

PUIDUPOOD

… siis anna endast märku ja tule meile tööle!!!
Täpsem info telefonil: 6390 216 Maili teel: eesti@pkcgroup.com
Võimalik tulla Keila tehasesse täitma kohataotlusankeeti!!!
Asume aadressil: PKC Eesti AS
Paldiski mnt.31, Keila

Sooviavalduse ja CV märgusõnaga “Kojukande korraldaja” palume
saata aadressil Maakri 23A, 10145 Tallinn või
personal@expresspost.ee 07.detsembriks 2007.

•
•
•
•

aktiivne ja kohusetundlik inimene
ei karda teinekord pingelises olukorras töötada
eesti keeles saad hakkama ja vajadusel suudad end arusaadavaks teha ka
vene keeles
täisealine (töö tootmises vahetustega!!)

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!

Ootame tööle inimesi, kellel on:
•
valmidus varahommikuseks tööks (tööpäev algab kell
04.30 ja lõpeb kell 13.00)
•
hea suhtlemisoskus ja organiseerimisvõime
•
hea arvuti kasutamise oskus (MS Outlook, MS Excel)
•
keskharidus
•
väga hea pingetaluvus
•
B-kategooria juhiload ja igapäevane auto kasutamise
võimalus töösõitudeks

Kui Sa oled:

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

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

AASTALÕPU RIIETUS
AS PROTTEN F.S.C.

ABB Madalpingesüsteemide tehas Keilas otsib oma meeskonda

ELEKTRIKILPIDE MONTÖÖRE
kelle tööülesandeks on elektrikilpide montaaž.
Oled meile igati sobiv kandidaat, kui Sul on tahe töötada, hea tehniline taip ning oled
enesekindel ja õppimisvõimeline.
Kasuks tuleb elektrialane eriharidus ja/või töökogemus ja elektriskeemide lugemise oskus.

ESINDUSKAUPLUSEST
NAISTE RÕIVAD PROTTEN
ERFO - SAKSAMAA
YAYA – HOLLAND
MEESTE RÕIVAD SAKSAMAALT
POISTE RÕIVAD PROTTEN
PARFÜMEERIA , PESU, KINGAD
KOTID, KINDAD
JÕULUKUU PAKKUMISED

Lisainformatsioon telefonil: 6 801 505 Tiina Tint, personalispetsialist.
KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, head meeskonda, huvitavat tööd arenevas ettevõttes,
tööalast väljaõpet, kindlat ja head sissetulekut, mitmeid soodustusi (sportimistoetus,
toitlustussoodustus jms).

PALDISKI MNT.19 , KEILA

TEL.6747575

E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00 P-SULETUD

Kirjalik sooviavaldus ja CV palume saata märgusõnaga ”elektrikilpide montöör” hiljemalt
17.detsembriks ABB AS personaliosakonda aadressil Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald 75301
Harjumaa, e-postile: cv@ee.abb.com , www.abb.ee

KEILA RATTAPOE TALVEHOOAJA PAKKUMISED:

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 1000 inimest.

•
MURDMAASUUSA MÜÜK (MADSHUS)
•
MÄESUUSKADE JA LUMELAUA RENT
•
KATUSEBOKSI JA SINNA JUURDE KUULUVA RENT
•
SUUSKADE HOOLDUS
•
SALOMON JALATSID
•
BRIKO SUUSAKOSTÜÜMID
NB! ENDISELT JALGRATTAD SOODSATE HINDADEGA!
AVATUD E-R 10-19; L 10-16
Keila Tervisekeskuses Paldiski mnt 17
tel: 6 737 666 email: keilarattapood@hot.ee

Höövelmaterjal, voodri- ja
põrandalauad, saematerjalid,
liistud, puidukaitsevahendid,
soojustusmaterjalid, muud
ehitusmaterjalid,uksed,
tööriistad. Transport
Kliendikaardiga alati
soodsamad hinnad!

OÜ Deveko Pluss
Haapsalu mnt 57d KEILA
Tel 6044037, 53487421
info@devekopluss.ee
www.devekopluss.ee

