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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Ostuhullus
Eestit on tabanud ostuhullus – hullud päevad, osturalli, laadapäevad, tudish piip (vabandan, kui viimase
kirjapilt vale on). Kõik on nii soodne ja kõik on nii
hea. Tegelikult müüakse ka kampaaniate käigus asju
oluliselt kallimalt kui on nende tegelik hind. Rääkimata sellest, et ostuhulluse ning reklaamikampaaniate
ajel soetatud esemete tegelik väärtus nende värskele
omanikule on sageli 0 krooni. Seda juhul, kui jätta
arvestamata jäätmekäitluskulud.
Keilat on samuti tabanud ostuhullus, õigemini
sellele eelnev nauding teadmisest, et
varsti saab palju-palju osta. Saab
osta Selverist ja Rõõmust ja Säästumarketist. Konkurents ja senisest suurem valikuvabadus
on kahtlemata tore, kuid on
õõvastav lugeda, kuivõrd
pikisilmi inimesed ühte poodi
oodata suudavad: „ooooooo,
kuidas tahaks juba Selverisse
minna; Selver tule ruttu; ma
lihtsalt ei jõua Selverit ära
oodata; täiega loen nädalaid
ja käin vaikselt piilumas, kaugel
ehitus on“ (väljavõtted Keila
linna kodulehe foorumist). Vahva, et üks uus pood suudab nii
palju elevust tekitada.

doris matteus
doris@keila.ee
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kasulik teada

Roogi tont korstnast välja!
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Enne kütteperioodi algust
on vajalik kogu küttesüsteem
kriitilise pilguga üle vaadata –
ega kuskilt suitsu sisse ei aja,
et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes
ei oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jms
Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid
ja lõõre puhastada kaks korda,
hooajaliselt kasutatavaid üks
kord enne kütteperioodi algust
ja gaasikütteseadmeid üks
kord aastas
Ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga
küttematerjale
(okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka küttekeha tihedamini
hooldada.
Kütteperioodi eel ja ajal
võiks
alati
meelde tuletada järgmist:
- hoone korsten
ja tahmalõõrid
tuleb hoida pragudeta ja puhtad;
- pliiti, maja- või
saunaahju
tuleb
kütta mõõdukalt,
liigkütmine
on
hoonete süttimise
üks
levinumaid
põhjuseid;

Tulekahjud saavad tihti alguse suitsulõõris süttinud tahmast
- tuleb jälgida, et elektrijuhtmestik oleks kahjustamata
ning elektrilise kodutehnika
kasutamine turvaline;
- tulekahju avastamisel võimalikult varases staadiumis
on
suureks
abiks paigaldatud suitsuandurid;
- kütte ja
soojendusseadmeid
(pliidid, ahjud, katlad, soojapuhurid) ei tohi
jätta järelevalveta;
- mitte sulatada
külmunud torustikku lahtise tulega.

Foto: bigfoto.com

ainult üks küsimus
Miks on Kruusa tänav endiselt pime, kuigi tänavavalgustuse postid on juba mõnda aega olemas?
Enno Fels, Keila abilinnapea:
Kruusa tänava renoveeritud tänavavalgustus ootab
kahjuks Eesti Energia liitumisloa taga. Liitumistähtaeg jõuab kätte 24. oktoobril.
Algul kavandasime toite olemasolevast elektriliinist,
kuid see ei osutunud võimalikuks. Uue liitumise tähtaeg oli aga 70 päeva. Seega on see meie apsakas,
et liitumistaotlusega hiljaks
jäime. Veel täna tegin uue
pöördumise, et seda aega
kiirendada.

Nädal piltides

Kruusa tänavale istutati pihlakaid

Keila nädalaleht

Foto:valdur vacht

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

Uue kooli territooriumile rajati puurkaev
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Linnaaednik hindab kirikuaia puude olukorda
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Bussipileti hinnad Harjumaal võivad
tõusta keskmiselt 29%
Harjumaa Ühistranspordikeskuse
juhatus soovib Harjumaal tänase avaliku bussiliinimahu
säilitamiseks tõsta
piletihinda keskmiselt 29%.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Vastava ettepaneku esitamise Harju maavanemale kiitis
14. oktoobril heaks ka Harju
ÜTK üldkoosolek. Lisaks kavandatakse Harjumaal sisse
viia tsoonipileti põhimõte.
Bussipiletite
hinnatõusu
põhjendab Harju ÜTK sellega,
et avaliku bussiliiniveo jaoks

eraldatud dotatsioonid ei kata
reaalseid vajadusi. Selleks, et
säilitada bussiliiklus tänases
mahus, tule Harju ÜTK väitel
tõsta piletihindu keskmiselt
29%. Liinimahu vähendamiseks võimalusi ei leitud. Vastavalt kavale jagatakse Harjumaa
hinnatsoonideks.
Odavaim,
ühe tsooni pilet maksab pärast
hinnatõusu 14 krooni, iga lisatsooni läbimine lisab hinnale kümme krooni. Kuna hinnatsoone on kokku 4, siis
hakkab kalleim üksikpilet
maksma 44 krooni.
„Usun, et ettepaneku tegemisel on ÜTK juhatus analüüsinud kõiki piletihinna tõstmist tingivaid komponente,
kuid enne uute hindade kehtestamist soovin veelkord nen-

dega põhjalikult tutvuda“,
kommenteeris võimalikku piletihinna tõusu Harju maavanem Värner Lootsmann.
Keila linnavalitsus on hinnatõusu põhjendatuse osas
kahtlev. Abilinnapea Enno Felsi sõnul ei soodusta selline
hindade tõstmine ühistranspordi kasutamist ning võimalikkust: „Minu jaoks on segane
ning vajaks täiendavat analüüsi ka avalike ja kommertsliinide omavaheline logistika ning
tegutsemine (käesoleval ajal
on Harjumaal ligikaudu 30 %
avalikke ja 70 kommertsliine).“ Juhul kui ka Harju maavanem leiab, et ettepanekud
on põhjendatud, kehtestab ta
uued piletitsoonid ja –hinnad
1. novembriks 2008.

Harjumaal kavatsetakse sisse
viia tsoonipiletite süsteem.

