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Nädal Lõppes, teine algas

Isadele

Keila – meie oma linn

Isa käskis noa ja kahvliga süüa ja ilusti istuda.
Õpetas ujuma, pani autorooli niipea, kui jalad pedaalideni ulatusid, sundis tütardel autoratta vahetamist harjutama, katusele ronima, ehitusel abistama. Luges unejuttu vahelduseks vene-, soome- ja
võrukeelsena. Harjutas „ulata see“ ütlemiseks
kasutatud hääletooni järgi aru saama, kas ulatada
on parasjagu vaja ristpeaga kruvikeeraja või haamer. Õpetas protsente arvutama.
Isa on endiselt esimene, kes saab telefonikõne
pärast seda, kui olen teisele autole otsa sõitnud.
Isa on see, kes häda korral ikka appi tuleb. Kes ei
ütle „ära võta südamesse“, kui keegi on poliitikust
tütrele halba teinud. Kes oskab nõu anda ja endiselt
alati kõike teab.
Mis ma ilma issita teeksin?
Olen kuulnud, kuidas issi organiseeris Volga
minu haiglast kojutoomiseks.
Olen kuulnud, kuidas siis, kui arst lubas kuuvanuse
lapse tunniks ajaks õue viia, issi mind süles hoides
täpselt tund aega vundamendi ääre peal istus.
Mäletan, kuidas esimesel koolipäeval issi kaameraga aktust filmis.
Mäletan, kui pettunud ma olin, kui sain teada, et issi
ei saagi mu põhikooli lõpuaktusele tulla.
Mäletan, kui bändiga paar aastat tagasi kontserti
andsin, istus issi terve kontserdi (helipuldi ees, sest
ma ütlesin, et seal on parim heli), ja kuulas
rokkbändi korralikult lõpuni.
Mäletan, kuidas ma teismelisena tahtsin täiskasvanulikum olla ja püüdsin iga hinna eest issi asemel
isa öelda.
Mul on siiani issi.

keila leht
leht@keila.ee

Olen seotud Keilaga aastast
1972, mil asusin tööle Harju KEKi. Keila elanikuks sain neli aastat
hiljem ja sellest ajast olen linna
arengut huviga jälginud, tundnud
nähtud arengutest rõõmu ning
kurvastanud ja vihastanud nende
üle, kes ilust ja heakorrast ei oska
lugu pidada.
Paraku – mida ilusamaks muutub kesklinn ja mida rohkem saab
seal valitsevat korda ja puhtust
nautida, seda suuremaks muutuvad kontrastid ühe linnaosa vahel,
mõjudes enam mitte meepotti
sattunud tilga, vaid juba tubli
kulbitäie tõrvana. Otse kesklinna
kõrval, Kalda tänava ja jõe vahel
laiub varemelinnakuks muutunud
endise riidevabriku viimistlusosakonna hoonestik, kuhu on
kõikidele vaba sissepääs. Viimase
aasta jooksul on seal olnud kaks
tulekahju, varemetes mängivad
poisid seiklusmänge ja paugutavad tundmatutest relvadest
– lausa ime, et seni pole kuulda
seal toimunud õnnetustest. Peale
kõige muu on tegemist kõige
suurema häbiplekiga Keila linna
välisilmes, mille kõrval kähku
maha lammutatud valmimata
turuhoone näis lausa tulevikupaleena. Vähelohutav on teada, et
kunagi määramatus tulevikus on
sellele alale planeeritud elamukvartal, mille planeeringu võitsid
Leedu arhitektid; praeguses kriisisituatsioonis on ilmselge, et see
on kaugema tuleviku visioon.
Viimistlusvabriku varemed
pidavat olema eraomand, aga
usun surmkindlalt, et linnavõimul
on õigus ja kohustus nõuda, et
see inetu ja ohtlik varemelinnak
kiiremas korras lammutatakse.
Tänapäevast tehnikat kasutades
käib see kiiresti ja lammutusjääkide äraveoga poleks põhjust

Fotod: valdur vacht

kommentaar

kiirustada, sest need häiriksid
vähem silma ja peaasi – poleks
noorukitele ja teistel juhukolajatele ohtlikud.
Loodan, et linnajuhid varemete
suhtes midagi ette võtavad ja oma
seisukoha ajalehe kaudu avalikkusele teatavaks teevad.		

Enno Fels,
Keila abilinnapea:
Tuula 5 kinnistu planeerimine on kahjuks tõepoolest
soikunud.
Eelmisel aastal läbiviidud arhitektuurikonkurss
oma huvitava lahendusega
andis optimismi räämas ala
muutmiseks atraktiivseks
elu- ja puhkepiirkonnaks,
küll aga ilmselt lähiajal see
teoks ei saa.
Linnavalitsus on kinnistu
omanikuga mitmel korral

suhelnud - uurinud edasiste
tegevuste kohta, teinud
ettekirjutuse kinnistu korrastamiseks, kuid positiivse
tulemuseta. Omaniku majanduslik seis halvenes ning
käesoleva aasta septembris
kuulutas Harju Maakohus
välja pankroti.
Pöördume kindlasti ka
täiendavalt pankrotivara
halduri poole selgitamaks
olukorda. Samuti loodame,
et kinnistu leiab parema
omaniku.

Erik Tohvri, kirjanik

Nädal piltides

Kultuurikeskuses avati näitus “Avalikult isiklik - mõte ja mõjutus”

Keila nädalaleht

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

Foto: märt lillesiim

vastutav väljaandja:
doris matteus

Kultuurikeskuses toimus konverents “Kas paekivil idaneb turismiseeme
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

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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Uuest aastast toetab linn laste ja
noorte huvitegevust pearaha kaudu

Alates 1. jaanuarist 2009 toetab Keila linn
lisaks spordile ka noorte muud huvitegevust pearaha süsteemi alusel.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavolikogu oktoobrikuu istungil kinnitatud uus
noorte huvitegevuse toetamise kord kehtestab reeglid huvitegevuse toetuse määramiseks
ning maksmiseks Keila 6-19aastastele noortele. Seni kehtis pearahal põhinev toetusskeem vaid spordi valdkonnas.
Noorte huvitegevus on kehtestatud määruse mõistes
noorte süsteemne juhendatud
tegelemine huvialaga vaba
tahte alusel tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.
Pearaha
määratakse
6-19-aastasele (k.a) lapsele või
noorele, kelle enda ja kelle vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.
Toetust ei taotle siiski laps ega
tema vanem, vaid see füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või
muu eraõiguslik juriidiline
isik, kelle juures laps või noor
huvitegevusega tegeleb. Toe-

