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Linna juhtima
soovib pääseda
4 erakonda ja 2
valimisliitu
Keila linna valimiskomisjonile on laekunud kandideerimiseks vajalikud
dokumendid kuuelt nimekirjalt ja kahelt üksikisikult.
Kokku pürgib volikokku
140 inimest.

lk 5
uudis

Foto: valdur vacht

Chiatura toetuseks kogunes üle saja kasti
Keila Sotsiaalkeskusesse kogunes kahe
nädalaga üle saja erineva suuruses pappkasti humanitaarabiga Gruusia linna
Chiatura elanikele. Annetuste kogumiseks
avatud arveldusarvele oli 4. septembriks
laekunud 1200 krooni.
18.augustil kutsus Keila linnavalitsus annetama Gruusias
asuva sõpruslinna Chiatura

sport

elanike toetuseks. Gruusia ei
ole veel üle saanud möödunud aasta augustis toimunud

sõjast. Endiselt on linnas palju põgenikke, kel on puudus
kõigest elementaarsest. Kõige rohkem kannatavad lapsed, kellele ei jätku riideid ja
mänguasju. Inimesed tõidki
sotsiaalkeskusesse peamiselt
lasteriideid, mänguasju ja koolitarbeid, aga on ka täiskasvanute riideid. Sotsiaalkeskuse
juhataja Riina Sippoli sõnul on

kastides nii kasutatud kui päris uusi esemeid.
Annetuste kogumise algatanud Keila linnapea Tanel
Mõistus tänab kõiki annetajaid
ja lubab, et koostöös Chiatura
juhtidega jõuab keilalaste toetus kindlasti abivajajateni.
Linnapea sõnul ei ole veel
otsustatud, millal ja mis moel
esemed Gruusiasse toimeta-

vaba aeg

Kuidas õigesti
rulluisutada?
lk 6

takse, kuid seda tehakse veel
enne külmade saabumist.
Keila linnavalitsuse poolt
rahaliste annetuste kogumiseks avatud arveldusarve number Swedbankis on
221046854277.
Ülekandele palun lisada märgusõna
„Gruusia“. Sularahas annetusi
saab teha Keila linnavalitsuse
raamatupidamise osakonnas.

Keila Kooli
eelkool alustab
oktoobris
Keila Kooli algkooli majas
hakkab tööle eelkooli
õpperühm, mis on mõeldud eelkõige kodustele ja
koolipikendustega lastele.

lk 3

Keila noortekeskus
kõigile avatud
lk 6
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ARVAMUS

Nädal Lõppes, teine algas

Taas tulevad valimised

Veidi enam kui kuu aja pärast toimuvad taas
valimised – valitakse uued esindajad kohalike omavalitsuste volikogudesse. Hiljem valivad need uued
esindajad linnadele-valdadele uued linnapead- vallavanemad ning valitsused. Samuti tegevussuunad
järgmiseks neljaks aastaks.
Kuna tegemist on kahtlemata kohalikku elu tugevalt puudutava sündmusega, siis ei ole võimalik
jätta seda kajastamata kohalikus ajalehes. Nii saavad ka Keila Lehe järgnevad lehenumbrid olemas
suuresti pühendatud valimisteemadele. Räägime
sellest, mida valitakse, kuidas valitakse ja kes valivad. Avaldame kandidaatide nimed ning anname ka
kõigile erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele võimaluse end ning oma võimeid, kavatsusi ja lubadusi tutvustada. Et inimesed teaksid,
keda saavad valida. Siiski on ka siin piirang. Nimekirjad saavad võimaluse tutvustada
oma seisukohti, kuid ei saa võimalust teiste seisukohti maha teha.
Sõim, laim ja kontrollimatud
väited konkurentide aadressil
ei kuulu avaldamisele. Samuti ei kuulu kuni valimisteni
avaldamisele kandidaatide
või muidu poliitikute arvamusartiklid. Usun, et nende
reeglite kehtestamisel on meil
lehelugejate luba olemas.

doris matteus
doris@keila.ee

Lugeja küsib: Mis saab
lasteaiatoidust?
Keila linna kodulehe foorumist
Liigub jutte, et lasteaias Miki
soovitakse kaotada oma
köök, kus lastele toitu valmistatakse, ning asendada
see Rukilille lasteaias toodetud toiduga, mis omakorda
transporditakse lasteaiani
“konteineriga”. Millest sõltuvalt tõuseks ka toidu hind
u.50.- kr päevas (praeguse
22.- kr asemel).
Kui sellel jutul on ka tõepõhi
all, siis mis on kõige selle
mõte, me peaksime seisma
kõige pisemate kodanike
tervisliku toitumse tavade
eest...
Infot oodates
Üks Miki Lasteaia lapse
lapsevanem

Keila abilinnapea
Eike Käsi:
Olen koos Keila linna finantsjuhi Avo Reiskaga osalenud
mõlema lasteaia hoolekogu
koosolekul ja rääkinud ideest
minna üle ühistoitlustamisele. Sellise teemaga läksime
hoolekogudesse, et arutada
koos lastevanemate esindajate
ja lasteaia juhtidega võimalust lasteaedade oma väikeste
köökide kaotamiseks ja ühistoitlustamisele üleminekuks.
Ajendas seda tegema mitte
lihtsalt soov midagi muuta ja
köögid sulgeda, vaid ennekõike majandamis- ja personalikulude optimeerimise
võimaluste otsimine. Püüd-

“Tänases olukorras peame
üheskoos leidma lahenduse,
olgu see siis
ühistoitlustamisele
üleminek, toiduraha
tõstmine,
kuupüsitasu
kehtestamine
vms. meede.”

