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Uurijad ootavad
teavet kajakatest
Linnu-uurijad Eet ja Aarne
Tuule paluvad linnakodanike abi välja selgitamaks
selget pilti kajakate esinemisest linnas.
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Keila on Harjumaa kauneim omavalitsus
Möödunud pühapäeval, 16. augustil andis
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves
Kuressaares toimunud pidulikul üritusel
Keila linnapeale Tanel Mõistusele üle konkursi Kaunis Eesti kodu 2009 võitja tunnistuse ja seinaplaadi.
Autasuga kaasnes Eesti
Kodukaunistamise Ühenduse
poolt välja antud raamat, mil-

sport

les on pilte kõigist auhinnatud
kodudest. Teiste hulgas on ka
pildid Keila linnast. „Mitmel

korral kauneimaks omavalitsuseks esitatud Keila linn on
aastate jooksul märgatavalt
nägusamaks muutunud. Eriti
tasuks esile tõsta linnasüdant
(keskväljak, park ja kirikuplats), aga ka endisele militaarterritooriumile rajatud uut
elamu – ja puhkepiirkonda.
Nende ehitamisel on targalt
kasutatud Euroopa fondide

toetusi. Heakorra poolest paistab silma ka Keila tööstusrajoon. Paljud unistusteprojektid
on küll pooleli ja paberil, kuid
see, mis valmis, väärib igati
tunnustust“ on raamatus Keila
linna kohta kirjutatud.
Ka parima tööstusmaastiku
tiitel tuli Keilasse. Tunnustuse
pälvis AS Ensto Ensek. “Kogu
tehasekompleks mõjub so-

elu

Keila SOS
Lastekülas toimus
jalgpalliturniir
lk 6

liidselt ja rahulikult. Hooneid
ümbritseb lihtne, kuid hösti
läbimõeldud, väljapeetud, kergesti hooldatav ja igal aastaajal
meeliköitev haljastus. Esile
tuleb tõsta hästi korrastatud
ladudeala. Tehaseala kujunduse ja korrashoiuga näitab firma
hoolivust ja lugupidamist on
töötajate ning klientide vastu,”
kirjutatakse kogumikus.

Olukorrast Keila
lasteaedades
Keila lasteaedades alustab
uuest õppeaastast haridusteed 529 last. Enim
lapsi on endiselt Vikerkaare lasteaias - 247.

lk 3

Madu kodus ei ole
ohtlik
lk 6
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ARVAMUS

Nädal Lõppes, teine algas

Linn või asi

Keila on linna tiitlit kandnud juba mitukümmend
aastat, täpsemalt 71. Nagu korralikule linnale kohane, on olemas nii kirik kui kõrts, lisaks linnavalitsus,
kaks suuremat ja rida väiksemaid toidupoode, hulk
ettevõtteid. Linnaservas laiub lausa tööstuspark.
Nagu päris linn kohe. Aga...
Linnaservas tegutsevad usinalt koprad – langetavad puid mitmeski kohas jõe ääres. Isegi lubavad
end pildile jäädvustada.
Jõe pargis käivad huvilised juba aastaid linnulaulu kuulamas ning linde ja nende lauluviisi ära
tundmas.
Tellida tuleb eraldi uuring mõnevõrra tülikate
kaaslinlaste – kajakate – käitumise tundmaõppimiseks.
Üks tuttav Loode-Keilast kaebas paar päeva
tagasi kurepoegade öiste lennutundide üleliigse
lärmakuse üle.
Jõe ja Linnuse tänaval olen õhtusel ajal alati
tähelepanelik, et mitte autoga üle siilikeste sõita.
Või jäneste.
Hoolimata 71 aastast ei ole linn koos oma inimeste, transpordi ja tööstusega suutnud välja pressida
loodust ja maalähedust. Polegi siis nagu päris linn?
Või näitab see justnimelt linna jätkusuutlikkust, kui
inimene ja linnud-loomad rahulikult aastakümneid
koos suudavad tegutseda? Pigem ikka on õige
teine vastus.
doris matteus
doris@keila.ee

Testimas Keila uusi
kergliiklusteid
Viimase suvekuu
alguses, ilusal soojal päiksepaistelisel
õhtul, otsustasin
oma vastsoetatud
uiskudega uusi
rullradasi testima
minna.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Kuna autot ma ei oma ja
olen veendunud, et Keila suguses väikelinnas saab jalgrattaga
enamus asju aetud, liigun ka
terviseradadele kondijõul. See,
et uisutama minnes liigun Keila keskelt sihtpunkti jalgrattaga, mitte uiskudel, on muidugi
suuresti tingitud ka asjaolust,
et ratastega saabastel pidurdamine ei tule mul just kõige
efektiivsemalt välja.
Rajale jõudes tundsin, kuidas värske asfalt lausa kutsus
uisutama. Korraks tankimäe
poole vaadates oli selge, et minusugune
pühapäevasõitja
sealt mitte kunagi ei üles ega
alla suuda/julge sõita. Suuremad tõusud ja langused las
jäävad professionaalidele.
Olin lugenud, et kuigi rajad
pole ametlikult avatud, on nad
linnaelanike poolt aktiivselt
kasutusse võetud. Ja tõesti, tiirutamas oli näha palju inimesi
– nii ratastega, rulluiskudel ja
-suuskadel kui ka lihtsalt kõndijaid ja lastega jalutajaid. Kuigi teedel puudus märgistus
kuspool keegi liiklema peab, ei

tekkinud vähemalt mul ühtegi
„liiklusohtlikku“ olukorda.
Esimene hoog sees, jäävad
mu teele kaks naisterahvast.
Neist mööda tuhisedes kuulen
seljataga üht teise käest küsimas: „Kuidas tema nii kiiresti
edasi saab?“. „Tal on head uisud“, kõlab kiire vastus. Omaette muiates avastan järsku, et
tee kõrval, kuhu pöörasin, ilutses edasisõidu keelu märk.
Paarkümmend meetrit ponnistusi pidurdamiseks ja ots ringi.
Õnneks jalgpalli mängivad
poisid minu piruette ei märganud ning piinlikkust tundmata
saan märkamatult tagasi õigele
teele minna.
Enda ees esimest kõrgenevat tõusu nähes lööb seest natuke külmaks. Üles saan suhteliselt muretult, kuid mäel
seistes võtan hetke hindamaks
languse pikkust, kurvi suurust
ja oma võimeid. Mäest alla vuhisedes pean nentima, et asi
polegi nii hull, kui alguses tundus. Jala panevad küll värisema teel olevad väiksed kivid ja
liiv, kuid viriseda pole mõtet on ju teada, et rajad pole veel
valmis. Kui rajad ametlikult
avatakse ja tee liivast ja muust
ehitussodist puhas on, pole
laskumistel mingit probleemi
ja sõitmine puhas lust.
Suure sõidurõõmu varjutab
raja lõpus ilutsev pikk järsu
kurviga langus. Tipus võtan
taas hetke olukorra hindamiseks. Lasen muuseas mööda
mõned jalgratturid ja kiiremad
uisutajad. „Ei ole midagi teha,

“Korraks
tankimäe
poole vaadates
oli selge, et
minusugune
pühapäevasõitja
sealt mitte
kunagi ei üles
ega alla suuda/
julge sõita.”

