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Rongipileti
hind tõuseb
Elektriraudtee AS tõstab
alates 15. oktoobrist elektrirongipiletite hindasid.
Ühe korra piletite hind
tõuseb 1-2 krooni ning
30-päeva kaartide hind
kuni 50 krooni. Keskmine
hinnatõus on 7%.
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Kajakaid on keeruline
peletada

Selgunud on
Harjumaa
Aasta õpetajad
2008
Huviringe ja treeninguid
noortele toimub kultuurikeskuses, koolides,
noortekeskuses ja mitmes
spordiklubis.
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noored

Alternatiiv ülikoolile välismaale tööle
lk 6

sport

Keilakad edukad
24-tunni rogaini
maailmameistrivõistlustel

lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Purjus lapsed
Viimastel nädalatel on politsei ja turvateenistuse
nädala kokkuvõtetest silma paistnud rikkumised,
mille on toime pannud alaealised.
Näiteks sel nädalal tabas politsei 12aastase lapse
(12aastane on laps), kes kauplusest alkoholi püüdis
varastada. Ei ole ju päris normaalne? Veelgi hullem
oli aga paari nädala tagune juhtum, kus 13aastane
alkoholijoobes noor jäi Statolili teenindusjaamas
vahele, üritades varastada kasti õlut. Alles loetud
päevad tagasi toimusid intsidendid Keila gümnaasiumis - koolis lasti kahel korral siseruumides pipragaasi.
Tavaliseks on saanud noorte kogunemised ja vandaalitsemised. Tihti on noored sealjuures ikka väga
noored ja mängus ka alkohol.
Kas vanemad ka teavad, millega nende
lapsed vabal ajal tegelevad? Ning kas
vanemad teavad, kust nende võsukesed alkoholi hangivad? Tihti on selleks
paigaks, kust alaealine alkoholi
saab, siiski kodu. Joobes 12aastane laps ei ole nali, vaid võiks
panna mõtlema.
Kas kaaskodanikud teavad,
millega lapsed tänaval tegelevad? Laste kasvatamine on küll
eeskätt nende vanemate ülesanne, kuid see, et lapsed ei jooks
ega laamendaks, puudutab meid
kõiki. Alkoholijoobes alaealist
on raske mitte märgata. Tasub
sellest ikka politseid teavitada,
enne kui purjus laps või noor
suuremaid lollusi jõuab tegema
hakata - näiteks kasti õlut varastama või aedu-aknaid lõhkuma.
doris matteus
doris@keila.ee

vabandus
Eelmises Keila lehes ilmus foto, millel jäädvustatud
prügihunnikus vedelesid AS Express Posti lehepakkide
saatelehed. Saatelehtede sisu järgi saime jälile, kes
meie lehekandjatest metsaalust reostas. Tänase päeva
seisuga see inimene meie ettevõttes enam ei tööta,
usutavasti sai ta aru oma teo tõsistest tagajärgedest ja
tulevikus enam nii ei käitu. Töö käigus tekkinud prügi
käitlemiseks on ettevõttes kehtestatud kindlad reeglid,
mida ka järgitakse. Toimunu oli reeglite jäme rikkumine,
kõnealuse prügihunniku koristas süüdlane samal päeval.
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Helkur päästab elusid
Madis Melzar

Keila konstaablijaoskonna
vanemkonstaabel

Kätte on jõudmas aasta kõige pimedam aeg, mil lisaks vähesele päevavalgusele halvendavad nähtavust vihma- ja
lumesadu, udu. Kehvades liiklusoludes võib nii autojuhi kui
ka jalakäija pisemgi eksimus
saatuslikuks saada. Eriti tähelepanelik peab olema pimedal
maanteel liikudes, 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 teatud hetkel
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.
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
130-150 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 kor-

ral 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.

Nädal piltides

Vabandame Keila inimeste ees ja kinnitame, et Express
Posti töötajad hoolivad keskkonnast, muuhulgas osalesime maikuus toimunud prügikoristustalgutel “Teeme ära
2008”.
Siinkohal palve kõikidele Keila elanikele: kui juhtute
meie ettevõtte logo- või kirjadega pabereid vedelemas
nägema, ärge pidage paljuks meile teada anda! Hea töö
ja puhas loodus on meie jaoks väga olulised!

Keila gümnaasiumi rebaste ristimine

Foto: johannes hõimoja

Karin Zeiger
Kojukande direktor
AS Express Post
617 7717
Foto: valdur vacht

Asfalteerimistööd Jõe tänaval

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

Keila algkooli näitus “Sügis purgis”
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Uut Keila ümbruse septembrilahingute
tagamaadest

1944. aasta 22.—23. septembril pidasid
saksa sõjaväest deserteerunud eestlased
Keila ümbruses (Pärnu maanteel Laagris,
Tõdva jõe ääres ja Haruteel ning Paldiski
maanteel Kumna teeristil ja Keilas) maha
rea lahinguid Eestit taasokupeeriva Punaarmeega.
mati mandel

Kuni viimase ajani polnud
päris selge, kui palju oli neis
meeleheitlikes vastuhakukatsetes noorte meeste omaalgatust, kui palju seisis toimunud
kokkupõrgete taga eruadmiral
Johan Pitka. Oli ju Pitkal idee
üritada korrata 1918. aastal
toimunut, mil Saksa okupatsioonivägede lahkumisel õnnestus ametisse seada Eesti
valitsus, pidada maha edukas
Vabadussõda ning luua ka
reaalsuses Eesti Vabariik.
Tõsi, Pitka moodustas Tallinnas Narva maanteel oma
staabi ja registreeris seal sadu
vabatahtlikke omanimelisse
löögiüksusse. Need mehed
suunati enamuses Kiviloo
mõisa. Siiski jõudis pitkapoisse ka Keila ümbruse lahingutesse. Samas ei teadnud mitmed noored mehed, kes 22.
septembril 20. diviisi tagavararügemendis Kloogal sakslaste vastu mässama hakkasid ja
sealt relvadega Keilasse tulid,