sime alustada õigest otsas
ehk siis arutada koos lapsevanemate esindusega, vaagida
poolt- ja vastuargumente,
rääkida ohtudest ja võimalustest. Hoolekogud peaksid seda
infot ka adekvaatselt teistele
lastevanematele edastama,
et võimalikult paljud saaksid
olukorrast teavet ja ka oma
sõna sekka öelda. Midagi ei
ole linnavalitsuse poolt ette
otsustatud, aga et edasi liikuda, on vaja kujundada kindel
seisukoht, et argumenteeritud
otsuseid teha.
Tõsi on see, et väikeste lasteaedade ülalpidamiskulud on
kõrgemad ja sinna hulka käib
ka toitlustamine. Täna tasub

lapsevanem toiduraha selle
osa, mille moodustavad toiduained, väikese osa ülejäänud
toidu maksumusest tasub lapsevanem ka osalustasu kaudu.
Tegelikud kulud toitlustamisele on oluliselt suuremad. Tänases olukorras peame üheskoos leidma lahenduse, olgu
see siis ühistoitlustamisele
üleminek, toiduraha tõstmine,
toidu eest kuupüsitasu kehtestamine (ettepanek tehti Miki
hoolekogus) vms. meede.
Arvan, et tänaste tehnoloogiate juures ei maksaks karta
seda, et nn konteinerites kohale toodud toit, mis on valmistatud samade kvaliteedinõuete
järgi, oleks maitseomadustelt

või toiteväärtuselt halvem.
Võimalik on ka selle süsteemi
puhul laste erivajadusi arvestada. Ära ei tohi unustada sedagi, et toitu ei tooda kaugelt
ja anonüümsest suurköögist.
Kindlasti võetakse pakkumised erinevatelt Keila linnas tegutsevatelt toitlustajatelt, sobivaim võiks neist olla
Rukkilille lasteaed, kuna nemad valmistavad toitu just lasteaialastele.
Eemärgiks ei ole samuti
seatud töötute inimeste arvu
suurendamine, kuid koosseisud tuleb üle vaadata ja vajadusel läbirääkimiste käigus
leida iga töötaja puhul individuaalne lahendus.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Reedel saadeti viimsele teekonnale Keila
Linnavolikogu vanim ja lugupeetuim liige, vabadusvõitleja
Robert Helde

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

Pargi tänav võtab ilmet
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Uuenenud Pargi ja Kruusa tänava ristmikule
rajati ülekäigurajad.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Miks tähistame septembris Keila
lahingu aastapäeva?

Juba 15 aastat
tähistatakse Keilas 1944. aasta 23.
septembril Keila
ümbruses toimunud lahingute aastapäeva.

teade

Käesoleval aastal
tähistatakse Keila
lahingu aastapäeva laupäeval 19.
septembril. Kell 12
toimub mälestusteenistus Kumna teeristil
ja lillede asetamine kivile. Kell 13.15
jätkub üritus ettekandekoosolekuga
Harjumaa Muuseumis
(Linnuse 9 Keila).

mati mandel

Väheinformeeritud inimene
võib lihtsalt õlgu kehitada –
mis lahingud? Sõda Eesti
mandril oli ju siis juba praktiliselt lõppenud, saksa väed rindelt tagasi tõmmatud. Kes ja
miks siin veel lahinguid pidasid?
Pitka 1944. aasta septembris Kloogal.
Meenub ühe nõukogude sõjaveterani aastatagune interv(esijoones
soomepoistega).
juu Eesti Televisioonile, kus
Pitka nõudel püüti Punaarmee
see tõsimeeli imestas, et nüüd
tankikolonnide edasiliikumise
räägitakse Otto Tiefi valitsutakistamiseks õhkida ka sildu
sest, kes olla 1944. aasta 18.
Tallinnast läände jäävatel jõgeseptembril ametisse astunud.
del. Need katsed ebaõnnestuVeteran väitis, et 1944. aasta
sid. Põhjuseks oli kogenud ohseptembris ei kuulnud ta Tivitseride
ja
sapööride
efist ega tolle valitsusest midapuudumine. Ka puudusid väga
gi, ega kuulnud ka kogu nõupaljudel noormeestel igasugukogude aja vältel.
sed lahingukogemused, üksusPole ka imestada, et ei kuultel aga tankidevastased relvad
nud –meie maa okupeerinud
ning nende kasutamise oskupunavõim tegi ju kõik selleks,
sed. Sakslaste Pitkale ootamaPitka adjutant kapten Paul
et eestlaste 1944. aasta sügisetult kiire Eestist taandumine
Laamann.
sed toimetamised oma riigi
jättis eestlased ilma raskereltaastamiseks olematuks vaiki- gete taga eruadmiral Johan Pit- vastusest ning kaitsest ka lenda. Punaarmee vastuluure tea- ka? Kuni viimase ajani oli nurünnakute eest. Neil asjadis aga tol ajal nii Tiefi valitsu- selles palju ebaselget. Pitkal oli oludel purunes kogu Pitka
se ametisseastumisest 1944. siis idee korrata 1918. aastal Vabadussõja kordamise plaan.
aasta septembris kui ka eruad- toimunut. Siis õnnestus mäleSelgunud on aga ka ühtmiral Pitka ettevõtmistest Ees- tatavasti Saksa okupatsiooni- teist üllatavat. Nimelt oli Pitti kaitsmiseks pea kõike. Nii vägede lahkumisel ametisse kal lisaks nimetatud plaanile
alustaski Punaarmee vastuluu- seada Eesti valitsus, moodus- ilmselt veel üks, peamiselt
re kohe peale Tallinna valluta- tada kaitsevägi, pidada maha Omakaitse ohvitseride kaudu
mist iseseisvuslastele tõelist edukas Vabadussõda ning luua ellu viia plaanitav salajane
klaperjahti.
ka reaalsuses Eesti Vabariik. kava. See plaan ei pidanud
Kuid mis oli ikkagi 22.—23. Ka nüüd oli Pitka moodusta- Eesti okupeerimisega veel kokseptembril 1944. aastal Keila nud Tallinnas Narva maanteel ku varisema, vaid pidi käivituümbruses toimunud? Saksa oma staabi ja registreerinud ma kas sõjakäigu muutumise
sõjaväest deserteerunud eest- seal sadu vabatahtlikke omani- korral või isegi sõja lõppedes
lased pidasid noil päevil Keila melisse löögiüksusse. Need kui lääneliitlased oleks nõudümbruses (Pärnu maanteel mehed suunati enamuses Kivi- nud Balti riikide iseseisvuse
Laagris, Tõdva jõe äätaastamist. Just siis pidanuks
res ja Haruteel ning
puhkema üldrahvalik ülestõus,
“Kuid mis oli ikkagi
Paldiski
maanteel
mille põhiliseks elluviijaks ol22.—23. septembril
Kumna teeristil ja Keinuks koos relvadega metsadeslas) maha rea lahinse ja kodudesse varjunud me1944. aastal Keila
guid Eestit taasokuhed, kuhu aga Pitka plaanis
ümbruses toimunud?”
peeriva Punaarmeega.
kaasa tõmmata kogu rahva,
Punaarmee
põletas
isegi vanurid ja naised. Paraku
siis maha Keila kesklinna. Kõi- loo mõisa. Siiski jõudis pitka- ei teadnud eruadmiral, et lääge tõsisemad kokkupõrked toi- poisse ka Keila ümbruse lahin- neliitlased olid Baltikumi rahmusid 23. septembril siiski gutesse. Samas ei teadnud vad Stalinile juba maha müüKumna teeristis, kus hukkus mitmed noored mehed, kes 22. nud.
Ka
alustasid
nii punaarmeelasi kui ka eesti septembril 20. diviisi tagavara- okupatsioonivõimud
peale
poisse. Hukkunuid ja haavata- rügemendis Kloogal sakslaste Eesti tasvallutamist koheselt
saanuid oli ka Pärnu maanteel vastu mässama hakkasid ja repressioone, mille ohvriks
toimunud lahingutes. Kui pal- sealt relvadega Keilasse tulid, langesid juba poole aasta jookju oli aga neis meeleheitlikes Pitka plaanidest suurt midagi. sul tuhanded saksaaegse Omavastuhakukatsetes
noorte Praeguseks on tänu arhiivima- kaitse liikmed, just need, kelmeeste omaalgatust, püüdu terjalidele selgunud, et kõige lel rajanes Pitka salajane
Punavägede tagasitõrjumisega taga oli siiski Pitka, kes pidas ülestõusuplaan. Nii ei õnnesveel midagi Eesti iseseisvuse oma sidemeeste kaudu ühen- tunud Pitkal sedagi kava ellu
taastamiseks ära teha? Kui pal- dust nii Kloogal kui ka Keilas viia. Mis sai Pitkast endast, on
ju seisis toimunud kokkupõr- viibinud noorte ohvitseridega siiani jäänud saladuseks.
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Lühidalt
Keila Kooli eelkool
alustab oktoobris
Keila Kooli eelkooli registreerimine algab 14.septembril algkoolimaja kantseleis.
Eelkool alustab tööd 6. oktoobril kell 17.00. Õppetöö
hakkab toimuma teisipäeviti
17.00-19.00. Eelkooli õpetaja on
õpetaja Reet Pudan.
Keila Kooli algkooli majas
(Pargi tn 2) tööle hakkav eelkooli õpperühm, on mõeldud
eelkõige kodustele ja koolipikendustega lastele. Soovi ja
võimaluse korral võivad rühmas osaleda ka lasteaias käivad
lapsed, kes vajavad süvendatud
õpetust. Eelkooli programm on
koostatud alushariduse põhimõtteid arvestades ja tagab
sujuva sisseelamise kooliellu,
andes positiivse õpikogemuse
ning kollektiivis tegutsemise
oskuse.
Õppetöö toimub üks kord
nädalas kolme 35 minutilise
tunni jooksul. Õpitakse kuulama, vaatlema, jutustama, lugema, kirjutama, võrdlema, arvutama ja meisterdama. Üks kord
kuus on muusika, raamatukogu
või tantsutund.
Õppeaasta jooksul konsulteerib õpilasi ja nende vanemaid kooli logopeed. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel
õppetegevust ei toimu.