peab edasi minema“, mõtlen
omaette. Ei saa ju kogu ringi
vastassuunavööndis tagasi ka
minna. Alla sõites kerkib hoog
kiireks, endalegi üllatuseks läbin varem nii jubedana tundunud kurvi muretult ja suure
entusiasmiga alustan teist tiiru.
Tankimäe juures on ootamas needsamad kaks neidu.
Olles neist möödunud, kuulen
taas selja tagant häält: „Näe,
see tüdruk on meile ringi juba
peale teinud!“.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Linnapea Tanel Mõistus kinnitas
linnavalitsuse seinale konkursilt “Kaunis Eesti kodu”
saadud seinaplaadi

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

Nädala alguses sai terviseradadel asfaltkatte
uus suusastaadion
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

20. augustil Keila Kunstmuru väljakul toimunud
perepäeva raames aset leidnud jalgpallivõistluse tarbeks
treenisid ka linnapea ja volikogu esimees.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Keila lasteaedades alustab uut
õppeaastat 529 Keila last

1. septembril algaval uuel õppeaastal
läheb Keila linna
lasteaedadesse
kokku 529 Keila last.
Miki lasteaias käib
sügisest 74, Sipsiku
lasteaias 76, Vikerkaare lasteaias 247,
Rukkilille lasteaias
120 ja SOS H. Gmeineri Kooli lasteaias
12 Keila linna last.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Lasteaedades toimub suurem pereheitmine kevadeti,
siis vabaneb ka suurem hulk
lasteaiakohti. Üksikuid vabu
kohti tekib küll ka õppeaasta
jooksul, kui mõni pere kolib
elama teise valda või linna või
on vajalik võtta lapsele lasteaiakoha kasutamisel pikendust. Septembris algavaks õppeaastaks
vabanes
Keila
lasteaedades kokku 105 lasteaiakohta ja kõik need anti järjekorras olnud lastele.
17. augusti seisuga oli Keila
lapsi lasteaia järjekorras ootamas veel 230, neist viieaastaseid 2, nelja-aastaseid 4, kol-

meaastaseid 1, kaheaastaseid
19, üheaastaseid 117 ja alla
aastaseid 87. Keila Linnavalitsuse sõnul on sel aastal eelmisega võrreldes rohkem neid
kaheaastaste laste vanemaid
(25), kes erinevatest põhjustest tulenevalt on otsustanud
sellel õppeaastal oma last lasteaeda mitte panna ning soovivad lasteaiakohta alles järgmisest õppeaastast.
Kuidas tekib ning liigub lasteaia järjekord?
Lapse vanemale on lapse lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses
lastele moodustatud rühmas
vabu kohti. Lasteasutusse võetakse lapsi vastu vanema avalduse alusel, vormikohane avaldus esitatakse linnavalitsusele.
Kui lastasutuse vastavas rühmas puudub vaba koht, registreeritakse laps lapsevanema
avalduse alusel lasteasutuse
koha järjekorda, mida peetakse
linnavalitsuses avalduste laekumise järjestuses.
Lasteaiajärjekorda peetakse
avalduste esitamise järjekorras, võttes arvesse ka aega,
millal lapsevanem on avaldanud soovi laps lasteaeda panna
(kaheaastaselt, kolmeaastaselt
jne). Kui lapsevanem loobub
pakutud kohast, pakutakse va-

Miki lasteaed Jaama tänaval
banenud kohta järjekorras
järgmisele vanuseliselt rühma
sobivale lapsele.
Lasteaiakohtade järjekorda
peetakse Keila Linnavalitsuses
ning see on avalikustatud ka
linna ametlikul kodulehel.
Avalikustatud järjekorras kasutatakse lapse ees- ja perekonnanime esitähti ning vanu-

serühmad on moodustatud
koolikohustuse saabumise aasta järgi. Nimekirja korrigeeritakse kord kuus.
Mille alusel paigutatakse
lapsed lasteaedadesse?
Arvestatakse lapse kohta järjekorras, vanuserühma ning võimalusel ka lapsevanema eelis-

tust lasteaia osas. Juhul kui
soovitud lasteaias vastavas vanuserühmas vaba kohta ei ole,
pakutakse vanemale esmalt
kohta teistes Keila linna munitsipaallasteaedades.
Kui
üheski neist vaba kohta ei ole,
siis pakutakse koht Rukkilille
lasteaias. Kohast loobumisel
liigub laps järjekorra lõppu.

Killukesi teistest omavalitsustest
Keila vald paneb Kloogaran- kloostri lähedusest, välja oletatavasti keskajast pärit müüna tulevikuplaanid paika
Keila Vallavalitsuse korralda- rid, hulgaliselt luid ning katumisel ja Ettevõtluse Arenda- sekive. Arheoloogilisi töid
mise Sihtasutuse kaasrahasta- juhtinud arheoloog Villu Kamisel valmib tuleva aasta daka sõnul võib tegemist olla
alguseks „Kloogaranna ranna- kloostri kõrval enne Liivi sõda
piirkonna
väljaarendamise tegutsenud kirikuga. Kuna leikava“, mis paneb
paika tegevused, et
armastatud puhkepaik saaks oma kunagises
hiilguses
jälle külalisi võõrustada. Valla nägemus piirkonna tulevikust näeb ette
eelkõige avaliku supelranna rajamist
koos kõige sinna
juurde kuuluvaga,
et rannas oleks mõKlooga rand aastal 1999
nus olla. Et aga
Kloogaranda poleks asja ainult
suvel, sooviksime ranna lähedusse kavandada koha, kus
saaks kogu perega aastaringselt aega veeta.
Keilavald.ee
Padisel leiti keskaegse kiriku varemed
Maanteeameti poolt korraldatud tee-ehituse käigus tulid
Padise mõisa kõrvalt, endise

tud ehitis oli rangelt orienteeritud ida-lääne suunale, oli see
esimeseks viiteks, et tegemist
on sakraalobjektiga. Padise
Püha Antoniuse lihtrahva kirik
lammutati ilmselt Liivi sõja
sündmuste keerises, kui klooster oli muudetud kindluseks.
Väljaspool vallikraave ilmselt
lammutati kõik ehitised, et
vaenlased ei leiaks endale tugipunkti. Muinsuskaitseamet on

objektiga tutvunud ning pidanud leidu äärmiselt unikaalseks, teatas Padise kloostri
projektijuht. 20.-23. augustini
toimuvad Padisel keskaja päevad, mille käigus on külalistel
muuhulgas võimalik leitud varemeid näha ning nende kohta
lähemaid seletusi saada.
Delfi.ee

ehitada üle 250 000 m2 erinevaid hooneid. Esimeses järgus
on plaanis rajada uusi kaubanduspindu, hiljem on võimalik
ka lao-, kontori- jm. pindade
ehitus, mis täiendaks kogu
piirkonna arengut.
Kinnistu asub Eesti tähtsaima
maantee Via Baltica ääres.
Reaalsele
ehitustegevusele
peab eelnema alale juurdepää-