Pitka üksusest suurt midagi.
Praeguseks on tänu arhiivimaterjalidele selgunud, et kõige taga oli siiski Pitka, kes pidas oma sidemeeste kaudu
ühendust nii Kloogal kui ka
Keilas viibinud noorte ohvitseridega. Pitka nõudel püüti Punaarmee tankikolonnide edasiliikumise
takistamiseks
õhkida ka sildu Tallinnast läände jäävatel jõgedel. Need katsed ebaõnnestusid. Põhjuseks
oli kogenud ohvitseride ja sapööride nappus. Ka puudusid
väga paljudel noormeestel igasugused lahingukogemused,
üksustel aga tankidevastased
relvad. Sakslaste Pitkale ootamatu Eestist taandumine jättis
eestlased ilma raskerelvastusest ning kaitsest ka lennurünnakute eest. Neil asjaoludel
purunes kogu Pitka Vabadussõja kordamise plaan.
Selgunud on aga ka ühtteist üllatavat. Nimelt oli Pitkal lisaks nimetatud plaanile
ilmselt veel üks, peamiselt
Omakaitse ohvitseride kaudu
ellu viia plaanitav salajane

kava. See plaan ei pidanud
Eesti okupeerimisega veel kokku varisema, vaid pidi käivituma isegi sõja lõppedes kui lääneliitlased oleks nõudnud Balti
riikide iseseisvuse taastamist.
Just siis pidanuks puhkema
üldrahvalik ülestõus, mille põhiliseks elluviijaks olnuks koos
relvadega metsadesse ja kodudesse varjunud mehed, kuhu
aga Pitka plaanis kaasa tõmmata kogu rahva, isegi vanurid
ja naised. Paraku ei teadnud
Pitka, et lääneliitlased olid Baltikumi rahvad Stalinile juba
maha müünud. Ka alustasid
okupatsioonivõimud koheselt
repressioone, mille ohvriks
langesid aasta jooksul tuhanded saksaaegse Omakaitse

Uuele staadionile pandi nurgakivi

Foto: valdur vacht

seda kava ellu viia. Mis sai Pitkast endast, on siiani jäänud
saladuseks.

liikmed, just need, kellel rajanes Pitka salajane ülestõusuplaan. Nii ei õnnestunudki

teade

Pitkapoisid kohtuvad laupäeval

Keilas 1944. aastal kontraadmiral Johan Pitka üleskutsel sini-must-valge lipu
all Keila ümbruse lahingutes pealetungivate vene vägede vastu võidelnud
„pitkapoiste“ traditsiooniline kokkusaamine toimub laupäeval, 27. septembril
kell 12.00.
Pitkapoisid kogunevad Keila linnavalitsuse hoone juurde 27. septembril kell 12.00, kust
suundutakse Paldiski maanteel Kumna teeristil asuva mälestuskivi juurde. Kokkusaamine jätkub kontserdi ja koosviibimisega Vabadussõja mälestusmärgiks ehitatud Keila
Algkoolis.
Kokkusaamisega tähistatakse 1944. aastal Keila ümbruses peetud lahingute aastapäeva. Kokkutulekule on kutsutud kõik kontraadmiral Johann Pitka üleskutsele vastanud ja sini-must-valge lipu all Keila ümbruste lahingus osalenud võitlejad ning Keila
piirkonna vabadussõja veteranid. Harjumaa Muuseum saatis kutsed 24-le Keila piirkonna kokkupõrgetes osalenud vabadusvõitlejale. Vabadusvõitlejate kokkutuleku korraldavad Harjumaa Muuseum ja Keila Linnavalitsus.

uudis

Mida teha, kui teadmine ei aita?
olga sepp

SKA ohvriabiosakonna peaspetsialist

Tuntud Eesti rahvatarkus
„võlg on võõra oma“ on lihtne
ja üheselt mõistetav, kuid tihti
ei aita see teadmine võlakoormuses olevat inimest. Suve lõpul toimus SKA ohvriabiosakonna
töötajatele
ja
vabatahtlikele suvekoolitus, et
kahe päeva jooksul omandada
tööks vajaminevaid uusi teadmisi ja kogemusi. Sellel aastal
oli põhiteemaks maksekohustuste täitmine.

Viimasel ajal on ka ohvriabitöötajate poole pöördunud
inimesed, kellel on tekkinud
raskusi laenu tagasimaksmisega. Paraku jääb võlg võõra
omaks ka majanduslanguse
perioodil, kuid hea nõuanne
koos mõistva suhtumise ja
toetuega on ennast igal ajal õigustanud.
Suvekoolis jagas teadmisi
esmaseks võlanõustamiseks
kohtutäitur Mati Kadak. Lektori jutust sai kinnitust tõsiasi,
et võlad ja makseraskused on
väga paljude Eestimaa inimes-

te igapäevase elu lahutamatuks
osaks. Seda kinnitab ka fakt, et
iga seitsmenda Eesti elaniku
suhtes viiakse läbi sundtäitemenetlust. Võlgnike enamuse
moodustavad noored mehed,
keskmise vanusega 38a, kusjuures probleemide põhjus
peitub pigem õiguskuulekuses
ja suhtumises kui maksejõuetuses.
Oma ala hea asjatundjana
selgitas lektor täitemenetluse
olemust ja selle läbiviimise
korda, sidudes seadusesätteid
näidetega enda ulatuslikust

tööpraktikast. Kinnitust sai
aabitsatõde: „Varu aega laenuvõi muude lepingute allakirjutamiseks, sest eelnevalt tuleb
kõiki lepingupunkte lugeda tähelepanelikult, selleks et mõista võetavate kohustuste ulatust ja määra ning alles seejärel
otsustada, kas Teile on see vastuvõetav või mitte. See soovitus kehtib nii laenuvõtja kui ka
käendaja suhtes, sest sageli on
käendaja kergekäeliselt antud
allkiri viinud teda tõsistesse
majandusraskustesse.
Tagantjäreletarkus on küll

õpetlik neile, kel pole probleemi, aga makseraskustes inimestele soovitan:
1.
tegele probleemiga,
sest vastasel korral see süveneb, mitte ei kao ära.
2.
ole ise aktiivne, otsi
abi, nõu ja toetajaid.
Olga Sepp
SKA ohvriabiosakonna peaspetsialist
Keila Keskväljak 5
6780-603
Vastuvõtt E,K,R 9:00-16:00.
lõuna12:00-13:00
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Lühidalt
Oktoobrist muutuvad
pileti hinnad elektrirongides
Elektriraudtee AS korrigeerib alates 15. oktoobrist elektrirongipiletite hindasid. Ühe
korra piletite hind tõuseb 1-2
krooni ning 30-päeva kaartide
hind kuni 50 krooni. Keskmine
hinnatõus on 7%.
Piletihindade
muutmise
põhjuseks on infrastruktuuri tasude väga oluline tõus.
Piletitulu katab kolmandiku
elektrirongiliikluse kogukuludest, kaks kolmandikku kuludest kaetakse riigi toetusega.
Võrreldes käesoleva aasta jaanuariga on infrastruktuuri tasu
kasvanud 55%. 2006. aastal
maksis Elektriraudtee AS infrastruktuuri tasudena AS Eesti
Raudteele aastas 14,6 miljonit
krooni, 2007. aastal 18,8 miljonit ning 2008. aastal on tasud
prognoositavalt juba 25,7 miljonit krooni. Piletihinna tõusuga
soovib Elektriraudtee osaliselt
katta infrastruktuuri tasu tõusust tekkinud lisakulusid.