FotoD: Länstrafken’s Image Bank
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Koolivaheaja nädal noortekeskuses 27.-31.oktoober
maret pärnamets

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Esmaspäevast kolmapäevani kella 12.00-19.00 on võimalus II korrusel suures toas
mängida Nintendo-WII’ga, tegemist pole lihtsalt telekamänguga, vaid seda mängides tuleb
vastava mängu liigutusi teleka
ees järele aimata (näiteks
golf).
Esmaspäev, 27.oktoober –
KESKKONNASÕBRALIK KEILA NOORTEKESKUS
Näitus prügist ja prügi sorteerimisest. Näitus jääb avatuks
koolivaheaja lõpuni.
Kell 13.00-16.00 – Kirbuturg. Tule kauplema! Kaubelda
võib moeaksessuaaridega, korralike riietega, muusika tarvetega ( kassetid, CD-plaadid,
vinüülplaadid, pillid), arvutimängudega, sporditarvetega,
raamatutega. Kaubelda ei tohi
loomadega, söödava materjaliga.
Eelregistreerimine
kuni
23.oktoobrini (vajalik öelda
nimi, vanus ja kaup, millega
põhiliselt kauplema tullakse).

E-mail: knk@keila.ee või
tel. 6099089
TAASKASUTUSE TÖÖTOAD
(juhendab Tiiu Jalakas):
Kell 14.00-15.15 – Lipsust
pärlite valmistamine
15.30-16.45 – Paberi valmistamine
Teisipäev, 28.oktoober
Kell 16.00 – Piljarditurniir. Piljardiklubi liikmete turniirile
registreerimine lõpeb tund
enne algust kohapeal.
Teistele algab turniirile registreerimine tund enne algust kohapeal.
Kolmapäev, 29.oktoober –
HOOLI JA OSKA!
Kell 11.00 – ekskursioon Tallinna Loomade Hoiupaika. Registreerida saab kuni 27.oktoobrini telefonil 6099089 või
e-postil: knk@keila.ee
Oodatud on ka kõik annetused loomade varjupaika - tekid,
kummist mänguasjad, toidutarvikud, kammimisvahendid,
jalutamisrihmad.
Loomade
Hoiupaika ekskursioon leiab
aset koostöös projekti ”Päike

kuuti” tegijatega.
Keila Avatud Noortekeskus
teeb koostööd SINA noorteprojektiga „Päike kuuti” (vaata
ka: www.sinanoored.ee/sina/
paikekuuti.html), mille algatajateks on kolm keskkooli noort
Tallinnast ja üks Keilast -Annika, Essi, Helena ja Mari-Liis.
Projekti eesmärk on teavitada koolinoori kodutute loomade probleemi olemusest, külastades nendega hoiupaiku,
kus veedetakse sealsete asukatega rõõmurohke päeva. Võimalusel leitakse loomadele
uus ja armastav kodu.
Projekti raames on välja antud ka helkur projekti logoga,
mida on võimalik endale soetada Keila Avatud Noortekeskus noorsootöötaja käest.
Kogu helkuri müügist saadud tulu läheb ühele Eesti kõige kehvemas seisus olevale
varjupaiga toetuseks. Helkuri
hind on 20 krooni.
Kell 18.00-20.00 – Tsirkuse
töötuba. Zongleerimine ja akrobaatika. Oodatud igas vanuses noored ning pered.
Läbiviija MTÜ Tsirkusekool.

Neljapäev,
30.oktoober
Kell 16.00 – Muhu vs
Keila piljarditurniir.
Kell 17.00 – Lauatennise turniir. Registreerimine algab
tund enne algust kohapeal.
Kell 19.00 - Uue
bändiruumi pidulik
avamine ja tänuüritus neile, kes läbi aegade
bändiruumi
arengule on kaasa aidanud. Tervituskõne
teeb ansamblist Kelder, Sõpruse puiestee, Vennaskond jt
FotoD: ajakiri lemmik
tuntud muusik Allan Projekti “Päike Kuuti”
algatajad
Vainola kes astub
üles ka paari looga. Üritusele kultuuridesse vol 4, PUNK &
järgneb liikmete koosolek
EMO. Pungi ajastust teeb ülevaate Tarmo Roos. Kontserti
Reede, 31.oktoober –
annab noor punkbänd KuSÜÜBIME KULTUURIDESSE
keprotest.
Kell 14.00-17.00 – Multifilmi- Kõik üritused on tasuta!
de valmistamise töötuba. Juhendab Karmo Tihane. Vajalik Keila Avatud Noortekeskus
eelregistreerimine kuni kuni Paldiksi mnt 28F
30.oktoobrini tel 6099089 või Tel. 6099089
knk@keila.ee
knk@keila.ee
Kell 19.00 – Süübime sub- www.keilanoortekeskus.ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

60.90
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Lühidalt
Hõimupäevad jõuavad
Keila algkooli
Reedel, 16. oktoobril külastavad Keila algkooli liivlaste ansambel Livlist.
Keskpäeval toimuval kontserdil saavad algkooli lapsed
nautida kahekümne Liivi rahvamuusiku etteastet. Ansambli
repertuaaris on erinevad laulud ja mängud, mida esitatakse
akordioni ja viiuli saatel. Keila
algkooli lapsed mängivad külalistele plokkflööti ning esinesid
Eesti rahvatantsu ja -muusikaga.
Livlist on üks vanimaid liivlaste ansambleid, mis on asutatud 1972. aastal. Ansambel
tegutseb Riias ning kannab
edasi liivlaste vanu kombeid ja
traditsioone.

Sipsikus õpetati leivategu
Reedel tähistas leivapäeva
teiste hulgas ka lasteaed Sipsik. Tähtsa päeva puhul oli külla
kutsutud kunagise Keila leivatehase töötaja Leiva – Tiina.
Lastele selgitati leiva tähtsust ja räägiti erinevatest leivasortidest. Leiva – Tiina näitas
lastele, kuidas leiba valmistatakse. Saadi teada, millisest viljast
leiba tehakse, kuidas rukkist
jahu jahvatatakse ja kuidas leib
valmis küpsetatakse. Leivapätsi
vormimist said kõik lapsed ise
omal käel proovida. Kui isetehtud leivakesed ahju pandi, said
kõik maitsta Leiva – Tiina enda
küpsetatud leiba. Iga rühm sai
tüki vastvalminud ja veel auravat õiget rukkileiba.
Kuigi lastele väga meeldib
ka sai, jäi kõikidele meelde, et
sai võib laual olla, kuid leib peab
olema. Leib oli eestlase põhitoit
ning seda peab asutama, miks
muidu kõike muud toitu leivakõrvaseks nimetati.
Peale harivat hommikupoolikut läksid lapsed rühmadesse
näituse Sügis Purgis eksponaate degusteerima. Loomulikult
võeti kaasa ka hulga leiba, et
maitsmine ladusamalt läheks.
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keila linnavolikogus
Umbusaldused ei leidnud toetust
Keila Linnavolikogu 14.
oktoobril toimunud istungil
ei leidnud linnavolikogu
esimehe Andrus Loogi, linnavolikogu aseesimehe Doris Matteuse ning linnapea
Tanel Mõistuse vastu algatatud umbusaldused enamuse toetust. Umbusaldamise poolt hääletasid selle
algatanud kuus fraktsiooni
Tasakaal liiget ning samuti

volikogu opositsiooni kuuluv Robert Helde.
Umbusalduse algatajad
leidsid, et volikogu esimees,
aseesimees ning linnapea
on oma tegemistes jätkuvalt
püüdnud õigustada Keila
Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamist
munitsipaalkoolina ega ole
arvestanud järelvalveorganite soovitusi.