Tabasallu valmib elektri ja soojusjaam
Pärnu maansuteede väljaehitamine ning
teele uus liiklussõlm
Saue valla volikogus kehtesta- seetõttu hõlmab detailplaneetud detailplaneeringu kohaselt ring ka Pärnu maanteele kahekerkib Laagri Maksimarketi tasandilise liiklussõlme rajaUus
liiklussõlm
kõrvale tulevikus suur ärikes- mist.
kus. Veel enne ehitustegevuse võimaldab mahasõite nii Jälgialgust peab aga valmima Pärnu mäe kui teise planeeritava
Juuliku-Tabasalu
maanteel uus - TOP-i nimeline maanteeliiklussõlm. Vastavalt detail- maantee suunas. Lahendatud
planeeringule on alale lubatud on ka Laagrist Tallinna poole

väljasõit. Arvestades projekti
suurust, läheb kogu ala täisehitamiseni kindlasti mitmeid
aastaid.
Koduvald
Tabasallu valmib elektri ja
soojuse koostootmisjaam
Eesti Energia ja Strantum rajavad Tabasallu elektri ja soojuse
koostootmisjaama, mille kavandatav
elektriline
võimsus on 2 MW ning
soojuslik võimsus 2 MW
ning, mis katab ca 75 %
Tabasalu
küttevajadusest. Kogu toodetav soojus läheb olemasolevasse
Strantumi soojusvõrku
ning kogu elekter läheb
Eesti Energia võrku, teatas Eesti Energia.Loodava osaühingu põhitegevusalaks on soojuse ja
elektrienergia tootmine
ning müük tulevasest koostootmisjaamast. Selle osakapitalist kuulub Eesti Energiale
55% ja Harku vallale kuuluvale
kommunaalteenuseid ja kinnisvara teenuseid osutavale
ettevõttele Strantum 45%.
Tabasalu koostootmisjaama
eeldatav maksumus on veidi
üle 15 miljoni krooni.
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Lühidalt
90 minutiga e-teenuste
kasutajaks
Vaata Maailma Ole Kaasas
projekti raames toimub 15.septembril Keila Keskväljakul, Harju Maakonnaraamatukogu ees
E-bussi koolitustuuri e-teenuste tasuta koolitus.
Koolituse tulemusena saavad osalejad teadmised ning
praktilise kogemuse e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning
digitaalallkirja kasutamiseks,
ehk kuidas oma igapäevaelu
lihtsustada erinevaid e-teenuseid kasutades. Samuti on Ekoolitusbussist võimalik saada
tasuta uued ID-kaardi PIN-koodid neil, kel need puudu (kadunud).
E-koolitusbussis on 10 internetiühenduses arvutitöökohta praktilise õppe läbimiseks.
Koolituse pikkus on 1,5 tundi
ning meie linnas toimub 15.septembril 4 koolitust. Koolitused
algavad kell 10.00; 12.00; 14.00
ja 16.00.
Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi
poolt ning osalejatele TASUTA.
Kuna kohtade arv on piiratud, palume koolitusest huvitatutel KINDLASTI eelregistreeruda. Selleks palun saatke
aadressile vvacht@keila.ee ekiri järgmise infoga:
Koolitusel osaleja nimi
e-posti aadress
sobiva koolituse algusaeg
isikukood
kontakttelefon
Registreeruda võib ka telefoni teel, helistades numbril
6790 700. Lähem info ID-kaardi ja e-teenuste koolituste kohta : www.olekaasas.ee

Koolide ühine avaaktus
algab kell 11
Keila Kooli, Keila Ühisgümnaasiumi ja Erakool Läte
2009/2010. õppeaasta avaaktus toimub 1.septembril algusega kell 11.00 Keila Lauluväljakul.
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Muutub ohtlike
jäätmete kogumise
korraldus
Alates 17. augustist on
Keilas ohtlike jäätmete kogumiseks kasutusel uus konteinersüsteem. Konteinereid on
linnakodanikel mugav kasutada ning iga konteiner on vastava sildistusega. Lisaks on
elektroonikaromude kogumiseks paigaldatud uus suurem
konteiner.
Kogumispunkt asub Keilas
Ülejõe tee 2 (AS Keva), kuhu
Keila linna elanikud saavad tasuta ära anda vanu autorehve,
akusid, õlifiltreid, luminesenslampe, õli-, värvi-, laki-, liimi- ja kemikaalijäätmeid, vanu
ravimeid, patareisid, elektroonikaromusid, aknaklaasi. Oht-

like jäätmete kogumispunktis
ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ega ettevõtetelt.
Asutused ja ettevõtjad peavad andma oma jäätmed otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
Ohtlike jäätmete
vastuvõtuajad:
neljapäev 18.00-21.00
laupäev 10.00-16.00
Infot saab väravast valvuri
käest. Vaata lisaks web.keila.
ee/17414
Keila Linnavalitsus palub
jäätmepunkti kinnioleku ajal
jäätmeid mitte tuua!
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Ehitusluba

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsuse istungil anti välja ehitusluba
Kadi Lillesele üksikelamu
ehitamiseks Nooruse tn 6/
Aasa tn 1 kinnistule. Ehi-

tusprojekti koostas OÜ Alfa
Arhitektid. Projekti on
heaks kiitnud Põhja-Eesti
Päästekeskus.

Keila Linnavalitsus teatab
Keila valimiskomisjon asub linnavalitsuse
hoones
Keila linna valimiskomisjoni asukoht on Keskväljak 11 kabinetis 31. Valimiskomisjoni tööaeg on
alates kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandidaatide registreerimiseni esmaspäeval
15.00 - 18.00, teisipäeval
10.00 - 12.00, kolmapäeval
ja neljapäeval 15.00 - 17.00
ninig reedel 10.00 - 12.00.
8.septembril on valimisko-

misjoni tööaeg 15.00 18.00. Alates 9. septembrist
2009.a kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni
on Keila linna valimiskomisjoni tööaeg esmaspäeval
15.00-18.00 ning reedel
10.00-12.00.
Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised toimuvad 18. oktoobril. Keila Linnavolikogu on 17-liikmeline.

teade

Keila Linnavolikogu 58.
istung toimub
teisipäeval, 25. augustil
2009.a kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmine
3. Keila Ühisgümnaasiumi pedagoogide töötasustamise alused
4. Pähklioru detailplaneeringu kooskõlastamine
5. Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn 7b,
IDVI ja IDV II kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu
osaline kehtestamine
6. Harju KEK-i Paldiski

mnt äärsete kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine
7. Rahalise kohustuse
võtmine (Riigihange
„Keila linna teede ja
tänavate hooldus“)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
(Piiri 16)
9. Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras
(Heina 6)
10. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised
g4s
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10. augustil kell 20.31 - Keila
raudteejaamast edastati info,
et alkoholijoobes vanem mees
ahistab tüdrukuid. Tüdrukud ise
lollitasid meest, Saadeti laiali.
11. augustil kell 18.40 - Sipsiku
lasteaia ronisid territooriumil
suured lapsed kiikede peal. Ekipaaži nähes jooksid laiali.
11. augustil kell 23.38 - Vasara 6 maja hoovis mängiti suure
lärmi saatel korvpalli. Kõik minema saadetud.
12. augustil kell 20.55 - Linnakodanik teatas, et Vikerkaare lasteaia territooriumil lõhutakse. Lõhutud ei olnud midagi,
territooriumil viibis viis last vanuses 12-13 aastat, kõik ära saadetud.
11. augustil kell 01.00 - Keila
Lauluväljaku ette veeretatud