tussumma kantakse samuti
nimetatud juriidilise isiku arvele.
Määrus esitab tingimused
ka noorte juhendajale, et olla
kindel tema asjatundlikkuses.
Nimelt peab juhendaja olema
erialase ettevalmistusega, pedagoogilise haridusega või
omama pikaajalist konkreetse
huvitegevuse valdkonnas noorte juhendamisel.
Pearaha suuruse igaks eelarveaastaks kinnitab Keila Linnavolikogu pärast linnaeelarve
vastuvõtmist.
Konkreetsele
lapsele makstava pearaha suurus sõltub sellest, kas toetatav
tegevus toimub Keila linnas
või väljaspool seda, samuti sellest, kui tihti huvitegevusega
tegeldakse. Kõrgem on pearaha lastele vanuses 13-19 aastat, et soodustada nn raskes
vanuses noorte tegelemist oma
huvialaga. Toetatakse laste tegelemist kuni kahe huvialaga,
millisel puhul jagatakse pearaha kahe ala vahel vastavalt
kummagi tegevuse mahule.
Toetuse taotlemiseks esitab
taotleja (juriidiline isik, kes

pakub lastele huvitegevuse
võimalust)
linnavalitsusele
vormikohase taotluse hiljemalt
1. detsembriks (toetuse taotlemiseks esimesel poolaastal)
või 1. juuniks (toetuse taotlemiseks teisel poolaastal). Koos
taotlusega tule esitada lapsevanema vormikohane kinnitus.
Linnavalitsus teeb otsuse
toetuste andmise kohta esimeseks poolaastaks 1 kuu jooksul
pärast linnaeelarve vastuvõtmist. Toetuse andmise teisel
poolaastal otsustab linnavalitsus 15. augustiks.
Pärast teotuse määramise
otsuse tegemist sõlmib linnavalitsus taotlejaga hiljemalt 1
kuu jooksul lepingu. Pärast lepingu sõlmimist kantakse toetus taotleja pangakontole.
Pearaha põhimõtte sisseviimisega loodab linn parandada
noorte huvitegevuse võimalusi
ning tõsta huviringide initsiatiivi ning iseseisvust.
Noortespordi toetamiseks
on pearahaskeem kehtinud
juba aasta, spordiklubid on
sellega edukalt kohanenud.
Baaspearaha suurus oli 2008.
aastal 5700 krooni lapse kohta
aastas.

Laienenud Rõõmu kaubamaja esimene etapp on külastajatele avatud – uues majaosas
avasid
uksed
tööstuskaupade osakonnad.
Juba kevadel algasid Rõõmu
kaubamajas suuremad ehitustööd, alustati kaupluse laiendamist. Nüüd on käes aeg, kus
esimene etapp on valminud
ning tööstuskaupade osakonnad kolinud uude, juurde ehitatud ossa. Keila Tarbijate
Ühistu
marketingiosakonna
juhataja Helle Rätsepa sõnul
on kaupade väljapanek valmisriiete ja jalatsite osas hetkel

küll veidi kitsas, kuid laienemise jätkudes saavad kõik osakonnad piisavalt väljapanekuruumi:
„Ka
vahekäigud
muutuvad avaramaks, mis võimaldab klientidel tooteid rahulikult vaadelda ja valida.“
Kaubamaja laienemise järgmine etapp hõlmab toiduosakonna uuendamist. Käesoleval
hetkel toimubki nn.

Foto: ryhannon

vanas osas pinnase väljakaevamine, et alustada senisest suurema toiduosakonna ehitamist.
Helle Rätsep: „Müügipinda lisandub peaaegu kaks korda ja
see võimaldab Rõõmu Kaubamaja toiduosakonna sortimenti rikastada väga erinevate kaubaartiklitega.“
Novembri keskel peaks val-

Teeme kalendri 2010
oktoobrikuu pilt valitud

Lõvi Leo käis Rukkilille
lasteaias

Uue Rõõmu kaubamaja esimene etapp on valmis
DORIS@KEILA.EE

Lühidalt

“Teeme kalendri 2010” esimeseks kuu pildiks sai žürii
otsuse tulemusena Kertu Paalaroosi foto „Uus tänav“.
Aasta kestva fotokonkursi
jooksul valitakse iga kuu lõpus
laekunud piltide seast välja
üks kuu pilt, mille autor saab
auhinnaks 3000.- väärtuses
kinkekaardi Olympuselt. Lisaks
valitakse välja 5 parimat fotot,
mille seast tehakse valik loodava kalendri jaoks.
Teeme Kalendri 2010 konkursi tulemuseks on parimate
fotodega Keila kalender. Iga kuu
viimaseks päevaks oodatakse
äratuntavalt Keilas tehtud ja
vastavat kuud ilmestavaid pilte.

uudis

doris matteus

3

mis saama ka korralik kliendiparkla Rõõmu Kaubamaja ümber. Helle Rätsep: „Arvestades
Keila elanikkonna noorust lisanduvad parklatesse ka laiemalt joonitud parkimiskohad
lastega peredele, et oleks ruumi laps ja tema turvatool ohutult autost sisse-välja võtta.“
Helle Rätsep loodab, et ehi-

tustööd ei ole kliente liigselt
häirinud. Sel aastal välja makstava püsikliendiboonuse summat vaadates võib samuti järeldada, et püsikliendid ei ole
Rõõmu Kaubamaja jätnud. Nimelt maksab Keila Tarbijate
Ühistu sel aastal boonusena
välja üle 5 miljoni krooni.

31. oktoobril toimus Keila
Rukkilille lasteaias liiklusohutuse päev. Keila konstaablijaoskonna politseinikud selgitasid
lastele helkuri vajadust ning
õpetasid, kuidas käituda valgusfooris põleva punase, kollase ja rohelise tule korral.
Liiklusohutuse päeva korraldas Keila konstaablijaoskond.
Lastel oli külas ka Lõvi Leo, kellega mängiti erinevaid harivaid
mänge. Kui mängud mängitud
ja liiklus selge, jagas Lõvi Leo
lastele ja õpetajatele helkureid
ning selgitas samas, kuhu ja
kuidas tuleb helkur kinnitada.
Politseinikud andsid lasteaiale ka üle erinevaid infovoldikuid ja brosüüre, mida edaspidi
õppeprogrammis kasutada.
Peale õpetlikku osa läksid
lapsed õue, kus neid ootas üllatus - politseiauto. Lapsed said
lähemalt näha politseiautot nii
seest- kui ka väljastpoolt, lasta
sireeni ja vilgutada erinevaid
tulesid ning vilkureid.
Üritust filmis ka TV 3 ning
nagu ühest intervjuust selgus,
tahtis üks väike poiss saada politseinikuks.
Madis Melzar
Keila konstaablijaoskonna juht
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Jõe tn 57b detailplaneering

