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KOOLI LAUL
viis Rudolf Oja
sõnad Ene Oja

Uus rulluisurada
on valmis

Su nooruse sära ja teaduse valgus
meil näitas, et selles on tegude algus.
Me nooruse ind ja kõik loomise rõõmud su tarkuse karikast valatud sõõmud.

Laupäeval avatakse pidulikult uhiuus rulluisurada.
Avamisele on lisaks linnajuhtidele kutsutud proua
Evelin Ilves. Toimuvad
võistlused, kus muuhulgas
osalevad ka Eesti suusatipud.

Refr. Sulle laulan nüüd, mu armas kool,
ole ikka igavesti noor!
Kasvata me tiivad tugevaks,
muuda tulevik meil õnnemaaks!
Su elust on sõdade torm üle käinud,
siit põlv põlve järel on homsesse läinud,
sa seisad nii kindlalt ja juhid me käike,
su hoolt tunneb kõikjal nii suur kui ka väike.

lk 3
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Refr. Sulle ...
Meid ootavad kodumaa ääretud rajad
ja homsete tegude hoog meid nüüd vajab.
Ükskõik kus ka viibin, kas lähedal, kaugel,
mu tunnete voog taas su kallastel raugeb.
Keila sai
lõpuks
jalgpalliväljaku

Refr. Sulle ...

Neljapäeval, 20. augustil
avas Keila linnapea Tanel
Mõistus sümboolse avaväravaga Keila uue kunstmuruga jalgpallistaadioni.

lk 3
Foto: märt lillesiim

inimene

Anne Kanketer:
kodulinn läbi
fotokaamera silma
lk 6

sport

Keilas saab kaasa
elada triatleetidele
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Jälle kooli

Teisipäeval on teadmistepäev ning ülemaailmne
rahupäev. Väga paljudel ei ole sel päeval aega mingile rahule mõelda, sest tarvis on kas ise esimest
päeva sel aastal kooli minna või lapsed kooliteele
saata.
Suhtumine esimesse septembrisse on ajas väga
muutuv.
Kunagi 1986. aastal oli see põnev, aga samas
hirmus – ikkagi esimene klass ja esimene koolipäev.
Valged sukkpüksid, valge pluus ja värskelt triigitud
sinine koolivorm. Palju võõraid lapsi ja üks väga
sõbralik vanem naine - klassijuhataja (tõe huvides
tuleb mainida, et vanem naine tähendas tollal veidi
üle 20).
10 järgmist aastat tähistas see päev suvepuhkuse
lõppu. Oli endiselt põnev, kuid oluliselt tavapärasem
ja rutiinsem kui esimesse klassi minnes. Igal aastal
andsin endale lubaduse eelmisest aastast korralikum olla ning viimasele hetkele jäetud õppimisega
endale vähem stressi tekitada. No seda lubadust sai
tõesti igal aastal uuesti anda.
Vahepealsetel aastatel jäi 1. september tähelepanuta – ülikoolis ei tähista see suurt midagi peale
vajaduse end kiiresti ainetesse registreerida ning
koolis käia.
Sel aastal on minu esimene 1. september, mil
lähen kooli õpetajana. Muuseas, see pole mitte
sugugi kergem kui õpilasena.
Soovin Keila Lehe poolt kõigile ilusat ja edukat
õppeaastat ning meile kõigile seda, et Keila kool
töötaks edukalt ning saaks lõpuks endale ka uue
koolimaja.

doris matteus
doris@keila.ee

Annetusi tehes tasub kindlasti
uurida organisatsiooni tausta
Nii politsei kui sotsiaalministeeriumi
poole on inimesed
pöördunud murega,
et neilt palutakse
abi lastekodu toetamiseks. Heldeid
toetajaid ootavat
Kõrveküla lastekodu pole aga tegelikkuses olemaski.

lühidalt

Ettevaatust,
marjavargad!
Keila Leheni on jõudnud
vihjed Keilas liikuvatest marjavarastest. Nimelt on Keila
aedlinnas käidud öösiti aedades nii tikri, ploomi kui
ka lillevargil. Palume kõiki
linnakodanikke olema valvsad ning kahtlaste inimeste
tegutsemisest kõhklemata
politseile teada anda.

sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõuniku Elmet Puhmi sõnul on äärmiselt
kahetsusväärne, et annetamisja toetamiskuulutusi kasutatakse raha väljapetmiseks.
„Väga kahju on sellest, et keegi
on otsustanud lapsi ära kasutada, nende arvelt raha teenida
ja inimeste heasoovlikkust ära
kasutada. Ma tänan tähelepanelikku kodanikku, kes sellisest pettusest teada andis,”
ütles Puhm. „Soovitan kõigil
enne annetuse tegemist uuri-

da, kelle heaks raha kogutakse.
Näiteks lasteasutuste kohta
saab informatsiooni sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Alati võib ministeeriumisse nõu
saamiseks ka helistada,” lisas
Puhm.
Politseiameti kriminaalosakonna juht Krista Aas: „Politsei hoolib kõigist lastest ja on
selge, et abivajavaid lapsi tuleb
alati toetada, ent see üllas te-

gevus ei tohiks muutuda kellegi rikastumise allikaks.“ Aasa
kinnitusel peaksid inimesed
niisuguste kahtlustäratavate
juhtumite korral kindlasti politseisse pöörduma, helistades
telefonile 110. “Helistada tasuks ka siis, kui on mingigi
kahtlus annetust paluva asutuse või kodaniku suhtes. Kelmidel ei maksa lasta end petta,“
lisas Aas.

Lugeja tunneb
huvi: mida
tehakse
kultuurikeskuse
ees?
Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht:
Keila keskväljakul alustati
kultuurikeskuse ees asuva
haljasala remonti. Ala korrastatakse, rajatakse uus
muru ja istutatakse mõned
ilupuud. Varem kavandatud
suurejooneline
haljastusprojekt jääb ootama paremaid aegu.

kasulik teada

Kontrollige oma elukohta
Keila Linnavalitsus ja Siseministeerium
kutsuvad üles korrastama oma elukohaandmeid elanikeregistris. Nimelt tagastati
Euroopa Parlamendi valimiste eel valimiste
korraldajatele Keilast ligikaudu 50 valijakaarti, mida ei olnud võimalik adressaadile kohale toimetada. Peamine tagastamise põhjus oli ebakorrektne elukoha aadress.
Kuna rahvastikuregistri seaduse kohaselt
peab isik ise hoolitsema oma elukoha and-

mete õigsuse eest rahvastikuregistris, ei ole
kohalikul omavalitsusel alust isiku elukoha
aadressi rahvastikuregistris muuta. Selleks
peaksid inimesed ise initsiatiivi üles näitama.
Ruumide omanikel on õigus esitada taotlus
muuta nendele kuuluvas eluruumis mitteelavate, kuid sinna registreeritud isikute elukoha aadressi muutmiseks rahvastikuregistris.