suur kivi.
11. augustil kell 19.00 – Miki
lasteaia aiast on üks aialipp ära
tõmmatud.
12. augustil kell 19.10 - Vikerkaare lasteaia aiast on üks aialipp ära tõmmatud.
13. augustil kell 14.48
Noortekeskuse juures magas
murul meeskodanik. Isik üles
aetud ja ära koju saadetud.
13. augustil kell 18.50 - Valvekaamera operaator teatas, et
uue kooli staadionil viibiv seltskond joob alkoholi. Ekipaaži lähenedes panid 3 isikut jooksu,
2 jäid kohale. Kohalejäänud
isikud korrale kutsutud ja territooriumilt minema saadetud.
15. augustil kell 10.15 - Keskpargis istus pargipingil meeskodanik ja jõi õlut. Tehtud isikule märkus ja palutud teine koht
leida. Vanem meesterahvas jalutas pargis koeraga, kes jook-

sis lahtiselt ringi. Palutud koer
rihma otsa panna.
15. augustil kell 11.16 - Keila
raudteejaamas jõid kaks meest
õlut. Tehtud meestele märkus,
misjärel panid pudelid kotti ja
läksid uut kohta otsima.
15. augustil kell 11.35 - Valvas
linnakodanik teatas, et Põhja
10 maja juures joovad 3 noormeest õlut. Ekipaaž sõitis kohale ja noormehed panid õlled
ära autosse.
15. augustil kell 14.40 - Meesterahvas jõi pargis õlut. Tehtud
märkus, viskas õlle ära prügikasti.
15. augustil kell 23.25 - Jaamahoone küljes vana perrooni
poolel oleva kaamera kate on
puruks ja ka kaamera on vigastada saanud. Teatatud politsei
Harju osakonda.
16. augustil kell 20.34 - Säästumarketi taga jõi seltskond

õlut. Minema saadetud.
13. augustil kell 08.15 - Juhtivkonstaablile antud nelja Keila
Ühisgümnaasiumi 6. klassi poisi nimed, kes Põhja 12A lasteaia
juures põõsas suitsetasid.
14. augustil kell 00.00 - Keila
haigla polikliiniku peaukse juures on postide ümber pandud
Dynamiit lindid.
16. augustil kell 19.30 - Haigla
estakaadi alla olid 2 noormeest
oma auto parkinud. Isikud minema saadetud.
16. augustil kell 20.15 - Sipsiku
lasteaias kiikusid 2 noorukit.
Minema saadetud.
16. augustil kell 21.10 - Taastusravikeskuse akende alt minema saadetud 3 seal autoga
aega viitnud noorukid.
17. augustil kell 05.50 - Ehitajate tee 4 maja vastas uue kooli
ehituse piirdeaial on 2 moodulit pikali.

Самое красивое самоуправления Харьюского уезда – Keila
16 августа на торжественном собрании в Курессааре президент Т. Х. Ильвес
вручил мэру Кейла Т.
Мыйстусу свидетельство о
победе в конкурса „Самый
красивый дом“. К свидетельству прилагался альбом, в котором собраны
фотографии все домов,
удостоившихся победы в
конкурсе. Среди фотографий есть и снимки нашегогорода. В тексте, сопровождающем фотографии,
говорится о том, что за
последние годы город
очень изменился, отмечен
преобразившийся
центр города, а также новые жилые районы. Еще
один приз получен в номинации „Лучший промышленный
пейзаж“.
Этого титула удостоено
предприятие
„Энсто“.
(стр. 1)
Городские детсады
В этом учебном году в городские детсады всего будет ходить 529 детей:
“Мики” - 74, “Сипсик” 76, “Викеркаар” - 247,
“Руккилилль” - 120 и детсад детского села “СОС” 12. Весной в городских
детсадах
освободилось
105 мест, которые были
распределены
между
детьми,
ожидающими
своей очереди. По сравнению с прошлым годом
стало больше двухлетних
детей, родители которых
по разным причинам решили оставить их еще на
год дома. Всего же в городе в списке ожидающих
своего места в детсаду 230
детей. (стр. 3)
Изменение в порядке
сбора опасных отходов
Начиная с 17 августа, для
сбора опасных отходов
будет использоваться новая контейнерная система. Каждый контейнер,
предназначенный
для
опасных отходов, будет
снабжен
необходимой

маркировкой. Для отслуживших свой срок электронных приборов будет
установлен
контейнер
большего размера. Пункт
сбора опасных отходов
находится по адресу ул.
Юлейыэ, 5 (около АО
“Кева”). Там горожане могут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки, аккумуляторы,
лампы дневного света, химические отхода (лаки,
краски, масла), батарейки
и прочее. Время приема:
четверг 18.00-21.00, суббота 10.00-16.00. Дополнительная информация
на веб-странице www.
keila.ee/17414. (стр. 4)
За 90 минут в пользователи э-услуг
15 сентября в рамках проекта „Смотри в мир“ на
площади перед зданием
Центра культуры состоятся бесплатные курсы, на
которых можно будет научиться использовать весь
спектр
предлагаемых
электронных услуг, предназначенных для облегчения повседневной жизни: ID-мобиль, ID-карта,
дигитальная
подпись.
Участники курсов получат возможность использовать полученные навыки на практике. Курсы
будут проводиться в специально оборудованном
автобусе. Продолжительность курсов 1,5 часа, запланировано проведение
4 курсов: в 10.00, 12.00,
14.00 и 16.00. В автобусе
имеется 10 мест для проведения практических занятий. Поскольку количество мест ограничено,
убедительная
просьба
предварительно зарегистрироваться по адресу
vvacht@keila.ee, отправив
письмо со следующими
данными: имя и фамилия
участника, адрес электронной почты, подходящее время участия в курсах, личный код, номер
контактного
телефона.
Зарегистрироваться можно и по телефону 6790700.
(стр. 3)
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Palume teatada Keilas ööbivatest
kajakatest!

Meil pesitsevate
lindude lühike suvepuhkus hakkab
lõplikult läbi saama.
eet ja aarne tuule

Paljukest neid puhkepäevi
lindudele ikka jagus, kuid nii
mõnegi liigi vanalinnud said
pärast ennastsalgavat poegade
hooldamisperioodi siiski veidi
hinge tõmmata. Paljud neist
said aga alles hiljuti käesoleva
suve teise pesakonna ellusaatmisega hakkama. Toitu igale
maitsele leidub augustis küllaldaselt ja nii tegeletaksegi
praegu oma isiklike rasvavarude täiendamisega - peagi saabub ju aeg, mil tuleb rändeteedele siirduda. Kes varem, kes
hiljem. Ent hulk meie linde on
meie metsadest, põldudelt ja
mererannikult tegelikult juba
lahkunud. Nende asemele on
ilmunud meist põhja pool pesitenud linnud, näiteks kurvitsalised, kelle sügisränne kestab täie hooga juba oma kuu
aega.
Ka kohalikud kala- ja naerukajakad on tänavu varakult
liikvele asunud ning praegu
nad Keila ümbruskonnas pea-

piltuudis

aegu puuduvad, aga eks uued
linnud tule peatselt asemele.
Eriti nüüd, mil meid mitmeid
päevi rõõmustanud ilus kesksuvine ilm on muutliku, sagedaste vihmahoogude ja tuulisema
ilmaga
asendunud.
Ainult hõbekajakad näivad
kõige ja kõigi suhtes ükskõiksed olevat ja neil näib aina hästi minevat. Vähemalt nende
arvukus suvekuudel muudkui
tõusis, ulatudes Karjakülas
sõna otseses mõttes üllatavalt
kõrgele. Ent kuna karusloomafarmist on seni juba palju
juttu tehtud, räägiks seekord
lühidalt olukorrast Keilas. Linna ilmusid hõbekajakad märgatavamal arvul juuli alguspäevil, kusjuures kuu esimesel
poolel tõusis nende arvukus
(meie loendustulemuste alusel) 111-431 isendini ning juuli teisel poolel püsis see 668690 isendi piires (mõlemal
korral kolm loendushommikut). 2. augusti varahommik
lõi 3530 kajakaga kaardid sedavõrd segi, et 13. augusti
loendustulemus - 1770 lindu on esialgu väikene leevendus.
Hõbekajaka esinemisest linnas on meil pilt seniste vaatluste põhjal muidugi olemas,
aga praegu oleks just paras aeg

oma andmeid teie - Keila linna
elanike - tähelepanekutega
täiendada ja täpsustada. Kajakad linnades on kaasajal üks
aina süvenevaid probleeme
ning kuna muidu eeskujulikult
heakorrasatud Keila linna lähistel paiknev Karjaküla karusloomafarm linna olukorra keeruliseks muudab, siis seda
enam me loodame teie mõistvale suhtumisele ja kaasabile!
Seni oleme asjalikku infot saanud ENTEK’i juhatajalt Jaan
Sei’lt. Täname!