Kui seni on näiteks 1-korra
tavapilet Keilast Tallinnasse
maksnud 17, siis varsti tuleb
pileti eest välja käia 19 krooni.
Sooduspilet kahes tsoonis hakkab maksma 13 krooni praeguse 12ne asemel, ning kiirrongi
pileti hind kahes tsoonis tõuseb
22.kroonile.
Tingituna ASi Elektriraudtee
kehtestatud uutest hindadest
kavatseb ka Tallinna linnavalitsus tõsta rongi ja Tallinna ühistranspordi ühiskaartide hindu.
Kaartide hinnad tõusevad 15.
oktoobrist 10-50 krooni.
AB-tsooni ühiskaart tõuseb
640-lt kroonilt 690-le kroonile ning ABC-tsooni ühiskaart
735-lt kroonilt 785-le kroonile.
Täpsemat
informatsiooni
uutest hindadest saab elektriraudte kodulehelt www.elektriraudtee.ee ja elektrirongidest.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

14.90

11.01- 13.01

12.50
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venekeelne veerg

keila linnavalitsuses
Detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
vastu detailplaneeringu Vasara ja Piiri tänava vahelise
ala kruntidele ehitusõiguse
määramiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks ja juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahendamiseks
ning servituutide vajaduse
määramiseks.
Tegemist on OÜ Maaplaneeringute tööga, millega määratakse maa-alale 3
krunti: Piiri 5 (pindala 5722
m², ehitusõigus: sihtotstarve ärimaa, suurim hoonete
arv 2, suurim ehitusalune
pind 2720 m², suurim lubatud kõrgus 7,5 m, suurim
lubatud korruselisus 2), Piiri 5b (pindala 6193 m², ehitusõigus: sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa,
suurim hoonete arv 3, suurim ehitusalune pind 3050
m², suurim lubatud kõrgus
7,5 m, suurim lubatud korruselisus 2) ning Piiri 7
(pindala 5224 m², ehitusõigus: sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa, suurim
hoonete arv 3, suurim ehitusalune pind 2000 m²,
suurim lubatud kõrgus 9 m,
suurim lubatud korruselisus 2).
Detailplaneering ei sisalda kehtestatud Keila linna
üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Planeeritava

ala kohale, sellest suuremale piirkonnale on kehtestatud Keila Linnavolikogu
28.11.2006 otsusega nr 120
Vasara ja Piiri tänava vahelise ala detailpaneering.
Käesoleva detailplaneeringuga planeeritakse varem
kehtestatud
planeeringu
osaline muutmine.
Detailplaneeringu koostamine algatati Keila Linnavalitsuse 9. jaanuari 2008.a
korraldusega nr 7. Sama
korraldusega kinnitati Vasara ja Piiri tänavate vahelise ala detailplaneeringu läht e ü l e s a n n e .
Detailplaneeringu koostas
OÜ Maaplaneeringud.
Keila Linnavalitsus on
kooskõlastanud tingimusel,
et Piiri tänava äärne paplite
rivi asendatakse pärnadega
ja sarnaselt haljastatakse
Vasara tänava äär. Planeeringus on põhimõtteliselt
ette nähtud tänavaäärse
haljastuse
korrastamine,
kuid märkusega, et lahendus täpsustatakse projekteerimise käigus.
Detailplaneering on suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub tööaegadel Keila linnavalitsuse I
korruse vestibüülis 6.oktoobrist – 20.oktoobrini
2008.a.

Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused nr 2808 tootmishoone laiendamiseks Keila
linnas Paldiski mnt 31 kinnistul
(katastritunnus
29601:003:0032). Tootmisterritooriumil on Ehitisregistri andmetel registreeritud 33 ehitist, sh kontori- ja
tootmishooned, töökojad,
laod, viilhallid jne. Hoonestuse esmane kasutus on re-

gistreeritud ajavahemikus
1977 – 1998. Ehitusalune
pind on kokku 31 069 m²,
Projekteerida tuleb tootmishoone laiendused kahes
etapis, arvestades olemasoleva hoonestuse arhitektuur – ehituslikku iseloomu
ja seisukorda. Rekonstrueeritav hoonestus ja juurdeehitused peavad moodustama ühtse arhitektuurse ja
tehnoloogilise kompleksi. I

etapp hõlmab tootmishoone laiendust, laokompleksi
pindalaga 8 000 m2. II
etapp on alajaamade ning
jaotusseadmete
tootmishoone laiendus pindalaga
1600 m2. Asendiplaanil tuleb näidata heakorra tingimused (sõidu- ja kõnniteed
ning transpordi liiklusskeem, parkimiskohad, valgustus,
prügikonteinerid

jne), tehnovõrgud koos liitumispunktide ja kaitsevöönditega,
servituutide
vajadused, tuletõrje veevõtukoht, tuleohutuskujad ja
abinõud. Lahendada sajuvete ärajuhtimine. Lahendada
tuleb ka ehituskorraldus.
Projekteerimistingimused
kehtivad kaks aastat alates
väljaandmisest.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
AS-le Harju KEK
Paldiski mnt 35 kinnistul
asuva tootmishoone laiendamiseks. Laienduse ehitusalune pindala on 648 m².
Ehitusprojekti koostas osaühing Elstar.
Ehitatakse
laiendust metalli külmtööt-

lemise tsehhile.
Keila Linnavalitsusele uue tänavavalgustusrajatise ehitamiseks Nurmenuku tänava maa-alal ja
olemasoleva asendamiseks
Sinilille tänava maa-alal.
Ehitusprojekti koostas OÜ
Elekman.

keila linnavalitsus teatab
Avalik arutelu
Uute uuringutulemuste
tutvustamiseks
kuulutab
Keila Linnavalitsus välja Jõe
tänav 57B detailplaneeringu

avaliku arutelu, mis toimub
6. oktoobril kell 17.30 Keila linnavalitsuse II korruse
saalis.

