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Bussipileti hind
Harjumaal
tõuseb
keskmiselt 17%
Alates 1.novembrist muutuvad Harjumaal bussipiletite hinnad. Lisaks viiakse
sisse tsoonidepõhine
süsteem.

lk 5
huvitav

Keila nõuab Paldiskilt
oma vara
lk 3

Õpetajate
vestlusring
parima kooli
teemal
Parima kooli teemal
vestlesid õpetajad Lii Sepp
ja Mirjam Randaru ning
Keila Hariduse Sihtasutuse kommunikatsioonijuht
Helin Vaher.

lk 5

Foto: valdur vacht

kasulik

vaba aeg

Ujula puhtus on
ujuja teha
lk 6

Esinema on oodata
Arsist ning
Inseneride meeskoori
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Ka jalakäija on
inimene
Lõpuks hakkab Haapsalu maantee korda saama.
Juba mõnda võib lisaks jeepidele ka väiksema autoga sellel tänaval sõita, ilma müstilisi kolinaid ning
pudenevaid jubinaid pelgamata.
Häda aga jätkub. Nüüd nimelt olevat tee nii kitsaks
tehtud, et suuremad autod sellele mitte sõitma ei
mahu. Ning kiirused olevat samuti üleliia väikesed
Haapsalu maantee taolise magistraali kohta.
No ei saa kohe kuidagi nõus olla. Loomulikult on
vigu, mis tuleb ära parandada – eks neid ikka juhtub
ja loodetavasti saavad ka parandatud. Kuidagi ei saa
linnakeskkonnas veaks lugeda aga seda, et kiirused
vähenevad või et autoga liiklemine nõuab senisest
suuremat tähelepanu. Tõsi, Haapsalu maantee on
autojuhile senisest ebamugavam läbida (kui unustada asjaolu, et varasem auklik tee polnud justväga
mugav). Seevastu on ta täna oluliselt mugavam
jalakäijale. Nimelt ei ole kitsam tee, ohutussaared
ning tõstetud ülekäigurajad mitte autojuhtide kiusamiseks välja mõeldud. Nende eesmärgiks on muuta
liiklemine ohutumaks ning mugavamaks jalakäijale.
Suur osa Keila linna elanikke, nende hulgas pea kõik
lapsed, aga liikleb muide justnimelt jalgsi.
Linn ja linnatänavad on siiski kõigile, mitte ainult
autodele. Kes kiiresti sõita tahab, peab maanteele minema. Kesklinnast näiteks Rõõmu kaubamajja saab
ju vabalt mööda maanteed.

doris matteus
doris@keila.ee
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lugeja kiri

Klient on kuningas
Lehes kirjutati, et klient on kuningas! On kliente, kelledele
see kuningaks olemine väga meeldib ja nad kuritarvitavad seda.
Mida madalam on kliendi intellektuaalne tase, seda rohkem
püüab ta kaaskodanikele oma olematut võimu näidata ja
halvustada kõiki teiste tegemisi. Olgu see siis naaber, juhuslik
vastutuleja tänaval või teda teenindav ametnik, kas pangas,
poes või postkontoris. Igale poole ta läheb rind ees ja nõuab, et
teda koheldakse kuningana.
Kuid mis on kuningas ilma peaministrita? Tühi koht! Ütelge
ajaloost üks riik, kus poleks kuninga kõrval olnud peaministrit!
Kui peaministrit poleks olnemas, laseks kuningas oma ebakompetentsete nõudmistega oma riigi kohe põhja.
Kuningas arvab, et on kuningaks kas sünni järgi või Jumala
tahtmisest. Peaminister aga saab oma koha ja ameti tarkuse
järgi. Juhul, kui kuningale peaminister ei meeldi, siis kuningas
ajab ta töölt minema, kuid peab omale kohe uue peaministri
leidma, sest ta ei tule ju ilma temata toime.
Las siis klient olla pealegi kuningas, kuid teenindaja on sellel
juhul peaminister, kelleta kuningas kohe kuidagi läbi ei saa.
Seepärast, kuningad, austage peaministreid ja teile on kuninglik
teenindus tagatud.
Üks tark on ütelnud, et kui tahad õpetada õde-venda, siis
alusta iseendast! Proovige järgi kuningad ja edu teile, kuid ärge
unustage, et ilma peaministrita olete lihtsalt ei keegi!
M.Kärtna

Foto: bigfoto.com

ainult üks küsimus
Miks Keilas on paljud piirkonnad tähistatud õuealana?
Keila abilinnapea Enno Fels:
Õueala märgid on paigaldatud
kohtadesse, kus võib tekkida
reaalne konﬂikt (ja reaalselt
praktikas on pidevalt tekkinud)
auto ja jalakäijate vahel. Tavaliselt on seal tänav sõidukite ja
jalakäijate ühiskasutuses, puuduvad kõnniteed. Nii on see
näiteks suuremates korrusmajade piirkondades (Vasara,
Allika, Luha), kus elanike asustustihedus on suur ning liigub

palju ka lapsi.
Eks autojuhtide liikluskultuuri paranemisel saab neid
alasid mitte nii karmil
moel reguleerida.

Foto: valdur vacht

Liiklus õuealal
• Jalakäija tohib õuealal liikuda kogu tee ulatuses. Jalakäija ei tohi juhti põhjendamatult takistada.
• Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega
takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk peatada.
• Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega, mujal mitte kiiremini kui 20 km/h.
• Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.
• Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria
ning D1-alakategooria sõidukit. Seda tohib teha
ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga
teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat
ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.

Nädal piltides

Foto:valdur vacht

Keila nädalaleht

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

Kruusa tänava ringtee äärde istutati puid
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto:valdur vacht

Jalgpalliväljakul alustati muru paigaldamist
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada

Uudised
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Keila nõuab Paldiskilt
oma vara

Keila linn esitas 17.
oktoobril Tallinna
Halduskohtusse
kaebuse ning taotleb Harju maavanema korralduste
tühistamist, millega
anti Paldiski linna
munitsipaalomandisse neli kinnistut.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Kinnistutel paiknevad Paldiski linna koolide ning lasteaedade hooned. 21. oktoobril
otsustas Tallinna Halduskohus
Keila linna kaebuse menetlusse võtta ning rakendada ka esialgset õiguskaitset, mis tähendab, et Paldiski linnal ei ole
võimalik kõnealuste kinnistutega tehinguid teha.
Keila linn on seisukohal, et
kõnealused korraldused on õigusvastased, kuna koolide ning
lasteaedade hoonete omanik
on alates 1994. aastast Keila

linn. Seega rikkus maavanem
nende hoonete aluse maa andmisega Paldiski linna omandusse Keila linna omandiõigust ning otsused tuleb
tühistada.
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Keila linn, kes sai 1994.
aastal seaduse alusel nimetatud hoonete omanikuks, jäi
selleks ka pärast Paldiski linna
omavalitsusüksuse
staatuse
taastamist. Paldiski linn oli
vara talle mittekuulumisest
teadlik.“
Vaidlus Keila ning Paldiski
vahel sai alguse 1994. aastal,
mil Paldiski linn muudeti Riigikogu otsusega Keila linna
osaks. Kõik Paldiskile kuulunud varad (koolid, lasteaiad
jne) läksid selle otsusega Keila
linna omandisse.
Paraku ei sätestanud Riigikogu seda, kuidas toimub varade ning kohustuste üleminek
Keila linnalt Paldiski linnale
pärast viimase taas iseseisvaks
omavalitsuseks saamist. See
puudujääk võimaldas Paldiski
linnal keelduda maksmast kat-