Kuidas pildistada kobrast

Keila elaniku Tiiu
Jalaka fotoaparaadi
objektiivi ette jäi
suvel üsnagi haruldane ning end harva näitav keilakas
– kobras. Pildid on
tehtud kahel õhtul.
Tiiu enda sõnul on
haruldastes kaadrites suuresti „süüdi“
algaja õnn.

küsimused oleksid järgmised
• Mis aastast alates märkasite linnas kajakaid (mitte üle linna
lendajaid)?
• Kas on andmeid kajakate Keila linnas pesitsemise kohta (munad
pesas, lennuvõimetud pojad)? Mis aastal? Kus?
• Milliste majade (aadress) katustel olete märganud seal ööbivaid
kajakaid? Tänavu, varem, mis kuudel, mis aastal?
• Ööbivate ja ka regulaarselt puhkajate ligikaudne arvukus.
• Kas kajakate arvukus linnas on viimaste aastate jooksul muutunud?
• Kas olete kohanud linnas toituvaid kajakaid? Objekt?
• Muud huvitavad vaatlused

Andmed paluks saata kuu aja jooksul aadressil eet@tallinnalinnuklubi.ee. Kui ka hiljem midagi huvitavat täheldate, siis miks
mitte ka hiljem.

uudis

Loodushuvilised
kogunesid Kloogaranna
noortelaagrisse
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Eelmisel nädalavahetusel
kogunesid Kloogaranna noortelaagrisse paarikümne kooli
õpilased üle kogu Eesti, et pidada maha taaskordne GLOBE
(Global Learning and Observations to Benefit Environment)
suvelaager.
Selleaastasesse
laagrisse kogunes üle 120
keskkonnateadlikult mõtleva
õpilase- õpetaja üle Eesti.
Globe suvelaager on igaaastane Eesti parimate Globe
õpilaste, õpetajate ning teadlaste kohtumispaik, uurimaks
kohalikku loodust ning jagamaks uusi ideid ja oskusi, ühtlasi on see aastat kokkuvõttev
üritus.
Tartu Ülikooli keskkonnateadlaste ning paremate Globe-õpetajate juhendamisel uuritakse põhjalikult läbi kohalik
loodus ja tutvustatakse uusi
mõõtmisprotokolle.
Globe programm on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa
kooliõpilased 96 riigist, nende
hulgas ka õpilased 37 Eesti

koolist. Keilast osaleb Globe
programmis Keila Ühisgümnaasium ning hiljuti ühines ka
Keila algkool.
Globe programmi idee on
ühendada lapsi, õpetajaid ja
teadlasi kogu maailmast selleks, et tõsta inimeste keskkonna-alaseid teadmisi, suurendada
Maa
globaalsete
probleemide
teaduslikku
mõistmist ja toetada kõrgemat
haridusstandardit loodusteadustes ja matemaatikas.
5 - 12 klassi õpilased teevad
keskkonna mõõtmisi ja vaatlusi oma kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu
Globe keskusesse USA-s, võtavad vastu Globe ülemaailmseid
andmeid ning NOAA ja NASA
ülevaateid (kaarte) Maa ilmastiku ja looduse kohta ning kasutavad neid õppetöös ja uurimustes.
Eesti kuulub maailma aktiivseimate riikide hulka. Selle
aasta 20. juuli seisuga oli Globe andmebaasis 584966 Eestist saadetud vaatlustulemust,
mis moodustavad 3 % kogu
maailmas Globe-andmebaasi
kantud mõõtmistulemustest.
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Lühidalt
Gruusia toetuseks on
laekunud esimesed
annetused
Eelmisel nädalal kuulutas Keila linnapea Tanel Mõistus välja heategevusliku korjanduse
sõpruslinna Chiatura jaoks
Gruusias. Vähem kui nädalaga
olid heatahtlikud linnakodanikud toonud sotsiaalkeskusesse
esimesi esemeid ja ka arvelduskontole laekusid esimesed
rahalised annetused.
Keila linnavalitsus avas
Swedbankis eraldi arveldusarve, kuhu oodatakse rahalisi annetusi Chiatura toetuseks. Arveldusarve number
on 221046854277. Ülekandele palun lisada märgusõna
„Gruusia“. Sularahas annetusi saab teha Keila linnavalitsuse raamatupidamise
osakonnas.
Annetusi oodatakse kuni
4.septembrini. Esemeid saab
tuua Keila sotsiaalkeskusesse
(Keskväljak 17). Eriti oodatud
on puhtad ja terved lasteriided ja mänguasjad. Saadetised
võiksid olla pakitud laste vanusest lähtuvatesse karpidesse.
Sotsiaalkeskus on avatud tööpäeviti kell 9.00-16.00.
Suhted Chiaturaga said alguse 2007. aastal Siguldas,
millega nii Keilal kui Chiatural
on juba aastakümneid sõprussuhted. Möödunud aastal annetas Keila linn koos Siguldaga
Chiaturale märkimisväärse rahasumma sõjapõgenike aitamiseks. Praegu tuntakse puudust kõigest elementaarsest.
Gruusia sõbrad nimetasid, et
esimesena vajaksid abi vajaksid
lapsed, kel ei jätku mänguasju
ja riideid.

Juulis sündis Harjumaal
182 last
2009 aasta juulikuus registreeriti Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel
182 lapse sünd. See on 1 võrra
enam kui juunikuus, mil registreeriti 181 sündi ning 1 võrra vähem kui 2008 aasta juulikuus,
mil registreeriti 183 sündi. Poisse sündis 93 ja tütarlapsi 89.
Taaskord on Harjumaal registreeritud kolmikute, kolme
pisikese tütarlapse sünd. Viis
peret suurenes kaksikute võrra, neist üks oli segapaar, üks
tütarlaste paar ja kolm peret
said perelisaks kaksikud poisid.
Esmasündinuid oli 69, teisi lapsi 80, kolmandaid 25, neljandaid 10 ja viies laps sündis ühte
perre.
Surmaakte koostati kokku
68, mehi suri 34 ja naisi sama
palju, 34. Lahkunute keskmine
vanus oli 75,5 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 70 ja naised
81 aastaseks.
Registreeriti 26 ja lahutati 8
abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati 3.
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Lühidalt
Täispikk triatlon
Keilas

