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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Kes ütles, et suvi
on rahulik aeg?
Mäletan vanast ajast, et suvi oli otsekui välja surnud. Midagi ei toimunud, midagi ei muutunud, kõik
puhkasid. See suvi ei ole taoline.
Gruusias on kõike muud kui rahulik. Kahjuks ei saa
muud teha, kui toimuvat jälgida ning parimat loota.
Ning mitte ükskõikne olla.
Pekingis on kõike muud kui rahulik. Tõsi, paljude
eestlaste silmis varjutab olümpiamängud kindlasti
Gruusias toimuv.
Ei ole rahulik mujalgi, aga kõiki sündmusi ei ole
võimalik ega vajalik kohaliku lehe veergudel kajastada.
Isegi Keilas on kõike muud kui rahulik. Haridussüsteemis on käimas suured muudatused. Samuti on
suured ümberehitustööd käimas Keila ühel tähtsamal tuiksoonel – Haapsalu maanteel.
Keila Leht alustab tänasega uut hooaega. Püüame endiselt kajastada eeskätt Keila linna
seisukohalt olulisi sündmusi ning
teemasid. Ootame ka endiselt lugejate
aktiivset kaastööd – kui keegi millegi
tubliga hakkama saab või midagi huvitavat korda saadab, siis
palume sellest ka kaaslinlastele
teada anda.
Ootame muidugi ka vihjeid linnakodanike jaoks olulistest probleemidest. Teeme endast oleneva,
et küsimused leiaksid vastuse ning
probleemid lahenduse.

doris matteus
doris@keila.ee

Pakend ei ole prügi
Käesoleva aasta jooksul on prügi ja sellega seonduv saanud laialdast kajastamist
meedias. Prügiteema on tekitanud kõneainet ja emotsioone nii jaanuaris elavnenud „prügiralli“ ajal kui maikuise „ärategemise“ tuhinas.
siret kivilo
ETO

Teatavasti jõustus jaanuarist Jäätmeseaduse säte, mis
keelas alates 2008. aasta 1. jaanuarist sortimata olmejäätmete vastuvõtu ja ladestamise
kõikides prügilates. Elanike
seas oli tunda mõningast ärevust – osa meist asus protestima, osa soetas koduaeda kompostimise kasti, paljud küsisid:
mitu prügikasti ma pean nüüd
omale kraanikausi alla mahutama?
Hetkel on olukord stabiilsem, kuid õige pea, 2009. aasta
jaanuaris, on jõustumas uued
Pakendiseaduse sätted, mis
täpsustavad muuhulgas nõuded avalike pakendikonteinerite paiknemisele.
Kuigi järjest rohkem inimesi teadvustab, et prügi metsa
loopimine on kuritegu, pakendeid tuleb sorteerida, tarbima
peab säästlikult jne, tegutseb
teatud kontingent neile tõekspidamistele vastupidiselt. Kuigi elanike jäätmekäitlusalased
käitumusharjumused on aasta–aastalt paranenud, puutub
ETO, kes on pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutamise
eest vastutav, iga päev kokku
järgmiste probleemidega:
Pakendikastidesse on
toodud olmeprügi.
Olen kindel, et see tegevus
ei ole juhtunud kellegi teadmatusest või kogemata. Igapäevase olmeprügi äraveo eest
tuleb tasuda jäätmetekitajal.
Paraku püütakse sellest kohustusest kõrvale hiilida. Väidetakse, et prügi ei teki üldse.

Paljud püüavad oma prügi ise
käepäraste vahenditega käidelda – põletades vähegi tuldvõtva prügi lõkkes või tulekoldes.
Eelmisel aastal talitas sedamoodi ca 11 % majapidamistest. Sünteetiliste materjalide
põletamisel paiskame õhku
mürgikokteili, mida tahtmatult ise hiljem tarbime.
Pakendikastide ümbrus on reostatud.
Pakendikastide kõrvale ei
ole lubatud ladustada midagi
– isegi mitte kilekotte. Pakendid tuleb panna konteinerisse
sisse, vajadusel ükshaaval,
konteineri külgedel olevate
avade kaudu. Prügi konteinerite ümbruses rikub linnapilti
ning reostab loodust.
Paraku on osal rahva kombeks saanud tuua oma prügikotid ja muu rämps pakendikonteineri
ümbrusesse,
ajendatult mõtteviisist – seal,
kus juba on, sinna võib (ja tuleb) juurde viia.
Pakendikonteinerisse
toodud pakendid on tugevalt
määrdunud.
Pakendikonteinerisse toodav pakend peab olema tootest
puhas ja tühi. Üks viimasel ajal
levinumaid küsimusi on: kas
pakendid tuleb enne konteinerisse viimist puhtaks pesta?
Vastus on: toimige mõistlikult
– kui pakendi pesemisega
seonduvad kulud on ebamõistlikult suured, siis võib pakendi
jätta pesemata (loputamata,
puhastamata) ja selle võib visata olmeprügi kasti. Näiteks
hambapasta tuubi, hapukoore
kilepakki, metallist sinepituubi jms on võimatu mõistlike

kulutustega puhtaks saada. Ei
ole vaja hakata pakendit nõudepesuvahendi või mõne muu
puhastusainega küürima. Kui
pakendi taaskasutamisest tulenev kasu on oluliselt väiksem
kui selle puhastamiseks kuluv
ressurss (elekter, aeg, vesi
jne), siis jätke see sooritus tegemata.
Kui pakendid, mis jäävad
pakendikonteinerikõlbulikuks
pärast tühjaks kallamist või
vähese veega loputamist, kõik
taaskasutusse jõuaksid (mahlapakid, joogipudelid, purgid,
pappkarbid jms), on tulemus
väga hea.
Pakendikastidesse
toodav mahuline pakend ei ole
enne konteinerisse sisestamist
kokku surutud (pappkastid- ja
karbid, kartongist joogipakid,
suured joogivee kanistrid
jms).
Mahuline pakend võtab
konteineris palju ruumi ning
seetõttu täitub see väga kiiresti ning tühjendamisks kuluv
energia on mõttetu õhuvedu.
Mõistlik ja säästlik tarbimine?
Enne, kui hakkame prügile
mõtlema, tasuks vaadata üle
oma tarbimisharjumused. Prügi on alati millegi tagajärg. Tarbige mõistlikult! See ei tähenda, et tuleb vähem süüa või
auto asemel mopeed osta. Soovitust „mõistlikult“ võib igaüks meist tõlgendada omamoodi, kuid oluline on
siinjuures looduse väiksem
koormamine. Kõik oleme kuulnud: toast lahkudes kustuta
alati tuli! Paraku on säästulambid sagedaste väljalülitamiste suhtes tundlikud ning
elektri säästmise asemel tuleb
kanda uue lambipirni ostmise
kulu. Tean ka juhtumit, kus
oluliselt vähenenud veetarbimise tulemusena ummistus
äravoolusüsteem.