Algas konkurss Harjumaa
kaunis kool 2009

Eruadmiral Johan Pitka -- 1944. aasta vastupanu
peainitsiaator.

Tänud laulupeolistele
Eelmisel nädalal toimus Keila linnapea Tanel Mõistuse tänuvastuvõtt Keilat laulu- ja tantsupeol esindanud kollektiivide juhtidele. Linna kollektiivid viisid laulu- ja tantsupeole:
Valdo Rüütelmaa		
Triin Viljus		
Aire Toms		
			
			
			
			
Anniki Kase
			
Anu Matteus
			
Tiia Peenmaa
Helen Tensbek
Kadri Leping
Marika Pabbo
Pille Karras
Tanel Nurk
Kalle Heinla
Pille Metsson
Susan Lahesalu
Marge-Elin Roose
Arvo Pihlamets
Ilma Adamson
			
Reet Leemets

Keila Linnaorkester
Keila Linnaorkester
KA 3.kl. rahvatantsurühm; Keila
Kultuurikeskuse (KK) 7.- 9.kl.
segarühm Pillerkaar, 		
Keila KK noorte segarühm
Pillerkaar
KA 4.kl. rahvatantsurühm
Tantsusipelgad
KA mudilaskoor, KA lastekoor,
KG noortekoor,
segakoor Keila
KA mudilaskoor, KA lastekoor
KG mudilaskoor, KG noortekoor
KG mudilaskoor
Keila MK lastekoor
Keila MK kandleansambel
Harju KEK-i rahvapilliorkester
Harju KEK-i rahvapilliorkester
segakoor Miikael
Keila Poistekoor
Keila Poistekoor
segakoor Keila
Keila KK naisrühm Koidula,
Keila KK naisrühm Keikal,
Keila KK segarühm Keikal
Keila KK segarühm Keikal

Harju Maavalitsus kuulutab
välja õpilasprojektide konkursi
Harjumaa kaunis kool 2009,
mille eesmärk on arendada
õpilaste loovust ning koostöövõimet. Kandidaatide projektiraporteid oodatakse 26. oktoobriks.
Neljandat aastat maakondlikuna toimuva õpilasprojekti
käigus töötavad osaleva kooli õpilased välja idee, kuidas
muuta oma kooli keskkond
loodussõbralikuks,
kauniks,
isikupäraseks ja isamaalisust
väärtustavaks.
Koostöös kooli juhtkonna,
õpetajate, kohaliku omavalitsuse ja lastevanematega viivad
õpilased oma idee ellu ning
konkursil osalemiseks vormistatakse projektiraport toimunud tegevuste kohta.
Projektiraportis kirjeldatakse projekti tegevusi, õppimist
tegevuse kaudu, õpilaste initsiatiivi, huvitavate ideede lahendusi praktilises tegevuses,
samuti uurimustööd õppetegevuses, kasvatuslike eesmärkide püstitust ja tulemusi ning
õpilaste hinnanguid toimunu
kohta.
Konkursi võitjat tunnustatakse sügisel tänuüritusel. Kaks
parimat projektitööd esitatakse
üleriigilisele konkursile „Eesti
kaunis kool 2009“
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Linn soovib SOS lasteküla lasteaia jätkamist