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus võttis
5. novembril 2008 korraldusega nr 401 vastu Jõe 57b
kinnistu ja selle lähiümbruse (29.10.2008 muudetud)
detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Keilas, raudteest lõuna pool
Jõe tänava ääres tootmismaal elamuala tootmisalaks
ülemineku piiril. Detailplaneeringu ala suurus on 4,4
ha. Planeering hõlmab Jõe
57b ja Jõe 57c tootmismaa
sihtotstarbelisi kinnistuid,
nendega piirnevat Jõe tänava lõiku, olemasolevat Kaare tänavat ning magistraaltee koridori Kaare tänava
pikenduseks.
Planeeringuga kavandatakse Jõe 57b krundi keskossa (krundi pindala on 34
196 m2) uue tootmiskompleksi – plasttorude tehase
rajamine. Planeeritud on
kuni kahekorruseline tootmishoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga 5600 m2
ja kõrgusega 13,5 m.
Sellega seoses on lahendatud raskeveokite liiklusküsimused Kaare tänava
kaudu ja rida tootmisprotsessiga kaasneda võivaid,
planeeringu elluviimiseks
vajalikke keskkonnakaitse
tingimusi, mis käsitlevad
müra, saasteaineid, lõhna

jne. Puhvertsoon olemasolevate elamute ja planeeritava tootmishoone vahele
moodustatakse põhiliselt
kõrghaljastusega. Jõe 57b
krundi Jõe tänava poolse
piiri äärde on planeeritud
10 m laiune kõrghaljastusvöönd ning 3 m kõrgune
hekk. Tootmisterritooriumi
idapoolsele piirile on kavandatud 3 m kõrgune aed, mis
toimiks ühtlasi ka võimaliku müra leviku tõkkena.
Krundi läänepiiri ja osaliselt
ka lõunapiiri ääres on kavandatud
kõrghaljastuse
vööndi laiuseks 30 m.
Sama linnavalitsuse korraldusega
tunnistatakse
kehtetuks Keila Linnavalitsuse 3. juuli 2008 korraldus
nr 291 – Jõe tn 57b kinnistu
ja selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine
ning Keila Linnavalitsuse
4. septembri 2008 korraldus nr 352 – Jõe tn 57b kinnistu ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine.
Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
18.11 – 01.12.2008 Keila Linnavalitsuses tööajal.

Keskväljakule paigaldatava jõulukuuse kohta laekus Keila linnavalitusse
1.novembriks 4 pakkumist.
Kaks pakutud kuuske
kasvavad praegu Keila linnas. Ülejäänud puud asuvad
Vasalemma vallas ja Tuula
külas.

Keila jõulukuuse valimisel arvestatakse kuuse hinda, selle asupaika, kättesaamise võimalust ja transpordi
hinda.
Kuusk pannakse Keskväljakule püsti novembri
lõpus. I Advent on 30.novembril.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus			
6790700
G4s Eesti				
1911
AS Keila Vesi avariitelefon
6780927
AS Eesti Energia avariitelefon
1343
OÜ Varahooldus avariitelefon 24 h 6391420
Hädaabinumber			
112
Politsei				
110

Maa-amet müüb Keilas maad

Haapsalu mnt 57d ja 59 detailplaneering
Keila Linnavalitsus algatas 23. oktoobril Haapsalu
mnt 57d ja 59 kinnistute
detailplaneeringu,
mille
eesmärk on nimetatud kinnistutele ehitusõiguse ulatuse määramine, ärimaa

Valida on nelja kuuse vahel

kinnistutele
efektiivsete
maakasutuse- ja kaasaegsete arhitektuursete tingimuste seadmine ning eraldi
teemaa krundi moodustamine. Planeeringuala suurus on 2,4ha.

Maa-amet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Keila linnas asuva Koidu tn 10b kinnistu
(katastritunnus 29601:015:0038, pindala 2160 m²,
sihtotstarve elamumaa). Alghind on 1 209 600
krooni, tagatisraha 120 900 krooni.
Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab täiendavat
informatsiooni (sh on võimalik tutvuda ka asukohaga kaardil) Maa-ameti kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 675 0126 ja 675 0152.

Krimiuudised

madis melzar

Keila konstaablijaoskonna juht

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 49 sündmust, millest 18 olid Liikluseeskirja rikkumised (turvavarustuse
mittekasutamine,
valesti parkimine ja peatumine,
3 loata juhti). Liiklusjärelevalve käigus pidas politsei kinni
ka kolm alkoholijoobes isikut,
kes juhtisid mootorsõidukit.
Kinni peetud isikutel polnud
see esimene kord purjus peaga autot juhtida, nende suhtes
alustati kriminaalmenetlust ja
nad tunnistati kahtlustatavaks.
Probleeme on jätkuvalt turvavarustuse mittenõuetekohase
kasutamisega,
liiklemisega
ülekäiguradadel nii autojuh-

tide kui jalakäijate poolt ning
helkuri
mittekasutamisega.
Kuna seoses teede korrastamisega Keila linnas on muutunud
mõnes kohas liikluskorraldus,
siis palun olla tähelepanelik ja
jälgida liiklusmärke ning teekattemärgistusi.
Nädala jooksul peeti kinni Keila linnas kaks alaealist
noormeest, kes olid tarvitanud
alkoholi ning viibisid öisel ajal
avalikus kohas. On esinenud
juhtumeid, kus Keilas elavad alaealised käivad vargusi
toime panemas Laagri Maksimarketis (viimati sel nädalal
ning lapsed olid vanuses 12-13
aastat). Materjalidega tegeleb
noorsoopolitsei.
Siit palve lapsevanematele
– palun jälgige, kus ja kellega
viibivad Teie lapsed ja millega
nad vabal ajal tegelevad või
milleks nad kasutavad Teie
poolt antud „kommiraha“.
Registreeriti 5 juhtumit,
kus inimesed olid alkoholijoo-

bes või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist kolm isikut
toimetati
politseiosakonda
kainenema. Jätkuvalt rõhutan,
et igasugune alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku
kohta joobnud olekus ilmumine ning seal viibimine, mis
solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on
keelatud.
Toimepandud kuritegudest
teatati 3 korral. Allika tn ühest
korterist varastati tööriistu
ning Keila linnas ühe firma
territooriumilt varastati kaablit. Mõne tunni pärast peeti
kaabli varguses kahtlustatavad isikud Keila linnas politsei
poolt kinni.
Sel nädalal üritas üks isik
varastada Rõõmu Kaubamajast kampsunit, kuid kuna isik
oli varasemalt kaupluse turvatöötajatele „tuttav“, siis hoiti
tal eriti tähelepanelikult silm
peal ning kauplusest väljumisel peeti ta kinni ning tema

seljakotist avastati kauplusest
varastatud kampsun. Kuna isikule polnud see vargus esmakordne, siis alustati kriminaalmenetlust ja isik peeti politsei
poolt kahtlustatavana kinni.
Kuna ilmad lähevad järjest
sombusemaks ja pimedamaks,
siis kasutage kindlasti
HELKURIT.
g4s

1911

27. oktoobril kell 19.30 SOS Lasteküla lapsed ei kanna pimedas helkureid. Tehtud
märkus ja räägitud helkuri vajalikkusest (kohustusest seda
kanda) pimedal ajal.
28. oktoobril kell 09.00
- Paldiski mnt. ja Jaama tn.
ristmikul laternapost viltu sõidetud.
01. novembril kell 01.0005.00 - Haigla estakaadi alt
noored ära saadetud (kolm
korda).