Kuidas peaks kodumajapidamises tekkiva prügiga
toimima?
Mõistlik on vähem maksta.
Mida rohkem jäätmeid suudate taaskasutusse saata, seda
vähem tuleb maksta prügi äraveo eest. Pakendite äravedu on
tarbijale tasuta – see on pakendiettevõtjate (tootjad, maaletoojad, pakendajad) kulu. Pandipakendi tagastamise eest
saate tagasi pandiraha.
Mittepandipakend tuleb koguda selliselt: plast- , klaas-,
metall- ja joogikartongpakend
ühte ja paber – papp teise jaotusse. Pakendite äraandmiseks
on olemas spetsiaalsed pakendikonteinerid. Keila linna eramajade elanikud saavad kasutada ka nn rohelise kilekoti
teenust, millega on mugav
oma kodus tekkivad pakendijäätmed jäätmekäitlejale üle
anda vahetult oma elamu juures. Nimetatud teenus on juurutatud Ragn – Sells AS poolt,
teenuse rahastaja on ETO. Rohelisse kotti käib sama kraam,
mis segapakendikonteinerisse.
Ohtlike jäätmete äraandmiseks on linnas vastav koht ja
kord.
Sageli koguneb kuuri, keldri
või sahvri koristamise käigus
korraga suur kogus pudeleid –
purke ja muud pakendit. Linnaruumis paiknevad pakendikastid ei pruugi sellist suurt
kogust mahutada. Kui pakendeid on kogunenud kodus näiteks kümme kartulikotitäit,
siis sellise koguse pakendi toomine konteinerisse koormab
selle hetkega üle ning ületäitunud konteiner võib jääda ootama oma tühjenduskorda nädalaks.
Suuremate koguste äraandmise võimaluste kohta küsige
infot kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlejalt.

Nädal piltides

Keila linn avaldab toetust Gruusiale

Keila nädalaleht

Foto: kadi kroon

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

Foto: märt lillesiim

Jätkub Haapsalu maantee ja Kruusa Tänava remont
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Olympus Cup 2008 Võrus ja Keilas

20.augustil algab
taas kuumaõhupalli
võistlus Olympus
Cup, mis seekord
toimub Võrus ja
Keilas.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Osalejaid tuleb kohale Eestist, Lätist, Leedust, Soomest,
Rootsist Itaaliast ja Eestist,
kokku 20 kuumaõhupalli
meeskonda.
Avalöök antakse kolmapäeva õhtul Tamula järve ääres.
Esimesed kaks päeva võistlevad kuumaõhupallid Võrus.
Keilas on kuumaõhupalle võimalik jälgida 22.augusti õhtul,
23.augusti hommikul ja õhtul
ning 24.augusti hommikul.
Kuumaõhupall
Kuumaõhupall täidetakse
õhuga, mida kuumututatakse
gaasi(propaani)leegiga. Pallis
olev soe õhk tõstab korvi üles.
Kuumaõhupallidega saab lennata, kui tuule kiirus on alla 5
m/s, pilved on lennulaest kõrgemal ja ei saja. Lendusid kavandatakse tavaliselt varahommikuks,
vahetult
pärast
päikesetõusu ja õhtul enne
päikeseloojangut, kuna siis on
tuule kiirus väikseim. Tugevam tuul muudab palli püstipaneku ja maanudmise ebamugavaks. Edasi liigub pall
tuule jõul, seega on palli liikumiskiirus ligilähedane tuule
kiirusega.

Kuumaõhupalle on erineva
suuruse ja erineva kujuga.
Olympus Cupile tulevad siiski
klassikalise kujuga pallid. Nn
vigurpalle kasutatakse vaid demonstratsioonlendudeks sest
nendega navigeerimine on
väga tülikas. Kuid ka siia tulevate pallide hulgas on sportlikke (väga kiiresti üles-alla liikuvaid) ja vähemasportlikke
palle. Palli korvi suurus sõltub
palli tõstejõust, mis on seotud
tema suurusega. Pallide suurused on alates 2000 m3, nende kõrgus on kümnetes meetrites. Võistlusel osalevatesse
pallidesse mahuks lisaks piloodile 0-6 reisijat. Võistluse
pealtvaatajatele siiski kaasalendamise võimalust ei pakuta.
Võistlemine
Võisteldakse lennu täpsuse
peale. Looduses on märgitud
sihtpunktid, millest tuleb üle
lennata. Sihtmärgi suunas visatakse korvist marker (80
grammi raskune 1,5 meetri
pikkuse lindiga pakike). Palli
liikumissuuna korrigeerimiseks kasutatakse ära eri kõrguses puhub erineva suunaga
tuult. Maapinnal töötavad väljakukohtunikud. Kõigil Keila
võistlustel on seda tööd tehtud
Jaanus Väljamäe juhtimisel.
Teda abistavad vabatahtlikud
Keilast ja Võrus Kuperjanovi
pataljoni võitlejad.
Kuna tuule suund pole varem teada, siis selguvad ka
stardikohad vahetult enne lendu. Siiski on kõigil huvilistel
võimalik õhupallide lendu jäl-

hoiatus!

Foto: tiit paalmäe

gida, kuna Olympus Cup-il
peavad kõik lennud toimuma
üle võistluskeskus(t)eks valitud linna.
Pealtvaatajatele
Võistluste jälgimine on
pealtvaatajatele tasuta. Operatiivinformatsiooni
lendude
toimumise aja ja suuna kohta
saab orienteeruvalt kella 7 paiku (hommikul ja õhtul) Vikerraadiost.
Autodega liikujad võivad
koguneda lennueelse koosoleku ajal võistlustaabi juurde ja
sõita koos karavaniga stardipaiga juurde, kus saab jälgida
pallide püstipanekut. Sealt
võib liikuda koos palle saatvate
autodega harjutuspaikadele ja
maandumiskohtade
juurde.
Kaasa liikumisel palun mitte

segada võistlejaid ja mitte sulgeda läbipääsuteid.
Ajalugu
Keila LV korraldab kuumaõhupallidele mõeldud sündmusi alates 1996.aastast. Keila
sõpruslinnad Leedus (Birstonas) ja Lätis (Sigulda) on sealsed kuumaõhupallikeskused.
Esimestel aastatel käisid (peamiselt) Leedu kuumaõhupallurid Keilas lendamas, korraldades ise harjutusi. Esimene
võistlus Keila CUP toimus
2000.aastal ja kuulus sarja Baltic CUP, milles osales kokku 20
baltikumi meeskonda. 2001
korraldas Keila iseseisvalt
võistluse. 2003.aastal toimuvat võistlust ette valmistades
otsustati näidata kuumaõhupalle ka teistes Eesti linnades.

- Õhupallide lähedusesoleku ajal liikumistel tuleb
eriti hoolikalt jälgida liikluseeskirja ja teisi liiklejaid, sest
kõigi liiklejate- sealhulgas
jalgsi liikujate tähelepanu
hajutavad taevas lendavad
kuumaõhupallid.
- Kuigi võistlejatel on keelatud häirida loomi, ei ole
see siiski alati võimalik – eriti üksikute loomade puhul.
Korraldajad paluvad koerad
ja teised koduloomad kinnitada tavapärasest hoolikamalt. Loomad võivad suuri,
nende jaoks tundmatuid objekte nähes ja kuuldes käituda ettearvamatult.
- Pallid maanduvad lagedatele väljadele, eelistades
söötis ja kasutamata rohumaid. Pilootidel on keelatud
kahjustada põllukultuure ja
peavad lahkuma ilmselgelt
eramaalt võimalikult kiiresti.
Korraldajad paluvad maaomanikelt mõistvat suhtumist ja tänavad ette !
Korraldajad vabandavad
võimalike häirimiste pärast
ette ja loodavad, et pakutav
vaatemäng korvab tekitatavad ebamugavused.

Võistluse esimene pool toimus
Viljandis. 2005.aastal Rakveres. Eesti lennusõidukite registris on 6 kuumaõhupalli.
Aktiivselt lendavaid piloote on
3. Võistlusele on kutsutud 2 –
Sergei Usanov (Eesti kogenuim kuumaõhupallur, elab
Keilas) ja Kalev Tikk.