Nädal piltides

Keila linnavolikogu ja linnavalitsuse jalgpallimatši võitis Keila linnavolikogu
võistkond.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

Teisipäeval tutvusid Keila Foto: doris matteus
Kooli õpetajad oma uue direktori GledAiriin Saarsoga.
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Kooli lastel on oma päevik.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim

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

Laupäeval avatakse Keilas uus
rulluisurada

Laupäeval, 29.
augustil avatakse
Keila Terviseradadel pidulikult uhiuus
rulluisurada. Omaaegse nõukogude
armee tankipolgu
polügoni alale on
nüüdseks rajatud
üle kolme kilomeetri rulluisutajatele
sobivat asfaltteed.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Pidulikule avamisele kell
14.30 on lisaks linnajuhtidele
teiste seas kutsutud ka presidendiproua Evelin Ilves ja
Norra Kuningriigi suursaatkonna esindajad. Evelin Ilves käis rada proovimas juba
ehitustööde ajal ja kiitis selle
heaks. Varem on Eestis rulluisutajate ja rullsuusatajate tarvis kinniseid ringe rajatud vaid

Otepääle ja Jõulumäele.
Raja avavõistlusele, mis algab kell 13.00, oodatakse Eesti
rulluisutajate ja -suusatajate
paremikku. Oma nõusoleku
osalemiseks on andnud teiste
hulgas Andrus Veerpalu, Jaak
Mae, Pavo Raudsepp, Algo
Kärp ja teised. Mõõtu võtavad
ka lapsed ja noored, avatud on
ca 2 kilomeetri pikkune matkarada tervisekõndijatele.
Veel kümmekond aastat
tagasi olid inimesed muutnud endise tankipolügoni ala
prügimäeks. Aastatega rajasid
suusahuvilistest vabatahtlikud
piirkonda suusarajad, mida
on uute asfaltteede planeerimisel suures osas kasutatud.
Pikim ring on 1,7 km pikkune
ja kolme meetri laiune ning
kulgeb mööda olemasolevat
kuue meetri laiust valgustatud
suusarada. Nõnda jääb asfaltee kõrval pinnaseteel ruumi
ka kõva teekatet pelgavatele
jooksjatele. Kui üks tee kulgeb
üle tankimäe ja on mõeldud

Ühisgümnaasiumi
õpetajatel uued
palgamäärad

suur ring - 2,5km
väike ring - 1.7km
invaring - 0,5km

oskustega sõitjatele, siis umbes 400 meetri pikkune rada
kulgeb ümber jalgpallistaadioni ja seal puuduvad märkimisväärsed tõusud ja langused. Kokku on ehitatud 3,35

kilomeetrit asfaltteid. Rajati
ka 485 meetri pikkune juurdepääsutee ning suusastaadioni
asfaltplats.
Projekti kogumaksumus oli
ligi 3,5 miljonit krooni, millest

rulluisutajatele ja jalgratturitele sobivate teede osa moodustab 2,27 miljonit. Projekti
rahastatakse muuhulgas Norra
Finantsmehhanismist.

uudis

Elektriraudtee tulevikuplaanid
on suured
Eelmisel nädalad
külastas Keila linnavalitsust AS Elektriraudtee juhatuse
liige Kuldar Väärsi,
et tutvustada Elektriraudtee lähiaastate plaane.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Olulisemad
tulevikukavad
puudutavad juba sel sügisel
ehitatavaid uusi perroone ning
mõne aasta jooksul liinile tulevaid uusi ronge.
Suured projektid
Käesoleval aastal on Elektriraudtee AS käivitunud kaks
suurt projekti, mis tõstavad
oluliselt lähiaastatel elektrirongiliikluse teenuse taset.
Esiteks on välja kuulutatud riigihange, millega soetatakse 18
uut elektrirongi ning 10 uut
diiselrongi. Teiseks on juba
alustatud reisijate ooteplatvormide renoveerimisega, mille
käigus viiakse kõik ooteplatvormid madalamale kõrgusele.
Kuldar Väärsi sõnul on
uued reisirongid nii tehniliselt
kui ka reisijamugavuselt oluliselt paremad täna kasutusel
olevatest - vagunites on konditsioneer, infosüsteem ja pehmed istmed. Rongid on vaik-

semad ning igas rongis on
tualett. Uute rongide maksimaalne kiirus on 160 km/h.
Esimesed uued elektrirongid
jõuavad kava kohaselt Eestisse
2012. aastal ning sellele järgneva poolteise aasta jooksul
vahetuvad välja kõik senised
elektrirongid. Elektrirongide
ost finantseeritakse läbi EL
Ühtekuuluvusfondi vahendite
ning riigieelarvelise kaasfinantseeringu.
Perroonide ümberehitamine
algab juba varsti
Kuna uued rongid vajavad reisijate pealevõtmiseks madalamaid ootepletvorme, siis ehi-

tab AS EVR Infra järgneva
kolme aasta jooksul ümber
kõik olemasolevad ooteplatvormid. Kuldar Väärsi: „Ooteplatvormide ümberehituse ajal
on üheaegselt kasutusel nii
kõrged kui madalad ooteplatvormid. Seetõttu kohandatakse praegustel elektrirongidel
igal vagunil üks uks väljumiseks kõrgetele platvormidele
ning ühe ukse madalatele platvormidele. Uute rongide saabudes 2012. aastal aga on kõik
ooteplatvormide juba madalad
ning reisirongi sisenemine on
mugavalt samal kõrgusel.“ Ooteplatvormide ümberehitamist
toetab EL Ühtekuuluvusfond.

Keila linnavolikogu kinnitas
teisipäeval Keila Ühisgümnaasiumi õpetajate uued palgamäärad, mis vastavad Vabariigi
Valitsuse kehtestatud määradele ning on samal tasemel 2008.
aastal kehtinud alammääradega. Uued palgamäärad rakenduvad alates 1. augustist.
Vastavalt otsusele on noorempedagoogi palga alammäär 9 520, pedagoogil 10
080, vanempedagoogil 11 520
ning pedagoog-metoodikul 13
910 krooni. Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu 10% tema palga
alammäärast.
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele
kinnitab
munitsipaalkooli pedagoogide
töötasustamise alused vallavõi linnavolikogu ning lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud munitsipaalkooli õpetajate
palga alammääradest. Vabariigi Valitsuse määrusega on
kehtestatud käesoleva aasta 1.
juulist õpetajatele uued palga
alammäärad, mis on analoogilised 2008. aasta alammääradega.

Maa-amet müüb Keilas
kinnistuid

oluline
Seoses infrastruktuuri remonttöödega toimuvad elektrirongide väljumistes muudatused.
Suurimad erinevused on Tallinn – Aegviidu liinil, kuid remonttööd ei jäta puudutamata ka Keila suunda.
Kuni 30.septembrini (kaasa arvatud) väljub igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel rong number 553 Tallinn – Keila
liinil tavapärase kell 20.30 asemel kell 21.00, ning Keila - Tallinn suunal muidu kell 21.36
väljuv rong 562 kell 22.05.
Teisipäeviti ja neljapäeviti
sõidavad antud rongid sõiduplaani kohaselt.
Sõiduplaani
muudatuste
kohta saab täpsemalt lugeda ooteplatvormidelt, elektrirongist ja elektriraudtee
kodulehelt www.elektriraudtee.ee .
AS Elektriraudtee vabandab
tekkinud ebmugavuste pärast.
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Keila uus jalgpalliväljak
on ametlikult avatud

Neljapäeval, 20.
augustil avas Keila linnapea Tanel
Mõistus sümboolse
avaväravaga Keila
uue kunstmuruga
jalgpallistaadioni.
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Keila Jalgpalliklubi juht ning
Eesti Jalgpalli Liidu infrastruktuuri juht Targo Kaldoja hindab uue täismõõdus ning
kunstmurukattega staadioni
Eestis 2-3 parima väljaku hulka: „Kõik, kes siin on mänginud, on väga rahule jäänud.“
Väljak on kaetud moodsaima, tippkvaliteediga kunstmuruga. Väljakut rahastasid Keila
linn ning Kultuuriministeerium, kunstmurukatte soetamist ka Eesti Jalgpalli Liit.