Конкурс на продолжение
строительства новой школы
Участие в следующем
этапе конкурса на продолжение строительства новой школы приняло участие 7 фирм.
Конверты с предложениями были сегодня
открыты в мэрии. По
словам вице-мэра Э.
Фельса, результат конкурса можно считать
позитивным, поскольку было много участников.
Окончательный
выбор
строительной
фирмы, которая продолжит начатые работы, будет сделан в ближайшее время. (стр. 3)
Кейла – наш город
В своем письме к городским властям житель нашего города писатель Эрик Тохври
пишет о том, что уже с
1972 года внимательно
наблюдает за развитием Кейла. В частности,
автора беспокоит постоянно растущий контраст между нарядным
центром и окраинами
города, которые приходят все в более заброшенное состояние. Прежде всего имеется ввиду
состояние
строений
бывшей фабрики одежды, где только за последнее время произошло
два
пожара.
Строения находятся в
частной собственности,
но тем не менее городское
правтиельство
имеет полное право потребовать от владельца
приведение принадлежащей ему территории
в достойный вид. (стр.
2)
Ответ на письмо
встревоженного читателя
На письмо Э.Тохври
отвечает вице-мэр Э.
Фельс, по словам которого приведение в порядок упомянутой в
письме
территории
бывшей фабрики действительно пока приостановлено. И по вопросу состояния участка
городские власти также
общались с владельцем. Из-за финансовых
проблем в начале сентября текущего года
владелец участка объявлен банкротом.
(стр. 2)

День
рождения
молодежного центра
На школьных каникулах с 27-го по 31-е
октября городской Молодежный центр праздновал свой день рождения. В рамках этого
события прошло много
интересных мероприятий. В первой половине
недели в центре можно
было попробовать поиграть в новую компьютерную игру «NintendoWii». Игра вызвала
большой интерес, поэтому центр всерьез задумался о прибретении
такой игры в свою собственность. Во вторник
состоялся традиционный бильярдный турнир. В среду впервые в
нашем городе был проведен цирковой мастеркласс с участием известной семьи цирковых
артистов Вахер. В четверг друзья животных
отправились в гости в
Таллинский приют для
домашних животных. В
пятницу проходили соревнования по настольному теннису. В завершении можно сказать,
что такое празднование
дня рождения позволило каждому желающему найти занятие по
интересу. (стр. 6)
Новая студия звукозаписи
В прошлый четверг в
Молодежном
центре
было торжественно открыто новое помещение, в котором можно
не только проводить
репетиции музыкальных групп, но и осуществлять звукозапись
музыки. Конечно, качество такой звукозаписи
пока далеко от идеала,
но этого вполне достаточно для того, чтобы
послужить стартовой
площадкой для молодых музыкантов. (стр.
6)
Международный
турнир по дзюдо
1 ноября в Кейла состоялся международный турнир по дзюдо,
организатором которого стал спортивный
клуб «Ооками». В туринире приняло участие 296 спортсменов
из 20 клубов. Представители клуба «Ооками»
всего завоевали 23 медали, из которых 8
было золотых. (стр. 6)

Päevakorral

Reede, 10.11.2008 • Nr 41 (53)

uudis

Keskpargist tahetakse luua Keila
suurim turismimagnet
Aprillikuus kirjutasime Keila keskpargist
ning esimestest ideedest selle korrastamiseks. Tänaseks on ettevalmistustega
edasi liigutud, ideed täpsema vormi võtnud ning projekt koostamisel.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Kõigi mõtete teostamine
sõltub küll suuresti rahalistest
võimalustest, kuid järgnevalt
tutvustame tänaseks tehtud
tööd ning edasisi täpsustunud
plaane.
Keila keskpark võiks meelitada huvilisi ka mujalt
Linna soov on muuta Keila
keskpark kui linna üks olulisem roheala atraktiivsemaks
ning luua eriline koht, mida
tuldaks vaatama ka väljastpoolt Keila linna. Keila linnaaednik Inge Angerjase sõnul
on olulisim eesmärk, et Keila
saaks endale korrastatud ja
läbimõeldud pargimaastiku:
„Maastiku, kus lisaks tavalistele pargielementidele leidub
piisavalt tegevust, justkui suures looduse õppeklassis.“
Ideekavandi autor OÜ Lootusprojekt on projekti loomisel ainet saanud suuresti pargi
ajaloost – tegemist on endise
kalmistuga. Ajaloole vihjatakse tänapäevasemas võtmes,
mitte rõhutades paika kui en-

dist surnuaeda, vaid vihjates
spirituaalsuse
olemasolule
erinevate sümbolite ja maastikuliste elementidega. Lisaks
tuuakse sisse hariv aspekt.
Park jaguneb kolme ossa
Pargi keskväljaku poolne osa
on kavandatud esindusliku sissepääsuna, mis on osake kesklinnast. Esindusliku osa ja vast
kogu pargi kõige atraktiivsem
element saab olema päikesekell koos veesilmaga, Päikesekell on üks pargi peamisi sümboleid - kohtuvad maa, päike,
vesi ja aeg.
Teine tähtsam sissepääs parki on raudteejaama pool. Seda
kirjeldab ideekavandi autor
Kersti Lootus kui romantilist
ala, kus istuda ja meenutada.
Tegemist on ühe armastatuma
istumiskohaga ning samas on
just seal ekSponeeritud rõngasrist ja tugimüür istmete
taga on hauakividest laotud.
Kolmas sissekäik, veetorni
juurest on hariva sisuga. Tähtsa elemendi moodustab veetorn ise, mis on kavas muuta
tähetorniks.

Paldiski maantee poolses
osas püütakse pargile anda tänapäevasemat ilmet, seal oleks
koht ka laste mänguväljaku
jaoks.
Et aidata külastajatel tähepargis olevaid sümboleid paremini mõista, on kolme sissepääsu (Paldiski mnt, Haapsalu
mnt ja Uusapostliku kiriku)
äärde planeeritud infostendid,
mis tutvustavad pargi ajalugu
ja tänast olukorda.

kõige moodsam valgus-, pildistamis- ja teadustehnika:
„Tornis saab olema kõik vajalik
korralikuks taeva uurimiseks.“ Tavainimene
vaba ligipääsu
tehnikale
siiski
ei
saa. Küll
aga loodetakse
torni
kõrvale
pai-

Tähetorn pargi tõmbenumbriks
Pargis täna kasutuna seisva
veetorni võimalike funktsioonide üle on palju arutletud. Tänaseks on jõutud seisukohale,
et Tähepargi üldises kontekstis oleks sobivaim torn kujundada tähetorniks. Tähetorni
on muu seas kavandatud koolituskeskus, planetaarium ja
kõige tähtsam – observatoorium. Selleks on projekti
kaasatud ka astronoomiahuviline Raivo Hein, kelle eestvedamisel peaks
Tähetornist kujunema
pargi kese ning Keila
peamisi turistimagneteid.
Raivo Heina sõnul
saab projekti elluviimisel Keila observaEndine veetorn Keila keskpargis
tooriumis olema Eesti

galdada väiksemad kaamerad,
millega ka linnakodanikud taevast saavad vaadata.
Keila linnas tema hinnangul taeva uurimist otseselt
takistavat
valgusreostust
ei ole.