15. septembril alustab Rukkilille lasteaia maja ruumides tööd Rukkilille huvikool
Huvikoolis alustavad tööd järgmised ringid:

Kokandusring (3-10aastastele lastele)
Kokandusring toimub teisipäeviti ja laupäeviti. Ringi juhendab õpetaja Ülle Aug.
Võimlemine (4-7aastastele lastele).
Võimlemine toimub esmaspäeviti kell 15.00-16.00. Ringi juhendab õpetaja Helle
Suitslepp.
Beebikool (1-3aastastele mudilastele).
Beebikool toimub esmaspäevast neljapäevani ja on 1-3aastastele
mudilastele. Beebikooli muusikaringi juhendab Katrin Mandel.
Miku Manni kool (kooliks ettevalmistus 6-7aastastele lastele)
Juhandajaks on erinevad õpetajad.
Margarita ja lapsed (muusikaring 3-7aastastele lastele)
Toimub teisipäeviti ja neljapäeviti pealelõunasel ajal. Juhendab Margarita Raun.
Kunstiring (4-7aastastele lastele).
Kunstiring toimub neljapäeviti 15.30-17.30. Ringi juhendab õpetaja Tiia Iva.
Ringidesse eelregistreerimine aadressil ringid@rukkilill.eu.

Lisaks pakutakse:

Massaaž väikestele ja suurtele
Info veebilehelt www.rukkilill.eu ja
telefonil 56474731.
Päevahoid
Mis on lasteaed? Mida seal tehakse? Vastuseid nendele
ja teistele küsimustele saab Rukkilille lasteaia päevahoius, mis
töötab lasteaia ettevalmistava rühmana. Oodatud on kõik 1,5 - 3aastased lapsed, kes
plaanivad minna lasteaeda või kes lihtsalt omasuguste seltskonda otsivad.
Rukkilille lasteaia päevahoid tegutseb iga päev kell 9.00 - 13.00 ja 14.00 - 18.00.
Koos päevahoiu õpetajaga teevad lapsed igapäevaseid väikseid edusamme – joonistavad, väheke võimlevad, laulavad-tantsivad, meisterdavad, kuulavad muusikat ja
jutte ning räägivad ja vahetavad kogemusi – iga päev midagi uut!
Rukkilille lasteaia päevahoiu kohatasu koos toiduga on 250.- kord (4 tundi).
Eelregistreerimine aadressil paevahoid@rukkilill.eu.
Rukkilille lasteaed ning huvikool tegutsevad Keilas aadressil Kruusa 23.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

22.90

11.01- 13.01

72.90
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Lühidalt
Keilas toetas Gruusia
sõpru
Teisipäeval, 12. augustil lehvis Keila Linnavalitsuse ees
Gruusia riigi lipp, millega Keila
avaldas toetust nii Gruusia riigile kui oma sealsele sõpruslinnale.
Gruusia linn Chiatura, kellega Keila linnal on süvenemas
sõprussuhted, asub mitte kaugel Lõuna-Osseetiast ning Gori
linnast.
Nädala esimesel poolel ei
õnnestunud ei Keilal ega Keila
ja Chiatura ühisel sõpruslinnal
Siguldal mobiillevi probleemide
tõttu Chiaturaga suhelda. Kolmapäeval õnnestus Siguldal,
kelle lapsed parajasti Gruusias
külaskäigul viibivad, siiski ühendust saada.
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Chiatura linnaga on hetkel
kõik korras, kuigi nad asuvad
üsna kriisipiirkonna lähedal.
Pomme linna langenud ei ole,
kuid väga kindlalt nad end ei
tunne. Hetkel uurime linnaga,
millist abi Chiatural tarvis oleks.
Kavandame abi saatmist koos
Sigulda linnaga.“

Pakendikonteinerite
asukohad muutusid
Juulikuu lõpus paigutati ümber varem Jaamahoone juures
ning Jõe tänaval asunud pakendikonteinerid ümber. Nüüd
asuvad konteinerid Keva tankla
juures asuva parkla jõepoolses
osasa ning Jaama 5 hoovil.
Konteinerid paigutati kõrvalisematesse, kuid ligipääsevatesse kohtadesse, sest nende
seniste asukohtade kasutusotstarvet on kavas lähiajal muuta
ja pakendite kogumise kohaks
nad siis enam ei sobiks.
Paberi- ja pakendikonteinerid:
Ülejõe tee 2 (Keva tankla parkla
jõepoolses osas) UUS!, Keskväljak 15 (hoone taga), SOS Lasteküla värava ees Mudaaugul,
Pae ja Posti tänava nurgal, Pargi 38 (Loode- Keila linnaosas),
Jaama 5 hoovil UUS!
Pakendikonteinerid:
Raeapteegi taga, Noortekeskuse müüri ääres - Paldiski
mnt.28F. Keila ohtlike jäätmete
kogumispunkt asub Keva hoovil Ülejõe tee 2.
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keila linnavalitsuses
Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- kaabelliini ehitamiseks
Raba tänava maa-alal. Luba
taotles OÜ Jaotusvõrk;
- üksikelamu püstitamiseks Sopsu-Tooma 10 kinnistul. Luba taotles Alar
Hansson;

- ehitise laiendamiseks
Keilas Vaikne tn 16 asuval
kinnistul. Luba taotles Malle Metsamaa;
- ehitise laiendamiseks
Keilas Jõe tn 28B asuval kinnistul. Luba taotles Naima
Kookmaa.
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Uued ametnikud
Linnaarhitekt on Kaire Koitme
Alates 11.augustist töötab
Keila linnaarhitektina Kaire
Koitne.
Seni oli Koitne Harku valla
arhitekt. Ta on töötanud arhitektina ka Tallinna Kristiine
linnaosa valitsuses ja Eesti

Maaprojektis.
Vastne linnaarhitekt on lõpetanud ENSV Riikliku Kunstiinstituudi arhitektuuri erialal, pärast seda on ta läbinud
mitmeid koolitusi, sealhulgas
EKA Restaureerimiskoolis.

keila linnavalitsus teatab
Avalikud arutelud
Raudteejaama piirkonna
detailplaneering
Keila raudteejaama piirkonna detailplaneering oli
avalikul
väljapanekul
25.07-08.08.2008.a.
Avaliku väljapaneku käigus laekus 5 kirja ettepanekutega planeeringu täiendamiseks ja parandamiseks.
Keila Linnavalitsus suunas
kõik ettepanekud projekteerijale lahendamiseks koos
omapoolsete seisukohtadega. Parandus- ja täiendusettepanekud ja linnavalitsuse seisukohad arutatakse
läbi detailplaneeringu avalikul arutelul 27.08.2008 kell
16.00 Keskväljak 11 Keila
Linnavalitsuse II korruse
saalis. Vastavalt kujundatavale kompromisslahendusele korrigeeritakse detailplaneeringut.