Volikogu komisjonides uued liikmed
Keila linnavolikogu kinnitas oma 14. oktoobri istungil uued kultuuri- ning
sotsiaalkomisjoni koosseisud.
Kultuurikomisjoni koosseisus tehti kaks muudatust

– komisjoni liige on volikogu liige Katrin Müürsepp,
komisjoni liige ei ole enam
Ilona Laido. Sotsisaalkomisjoni koosseisu liideti volikogu liige Mait Lember.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
G4s Eesti
AS Keila Vesi avariitelefon
AS Eesti Energia avariitelefon
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei

Harjumaa ühisürituste
projektide esitamise
tähtaeg on 1. november
Harjumaa
Omavalitsuste
Liit (HOL) ja Harju Maavalitsus kuulutavad välja HOL-i
poolt finantseeritavate maakondlike kultuuri- ja noorsooalaste ühisürituste ning
kunsti- ja muusikaürituste
läbiviimise projektikonkursi
2009. aastaks. Projektide esitamise tähtaeg on 1. november.
Samaks kuupäevaks oodatakse
ka professionaalse kunsti- ja
muusikaürituste projektitaotlusi.
Projektikonkursi eesmärk
on toetada maakondlike kultuuri- ja noorsoo valdkonna
ühisürituste läbiviimist Harjumaal. Maakondlike ühisürituste korraldamise korraga
on võimalik tutvuda Harju
Maavalitsuse kodulehel lingilt
http://www.harju.ee/public/
Kultuur_sport/kord.pdf.

Maakondlike ühisürituste
ja professionaalse muusika
taotluste esitamise tähtaeg on
01. november 2008. Taotlused
esitatakse Harju Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitusele aadressil Roosikrsntsi 12,
15077 Tallinn.
Eelarve koostamisel tuleb
kasutada kulude klassifikaatorit majandusliku sisu järgi.
Projekti aruanne tuleb esitada 1 (ühe) kuu jooksul peale
projekti kestvuse tähtaja lõppu
Harju Maavalitsuse kultuurija sporditalitusele Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn.
Taotlusvormid, ühisürituste korraldamise korra ja kulude klassifikaatori leiab harju
maavalitsuse kodulehelt www.
harju.ee.
Harju Maavalitsus

6790700
1911
6780927
1343
6391420
112
110

Krimiuudised
Politsei

110

Kus tegijaid, seal nägijaid
Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 62 sündmust, millest 16 olid Liikluseeskirja rikkumised. Samuti
juhtus Keila linnas 3 liiklusõnnetust, mis olid küll kergemat
sorti, aga ühe neist võiks liigitada suisa pahatahtlikuks. Nimelt sõideti Tallinna kaupluse
juures maha kaks liiklusmärki
ja peale seda suundus juht
veel edasi nn. lõbusõidule. Kui
lahkutakse
sündmuskohalt
(mis on võrdsustatud alkoholijoobes juhtimisega), siis
meenutaks vanasõna „kus
tegijaid, seal nägijaid“ ning
samuti pole paha meelde tuletada, et Keila linn on kaetud
kaameratega, kust politseil
on võimalik alati vaadata, mis
toimub ja on toimunud linnas,
ja seeläbi paharetid tabada.
Praeguseks hetkeks on juht
kindlaks tehtud ja alustatud
väärteomenetlust.
Veel tabati Keilas 3 joobes
juhti ja 1 juhtimisõiguseta isik.
Linnatänavail alkoholi tarbimist märgati 3 korral ja suisa
9 korral alustati menetlust
isikute suhtes, kes viibisid tänaval alkoholijoobes. Siia tahaks ära mainida, et politsei

ei tule kellelegi liiga tegema,
kes tõesti on ühe õlle joonud
ja kõnnib tänaval ning käitub
korrektselt. Ikkagi tuleme
ligi siis, kui teie käitumine on
väljakutsuv või agressiivne.
Kontrollige ennast ja käituge
korralikult, siis ei tule ka pahandusi.
Sel nädalal registreeriti ka
kaks avaliku korra rikkumist,
mis jällegi said alguse viinakuradist. Üks asi paneb mõtlema
- kas põhjuseks on pimedad
sügisõhtud või midagi muud,
aga suurenenud on varguste
hulk Keila linnas. 6 korral anti
teada vargustest. 2 korral varastati jalgrattad suletud trepikojast. Ühel korral oli tegemist
ka autosse sissemurdmisega.
Kõikide varguste kohta on
alustatud ka kriminaalmenetlust.
Kaks alaealist poissi (12 ja
13.aastane) sattusid haiglasse alkoholimürgitusega ning
noorsoopolitsei alustas väärteomenetlust täisealise poolt
alaealistele alkoholi ostmise
osas. Kuna alaealisi oli alkoholi tarvitanud seltskonnas
mitmeid, siis lapsevanematele paneks südamele senisest
enam kontrollida, kus ja kellega teie lapsed aega viidavad
ning millega nad tegelevad.
Kristjan Haljasoks

Üldine politseinumber on
110, mille kaudu saab ööpäevaringselt abi kutsuda ja märku anda tegemistest, mis aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks
õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile
telefonil 612 4592 või elektronposti aadressil annika.
pedosk@pohja.pol.ee, Kristy
Roostfeldt`ile telefonil 612
4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.
pol.ee, Kristjan Haljasoks’ale
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristjan.

g4s

1911

08. oktoober kell 23.10 Jaama tänava lasteaial endiselt üks aialipp puudu, lisaks
kaks latti katki.
09. oktoober kell 01.55 Paldiski mnt.17 hüdrandi kate
puruks pekstud.
10. oktoober kell 22.00 Jaama tänaval 11aastane poiss,
kes väitis, et on kodunt välja
visatud. Toimetatud politseisse.
11. oktoober kell 04.35 -

haljasoks@pohja.pol.ee
või
Keila konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil
612 4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@
pohja.pol.ee. Noorsoo probleemide puhul võib pöörduda
Keila linna noorsoopolitsei
juhtivkonstaabel Eva Alliksoo
poole telefonil 612 4594 või
elektronposti aadressil eva.alliksoo@pohja.pol.ee
Kristjan Haljasoks
Konstaabel