Bussipilet
kallineb 17%

foto: valdur vacht

lamaja
rekonstrueerimiseks
võetud laenu, tuginedes asjaolule, et laenukohustust ei antud Keila linnalt Paldiski linnale viimase iseseisvumisel üle.
31. oktoobril 2007.a tegi Riigikohus otsuse, millega mõisteti Keila linnalt välja Paldiski
katlamaja rekonstrueerimise
finantseerimiseks Rootsi Kuningriigiga sõlmitud laenulepingust tulenev võlgnevus

summas ca 21 miljonit krooni.
Keila linn juhindub oktoobrikuus esitatud kaebuses samast Riigikohtu 31. oktoobri
2007.a otsusest, milles kohus
tegi kindlaks, et varade üleminekut Paldiskile pärast viimase
taas iseseisvaks omavalitsuseks saamist seadustega ei reguleeritud.
Tanel Mõistus: „Kuna Keila
ei ole neid varasid üle andnud,

on kõik toonased varad Keila
omad.
Kaebuse eesmärk ei ole Paldiskilt varade lõplik äravõtmine, vaid Keila linna ja Keila
omaaegse Paldiski linnaosa vahelisele probleemile lahenduse
leidmine. Kui riik ning Paldiski
linn Keilale jäänud soojalaenuga seonduvast oma käed puhtaks pesevad, siis võib sarnaseid kaebusi tulla veel.“
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Alates 1. novembrist maksab bussipilet Harjumaa avalikel liinidel senisest keskmiselt 17%
enam. Tsoonisisene pilet hakkab maksma 12
krooni (baashind), mis on tänasega võrreldes 2
krooni odavam. Tsooniületuse hinnaks kinnitas
maavanem 10 krooni.
Harju Ühistranspordikeskuse poolt pakutud
29% asemel kallineb maavanema otsuse kohaselt bussipilet Harjumaal keskmiselt 17 % võrra. „Põhjuseid, miks otsustasin väiksema hinnatõusu kasuks, on mitmeid. Tänaseks pole
veel kinnitatud avaliku bussitranspordi 2009 a.
dotatsioonid ja seetõttu ei saa me oma arvestusi neile argumentidele rajada. Samuti näen Harju ÜTK tegevuses sisemisi ressursse, mis võimaldavad kokkuhoidu,“ kommenteeris Värner
Lootsmann oma otsust. „Kui tegelikud dotatsioonisummad ja rahaeraldised selguvad, saame teha täiendavad järeldused ja otsused. Selleks ajaks on juba ka selged uue piletsüsteemi
head ja vead ning edasised hinnamuutused, kui
neid peaks tulema, saavad olema üheselt mõistetavamad,“ kinnitas maavanem.
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Ühistranspordi piletitsoonid

1. tsooni piir
2. tsooni piir
3. tsooni piir
4. tsooni piir
5. tsoon -Harju maakonna piiri
ületavate bussiliinide
võimalik piletitsoon
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 2008
Harju Maavalitsus 2008
Maa-amet 2008

perspektiivne 4. tsooni
laiendus

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

49.-

19.90

3

Lühidalt
Et teaks lapselt küsida!
Sel aastal annab Keila gümnaasium esimest korda välja
koolielu päevakajalisi teemasid
puudutava infolehe. Infoleht
antakse igale lapsele kätte koos
tunnistusega. Kooli infoleht on
suunatud eelkõige lapsevanemale ja on abiks koolis toimuva
paremaks mõistmiseks. Esimene infoleht on pühendatud kahele hetkel olulisele teemale:
kooli kodukord ning hindamise korraldus. Kooli kodukorda
puudutavas osas käsitletakse
teemasid alates vahetusjalanõude vajalikkusest lõpetades
õpilaspileti ja õpilaspäeviku
olulisusest. Samuti on juttu
tunniplaanist kinnipidamisest ja
sellest, mida peaks tegema lapsevanem, kui laps jääb haigeks.
Hindamise korralduse rubriigis
seletab infoleht lahti tunnistusel kasutusel oleva märke x
tähenduse. Infolehte on kavas
hakata välja andma neli korda
aastas iga veerandi lõpus koos
tunnistusega.

Turismi tulevik PõhjaEestis
5. novembril toimub Keila
Kultuurikeskuses Põhja-Eesti
Turismikonverents „Kas paekivil idaneb turismiseeme?“ Kolmandat korda toimuv PõhjaEesti Turismikonverents leiab
aset kord aastas ja seekord
Harjumaal. Räägitakse sellest,
mismoodi aitab sihtasutus
Põhja-Eesti Turism kaasa kogu
Põhja-Eesti
turismiregiooni
arendamisele ja turundamisele,
kuidas areneb maaturism Põhja-Eestis ja Harjumaal. Kuulda saab turismiarendajate ja
–spetsialistide tulevikuvaateid
rekreatsioonialadest turismiobjektidena ning uutest toetustest turismiettevõtjatele. Teada
saab, kuidas Tallinn valmistub
2011. aastal saama kultuuripealinnaks. Tunnustatakse PõhjaEesti parimaid turismitegijaid ja
turismisõbralikumaid omavalitsusi. Konverentsil osalemiseks
registreerida aadressil hylle@
hedc.ee või Harju Ettevõtluseja Arenduskesksuse kodulehel
www.hedc.ee. Registreerumise
viimane tähtaeg on 30. oktoober 2008. a. Konverentsil osalemine on tasuta.
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Uudised

Keila Linnavalitsuses
Selver sai kasutusloa
Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa kaubandus- ja teenindushoonele
Piiri tänav 12 asuval kinnistul. Luba taotles Tallinna

Kaubamaja Kinnisvara AS.
Ehitas AS Eesti Ehitus,
omanikujärelevalvet
tegi
Ehituskorralduse OÜ.

Ehitusload
Keila linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
Korteriühistule
Särts Kalda tn 4a kinnistul
asuva 3-korruselise korterelamu lamekatuse asendamiseks viilkatusega. Katuse
uus kalle on 18, kandekonstruktsioon on projekteeritud puidust, katusekatteks
trapetsprofiilplekk.