Foto: märt lillesiim
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Suur trükipress ja isetehtud paber
12. novembril avatakse Paldiskis Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseumis pisigraafika
näitus. Väljas on ligi 50 kuivnõela tehnikas
tehtud tööd ja neid kõiki seob valmimine kahel oktoobrikuisel laupäeval ühe ja
sama õpetaja käe all ühes ja samas kohas.
kerttu soans

Graafika töötoad Keilas viis
läbi kunstnik Kadi Kurema,
kes toimetas Tallinnast muuseumisse oma isikliku paarsada kilo kaaluva graafikapressi,
vaskplaadid, paberid, naasklid,
värvid, lahustid, lapid. Mõlemal laupäeval proovis kätt üle
paarikümne huvilise, nende
seas oli nii eelkoolilapsi kui ka
noormehi gümnaasiumi viimasest klassist ja kunstiõpetajaid.
Usutavasti oli just trükipress
see, mis nii palju rahvast kokku meelitas. Linoollõiget taignarulliga pressida saab ju igal
ajal igas ruumis, kuid kuivnõela tehnikas oma kraabitud
plaati tõelise pressiga trükkida
– see on haruldane võimalus
ka kunstiõpetajatele ja teise
ala kunstnikelegi.

Keila ja graafika
Kadi Kurema oli Harjumaa
Muuseumisse kutsutud Eesti
Rahvuskultuuri Fondi stipendiaadina. ERKFondi allfond
– Olev Soansi mälestusfond
toetab Keilast pärit noorte
kunstniõpinguid ja graafikaga seotud sündmusi. Graafika
workshop sidus mõlemat: töötoad Harjumaa Muuseumis ja
näitus Paldiskis ning eelkõige
– kuivnõela tehnika õpetamine
noortele kunstihuvilistele.
Kadi Kurema viis kursused
läbi talle omase tõsise pühendumusega. Suur osa paberitest, millele trükiti, olid Kadi
enda tehtud. Workshopi sissejuhatuses rääkis Kadi graafika ajaloost ja ajast, mil ta ise
õppis kunstiakadeemias, kus
üheks tema õppejõuks oli ka
Olev Soans. Kadi oli üles riputanud paar peotäit enda pisi-

Graafika töötoad Harjumaa muuseumis
graafikat, millele toetudes oli
hea rääkida kompositsioonist,
värvidest, trükkimisest, koloreerimisest (graafika elavamaks muutmisest värvidega),
pasparteerimisest ja paljust
muust graafikaga seonduvast.
Ebakindlus ja julgus
Kuivnõela tehnika kõige tuntum viljeleja on Eesti kunstis
olnud kindlasti Eduard Wii-

ralt. Tänapäeval selles tehnikas graafikud just väga palju
ei tööta, sest see nõuab palju
käsitööd ja kannatust. Kadi
Kurema kunsti jaoks sobib
see tehnikaid aga just seetõttu, et see on väga soe nagu on
soe ka Kadi mõte ja huumor.
Kunstniku käe jälg on tuntav
igas kuivnõela tehnikas tehtud
töös ja vahel mõjuvadki need
graafilised tööd justkui peened

Foto: erakogu

joonistused, kuigi pliiatsiga ei
õnnestu kunagi saavutada just
kuivnõelale omast sametist sügavust.
Kursustel osalenute tööd
Paldiskis on igaüks omamoodi kunstiteos. Neis on esimest
korda graafikas ennast väljendava noore inimese poeetilist
ebakindlust, kuid sama palju
on neis ka tänapäevast esteetikat ja julgust katsetada.

5

Lühidalt
“Doonor on elupäästja”
Regionaalhaigla verekeskus
korraldab
joonistusvõistluse
“Doonor on elupäästja”.
Osalema on oodatud I–IV
klasside õpilased Tallinna,
Haapsalu, Rakvere, Narva, Keila,
Rapla ja Paide koolidest. Koolide valik otsustati teha nende
linnade järgi, kus suvel toimusid doonoritelkide üritused.
Võistlused viiakse koolides läbi
joonistamise või klassijuhataja
tundides ning osaleda võib ka
kollektiivse tööga. Siis võib ühe
töö kallal osaleda terve klass ja
töö formaadil ega tehnikal piire
ei ole. Võistlustöö peaks edasi
andma lapse ettekujutuse sellest, kes on doonor ja kuidas
doonoriveri aitab päästa inimelu. Töö peab olema tagaküljel
varustatud loetavalt kirjutatud
õpilase nime, kooli ja klassiga.
Iga kool võib ühe vanuserühma
peale välja panna 5 tööd.
Võistlustööde esitamise viimane tähtaeg on 15. november
2008 a.

Taaskasutuse moetöötuba „Soodsalt moodsaks“ Harjumaa Muuseumis
Harjumaa Muuseumis Keilas
toimub 16. novembril ja 7. detsembril 2008 kell 12.00-14.00
taaskasutuse
moetöötuba
„Soodsalt moodsaks“. Töötoa
eesmärgiks on anda nõu, kuidas vanadest riideesemetest
uus, huvitav ja kantav rõivas
valmistada. Lisaks saab ideid
erinevate faktuuride ja kaunistusvõimaluste loomise kohta.
Töötuba juhendab moekunstnik Anu Hint.
Huvilistel tuleb kaasa võtta
niit, nõel, nööpnõelad, joonlaud, kriit, käärid ning vanu
riideesemeid, mida soovitakse
ringi teha. Töötoa osalustasu
on 50 krooni.
Lisaüritusena toimub 16. novembril kell 10.00-12.00 Harjumaa Muuseumi fuajees vanade
riiete vahetuslaat. Laadal on
võimalik koju kappi kogunenud
riideid, mis enam selga ei lähe
või silma ei rõõmusta, vahetada ja ära anda.
Taaskasutuse moetöötuba
täiendab Harjumaa Muuseumi näitust „“Taluperenaine“
ja „Maret“ juhistega jõulupühadeks“, mis on avatud 5. novembrist 2008 kuni 11. jaanuarini 2009.
Info ja registreerimine Harjumaa Muuseumis.
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Noortekeskuse uus bändiruum Toimus 1.rahvusvaheline
judoturniir
on kui helisalvestusstuudio
kadi kroon