Aadressi muutmine

suurenenud väikelaste osakaal ja sündimus kasvab.
See omakorda toob kaasa
lasteaiakohtade järjekorra.
1.septembri 2009 seisuga
on järjekorras kokku 269
last. Täna on Keilas kolm
munitsipaallasteaeda kokku
20 rühmaga ca 400-le lapsele.
Lisaks ostab linn teenust
eralasteaedadelt nii Keilas
kui väljaspool. Enim kohti
ostab linn lasteaiast Rukkilill, kus käib 120 last. Kasutatakse ka lastehoiuteenust.
Seetõttu on Keila linn jätkuvalt huvitatud SOS Keila
Lasteküla territooriumil tegutseva lasteaia tegevuse
jätkamisest.

Linnavalitsus
tunnistas
kehtetuks linnas asuva kinnistu lähiaadressi Tähe tn
7a ja määras selle kinnistu
uueks lähiaadressiks Koidu
tn 54a. Muudatuse põhjenduseks on toodud aadressi
eksitav iseloom. Maareformi käigus maaüksuste tagastamisel ja erastamisel

Keila Linnavalitsus tegi SOS
Lasteküla Ühingule ettepaneku koostööks leidmaks
võimalusi
endise
SOS
H.Gmeineri Kooli hoone
üleandmiseks Keila linnale,
et seal võiks tegutseda lasteaed.
Keila
Linnavalitsust
seob SOS Lastekülaga Keilas pikaaegne ja vastastikku
kasulik koostöö, mis seisneb eelkõige haridus- ja lastehoiuteenuse osutamises
ja ostmises. Keila linna lastel on olnud suurepärane
võimalus kogu kooli eksisteerimise ajal saada sealt
heal tasemel haridust, jätkuvalt kasutavad 11 linna
last lastehoiuteenust. Areneva väikelinnana on Keilas

Vikerkaare sõimerühmas võib olla kuni 16
last
Keila Linnavalitsus kinnitas
Keila Lasteaed Vikerkaar
sõimerühmade
täituvuse
ülemiseks piirnormiks 16
last.
Koolieelse lasteasutuse
seaduse järgi on kehtestatud maksimaalseks laste arvuks sõimerühmas 14 last,
lasteaiarühmas 20 last ja
liitrühmas 18 last. Sama
seaduse alusel on lasteasutuse hoolekogu ettepanekul
valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike
tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu
sõimerühmas kuni kahe
lapse võrra, lasteaiarühmas
kuni nelja lapse võrra ning
liitrühmas kuni kahe lapse

võrra.
Käesoleval õppeaastal on
Vikerkaare lasteaias 3 sõimerühma. Seega võimaldab
täituvuse ülemise piirnormi
tõstmine 14 lapselt rühmas
16 lapseni täiendavalt 6 sõimerühma kohta. Hetkel on
järjekorras 12 last, kes on
valmis koheselt kohta kasutama. Tingimused uue piirnormi täitmiseks on olemas. Lastele on olemas nii
kapi kui voodikohad.
Ülalnimetatud rühmade
täituvuse piirnorm on läbi
arutatud ja heaks kiidetud
Keila Lasteaed Vikerkaar
hoolekogus
27.augustil
2009.

moodustatud katastriüksused paiknevad selliselt, et
kinnistult Tähe tn 7a puudub väljapääs Tähe tänavale. Reaalne juurdepääs kinnistule on hoopis Koidu
tänava kaudu. Lähiaadress
ei tohiks olla eksitav, seega
tuleb aadressiandmed korrastada.

Ehitus- ja kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-le 0,4 Kv maakaabelliini ehitamiseks Nurmenuku
põik asuval maa-alal.
- Keila Linnavalitsusele torutunneli ehitamiseks Ehitajate tee 13 asuval kinnistul. Eesmärk on viia
kergliiklus – ja suusatee ristumine jalgpalliväljaku teenindusteega erinevatele ta-

sanditele.
- Katrin Äkkele Koidu tn
134
asuva
üksikelamu
laiendamiseks. Juurdeehituse ehitusalune pindala
on 34,7 m². Projekt on
kooskõlastanud piirinaabrid.
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa Kadi Lillesele
üksikelamu
püstitamisel
Aasa tn 1//Nooruse tn 6
asuval kinnistul.

Projekteerimistingimused raudteejaama
ooteplatvormile
Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Keila raudteejaama ooteplatvormi rekonstrueerimiseks.
Eesmärk on viia platvormi
kõrgus vastavaks euronõuete kõrgusega 550 mm rööpapea pealispinnast. Ooteplatvormi rekonstrueerimise järgne pikkus on 150
m ja laius 6m. Juurdepääsud ooteplatvormile kavandatakse kahest otsast. Ooteplatvormi mõlemasse otsa
rajatakse trepp ja pandus.
Kavas on rekonstrueerida
endise jaamahoone vastas
asuv üle kõigi raudteeröö-

baste kulgev ülekäigukoht
ja ooteplatvormile juurdepääsuks turu tagant üle kolme raudteerööpapaari kulgev ülekäigukoht. Projekti
asendiplaanil tuleb näidata
kinnistu heakorra tingimused (välisvalgustus, prügikastid, pingid, varikatus, jt.
väikevormid, haljastus jne),
tehnovõrgud koos liitumispunktide ja kaitsevöönditega, servituutide vajadused,
kitsendused ja piirangud
ning teekaitsevööndid. Lahendada sajuvete ärajuhtimine.

kitanud. Nüüd ootab isikut ees
tõesti „pahandus“ väärteokaristuse näol.
29. augustil lõhuti Jaama tänavas aed. Käesolevaks ajaks
on politsei „pahareti“ kindlaks
teinud.
Toimepandud kuritegudest
politseid kahel viimasel nädalal
ei teavitatud.