Keskväljak 4 kaupluse Tallinn
ees sõitis Ford Sierra pikali kaks
liiklusmärki. Info tunnistajatelt.
Teatatud politseile.
11. oktoober kell 05.05 Tallinna mnt. ja Heina tn. ristmikul aidatud eelnimetatud
sõiduauto politseil kinni pidada.
Juhil raske alkoholijoove.
11. oktoober kell 13.15 - Keila Gümnaasiumi tagumised
kaks akent katki visatud.
12. oktoober kell 23.00 Keskpargis (Hinnapommi vastas) lõhutud kaks pingi lippi.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Вырастут
цены
на общественный
транспорт
Центр общественного транспорта Харьюского уезда советует
для сохранения действующих автобусных
линий поднять стоимость проезда в среднем на 29%. Внесенное
предложение уже получило одобрение старейшины Харьюского
уезда
В.Лоотсмана.
Это прежде всего позволит избежать закрытия линий. Также
принято решение разделить уезд на зоны,
внутри которых будут
действовать
разные
цены на проезд. Таких
зон
предполагается
сделать 4. (стр. 3)
Новости
городского собрания
14 октября на заседании городского собрания не прошел голосования
вотум
недоверия, выраженный оппозицией председателю горсобранию
А.Лоогу, заместителю
Д.Маттеус и мэру города Т.Мыйстусу. За
вотум было отдано
всего семь голосов.
Также на этом заседании был утвержден
новый
состав
к у л ь т у р н о социальной комиссии.
(стр. 4)
Солнце – в будку!
В сотрудничестве с
молодежным проектом «Солнце – в будку!» Кейлаский молодежный центр получил
возможность поучаствовать в так называемых гостевых днях,
проводимых в Таллиннском приюте для
домашних животных.
Сбор желающих принять участие 29 октября в 11.00 в молодежном
центре.
Необходимо также до
22 октября предварительно зарегистрироваться: либо по телефону 6099089, либо
по э-адресу knk@keila.
ee. (стр. 5)
Все начинается с
дома
В музее Харьюского
уезда с 9 октября по 11
января открыта новая
выставка «Все началось с дома. Урсула
Пипенберг-Пыкс». В
экспозиции выставки

мебель, принадлежащая
семье
Пыкс,
утварь, книги, документы. В дополнении
к этим материалам
можно посмотреть еще
интересную
слайдпрограмму. (стр. 6)
Домашние
животные
Если вы хотите завести домашнего любимца, то обязательно
подумайте, достаточно ли у вас для него
времени, позволяют
ли вам это материальные ресурсы. Причем
рассчитывать
свои
силы и возможности
придется на ближайшие 10-15 лет. Заводя
домашнее животное,
нужно понимать, что
это скорее роскошь,
чем
необходимость.
Особенно следует избегать ситуаций отказа от своего любимца
по разным, пусть даже
уважительным, причинам. Подробнее об
ответственности
за
своих домашних любимцев можно прочитать в этом номере газеты. (стр. 5)
Играть с наслаждением
Баскетбол – это вид
спорта, который популярен не только в нашем городе, но и во
всей Эстонии. Уже 12
лет организацией баскетбольной деятельности для молодежи в
Кейла занимается А.
Клиимсон. Сейчас организацией
баскетбольный тренировок
занимается
ЛяэнеХарьюский спортивный клуб. О достижениях
наших
баскетболистов можно
прочитать в этом номере газеты. (стр. 6)
К началу отопительного периода
Перед началом отопительного периода
необходимо проверить
всю отопительную систему – печи, трубы,
заслонки, чтобы не
было щелей. При печном отоплении нужно
пользоваться
качественными дровами.
При возникновении
проблем, связанных с
отоплением, важно вовремя обратиться за
помощью к специалистам. (стр. 2)
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lugeja küsib

Ka lemmikloom on linnaelanik
Inimeste ja loomade kooseksisteerimine
linnakeskkonnas on teema, mis tekitab
arutelu nii üht kui teistpidi. Piiranguid
tuleb seada nii ühele kui teisele poolele,
mitte ainult loomadele. Keila lehe toimetusse saabus järgmine kiri
Palju on olnud juttu sellest,
et lapsi peab koerte eest kaitsma, aga mul on küll tunne, et
koeri hoopis kohati laste eest.
Meie peres on kaks tõupuhast kaukaaslast. Tänu koerte
elektrikarjusele nad aia lähedale ei pääse. Olen suuri koeri
pidanud väga palju aastaid ja
müüt sellest, et kaukaaslane on
hull murdja, ei pea paika, kui
on normaalne sõbralikkusele
orienteeritud kasvatus. Minu
koerad pole kedagi rünnanud
ja pererahvaga koos võib ka
täiesti võõras inimene aeda ja
majja siseneda ilma vähimagi
probleemita. Koerad ei ole ketis. Kaootiline haukumine on
meie kodus samuti taunitav.
Aga poisikestega, nii väikeste kui isegi juba täitsa noor-

karistus

meestega, oleme küll hädas.
Pidevalt kiusatakse loomi, loopides neid kivide ja isegi kaigastega. Viimane piisk karikasse oli see, kui täna koju jõudes
leidsin ühel koeral küljes augu,
mille looma-arst arvas pärinevat mingist laskeriistast.
Kuna on tegemist tõu-puhaste koertega, kellest üks on
väga perspektiivikas tõuaretuseks, on nad ka küllaltki kallid
loomad. Arvan, et lapsevanemad ei oleks vaimustuses, kui
peaksid maksma kinni kahjud,
mis sellistest võsukeste “tempudest” loomade tervisele juhtuda võivad. Aga vahele need
võrukaelad me ükskord ju
ometi võtame.
fotod: bigfoto.com

Sirli Sõstar-Peerna

nõuded

Lemmiklooma järelt tuleb koristada

Enne koju looma võtmist või juhusliku
looma toitmist tuleb hoolikalt läbi mõelda
oma võimalused looma eest hoolitsemiseks.
Looma tuleb toita, registreerida ja kiibistada, vaktsineerida ja ravida, vajadusel steriliseerida–kastreerida.
Uue aasta 1. jaanuarist hakkavad kehtima
põllumajandusministri poolt välja antud
määrus „Lemmikloomade pidamise nõuded“ (Põllumajandusministri 24. juuli 2008.
a määrus nr 76), mis
kehtestab senisest karmimad nõudeid lemmikloomade pidamiseks ja toiminguteks
nendega. Määruse eesmärk on tagada järelevalve lemmikloomade pidajate üle.
Suurimat tähelepanu pööratakse määruses koertele ja kassidele, kuid juttu on ka

närilistest, lindudest, kaladest, roomajatest
jt koduloomadest.
Määrus käsitleb muuseas nõudeid lemmiklooma eluruumile ning toidule.
Näiteks tuleb koerale tagada võimalus
rahuldada liikumisvajadust,
arvestades
tema temperamenti
ja suurust. Ketis peetava koera kaelarihm
peab olema piisavalt
lai, see ei tohi olla
metallist ega poov.
Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer piki
trossi saama liikuda
vähemalt
kümne
meetri ulatuses ning
kahe meetri laiuses, keti ühenduskohad ei
tohi tekitada müra, mis koera häirib. Ketikoerale tuleb tagada ka vähemalt 40 ruutmeetrit liikumisruumi.