Ehitusprojekti koostas Paalaroos Projekt osaühing.
Projekti on heaks kiitnud
Põhja-Eesti Päästekeskus.
OÜ Jaotusvõrgule
10 kV ja 0,4 kV kaabelliinide ja komplektalajaama ehitamiseks Ehitajate tee maaalal ja Ehitajate tee 1 asuval
kinnistul.
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Fotojaht “Teeme
koos kalendri 2010”
31. oktoober on fotojahi
„Teeme koos kalendri 2010!”
oktoobripiltide
laekumise
tähtaeg.
Tähtajaks laekunud piltide
hulgast valib žürii välja 5 parimat pilti, mille hulgast tehakse valik loodava Keila linna
kalendri jaoks. Parimate piltide hulgast valitakse välja „Kuu
foto“, mis avaldatakse Keila
Lehes. “Kuu foto” autorit autasustatakse Olympus Estonia
OÜ kinkekaardiga väärtuses
3000 krooni.
Fotod peavad kajastama
vastavat aastaaega, olema äratuntavalt Keilas tehtud, võik-

sid kajastada kaasaega ja/või
kuu sündmusi ning peaksid
sobima kaunistama 2010. aastal vastavat kuud.
Iga osaleja saab esitada ühel
etapil kuni 5 pilti. Laekuvad
pildid peavad olema allkirjastatud autori nimega. Võimalikult heal tehnilisel tasemel pilte oodatakse iga kuu viimaseks
kuupäevaks e-kirjaga aadressil
foto@keila.ee või muul andmekandjal Keila linnavalitsuse
pressiesindajale Valdur Vachtile (tel 513 4922 ).
Fotojahti korraldavad Keila
Linnavalitsus ja “Keila Leht”
Lisainfo Keila linna kodulehel.

teade

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB

Keila Linnavolikogu 49. istung
toimub teisipäeval, 28. oktoobril
2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.

4.novembril 2008.a. kell 11:00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis suulisel enampakkumisel Keila
linnale kuuluva

Kinnistu

Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Noorte huvitegevuse toetamise kord (II lugemine)
3. Kultuuritoetuste maksmise korra muutmine
4. Luha 7-29 korteriomandi
võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel
5. Heina 6 kinnistu võõ-

asukohaga Harjumaa, Keila linn Pargi tn. 38
Katastritunnusega 29601:002:0289, maakasutuse
sihtotstarbega elamumaa, hoonestamata, pindalaga
4130 m², registriosa nr: 6992202
Alghinnaga 3 000 000.- krooni
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
03. novembriks 2008.a. Müügiobjektiga tutvumiseks registreeruda eelnevalt OÜ-s Varahooldus
(Keskväljak 15, tel: 6391420)

randamine avalikul suulisel
enampakkumisel
6. Kontrolli tulemuste realiseerimine
7. Keskkonnakomisjoni
koosseisu kinnitamine
8. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised

Kanna helkurit!
madis melzar

Keila konstaablijaoskonna juht

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 65 sündmust, millest 32 olid liikluseeskirja rikkumised ning 11
alkoholiseaduse rikkumised.
Muuhulgas peeti kinni üks
joobes alaealine ning 2 isikut
toimetati kainenema, 2 isikud
juhtisid joobes mootorsõidukit. Üks nendest jõudis enne,
kui politsei ta kinni pidas,
rammida Tähe tänaval veevõtuhüdranti, aeda ja elektriposti. Lisaks polnud tal ka mootorsõiduki juhtimise õigust.
Põhilised liikluseeskirja rikkumised Keila linnas on siiski
kiiruse ületamised, kuid kuna
on juba pime aeg, siis järjest
rohkem pöörab politsei tähelepanu ka helkuri kandmisele.
Kuna palju kaebusi (kiiruse ületamised) laekub Loode-Keila piirkonna elanikelt,
siis kontrollisime sel nädalal
liikluseeskirjast kinnipidamist

selles piirkonnas. Fikseerisime üle 10 liikluseeskirja rikkumise. Paljud juhid ei tea, et
Loode-Keila elamurajoon on
õueala, kuigi märk on hästi
nähtav. Tuletaksin sõidukijuhtidele meelde, et õuealal kehtivad omad reeglid. Näiteks
peab sõidukijuht seal liikuma
jalakäija kiirusega, kuid mitte
rohkem kui 20 km/h, samuti
ei tohi õuealale sõita sealt läbisõiduks. Politsei pöörab ka
edaspidi tähelepanu LoodeKeila elamurajoonis eelpoolnimetatud rikkumistele.
Mitu kokkupõrget sõidukite
vahel toimus Rõõmu Kaubamaja juures. Kuna seal toimuvad remonditööd, siis palume
olla nimetatud piirkonnas manööverdamisel eriti tähelepanelik.
Keila linnas pandi sel nädalal toime ka kaks kuritegu.
Ühel juhul murti sisse Tööstuse tänaval asuvasse firma laoruumi, kust varastati erinevaid
tööriistu ning teisel juhul tehti
pommiähvardus Keila Haiglale. Ähvarduse teinud isik peeti
samal päeval kahtlustatavana
kinni.
Kuna on juba saabunud
pime aeg ja ilmad lähevad veel

süngemaks ja nähtavus halveneb, siis palun sõidukijuhtidel
vaadata üle sõidukite tuled
ning jalakäijatel kinnitada helkur riietele. Helkur tuleb kinnitada 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
g4s

1911

15. oktoobril kell 19.45 tehti
pommiähvardus Keila Haiglale.
Kohapeal nii politsei kui päästeamet.
17. oktoobril kell 22.02 visati puruks Uus tn.11 “Miniäri”
ukseklaas. Tunnistajad said kätte kaks noorukit, kes anti üle
politseile.
14. oktoobril kell 22.00 Haapsalu mnt.9 hüdrandi kate
pealt ära.
15. oktoobril kell 17.15 tarbisid kaupluse Tallinn ees pargis
alkoholi kaks meesterahvast.
Tehtud märkus, mispeale mehed ka lahkusid.