Kunstmuruväljak ei jää Keila
ainsaks jalgpalliplatsiks –
muru kasvamist ootab täismõõtmetes naturaalse muruga
väljak, mille ehitamist rahastab Keila linn koos Norra Finantsmehhanismiga.
Kuna
muruväljaku
valmimisega
kunstmuruväljaku olemasolul
kiiret ei ole, siis otsustati raha
kokku hoida ning muru seemnest kasvatada. Väljakut hooldab SA Keila Terviserajad
koostöös Keila Jalgpalliklubiga. Targo Kaldoja loodab, et
muru kasvab korralik ja väljak
saab hea: „Kui siis oleks veel
ka vajalik toetav infrastruktuur, siis saaks siia tuua nii
rahvusvahelisi noortekoondiste mänge kui A-koondise sõprusmänge. Koht on selleks
ideaalne.“
Jalgpalliväljakut haldab SA
Keila Terviserajad, kelle poole
võib pöörduda ka sooviga väljakut rentida.

Maa-amet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Keilas
asuvad kinnistud Nurmenuku 5
ja Niine 10.
Nurmenuku 5 asuva (2028
rm) kinnistu enampakkumise
alghind on 405 600.-.. Pakkumised tuleb esitada kirjalikult
suletud ümbrikus Maa-ametile
17.septembriks kella 11.00-ks.
Niine 10 kinnistu (960 rm)
alghind on 336 000.-. Pakkumised peavad olema Maa-ametis
15.septembril kell 11.00.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama avaldust, mille vormi
leiab Maa-ameti kodulehelt.
Sealt leiab ka täpsema informatsiooni, mida pakkumine
peab sisaldama. Oksjoni alghinnast 10% suurune tagatisraha peab olema laekunud
Rahandusministeeriumi arvelduskontole hiljemalt avalduse
laekumise tähtajaks.

90 minutiga e-teenuste
kasutajaks
15.septembril toimub Harju
Maakonnaraamatukogu ees Ebussi koolitustuuri e-teenuste
tasuta koolitus.
. Koolituse pikkus on 1,5 tundi. Õppetunnid toimuvad kell
10.00; 12.00; 14.00 ja 16.00.
Osaleda soovijatel palume
eelnevalt registreeruda aadressil vvacht@keila.ee, kuhu lisada
nimi, e-posti aadress, koolituse
algusaeg, isikukood, kontakttelefon Registreeruda võib ka
telefoni teel, helistades numbril
6790 700.
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Keila Linnavolikogus
Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn
7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu osaline kehtestamine
Keila linnavolikogu otsustas 25. augustil kehtestada osaliselt Tööstuse tn 7,
Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn
7b, IDV I ja IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, mille põhiline eesmärk
on jagada kinnistud äri-,
tootmismaa ja transpordimaa
sihtotstarbelisteks
kruntideks ning määrata
nende ehitusõiguse ulatus
ja sihtotstarbed.
Detailplaneering hõlmab
ligi 28 ha suurust maa-ala,
mis asub Keila linna edelapoolses servas tööstuse tänava lõpus ja piirneb lõuna
poolt põhiliselt metsaga
kaetud
maatulundusmaa
kinnistuga ning loodest Vasalemma – Keila raudteega.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule on tegemist
tootmis- ja ärimaaga.
Tootmis- ja ärikrundid
on võimalik kasutusele võtta erinevate vajadustega ettevõtetel. Planeeritaval alal
on suurem potentsiaal
transpordi- ja logistikafirmadel, kuna on võimalik
kasutada naabruses olevat
raudteetranspordisõlme ja
kiiret pääsu maanteedele.
Hoonestusalad on kruntide piirist ette nähtud minimaalselt 6m kaugusele.

Planeeringu lõunaosas, idalääne suunalisel piiril ulatub lubatud hoonestusala
vahetult
transpordimaa
krundi piirile, jättes nii võimaluse kasutada mugavalt
planeeritud raudteed.
Tööstuse ja Lao tänavate
maa-alade äärde on planeeritud kõrg- ja madalhaljastuse piirkonna keskkonnas õ b r a l i k u m a k s
muutmiseks.
Maa-alal olevad üksikud
amortiseerunud
hooned
enamuses lammutatakse,
planeeringuga on jäetud
võimalus rekonstrueerida.
Käesoleva detailplaneeringu realiseerumisel lisandub ca 137 000 m2 äri- ja
tootmishoonete pinda.
Seoses asjaoluga, et maaalal asuval reformimata riigimaal ei ole täna veel omanikku, kes võiks olla
arendaja äri- ja tootmismaa
sihtotstarbelistel kruntidel
oma konkreetsete soovidega, kehtestatakse detailplaneering teatud
kruntide
osas II etapis.
Detailplaneering sisaldab Keila linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut
üldplaneeringusse
kantud linna piiri asukoha
vastavusse viimiseks 2008.

aastal muudetud Keila linna
ja Keila valla vahelise hal-

duspiiriga.

Harju KEKi Paldiski maantee äärsete
kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Keila linnavolikogu otsustas augustikuu istungil
kehtestada Harju KEKi Paldiski maantee äärsete kinnistute detailplaneeringu.
Planeeringuga
jagatakse
olemasolev tootmiskompleksi ala 2 äri- ja tootmismaa, 16 tootmismaa ning 4
liiklusmaa krundiks. Detailplaneeringuga kavandatavale uuele tänavale saab nimeks Keki tänav.
Planeeritav maa-ala asub
Keila linna põhjaosas Pal-

diski mnt ääres. Planeeritava ala suurus on 36,3 ha ja
see on hoonestatud olemasolevate tootmishoonetega.
Detailplaneetring
on
kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu
on
kooskõlastanud OÜ Jaotusvõrk, AS Entek, AS Keila
Vesi, AS Eltek, Põhja – Eesti
Päästekeskus,
Harjumaa
Keskkonnateenistus, Põhja
Regionaalne Maanteamet ja
Maanteeamet.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Keila linnavolikogu otsustas oma augustikuu istungil taotleda munitsipaalomandisse aadressil Piiri tn
16 asuv maaüksus.
Keila linna territooriumil
Uus-Paldiski maantee, Piiri
tn 14 ja Põhja tn 8 kinnistute vahelisel alal asub jätkuvalt riigi omandis olev maaüksus, mille sihtotstarve on
üldmaa. Maa on väga kehvas olukorras: linna piiri läheduses suure maantee vahetus
läheduses
asuva
madala tühermaana mõjuva
ala väljanägemine on aastakümneid olnud paljudele
inimestele linna negatiiv-

seks visiitkaardiks. Eesmärgiks on moodustada nimetatud alale maantee ja
hoonete vahelise puhverala
ning jätta see avalikku kasutusse perspektiivse haljasala maana.
Riigil puuduvad alaga
seoses teadaolevalt igasugused plaanid ning riik ei
tegele ka ala korrashoiuga
või selle olukorra parandamisega. Linn on üritanud
olukorda parandada ja maad
korrastada, kuid kuna tegemist on riigimaaga, ei ole
linnal võimalik sellega linna
huvides midagi märkimisväärset ette võtta.