uudis

Päike kuuti!
janne jaagant

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Koostöös
noorteprojekti
„Päike kuuti” tegijatega on
nüüd ka Keila Avatud Noortekeskuse noortel võimalus
võtta osa külastuspäevast Tallinna Loomade Hoiupaika, mis
toimub Keila Noortekeskuse
sünnipäevanädala raames.
Kogunemine toimub 29. oktoobril kell 11.00 Keila Noortekeskuses. Eelnevalt on vaja
eelregistreerida, mida saab
teha telefonil 6099089 või e-

Loomade ja ka lemmikloomade kaitset reguleerib
Loomakaitseseadus, mille
§ 4 loetleb looma suhtes
lubamatud teod: looma
suhtes lubamatu tegu on
looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid
kannatusi põhjustav tegu,
nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine,
looma
hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale
kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste
tagajärgedega tegu, mis ei
ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest
menetlusest ega hädaolukorrast.Karistusseadustiku
§ 264 alusel on looma julm
kohtlemine kuritegu ja karistus selle järgi on rahaline karistus või vangistus.

maili aadressil knk@keila.ee .
Registreerida saab kuni 22.oktoobrini.
Keila Avatud Noortekeskus
teeb koostööd SINA noorteprojektiga „Päike kuuti” (vaata
ka: www.sinanoored.ee/sina/
paikekuuti.html), mille algatajateks on kolm keskkooli noort
Tallinnast ja üks Keilast -Annika, Essi, Helena ja Mari-Liis.
Projekti eesmärk on teavitada
koolinoori kodutute loomade
probleemi olemusest, külastades nendega hoiupaiku, kus
veedetakse sealsete asukatega

rõõmurohke päeva. Võimalusel
leitakse loomadele uus ja armastav kodu. Projekti raames
on välja antud ka helkur projekti logoga, mida on võimalik
endale soetada Keila Avatud
Noortekeskus noorsootöötaja
käest. Kogu helkuri müügist
saadud tulu läheb ühele Eesti
kõige kehvemas seisus olevale
varjupaiga toetuseks. Samuti
on oodatud ka kõik annetused
loomade varjupaika - tekid,
kummist mänguasjad, toidutarvikud, kammimisvahendid,
jalutamisrihmad.

Linnakodanikke häirivad
omakorda koerte väljaheited. Vastab Keila linna keskkonnanõunik Ülle
Lindus.
Milliseid sanktsioone on
võimalik rakendada, kui
inimene ei korista oma
lemmiklooma järelt?
Keila linnas kehtib koerte
ja kasside pidamise eeskiri.
Selle eeskirja punkt 14 sätestab, et koera või kassi
omanik on kohustatud
jälgima,et tema koer või
kass ei reostaks avalikke
kohti. Omanik on kohustatud tekitatud reostuse kohe
koristma. Koerte ja kasside
pidamise eeskirja rikkumise
eest karistatakse kuni 100
trahviühiku ehk kuni 6000
kroonse rahatrahviga.

5

Lühidalt
Sotsiaalkeskuses toimub suguvõsa uurimise baaskursus
Kursus koosneb neljast erinevast loengust, kus iga kord
keskendutakse erinevatele teemadele. Esimene loeng toimub
24. oktoobril ning juhatab kuulaja genealoogia juurde. Räägitakse
genealoogia mõistest, lühiajaloost, kokkupuutepunktidest
lähedaste distsipliinidega nagu
kodu-uurimine, geneetika, heraldika jms. Antakse praktilisi
näpunäiteid iseseisva töö alustamiseks ning ettevalmistamiseks.
Järgnevad loengud leiavad
aset 7. ja 21. novembril ning 5.
detsembril. Tähelepanu pööratakse erinevatele teemadele
alates nii ilmalikest kui kiriklikest materjalidest ja tööst
nendega kuni interneti võimalusteni ning õpetuseni, kuidas
kasutada arvutit suguvõsa uurimisel
Kursust viib läbi Eesti Genealoogia Seltsi esimees Raivo
Maine.
Registreerumine on vajalik
ning seda on võimalik teha Keila Sotsiaalkeskuses.

Mida saab linnakodanik
teha, kui tabab kellegi
eeskirja rikkumiselt?
Sellistest
rikkumistest
saab teatada keskkonnanõunikule.

Loengusari „Kodu toetab koolilast“
24.oktoobrist – 12.detsembrini 2008.a toimub Keila Kultuurikeskuses lastevanematele
ja haridushuvilistele suuantud
loengusari „Kodu toetab koolilast“
Käesolev loengusari käsitleb
vanemate algatusest sündivate
heade harjumuste ja koolilapse
arengule soodsate muutuste loomist kodus, peres, vabal
ajal. Mitmed teemad on esile
kerkinud lastevanemate vajadusest käsitleda sügavamalt
2008.a kevadel Haridus- ja
Kultuuriseltsi Läte poolt korraldatud loengusarjas „Laps ja
kasvukeskkond“ puudutatud
kooliküpsuse, laste tervise ja
toitumise valdkonda, kus pere
kanda on tähelepanuväärne
roll.
Loenguosale järgneb kunstilis-praktiline töötuba, kus läbi
isetegemise kogetakse teadlikult värvi, heli, liikumise ja rütmi rolli koolilapse kasvuruumi
loomisel.
Osalemise tasu 35 krooni.
Loengusarja „Kodu toetab koolilast“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Eelregistreerimine ja lisainfo: Haridus- ja Kultuuriselts
Läte Tel. 51 93 66 73
www.erakoollate.ee
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Ei tohi unustada mängu nautimist Kõik algas kodust
kadi kroon

harjumaa muuseum

kroon@keila.ee

Nagu mujal Eestiski, on
Keilas korvpall väga
populaarne spordiala. Ago Kliimson
on Keila noorte korvpallielu
korraldanud juba 12 aastat.
Noorte korvpall sai alguse Keila Korvpallikooli nime all, mis
oli Keilas kolmas spordiklubi
Harju KEK i rahvaspordiklubi
ja pesapalliklubi järel. Praegu
tegeleb korvpallitreeningutega
Lääne – Harju spordiklubi.
Suvi möödus edukalt
Suveaega alustas LääneHarju spordiklbi juunikuus
Tšehhis Brnos. Klubi oli esindatud kahe võistkonnaga:
1995. aastal sündinud tüdrukud ja poisid. Tüdrukute võistkond saavutas turniiril Reilika
Mikku juhendamisel esikoha
ning Padise poisid tulid kolmandaks.
1995. aastal sündinud Keila
poistega käidi ka Itaalias Riminis FIBA turniiril, kus poisid saavutasid esikoha.
30. oktoobrist 2.novembrini on 4 korvpallivõistkonda
Lätis Alfreds Kraukle mälestustruniiril Riias.