saab seda taskus hoida. Kõige
turvalisem on kasutada kahte
helkurit korraga, ühte paremal, teist vasakul küljel.
Kuigi liikluseeskiri kohustab helkurit kandma ainult
pimedal ajal kõnniteeta või
valgustamata teel, siis politsei soovitus on kanda helkurit
igal ajal, sest siis on jalakäija
paremini nähtav nii kõnniteel
kui valgustatud kohas. Nagu
öeldakse-HELKUR-ODAVAIM
ELUKINDLUSTUS.
15. oktoobril kell 19.37
eksis
Paldiski
maanteel
1929.a. sündinud naisterahvas.
Toimetatud koju.
16. oktoobril kell 00.40 lärmasid Põhja tn.15 noored. Tehtud märkus öörahu rikkumise
kohta.
18. oktoobril kell 08.20 haigla Kruusa tänava poolsele
seinale värviga soditud.
18. oktoobril kell 22.25 taheti rongis kallale tungida piletikontrolörile. Pätid panid Keila
raudteejaamas jooksu. Tunnistajate info politseile.
19. oktoobril kell 01.10 Tähe tn.36a ees otsa sõidetud
tuletõrjehüdrandile.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Подорожает проезд на автобусе
Начиная с 1 ноября, в
среднем, на 17% вырастут цены на проезд в
автобусах местных линий. (стр. 3)
Палдиский
кредит
19 октября город
Кейла подал жалобу в
Таллинский административный суд на решение уездного старейшины о передаче в
собственность города
Палдиски
строений,
находящихся по адресу
г.Палдиски, ул. Рае, 56,
34 и 48, и ул. Пеетри,
26, поскольку это решение противоречит
действующему законодательству и нарушает
право
собственности
города Кейла, в чьем
распоряжении
эти
строения находились с
1994 года. (стр. 3)
Новости мэрии
Кейлаская мэрия выдала право пользования торговым помещением, находящимся по
адресу ул. Пийри, 12
акционерному обществу «Таллинна Каубамая Киннисвара». А
также были выданы
следующие разрешения на строительство:
новой крыши дома по
адресу ул. Калда, 4а и
комплексной распределительной подстанции
на улице Эхитаяте.
4 ноября в 11.00 в
зале мэрии городское
правительство проводит аукцион на право
покупки участка по
адресу ул. Парги, 4.
Стартовая цена участка
3 миллиона крон. Для
участия в торгах необходимо не позднее 3
ноября заплатить 3 000
крон на рассчетный
счет городского правительства (221011747720,
Hansapank, kood 767). В
пояснении надо отметить слово «oksjon».
(стр. 4)
Оздоровительный
центр
В
городском
интернет-форуме был
поднят вопрос о соблюдении чистоты и порядка в городском
оздоровительном центре. Горожане выражают недовольство порядком и чистотой в
бассейне, раздевалках,
душевых помещениях,

а также в тренажерном
и спортивном залах. По
словам Кади Томера,
администрация центра
в курсе проблемы, но
считает, что и посетители должны, в свою
очередь, более корректно относится к соблюдениям гигиенических
требований. (стр. 6)
Заканчивается
очередной этап фотоохоты
31 октября завершается
этап
подачи
октябрьских фотографий в рамках проекта
«Делаем все вместе календарь!» Из поступивших в оговоренные
сроки конкурсных фотографий жюри отбирает 5 лучших, а уже
позже – из этих пяти
будет выбрана фотография для календаря.
Фотографии должны
быть тематические, например, осенние, а также узнаваемые, поскольку речь идет о
календаре с видами нашего города. (стр. 4)
Концерт в Кейлаской церкви
31 октября в 18.00 в
Кейлаской церкви будет звучать колокольный перезвон. Перед
публикой выступит ансамбль «Арсис», которому как раз накануне
выступления
исполнится 15 лет. Именно 15
лет назад с образованием ансамбля колокольной музыки пришло в
Эстонию новое музыкальное направление.
Билеты можно приобрести в кассе Кейлаского культурного центра
либо на месте за час до
начала концерта. (стр.
6)
Выступает Инженерный
мужской
хор
В середине ноября в
Кейласком
центре
культуры с концертом
выступит Инженерный
мужской хор. Хор был
основан в 1987 году.
Среди участников хора
есть
представители
разных
специальностей, но большинство
имеет высшее техническое образование (отсюда и название коллектива). 14 ноября
этот хор отметит в Кейла своим выступление
21-й день рождения.
(стр. 6)
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haridus

Õpetajad räägivad parimast koolist

DORIS@KEILA.EE

Sel korral osalesid vestlusringis Keila Gümnaasiumi
õpetajad Lii Sepp ja Mirjam
Randaru, osa võttis lisaks Keila
Hariduse Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Helin Vaher.
Parima kooli manifest kirjeldab olulisemaid probleeme, mis seisavad täna kooli
ees. Mis on see, mis muudab
töö koolis raskeks?
Lii: Me püüame luua turvalist õpikeskonda turvameeste,
kaamerate, lukus uste, kiipkaartide ja muude abivahenditega. Arvan, et tegelikult ei
loo turvalisemat keskkonda
turvamees. Kui väärtushinnangud on paigas, on ka keskkond
turvaline.
Turvalise õpikeskkonna
saamiseks oleks seega vaja
baasväärtusi, mida nii õpetajad kui õpilased hindaksid. Millised on need püsivad
väärtused? Kuidas nendeni
jõuda?
Lii: Minu arvates on püsivad
väärtused sõnastatud kümnes
käsus. Riikides, kus usul on
suurem mõju, on väärtushinnangud rohkem paigas.
Mirjam: Esimene asi on
eeskuju. Kahjuks küll alati ei
suuda ise ja ei suuda ka iga
kolleeg igas situatsioonis eeskujuks olla.
Lii: Kuivõrd suur on tänapäeval ema-isa eeskuju? Kodus
tihti ema-isa ei ole. Nende asemel on teler ning arvuti. Lapsed kasvavad ise.
Mirjam: Väiksemad lapsed
siiski peavad vanemaid eeskujuks.
Helin: Probleem on ka selles, et kodus saab laps kehtestatud reeglitest aru, koolis aga
on teised lapsed, kellel pole
samad reeglid. Laps aga tahab
olla kamba liige.
Lii: Väärtused tuleb kokku
leppida ja püüda selgeks õpetada. Selleks tuleb saavutada
ka teatud tase ühiskonnas, et
vanemal oleks aega.
Mirjam: Tuleb jõuda sinnamaani, et kui on probleem,
siis julgeksime rääkida, mitte
ei otsiks süüdlast, vaid lahendust.
Suure hulga lapsevanemate
väärtushinnanguid
ilmselt kiirkorras muuta ei
ole võimalik. Kas see aitaks,
kui kool siin initsiatiivi näi-