fotod: märt lillesiim

elu

Ebatavalised koduloomad

Enamus meist on
harjunud koduloomana pidama koera
või kassi, mõned
hamstrit, merisiga
või muud närilist.
Keilas elav noormees Timo peab samuti kodus hamstreid, kuid need ei
ole talle lemmikuks.
Hamstreid armastab tema tõeline
lemmik – Kalifornia
kuningmadu.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Madu tahtis Timo juba mitu
aastat tagasi, kuid kahjuks
jäi see siis vaid mõtteks. „Ma
polnud palja silmaga madu
näinudki, kuid soov oli suur
endale üks soetada.“ Nüüd on
Timo juba neli kuud peremeheks Kalifornia kuningmaole,
kelle tegelikuks koduks looduses on kõrb. Viimati, kui madu
kestus ehk nahka vahetas, sai
Timo tema nahka mõõtes tulemuseks 1m ja 13 cm. Nime
peremees oma maole pannud
ei ole, sest kõrvad kui sellised
tal puuduvad ja ega ta kutsudes kohale niikuinii ei tule.
Madu peavad vähesed
Kuna Eestis on madu eksootiline loom ja koduloomana
mitte eriti tuntud, on omapärane tegelane kodus vähestel.
Samas ei ole Timo Keilas ainuke maoomanik. Madu - Boa
Constrictor - on koduloomaks
ka ühel Timo sõbral.
Võib tunduda, et roomajat
just kerge endale soetada ei
ole, kuid Timo väidab vastupidist. „Tegelikult on madu väga
kerge saada. Eestis on lausa
inimesi, kes kasvatavad ma-

dusid müügiks ja käivad neid
välismaalt toomas, kui keegi
tellimuse esitab. Eestile kõige
lähem koht madude ostmiseks
on Soome, kuna sealsed lemmikloomakauplused on roomajate ja kahepaiksetega väga
hästi varustatud. Mina ostsin
oma lemmiku interneti müügiportaali kaudu - nägin kuulutust ja vähem kui nädalaga oli
loom juba kodus.“
Madu ohtlik ei ole
Väitega, et madu on laisa
inimese loom, Timo päris ei
nõustu: „Mingil määral vajab
madugi tegelemist. Terraariumis peab olema pidevalt õige
temperatuur –
25-30
kraadi,
öösel paar-kolm
kraadi vähem.
Tähtis on ka
õhun iiskus.“
Seega peab pidevalt hoolitsema, et loomal
oleks temale vajalikud elutingimused.
Timo
kinnitab, et madu
ohtlik ei ole
ning karta teda
pole
mõtet:
„Muidugi kui
äkilisi liigutusi teha, võib ta
salvata,
kuid
mürki tal ei ole. Saaki tapab ta
poomisega - hoiab oma keha
keerdudega saaki nii kaua kinni, kuni see enam ei hinga. Seejärel neelab tervena alla. Saaki
seedib ta umbes paar päeva.“
Söötma peab madu umbes
nädala tagant. Söögiks sobib
talle kõik, mis kõrist alla mahub ja maitseb. Timo madu
maiustab kääbushamstritega:
„Proovisin talle kord liivahiiri
anda, aga neid ta ei tahtnud ja
seega viisin nad poodi tagasi.“
Nagu kõik elusolendid,

vajab ka madu looduses liikumist, sest kes ikka päevast
päeva tahaks väikeses ruumis
kinni olla. Seepärast käib Timo
nii tihti kui võimalik oma maoga „jalutamas“. „Võimalus, et
ta väljas olles plehku paneb,
on olemas, kuid ma hoian tal
ikka korralikult silma peal. Eks
see risk ole parajalt suur, ta on
siiski metsloom ja eriti inimesi
tunda ei taha.“ Iga ilmaga maoga välja minna ei saa, seega kui
päike paistab ja on soe, võib
Timo Keila peal maoga kohata.
On juhtunud, et mõni huviline
tuleb „jalutamist“ uudistama.
„Vahel isegi need, kes madu
pelgavad, tulevad vaatama ja

küsimusi küsima.“
Madu ei sobi koduloomaks
kindlasti igaühele. Timo emagi
hakkas alguses vastu. „Vastuseis oli suur, aga selleks ajaks,
kui ostuks läks, oli ta juba asjaga leppinud.“
Naabrid ja sõbrad aga Timo
ebaharilikust lemmikust eriti
ei tea. „Vähesed teavad. Mõned pelgavad, teised jälle arvavad selle väga laheda olevat.“
Timol on plaanis kunagi muretseda ka sisalik - iguaana või
geko.

Täispikk triatlon viiakse
Keilas läbi neljandat korda.
Võistlus toimub 29.augustil.
Kell 8.00 alustatakse
Männikul Valdeku karjääris
esimese 3.8 km pikkuse etapi – ujumisega. Rattasõitu
alustavad esimesed umbes
kell 9.00 viimased hiljemalt
kell 11.00. 180km pikkune
rattaetapp viib Männikult
Keilasse, kus vahepeal Kanama ja Ääsmäe vahel sõidetakse 8 ringi. Esimesed
võistlejad peaksid Keila tervisekeskuse juurde jõudma
umbes kell 13.00 ja viiamaseid oodatakse kuni kella
20.00-ni.
Tervisekeskuse
juurest alustavad sportlased
42.2 km pikkust maratoni,
mis läbitakse 3.km pikkusel
ringil: Tervisekeskus - Pargi tn - lauluväljak - haigla Ehitajate tee - Terviserajad
- tagasipööre Ehitajate teele - ümber Tervisekeskuse
uuele ringile. Orienteeruv
võitja selgumise aeg on kella 17.00 ja 18.00 vahel. Viimaseid oodatakse kuni kella
2.00-ni öösel.
Hetkel on registreerunud
21 võistlejat, kelle hulgas
on ka 2 naist (1 Soomest
ja 1 Leedust). 2008.aastal
osales seitseteist võistlejat,
2007. neliteist ning 2006.
aastal kaheksa võistlejat.
Juhend ürituse detailide
kohta on saadaval aadressil
http://www.21cc.ee/pt/pikk/
EST.html.
Urmas Paejärv

Sportlik augustikuu võimlemisklubis Sistrum
3.-13. augustini toimus
võimlemisklubi
Sistrum
linnalaager Keila Tervisekeskuses. Laagris osalesid
lapsed vanuses 6-13 aastat
ning treeningud toimusid
kaks korda päevas. Laagri
eesmärgiks oli taastada hea
füüsiline vorm ja osaleda
ESS Kalevi korraldatud Pärnu võimlemispäevadel 14.15.augustil.
Pärnu võimlemispäevade raames toimus 15.augustil Kuninga tänava spordihoones võimlemisfestival
Dermoshopi auhindadele.
Võimlemisklubist Sistrum
osales festivalil kaks rühma,
kokku 28 last. Kokku võttis
võimlemisfestivalist osa 23
rühma Eestist, Soomest ja
Rootsist. Kaks tundi meeldivat elamust publikule ja närveerimist võimlejatele ning
oligi aeg anda välja kuuele
parimale rühmale karikad.
Parima liikumisrühma tiitli
ja karika said endale võimlemisklubi Sistrum tüdrukud
kava „ Ajastu algus” eest.
Võimlemisklubi
Sistrum
noorem rühm - 6-8aastased – olid samuti väga tublid
ja said rikkamaks ühe võistluskogemuse poolest. Kõikidele osalejatele jäi mälestuseks tänukiri ja Dermoshopi
auhinnad.
Sirje Aija