teade
Keila Linnavolikogu 47. istung
toimub teisipäeval, 30. septembril 2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
eelarve III lisaeelarve
Päevakorras:
7. Keila linna 2008. aasta
1. Abilinnapea aruanne
eelarve muutmine
2. Keila linna eelarvest
8. Kontrolli tulemuste realinoorte huvitegevuse toetaseerimine
mise kord
9. Volikogu otsused seoses
3. Linnavara otsustuskorras
Harju Maavanema korralduvõõrandamine ning vara
se täitmisega
omandamine
10. Tasuta koolihariduse
4. Harjumaa Muuseumi
tagamine Keilas
Nõukogu liikme esitamine
11. Kohalalgatatud küsimu5. Audiitori määramine
sed
6. Keila linna 2008. aasta
Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised
Politsei
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Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 45 sündmust, millest 8 olid Liikluseeskirja rikkumised (turvavarustuse mittekasutamine, valesti
parkimine ja peatumine, loata
juht). Hea meel on selle üle, et
sellel nädalal ei avastanud politsei Keila linnas ühtegi joobes
juhti ja loodan, et neid polnudki.
Samas on ikkagi probleeme
turvavarustuse mittenõuetekohase kasutamisega, ülekäiguradadega nii autojuhtide- kui
jalakäijate poolt ning peatumise ja parkimisega nii hoovides
kui tänavatel ja parklates (Rõõ-

mu Kaubamaja).
Registreeriti 3 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist üks isik toimetati politseiosakonda kainenema.
Veelkord rõhutan, et igasugune alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud.
Avalik koht on Keila linna
avaliku korra eeskirja järgi iga
territoorium, ehitis või ruum,
mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on
üldkasutatav (väljak, tänav,
tee, park, haljasala, kalmistu,
staadion, lauluväljak, estraadi-

lava või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, toitlustusettevõte,
restoran, baar, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, elamu,
elamu trepikoda, ühissõiduk
jms).
Keila linnas tabati ka üks
12aastane laps, kes varastas
kauplusest lahjat alkoholi. Menetlust antud asja kohta ei
alustatud ja materjalid saadeti
edasi arutamiseks alaealiste
asjade komisjonile.
Toimepandud kuritegudest
teatati 2 korral. Piiri tänava ja
Kruusa tänava trepikojast varastati jalgratas. Mõlemal juhul
oli küll trepikoda lukustatud ja
teisel juhul ka jalgratas lukustatud, ei takistanud see paha-

rettidel jalgrattad varastada.
Siit ka järeldus - kas trepikoda
on ikka kõige õigem paik oma
varanatukest hoida. Hoidkem
jalgrattaid jt asju siiski rohkem
kindlamates kohtades.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Madis Melzar
juhtivkonstaabel
g4s
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21. septembril kell 12.44
- Meesterahvas magab pingil
keskväljakul. Info politseile.

Сегодня в номере
Чайки в городе
Говоря об эффективности различных способов отпугивания птиц,
стоит сразу признать,
что универсального способа, действенного в
любых условиях, не существует. Чаще всего
используется комбинация из нескольких методов. Причем в условиях
города
большинство из традиционных методов использовать нельзя. Например,
отпугивание
при помощи звукового
эффекта в городе просто опасно. Химические
способы рисковано использовать даже на закрытых территориях, не
говоря уже о каких-то
парковых или зеленых
городских зонах. Из методов визуального эффекта в городе применимы
различные
системы мигающих огней, которые можно
устанавливать на крыши многоэтажных домов. А самым действенным способом можно
считать использование
специальных металлических решеток, которые устанавливаются в
местах, где сидит много
птиц. (стр. 5)
Отражатель может
спасти жизнь
Наступает время,
когда большую часть
суток темно. Кроме того,
и в светлую часть суток
видимость недостаточна из-за тумана, дождя
или снега. В таких погодных условиях любая
незначительная ошибка
в действиях и водителя,
и пешехода может привести к трагическим последствиям. Особенно
внимательным нужно
быть при движении в
темное время суток по
шоссе, где отсутствует
освещение, и автомобили едут с большой скоростью. Чтобы водитель
мог вовремя заметить
пешехода, совершенно
необходимо носить на
одежде отражатели. Это
требование касается и
взрослых, и особенно
детей, пешеходов и велосипедистов. В этом
номере газеты даны рекомендации, как пользоваться отражателем с

максимальной эффективностью. (стр. 2)
Что делать, когда
знание не спасает?
На состоявшихся в
конце лета курсах неотложной помощи людям,
которые не могут сами
решить свои проблемы,
основной темой была
помощь тем, кто не
справляется со своими
финансовыми
обязательствами. Весь объем
полезной информации,
которую
получили
участники курсов, можно сформулировать в
виде двух золотых правил:
•
Проблемой необходимо заниматься,
она сама не исчезнет,
наоборот – усугубится.
•
При
решении
проблемы надо проявлять активность, обращаться за помощью и
советом.
Если у вас есть аналогичные проблемы, то за
помощью можно обратиться по адресу Кесквяльяк, 5, либо по телефону 6780 603. Прием
по понедельникам, средам и пятницам с 09.00
до 16.00. (стр. 3)
Изменятся цены
на билеты
С 15 октября Эстонская железная дорога
внесет коррективы в
цены на билеты. Цена
одноразового проезда
на электричке вырастет
на 1-2 кроны. Цена
30-дневного проездного вырастет приблизительно на 50 крон. (стр.
3)
Успешное выступление наших спортсменов
Удачным стало выступление наших спортсменов на соревнованиях
по
рогейну,
которые состоялись в
Южной Эстонии. Среди
ветеранов (старше 40
лет) первое место завоевала смешанная команда спортсменов из Кейла в составе М. Прехоф,
Э.Пукконен
и
М.Вийрманн. Городская
команда
суперветеранов ( старше 55
лет) заняла третье место. (стр. 6)
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Lühidalt

Ühene lahendus kajakate
peletamiseks puudub

Keila linnas on aasta - aastalt suureks
probleemiks kujunenud kajakate
kasvav populatsioon. Kajakate peletamise võimalusi
selgitavad Tallinna
lennujaama ornitoloogid Eet ja Aarne
Tuule.
eet ja aarne tuule

Rääkides lindude efektiivse peletamise meetoditest, on
kohe alguses oluline märkida,
et ei ole olemas universaalset
vahendit, mis toimiks igas olukorras kõikide liikide puhul
100% kindlusega. Enamasti
koosneb efektiivne linnutõrjemetoodika mitme meetodi
kombineerimisest. Erinevaid
peletusmeetodeid ei kasutata
kõikjal koos ja korraga. Olenevalt maastikust, linnuliikidest, keda peletatakse ja nende
arvukusest on meetodid väga
erinevad. Tavaliselt kujunevad
välja paar põhilist vahendit,
mis osutuvad antud tingimustes kõige efektiivsemateks,
lennujaamades on nendeks
enamasti pürotehnilised vahendid.
Linnaruumis ei ole enamik
vahendeid mitmetel põhjusel kasutatavad. Heliefektiga
peletusvahendid on kas liiga
lärmakad või tiheasustusalal
kasutamiseks ohtlikud. Keemiliste meetodite kasutamine
on isegi suletud territooriumitel riskantne või keelatud,
rääkimata siis linnaparkidest
ja haljasaladest. Kõne alla tule-