18. augustil kell 22.57 - 23.50
- Luha tänaval kõndis UuePaldiski maantee poole purjus noor (~20 a.) naisterahvas
2aastase lapsega vankris. Ekipaažile ütles, et soovib saada
Kruusa 14 maja juurde, seal aga
ütles, et eksis aadressiga. Seejärel proovis naine põgeneda ja
jättis lapse maja hoovi maha.
Ekipaaži töötaja pidas naist kinni kuni politseipatrulli saabumiseni. Politsei selgitas välja, et
naine oli koduste probleemide
eest pagenud. Ühendust võeti
nooriku emaga, kes aga oli samamoodi purjus. Lõpuks saadi
ühendust mehega, kes oli kaine, ja naine lapsega anti tema
hoole alla.
20. augustil kell 01.06 - Väljakutse möllavate noorte kohta
Põhja 8A elanikult. Saadetud
maja juurest minema. Seltskond läks Keila Gümnaasiumi
staadionile, teavitatud politseipatrulli, kes suundus sinna olukorda üle kontrollima.
20. augustil kell 23.55 - Haigla
ees istusid 4 isikut ja jõid alkoholi. Ekipaaži nähes pagesid
metsa ja hakkasid sealt roppusi
karjuma. Haigla oli väliselt korras.
21. augustil kell 22.20 - Haigla juures parklas oli seltskond
umbes 10 autoga ja tarvitas alkoholi. Isikuid korrale kutsutud

ja teavitatud politseid.
22. augustil kell 11.36 - Keila
turu juhataja palus ekipaaži abi,
sest värava taga müüsid mustlased autost pakendatud forelli
lõike. Kuna neil puudus müügiluba, siis lastud asjad kokku
pakkida ja minema saadetud.
22. augustil kell 11.40 - Harju
politsei välijuht palus abi. Eesti
Gümnaasiumi juures pidi olema seltskond, kes joob alkoholi. Kohal seltskond autoga, 5
noorukit istusid trepil, alkoholipudel oli autos. Isikud minema
saadetud.
22. augustil kell 16.15 - 4 isikut
jõid keskpargis odekolonnikokteili. Isikud pargist minema
saadetud.
23. augustil kell 11.55 - Haigla
väikeses pargis veetsid aega
4 meest 2L õlle ja omatehtud
kokteiliga. Isikutel lastud oma
asjad kokku korjata ja minema
saadetud.
23. augustil kell 16.30 - Uusapostliku kiriku taga võsas pidasid 5 vene keelt kõnelevat
meest piknikku õllega. Lastud
asjad kokku korjata ja mujale
saadetud.
23. augustil kell 12.15 - Harju
KEK-I hoone ees oli Eesti lipp
lahti tulnud ja vajunud poolde vardasse. Ekipaaži töötaja
harutas nöörid lahti ja heiskas
lipu korralikult üles.

Krimiuudised

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe
nädala jooksul Keila linnas 119
sündmust, sh 43 liiklusseaduse
rikkujat. Tabati 3 loata juhti ning
2 alkoholijoobes sõidukijuhti,
kellest üks isik peeti kinni kahtlustatavana kuriteos, sest see
polnud tal esimene kord purjus
peaga autot juhtida. Nagu ikka,
ei saa rääkimata jätta avalikus
kohas alkoholi tarbimisest. Alkoholiseaduse rikkujaid tabati
14 korral, neist 4 toimetati politseiosakonda kainenema, sest
nad olid ohtlikud iseendale ja
kaasinimestele. Veelkord rõhutan, et igasugune alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku
kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, on keelatud.
Tabati 1 alkoholijoobes alaealine ja 6 alaealist suitsetajat.
Nendega tegeleb edasi noorsookonstaabel. Rahu rikuti erinevatel viisidel kuuel korral.
13.augustil varastati Põhja tn

trepikojast lapsevanker.
21.augustil kukkus Keila haigla 5. korruse aknast alla inimene. Asjaolud selgitamisel.
22. augustil varastati Keila
turult meesterahva taskust rahakott.
22. augustil tabati politsei
poolt 3 noormeest, kes kangutasid lahti Pae ja Luha tn ristil
liiklusmärgi.
22. augustil peeti Säästumarketis kinni pisivaras.
23. augustil peeti tänu Rõõmu
naabrivalve sektori tähelepanelikule liikmele kinni 3 alaealist, kes lõhkusid Loode-Keila
mänguväljakut. Toimepandud
kuritegudest politseid kahel viimasel nädalal ei teavitatud.
g4s

1911

17. augustil kell 22.28 - Keskväljak 5 ees kaklesid kaks
noormeest. Kaklus lõpetatud,
ühele osapooltest kohale kutsutud kiirabi ja seejärel kaklejad politseipatrullile üle antud.
18. augustil kell 15.25 - Noortekeskuse juures olevale rambile on oranži värviga vulgaarsusi soditud.
18. augustil kell 18.45 - Piiri ja
Pae tänavate ristmiku juures
on krohvitud müürile oranži
värviga roppusi soditud ja ka
Pae tänava silt on ära soditud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Министерство социальных дел и полиция
предупреждают!
Министерство социальных дел и полиция предупреждают граждан: делая
пожертвования в различные благотворительные
организации и фонды,
имеет смысл выяснить,
чем действительно занимается заявленная организация. В последнее время в полицию и в
министерство
социальных дел обращается большое количество людей с
одной и той же проблемой: им докучают просьбами оказания материальной помощи детскому
дому Кырвекюла. Министерство социальных дел
предупреждает, что такого детского дома не существует. В аналогичных
случаях имеет обращаться непосредственно в полицию. (стр. 2)
Начала свою работу
Кейлаская школа
С 1 сентября начало свою
работу
объединенное
учебное заведение – Кейлаская школа. Новый
учебный год принес изменения, коснувшиеся, в
первую очередь, структуры школы. В течение прошлого учебного года руководством
целевого
учреждения «Кейла Харидус» и руководителями
обеих школ была проделана большая работа, позволяющая в этом учебном
году
работать
по-новому. Директор Кейлаской
школы
ГледАйрин Саарсо сформировала свою команду из
прежних руководителей
школ: учебным процессом в 1-6 кл. будет руководить Рийна Кинк, в 7-12
кл. – Марика Иванди. Руководителем центра поддержки учащихся стала
Кая Оленко.(стр. 5)
Зарплаты учителей
На заседании городского
собрания были утверждены новые зарплаты учителей Кейлаской Общей
гимназии, которые соответствуют
уровню,
утвержденному
правительством Эстонской республики.
Заработная
плата теперь находится в
пределах, действовавших
в 2008 году. Согласно этому с 1 августа зарплата
младшего педагога составит 9 520 крон, педагога

– 1080 крон, старшего педагога – 11 529 крон и
педагога-методиста – 13
910 крон. Плата за классное руководство составит
10% от минимального
уровня заработной платы.
(стр. 3)
Новый учебный год в
Кейлаской
Общей
гимназии
В этом году в 1-й класс
идет 16 учеников, классный руководитель первоклассников
–
Н.Г.Кузьмина.
В
гимназической части на
сегодняшний день 70 учащихся, набор на заочное
отделение продолжается.
В 10-м классе всего 18 учащихся ( дневное и заочное
отделение).
Продолжается переход на
эстонский язык обучения
в гимназии. В этом году
помимо музыки, которая
должна преподаваться на
эстонском языка в соответствии с утвержденной
Министерством образования программой перехода, на государственном
языке будут вестись следующие предметы по выбору: защита Отечества и
обучение гидов. Уже можно говорить о первых результатах перехода: в прошлом
учебном
году
учащиеся 10 класса, изучавшие обществоведение
на эстонском языке, сдавали государственный экзамен по этому предмету
на языке обучения и показали очень достойные
результаты (самый высокий балл – 68, самый низкий балл – 44). (стр. 5)
В
Кейла
начинает
свою
работу
старт
школа «Prosha»
«Prosha» является учреждением дополнительного
образования детей.
Приглашаем на занятия:
Развивающие
занятия
для детей от 4- 6 лет
Театральная студия для
детей от 7-11 лет
12 сентября состоится бесплатное пробное занятие
по адресу: Кесквяльяк 17,
Кейла
Ждем детей от 4 -6 лет в
16.00
Детей от 7 – 11 лет в 17.00
Вы такжe можете получить информацию по телефонам:
6-32-85-85,
5-28-13-07 и в интернете
www.prosha.ee.
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Alates 1.septembrist alustab tööd
Keila Kool
Uuest õppeaastast
alustab oma tööd
Keila ühendatud õppeasutus Keila Kool.
Kahe seni eraldi tegutsenud algkooli ja
gümnaasiumi ühendamisega soovitakse astuda samme
efektiivsuse, kõrgema õppekvaliteedi
ja koolikultuuri suunas. Lihtsalt öeldes
– laste liikumine
ühest koolimajast
teise ning ühest
kooliastmest järgmisele peab olema
igas mõttes sujuv.
helin vaher
keila hariduse sihtasutus