spordiklubi ookami

KROON@KEILA.EE

Eelmisel neljapäeval avati Keila noortekeskuses uus
bändiruum. Avamispeol käis
ka muusik Allan Vainola, kes,
kunagi Keila noortesse pillimängu pisiku süstis.
Vanast bändiruumist viidi
uude üle trummid ja pillivõimud. Käesoleval aastal saadi
stuudiotehnikaks vajalik ANK
Varaait projektikonkursi kaudu, tänu millele oli võimalik
soetada uus tehnika. Lisandusid mikrofonid ja tehnika salvestamiseks, helipult, arvuti
ja stuudiomonitorid. Seega
saab uut bändiruumi kasutada ka helissalvestuse stuudiona. Siiski ei saa loota, et
noortekeskuses olev tehnika
võimaldab kõrgekvaliteedilisi
salvestusi. Helitehnik Kaspar
Brandt peab tehnikat piisavaks
demode lindistamiseks. Profistuudiotega aga päris rinda ei
pista.
Noortele ansamblitele on
aga demode lindistamisvõimalus väga tähtis, kuna hüppelauana mõjuvale noortebändide konkursile saab siseneda
vaid demode abil.
Lisaks on uues ruumis tehnika ka dj-dele ja mõned valguselemendid.
Erinevalt eelmisest bändiruumist on praegune kaetud
spetsiaalse heliisolatsiooniga.
Lisaks sellele, et ruum on lindistamiseks ideaalne, kuna ei
teki kajasid ja lindile jääb heli
puhtalt, ei kostu niivõrd palju
ka müra välja. Seega ei tohiks
harjutav bänd lähedal olevaid

Noortekeskuse vana bändiruum
inimesi oluliselt segada.
Noortekeskuse bändiruum
sai alguse 2003.aastal, kui
ansambel Aknool korrastas
ühe keskuse kola täis seisnud
ruumi, tõi sinna oma tehnika,
mida lubas kasutada ka teistel
pillihuvilistel noortel. Enne
seda viis kitarrist ja helilooja
Allan Vainola Keila noortekeskuses läbi mõned kitarritunnid, millega tekitas huvi
pillimängu vastu tulevaste
bändipoiste seas.
2004.aastal soetati ANK
projektirahadega korralik bänditehnika, sh trummid. Ruum
remonditi ja kaeti munarestidega. Samal aastal käis noortekeskuses külas Siiri Sisask,
kes tõi noortele kingituseks
elektri-, bass- ja akustilise kitarr ning süntesaatori.

X-Unpretended uues bändiruumis

foto: ank

Hetkel käib bändiruumis
harjutamas kaheksa erinevat
ansamblit, lisaks mõned üksikharjutajad.
Noortekeskusest alustanud
bändidest ehk tuntuim on Juhan tegi, nüüdse nimega Tonight We’ll Talk About..., kes
pääses sel aastal MTV korraldatud noortebändide konkurisil Soundwave poolfinaali.
Neid mängitakse aeg-ajalt ka
raadiojaamades. Lisaks on
noortekeskuses
harjutamas
käinud noortebändi konkursi
finaali jõudnud ansamblid The
Nymph ja Börte.
Noortekeskuse töötaja Maret Pärnametsa sõnul on mõningates noortekeskustes Eestis küll bändiruum olemas, aga
nii vinget, kui Keilas nüüd on,
pole ta teistes näinud.

foto: kadi kroon

Enne teeleminekut astu läbi ka Havannast!

1.novembril toimus Keilas
I Abloy Rahvusvaheline Judoturniir, mille korraldajaks oli
Spordiklubi Ookami. Kokku
osales võistlustel 296 osavõtjat, 20 klubist, mis teeb turniiri
üheks suuremaks võistluseks
Eestis. Kokku võitis Ookami
klubi 23 medalit, millest 8
olid kuldsed. Selline medalie
hulk tegi Ookami klubi turniiri kõige paremaks judoklubiks. Järgmine oli Spordiklubi
Kempo Pärnust, 7 medaliga,
mis näitab meie tugevust teiste klubide üle. Seega suured
tänud treeneritele, kes õpetavad lapsi. Usume, et kunagi
ka meie hulgast on mõni poiss
või tüdruk, kes jõuab Olümpiamängudeni.
Kuid tähtsam sellest on
kasvatada noortest kõrge moraali, intellektuaalse ja füüsise
tasemega ühiskonna liikmed.
Ühtne pere ja ühised eesmär-

laura toots, thinking art

gid on olulised juba lapseeas,
seetõttu on tähtis, et lisaks
tavapärasele
treeningprogrammile saavad lapsed kogeda
ka võidurõõmu ja kaotusvalu
rahvusvahelistel
võistlustel.
Selle tee on läbinud meie kõigi
lemmik judokas Aleksei Budõlin ( Olümpia pronks ), kes
järgmine hooaeg on lõpetamas
tippsporti ja usub, et ainult nii
võime liikuda õiges suunas.

Ookami Keila rühmast tulid
medalile Christine Sallo, Anette Paalman, Mattias Rootalu ja
Hendrik Parik.
Täname kõiki toetajaid:
Abloy OY Eesti, Keila Tervisekeskus, Puma, Kodu Grupp,
Ukramet, Remax Professionals
ja Eesti Judoliitu. Kuid suurimad tänud on teeninud meie
klubi lapsevanemad, kes aitasid ürituse läbi viia.

vaba aeg

Noortekeskus tähistas
koolivaheajal sünnipäeva
janne jaagant
KEILA ANK

Koolivaheaja raames, 27.31. okt pakkus noortekeskus
mitmeid põnevaid üritusi igas
vanuses noortele.
Nädala esimesel poolel sai
esmakordselt Keila noortekeskuses proovida Nintendo-Wii
mängu, mis sai laenutatud
Saue noortekeskusest. Mäng
osutus üllatavalt populaarseks
ning pakkus noortele põnevat
vaheldust tavalistele arvutimängudele, pakkudes ka füüsilist liikumist. Suure huvi tõttu
on võimaluste korral noortekeskusel plaan mäng ka endale
soetada.
Esmaspäeval
tutvustati
lihtsaid võimalusi, kuidas olla
keskkonnasõbralik. Uudistati
üles pandud näitust prügist ja
prügi sorteerimisest ning tuldi
kauplema kirbuturule. Tiiu Jalakas tegi ka taaskasutuse töötoa, kus noored said võimaluse
valmistada lipsust pärleid ja
meisterdada ise paberit.
Teisipäeval leidis noortekeskuses aset traditsiooniline
piljarditurniir, ning paar päeva hiljem peeti maha turniir
Muhu noortekeskusega.
Kolmapäeval aga oli esmakordselt võimalus Keila noortekeskuse võimlas proovida
tsirkusekunsti. Kohale tuli siia
Vaherite tsirkuse perekond
(www.tsirkusekool.ee),
kes
õpetasid kaks tundi tsirkuse