taks ning lastest alustaks?
Lootes, et lapsed siis oma
vanemaid õpetaks - on ju
vähemalt algkoolis õpetaja
õpilasele autoriteet.
Lii: See oleks suurepärane,
kui nii läheks.
Mirjam: Inimeseõpetus toimub esimesest klassist lõpuni
välja, see aine peakski rääkima
väärtustest, inimesest, perekonnast. Minu arvates keskendutakse meil liigselt minale.
Helin: Üks asi on õppekava,
aga koolil on kahtlemata ka
muid vahendeid. Tean kooli,
kus toimub iga nädala alguses
kogunemine, kus kogu koolipere häälestatakse ühele lainele. Ka muud ühised üritused
aitavad hoida kooli meelsust
ning positiivsust.
Lii: Õpetajate koosseis tuleks sügavalt läbi vaadata, neid
koolitada. Tegelikult arvan, et
õpetaja väärtushinnangud on
enamasti paigas, kuid kuidas
teha nii, et seda oskaks ka edasi anda?
Mirjam: Arvan, et palju
sõltub õpetajast. Võime ükskõik kui ideaalsed tingimused
luua, aga kui see pole õpetaja
loomuses, siis ta ei hakka seda
tegema.
Alati on koolis olnud neid
õpetajaid, kes käivadki tükitööd tegemas, tundi andmas.
Ju nad jäävad ka kooli, jääb
vaid loota, et neid oma majas
võimalikult vähe oleks.
Nii manifestis kui tänases
vestluses on rõhutatud lapsevanema rolli. Kuidas siduda lapsevanemaid senisest
enam? Tihedam koosolekute
korraldamine vaevalt aitab.
Mirjam: Ei aita, kui sisu
jääb samaks.
Helin: Tavaliselt toob vanema kooli soov näha, kuidas
just tema lapsel läheb. Sellele
saaks liita annuse informatsiooni.
Lii: Vanemates klassides
edevus ei tööta, seal on teine
oluline teema – mis mu lapsest
saab.
Lapsevanemaid tuleks koolitada.
Helin: Ehk võiks kooli
juures olla koolituskeskus?
Näiteks minu kui murdeikka
jõudma hakkava poisi ema pea
on küsimusi täis, kuid vastuseid alati ei ole. Lapsevanemal
on halb tunda, et koolist tuleb
ainult paljas märkus või halb
hinne. Võiks tulla ka toetust,
arutlust koos õpetajaga, kuidas
last paremini suunata.

Lühidalt
Õpilased valmistasid
tervislikku ja säästlikku einet

Üle-eelmises lehenumbris ilmus Keila Hariduse Sihtasutuse koostatud parima kooli
manifest. Mida arvavad aga selles dokumendis kirjeldatud probleemidest ning
nende lahendamise võimalustest Keila
koolide õpetajad?
doris matteus
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Neljapäeval, 16. oktoobril
tähistati Keila gümnaasiumis
Maailma toidu päeva. Selle puhul toimus 7.-9. klasside esinduste vahel võistlus „Tervislik
ja säästlik eine“.
Iga esindus pidi valmistama
tervisliku eine, mille koostisosad ei tohtinud maksta rohkem kui 50 krooni. Selle tõestuseks pidid kõik tiimid alles
hoidma ostutšeki. Koostisosade ettevalmistamine oli lubatud
varem kodus ära teha. Kohal
vajaminevad vahendid pidi iga
klass ise kaasa võtma.
Kohal oli ka zürii, kes kogu
protsessi jälgis. Hinnati kogu
protsessi, eine tervislikkust,
maitset, omapärasust, välimust
ja nutikust. Žüriisse kuulusid direktori KT Marika Ivandi, Merike Heide, Kristi Salus, käsitöö
ja kodunudse õpetaja Annely
Teimann, lisaks esindaja abiturientide, õpilaste ja vilistlaste
seast. Võitjad kuulutatakse välja novembrikuus.

Vaheajal noortekeskusesse

Keila koolide ühisaktus 1.septembril lauluväljakul
Mirjam: Klassijuhataja töö
südamega tegemiseks on õpetaja koormus täna liiga suur.
Oleme rääkinud väärtustest, koostööst ning lapsevanema rollist. Mis tahab
muutmist aga õpetamise
osas? Millest alustada?
Lii: Me ei oska valida, võtame kõik, mis on õpikus antud,
võtame veel kaheksa kitsalt
trükitud küsimust peatüki lõpust ka. Inimesed on nii kinni
selles, et kõik tuleb ära õppida,
kogu töövihik tuleb täita.
Tegelikult peaks õpetaja
ülesandeks olema selle kõige
olulisema väljatoomine, mille
õpilane peab selgeks saama, et
ülejäänut mõista. Sellisel juhul
jääks aega ka õppimise huvitavamaks tegemiseks.
Aga meie ei oska seda, sest
meid on faktipõhiselt õpetatud. Me ei saa tahta õpetajalt
seda, mida pole talle õpetatud.
Mirjam: Kui eesmärgiks
on teadmiste rakendatavus ja
koostööoskuste arendamine,
seab see tingimusi ka õpperuumile – arvuti, teatmeteosed, liigutatav mööbel, esitlusvahendid.
Lii: Igal juhul on vajalik, et

palk, mida õpetaja täna teenib
30 tunniga, oleks välja teenitud normaalkoormusega, milleks on 18-20 tundi.
Kui annaksin 18 tundi nädalas, siis ülejäänud 22 tunni
jooksul oleks mul võimalik
tõesti mõelda, kuidas viia läbi
tunnis seda, mille poole püüdleme. Saaksin hakata loomingut tegema.
Senises vestluses on juttu olnud pea kõikidel parima
kooli manifestis käsitletud
teemadel. Kas selles dokumendis on midagi ka puudu?
Millised küsimused tekkisid?
Mirjam: Veidi selgusetuks
jäi, mis siis teeb Keila koolist
parima?
Lii: Manifest ongi üldine dokument, mis seab eesmärgid.
Kõik edasine lähtub sellest.
Eks konkreetsed vajadused
loovad kooli näo. Õppesuunad
tulenegu huvidest ja vajadustest.
Õppeprogramm ei peagi
olema teine, olulisem on hoiak,
identiteet. On olnud juttu, et
nn tootside seltskond tuleks
koondada ühte klassi, kus neid
on võimalik paremini rakenda-

Foto: märt lillesiim

da. Praktilist õpet saab toetada
huviringide tegevusega.
Mirjam: Näiteks Laagri
koolis on eraldi huvikool. Lapsel on peale koolipäeva võimalik samas majas ning sama
õpetaja käe all oma huvialaga
tegeleda.
Lii: Täna on ka riik algatanud oma väärtusarendusprogrammi. Riiklik õppekava on
muutmisel.
Meie siin Keilas üritame otsida, üritame avastada, kuidas
olukorda parandada. Küsimus
on, kas me peaksime sõnastama oma eesmärgi iseseisvalt
või ootama riigi tegevuse tulemusi ning neist lähtuma.
Tõsi, Keila on ka varem paljudes asjades olnud teerajaja.
Mirjam: Kui oodata ära valmis tehtud programm, siis jääb
meil üle vaid nõustuda. Kui
olen ise sõnastamise protsessis
osalenud, pean nõustuma, sest
olen saanud oma mõtted välja öelda ning vajadusel vastu
vaielda. Võimalus, et inimesed
kokkulepitut täitma hakkavad,
on ise mõeldes suurem.
Lii: Täna ei ole üldse haaratud õpilane. Suured arutavad,
aga mida laps mõtleb? Õpilastega tuleb kindlasti arutada.