Jõe tn 57b detailplaneering
Jõe tn 57b detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18.07-04.08.2008.a.
Avaliku väljapaneku käigus laekus detailplaneeringu kohta 3 kirja küsimuste
ja vastuväidetega. Olulised
keskkonnaküsimused, mis
tulenevad tehnoloogilisest
protsessist, on edastatud
arendajale täpsustamiseks
ja lahendamiseks.
Esile kerkinud vastuväited detailplaneeringule arutatakse koos arendaja, projekteerija ning linnavalitsuse
esindajatega läbi Jõe tn 57b
detailplaneeringu avalikul
arutelul.
Avalik arutelu toimub
25.augustil 2008 kell 17.30
Keskväljak 11 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Keskkonnanõunik on Ülle Lindus
Alates 7. juulist töötab Keila linnavalitsuse keskkonnanõunikuna Ülle Lindus.
Ülle Lindus on lõpetanud
Tallinna Kaubandustehnikumi
raamatupidamise erialal.
Pärast mitmete koolituste
läbimist on ta töötanud aastaid
suusatamise treenerina. Ülle
Lindus oli kuni linnavalitsuses
tööle asumiseni ka Keila linnavolikogu keskkonnakomisjoni
esimees ning revisjoni- ja korrakaitsekomisjoni liige. Ta on
Keila elanik.

ainult üks küsimus
Mida peab tegema, et saada
esmakordselt kooli mineva
lapse toetust?
Piia Peterson, Keila linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiunõunik:
Keila linn maksab esmakordselt kooli minevale lapsele toetust, mille suurus käesoleval
aastal on 1000 krooni. Toetust

makstakse tingimusel, et üks
lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud
Keila linnas vähemalt ühe
aasta enne lapse kooliminekut
ning laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik
ja elab toetuse saajaga ühel
aadressil. Toetus määratakse
ja makstakse koolikohustuslike

laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmete 1. septembri seisuga. Toetuse saamine ei
sõltu toetuse saaja sissetulekust, mistõttu lapsevanem ei
pea esitama avaldust ega lisadokumente.
Selleks, et toetus jõuaks kiiresti saajateni, palub Keila Linnavalitsus lapsevanematel, kelle

laps läheb sel sügisel 1.klassi
ja kelle puhul on ülalnimetatud toetuse saamise kriteeriumid täidetud, võtta ühendust
sotsiaaltööspetsialistiga
ja
võimalusel edastada oma arveldusarve number kas elektronposti teel (pille.sokk@keila.
ee) või telefonitsi (6790725 –
Pille Sokk).

Krimiuudised
g4s

1911

11. juulil kell 22.35 – Kalda
ja Tuula tn. nurgal platsil noorte seltskond kuulab valju muusikat. Tehtud märkus, kutsutud
korrale.
12. juulil kell 15.00 - Keila
Pargis kaklus. Kohal politsei.
13. juulil kell 09.30 - Ülesõidu tn. alkoholijoobes noorte
seltskond. Teavitatud politseid.
13. juulil kell 10.00 - Säästumarketi ees Honda (reg.nr
563BAU), mille juht joobes.
Kutsutud politsei.
15. juulil kell 23.55 - Kruusa
tn. 19 maja ees põhjustas alkoholijoobes kodanik autoga Audi
(reg.nr 349AVH) avarii. Kohal
ka politsei.
18. juulil kell 07.00 - Keila

Gümnaasiumi välisuksel 2 aknaruutu lõhutud. Teavitatud
politseid.
19. juulil kell 04.15 – Põhja
ja Piiri tn. ristil lärmab noorte
seltskond. Patrulli saabudes
põgenesid.
20. juulil kell 21.45 - Keila
Keskpargis istepingil latt ära
kistud.
21. juulil kell 11.05 - Keila
raudteejaamas tarvitas alkoholi agressiivne alkoholijoobes
meeskodanik. Antud üle politseile.
25. juulil kell 21.30 - Keila
Haigla juures üles kistud sissesõidu keelu märk.
26. juulil kell 00.15 - Tähe
tn. mängib noortel vali muusika. Tehtud märkus.
27. juulil kell 15.50 - Keskväljaku pargis tarvitab lärma-

kas noorukite seltskond alkohoolseid jooke. Korraldustele ei
allunud, teavitatud politseid.
27. juulil kell 18.25 - Keila
haigla vastuvõtu ees parklas
häiris ebakaines olekus meeskodanik meditsiinitöötajaid. Üle
antud politseile.
30. juulil kell 10.50 - Keila
raudteejaamas tarvitasid alkoholi avalikus kohas ja tülitasid
kaaskodanikke kaks meeskodanikku. Antud üle politseile.
01. augustil kell 23.25 Piiri tn. Geoloogia ees 5 autot
ja umbes 20 inimest. Lärmavad
ja tarvitavad alkohoolseid jooke. Teavitatud politseid.
08. augustil kell 19.19 Abistatud haiglaslikult aktiivse
meesterahva maharahustamisel.
08. augustil kell 20.25 -

Paldiski mnt.28 lamab joodik.
Ära saadetud.
09. augustil kell 00.35- Pargi 30 purjus meesterahvas. Üle
antud politseile.
10. augustil kell 00.35- Pargi 30 juures purjus kodanik.
Kutsutud politsei.
07. augustil kell 23.28 - Tuula teel kiriku taga vali muusika.
Korrale kutsutud.
09. augustil kell 21.05- Keskväljakul ja Kpl. Tallinn ümbruses liigub palju alkoholijoobes
noorukeid. Teatatud politseisse
ja palutud abi patrulli näol.
10. augustil kell 20.09Tööstuse 7 territooriumil ronisid 5 noorukit hoone katusel.
Üks noor kukkus läbi hoone
katuse siseruumidesse. Kohale
kutsutud Päästeamet, kiirabi ja
politsei.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Упаковка – это не
мусор
В этом году теме мусора, его сортировки и
утилизации было посвящено много материалов в прессе. Тема продолжает
вызывать
много вопросов. Но ситуация с сортировкой
мусора стабилизируется. И в января 2009
года вступит в действие
следующее постановление, которое будет регулировать требования
к установке специальных контейнеров для
упаковок. (стр. 2)
Пособие для первоклассников
В этом году пособие
для
первоклассника,
выплачиваемое городским правительством,
составит 1000 крон. Пособие выплачивается
при условии, что хотя
бы один из родителей
ребенка и сам ребенок
являются жителями города Кейла согласно
данным регистра и проживают по одному
адресу. Для ускорения
процедуры получения
пособия мэрия просит
родителей первоклассников связаться со специалистом по социальным
вопросам
и
передать номер своего
банковского счета. Контактные
данные:
6790725 (Пилле Сокк)
или pille.sokk@keila.ee.
Пособие поступит на
счет к концу сентября.
(стр. 4)
Новые работники
мэрии
Начиная с 11-го августа, к выполнению своих обязанностей приступил новый городской
архитектор
Катрин
Койтне. До этого К.
Койтне работала архитектором волости Харку. Начиная с 7-го июля,
обязанности советника
по вопросам защиты
окружающей среды выполняет Юлле Линдус.
Ю.Линдус закончила
Таллиннский торговый
техникум по специальности
бухгалтерия.
Долгие годы работала
лыжным тренером. До
начала своей работы в