Uus õppeaasta algab nii
mõnegi muutusega. Kooli uus
direktor Gled-Airiin Saarso:
„Sihtasutuse juhatuse liikmed
Mart Raik, Heiti Pakk ja mõlema kooli juhid on eelmise aasta jooksul korraliku eeltöö algavaks õppeaastaks ära teinud.
Viimase kahe nädala jooksul
olen end nende plaanidega
kurssi viinud, ning üheskoos
juhatusega neid veel arutanud.
Suurem muutus, mille võiks
välja tuua on uus kooli struktuur, mille läbi ka uuem lähenemine õppeprotsessile.“
Direktor Gled-Airiin Saarso
on pannud koolide senistest
juhtidest kokku oma meeskonna. Direktori alluvuses
hakkavad tööle õppejuhid, kelleks on Riina Kink (1.-6.klass)
ja Marika Ivandi (7.-12.klass).
Lisaks on direktori alluvuses
tugikeskuse juht, kelleks on
Kaja Olenko.
Õppejuhtide ülesanne on
koordineerida ja juhtida vastava kooliastme õppeprotsessi,
tugikeskus aga koondab endas
kõik õpetajale ja perekonnale vajaminevad tugiteenused

aktus
nagu psühholoog, logopeed ja
sotsiaalpedagoog.
Keila linna koolide
„Õppetöö seisukohalt vaa1.septembri avaaktuse
datuna tooks peamise muuajakava
tusena
esile
õppetoolide
10.00 lillede asetamine
süsteemi, millesse kuuluvad
hariduskivi juurde, osalevad
järgmised ainete kooslused:
koolide esindajad
reaal- ja loodusained, huma10.30 Keila Kooli põhikooli ja
gümnaasiumi osa rivistuminitaar- ja sotsiaalained, võõrne staadionil
keeled ja oskusained. Õppe10.35 algab rongkäik
toolidena hakkavad tööle ka
10.50 ühinevad Keila Kooli
algklasside klassiõppe ja klasalgkooli ja ülase maja õpilasijuhatajate õppetool.“ sõnas
sed rongkäiguga
Gled-Airiin Saarso. Õppetooli10.55 ühineb rongkäiguga
de süsteemi kasuks räägib eelKeila Ühisgümnaasium ning
kõige võimalus luua õppeaineErakool Läte
te vahel rohkem seoseid ning
11.00 2009/2010 õppeaasta
muuta erinevad ainetunnid
avaaktus Keila lauluväljakul
õpilase jaoks huvitavamaks.
Teade algkooli õpilastele!
Samuti paneb see õpetajaid
10.30 kogunevad I klassi
omavahel tihedamalt koostööd
õpilased oma klassiruumi
tegema ning oma sisulisi koge10.45 kogunevad II-V klassi
musi ja ideid jagama. „Selle
õpilased kooli kõrvale platsammuga soovime puhuda elu
sile
sisse kooli motole, milleks on:
10.50 Keila Kooli algkooli
õpime elule!“ sõnas Saarso.
maja ühineb rongkäiguga
Samuti peab kool vajalikuks
rohkem tähelepanu pöörata
Teade ühisgümnaasiumi
õpilastele!
klassijuhatajatele, kuna nende
09.45 koguneb 1.klass kabikõige tähtsamaks ülesandeks
netti 109
on hea koostöö saavutamine
10.00 1. ja 12. klassi pidu
koduga. „See tähendab seda, et
kabinetis 103
kool peab omalt poolt tegema
Fotod: doris matteus
10.00 osaleb 11. klass lillede
kõik selleks,
asetamises hariduskivi
Gled-Airiin Saarso:
et klassijujuurde (kohtume eelnevalt
hataja saaks
„Sihtasutuse juhatuse liikmed Mart Raik,
koolis kell 09.45)
oma
tööd
Heiti Pakk ja mõlema kooli juhid on eelmise
hästi teha,“
Klassijuhataja tunnid:
aasta jooksul korraliku eeltöö algavaks
Põhikooli ja gümnaasiumi
ütles Saarso.
majas algavad klassijuhataKeila Kool
õppeaastaks ära teinud. Viimase kahe nädala
ja tunnid kell 10.00.
uute töötajajooksul olen end nende plaanidega kurssi
Algkooli majas toimuvad
te osas puuklassijuhataja tunnid peale
viinud, ning üheskoos juhatusega neid veel
dust tundma
aktust.
ei pea. Uuest
arutanud. Suurem muutus, mille võiks välja
Keila ühisgümnaasiumis alõppeaastast
gavad klassijuhataja tunnid
tuua on uus kooli struktuur, mille läbi ka
alates
on
2.- 10.klassile kell 10.00
uuem lähenemine õppeprotsessile.“
Keila Kooliga
liitunud 12
Teade muusikakooli
õpilastele!
uut õpetajat. Kaks nendest on nendest hakkab õppima muu- ajalooline ja paljudele Keila
Õppeaasta avaaktus toimub
endised kooli vilistlased, mille sikaklassis 22, tantsuklassis hariduse sümboliks saanud
muusikakooli saalis kell
üle on kooliõpetajatel eriliselt 21, tavaklassides 55 ning li- algkoolimaja jääb ka tulevikus
17.00
hea meel. Endisest SOS Her- saks on 10 õpilasel võimalus kõige väiksematele koolilasmann Gmeineri Koolist tule- õppida väiksemas klassikollek- tele. Endise SOS Hermann
Teade erakool Läte
vad Keila Kooli üle kuus väga tiivis. Kümnendasse klassi as- Gmeineri Kooli õpilased jätkaõpilastele!
head ja suurte kogemustega tus 46 last, nendest 19 kunsti vad oma haridusteed ikka oma
Õpilaste põhitund algab
pedagoogi.
ja kultuuri ning 27 majanduse tuttavas koolimajas, mis kan8.30.
Kokku alustab Keila Koolis ja matemaatika kallakuga klas- nab nüüd nime algkooli Ülase
oma haridusteed 1228 õpilast. si.
maja.
Esimesse klassi astus 108 last,
Algavast õppeaastast kuukeila ühisgümnaasium
lub Keila Hariduse Sihtasutuse
Keila Ühisgümnaasiumis alustab sel sügipoolt peetava Keila
sel esmakordselt kooliteed 16 last. Nende
Kooli koosseisu:
klassijuhataja on Nadežda Kuzmina.
algkool (Pargi tn
Gümnaasiumisse astus suvel päevases2), algkooli Ülase ja kaugõppesse 18 õpilast, kokku on
gümnaasiumis õpilasi 70. Olemas on kõik
se maja (Ülase tn
õpetajad.
11) ja põhikooli
Kas miski muutub võrreldes eelmise õppaastaga?
ja
gümnaasiumi
Keila Ühisgümnaasiumi arendusjuht Jelena Mihhejeva:
maja (Põhja 8).
Jätkub üleminek eestikeelsele õppele gümnaasiumis. Peale
Lastele hariduse
muusika, mis on ülemineku kava kohustuslik aine, õpetame sel
andmine toimub
aastal eesti keeles veel riigikaitset ja giidikoolitust. Mõlemad
kolmes majas seni,
on valikained. Seega kokku õpetatakse eesti keeles kuut ainet.
Tahaks siinpool ära märkida, et eestikeelne õpe on jõudnud
kuni valmib uus
ka esimeste oluliste tulesmusteni: sellel kevadel sooritasid 10.
koolimaja. Uude
klassi õpilased ühiskonnaõpetuse riigieksami eesti keeles ning
koolimajja
kolib
tulemused on igati head (kõige kõrgem tulemus 68, madapõhikooli ja gümlaim 44). Kokku oli vapraid tegijaid 6.
naasiumi
aste,

5

Lühidalt
Keila Koolil on oma
päevik
Sel aastal on kõikidele Keila
Kooli algkooli ja põhikooli õpilastele väljatöötatud ühine
õpilaspäevik. Kaanekujunduses
on kasutatud eelmise õppeaasta 1.klassi õpilaste joonistusi.
Päevikus on Keila Kooli olulisemad kontaktandmed, vajalikud
väljad praktiliste märkmete ja
meelespeade jaoks, kooli kodukord, traditsioonide kaleneder, Keila ajaloo lühiülevaade ja
Keila kaart. Tänavustele 1.klassi
õpilastele on õpilaspäevik tasuta. Teised õpilased saavad
endale õpilaspäeviku osta klassijuhataja vahendusel.
Täname: Tessa Britt Tikva,
Ranno Liivat, Rainer Viirlaid,
Riggy Theodor Haljand, Andero Aug, Ergo Haavasalu, Keitre
Rääk, Celine Umborg.