Tsirkuse töötuba
töötoas nii noori kui ka täiskasvanuid žongleerima pallide, diabolo, rõngaste ja palju
muuga ning andsid võimaluse
akrobaatikaga end proovile
panna. Üritus oli väga positiivne ning meeldiva kogemuse said nii korraldajad kui ka
osavõtjad.
Neljapäeval külastati projekti ”Päike kuuti” raames
Tallinna Loomade Hoiupaika.
Osavõtjaid oli 14. Kokku jalutati 78 koeraga ning tegeleti 40
kassiga. Suure huvi tõttu on
Keila noortekeskuses kindlasti
toimumas varsti ka järgmine
külastuspäev.
Hoiupaika külastanud noored said päeva lõpuks ka väikese meene projekti ”Päike
kuuti” helkuri näol. Jätkuvalt
saab osta veel helkureid noortekeskusest loomade varjupai-

foto: MARET PÄRNAMETS

ga toetuseks.
Reedel said kõik huvilised
ise teha multifilme, keda abistas selles töös Karmo Tihane.
Õhtu tõi kokku aga pungi- ja
emokultuuride huvilised üritusele „Süübime subkultuuridesse”.
Sünnipäevanädala võib kokku võtta positiivselt. Erinevaid tegevusi jagus kõikidele
huvilistele ning igaüks leidis
oma. Noortekeskus oli avatud
tavapärasest varem, avades
oma uksed juba kella kümnest. Jätkuvalt sai käia internetis, mängida mänge ja teha
muid igapäevaseid toiminguid.
Noortekeskus tänab kõiki sünnipäevanädalast
osavõtnuid
ning loodab järgmise aasta
koolivaheajaks sama põnevat
ja huvitavat programmi pakkuda.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha

Kallis Eve,

Avaldame sügavat

Kallis Heidi, oleme Sinuga,

Avaldame Sulle

kaastunnet Heidi Ivaskile ema

kui jätad hüvasti

kaastunnet

näitus
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 „AVALIKULT
ISIKLIK – MÕTE JA MÕJUTUS“
4.-28.november
Fotograafid: Laura Toots, Helina Kõrm ja Kairi Leetus
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

teater
“DZINNIMÄNG” - SUVETEATER
19.november kell 19:00 Pilet:
110.- / 90.Osades: Luule Komissarov ja
Feliks Kark
Humoorikas lugu üksindusest,
üksteise mõistmisest, inimlikkusest ja teineteise leidmisest.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
INSENERIDE MEESKOORI
KONTSERT
14.november kell 19.00 Tasuta
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
ADVENDIKONTSERT - OLAV
EHALA LOOMINGUT JA TEISI
TUNTUD MELOODIAID
30.november kell 17:00
Pilet: 90.-/110.Olav Ehala loomingut ja teisi
tuntud meloodiaid esitavad
Olav Ehala, Lembit Saarsalu ja
Kristi Roosmaa.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

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
„JÕULULUGU”
Kinobuss (koguperefilm)
30.november kell 10:30
Pilet: 40.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

muud üritused
LOENG “MUINASJUTT LAPSE ARENGUS”
7.novembril kell 18.00-20.00
Osalemistasu 35.kell 20.00-21.00 kunstilis-praktiline töötuba: „Maalimine”.

Lektoriks ja juhendajaks MaiaReta Trampärk.
Vajalik eelregistreerimine
Loeng toimub Keila Kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73
www.erakoollate.ee
LOENG “TITA KASVAB SÜLES”
14.november kell 10.00 Tasu 25
kr perele
Nipid ja põhimõtted lapse
kandmiseks süles, kandelinas,
kõhukotis.
Räägib ja juhendab Katrin Suik
Hiirekese Mängutoas (Haapsalu mnt 31).
“AJARÄNNAK KIVIAEGA PAAPUA HÕIMUDEL KÜLAS”
19.novembril kell 13.00
Reiisisellide klubi
Eksootilise reisi muljeid jagab
Inna Lai.
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570
LOENG „2.-5. KUU VANUSE
BEEBI TOITMINE JA ARENG”
7. november kell 10.00
Hind perele 25 kr
Küsimusi ootab imetamise
nõustaja Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31 www.hiirekese.ee
LOENG „KUIDAS HOIDA JA
HOOLDADA VANA MÖÖBLIT?“
8. novembril kell 12.00
Tarkusi jagavad Tiit Hindpere Ennistuskojast KANUT ja
Andres Gailan Sadulsepp OÜst.
Loengul näidatakse fotosid
ning jagatakse kogemusi näitusel “Kõik algas kodust. Ursula
Pipenbeg-Põks” eksponeeritud
mööbli restaureerimisest.
Harjumaa muuseum
Linnuse tn. 9 Tel: 6781668
Osalemine muuseumipiletiga.
KIRJASTUSTE PÄEV
12.november kell 12.00 – 16.30.
Oma raamatuid tutvustavad
kirjastused: Kunst, Maalehe
Raamat, Egmont Estonia,
Varrak, Pilgrim ja Valgus.
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570
UKRAINA TSIRKUS
Lasteetendus, tsirkus
13.november kell 10.00 ja 13.00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
LASTEKIRJANIKUD KEILAS
13. november kell 12.00
Kirjanike tuuri käigus tulevad
Keilasse lastekirjanikud Heiki
Vilep , Jaanus Vaiksoo, Aidi
Vallik, Ilmar Trull või Katrin
Reimus.
Keila algkool Info tel: 6780394
TAIMESEADE
21.novembril kell 13.45
Seekord on teemaks

mälestus(leina)kimp. Kaasa
elupuu või kuuse oksad.
Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570

oma armsa ema

LAINE
PLOOM’i

POJA
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

MAASTIKUMÄNG „KADRIPÄEVA KAKERDUS“
26.novembril kell 11.00
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570
KERAAMIKA TÖÖTUBA
„JÕULUTASSI MEISTERDAMINE“
9. ja 23. novembril kell 12.0014.00. Osalustasu 200 krooni.
Esimesel kohtumisel saab savist tassi valmis voolida, teisel
korral toimub valmistatud tassi
katmine värviliste glasuuridega. Tassi tegemist juhendab
Kätlin Janson
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668
VANADE RIIETE VAHETUSLAAT
16. november kell 10.00-12.00
Võimalik vahetada või ära
anda riideid
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi algusega
kell 10.00
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
7.nov, 21.nov ja 5.dets.
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570
FOTOKONKURSS
„ERAMAA !“
Kuni 10. novembrini 2008
Konkursile oodatakse fotosid
tähelepanuväärsetest eramaa
tähistamise viisidest.
Harjumaa muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668
HIIREKESE 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
Piibli- ja palvetund
12.november kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2, Tel: 6044808
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Laine
Ploom`iga

Kolleegid

EÕRL Memento Harjumaa

Keila Tervisekeskusest

ja Keila Ühendused

Laulukaaslased

ja koridoris parketimustriga
klinkerplaat. Köögis on rõdu
ja Hansperdi eritellimusel
valmistatud lauaga köögimööbel jääb sisse. Lambid, rulood,
pesumasin ja külmkapp jäävad
korterisse. Hea soe keskküttega korter maja keskel.
Majas on kooldustasu 10.-rm.
Signalisatsioon. Kaabel TV. Kelder ja maja ees personaalne
parkimiskoht. Otse omanikult.
Korter on sissekolimiseks vaba.
Tule vaatama ja saame kokkuleppele. Tel: 56 628 428

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.