качестве чиновника городского самоуправления была членом городского
собрания.
(стр. 4)
Победил Алексей
Савельев и члены
Рийгикогу
Состоявшийся
26
июля полумарафон выиграл Алексей Савельев. А в проходившем
в это же время 9-м баскетбольном матче победу одержала команда
Рийгикогу. Противник
– команда мэров эстонских городов – сумела в
первой половине игры
вести в счете, но во второй половине парламентарии усилили защиту, а затем вырвались
вперед, что и им позволило закончить эту
игру
победителями.
(стр. 6)
Углубимся в субкультуры!
В пятницу, 8 августа
в Кейласком Молодежном центре начинается
цикл мероприятий, посвященный различным
молодежным субкультурам и сопутствующим
стилям. В программе
мероприятий лекции,
обсуждения, концерты
живой музыки, просмотр тематических видеоматериалов. Цикл
продлится до конца текущего года. Следующее мероприятие состоится 22 августа в
19.00 на тему «Металл
и готы». (стр. 6)
Кейлаские спортсмены на соревнованиях в Италии заняли первое место
4-5 июля в Италии, в
Риччионе состоялись
III международные командные соревнования
роллеров 3.Team Skate
Trophy. В соревнованиях принимали участие
22 команды из различных европейских клубов, в том числе и из
Эстонии.
Командная
программа эстонских
роллеров «Вампиры»,
в которой принимала
участие и 13-летняя жительница Кейла Кярт
Калвет, была удостоена
первого места. (стр. 6)
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Keila lapsed saavad ka edaspidi
tasuta haridust

DORIS@KEILA.EE

. See otsus tähendab muutust Keila hariduselu korraldamises – kooli pidama ning
lastele kooliharidust andma
hakkab linnavalitsuse hallatava
asutuse asemel linna asutatud
sihtasutus. Varem ei ole sellist
otsust Eestis tehtud.
Tänaseks on otsus suures
osas ka juba ellu viidud - Keila Hariduse Sihtasutusele on
üle antud koolide vara, samuti
õpetajate töölepingud. Sihtasutusel on olemas ka kooli pidamiseks vajalik koolitusluba.
Juulikuus avaldas aga õiguskantsler Indrek Teder oma
seisukoha, mille kohaselt on
Keila linna otsus lõpetada
munitsipaalkoolid ning delegeerida hariduse andmine
sihtasutusele seadusevastane
ning seab ohtu Keila kodanike
ühe põhiõiguse – õiguse tasuta
haridusele.
Kommenteerib Keila linnavolikogu esimees Andrus
Loog.
Õiguskantsler on pärast
kirjavahetust Keila linnaga
avaldanud arvamust, et otsus munitsipaalkoolid lõpetada ning hariduse andmise
ülesanne sihtasutusele anda
põhiseadusega vastuolus,
kuna tekib oht, et Keila lastel kaob tulevikus võimalus
saada tasuta haridust. Kas
see oht on olemas?
Esmalt peab mainima, et
on sügavalt kahetsusväärne, et
õiguskantsler võttis avaldada
oma seisukohta ajal, mil kirjavahetus Keila linnavalitsusega
on pooleli.
Õiguskantsleri
peamine
murekoht on, kas Keila linna
lapsed saavad ka edaspidi tasuta haridust. Vastus on – jah,
saavad. Olen veendunud, et õiguskantsleri mure on asjatu.
Kuidas suhtuda siiski õiguskantsleri kartusesse, et
sihtasutusel ei ole piisavalt
siduvat kohustust anda lastele haridust ning teha seda
sealjuures tasuta?
Sihtasutus on vormilt eraõiguslik, kuid Keila linnal on
asutajana vääramatu ja võõrandamatu õigus otsustada kooli
tegemiste üle. Sihtasutus on
oma õiguslikult vormilt küll
eraõiguslik asutus, kuid tava-

mõistuse kohaselt on tegemist
endiselt kohaliku omavalitsuse
ülal peetava kooliga. Täpselt
nii, nagu sätestab Põhiseadus.
Keila linn lihtsalt „peab kooli“ läbi sihtasutuse.
Tulenevalt
õiguskantsleri kirjades väljendatud kõhklustest
on tänaseks juba ka
senisest veelgi täpsemalt
kinnitatud
sihtasutuse kohustus
anda tasuta haridust.
Nimelt on Keila Hariduse Sihtasutuse põhikirja see kohustus kirja
kirjutatud. Samuti on allkirjastatud vastav leping.
Teoreetiliselt on võimalik põhikirja ka vastupidiselt
muuta. Samuti on võimalik
otsustada, et sihtasutus võib
kehtestada õppemaksu. Kuid
ma ei näe võimalust, et keegi
saaks teha muudatuse, mille
tulemusena Keila lastel kaoks
võimalus saada tasuta haridust. Sihtasutuse põhikirjas
saab muudatusi teha linnavolikogu. Kuna aga - nagu viitas
ka õiguskantsler – kohalikul
omavalitsusel on seadustest
tulenevalt kohustus tagada
oma lastele tasuta haridus,
siis oleks sellise muudatuse
tegemine (nagu ka õppemaksu kehtestamine) võimalik
vaid juhul, kui samas garanteeritakse lastele võimalus saada
tasuta haridus mõnes teises
koolis. Vastasel korral oleks
tõepoolest tegemist Põhiseaduse sätetele vastukäiva otsusega.
Ma ei suuda ette kujutada
volikogu koosseisu, kes teeb
otsuse, mille tagajärjel kaob
lastel võimalus saada kohapeal
tasuta haridust. Sellist ideed ei
ole kellelegi pähegi tulnud.
Siiski, miks on kasulik, et
kooli peab sihtasutus, mitte
linn ise? Mis muutub paremaks?
Alustaksin sellest, miks otsustasime koolid ühendada.
On kahetsusväärne, et Keila
koolid ja haridussüsteem on
saanud areneda aastaid ilma
omanikupoolse toe ja suunisteta. Tulemus on kahe Keila
eestikeelse kooli vastandumine. Ühes väikelinnas sellise
vastandumise loomine ei ole
kindlasti mõistlik. Tulemus
on ka see, et algkooli õpilased
vahetavad kooli lapse arengu

Lühidalt
The Nymphil ilmus
debüütalbum
Augusti alguses andis Keila ansambel The Nymph välja
oma nimetu debüütalbumi.
Fännidele on kuulamiseks plaadile talletatud 13 lugu. Bändiliikmete sõnul sai plaadile pandud
põhilised kontsertidel mängitud lood ja paar uut lisaks.
Plaadil olevat materjali saab
elavas esitluses kuulata 28.augustil Keila lauluväljakul üritusel Roherock, kust on kõigil
võimalus vastilmunud plaat
endale soetada. Loomulikult on
CD saadaval ka suurematest
plaadipoodidest.
The Nymph tegutseb koosseisus: Aare Lepiksaar – vokaal,
kitarr, klahvpillid, helilooming;
Silver Laadoga - bass, heliefektid, foonvokaal, arranžeeringud; Kristo Otter - trummid,
löökpillid, flööt, arranžeeringud; Kaspar Brandt – helirežii.
Pikemat juttu The Nymphiga
on võimalik lugeda järgmisest
Keila Lehest.