Emade võimlemine
beebidega
Keila tervisekeskuses hakkavad
septembrist toimuma emade
ja beebide võimlemise tunnid.
Võimlemistunnid on sobilikud
lastele vanuses 2 kuud kuni 1
aasta.
Liikumine on lapse esimeseks keeleks, kuna liigutuste
kaudu suudab ta ennast väljendada ammu enne verbaalsete
väljendusoskuste omandamist.
Tund arendab lapse peenmotoorikat, loovust ja koordinatsiooni. Võimelmine tugevdab
lapse füüsilist ja vaimset tervist, ergutab psühhomotoorset, sotsiaalset ja tunnetuslikku
arengut.
Tundides alustatakse kõige
väiksematega peamiselt puudutustest ja massaažiharjutustega. Kasvades treenitakse
järk-järgult lapse kerelihaseid,
käsi, jalgu, jne. Tund on üles
ehitatud nii, et akrobaatilised
harjutused koos beebidega
annavad võimaluse ka emmedel treenida erinevaid lihasgruppe ja strateegilisi piirkondi
(kõht,selg,vaagnapõhjalihased,
jne). Tunni lõpuosa sisaldab
eraldi venitusharjutusi just
emadele, mil töötatakse läbi
kõik enim koormust saanud
lihased. Alustades elementaarsest füüsilisest kontaktist ja
lõpetades lihtsate ning meeldejäävate tantsudega - annab
tund erinevaid võimalusi turvalise kiindumussuhte arendamiseks oma beebiga.
Esimene tund toimub 2.septembril kell 13.00 (tasuta). Kaasa tuleks võtta väike tekk või
lina, millel laps saaks lamada.
Tunni kestus on 45min. Võimlemist viib läbi treener Ave
Lähker. (Reklaamtekst)

6

Vaba aeg
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Kodulinn läbi
fotokaamera silma

Keilas saab kaasa
elada
triatleetidele

kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keila 2010.a kalendri tarvis
korraldatud fotokonkurss hakkab tasapisi lõpule jõudma.
Konkursil on osalenud palju
erinevaid inimesi, kuid vaid
üks on oma silmapaistvate
fotodega saavutanud kuu pildi auhinna lausa neljal korral.
Uurime lähemalt, mis suhe
fotograafiaga on Anne Kanketeril.
Kuidas leidsite tee fotograafia juurde? Kaua sellega tegelenud olete?
Pildistamine on mind köitnud
juba pikka aega. Tegin sellega
algust kuskil kaksteist aastat
tagasi kui käisin reisil Norras.
Algul klõpsisin nagu iga teine
kompaktkaameraga kõike, mis
ette juhtus ja vähegi huvitav
näis, sest digitehnoloogia võimaldas kulud ilmutamistele ja
kinnitamistele kokku hoida.
Uuring näitab, et digiga pildistab inimene 4X rohkem kui
filmikaameraga. Järelikult saab
rohkem kätt harjutada, kuid
samas on ka rohkem mõttetuid
ja tühje pilte. Aja jooksul oskused ja kaamerad paranesid,
praegu kasutan kaameraid Fuji
Fine Pix 602 ja Pentax K10D.
Kas olete saanud mingit fotograafiaalast koolitust?
Otsest koolitust saanud pole,
kuid vaatan-analüüsin teiste pilte netis. Käin vaatajana
http://foto.kala.ee saidil. Välissaitidest vaatan Flickr-it.
Elu on mind kokku viinud
inimestega, kes tegelevad panoraamtehnoloogiaga, tavapildid neid eriti ei huvita. Nende
käest olen palju kasulikku õppinud ja nad pole kunagi keeldunud fotoasju lahti seletamast ja õpetussõnu jagamast.
Keda/mida meelsasti pildile
jäädvustate?

foto: anne kanketer

Pildistan seda, mis tundub
huvitav. Meeldib loodus ja
loodusnähtused – kuu, udu,
välk, ööpilved. Ka ajaloolised
objektid pakuvad mulle huvi.
Tegelikult tahaks rohkem inimesi pildistada, kuid seoses
privaatsusega ja sellega kaasneda võivate probleemidega
pole tihanud seda eriti teha.
Sellest tingituna olen rohkem
looduse juurde jäänud.
Kuidas leiate situatsioonid,
vaated, mida jäädvustada.
On kõik olnud nö vedamine ja
hea situatsiooni tabamine?
Situatsiooni tabamine sõltub
sellest, kui sügaval turukotis
kaamera on ja kui kiiresti selle sealt välja saan. See on küll
naljaks öeldud, aga tegelikult
vastab tõele. Sõidan tihti jalgrattaga, kui näen midagi huvitavat, siis üritan pildile saada.
Tihtipeale käin ka ekstra pilti
otsimas, olenemata kellaajast
või ilmastikuoludest. Huvitava
pildi eelduseks on tavalisest
erinev vaatenurk, st kas madalam, kõrgem või erinev sellest,
mida inimene näeb silmade
kõrguselt.
Kas kuupildi auhinnad Keila
kalendri konkursil on tulnud
üllatusena?
Ausalt öeldes tulid üllatusena
jah. Esimene auhind tekitas
elevust, teine tundus naljakas,

kolmas polnud enam üldsegi
naljakas ja neljanda võidu puhul tundsin tõsist hämmingut.
Pean siiski mainima, et olen
seda fotokonkurssi võtnud
suhteliselt tõsiselt, olen oma
piltide nimel pingutanud – otsisin teadlikult nurki ja hetki,
mis sobiksid konkursile, mitte
ei valinud kaadreid suvaklõpsudest.
Kas oskate nimetada mõnd
fotograafi, keda peaksite
enda eeskujuks, õpetajaks?
Eeskuju kui sellist mul pole,
kuid eks ma korjan terakesi
siit-sealt. Meeldivad näiteks
Alari Kivisaare looduspildid.

Laupäeval 29. augustil toimuvale täispikale triatlonile registreerunute nimekiri
muutus pärast 8. augustil
Pühajärvel toimunud EM
triatlonis poolpikal distantsil, kui hästikorraldatud
võistlusel raske raja läbimine andis nii mõnelegi hiljuti
ala juurde naasnud sportlasele innustust raskemaks
katsumuseks. Samuti tulid
mõned teated loobumise
kohta. Hetkeseisuga on rajale minemas 22 sportlast.
Keilas on võistlejatele
võimalik kaasa elada alates
kella 13.00, mil esimesed
võistlejad Keila Tervisekeskuse juurde jõuavad. Keilas
läbitakse triatloni jooksuetapp 3km ringil marsruudil
Tervisekeskus - Pargi tn
- lauluväljak - haigla - Ehitajate tee - Terviserajad
- tagasipööre Ehitajate teele - ümber Tervisekeskuse
uuele ringile.
Enne Keilasse suundumist läbitakse 3.8 km pikkune ujumisdistants Männikul
Valdeku karjääris ja 180km
pikkune rattaetapp Kanama
ja Ääsmäe vahel.
Esimesi lõpetajaid peaksid Keila Tervisekeskuse
juurde ﬁnišisse jõudma kella
17.00 ja 18.00 vahel. Viimaseid võistlejaid oodatakse
kuni kella 02.00-ni.