Sander Puri lastekodulaste segavõistkonna
kaptenina turniiri sõprusmängul.

foto: marko mägi

sport

SOS Lasteküla cup 2009
keila leht

LEHT@KEILA.EE

14. ja 15. augustil toimus
Keila SOS Lasteküla staadionil
juba teist korda traditsiooniline lastekodulaste jalgpalliturniir „Statoil SOS Lasteküla
Cup”. Eesti Jalgpalli Liidu ja
Eesti Statoili toetusel toimuvale kahepäevasele turniirile
sõitis vutti taguma kümme innukat lastekoduvõistkonda üle
kogu Eesti.
„2007. aasta suvel algatatud jalgpalliturniir on kasvamas meeleolukaks kokkusaamiseks, kus võistlusmoment
käib käsikäes meelelahutuse
ja uute kogemustega,“ ütles
Eesti Statoili kontseptsioonijuht Kai Realo. „Kuna eelmine
vutiturniir tegi lastele üle ootuste palju rõõmu, siis võtsime nõuks kokku panna veelgi
põnevama ja üllatusterohkema
programmi“.
Nii said sadakond vutihuvilist seekordsel „Statoil SOS
Lasteküla Cup” võistlusel jalgpalli õppida Eesti koondise
mängijate Sander Puri ja Vjatšeslav Zahovaiko näpunäidete
saatel ning sarnaselt eelmiselegi korrale mängida palli Eesti
Jalgpalli Liidu (EJL) professionaalsete kohtunike terava pilgu all. Kohtunike meeskonda
juhtis EJL peakohtunik Uno
Tutk. Lisaks said kõik osalejad
Lõuna-Aafrikast kohale sõitnud ja pikki aastaid Kaplinna
SOS Lastekülas töötanud Paul
Senosi juhendamisel kriketit ja
ragbit mängima õppida. Sportliku nädalavahetuse lõpetas
meeliköitev etteaste Tansaania-Soome segaduolt PolePole,
kes mängisid traditsioonilist
Aafrika muusikat ja lubasid
kõigil soovijatel ka ise trumme
proovida.
SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektori Margus Oro
sõnul oli seekordne vutiturniir
väga oodatud sündmus. „Kõige tähtsam on, et lastele kaks
aastat tagasi antud lubadus
täidetud saab ning mängud
tulevad jälle,“ kinnitas Oro ja
avaldas lootust, et vutiturnii-

rist kujuneb lastekodude jaoks
iga-aastane traditsioon.
Turniiri toimumist tervitab
ka jalgpallurist Keila SOS Lasteküla heatahtesaadik ja turniiri iidol Raio Piiroja. ”Mul
on väga hea meel tõdeda, et
nii paljud noored on minu eeskujul jalgpallipisikuga nakatunud,” sõnas kolmel viimasel
aastal Eesti parimaks jalgpalluriks valitud Piiroja, kes käib
igal aastal lastekülas vutti õpetamas.
Kahepäevasel turniiril osales kokku kümme kuueliikmelist võistkonda, palli aeti
taga kahes vanuseklassis: kuni
13aastased ja 14-18aastased
mängijad. Nooremas vanusegrupus võidutses Elva väikelastekodu meeskond, teiseks
tuli Keila SOS lasteküla poisid
ja kolmandaks Haiba lastekodu. Vanemate mängijate seas
võidutses Tallinna lastekodu
Maarjamäe keskus, teiseks tulid Keila SOS lasteküla poisid ja
kolmandaks Maidla lastekodu.
Tähelepanu väärib ka vanemas
vanusegrupis mänginud ainult
tüdrukutest koosnev Keila
SOS lasteküla võistkond, kes
tublisti suuremate poiste vastu mängimisega hakkama sai.
Auhinnad parimatele oli välja
pannud Eesti Jalgpalli Liit.
Keila SOS lasteküla asutati
1995. aastal ning selle peamine
eesmärk on pakkuda turvalist
kodu vanemliku hoolitsuseta
jäänud lastele peremudelil põhineva süsteemi alusel. Keila
SOS lasteküla on koduks ligi
70-le lapsele, kes elavad peremajades SOS ema hoole all.
2009. aasta keskel algas uue
SOS Lasteküla ehitamine Põltsamaale.
StatoilHydro kontserni kuuluv AS Eesti Statoil on Eestis
autokütuste jaemüügi turuliider. Eesti Statoilil on 46 teenindusjaama ja viis 1-2-3 automaattanklat üle Eesti. Omades
23 autopesulat, on Statoilil
suurim automaatpesulate kett
Eestis. Kütuste jaemüügis on
ettevõtte turuosa Eestis hinnanguliselt 30%-suurune.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai – 4. oktoober
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938
Harjumaa muuseum
TARBEESEMEID HARJUMAA
MUUSEUMI KOGUDEST:
METALLNÕUD
18juuni - 23.august
Harjumaa muuseum
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa

teated

Reklaam ning
kuulutused Keila
Lehes
Kaastundeavaldus
raamis:
70.(sisaldab
käibemaksu)
Reakuulutus
eraisikule:
25.(sisaldab
käibemaksu)
Reakuulutus
juriidilisele
isikule: 100.- (millele
lisandub käibemaks)
Reklaami
hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või
telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud
samuti
aadressil leht@keila.
ee,
telefonil 6588 569
või
toimetuses Keila linnavalitsuseI korrusel.

Harjumaa muuseum

teater
SUVEKOMÖÖDIA „AIAPIDU“
Kuni 29.august
Etenduse lavastaja Roman
Baskin. Paralleelselt toimub
etendus nii mõisas sees kui ka
aias.
Ohtu mõis

muud üritused
LASTE LINNALAAGER
24.august – 28.august kell
10:00 - 14:00
Oodatakse 8-11 aastaseid poisse ja tüdrukuid linnalaagrisse.
Linnalaagrisse registreerumine ja lisainfo e-mailil
knk@keila.ee.
Keila noortekeskus
TASUTA E-TEENUSTE
KOOLITUS
15.september 10:00 - 17:30
Koolituse tulemusena saavad osalejad teadmised ning
praktilise kogemuse e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning

digitaalallkirja kasutamiseks.
Võimalik saada ka tasuta uued
ID-kaardi PIN-koodid .
Koolituse pikkus on 1,5 tundi
ning meie linnas toimub
15.septembril 4 koolitust. Koolitused algavad kell 10.00; 12.00;
14.00 ja 16.00.
Eelregistreerimine aadressil
vwacht@keila.ee. Täpsemalt
eelkoolituse kohta saab lugeda
aadressil www.olekaasas.ee
Keila keskväljak, Harjumaakonna raamatukogu ees.

kogudus
12.pühapäev pärast
nelipüha
23.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
22.august kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
22.august kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

LINNALAAGER

Keila noortekeskus ootab
8-11 aastaseid poisse ja tüdrukuid
linnalaagrisse.
Laager toimub 24-28 augustil
kell 10-14.00.
Külastame loomaaeda, Keila
Tervisekeskust, mängime sportmänge
ja teeme muid toredaid ja aktiivseid
tegevusi.
Laager on küll tasuta aga lapsele on
vaja kaasa anda raha:
loomaaia pilet 36.bussipilet loomaaeda ja tagasi 2x32.ujula pileti raha 50.Kuna laagripäev on lühike, siis
toitlustust me ei paku.
Linnalaagrisse registreerumine ja
lisainfo
e-mailil knk@keila.ee.