26. veebruaril 2008. aastal tegi Keila Linnavolikogu otsuse lõpetada Keila Gümnaasiumi ning Keila Algkooli tegevus ning
anda kõik lepingud, mis on vajalikud kooli
pidamiseks, üle Keila Hariduse Sihtasutusele.
doris matteus
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Keilas kolmas naabrivalvesektor

seisukohalt kõige ebasobivamal ajal.
Seega leidsime, et koolide
organisatsiooniline ühinemine
võimaldab paremini kasutada
nii õpetajaid kui materiaalseid vahendeid, olla paremini
orienteeritud õpilasele.
Miks mitte hallatav asutus? Hallatavad asutused on
ajalooline jäänuk. Tegemist
on organisatsioonidega, kellel
pole otsa ega algust. Tegemist
ei ole juriidiliste isikutega,
nende otsustuvõime on oluliselt piiratud. Iga otsuse jaoks,
mis tehakse koolis, on vaja kas
linnavalitsuse ja/või volikogu
heakskiitu. Näiteks on koolil
vaja osta uus arvuti – selleks
on vaja otsust. Vaja maksta
tublile õpetajale rohkem palka
– jälle on vaja otsust. Selline
otsustusprotsess ei ole mõistlik. Samas puudub ka loogiline vastutamise ja otsustamise
mehhanism. Arvan, et iga organisatsioon, mille otsustami-

ne ja vastutus toimuvad käsikäes, toimib paremini. Keilas
on palju inimesi, kes oskavad
hästi õpetada. Las nad tegelevad sellega. Ning las koolide
majandamise ning finantspoolega tegelevad vastava ala spetsialistid. Seda seisukohta kinnitas ka koolides läbi viidud
audit. Mis ei tähenda, et keegi
oleks pahatahtlik või oskamatu, aga normaalselt toimimise
võimalused on linna hallatavas
asutuses kahjuks piiratud.
Lisaks annab sihtasutus
võimaluse kaasata täiendavaid ressursse. Uue koolihoone näol ei ole tegemist pelgalt
kooliga, vaid pigem haridus- ja
kultuuritempliga. Sisaldab uus
koolihoone ju endas ka vabaajakeskust (raamatukogu),
spordisaale ja kolme saali, mille kasutamine annab loodetavasti ka koolile lisavahendeid.
Munitsipaalkoolile tähendab
iga piletimüük ning ruumi rentimine hinna eelnevat kehtes-

tamist ning tulu arvelevõtmist
linnaeelarves ja seega täiendavat tööd paljudele inimestele,
ajakulust rääkimata.
Kuidas kavatseb Keila linn
reageerida õiguskantsleri
soovitusele?
Oleme pidanud õiguskantsleriga pikalt kirjavahetust ning
selgitanud oma otsuste tagamaid. Samuti oleme viinud
sisse muudatusi sihtasutuse
põhikirja ning sihtasutuse
ning linna vahel sõlmitud lepingusse, eesmärgiga veelgi
kinnitada sihtasutuse kohustust anda Keila lastele tasuta
haridust.
Täna on otsuste täideviimisel jõutud niikaugele, et
protsessi
tagasipööramine
oleks väga keerukas ning aeganõudev, kui mitte võimatu.
Lähtume siiski peamisest eesmärgist, milleks on hea ning
tasuta hariduse pakkumine
Keila lastele.

6.augustil kirjutati Keila
linnavalitsuses alla lepingule,
millega loodi Rõõmu naabrivalvesektor.
Keila kolmandasse naabrivalvesektorisse kuulub 24
Rõõmu, Pargi, Vaikse, Kruusa
põiktänava ja Haapsalu maantee elamut või asutust – lisaks
19 eramu omanikele ühinesid
naabrivalvega Kava Auto OÜ,
Deveko Pluss OÜ, Havanna
Sport, Euro Oil AS ja Keila SOS
Noortekodu.
Lepingule kirjutasid alla MTÜ
Eesti Naabrivalve tegevjuht
Tiina Ristimäe, Keila linnapea
Tanel Mõistus, Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna komissar Vladimir
Teder ja uue sektori vanem
Madis Melzar, kes igapäevatööd Keila konstaablijaoskonna
juhina.
Seni tegutses Keilas 2 naabrivalvesektorit. Esimene neist
loodi 2002. aastal korterelamu Vasara 1 juurde ning teine
2005. aastal Loode-Keilasse.
Tiina Ristimäe sõnul on mõlemad Keila sektorid elujõulised
ja tegutsevad.
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sport

Võitsid Aleksei Saveljev ja
riigikogulased

sport

Keila rulluisutaja tuli
Itaalias esikohale
piret rink
rulluisuklubi rullest treener

keila leht
leht@keila.ee

Laupäeval, 26.juulil toimus
traditsiooniline Keila poolmaraton ning sellega samaaegselt
peetav Riigikogu ning linnapeade korvpallikohtumine.
Poolmaratoni distantsi pikkus oli 21 kilomeetrit. Start ja
finiš asusid Keila lauluväljakul. Rada kulges linnast välja
mööda kergliiklusteed, läbi
Mudaaugu elamurajooni, üle
Paldiski maantee Keila-Joa
poole ja tagasi. Jooksutrass
vastab IAAF nõuetele ja on
passistatud, ajad on edetabelikõlblikud.
Korvpallimäng toimus Keila lauluväljakul samaaegselt
poolmaratoniga. Mäng algas
traditsiooniliselt poolmaratoni
stardihetkel. Esimene poolaeg
kestis jooksul 1.-9. kilomeetrini ning teine poolaeg 11.
kilomeetrist kuni võitja lõpetamiseni.
Nii jooks kui mäng olid tasavägised
Ajal, mil jooksjad läbisid
esimest üheksat kilomeetrit,
kulges korvpallimängu esimene poolaeg linnapeade meeskonna kerge domineerimise
all. Kui jooksurajal olid kõrvuti kohe alguses teistelt eest ära
jooksnud Aleksei Saveljev ja
Kaupo Tiislär, tegi linnapeade
poolt tõhusat ja tulemuslikku
tööd Nõmme linnaosa vanem
Rainer Vakra. Ainuüksi esimesel poolajal viskas ta 27 punkti.
Teisel poolajal, ehk ajal,
mil jooksjad läbisid distantsi
alates 11. kilomeetrist edasi,
muutus korvpallis mäng tasavägisemaks. Jooksurajal jätkasid vahemaad teistega järjest
suurendanud Saveljev ja Tiislär
kuni viimase kilomeetrini kõrvuti. Palliplatsil oli nüüd juba
allapäikest rünnanud Riigikogu kaitset tõhustanud ja suutis

foto: valdur vacht

Linnapead vs Riigikogu
poolaja keskel mängu viigistada ja peagi ettegi minna.
Otsustas Saveljevi lõpuspurt
Kui jooksu viimasel kilomeetril suutis Aleksei Saveljev
otsustavalt Kaupo Tiislärist
ette minna, siis riigikogulased,
olles eduseisul 83:76, püüdsid
pidurdada linnapäid. Rainer
Vakra viskas küll järjest viis
punkti, kuid sellest jäi väheks Savlejev jõudis enne finišisse.
Aega oli võitjal Keila poolmaratoni läbimiseks kulunud
1.11,29.4. Korvpallimängu seis
oli 83:81 Riigikogu kasuks.
Keila Poolmaratoni võitis
Aleksei Saveljev Spordiklubist
Stamina ( 1.11.29,4 ) Kaupo Tiisläri (Spordikeskus.ee
1,11,42.8) ja Ilja Nikolajev (SK
Uspex 1.17.25.4) ees. Naistest
oli parim Olga Andrejeva (SK
G4S 1.29,36.2). Meesveteranide võitja oli Jaanus Pedak
(1.23.04), naisveteranide võitja Kaja Vals (1.31.51,3). Keila
parim oli Indrek Tikva. Poolmaratoni lõpetas kokku 60
jooksjat, protokollidega saab
tutvuda SK Vask kodulehel.
Jooksu võitja kommenteeris pärast finišeerimist, et ei