Kas olete ka varem mõnedel
fotokonkurssidel osalenud?
Ei ole osalenud ja suure tõenäosusega ei osale ka. Aga
“never say never“. Äkki kunagi
tulevikus avan mingi veebipõhise galerii.
Mida te peate fotograafiaalaselt enda suurimaks
saavutuseks?
Hetkel käimasolev fotovõistlus, läbi mille ma olen rohkem
teada saanud oma kodulinnast
ja selle ajaloost.
Kas võib loota, et kunagi Teie
töid kuskil näitusel näeme?
Vaevalt, aga elame - näeme.
foto: anne-mari anderson

foto: valdur vacht

Emade ja laste võistlus

sport

Keila Jalgpalliklubi
pidas perepäeva
targo kaldoja
KEILA JK

20. augustil pidas oma traditsioonilist perepäeva Keila
Jalgpalliklubi.
Pärast seda, kui jalgpalliväljak oli pidulikult avatud, võisid
alata tavapärased mängud, kus
pallimurule jooksid nii väikesed kui suuremad jalgpallurid.
Esimeses mängus kohtusid
1999.a. – 2000.a. sündinud
lapsed ja nende emad. Tulise ja
lõbusa jalgpallimängu võitsid
lapsed tulemusega 1 – 0.
Teises mängus kohtusid
1995.a. – 1998.a. sündinud
lapsed ja isad. Pingelise ja haarava mängu võitsid isad tulemusega 2 – 0. Isade poolel tegi
kaasa ka tippkulturist Argo
Ader, kelle noorem poeg Rasmus käib jalgpallitrennis.
Kolmas mäng oli üks selle päeva tähtsündmustest,
n.ö. sajandi suurmäng Keilas
- omavahel kohtusid Keila linnavalitsus ja Keila linnavolikogu. Haarava ja lõbusa mängu
võitis volikogu tulemusega
3 – 1. Linnavalitsuse väravat
kaitses linnapea Tanel Mõistus
ja volikogu väravat volikogu
esimees Andrus Loog. Pärast
mängu löödi ka karistuslööke.
Täpsema jalaga oli linnavalitsus, kes võitis selle võistluse
tulemusega 4 – 1.
Paralleelset
mängudega

toimusid lastele täpsuslöögivõistlused. Eraldi võistlused
toimusid Keila Jalgpalliklubi
lastele – auhinnad olid välja pannud Haribo, Uhlsport,
Eesti Jalgpalli Liit ja Keila Jalgpalliklubi. Päeva muidu uudistama tulnud linnakodanikele,
eelkõige lastele, toimus täpsuslöögivõistlus – meened oli
välja pandud Haribo ja Keila
Jalgpalliklubi poolt.
Ürituse viimaseks mänguks
oli Keila JK meeskonna ja Keila JK veteranide omavaheline
mõõduvõtmine. Noored mehed lubasid veteranidel värava palle täis laduda ja see neil
tulemusega 3 – 1 ka õnnestus.
Palju õnne neile võidu puhul,
sest nüüd saavad veteranid
rahuliku südamega omi asju
edasi ajada - teatepulk noortele on üle antud.
Mängude vaheajal esinesid
Keila oma ansamblid Chapter
One ja Decode – suured tänud
neile üritusele kaasaaitamise
eest.
Keila Jalgpalliklubi tänab
kõiki oma toetajaid ja koostööpartnereid: Keila linn, Harju Elekter, Bestnet (Tiki), Svatekbalt, Kuup 3, Hole in One,
Uhlsport, Laserstuudio.
Eraldi tänud Tarmo Tamkivile, kes abistab jalgpalliklubi
ürituste korraldamisel ja organiseerimisel alati suure innuga
ja vabatahtlikult.

KOOLI ALGUS KEILA
TERVISEKESKUSES

Keila Tervisekeskus kutsub koolilapsi
ja lapsevanemaid septembrikuus
suplema.
Lõika reklaam välja, võta ema
või isa kaasa ja saad

2 piletit 50.-

Kehtib kuni 30.09.2009.
Kohtumiseni Keila Tervisekeskuses.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai – 4. oktoober
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938
Harjumaa muuseum
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa
Harjumaa muuseum

muud üritused
KÕIK TURULE!
30. august kell 10.00-14.00
Osavõtt tasuta
Oodatud on nii müüjad kui
ostjad. Müüa võib kõike – uusi

ja kasutatud asju, käsitööd jne.
Müüjatel palume eelnevalt
registreeruda tel 53400126,
e-post madis.melzar@mail.ee
Rõõmu tänav
KOOLIAASTA AVAAKTUS
1.september kell 11:00 - 12:30
Keila Kooli, Keila Ühisgümnaasiumi ja Erakool Läte
2009/2010. õppeaasta avaaktus Rongkäigu algus kell 10.35
gümnaasiumi juurest
Keila lauluväljak
SÜGISLAAT
12.september kell 8.00
Keila Aiandus-Mesindus Seltsi
korraldatud laat
Tuula teel ( kiriku kõrval )
Telefon : 51945876
TASUTA E-TEENUSTE KOOLITUS
15.september 10:00 - 17:30
Koolituse pikkus on 1,5 tundi

Palju õnne!

Sündinud

ning meie linnas toimub
15.septembril 4 koolitust. Koolitused algavad kell 10.00; 12.00;
14.00 ja 16.00.
Eelregistreerimine aadressil
vvacht@keila.ee
Keila keskväljak, Harjumaakonna raamatukogu ees.

kogudus
13.pühapäev pärast nelipüha
30.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Kohvilaud kirikus
Keila Miikaeli kogudus

Märten Hein

Adventkoguduse piiblitund
29.august kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Kuulutused

Elutee nii pikk ja tubli

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
Soodsalt pikemaks ajaks üürile anda 2-toaline korter Keila
kesklinnas. Tasu kokkuleppel. Tel:
55694038

TÖÖ
Ele IluStuudio Sauel otsib
oma kollektiivi juuksureid. Palume CV koos sooviavaldusega
saata e-postiga: ele@elestuudio.
ee Lisainfo telefonil: 53489016.

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 30.- 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.

Müüa turbabriketti. Hind
2190.- tonn. Transport Keila piires tasuta. Tel: 53593615

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448
Veoteenus tagaluuktõstukiga furgooniga ( furg. mõõtmed
6,6 x 2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või
230.- h. Tel: 5045083
Veoteenus Volvo FL-6 kalluriga. Kandevõime 4.7 tonni. Kasti
maht 10m3. Tel: 5141903
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.
Toome ehitusmaterjalid ob-

lõppes nüüd,

Avaldame sügavat kaastunnet
Peeter Merisaar`ele

sest aeg sai läbi

EMA

Meie kaastunne Sulle, Peeter,

Töökaaslased AS – st
Harju Elekter Elektrotehnika

surma puhul.

surma puhul

Kallid Aimi ja Peeter
peredega.
Avaldame kaastunnet ema,

Hilja
Merisaare
surma puhul.

Marie ja Raivo perega

kinnisvara

17.08.2009

EMA

Avaldame kaastunnet
Aimi Siimule armsa ema

Hilja
Merisaare
kaotuse puhul.