Selgunud on Harjumaa
Aasta õpetajad 2008

vad visuaalsed ja ennetuslikud
meetodid, millest mõned on
efektiivselt kasutusel ka lennuväljadel.
Kajakaid meelitavad linnadesse peamisel hõlpsalt hangitav toit ja turvalised pesapaigad
korrusmajade katustel. Seega
on võtmeteguriteks lindude
ligipääs toidule ja majakatustele ja just neid tulebki piirata.
Toiduga on asi küllalt lihtne
- kõik, mis kajakate jaoks söödav tundub, tuleb nende silma
alt eemal hoida. Prügikastid
peavad olema suletud ja neid
tuleb tühjendada õigeaegselt.
Elamute juures asuvate prügikastide heakord on viimasel
ajal üha paranenud, järjest
rohkem on linnapilti ilmunud

Kajakaid meelitab linna toit ja turvalised pesapaigad
lukustatud konteinereid ja
prügiaedikuid, kuhu kajakatel enam asja ei ole. Parkides
ja muudes avalikes kohtades
asuvad prügikastid võiks olla
võimalikult kinnise ehitusega. Loomulikult on ka nende
puhul eelduseks õigeaegne
tühjendamine ja mis peamine - nende kultuurne täitmi-

ne. Hoolimatult maha visatud
toidujäätmeid on linnapildis
küllaltki levinud vaatepilt ja
tihtipeale võib seda näha pargipinkide kõrval, prügikasti
vahetus läheduses.
Korruselamute katustega on
lood keerulisemad. Visuaalse
efektiga
peletusmeetoditest
sobivad katustel kasutamiseks
vilkuvad ja sähvivad tuled,
tuule ja ka muul jõul liikuvad

tiivikud, läikivast ja
krabisevast materjalist
lindid, ribad ja lipud,
efektiivse koosmõju
annab ka tuule käes
end pöörav tavaline
hernehirmutis, mille külge on riputatud
palju läikivaid ribasid
ja plekkpurke ja mille
pea asemel on läikiva
materjaliga kaetud labadega tiivik. Kõigi
nende vahendite peamiseks
puuduseks on vähene mõjuulatus, mistõttu tuleb neid
suurema paneelmaja katusele
paigaldada küllaltki tihedalt.
Soovitada võib ka röövlindude
makette, kuid nende hind on
oluliselt suurem kui hernehirmutisel ja muutumatu asukoha ja asendi tõttu näevad kajakad pettuse peagi läbi.
Üheks kõige suurema efek-

kommentaar

Eet ja aarne tuule,
tallinna lennujaama
ornitoloogid

Tõmmu- ja väikekajakad
Keilasse vaevalt satuvad,
ülejäänud kajakaid (Keilat
terroriseerivad eeskätt kogukad hõbe- ja vähesemal
määral ka naerukajakad)
loetakse tõepoolest jahilindudeks, aga kajakajaht Keila linnas ei tule muidugi
kõne alla.
On ülimalt tõenäoline, et
hõbekajakad on Keila hoonete katustel juba mitu
aastat pesitsenud. Kõigepealt tuleb järgmisel kevadel välja selgitada, kus ja
millisel arvul kajakad ka-

tustel pesitsevad. Alles
seejärel saab otsustada
pesitsejate arvukuse piiramise vajaduse ja meetodite üle. Sügisesel kajakate
laskmisel linna lähistel on
vähe mõtet, sest üliheade
lendajatena on kajakad
väga mobiilsed hulgulinnud - täna Helsingis, homme Jõelähtme prügilas ja
ülehomme Keilas.
Hõbekajakate jaoks on
üks tõmbenumbreid kindlasti ka Karjaküla karusloomakasvandus - vanasti
lendasid suured salgad pidevalt Tallinna, Pääsküla
prügila ja ka Karjaküla vahet.
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Eet ja Aarne Tuule:

„Võtmeteguriteks lindude
ligipääs toidule ja majakatustele ja just
neid tulebki
piirata.“
tiivsusega meetodiks on nn
linnupeletustraadi ehk ligi
kümnesentimeetriste risti-põiki ogadega metallriba kasutamine pindadel, kus linnud tavatsevad istuda. See vahend on
laialt kasutusel kogu maailmas,
enamasti kinnitatakse taoline
ogariba mälestusmärkide ja
muude taoliste objektide külge. Taolise vahendi miinuseks
on kõrge hind, meeter maksab
vähemalt 100 krooni. Seetõttu
on linnupeletustraadi kasutamine mõistlik esindushoonete karniiside ja katuseservade
juures, suurte korterelamute
katuste katmine traadiga on
aga hirmkallis ettevõtmine.
Vähem efektiivne, kuid seeeest odavam on kajakate ligipääsu takistamine traatide või
võrkudega, mis tuleb kaitstava
pinna kohale kinnitada piisavalt tugevalt, et tuul seda puruks ei rebiks, kuid ka mitte
nii pingul, et lindudel seal hea
istuda oleks.
Kajakate kogunemisel Keilas väljaspool pesitsusaega on
kindlasti üks suuremaid põhjuseid lähipiirkonna aktiivne
põllumajandus ja Keila jõe
luhad, mis pakuvad lindudele
rikkalikult võimalusi toitumiseks.