03. septembril kell 22.20 Haigla estakaadi all oli 3 sõiduautot noortega, palutud lahkuda, mida nad ka tegid.
05. septembril kell 22.29 Raudteejaama juures tarbis
kolmene seltskond alkoholi,
isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
05. septembril kell 22.51 - Tallinna kaupluse trepil tarbisid
kaks meest avalikus kohas alkoholi. Kuna politseipatrull oli
hõivatud, siis tehtud meestele
märkus ja minema saadetud.
06. septembril kell 10.04 - Turu
väravas tarvitasid kolm meest
alkoholi. Isikutele selgitatud
avaliku korra eeskirju, isikud
said rikkumisest aru, lõpetasid
oma tegevuse ja lahkusid.
04. septembril kell 00.50 Paldiski maantee ääres istus
ilmsete joobetunnustega vanem mees (helkurit ei olnud),
kes ei suutnud iseseisvalt kõndida. Isik antud üle politseile.
05. septembril kell 00.40 KEK-i peavärava juures olevas
bussipeatuses magas joobes
mees, kes oli peatuse täis oksendanud, isik antud üle politseile.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 01.08.2009-9.08.2009

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 99 sündmust, sh 37 liiklusseaduse rikkujat. Tabati 2 loata juhti ning
kahjuks ka 5 alkoholijoobes
sõidukijuhti. Alkoholiseaduse
rikkujaid tabati 11 korral, neist
5 toimetati politseiosakonda
kainenema, sest nad olid ohtlikud iseendale ja kaasinimestele. Kolm isikut toimetati koju
„puhkama“.
Septembri esimesel koolinädalal olid konstaablid Keila
linna ülekäiguradade juures ja
jälgisid nii sõidukijuhtide kui
ka jalakäijate poolt liiklusnõuetest kinnipidamist. Eesmärk oli
sõidukijuhtide tähelepanu juhtimine alanud koolinädalale/
aastale, sest tulevad ju lapsed

vanavanemate juurest ja pole
võib-olla kohe harjunud tihedama liiklusega.
Keilas on kahel viimasel
nädalal hakanud käima mustlased, kes tüütavad elanikke
kaupade pakkumisega. Sellisel
juhul palun koheselt helistada
politsei lühinumbril 110 või minule telefonil 53400126. Rahu
rikuti erinevatel viisidel kolmel
korral (hoovis, trepikojas).
27. ja 28.augustil peeti Säästumarketis kinni pisivaras ning
28. augustil peeti Selveris kinni samuti pisivaras.
29.augustil lõhuti Luha tn ära
auto küljepeegel
3. septembril varastati Vasara
tn trepikojast lukustatud jalgrattalt rattad ja sadul.
4. septembril varastati linnast
järelhaagis Tiki Treiler.
Politsei poolt on kindlaks
tehtud isik, kes lõhkus Skate
pargis pingi ning 27.augustil
tabati isik, kes lõhkus ära Keila
raudteejaama kaamera. Lõhkumise põhjuseks tõi noormees
selle, et see kaamera on Keila
noortele palju „pahandust“ te-

g4s

1911

01. septembril kell 18.38 Haapsalu mnt bussipeatuse
pingil oli alkoholijoobes meesterahvas koos sõpradega. Sõpradel paluti ta koju saata, mida
nad ka tegid.
01. septembril kell 19.05 - Skatepargis pidavat keegi pinki
lõhkuma. Koha peal selgitas
alkoholijoobes noormees, et oli
koos pingiga pikali kukkunud.
Kohale kutsuti politsei, kes asjaga edasi tegeleb.
02. septembril 00.03 - Keskväljak 10 maja taga pidavat
noored midagi lõhkuma. Kohapeal selgus, et 4 noort istuvad
trepil ja jutt on vali. Kuna oli tegemist öörahuga, siis paluti neil
lahkuda, mida nad ka tegid.

Сегодня в номере
18 октября – выборы в
городское собрание
18 октября состоятся очередные выборы в органы
местного
самоуправления. Своих кандидатов на
выборы представили 4
партии и два избирательных союза, кроме этого, в
выборах участвуют два
независимых кандидата.
Как будут проходить выборы, кто принимает участие в выборах – об этом
информация в сегодняшнем номере городской газеты. (стр. 5)
Подготовительный
класс Кейлаской школы начинает работу в
октябре
Зарегистрироваться
в
подготовительный класс
можно, начиная с 14 сентября, в канцелярии здания начальной школы.
Первый день занятий – 6
октября в 17.00. Учебная
работа будет происходить
по вторникам с 17.00 по
19.00 (три урока по 35 минут). Занятия проводит
учительница Реэт Пудан.
Подготовительный класс,
в первую очередь, предусмотрен для детей, которые не ходят в детский
сад. При желании в подготовительном классе могут заниматься и дети, посещающие
детсад
и
нуждающиеся в более
усиленной подготовке к
школе. (стр. 53)
Для Чиатуры собрали
более 100 посылок
В Социальном центре за
две недели собрали более
ста посылок гуманитарной помощи жителям
грузинского
городапобратима Чиатура. На
банковский счет, открытый для пожертвований,
к 4 сентября поступило
1200 крон. 18 августа городское собрание обратилось к жителям Кейла с
призывом помочь жителям грузинского городапобратима. В городе много беженцев, у которых
отсутствует самое необходимое для нормальной
жизни. Больше всего от
жизни в таких условиях
страдают дети, которым
не хватает одежды и игрушек. В основном, горожане приносили в Социальный
центр
именно
детскую одежду, игрушки
и школьные принадлеж-