Liia, Silva, Virve, Eva,

MTÜ “Töötahe”

Ingrid, Aime, Elna, Fridrih

Adventkoguduse jumalateenistus
29.august kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

jektile! 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.
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Mälestame oma naabrit

Riina
Kübard`it
ja avaldame kaastunnet
omastele
Aia 33 elanikud

Harju KEK AS mälestab
Mälestame head ja
abivalmis naabrit

Jaan
Feldmann`i
Vasara 6 majaelanikud

kauaaegset kaastöötajat

Jaan
Feldmann`i

Mälestame kurbusega endist
kauaaegset naabrit

Riina
Kübard`it
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele
perek. Sild, Juta, Leelo

Avaldame sügavat kaastunnet
Aino Vahemets`ale kalli

ABIKAASA
surma puhul.

ja avaldab sügavat
kaastunnet lähedastele.

Töökaaslased AS –st
Harju Elekter elektrotehnika

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 endiseid ja uusi õpihuvilisi lapsi alates 6. eluaastast. Tunnid alates
oktoobrist: 1x nädalas 1 või 1,5
õppetundi. Vali päev: teisipäev,
kolmapäev või laupäev.
Õpilased kes vajavad täiendamist – lisaõpet, teavitage aegsasti. Registreerime täiskasvanuid
ja keskkooliõpilasi soome keele
kursustele (alg-ja edasij). Tunnid:
alates oktoober 1x nädalas: neljapäeviti õhtul või laupäeviti hommikul. Info/reg: info@tarnekor.ee,
tel: 6781616, mob 53029454.
Hei laadale! 30.08.09 Keilas
kiriku juures. Tel: 56604030.
Tasuta ära anda u 3m3 täitepinnast (saviliiv) Keilas. Tel:
53435777

Harjumaa Muuseum
kutsub oma
sünnipäevale
pühapäeval, 30. augustil
muuseumisse, Jõeparki ja
linnusele

Põnevus- ja osavusmängud
lastele ning avastamisrõõmu
kogu perele
Muuseum on avatud kell
11-18
Sissepääs tasuta

Kavas on:

kell 12 maastikumäng
Jõesaarel
kell 13 peavarahoidja ¾ tund
teemal „Vana moodne“ – tarbeesemeid muuseumikogust
kell 14 osavusmängud, viktoriin
kell 15 tänutund väsimatutele
muuseumisõpradele
Info muuseumi haridustegevuste ja muuseumisõbraks
liitumise kohta.
Avatud on näitused
„Harju elu“
„Väljasõidud Eestis. Ado
Köögardali reisimärkmeid ja
päevapilte 1924-1938“
„Tarbeesemeid Harjumaa
Muuseumi kogust. Savi- ja
portselannõud“
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Keila 76608
Tel 6781668
Faks 6782050
muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

Korvpalli perepäev
6.septembril kell 12.00-15.00, Keila Tervisekeskuses

Toimuvad võistlused kogu perele:
o mitu vabaviset Teie pere viskab 30 sekundi jooksul
o mitu kolmepunktiviset viskab teie pere 30 sekundi jooksul
o kui tugev on Teie pere tugitoolispordis ja tugitoolikorvpallis
o võimalus mõõtu võtta treeneritega
o palju muid osavusvõistlusi(tüdrukutele, emadele, vanaemadele,
poistele, isadele ja vanaisadele)
o piruka, koogi limpsi, kohvi- ja teelaud, mille tulu läheb lasterikaste perede spordi toetuseks
Kõigil osalejatel kaasa võtta vahetusjalanõud
Tule kaema ja osalema!

PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE
LIIKMETELE
7. septembril toimub pohlale
minek Nõvale. Sõidu eest
tasumine, 40 krooni, Keila
Kultuurikeskuses 2. septembril kella 12-st -14-ni.
Väljasõit kirikuplatsilt kell
9:00

Keila
Lasteaed Miki
kutsub 1-3 a. lapsi laulma,
tantsima, võimlema ja kunstiga tegelema.
Täpsem info:
Keila Jaama 10;
6782692

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:
29.08 kell 11.00
30.08 kell 13.00
01.09 kell 17.00
03.09 kell 17.00

Keila JK 99 – JK Nõmme Kalju II
TJK Legion NT – Keila JK 01
SC Real – Keila JK A
Kohtla-Järve Lootus – Keila JK 95

Keila kunstmuru
Wismari staadion
Kernu staadion
K.-Järve lastestaadion

Keila JK meeskonna Eesti Meistrivõistluste III-liiga mängud:
30.08 kell 17.00

Keila JK – FC A&A Kinnisvara

Keila kunstmuru
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Reklaam
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Keilakas, kodudkeldrid korda!
Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).

KEILA RULLUISURAJA
AVAMINE
Laupäeval, 29. augustil
toimub Keila Terviseradade rulluisu- ja rullsuusaraja
avavõistlus, millest võtavad osa Eesti parimad rulluisu- ja
suusaässad eesotsas Andrus Veerpalu ja Jaak Maega

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

Koolikaup -10%

Ürituse korraldab SA Keila Terviserajad
Toetavad:

Tunnid toimuvad Keila Kultuurikeskuses:
E. ja K. 16.15 - 17.00 1-2 a.
E. ja K. 17.15 - 18.00 3-4 a.
E. ja K. 18.15 - 19.00 5-7 a.

Tunnid Laulasmaa Koolis:

N. 16.15 - 17.00 3-4 a.
17.15 - 18.00 5-7 a.
Info ja registreerimine 56 455 477
e-mail: belcanto@hot.ee
Uue õppeaasta Avaaktus toimub esmaspäeval,
7.septembril kell 18.00 Keila Kultuurikeskuses,
Keskväljak 12

www.branta.ee

Evely Juuksurisalong
Meil töötavad:

Kogu pere juuksurid
Kosmeetik
Näohooldused (Darphin toodetega)
Küünetehnik
Maniküür /pediküür
Ravimtaimedega jalahooldus
SPA – pediküür
Jaapani maniküür
Kulmude/ ripsmete värvimine ja
hooldus

Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil 6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti
lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.
ee, telefonil 6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

Otsime oma kollektiivi juuksureid
Haapsalu mnt 31
Tel: 6572264

Tule tangi Neste D-jaamas!
Neste D-jaamas saad kiiresti tangitud nii suure kui väikese auto
ja tasuda saab mugavalt kaardiga.
Futura D Euro diislikütus on seal alati hea hinnaga!

Pal

dis

ki m

nt

e
Geoloogid
Ehitajate

tee

Neste Keila D-jaam
Paldiski mnt. 35/4

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Kõik tellimusköögid
septembris

-20%

soodsamalt

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

teated

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)

Windberg

Bel Canto

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

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Keila Tervisekeskus

laste laulustuudio ootab kõiki
endiseid ja uusi laulsõpru uuel õppe-aastal
laulma, joonistama ja kõigest kaunist osa saama.

OÜ Branta Kantseleikaubad kauplused

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

Võistluste juhend: www.spordiklubivask.weebly.com,
info ja registreerimine skvask@hot.ee, t. 53490341

Küsi julgesti!

Õpikute ja töövihikute kiletamine -10%

Kava:
13.00
13.15
13.45
14.30
15.00
15.00
16.00 –

Laste rulluisutamine 100 m (kuni 10-aastased)
Rulluisutamine 2x2,5 km (naised, neiud, noormehed)
Rulluisutamine 5x2,5 km (mehed)
Raja pidulik avamine
Rullsuusatamine 3x2,5 km (mehed, noormehed)
Rullsuusatamine 2x2,5 km (naised, neiud)
17.00 on rada avatud harrastussõitjatele (rulluisutajad ja
rullsuusatajad)
16.00 – 17.00 on avatud lühike matkarada tervisekõndijatele (ca 2 km)
17.05 – Loosimine. Registreeritud harrastussõitjate ja terviseliikujate vahel
loositakse erinevaid auhindu.
Peauhinnaks on televiisor Rõõmu Kaubamajalt.

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

Lisainfo Neste klienditelefonil 1424.
www.neste.ee

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