Esmaspäevast reedeni toimub sügisvaheajaga seoses
noortekeskuses hulk erinevaid
üritusi. Nädala esimesel poolel
on võimalik mängida Nintendo WII mängu, lisaks toimuvad
piljardi- ja lauatenniseturniirid.
Esmaspäev on pühendatud
keskkonnale kui leiab aset kirbuturg. Peale lõunat saab Tiiu
Jalaka juhendamisel õppida
lipsust pärleid valmistama või
omal käel proovida paberi tegemist.
Kolmapäeva iseloomustatakse fraasiga ”Hooli ja oska”.
Siis külastatakse Tallinna loomade varjupaika ning õhtul
saavad nii suuremad kui väiksemad osa võtta tsirkuse töötoast, kus näidatakse kuidas
zongleerida ja akrobaatilisi
trikke teha.
Neljapäeval avatakse uus
bändiruum. Kohal on ka Allan
Vainola, kes lisaks avakõnele
esitab kohalolijatele ka paar
lugu.
Reedel saab omal käel proovida multifilmide tegemist ja
vaheajanädala lõpetab järgmine kokkusaamine loenguseeriast ”Süübime subkultuuridesse”. Seekord on teema punk&
emo, millest teeb ülevaate
Tarmo Roos. Esineb ansambel
Kukeprotest.
Rohekem infot vaheajal toimuva kohta saab noortekeskuse kodulehelt.
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Hingedepäeva kontsert Inseneride Meeskoor laulab
Keilas
Keila kirikus
urmas mägi
tiina kodumäe
arsis

31. oktoobril kell 18 kõlab
Keila kirikus kellade muusika.
Esinejaks Arsise kellade ansambel, kes sai äsja viisteist
aastat vanaks.
Samaaegselt tähistati ka
käsikellamuusika 15ndat aastapäeva, sest Arsise kellade
ansambli loomisega jõudiski
taoline muusika viljelemise
kunst esmakordselt Eestisse.
Oma 15 tegevusaasta jooksul on Arsis korraldanud sadu
ja sadu kontserte, esinenud
mitmel pool laias maailmas,
andnud välja viis CD-plaati,

rajanud kellade koolid Tallinnasse ja Tartusse ning pööranud noori ja vanu kellamängu
usku.
Kauaks meelde jäävaid esinemisi on olnud palju. Nende
seas on etteasted kroonitud
peadele ja kõrgseltskonnale,
südant soojendavad vastuvõtud väikestes kultuurimajades,
esinemised
ekstreemsituatsioonides kui mängida tuli
20-kraadises
pakases
või
40-kraadises kuumuses. Palju
toredaid koostööprojekte on
seljataga ja mitmed põnevad
veel ees. See, et kellamuusika
ravib ja kosutab hinge, on arsislaste jaoks vana tõde.

See teadmine ajendaski ansamblit oma sünnipäeva auks
korraldama
hingedepäeva
kontserdid Eestimaa erinevates kirikutes.
Kontsertidel Keilas, Põltsamaal, Tõrvas, Võrus ja Põlvas
kõlavad ansambli lemmiklood
läbi aegade.
Tuntud ja vähem tuntud
lugude kõrval tuleb ettekandele ka Arsise kellade ansambli sünnipäevaks tellitud teos
Tõnu Kõrvitsalt. Kontserti juhib Arsise dirigent ja kunstiline juht Aivar Mäe.
Piletid saadaval eelmüügis
Keila Kultuurikeskuses ja tund
enne kontserti kohapeal.

foto: arsis

INSENERIDE MEESKOORI PRESIDENT

Novembri keskel annab
Keila Kultuurikeskuses tasuta
sünnipäevakontserdi Inseneride Meeskoor.
Koor on asutatud 1987. aastal. Umbes 2/3 koori tänasest
koosseisust on varem laulnud
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilises Meeskooris. Lauljate hulgas on mitmete erialade
mehi, neist enamus inseneriharidusega. Paljud laulumehed on oma varases nooruses
laulnud või pilli mänginud
muusikakoolis.
Muusikalist
kõrgharidust omab vaid meie
peadirigent, Eesti Muusikaakadeemia
emeriitprofessor
Ants Üleoja, kes on juhatanud
koori selle asutamisest alates.
Talle on assisteerinud mitmed
noored dirigendid. Juba teist
hooaega on koori abidirigentideks Eesti Muusikaakadeemia
üliõpilased Kuldar Schüts ja
Killu Rasva.
Kooris laulvate meeste
seast on kokku pandud kaks
vokaalansamblit, kelle esinemised on alati pälvinud kuulajate suure vaimustuse. Need
on juba 1959. aastal alustanud “Kuninglik Kaelkirjak” ja
1993. aastal loodud “Viisaru”.
Mõned koori liikmeskonda
kuulunud insenerid on koorist
lahkumise järel endale valinud
isegi kutselise laulja tee.

foto: inseneride meeskoor

Aastate kestel on koor edukalt osa võtnud mitmetest
rahvusvahelistest ja kohaliku
tähtsusega võistulaulmistest.
Lisaks Eestimaale on laulu- ja
huvireisid viinud laulumehi
mitmetesse Euroopa riikidesse, aga ka USA-sse ja Kanadasse. Koor on oma olemasolu
kestel osalenud kõikidel Eesti
Üldlaulupidudel ning meestelaulupäevadel. Erinevale publikule esineb koor keskmiselt
15 korral aastas.
Koori repertuaari kuuluvad
Eesti ja paljude teiste kaasaegsete heliloojate ja klassikute teosed, nii ilmalik- kui ka
sakraalmuusika.
Seesama meeskond tuleb
Keilasse 14. novembril 2008.
tähistama oma 21. sünnipäeva
tasuta kontserdiga Keila rahva-

le. Miks just Keilasse? Paljud
meeskoori liikmed (k.a. siinkirjutaja) on otseselt või kaudselt kas enne või nüüd seotud
selle kiiresti areneva koduse
linnaga. Oleme ennegi esinenud Keila kirikus, kuid Kultuurikeskuses esmakordselt.
Sellega seoses on meie kava
ka ilmalik ja rõõmsameelne
(kaastegevad meie koori kuuluvad lõõtsavirtuoosid Juhan
Uppin ja Siim Rikker). Esitame
ka Gustav Ernesaksa 100.-le
sünniaastapäevale pühendatud
võistulaulmise kava. Loodame
väga, et kõik muusikahuvilised
saali ära mahuvad.
Täname ka kõiki toetajaid,
kes aitavad seda meeldivat
sündmust korraldada: Keila
Linnavalitsus, Harju KEK, Nelico OÜ.