Mälestame

Helmi
Tõrukest
Avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Keila linna
Pensionäride Ühendus

Kuulutused
Töö
Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841
Keemilise puhastuse vastuvõtupunkt vajab töötajaid.
Asukoht Keilas ( Selver ) Töö
graafiku alusel. Sobib ka pensionäridele. Esemete vastuvõtmine ja väljastamine. Vajalik
eesti ja vene keele oskus.
Lisainfo tel. 56237070
Eramajja Keila-Joal vajatakse ausat ja kohusetundlikku
koduabilist/lapsehoidjat. Kiire!
Tasu kokkuleppel. Kontakttel:
51 00 293.
Tulen koristan Teie kodu,
maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel
55 99 23 01, 688 9723

TEENUS
Kas otsid oma kodule
ostjat? Kutsu meid appi! ERI
Kinnisvara 15 aastat turul!
Mario Teller, mario@eri.ee. M:
+372 517 1118.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448
Pottsepatööd.Ahjud,
pliidid, soemüürid, korstnad.
Tel.56387187.

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter 52.9
m2 Keilas Pae tn 4,3/5 H:890
000 eek. Keila kesklinnas asuv
maja on renoveeritud 2006,
soojustatud 15cm villaga ja
kaetud marmorociga. Toimiv
KÜ. Trepikoda remonditud.
Korteris plastikaknad, radiaatorid, vee- ja kanalisatsioonitorud vahetatud. Tubades on
kilp-, köögis laminaatparkett

Müüa 3-toaline ahiküttega
korter Keilas Aia tänaval, toad
eraldi planeering, korralik
remont. Hind 890 000 krooni,
50m2, 2/1. E-post: jorg@2kv.ee,
tel. 53308474.
Rendile anda äripind Keilas,
Jaama tn 11. E-post: meelis.
kiirats@hotmail.com, tel.
56476313
Müüa 1-toaline korter Keilas
Kruusa 15, esimesel korrusel.
Internet, panipaik, turvauks,
trepikoda lukus, pesumasin,
külmkapp, boiler, mööbli
võimalus, vann, keskküte,
kaabeltelevisioon. Üldpind 31.6
m², hind 650 000 kr. Kiire!
Tel. 58143555, e-post sekretar.
nasska@hotmail.com.

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).
Pakume klaas- ja kivivilla

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
Lehtpuu (mustlepp ja saar)
30-35 cm, 650 kr/m3;, ja 4055 cm, 625 kr/m3;. Hind kohaleveoga 4.5 m3 kaupa. Samas
osutame transportteenust 2,5
t kv kalluriga. Tel 5615 8990,
56669336.

MUU
Allika tänavalt kadunud
(04.10.2008) oranž isane
(kastreeritud) kass. 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.
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KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
Pikaajalised Keila piirkonnaga
seotud kogemused
aitavad meil leida just Teile
kõige paremini sobiva lahenduse.

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

a

Soods

AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN

JÕULUKOLLEKTSIOON 2008

Merike nooren
53 417 771

Kristjan Reinoja
51 09 002

merike.nooren@uusmaa.ee

Epp Mähar
korterid
55 620 918

Annika Mikk
564 66 121

annika.mikk@uusmaa.ee

Külli Friedrichson
maad ja majad
56 490 753

epp.mahar@uusmaa.ee

“LEPSON”

ERINEVAID TOOTEID
SUURTELE SUURUSTELE
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
MITMEID SOODUSTUSI
UUED JALATSID ,KÄEKOTID
LÕHNAD, PESU, KINDAD

kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

Autokaubad
Tutermaal

Rehvi mõõt

Muster

Hind

13”

H1
H1
H2
H2
N09
H2
H2
H2
H2
H2
H2
NICE
H2
C2
C2
H2
C2

400.470.490.470.450.500.510.510.550.520.560.600.730.700.560.770.1100.-

14”

tel. 678 0058

Müügil ka “SAVA”,
“NOKIA”
ja “ROADSTONE”
rehvid.

OLETE OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19, KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00
P-SULETUD

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

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

LAIAS VALIKUS PLUUSID, SEELIKUD,PÜKSID

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Pehme mööbli
soodusmüük

ad
d hinn

15”

E - R 9.30 - 19.00
L
10.00 - 15.00

16”

155
165
175/70
185/70
175
175/65
175/70
185/65
195/70
185/65
195/65
205/60
195/70C
195/70
205/55
215/75C

Hind

naelrehvil

470.550.570.540.520.590.600.600.640.610.650.690.810.790.650.860.-

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 15.00-18.00
L
10.00-14.00
Kohal uus sügiskaup.

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

SOODUS:

INFO:

Kõik Mustangi teksad 595.- EEK
Luanvi joped 200.-/350.- EEK

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB

25.novembril 2008.a. kell 11:00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
hoonestatud kinnistu asukohaga
Harjumaa, Keila linn

25. novembril 2008.a. kell 11:00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis suulisel enampakkumisel
korteriomandi, üldpinnaga 32,8 m²
Keila linnas 5-korruselises 1983. aastal ehitatud korterelamus aadressil

Heina tn. 6

Luha tn. 7 - 29

Katastritunnusega 29601:005:0074,
maakasutuse sihtotstarbega elamumaa,
pindalaga 1087 m²,
registriosa nr 12966202.
Alghinnaga 900 000.- krooni

Korter ei ole koormatud üürilepinguga.

Osavõtutasu (1000 krooni) ja tagatisraha (5000 krooni) tasuda
märgusõna all “oksjon” hiljemalt
24. novembriks 2008.a. Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbank’is.
Tagatisraha ja osavõtutasu mitteõigeaegse laekumise korral pakkujaid enampakkumises osalemisele ei lubata
Müügiobjektiga tutvumiseks registreeruda
eelnevalt OÜ-s Varahooldus
(Keskväljak 15, tel: 6391420)

Osavõtutasu (1000 krooni) ja tagatisraha (2000 krooni) tasuda märgusõna all “oksjon” hiljemalt
24. novembriks 2008.a. Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbank’is.
Tagatisraha ja osavõtutasu mitteõigeaegse laekumise korral pakkujaid enampakkumises osalemisele ei lubata
Müügiobjektiga tutvumiseks registreeruda
eelnevalt OÜ-s Varahooldus
(Keskväljak 15, tel: 6391420)

Müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos määratakse kindlaks
pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu
poolt. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Müügiobjekt antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimise päevale järgneval päeval. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised.

Müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos määratakse kindlaks
pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu
poolt. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Müügiobjekt antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimise päevale järgneval
päeval. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist
või esitatud lepingu täitmise tagatised.

Mõttelise osa suurusega 328/22713,
registriosa nr 3746702

alghinnaga 500 000.- krooni.