Muidugi ei käida turniiridel
vaid välismaal, vaid aktiivselt
osaletakse ka Eestis - Lääne –
Harju spordiklubi 4 võistkonda

Keila noored korvpallurid Tsehhis Brnos paraadil
osalevad Eesti meistrivõistlustel ja Harju meistrivõistlustest
võtavad osa kõik vanuserühmad. Kuna kevadel jäid ära
Keila noorte meistrivõistlused,
siis aasta lõpus korraldatakse
Keila noorte meistrivõistlused
3x3 süsteemis.

Praegu tehakse tööd selle
nimel, et saaks järgmisel suvel
osaleda turniiril Hispaanias.
Ago Kliimsoni sõnul nõuab

see turniir aga kõva eeltööd
kuna tegemist on väga kõrgetasemelise võistlusega.
Treeneriteks on kunagised õpilased
Lääne - Harju spordiklubil
on 9 treeningrühma Keilas.
Kui saame 2 treeningaega nädalas
juurde siis teeme
III-IV klassi poiste treeningrühma
pooleks, sest neid
on väga palju ühe
treeningrühma
kohta. Lisak on
2 treeningrühma
Turbas ja 3 treeningrühma Padise vallas. Igas
rühmas käivad
aktiivselt mängimas keskmiselt
12 - 15 last.
Treeningrühfoto: erakogu
mi on igas vanuses lastele – poistele on kõige
väiksematest põhikooli lõpuni
treeninguid iga klassiastme
jaoks ning üks rühm gümnaa-

MTÜ Lääne-Harju Spordiklubi korvpallitreeningute ajakava
1. Tüdrukud 1.-4. klass
Esmaspäev ja kolmapäev kell 17.00-18.30
Treener Reilika Mikk tel. 58104393
2. Tüdrukud 5.-9. klass
Esmaspäev ja kolmapäev kell 18.30-20.00
Treener Reilika Mikk tel. 58104393
3. Poisid I-klass poisid
Esmaspäev ja kolmapäev kell 14.00-15.30
Treener Ago Kliimson tel. 56211200 laaneharjusk@
gmail.com
4. Poisid II-III klass poisid
Esmaspäev ja kolmapäev kell 14.00-15.30
Treener Tarmo Hein tel. 55597936 tarmo.hein@
mail.ee
5. Poisid III-IV klass poisid
Esmaspäev ja kolmapäev kell 15.30-17.00
Neljapäev kell 14.30-16.00
Treener Tarmo Hein tel. 55597936 tarmo.hein@
mail.ee

6. 1996 aastal sündinud ja nooremad poisid
Esmaspäev ja kolmapäev kell 15.30-17.00
Treener Ago Kliimson tel. 56211200
laaneharjusk@gmail.com
7. 1995 aastal sündinud ja nooremad poisid
Esmaspäev ja kolmapäev kell 17.00-19.00
Treener Ago Kliimson tel. 56211200
laaneharjusk@gmail.com
8. 1993-94 aastal sündinud poisid
Neljapäev kell 18.30-20.00
Pühapäev kell 16.00-17.30
Treener Mikk Kullerkupp tel. 56467606
9. Gümnaasiumi poisid
Teisipäev kell 17.00-18.30
Pühapäev kell 17.30-19.00
Treener Mikk Kullerkupp tel. 56467606
Lisaks toimuvad jõusaali, õue ning ujula treeningud
vastavalt treeneri juhendamisele

foto: erakogu

siumiastmes. Tüdrukute rühmad on 1.-4. klassini ja üks
rühm 5-7. klassi tüdrukutele.
Treeneritena töötavad klubis väga omad inimesed. Ago
Kliimson: „ Ma olen aastaid
käinud Tartu ülikoolist ja Tallinna ülikoolist küsimas noori
treenereid, kes tahaks tööle
tulla. Sealsed õppejõud on
aga öelnud, et neil, kes sobiks
treeneriks, on juba töökohad
olemas või tulevased töökohad
teada. Kui tahta head treenerit, tuleb nad ise välja kasvatada. Sellega ma olengi viimased
aastad tegelenud ja see on vilja
kandnud.“
Keilas töötavad treeneritena Ago Kliimsoni endised õpilased Mikk Kullerkupp, Tarmo
Hein ja Reilika Mikk. Sel aastal
alustas Turba gümnaasiumis
treeneritööd Märt Kermon,
kelle kunagine õpilane on Ago
Kliimson ise olnud. Padisel
töötab samuti Kermoni õpilane Riskko Kämära.
Lapsi, kes korvpalli mängida tahaks, on palju, puudu on
pigem treenereid, kes hingega asja juures oleks. Treeneri
töö ei ole kellast kellani. Töö
on tehtud siis, kui laps on rahul ja tuleb trenni tagasi. Ago
Kliimson: „ Treeneri tähelepanu peab jaguma kõikidele.
Inimesel jagub tähelepanu 10
– 15 lapsele, kui rühm on juba
suurem, siis kõik ei saa piisavalt tähelepanu ja laps ei tule
enam treeningule tagasi. Kontaktipuudus on üks põhilisi
äraminemise põhjusi.“
Uued liikmed on kõik oodatud, ära ei saadeta kedagi. Arvestama peab vaid sellega, et
iga algus on raske ja sisseelamiseks läheb aega.
Uus klubiliige peab olema
valmis tööd tegema ja oma
koha välja mängima. Sealjuures ei tohi unustada mängu
nautida.