ности. (стр.1)
Молодежный
центр
открыт для всех
15 сентября в городском
молодежном центре День
открытых дверей. Принять участие в мероприятии приглашаются все
интересующиеся работой
молодежного центра –
дети, родители, учителя.
На Дне открытых дверей
можно будет познакомиться с различными возможностями,
которые
предлагает центр для детей и подростков, получить информацию о работе кружков по интересам
и различных клубах. В
этом году, помимо уже
знакомых кружков по интересам, добавится еще
много интересного.
С 23 сентября продолжит
свою работу кружок творчества под руководством
Т.Ялакас.
Продолжит свою работу и
клуб ди-джеев, которым
руководит К.Тихане.
С 29 сентября начнет работу драматический кружок под руководством Х.
Кена.
С 7 октября начнет работу
совершенно новый клуб
для девочек 7-12 лет.
Молодежный клуб G4S
будет работать и в этом
году. Участникам предлагаются в этом сезоне следующие темы: безопасность,
профилактика
преступности, здоровый
образ жизни. Руководит
клубом У.Веэрсалу.
С 1 октября начинаете работу новый кружок настольных игр.
Более подробная информация на веб-странице
www.keilanoortekeskus.
ee(стр. 6)
Кейлаский центр культуры
В этом номере газеты подробная информация о
различных студиях, кружках по интересам, которые работают в центре
культуры. В этом году новых участников ждут танцевальная студия «Фламенко», кружок танца
живота, вокальная студия
для детей «Бель Канто»,
драматический кружок,
различные музыкальные
ансамбли и хоры, кружок
йоги, различные художественные кружки. (стр. 6)
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18. oktoobril on taas valimised

18. oktoobril valitakse üle Eesti linnaja vallavolikogude uued koosseisud.
Keila Leht kajastab valimisteks
ettevalmistumist ning nende käiku
jooksvalt.
Sel korral meeldetuletuseks valimiste
korraldusest ning sellest, kuidas
selgitatakse välja valituks osutunud
kandidaadid ehk linnavolikogu uue
koosseisu liikmed.
www.vvk.ee

Keda valitakse?
Keila linna kodanikud valivad
Keila linnavolikogu uued liikmed. Volikogu liikmete arv on
jätkuvalt 17. Ei valita:
- linnapead
- volikogu esimeest
Nii volikogu esimehe kui linnapea valib ning linnavalitsuse
nimetab ametisse uus linnavolikogu koosseis. Volikogu esimees sealjuures peab olema
volikogu liige, linnapea puhul
ei ole see tingimata vajalik.
Kes valivad?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks
saanud 18-aastaseks ja kelle
Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas või
linnas.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle Rahvastikuregistri järgne
elukoht asub vastavas vallas
või linnas ning kes elab Eestis
pikaajalise elaniku elamisloa
või alalise elamisõiguse alusel.
Selleks, et tagada valimiste

Tähtajaks, 9. septembri õhtuks
esitas Keila linna valimiskomisjonile avalduse sooviga kandideerida Keila linna volikokku
142 inimest. Oma nimekirja esitasid neli erakonda ja kaks valimisliitu, lisaks kandideerib kaks
üksikkandidaati.
Eesti erakondadest osalevad
Keila linnavolikogu valimistel
Eesti Reformierakond, Erakond
Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti
Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Moodustatud
on kaks valimisliitu – Sõbralik
Keila ja Keila Linnarahva Heaolu Eest. Lisaks kandideerib
kaks üksikkandidaati.
Enne erakondade ja valimisliitude kandidaatidele ning üksikkandidaatidele liisuheitmise
tulemuste alusel registreerimisnumbrite andmist kontrollib
valimiskomisjon kandidaatide
hääleõiguslikkust. Järjekorranumbrite loosimine leiab aset
reedel, 11.septembril.
Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 18.oktoobril.

millal ja kus saab hääletada
- Elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 18. oktoobril kell 9.00-20.00.
- Eelhääletamine toimub 12.- 14. oktoober
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
- Alates 8. oktoobrist kella 12.00 kuni 14.
oktoobri kella 20.00 on võimalik hääletada elektrooniliselt veebilehel http://www.
valimised.ee.
- Kui terviseseisund või muu mõjuv põhjus
ei luba hääletada valimisjaoskonnas, võib
esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust saab
esitada kuni valimispäeva kella 16.00-ni kas
jaoskonnakomisjonile linnavalitsusele. Kodus
hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval
18. oktoobril.

- Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletamist korraldab vähemalt üks valimisjaoskond igas vallas või linnas 12. oktoobrist
kuni 14. oktoobrini.
- Kui terviseseisund või muu mõjuv põhjus ei
luba hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas, võib taotleda hääletamist oma
asukohas. Näiteks saab hääletada haiglas,
mis ei asu isiku elukohajärgse jaoskonna
territooriumil. Taotlust saab esitada kuni 14.
oktoobri kella 16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või linnavalitsusele. Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, s.o 12-14.
oktoobril.
- Välismaal hääletada ei saa. Ainuke võimalus välisriigis viibides hääletada on elektroonilisel teel ID kaardiga Internetis.

Kuidas selgitatakse välja valituks osutunud volikogu liikmed?

I Isikumandaatide jaotamine
valimisringkonnas
Kõigepealt jagatakse valimisringkonnas (ehk vallas
või linnas) hääletanute arv mandaatide (volikogu
liikmete) arvuga. Tulemuseks saadakse ringkonna
lihtkvoot.
Valem: hääletanute arv/mandaatide arv = lihtkvoot
Näide: Ringkonnas on 10000 hääletanud valijat. Mandaatide arv on 5. Seega lihtkvoot on 10000/5=2000
häält. Kandidaat, kes sai vähemalt 2000 häält, osutub valituks.
Kandidaat, kes sai hääli rohkem või võrdselt ringkonna lihtkvoodiga (olenemata sellest, kas tegu on üksikkandidaadi või erakonna või kodanike valimisliidu
kandidaadiga), osutub valituks ehk teisisõnu, sai isikumandaadi. Mingeid muid lisatingimusi pole.