kasulik teada

Ujula puhtus on ujuja teha

Keila linna internetifoorumis on tõstatatud küsimus puhtuse kohta Keila Tervisekeskuses. Rahul ei olda ujula, pesuruumide, garderoobi ega ka jõusaali ja
spordisaali puhtusega. Tervisekeskuse
müügi- ja teenindusjuhi Kadri Tomera
sõnul ollakse probleemist teadlikud, kuid
puhtuse hoidmine on nii Tervisekeskuse
töötajate kui külastajate ühistegevus.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Ujulas on üheks suuremaks
mureks ujumismütside mittenõuetekohane kasutamine.
Tihtilugu võib veemõnusid
nautimas näha nii noori lapsi kui ka täiskasvanuid, kellel
pikad või lühemad kiharad
kinni sidumata. Kadri Tomera:
„Ujumismütsid ei ole vajalikud ainult selleks, et näeks,
kuhu ujuda, vaid ka selleks, et
basseini puhastusautomaatika
filtrid ei ummistuks. Endal on
ka parem ujuda, kui ei pea kätega juuksekarvu pidevalt eest
lükkama, sest basseini suurem

koristus toimub vaid kord ööpäevas.“
Kõige häirivamaks asjaoluks
on, kui lastebasseini juhtub
sattuma väikelapse väljaheide, mis võib päris pikaks ajaks
teistel suplejatel ujumisisu ära
võtta. Kadri Tomera: „Tegemist
on ikkagi üksikjuhtumitega,
aga antud juhul peaksid hoolsust üles näitama just väikelaste vanemad ning samuti
on Tervisekskuses müügil ka
spetsiaalsed ujumismähkmed,
mida kindlasti palume kasutada“.
Hea on meeles pidada, et
basseiniruumi ei ole lubatud
kaasa tuua sööki ja klaastaaras

foto: erakogu

jooki. Kui kellelgi nälg näpistama hakkab, on võimalik külastada tervisekeskuse kohvikut.
Et olukord Keilas tegelikult
väga hull ka ei ole, tõendab tõsiasi, et kevadel tunnistas Äripäev oma uuringus Keila ujula
Harjumaa puhtaimaks.
Tervisekeskuse spordisaal
on Lääne-Harjumaa üks parimaid treeningsaale ning seepärast kasutavad seda väga paljud

treeningrühmad igas vanuses
sportlastega. Et tagada saalis
puhtus ja põrandate säilimine,
peavad kõik spordisaali kasutajad kandma vahetusjalanõusid. Kui põrand on liivane, on
kukkumised kerged tulema ja
sellega tõuseb ka vigastuste
oht. Kadri Tomera: „ Pallisaali koristamine toimub öösiti,
seepärast võib hommikune
välisjalatsites treenija rikkuda

kõikide edasiste pallijate treeningtunnid. Enim probleeme
on olnud just koolilastega, kes
välisjalatsites tulevad hommikustesse treeningtundidesse.“
Vahetusjalanõusid
peab
kasutama ka jõusaalis. Lisaks
sellele, et üldine ruumi väljanägemine on parem, püsivad
nii ka trenažöörid kauem töökorras ja endal on ka mõnusam
treenida, kui sodi masinate va-

hel ei ole.
Tervisekeskus on tänaseks
seitse aastat vana ja kuigi on
märgata esimesi väsimise
märke, on keilakad oma ühist
spordirajatist suhteliselt hästi
hoidnud. Kompleksi töötajad
püüavad hoida keskuses korda
ja puhtust, kuid ilma koostööta külastajatega, head tulemust
ei saavuta.
Kriitika alla on kohati sattunud ka tervisekeskuse töötajad, kuid Kadri Tomera lubab,
et teenindajad annavad omalt
poolt parima, et külastajad
tunneksid end mugavalt ja lahkuksid keskusest tervematena.
Pidev tagasiside ja ettepanekud
külastajatelt on teretulnud.
Küll aga lubab Kadri Tomera mitte vastu tulla külastajate
soovile müüki panna friikartuleid.
Kevadel taasavatud kohvikus saab tervisekeskuse nimele kohaselt värskeid suppe ja
puuvilju. Tervislikud on isegi
lastele müüdavad pulgakommid, milles puuduvad säilitusning värvained.
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„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
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile (1919-2006) pühendatud näitus.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668
FOTONÄITUS „PÄRANDKULTUUR METSAS“
Fotonäituse eesmärk on
soodustada pärandkultuuri
rakendust metsas.
Harjumaa raamtukogu
lugemissaal Keskväljak 15 Tel:
6780394

teater
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“DZINNIMÄNG” - SUVETEATER
19.november kell 19:00 Pilet:
110.- / 90.Humoorikas lugu üksindusest,
üksteise mõistmisest, inimlikkusest ja teineteise leidmisest.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
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
INSENERIDE MEESKOORI
KONTSERT
14.november kell 19.00 Tasuta
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“… JA PÄÄSTA MEID ÄRA
KURJAST“
26.oktoober kell 14.00
Ergo-Hart Västriku ja Taisto
Raudalainen’i film
Sissepääs muuseumi piletiga
Harjumaa muuseum Linnuse

tn. 9
Tel: 6781668

kino
“MINA OLIN SIIN”
Kinobuss
19.november kell 16:15 Pilet:
40.Film põhineb Sass Henno romaanil “Mina olin siin. Esimene
arest”.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

muud üritused
LOENG „MUDILASE IMETAMINE JA VÕÕRUTAMINE”
24. oktoober kell 10.00
Kui kaua võiks lapsele rinda
anda? Võõrutamise viisid ja
nipid.
Juttu räägib ja küsimustele
vastab imetamise nõustaja
Jana Kima. Hind perele 25 kr.
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31 www.hiirekese.ee
MEENUTAME URSULA PIPENBERG-PÕKS’I
25.oktoober kell 12.00
Harjumaa muuseum Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668
KIRBUTURG
27.oktoober kell 13:00
Kaubelda võib: moeaksessuaaridega, korralike riietega,
muusika tarvetega, arvutimängudega, sporditarvetega,
raamatutega.
Täpsem info ja eelregistreerimine kuni 23.oktoobrini:
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
TAASKASUTUSE TÖÖTOAD
27.oktoober kell 14.00-15.15 –
lipsust pärlite valmistamine
Kell 15.30-16.45 – paberi valmistamine
Juhendab Tiiu Jalakas
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
EKSKURSIOON TALLINNA
LOOMADE HOIUPAIKA
29.oktoober kell 11.00
Registreerimine kuni 27.oktoobrini
Oodatud on kõik annetused
loomade varjupaika. .
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
TSIRKUSE TÖÖTUBA
29.oktoober kell 18.00
Zongleerimine ja akrobaatika.
Oodatud igas vanuses noored
ning pered. Läbiviija MTÜ
Tsirkusekool.
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
NOORTEKESKUSE UUE
BÄNDIRUUMI AVAMINE

Palju õnne!