Harjumaa Muuseumis on 9.
oktoobrist 2008 kuni 11. jaanuarini 2009 avatud uus näitus “Kõik algas kodust. Ursula
Pipenberg-Põks“.
Ursula Põks (1919-2006)
on toimetanud ja tõlkinud
kirjandusklassikat ning töötanud pikka aega ajalehe “Sirp”
toimetajana. Tema kui mitmekülgse toimetaja ja tõlkija
tänuväärsest tööst on osa saanud paljud kirjandushuvilised
nii kodu- kui välismaal. Nii on
ta näiteks Eno Raua “Sipsiku”
ja mitmete “Mirabilia” sarja
tõlgete autor.
Tartumaalt Uderna vallast
pärit isa August Põks (kuni
1938 Peks) oli talupidaja Suur
Tutermaa talus Keila vallas.
Ema Karin Põks (sündinud
Pipenberg) oli Keila kõrtsmiku Konstantin Pipenbergi
tütar, õppis kolm aastat enne
I maailmasõda Leipzigis graafikat, professor Bruno Héroux
juures. Pärast abiellumist August Peksiga 1918. aastal, sai
temast taluperenaine. Karin
Põksi esivanemad olid pärit
Ohtust.
Lapsepõlvekodust
Tutermaalt sai Ursula kaasa huvi
kultuuri, eriti keelte vastu.
Ema ja ema õde Grete Pipenberg (eestistatult Maret Pedak) olid käinud tsaariaegses
tütarlastekoolis, kus õpetati
vene, saksa, inglise ja prantsuse keelt. Tänu sellele, et ema
ja õde Monika olid õppinud
Saksamaal kunsti, oli kodus
palju ka võõrkeelset kunstikirjandust. Ursula Põks õppis

Elfriede Lenderi Gümnaasiumis Tallinnas, kus tema huvi
keelte vastu süvenes. Aastatel
1958-1964 õppis ta Tartu Ülikoolis inglise keelt ja kirjandust, omandades 43aastaselt
kaugõppe teel kõrghariduse.
Vaimuergas ja elurõõmus
Ursula Põks elas oma pika elu
juba alates kooliajast Keilas.
Ta elas oma vanaisa Konstanin
Pipenbergi õe Meta Wunderi
majas, mis asub Keila raudteejaama juures.
Näitusel eksponeeritakse
Ursula Põksile ja tema perekonnale läbi aegade kuulunud
mööblit, esemeid, raamatuid,
dokumente ja kunstiteoseid,
millised ta pärandas
Harjumaa
Muuseumile.
Näitust täiendab slaidiprogramm Bruno Héroux 1911.
aastal valminud graafilistest
lehtedest tema reisil Venemaale, Eestisse ja Keilasse. Näituse
koostas Harjumaa Muuseumi
peavarahoidja Mall Siniveer.
Näituse ja slaidiprogrammi
kujundas Kätlin Janson.
Laupäeval, 25. oktoobril kell
12.00
Meenutusi Ursula Põksist
tema endistelt kolleegidelt
Ressi Kaeralt, Ülo Tuulikult,
Jaan Klõšeikolt, Mirjam Peililt,
Tamara Reitsakult.
Laupäeval, 8. novembril kell
12.00
Loeng “Kuidas hoida ja hooldada vana mööblit”.
Esinevad Tiit Hindpere Ennistuskojast KANUT ja Andres
Gailan Sadulsepp OÜst.
Osalemine muuseumi piletiga.
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Keila korvpallurid olid
edukad
virge jaanre

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Harjumaa koolidevahelisel
meistrivõistlusel
korvpallis
10.-12. klasside noormeeste
arvestuses alustas võistust 16
võistkonda, finaali pääses 8.
Finaalmängud peeti Kosel.
Võitis Kose Gümnaasiumi I
võistkond, Keila Gümnaasiumi
noormehed said tubli II koha,
jättes III Kose Gümnaasiumi
II võistkonna. Turba ja Maar-

du Gümnaasiumi võistkonnad
olid esindatud nõrgemas koosseisus.
Hõbemedalid võitsid: Kristo Künnapas, Artur Kuusmets,
Siim Mesipuu, Mattias Türk,
Andre Ausmeel, Johannes Hõimoja, Kaspar Kivistik, Marek
Astover, Martin Põldvee, Tauri Laurik, alagrupimängudel
mängis Raivo Tamsalu.
Enamus noormehi treenib
Lääne-Harju Spordikoolis.

foto:erakogu
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keskväljak 12, tel: 6045045

Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 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
Alates 1. oktoobrist on muuseum avatud K – P 11.00 –
16.00
„LAULUD KIVILE“
3.oktoober – 30.oktoober
kiviraiduri Külli Aus´i paekivist
taiesed
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis
Keskväljak 15, II korrus
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
09.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile
(1919-2006) pühendatud
näitus.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee

teater
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“TÄISMÄNG”
22.oktoober kell 19:00 Pilet:
110.-/90.Rakvere Teatri komöödia
striptiisiga
Piletid välja müüdud!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“KÕIK ON TÄIS”
29.oktoober kell 19:00 Pilet:
160.- / 140.Eesti Draamateater
Osades Taavi Teplenkov
Piletid välja müüdud!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
Keila kultuurikeskus

kontsert
“METAL TO METAL”
17.oktoober kell 17.30-22.30
Tasuta!
Esinevad: For Thee, Must Rannik, Wrath Is Evergreen, Bestia
Keila Avatud Noortekeskuses
Paldiski mnt 28F
HINGEDEPÄEVA KONTSERT
- ARSISE KELLADE ANSAMBEL
31.oktoober kell 18.00 Pilet:
100.- / 70.Piletid müügil eelmüügist
Keila Kultuurikeskuses ja 1 tund
enne kontserti kohapeal.
EELK Keila Miikaeli kirik
EESTI MUUSIKAKOOLIDE
LIIT 15
7.novembril kell 18:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
18.oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„ÜKS ERILINE PAIK“
23.oktoobril kell 14.00
Reisisellide klubi - reisimuljed
Islandilt
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust (24.okt, 7.nov, 21.nov
ja 5.dets)
´a 2,5 tundi algusega kell
10.00
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
Esimese loengu materjalidega on võimalik tutvuda Keila
Sotsiaalkeskuses
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
KIRBUTURG
27.oktoober kell 13.00 – 16.00
Kaubelda võib: moeaksessuaaridega, korralike riietega,
muusika tarvetega ( kassetid,
CD-plaadid, vinüülplaadid,
pillid),arvutimängudega, sporditarvetega, raamatutega
Eelregistreerimine 23.oktoobrini
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel. 6099089

LOENG „TERAVILJAD JA
TEMPERAMENDID“
24.oktoober – kell 18.00 –
20.00
lektor dr. Anne Silbaum
kell 20.00 – 21.00 kunstilispraktiline töötuba: „Teraviljatoidud“
juhendab Marina Koho
Eelregistreerimine ja lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73 www.erakoollate.ee
LOENG “KUIDAS HOIDA JA
HOOLDADA VANA MÖÖBLIT”
8. novembril kell 12.00
Esinevad Tiit Hindpere Ennistuskojast KANUT ja Andres
Gailan Sadulsepp OÜst.
Osalemine muuseumi piletiga
Harjumaa muuseum Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
UKRAINA TSIRKUS
Lasteetendus, tsirkus
13.november kell 10:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
H IIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
23.pühapäev pärast nelipüha
19.oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus

Palju õnne!
11.09.2008
06.10.2008
07.10.2008
25.09.2008

Sündinud

Greyson Pärnpuu
Heliis Marii Raun
Laura Jõgisalu
Larina Nasibullina

Avaldame kaastunnet

Avaldame kaastunnet

Endel Tapersonile

Endel Tapersonile perega ema

perega ema

Liidia
Kangur’i

Liidia
Kangur´i

surma puhul

Mälestame

Linda
Maasingut
avaldame omastele
südamlikku kaastunnet

surma puhul.