Palju õnne!

Sündinud

Lisette Rasmussen
Norman Eesmäe

Paldiski kirikus, Mere 12
Täpsem info tel 55698093

EELK Harju – Madise koguduse
leerikursus
algab 27.septembril jumalateenistusega
kell 13.00 Harju – Madise kirikus.
Täpsem info tel 5118090

Avaldame südamlikku
kaastunnet Alo Viielole

22.07.2009
3.08.2009

ISA
kaotuse puhul
8D klass ja klassijuhataja

Kuulutused
kinnisvara
Müüa elamumaad 1229m2
detailplaneering ja kommunikatsioonid olemas Keilas, Haapsalu
mnt.34 A. Info tel.53029454.
Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755
Korralik pere soovib üürida
3toalise möbleeritud korteri
Keila linnas pikemaks ajaks otse
omanikult. 2000-2500kr. Kokkuleppel oleme nõus tegema
remonti. Tel 51975325.

müük
Küttepuude müük. Lõhutud
kask ja lepp alates 390.- ruum.
Lõhutud kuiv kask ja lepp alates
550.- ruum. Kuiv kask ja lepp
40l võrgus alates 300.- kott. Tel:
53882801.
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa küttepuud lepp, hind
alates 400.-kr/m3 ja kask alates 500.- kr/m3. Samas pakume
veoteenust väikese kalluriga (kv
2t) ja minilaaduri teenust Avant
520 laaduriga. Pakume tasuta
metsanduslikku konsultatsiooni.
Tel 5106728, 56669336.
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.

TÖÖ
„Hole in one“ toitlustuskett

EELK Paldiski koguduse
leerikursus algab
27. septembril kell 12.00

7

ootab oma meeskonda kokka ja
abikokka Keilas. Huvilistel palume helistada 5027899.
Ele IluStuudio Sauel otsib
oma kollektiivi juuksureid. Palume CV koos sooviavaldusega
saata e-postiga: ele@elestuudio.
ee Lisainfo telefonil: 53489016.

Teenus
Veoteenus tagaluuktõstukiga furgooniga ( furg. mõõtmed
6,6 x 2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või
230.- h. Tel: 5045083
Pakun fekaaliveo teenust.
Töötame E-P.Toivo-51916171
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
Kassil pojad! Mina jälle süüdi!
Loomakliiniku loomaarstid tulevad appi. Sa ei ole siiani steriliseerinud enda kassi, sest loomakliinik on kaugel, aega on alati
vähe. Meie aitame Sind. Lepi
meiega aeg kokku ja me viime
ise Sinu kiisu loomakliinikusse
operatsioonile. Meie kliiniku personal hoolitseb kiisu eest kui ta
ärkab narkoosist ja jõuab meie
transpordiga turvaliselt tagasi
koju. Lisatasu transpordi eest ei
tule maksta.
Lisainformatsioon telefonil
58 325 248 (loomaarst Jaak
Jõks) Nb! Pöörduda võib ka kõikide teiste veterinaarsete probleemidega.
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama Lisainfo:

info@keilait.ee Koduleht: www.
keilait.ee.
Hambaravi. *Ravi ja kirurgia
(kuni 19.eluaastani on ravi tasuta)* Esmaabi. Haapsalu mnt 31
A (2.korrus). Tel: 678 2211, evekohv@hot.ee.
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri,
katusematerjale
(plekk,kivi),
tänavakive, segusid, armatuurvõrke, kile jne. Pinnasetäidet
– kalluriga (muld, liiv, killustik)
pööningute
soojustamiseks:
puiste, – kivivilla ja klaasvilla
paigaldust puhuriga üle Eesti.
www.tarnekor.ee info@tarnekor.
ee. Tel.53321522 , 53029454 ,
6781616. Paldiski mnt.21,Keila.

muu
JOOGA tunnid alustavad uuel
hooajal Keila Sotsiaalkeskuses!
Esimene tund toimub K 9.sept.
kl 18.00 (I grupp) ja 19.30 (II
grupp). Oodatud kõik huvilised!
Janne Suurmaa, tel 55615810.
Tule õpi Keilas inglise ja soome keelt. Registreerime inglise
keele õppegruppidesse lapsi vanuses 6 - 8 aastat (alg-ja edasijõudnuid). Tunnid: kolmapäeviti
või laupäeviti (1,5 õ/t). Registreerime täiskasvanuid ja keskkooli
õpilasi soome keele kursustele
(alg - ja edasijõudnud) inglise
keele
kursustele(algajatele).
Tunnid:
kolmapäeviti
või
laupäeviti(2,5õ/t).
Info/reg:
info@tarnekor.ee, tel: 6781616,
mob 53029454.

Keila JK kodumäng

22.august kell 12.00 Keila JK 01 - JK Loo Keila kunstmuru ENMV
23.august kell 11.00 Keila JK 97 - Pärnu JK Keila kunstmuru ENMV

Keila JK võõrsil

23.august kell 10.30 Tabasalu PP - Keila JK 99 Tabasalu staadion ENMV
23.august kell 14.30 FC Štrommi - Keila JK M Wismari kunstmuru III-liiga

Võõras võistkond Keila kunstmurul

23.august kell 14.00 PSK Alexela - Pärnu WC Guwalda Keila kunstmuru IVliiga

8

Reklaam
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Keilakas, kodudkeldrid korda!
Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).

On järjekordne suvi läbi
Taas pähe trügib tarkusvägi
Nüüd koolikaupu sulle antaks
Parimaid just firmast Branta

Koolikaup -10%

Konteinerid on suurustes
10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne
laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Tallinnas: Tulika 19
Keilas: Keskväljak 15
E-R 9-18
E-R 9-18
Kooli eel on kauplused avatud ka laupäeviti 22.,29. augustil ja 05. septembril kell 10-16.00

www.branta.ee

SAUE VALLAS VANAMÕISA KÜLAS
22. august 2009 algusega 12.00
LAADAL PUHAS KÄSITÖÖ JA PARIMAD TEGIJAD ÜLE EESTI!
Päeva juhib: MADIS MILLING

Õpikute ja töövihikute kiletamine -10%

OÜ Branta Kantseleikaubad kauplused

VANAMÕISA KÄSITÖÖLAAT
KOOS SUVELÕPUPEOGA

Kõik tellimusköögid
augustis

-20%

soodsamalt

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Peaesinejad:
SINGER VINGER, KULDNE TRIO, SAKU PUHPILLIORKESTER,
MEERO MUUSIK, KAIE SEGER ja kohalikud taidlejad!
ERINEVAD TEGEVUSED JA ATRAKTSIOONID KOGU PERELE LASTE ALA, MINILOOMAAED, UUNIKUMAUTODE NÄITUS,
PARAPLAANID, MUDELAUTODE OFFROAD, MÄGIRONIMINE,
MÖLKKY TURNIIRID, PÕHJA-EESTI PÄÄSTEKESKUSE DEMONSTRATSIOONESINEMISED, VIGURVÕISTLUSED EHITUSMASINATE ja EKSKAVAATORITEGA, BENJI ja SKYJUMP ja
palju muud põnevat
Kohal paljud ettevõtted, kes tutvustavad oma
toodangut ja tegevust
Üritus ON TASUTA!!!
LOE LÄHEMALT vanamoisa.ee

Reklaamipinnad
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