30. oktoober kell 19.00
Tervituskõne tuleb tegema
muusik Allan Vainola kes astub
üles ka paari looga.
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
KOHTUMINE KIVIRAIDUR
KÜLLI AUS`IGA
30.oktoober kell 15.00
Kiviraidur -kunstnik Külli Aus
kohtub huvilistega.
“Laulud kivile “näituse lisana
tutvustab kunstnik omaloomingulist luulet
Harjumaa raamatukogu
lugemissaal Keskväljak 15 Tel:
6780394
MULTIFILMIDE VALMISTAMISE TÖÖTUBA
31.oktoober kell 14.00
Vajalik eelregistreerimine kuni
30.oktoobrini.
Juhendab Karmo Tihane
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE VOL 4, PUNK & EMO
31.oktoober kell 19.00
Pungi ajastust teeb ülevaate
Tarmo Roos. Kontserti annab
noor punkbänd Kukeprotest.
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F Tel.
6099089
KONVERENTS “KAS PAEKIVIL IDANEB TURISMISEEME?“
5.november kell 11.00 – 17.00
Tasuta
Osalemiseks registreerida
aadressil www.hedc.ee. Registreerumise viimane tähtaeg on
30. oktoober
Keila Kultuurikeskuses
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb
4 loengust (7.nov, 21.nov,
5.dets)´a 2,5 tundi algusega
kell 10.00
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
LASTEKIRJANIKUD KEILAS
13. november kell 12.00
Kirjanike tuuri käigus tulevad
lastekirjanikud Heiki Vilep ,
Jaanus Vaiksoo, Aidi Vallik,
Ilmar Trull või Katrin Reimus.
Keila Algkool
Info tel: 6780394

kogudus
24.pühapäev pärast nelipüha
26.oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
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Sündinud

Oskar Vaher

Avaldame sügavat

On mälestus helge ja puhas

Avaldame kaastunnet

kaastunnet Liia Idarand’ile

Ei kunagi muutu see tuhaks

Silvia Mitile

Avaldame siirast kaastunnet

kalli

Liiale lähedastega venna

VENNA

Töökaaslased AS-st

Rein Kalda

surma puhul

Harju Elekter

surma puhul.

Sipsiku rühma

Töökaaslased

lapsed ja vanemad

VENNA
surma puhul.

Elektrotehnika

Mälestame
Südamlik kaastunne

Ludmilla
Vint`i

Silvia Mittile kalli

VENNA
kaotuse puhul.

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele

Keila lasteaed Sipsik

Keila linna
Pensionäride Ühendus

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
Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841
Sauel avatav kohvik-bistroo
otsib oma meeskonda rõõmsameelset ja hakkajat kokka,
saaliteenindajat ja nõudepesijat. Eelnev kokatöö kogemus
on soovitav. Kandideerimiseks saatke CV hiljemalt nov.
lõpuks e-posti aadressile rainis.
maasing@mail.ee . Info tel.
56638888.

TEENUS
Otsid oma kodule ostjat?

Kutsu meid appi! ERI Kinnisvara 15 aastat turul! Mario Teller,
mario@eri.ee. M: +372 517 1118

KINNISVARA
Müüa garaaž Keilas Vasara
tänaval. Kahekordse garaaži
esimene korrus. Hind 40 000.tel: 5123038
Müüa või üürile anda
suur garaaž Jõe tänaval. Tel.
6044047, e-post: martoksmann@hot.ee
Soovin üürida 1 toalist korterit Keila linnas. 52 35 958
Rendile anda äripind Keilas,
Jaama tn 11. Telefon: 56476313,
e-post: meelis.kiirats@hotmail.
com

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 kotti hind
40 krooni kott (680 kr/m3).
Kohaletoomine Keilas ja Keila
ümbruses 200 krooni. Tel.
56211200
Pakume klaas- ja kivivilla
puistevilla koos paigaldusega
alates 285 EEK m3 (hindadele
lisandub käibemaks 18%), info.
tel.53029454. Samuti pakume
fassaadi ja põranda penoplasti
(-20%). Küsi ka teisi vajaminevaid ehitusmaterjale! Info
tel.53321522, e-mail: info@
tarnekor.ee.

MÜÜK
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679

reklaam ning kuulutused keila lehes

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

6588 569. 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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KLIENDIPÄEV laupäeval 25.oktoober kell 12-15
Hinnad alates 17 000 kr/m²

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

KONONSOODS
KO
OO
O
OOS
O
S
ONS
N SOODSAM
SOO
SSOODS
OOOODSAM
DSAM

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

ad
Soods

hinnad

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

6990.-

TURVAUKS 900 X 2100 MM

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

HINNAS SISALDUB:
- STANDARDVÄRV
- VANA UKSE EEMALDAMINE JA
UTILISEERIMINE
- UKSE PAIGALDUS
- TURVANAGAD JA -LUKK
- UKSESILM, VÄLISED PIIRDELIISTUD
- ROOSTEVABAST TERASEST LÄVEPAKK

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

+

„Fotojaht 2007
– 2008“

TASUTA MÕÕTMINE JA TRANSPORT

GLASKEKI PAIGALDUSE KORRAL

3030.-

PVC-AKEN 1530 X 1370 MM

on kõigil soovijatel võimalik osta
Keila linnavalitsuse infosekretärilt ja
Keila Tervisekeskusest.
Fotoalbumi hind on 125.Albumisse on koondatud üle saja pildi
kolmekümnelt autorit, kes osalesid terve
aasta kestnud fotojahis.

OSTAD PLASTIKAKNAD JA TURVAUKSE
KOOS VÕI ERALDI, MEILT SAAD IKKA
HEA HINNA. OSTA KASVÕI ÜHE KAUPA.

+

KAMPAANIA KEHTIB: 25.10. - 08.11. KA.

TAANI TÜÜPI PUITAKNAD. SAKSA TÜÜPI PUIT- JA PUITALUMIINIUMAKNAD, RÕDUUKSED. PVCAKNAD, UKSED, VAHESEINAD. KLAAS-ALUMIINIUMFASSAADID. TURVA- JA TULETÕKKEUKSED.

WWW.GLASKEK.EE

TASUTA TELEFON:

1883

HINNAS SISALDUB:
- VANA AKNA EEMALDAMINE JA
UTILISEERIMINE
- AKNA JA VEEPLEKI PAIGALDUS
- TSINGITUD VEEPLEKK

TASUTA PVC-AKNALAUD

(VÄHEMALT 3 AKNA OSTJALE, 250 MM, VALGE)