soovinud kuumas ilmas jooksu tempot väga kõrgeks ajada
ning panustas lõpuspurdile
viimasel kilomeetril. „Plaan
õnnestus,“ ütles Savljev.
8-kilomeetrise rahvajooksu
võitis Riho Ment ajaga 29.47,
naistest oli parim Katrin Kekkonen ajaga 33.45. Lastejooksude võitjad olid Ander Bauman, Tiina Talu, Rinco Henk,
Liis Grete Atonen, Andreas Pedak ja Eliisabeth Pedak, Triine
Viirmann, Kairo Arla, Niklas
Rinta-Holkko, Artjom Nikitin,
Grethe –Johanna Ploompuu.
Riigikogu on muutunud
tugevamaks
Korvpallis on mängude seis
nüüdseks 6:3 linnapeade kasuks. Ka eelmisel aastal võitsid
riigikogulased.
Linnapeade
meeskonnas
mängisid tänavu veel Keila linnapea Tanel Mõistus (2 punkti), Türi vallavanem Toomas
Marrandi (8 punkti), Kunda
linnapea Allar Aron (8 punkti), Juuru vallavanem Hannes
Vald (11 punkti) ja Lasnamäe
linnaosa vanem Kalle Klandorf.
Rainer Vakra viskas lõpuks
kokku üle poolte meeskonna

punktidest - 44 punkti.
Vaatamata potentsiaalile oli
Riigikogul sel korral probleeme meeskonna komplekteerimisega. Mängisid Riigikogu
liikmed Jüri Ratas (25 punkti),
Leino Mägi (10 punkti) ja Peep
Aru, lisaks riigikogu kantselei ametnik Riho Kangur (18
punkti) ja appi oli võetud ka
Eesti Tennise Liidu peasekretär Teet Kallasvee (27 punkti).
Keila Poolmaratoni ning
kovpallikohtumise korraldasid
Keila Linnavalitsus, MTÜ Liikumisrõõm ja SK Vask.

4.-5. juulil 2008 toimus
Itaalias, Ricciones kolmas rahvusvaheline rulliluuisutamise
rühmakavade võistlus Team
Skate Trophy. Võistlustest võttis osa 22 rulluisuklubi Itaaliast, Hispaaniast ja Eestist.
Eestit esindas rulluisuklubi
Rullest.
3.Team Skate Trophy toimus 9. Festival del Sole raames, millest võttis osa 20 riiki
üle terve maailma. Festivali
raames toimusid paralleelselt
erinevad etteasted ja võistlused erinevatel
aladel: võimlemine, akrobaatika, tantsimine ja rulluisutamine.
16liikmelise rühmakavaga
„Vampiirid“ saavutati esimene
koht. Keila linnast võttis võist-

lustest osa Kärt Kalvet.
Sellel korral õnnestus kõik
100 %. Võistkond saabus Itaaliasse neli päeva enne võistluste algust. See oli paras aeg
aklimatiseerumiseks ja ettevalmistuseks.
Võistluspäev
oli psühholoogiliselt raske.
Lõpptulemuse otsustas tüdrukute veatu ja emotsionaalne
esinemine. Rullesti võistkond
võlus nii publiku kui ka kohtunikud särava välimuse ja jõulise soorituse, ühtsuse ning uue
imagoga, kogudes kohtunikelt
49,80 punkti ning edestades
selle aasta kujunduisutamise
Euroopa meistreid – Sincro
Roller Itaaliast - koguni 8,6
punktiga.
13-aastane Kärt Kalvet on
treeninud spordiklubis Rullest
kolm aastat ning on saavutanud erinevatel rahvusvahelistel võistlustel häid tulemusi.

Lühidalt
Noortekeskuses
tutvustatakse
subkultuure
8.augustil alustas Keila
Avatud
Noortekeskuses
subkultuure ja stiile tutvustavate õhtute sari „Süübime subkultuuridesse!“.
Tegu on aasta lõpuni
kestva ürituste sarjaga,
mille järgmistel kokkusaamisel on plaanis rääkida
veel rap ja hiphop, punk
ja emo, dance ja house,

hippie ja folk. Iga kord tutvustab keegi päevakavalist
kultuuri(e). Jutu ilmestamniseks kasutatakse pilte,
muusikat, videoid ja muud
näitliku materjali. Kui võimalik, siis toimub ka mõni
õpituba või muul moel
teema näitlikustamine läbi
praktilise tegevuse. Näitena võib tuua vinüülplaatide mängimist, miksimist,
efektiplokkide kasutamist.
Iga õhtu lõpetuseks on

plaanis ka esineja - ehk siis
väiksem livekontsert!
Järgmisel õhtul, 22.augustil on tutvustatavaks
teemaks metal ja goth..
Üritus algab kell 19.00.
Edaspidi toimub aasta
lõpuni kuus kord üks teemaõhtu. Septembris tutvustatakse rap ja hiphop
kultuuri.
Oodatud on huvilisi igas
vanuses. Üritus on tasuta.

SÜGISHOOAJAKS!
Keila Tervisekeskusel on rentida meeskondadele sügishooajaks
viimased vabad saaliajad:
KEILA TERVISEKESKUS

-esmaspäeva õhtul võrkpallisaal;
-reede õhtul, laupäeval ja pühapäeval kõik pallimängud (soodushinnaga);
Lisandub võimalus kasutada jõusaali ja ujulat.
Pane meeskond kokku ja trenni !
Täpsem info ja broneerimine tel. 6 737 637, tervisekeskus@keila.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatu Keila
linnaks nimetamise 70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
“MUUSIKALIHITID: SUVESUHE 2008”
22.august kell 19.00
Kuulda saab hitte muusikalidest “Risk”, “Helisev muusika”,
“Grease” ja “Romeo&Julia”, lisaks kaunimad laulud Nuku- ja
Noorsooteatri koguperelavastustest “Naksitrallid” ja “Bullerby lapsed”. Muusikalitähti
saadab ansambel Terminaator.
Piletid müügil Piletilevis!
Keila lauluväljakul

“ROHEROCK 2008”
28.august kell 15.00
Liikluskultuurile pühendatud
noorte- perepäev. Kohal vastavateemalised atraktsioonid,
näitused, infomaterjalid jne.
Laval astuvad üles erinevad
ansamblid, peaesineja Ultima
Thule
Üritus on tasuta!
Keila lauluväljak
Info: www.roherock.ee

sport
EESTI MV PESAPALLIS
20.august ja 3.september kell
18.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila
Pitbulls
Keila staadionil
RÕÕMURULL 2008
13. september kell 11.00
Rulluisu ja suusarollerite
võistlus.
Keila keskväljak
Info: Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11
Tel: 679 0700

muu
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängutuba on koolieelikutele
ja nende vanematele mängimiseks avatud esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kl. 10.00-14.00.
Sissepääs tasuta. Haapsalu
mnt. 31
Lisainfo: www.hiirekese.ee

Olympus cup 2008
20. – 24.august
Kuumaõhupallivõistlus Keilas
ja Võrus. Informatsiooni lendude toimumise aja ja suuna
kohta saab kella seitsme paiku
hommikul ja õhtul Vikerraadiost.
Info: Valdur Vacht, Keila Linnavalitsus
Tel: 679 0700
SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE
22. august kell 19.00
II osa üritustesarjast kus tutvustatakse erinevaid subkultuure. Teema: metal ja goth.
Keila avatud noortekeskus
Paldiski mnt 28F, tel. 6099089
e-post: knk keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee

kogudus

Keila Gümnaasium pakub
tööd gümnaasiumiastme inglise keele õpetajale ja klassiõpetajale (2. klass). Lisainformatsiooni saab telefonil 604 5290.
Võtame tööle bussijuhi,
laomehe ja köögiviljakäitlejaid.Töökoht asub Keilas.
Täpsem info tel 5255527 E-R
08.00-16.00.
Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Harju kojukandesse
LEHEKANDJAID ja AUTOJUHTLEHEKANDJAID, kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (5.00 – 6.45) kanne.
Töötasu on 55.- krooni tund
+ reklaamikande tasud. Oma
soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717 või täita CV
aadressil www.expresspost.
ee/395.