II Nimekirjamandaatide jaotamine vallas või
linnas
Pärast isikumandaatide jaotamist jaotatakse järgijäänud mandaadid D’Hondti jagajate meetodi abil.
D’Hondti jagajate jada on 1, 2, 3, 4 jne.
Nimekirjamandaatide jaotamisel osalevad ainult erakonnad ja valimisliidud, kes kogusid ülevallaliselt või
-linnaliselt vähemalt 5% kehtivatest häältest.
D’Hondti jagajate meetodi järgi mandaatide jaotamiseks arvutatakse kõigepealt igale erakonnale ja valimisliidule nii mitu võrdlusarvu, kui erakonna nimekirjas on kandidaate. Võrdlusarvud saadakse erakonna

Lühidalt
Keila linnavolikogusse
pürib 142 inimest

ühetaolisus - so igal valijal on
üks hääl - koostatakse valijate
nimekirjad. Valijate nimekiri
koostatakse rahvastikuregistri
19. septembri seisuga, st valija
kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse 19. septembril. Hiljemalt 28. septembriks
saadetakse igale valijale valijakaart, mis kinnitab registris
olemist. Kui 3. oktoobriks ei
ole valijakaart saabunud, tuleks pöörduda linnasekretäri
poole. Samal aadressil tuleb
pöörduda ka siis, kui valijakaardile kantud andmetes on
vigu.
Kuidas selgitatakse välja valituks osutunud volikogu
liikmed?
Valimistel võivad osaleda nii
erakonnad, kodanike valimisliidud kui üksikkandidaadid.
Erakond saab kandidaadid üles
seada igas vallas või linnas.
Kodanike valimisliit moodustatakse ühes vallas või linnas
ja ta saab osaleda valimistel ainult selles vallas või linnas.
Valituks osutunud volikoguliikmed leitakse allpool oleva näite kohaselt (näide kehtib
linna või valla koha, kus on üks
valimisringkond).
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või valimisliidu häälte arvu jagamisel jagajate jada iga
elemendiga.
Järgnevalt võrreldakse erakondade ja valimisliitude
võrdlusarve. Mandaadi saab erakond või valimisliit,
kelle võrdlusarv on suurem, järgmise mandaadi saab
suuruselt järgmise võrdlusarvu saanud erakond või
jne. Niimoodi jaotatakse kõik seni jaotamata mandaadid.
Näide: Kahe nimekirja vahel jaotatakse 3 mandaati.
Erakond A: Häälte arv 3000
Võrdlusarvud:
1) 3000/1=3000
2) 3000/2=1500
3) 3000/3=1000 jne
Valimisliit B: häälte arv 2700
Võrdlusarvud:
1) 2700/1=2700
2) 2700/2=1350
3) 2700/3=900 jne
Kolm nimekirjamandaati jaotuvad sellisel juhul
järgmiselt:
1 erakond A - võrdlusarv 3000
2 valimisliit B - võrdlusarv 2700
3 erakond A - võrdlusarv 1500
Kui erakond või valimisliit on juba saanud kas isikumandaadi, siis jäetakse erakonna või valimisliidu
võrdlusarvude arvutamisel vahele nii mitu jada elementi, kui mitu isikumandaati erakond või valimisliit

sai.
Näide: Oletame, et eelmises näites on erakond A saanud ühe isikumandaadi. Sel juhul alustatakse erakonna A võrdlusarvude arvutamist jada elemendist 2.
Erakond A: Häälte arv 3000
Võrdlusarvud:
1) 3000/2=1500
2) 3000/3=1000
3) 3000/4=750 jne
Valimisliit B: häälte arv 2700
Võrdlusarvud:
1) 2700/1=2700
2) 2700/2=1350
3) 2700/3=900 jne
Kolm nimekirjamandaati jaotuvad sellisel juhul
järgmiselt:
1 erakond B - võrdlusarv 2700
2 valimisliit A - võrdlusarv 1500
3 erakond B - võrdlusarv 1350
Nimekirjamandaadid jaotatakse erakonna või valimisliidu kandidaatide ringkonnanimekirja põhjal.
Nimekirjamandaatide jaotamiseks reastatakse kandidaadid ringkonnanimekirjas vastavalt igaühele antud häälte arvule ning mandaadi saab kandidaat, kes
on selles nimekirjas eespool. Mandaatide jaotamisel
jäetakse vahele need isikud, kes juba said isikumandaadi.

TÕN pakub õppimisvõimalusi täiskasvanutele
2. - 9. oktoobrini 2009 toimub
täiskasvanud õppija nädal
(TÕN). Sellel aastal toimub
TÕN kaheteistkümnendat korda.
TÕNi raames toimuvate ürituste kohta saab informatsiooni
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni koduleheküljelt
www.andras.ee. TÕN on täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav üritus. Traditsiooniliselt
toimuvad TÕNi raames nädala
avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum. Avaüritusel tunnustatakse aasta õppijat, aasta
koolitajat, koolitussõbralikumat
organisatsiooni ja omavalitsust.
Lisaks paljudele üleriiklikele
üritustele toimuvad üritused
kõikides maakondades.
Täiskasvanud õppija nädala
raames sõidab 8. septembrist
kuni 10. oktoobrini mööda Eestimaad ringi õpibuss. Internetiühendusega varustatud õpibuss pakub inimestele teavet
selle kohta, mida, kus ja kuidas
nad saaksid õppida ning mis
moel võiks õppimine nende elu
paremaks muuta. 12.septembril kell 10.00 on õpibuss Tuula
laadal.
Informatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab: 1) haridusja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee rubriigist
„Õppijale”; õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused; vabahariduslikus
koolituskeskusest www.vabaharidus.ee ja koolituskeskuste
kodulehekülgedelt.
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treener annab nõu

Keila Kultuurikeskus

Rulluisutamine on hea
vaheldus igapäevarutiinile

Terviseradade uuenemisega on Keilasse lisandunud palju
inimesi, kes oma
tervisele mõeldes
mingi spordialaga
tegelema hakkavad.

KEILA KULTUURIKESKUSE KOLLEKTIIVID
HOOAJAL 2009/2010

Kõik kultuurikeskuse kollektiivid võtavad vastu uusi liikmeid!
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keila leht