Sel aastal valiti Harjumaal
Aasta õpetajateks 30 haridustöötajat.
Aasta Õpetaja tiitli eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada
ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele
mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse,
piirkonna, Eesti elu.Aasta õpetajaid tänatakse 11. oktoobril,
Harju Maavalitsuse, Harjumaa
Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu
vastuvõtuga Estonia teatris.
Harjumaa Aasta Õpetaja
2008 nominendid valis välja
Harju maavanema poolt moodustatud
konkursikomisjon,
kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju
maavalitsuse esindajad.
Harjumaa Aasta Õpetaja
2008 tiitli pälvisid Katrin Salep
- Turba Lasteaiast, Tiina Klamas - lasteaiast Neeme Mudila,
Sirje Rannamets - Keila Lasteaiast Miki, Karin Reiska - Aruküla Lasteaiast Rukkilill, Tiiu
Tool - Laagri Lasteaiast, Katrin
Patte - Keila Lasteaiast Vikerkaar, Helju Saamer - Klooga
Lasteaiast, Lehte Talve - Leppneeme Lasteaiast (MLA Viimsi
Lasteaiad), Ebe Talpsepp - Loo
Keskkoolist, Helje Kala - Ääsmäe Põhikoolist, Kirsi Rannaste
- Viimsi Koolist, Kaisa Koppel Oru Põhikoolist, Zoja Ivanishkina - Loksa Vene Gümnaasiumist, Margit Jäetma - Kuusalu
Keskkoolist, Grete Põldma Saue Gümnaasiumist, Rein Siirmann - Keila Ühisgümnaasiumi
Rummu kaugõppeosakonnast,
Maia-Reta Trampärk - Aruküla
Vaba Waldorfkoolist, Siiri Raudna - Keila-Joa Sanatoorsest Internaatkoolist, Sirje Kautsaar
- Harmi Põhikoolist, Helve Mandzolo - Paldiski Gümnaasiumist,
Epp Kevvai - Ardu Koolist, Helle
Parmas - Saku Gümnaasiumist,
Karin Harju - Kostivere Põhikoolist, Annely Ajaots - Nissi
Põhikoolist, Maie Vaher - Turba
Gümnaasiumist, Ene Alttoa Tabasalu Ühisgümnaasiumist,
Anne Siniveer - Keila Gümnaasiumist, Anne Oruaas - Kehra
Gümnaasiumist, Heli Mölder Kose Gümnaasiumist ja Margit
Järve - Loksa 1. Keskkoolist.
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Keilakad edukad 24-tunni rogaini
maailmameistrivõistlustel

noored

Alternatiiv ülikoolile
- välismaale tööle
keila noortekeskus

keila leht
leht@keila.ee

VIII Rogaini maailmameistrivõitlustel, mis seekord toimusid Lõuna-Eestis Karula
Rahvuspargis, olid edukad
Harju KEK Rahvaspordiklubi
orienteerujad. Maailmameistriks tulid veteranide segavõistkondade klassis (üle 40a) Mati
Preitof, Eduard Pukkonen ja
Marje Viirmann ning kolmandaks superveteranide klassis
(üle 55a) Liis Lille ja Kersti
Mardiste. Lille, Mardiste ja
Pukkonen on Keila elanikud.
24-tunni rogaini maailmameistrivõistlusi on peetud
alates 1992.aastast ning vaid
korra, 2002.aastal, toimusid tiitlivõistlused Euroopas,
Tšehhimaal. Eestisse jõudis
suurüritus eelkõige tänu siinse 8-tunnise rogaini väga suurele populaarsusele ja TA OK
orienteerumisklubi aktiivsele
rahvusvahelisele suhtlemisele.
Möödunud aasta sügisel osales
Jägala rogainil 1200 inimest.
Rogaini MM – see on terve
ööpäev kestev raske füüsiline
ja vaimne pingutus. Võistkonnad, mis on enamasti 2-3-liikmelised, üritavad kaardi abil
koguda 300km2 suurusel
maa-alal nii palju punkte kui
võimalik.
Tegemist on võistkondliku

Harju KEK RSK medaliomanikud
valikorienteerumisega,
kus
kaks tundi enne starti uuritakse kontrollpunkte kaardil
ja koostatakse enda jaoks sobivaim rajaplaneering – füüsiliselt ja tehniliselt jõukohane kontrollpunktide läbimise
plaan, kus hoolikalt kaalutakse
erinevate maastikuosade läbitavust, öiseid etappe, vesistel
aladel liikumise ajastamist
jpm. Väga oluline on leida õige
tempo (jooksmise ja kõndimi-

Meeskond peale lõpetamist

foto: andy karjus

foto: malle viilma

se vahekord), õigel ajal süüa
ja juua, sobivalt riietuda. Eriti
olulised on jalanõud. Kõik pisiaasjad on tähtsad, tulemust
mõjutavad suurel määral eelnevad kogemused.
Seekord osales 339 võistkonda ligi 800 võistlejaga
kokku 23 riigist. Palju oli
võistlejaid Eestist, Lätist ja
Venemaalt, kuid ka Austraaliast ja Uus-Meremaalt oli tulnud 77, USA-st 20 rogainijat.
Võistluse tase oli kõigi aegade tugevaim, kohal olid kõik
maailma- ja Euroopa meistrid
ning teised medaliomanikud.
Osales ka mitmeid maailmas
tuntud seiklussporditiimide
liikmeid, eesotsas nii rogaini
kui seiklusspordi maailmameistri Chris Forne’ga UusMeremaalt.
Üldvõitjateks tulid Evgeny
Dombrovskiy ja Pavel Shestakov Venemaalt (304 punkti),
teiseks Dennis de Monchy ja
Chris Forne Uus-Meremaalt
(300 punkti) ning kolmandaks
Oleg Kalinin ja Sergey Yashc-

henko Venemaalt (288 punkti). Eestlastest tipporienteerujad Rain ja Silver Eensaar jäid
napilt neljandaks, samuti 288
punktiga.
Preitof, Pukkonen ja Viirman olid üldjärjestuses 339
võistkonna seas 256 punktiga
kõrgel 15.kohal, läbides väga
erinevatel maastikuosadel kokku 123km. Liis Lille ja Kersti
Mardiste kogusid 132 punkti.
Kumbki võistkondadest ei puhanud 24-tunni jooksul kordagi, jooksutempo ja orienteerumise täpsus määrasid saadud
punktide koguarvu.
Kellel rogaini vastu suurem
huvi, võiks osaleda 11.oktoobril toimuval järjekordsel 8-tunnisel TA OK rogainil, seekord
Valgamaal, keskusega Laanemetsas (vt. www.rogain.ee).
Maailmameistrivõistluste koduleht: http://8wrc2008.rogain.ee
Eduard Pukkoneni muljed
MMist: www.spordilinn.ee/ep

Teele Strauss
Oodatud on väga nii eestikui venekeelsed noored. Vajadusel tõlgime vene keelde.
Kõik vabatahlikust tööst huvi
tundvad noored on 30.septembril kell 18.30 teretulnud
Keila noortekeskusesse.
Keila Avatud Noortekeskus
on Euroopa vabatahtliku tee-