Adventkoguduse piiblitund
16.august kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
16.august kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Võtame tööle Keilasse ja
Niitväljale koka, abikoka ja köögitöölise. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust, ausust ja

Valmistan ja parandan ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid
jm ning pakun korstnapühkimisteenust. Tel: 56 681 555 ja
vaata www.hot.ee/tanel12345

Elektrikilbivalmistusega
tegelev firma võtab seoses
töömahu suurenemisega
tööle kilbimontööre. Soovitav:
elektiralased teadmised. Palk
kokkuleppel, tükitöö alusel.
Töökoht asub Keila lähedal.
Soovist palun anda teada kuni
31.08. Info 5115579, herki@
handler.ee

Kaminamees otsib tööd
õhkkütte kaminate ehitamisel
ja paigaldamisel. Näidised vahur.fotopic.net. Tel. 51970570.

kinnisvara
Müüa kap.remonti vajav maja Keilas.Krunt 1107
m2.Lisainfo www.city24.ee/
ID:489343 või tel.55673770

teenus
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58 033 448

Amantese Õigusbüroo
jurist osutab teenuseid:
konsultatsioonid, lepingute
ettevalmistus, kohtuesindus
jmt juriidilised toimingud.
Vastuvõtt Keila linnas. Info ja
registreerimine tel: 56 980
967; e-mail: info@amantese.ee,
web: www.amantese.ee

muu
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW. E-R 8.00-17.00.
Jooga algajatele alustab
uut hooaega 3. sept kl 18.00 ja
19.30 Keila Sotsiaalkeskuses.
Kohtumiseni! Janne Suurmaa,
tel. 55615810.

Sündinud

Liza Ivanova
Nikita Ivanov
Maria Zaharova
Kaisa Elstrok
Johanna-Marie Vaikla
Oskar Mändla
Karola Viisitamm
Mihkel Spakovski

On ääretult valus, Seda muuta ei saa.
Ja kuidas ka paluks. Ta tagasi tulla ei saa

Avaldame siirast kaastunnet

Südamlik kaastunne Sulle Mare
kalli isa

Ellele ja Tiidule kalli õe

Heino
Rumberg`i

Riina Kruusi
kaotuse puhul.
Perekond Pahapill

ning vanaema

Anne-Mai
Reino’ga
14.10.1937-07.08.2008
Omaksed

Vabandame
arusaamatuse
pärast, mis tekkis transpordiga
sõiduks Ääsmäele
eakate päevale
9. augustil.
Bussijuht Onu
Mati vabandab
kogu seltskonna
ees, et tellitud
buss jäi välja
saatmata.
Keila Pensionäride Ühenduse
juhatus

Südamlik kaastunne poeg
perega ja vend Tiidule kalli
ema ja õe

Riina Kruus`i
kaotuse puhul
K/Ü Torn – 48 majaelanikud

Ühistu „Põhja 20“ elanikud

Langetame pea ja jätame

Me südamesse eal ei mahu ei mahu
see, et kord tuleb öö ja tuleb rahu
ning lõpeb elutee...
Tanelile perega, õde Ellele

31.08.1930 – 10.08.2008

Vabandus!

rõõmsameelsust. Pakume oma
töötajatele konkurentsivõimelist töötasu. Sooviavaldus ja CV
saata – ilmar@holeinone.ee.
Infotelefon 50 66 748.

Balti Kivitehas OÜ Keilas
pakub tööd kivide ladujalepakkijale. Info telefonil 56 600
841.

10.07.2008
10.07.2008
10.07.2008
12.07.2008
21.07.2008
25.07.2008
27.07.2008
30.07.2008

hüvasti kalli abikaasa, ema

Kuulutused
Töö

Palju õnne!

kaotuse puhul

14. pühapäev pärast nelipüha
17.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus

7

Keila Bridge Klubi mälestab

Kaotus on valus, mälestus jääb...

kauaaegset klubiliiget

Südamlik kaastunne Riinale
perega

Anne - Mai
Reino’t

EMA
kaotuse puhul

ja avaldab sügavat
kaastunnet lähedastele

Keila Kultuurikeskus

Südamlik kaastunne Antsule

Mälestame

ja Ennule peredega

EMA

Anne-Mai
Reino`t
avaldame südamlikku

kaotuse puhul

kaastunnet abikaasale ja

Naabrid Härm, Himonen,

lastele peredega

Küttim, Heina, Kimmel,

Keila linna

Ojapõld

Pensionäride Ühendus

Kallid

Elvi - Aino ja Anton Leitmäe!
Meie parimad õnnesoovid teile
58. pulma-aastapäeva puhul!
Olete meile suureks eeskujuks!
Lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.

reklaam ning kuulutused keila lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud
aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

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 linnavalitsuse esimesel
korrusel.

8
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Keila Hariduse
Sihtasutus otsib
puhastusteenindajaid

Keila Lasteaed Vikerkaar võtab tööle

2 LASTEAIAÕPETAJAT

Ootame rõõmsameelseid ja lapsesõbralikke õpetajaid. Soovitav
läbitud 160 tunnine pedagoogiline täiendkoolitus. Nõutav pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuetele vastav haridus.

JUHATAJA ASETÄITJA ÕPPE- JA
KASVATUSTÖÖ ALAL

Tööülesanne: puhtuse
tagamine tööruumides
Tööaeg: kokkuleppel
Tööle asumise aeg: kohe
Sooviavaldus ja cv saata
22. augustiks lii@keila.ee
Lisainfo tel. 5021937

(lapsepuhkuse asendaja)
Nõutav kvaliﬁkatsiooninõuetele vastav haridus ja läbitud 240t
juhtimisalane koolitus.
Võtame tööle vastava haridusega

KOKA

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
22.augustiks aadressil Põhja 12A, 76610 KEILA või e-aadressil
vikerkaar@keila.ee
Info tel 53474469, 6781053, 6045299

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

MÜÜJA
Pakume põhipalka 7350 krooni + lisatasu
kuni 2500 krooni.
Palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info juhatajalt telefonil 6 790 940 või
värbamistelefonil 6 844 041
CV saada aadressil
cv.smarket@rimibaltic.com

PKC Eesti AS pakub juhmeköidiste, kaablikimpude ja elektoonika
konstrueerimise ning lepingulise valmistamise teenuseid tarbesõidukite,
telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstusele. Oleme jätkuvalt kasvav ja
arenev ettevõte, kus hetkel töötab juba ligi 1300 inimest. Meie klientideks
on oma valdkonna turuliidrid. PKC Eesti AS kuulub globaalsesse PKC
Groupi kontserni, kelle tehastes Brasiilias, Eestis, Hiinas, Mehhikos,
Soomes ja Venemaal töötab ühtekokku ca 6000 inimest.

Hei, Sul on tehniline haridus ning elektrotehnika-, mehaanikaja arvutialased teadmised, oskad inglise ja vene keelt,
saad aru soome keelest või on Sul kogemusi antud
valdkondades, siis…
TULE MEIE MEESKONDA!
Otsime

TESTSÜSTEEMIDE TEHNIKUID JA
MEHHATROONIKUID!

Pakume häid töötingimusi ning koolitusvõimalusi ka väljaspool Eestit!

Lisainfo tel: 6390100, email: personal.eesti@pkcgroup.com
www.pkcgroup.com/estonia