Perekonnad

Keila linna

Ilme ja Rein

Käbal ja Makke

Pensionäride Ühendus

Täname kõiki sugulasi, naabreid
ja sõpru, kes meile raskel hetkel
toeks olid Kaljo Mändmetsa
ärasaatmisel.
Omaksed

Kuulutused
Töö
Kogenud ehitusmees (sisetööd) otsib tööd. Tel: 51913916
Kohvik Kegel otsib aktiivset
kokka Keilas. Palgatingimused
vastavalt inimesele ja oskustele. CV saata jane@kegel.ee või
helista 5147744
Vajatakse abiõpetajat
esimese klassi õpilasele. Õpetamissageduseks kaks korda
nädalas 2-3 tundi. Asukoht Keilas. Tasu kokkukleppel. Kontakt
51908789; 6042 632

Adventkoguduse piiblitund
18.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841

Adventkoguduse jumalateenistus
18.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides, Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Lastehoid Nõmmel 4900 kr.
kuu. Tel. 56454112.

Piibli- ja palvetund
22. oktoobril kell 13.00
Koguduse majas Paldiski mnt 2
Tel: 604 4808
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TEENUS

Suurte puude hooldus ja
raie probleemsetes kohtades
nagu kalmistutel, hoonete
läheduses, parkides jm. Tel.
7120538, email: douglas.fir@
hot.ee

KINNISVARA
Müüa 3-toal korter Keilas
Aia tn-l. Ahjuküte, 50 m2,
renoveeritud, köögimööbel ja
-tehnika. Hind 890 000 kr. Tel
56352652

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).
Ahju- ja kaminapuud! Müüa
kuivad kaminapuud (lepp,
sanglepp 40 cm ) 60 l võrkkotis. Hind 45 krooni kott (765
kr/m3). Hind kehtib 30-50
koti puhul. Üle 50 koti hind
40 krooni kott (680 kr/m3).
Kohaletoomine Keilas ja Keila
ümbruses 200 krooni. Tel.
56211200

muu
AS KeVa autokoolis Ülejõe
tee 2, Keila, algavad 20. oktoobril C-ja CE-kat autojuhikursused. Info tel. 6791 473.

Kadunud 04.10.2008 oranž
isane (kastreeritud) kass Allika
tänavalt. Kukkus või hüppas
2. korruse rõdult alla ja kadus.
Kiisu on 1,5 aastane, keskmist
kasvu ja koheva karvaga.
Valgete käpaotstega, lõua ja
kõhu alune on samuti valged.
Ta on toakass, inimeste suhtes
sõbralik, ehkki võib alguses
olla pisut pelglik.
Oleme tänulikud, kui mõni tore
loomasõber ta leiaks ja meie
perre tagasi toimetaks! Leidjale vaevatasu!
Tel. 5177510, 54519057.
Lugupeetud kaaskodanik,
kes Sa leidsid 10.oktoobri
hommikul Vasara tn.7 eest
mobiiltelefoni, helista 5 112 102.
Leiutasu garanteeritud.
Keila Linna Pensionäride
Ühenduse sügispidu toimub
25.oktoobril kell 15.00 Keila
Kultuurikeskuses. Kultuuriprogrammi sisustavad Reeda
taidlejad. Kohvilaud ja tants
nagu alati.
Peoraha 50.- korjame 20. ja 21.
oktoobril 12.00 – 14.00 Kultuurikeskuses.

reklaam ning kuulutused keila lehes

Hei Sina!
Hoia loodust ja tule kauplema Kirbuturule 27. oktoobril
Keila Avatud Noortekeskus
Info ja eelregistreerimine: knk@keila.ee või telefonil 6099089

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. Ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju aktuaalsetel
teemadel.Kirjad on oodatud samuti aadressil
leht@keila.ee või telefonil 6588 569
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Fazer Eesti AS on asutatud 1993.a. ning kuulub rahvusvahelise
kontserni OY Karl Fazer AB koosseisu. Ettevõtte eesmärgiks on
pakkuda pagaritooteid ja maiustusi, mis pakuvad kliendile
lisaväärtust maitseelamuse, värskuse ja tervislikkuse näol.

Fazer Eesti AS otsib avatavasse
Keila Selveri küpsetuspunkti.

PA G A R E ID
Heaks eelduseks:
- kohusetundlik töösse suhtumine
- iseseisvus
- hea suhtlemisoskus
- täpsus

Omalt poolt pakume:

- väljaõpet kohapeal
- tööd graafiku alusel
- konkurentsivõimelist palka
- kindlat töökohta arenevas firmas

CV palume saata
e-posti aadressile: personal @fazer .ee,
märgusõnaga “Keila”
Info telefonilt: 511 8278, 650 2472

Keila Hariduse
Sihtasutus pakub tööd
tublile majahoidjale

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

Tööülesanded:
Keila Algkooli territooriumi korrashoid,
muru niitmine;
teede ja treppide korrashoid;
talvel teede lumevabana ja liivatatuna
hoidmine;
prügikastide ümbruse korrashoid.
Nõudmised kandidaadile: kohusetundlikkus, töökus
Tööaeg: kokkuleppel,Tööle asumise
aeg: 1. nov 2008, Sooviavaldus ja CV
saata hiljemalt 20. oktoobriks lii@
keila.ee, Lisainfo tel 502 1937

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 150 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

ad
Soods

hinnad

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

20-26. oktoober
KRISTIINE
AUTOKOOL

korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

B-kategooria kursuse
algus 23. okt.
www.kristiineautokool.ee

6505126, 5103218

Oktoobri lõpus on tööstuskaubad
uuel ja suuremal pinnal!
Vabandame ebamugavuste pärast.
Teie Keila Tarbijate Ühistu