30.septembril toimub Keila noortekeskuses vestlusring
noortele, kus tutvustatakse
vabatahtliku töö võimalusi välismaal.
Kas saab välismaal tööd,
kui riigikeelt ei räägi? Kas on
üldse
võimalik
ohutult välismaale tööle minna?
Kas vaev tasub
end ära? Kas see
kogemus tuleks
kasuks pärast ka
kodumaal? Kas
on võimalik minna ka ilma suurte
kulutusteta välismaale? Nendele
ja paljudele teistele
sarnastele
foto:erakogu
küsimustele vas- Vabatahtliku teenistuse
läbinudJanne Jaagant
tavad noored
teie keskelt ja ümbert.
nistuse akrediteeritud saatev
Oma kogemusi tulevad organisatsioon.
jagama Euroopa VabatahtliLisaks ootab SA Archimedes
ku Teenistuse läbinud Janne Euroopa Noored Eesti büroo
Jaagant ja Jelena Shorop, kes 6. oktoobril kell 11.00-16.00
mõlemad tegid vabatahtlikku külla noori ja teisi projektitegitööd Prantsusmaal, ning va- jaid, kes soovivad toetust oma
batahtlikuna Krimmis tööta- heale ideele või rohkem infot
nud Kristi Kruus. Lisaks neile programmi Euroopa Noored
Kanaaridel töötav Eesti noor kohta. SA Archimedes EurooKaisa Tähe ja erinevate prog- pa Noored Eesti büroo asub
rammide poolt nii Ameerikas, Tallinnas, Kadriorus, Koidula
Indias kui ka Kreekas töötanud 13a, V korrusel.

Euroopa Vabatahtlik Teenistus
Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus noortele,
kes soovivad 2-12 kuud teha
välisriigis vabatahtlikku
tööd ja sealjuures tutvuda
selle riigi keele, inimeste ja
kultuuriga.
Euroopa vabatahtlik
teenistus on noore (18-30.
eluaastat) võimalus kogeda
vabatahtlikuna töötamist
mõnes Euroopa (või ka
väljaspool Euroopat) riigis
just temale huvipakkuval
alal. Oma olemuselt on Eu-

roopa vabatahtlik teenistus
koostööprojekt, kus on alati
vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti
partnerite leidmisel on abiks
üle-euroopaline andmebaas,
kus on Euroopa piires leitavad organisatsioonid, kellel
on õigus vabatahtlikke saata
ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni toel ja programmi Euroopa Noored abiga
saabki noore vabatahtlik
teenistus teoks.

SÜGISENE SOODUSPAKKUMINE
KEILA TERVISEKESKUS

SOOLAKAMBER JA INFRAPUNASAUN
20% SOODSAM
E-R

KELLA 10.00- 16.00-ni

NB! Tule proovi ka UUSi rühmatreeninguid!
Lisainfoja broneerimine telefonil 6 737 637, 6 737 600
või kodulehel www.keilasport.ee või
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatud
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
„TEE SALAPÄRA“
Salme Allikheina näitus
Alates 7.oktoober
Näitus on avatud
E. 13.00-17.00, N.12.-16.30, T.K.R.
10.00 – 15.30
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak 17

teater
„KES AEVASTAS?”
Vana-Baskini Teater
9.oktoober kell 19:00 Pilet:
140.- / 120.NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
KOIT TOOME „JAAK JOALA
LAULDUD LAULE“
Akustilisel kitarril Jorma
Puusaag
11.oktoober kell 19.00
Pilet eelmüügist 175.Keila kultuurikeskuses
www.kontsertkorraldus.ee

muud üritused
KUNSTIRING „SIRLETT „
AVATUND
26.september kell 17.00
Keila kultuurikeskus
LOENG-VESTLUSRING
LAPSEVANEMATELE „KÜLMETUSHAIGUSED LASTEL
JA NENDE RAVI KODUSTE
VAHENDITEGA”
26. sept. kl. 10.00 Räägib Jana
Kima.
Eelnevalt registreeruda ei ole

vaja, sissepääs 25 kr/pere.
Lisainfo www.hiirekese.ee
ALTERNATIIV ÜLIKOOLILE
Vestlusring vabatahtlikust
tööst välismaal
30.september kell 18.30
Oma kogemustest räägivad
noored, kes on erinevate
programmide kaudu välismaal
töötanud
Keila noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel: 6099089
“ÕUNAPUULOO” VIDEO
ESITLUS
1.oktoober kell 14:30
Osakas toimunud Rahvusvahelisel Kunstiõpetajate kongressil
kuuldu - nähtu lühiülevaade ja
kunstitund 4 workshop kõigile
soovijaile. Esitlust viib läbi
Tõnu Talve
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
RAHVUSVAHELINE EAKATE
PÄEV
1.oktoober kell 10.00
Meeskondlik maastikumäng.
Osalejatel tuleks moodustada
3-5 liikmelised sõpruskonnad.
Eelregistreeruda Keila Sotsiaalkeskuses.
Kogunemine Keila sotsiaalkeskuse ees
Keila Sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6 791 570
„IMIKU JA VÄIKELAPSE
ELUSTAMINE JA ELUOHTLIKUD SEISUNDID”
3.oktoober kl. 10.00 Tasu 25.perele
Räägib Margit Pärn
Eelregistreerimisega liisi@
hiirekese.ee või tel. 58093596
Hiirekese Mängutoas
Haapsalu mnt 31
„TRAUMAD IMIKUL JA VÄIKELAPSEL“
10.oktoober kl. 10.00 Tasu 25.perele
Räägib Margit Pärn
Eelregistreerimisega liisi@
hiirekese.ee või tel. 58093596
Hiirekese Mängutoas
Haapsalu mnt 31
KEILA LINNA HARIDUSTÖÖTAJATE PÄEVA VASTUVÕTT
3.oktoober kell 16:00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„SÜGISESED TAIMESEADED“
Praktiline kursus
8.oktoobril kell 14.00
Osaleda soovijatel palun eelregistreerida.
Kaasa: natuke sügist õuest,
aiast, metsast (puujuurikas,
sammal)
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
„SÜGISANNID MEIE LAUAL“
13.oktoobril kell 13.30
Maitseme kaasa toodud hoidiseid ja küpsetisi, vahetame

Palju õnne!
Sündinud

retsepte
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
„ÜKS ERILINE PAIK“
23.oktoobril kell 14.00
Reisisellide klubi - reisimuljed
Islandilt
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
24.oktoobril kell 10.00
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi (24.
oktoober, 14. ja 28. november
ning 12.detsember kell 10.00 –
12.30)
Omaosalus 50.-/kord. Vajalik
eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
25.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
18.oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K
10-14. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K
13-16. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
20. pühapäev pärast nelipüha
28.september kell 11.00
Kiriku nimepäeva jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
27.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
27.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Sügisene leerikool
4.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli koguduse sügisene leerikool. Koguduse maja
Paldiski mnt 2. Tel: 51 931501
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20.08.2008 Karmo Kaaristo
12.09.2008 Dagmar Eloise Schmidt
Mälestame kauaaegset

Mälestame endist juhatuse
liiget

sõbralikku majanaabrit

Karin
Veskaru
ja avaldame kaastunnet
lähedastele

Karin
Veskaru
15.07.23 – 23.09.08
Avaldame kaastunnet lähedastele. Ärasaatmine Paldiski mnt
4 kell 11.00. Mulda sängitamine
Karjaküla surnuaias kell 12.00

Paldiski mnt 4 elanikud

Pensionäride ühendus

Kuulutused
Töö
Pakume tööd lillemüüjale
Keilas ja Kiilis. Võib töötada
0,5 kohaga, vajadusel väljaõpe.
Info telefonil 53338766 või
laurus@hot.ee
Pakume tööd väikebussijuhile (kauba vedu) ja köögivilja käitlejatele Keilas. Tel :
5255527 , 6044246.
Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841

ost/müük
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).

Müüa soodsalt vähekasutatud Kuft. Ehtsast nahast,
soe, pehme ja mõne taskuga.
Suurus 38 (venib). Sobib nii
meestele kui ka naistele.
Kiirele ostjale kohaletoomine
tasuta. Aega on! Tel: 53 457
673, 56 621 585.

teenus
Pagari- ja kulinaariatooted
Teie peolauale. Tellimine, müük
ja toitlustamine tööpäevadel
8.00 – 15.00 „Harju Elektri“
kohvik – sööklas. Telefon: 671
2278. www.holeinone.ee
Reisijate ja kaubaveoteenus 8kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport. Hind
kokkuleppel. Tel: 5248616.

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

muu
Inglise keelega sõbraks
SMILE õpperühmas.
Õppimine: käeline, mänguline.
Eelkooliealistele 6a, I ja II klassi õpilastele.
Keilas, Paldiski mnt.21 (tänavaäärne maja, II k.).
1 õ/tund (laupäeviti) kuutasu 295 EEK, 2õ/tundi
(laupäeviti) - kuutasu 450EEK.
Hinnad sisaldavad õppematerjali ja käibemaksu. Info ja
reg. T 16.30-17.30, L 10.00-11.00
kohapeal.
E-post: info@tarnekor.ee, telefon./faks, automaat:
6781616,
mob.53029454.

Keila Sotsiaalkeskuse Ringide ajad 2008/2009

Esmaspäev
10.00
		
11.00
		
12.00
VÕIMLEMINE
Elena Kalbus		
		
11.00
PRAHIRING
Tiiu Jalakas		
		
16.00
KANGASTELGEDEL KUDUMISE RING 		
Teisipäev		
9.00
KERAAMIKA
Tiiu Jalakas		
		
11.00
ÕMBLUSRING
Pille Muraveiski		
		
12.00
TANTS JA LIIKUMINE
			
(töökeskuse noortele) - Svetlana Zukova		
Kolmapäev
10.00
KUNSTIRING
Tiiu Jalakas		
Neljapäev 9.00
		
10.00
VÕIMLEMINE
Elena Kalbus		
		
11.00
LAPIRING		
Kaja Hõimoja		
		
12.30
KUNSTIRING
			
(töökeskuse noortele) Tiiu Jalakas
					
Pille Muraveiski		

4. septembrist
6. oktoobrist
6. oktoobrist
7. oktoobrist
7. oktoobrist
7.oktoobrist
8. oktoobrist
4. septembrist
2.oktoobrist

2.oktoobrist

Kord kuus taimeseade, eelneb lisainfo. Täpsem info Keila Sotsiaalkeskusest tel. 6791 570, 6791 574 Hedvi Rand, Tiiu Jalakas

1.oktoobril tähistatakse rahvusvahelist
eakate päeva, väärtustamaks eakate elutarkust ning ühiskonnale antud panust.
Eakate päev on oluline päev kõigile põlvkondadele, sest kõigil põlvkondadel on oma
roll mis ilma teiste põlvkondadeta kaotab väärtuse. Küll aga puudub nooremal
põlvkonnal üks suur varandus – elukogemus. Tänu sellele varandusele jäävad meie
kultuur ja traditsioonid kestma.
Soovin Teile tugevat tervist ja toredaid
ettevõtmisi!
Piia Peterson, Sotsiaal-ja tervishoiunõunik

AEG kui kerilaud, mis kerib elulõnga
Igal lõngal oma tugevus ja toon,
Igas lõngas justkui elusoon ,
Igas lõngas nagu inimhinges
Igaühes oma sisepinge
Igas lõngas oma takerdunud koht,
Igas lõngas oma katkemise oht
Igas lõngas nagu inimkehas........
KEERLEB KERILAUD
JA MISKIT POLE TEHA....
(A.Saadik)
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Selver on Eesti linnades tegutsev super- ja hüpermarketite
kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selveri ketti kuulub 31 kauplust ja tootmisüksus
Selveri Köök. Selver annab tööd ligi 3000 inimesele kogu
Eestis.

Pehme mööbli
soodusmüük

Selver võtab novembris avatavasse Keila Selverisse tööle

KASSAPIDAJAD
ja
LETITEENINDAJAD

Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

Novembris Keilas avatavasse
elektroonika- ja kodumasinate
kauplusse vajatakse

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

Kandidaadilt eeldame:
Töökust ja kohusetundlikkust
Sõbralikkust ja abivalmidust
Kiirust ja täpsust
Eesti keele oskust

Omalt poolt pakume:
Sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
Kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid
Põhipalka + tulemustasu
Jõulupreemiat
Erinevaid rahalisi toetusi
Ühisüritusi

CV koos ametikoha sooviga saata hiljemalt 5. oktoobriks
e-posti aadressil personal@selver.eu või täita kohataotlusankeet
Selveri kodulehel www.selver.eu
Info numbrilt 667 3785, Karen Kotlov

MÜÜJAID

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

CV koos palgasooviga saata
emailile: uwe@neti.ee

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

reklaam ning kuulutused keila lehes

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

ad
Soods

hinnad

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

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.

Reklaamipindade hinnakiri

1/1

280 x 390

Hind : 15 288.-

1/2

280 x 180

Hind: 7644.-

1/3

280 x 118
185 x 180

Hind: 5096.-

1/4

137 x 180

Hind: 3822.-

1/5

185 x 118

Hind: 3058.-

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Hind: 2548.-

1/9

90 x 118

Hind: 1699.-

on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt ja Keila Tervisekeskusest.

1/12

137 x 56

Hind: 1274.-

Fotoalbumi hind on 125.-.

1/18

90 x 56

Hind: 849.-

1/36

42 x 56

Hind: 425.-

„Fotojaht 2007 – 2008“

Albumisse on koondatud üle saja pildi kolmekümnelt autorit,
kes osalesid terve aasta kestnud fotojahis.

Hindadele lisandub käibemaks.