LEHT@KEILA.EE

Tekkinud on palju uusi
rulluisutajaid, rullsuusatajaid,
jooksjaid, rattureid kui ka
neid, kes jõusaalis või ujulas
oma toonust tõsta soovivad.
Igal alal on oma tehnika ja
nipid, kuidas seda kõige efektiivsemalt sooritada. Palju on
neid, kes küsimustega treenerite poole ei pöördu, seega annavad oma ala spetsialistid ise
Keila lehe kaudu nõuandeid
treeningute
sooritamiseks.
Rulluisutamisnõu andis Ülle
Lindus Keila suusaklubist.
Rulluisutamine on hea vaheldus teiste alade harrastajaile. Lihaskoormus on pigem
sarnane suusatamisega kui
jooksmisega. Rulluisutamine
kuulub nende tervislike spordialade hulka, mis ei koorma
liigselt liigeseid ja on seetõttu
sobiv ka kergelt ülekaalulistele. Seoses keharaskuse regulaarse ülekandumisega ühelt
jalalt teisele ei lange liigestele
liialt suurt koormust. Seega on
spordiala sobiv ka neile, kel
nõrgad liigesed.
Oluline on õige varustus
Rulluisutamisel on oluline
kindlasti varustus - rulluisud,
tugikaitsed ja kiiver. Enamus
rulluiske on pidursüsteemiga. Saapad peaksid kindlasti
olema parajad ja tugevasti jalas. Rulluisurattad on erineva
läbimõõduga, mida suuremad
rattad, seda kiiremad on uisud, seega ei soovitata algajale
liiga kiireid rattaid. Maapinnal
lähemal olles tunnetab sõitu
paremini. Koos rulluiskudega
tuleb muretseda randmekaitsed, põlvekaitsed, küünarnukikaitsed, kiiver.
Rulluisutaja peab valdama
korralikult nii põhisammu, õiget kukkumist, pidurdamist,
sõiduviisi.
Põhiasend
Esmalt tuleb selgeks õppida
põhiasend - jalad on õlgade
laiuselt nn. V - asendis, põlved
ja puusad kergelt painutatud,
käed küünarliigesest painutatud ja ülakeha kergelt ette
suunatud.
Sellisest põhiasendist saab
algaja õppida nii õiget äratõuget, uisutamist, kukkumist.
Vale kehaasend võib põhjustada pinge alaseljas.

TAIDLUS- JA HUVIRINGID

Flamenco tantsurühm CAMINO
Bel Canto Laulustuudio lastele
Keila Noorte Brass		
				
				
Kõhutants			
Keila näitering			
KEIKALI segarühm		
Naisansambel			
Reeda rühm			
P/Ü tantsijad			
P/Ü lauljad			
Keila linnaorkester		
Noorterühm PILLERKAAR		
Jooga				
Segakoor KEILA			
KEIKALI naisrühm			
Naisrühm KOIDULA		

6.september kell 17.00
7.september kell 18.00
08.september kell 15.30
(oodatakse ka uusi
huvilisi)
14.september kell 18.00
20.september kell 16.00
22.september kell 20.00
23.september kell 17.30
23.september kell 18.30
24.september kell 17.00
30.september kell 15.30
1.oktoober kell 19.30
1.oktoober kell 20.30
6.oktoober kell 19.00
5.oktoober kell 19.00
6.oktoober kell 18.00
7.oktoober kell 20.00

KEILA LINNA POISTEKOOR

* Põhikoor						
24.september kell 17.45 (oodatakse ka uusi lauljaid)
* 1-2 klassi ettevalmistuskoor			
29.september kell 14.15 (oodatakse ka uusi lauljaid)
(Keila Kultuurikeskuses)
* Ettevalmistuskoor lasteaias “Vikerkaar”		

KUNSTIRINGID

Kunstiring SIRLETT - avatund 25.september kell 17.00
Info ja registreerimine: tel. 55 22 047 või sirje.rannamets@
meil.ee

TARBEKUNSTIRINGID

1

Käsitöö - 			
				
Keraamika			
Lapiring				
Vitraaž (tiffani-tina)		
Portselanimaal			
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foto: KADI KROON

Pildid 1 ja 2: Õige põhiasend - jalad õlgade
laiuselt V-asendis, põlved painutatud. Pilt 3: pidurdamine
kasutades T-stoppi. Pilt 4: pidurdamine kannaklotsiga
Kukkumine
Õige kukkumine on oluline
just võimalike vigastuste ärahoidmiseks. Kindlasti ohutum
on kukkuda ette, kui taha või
küljesuunas. Tuleb üritada
kukkuda nii, et esmalt puudutavad maad põlved, seejärel
küünarvars ja viimasena käed.
Pidurdamine
Suurimaks probleemiks algajale rulluisutajale on õige pidurdamine. Pidurdamiseks on
mitu võimalust. Kõige levinumad pidurdusviisid on kasutades kannaklotsi või t-stoppi. Kannaklots on kinnitatud
rulluisu raami tagumise otsa
ja saapakanna külge. Tavapidurduse korral lükata kannaklotsiga uisk veidi ettepoole,
tõsta saapanina ning vajutada
kannale, keharaskus on teisel
jalal.
T - stopiga pidurdavad kogenud rulluisutajad, aga see
nõuab väga head tasakaalu
tunnetust. Raskuskese viia
ühele jalale, teine asetada taha
risti liikumissuunaga ja suruda
uisu ratastele. Kuid lihtsaks
variandiks on kindlasti teha
väike lõpuring, samuti võib
sõita lihtsalt murule, mis algajal samuti hästi pidurdada
aitab.
Liikumine
Uisutamisel peavad põlved
alati olema veidi kõverdatud,
mitte uisutada sirgete jalgadega. Jälgida tuleb oma õiget
kehahoidu. Tähtis on õige tõu-

kamine. Tõugates peab uisk
olema pööratud sõidusuunast
veidi väljapoole ja kõik uisu
rattad tõukel teepinnaga kontaktis. Tõukav jalg surutakse
tõuke lõpus täiesti sirgeks ja
tuuakse võimalikult lähedalt,
lühimat trajektoori mööda
ette tagasi. Niimoodi hoitakse
maksimaalselt energiat kokku.
Mitte mingil juhul ei tohi jalga
tõsta kõrgele teepinna kohale
ega heita ette ega küljele.
Jalg koos uisuga viiakse
ette ja toetatakse teele esmalt
tagumiste ratastega, põlv jääb
tugevalt kõverdatuks, s.t. säilib kükkasend. Jägima peab ka
seda, et jalg ei vajuks sissepoole.
Vältima peab vett ja liiva
Kunagi ei tohiks uisutada märjal asfaldil, veeloikudes, liivasel pinnasel. Rataste haakumine pinnasega on neil juhtudel
nõrk, jalad libisevad ja võib kergesti kukkuda. Lisaks ei kannata rulluisud vett. Seetõttu
ei maksa nendega vihma kätte
minna, sest laagrid võivad juba
1,5-2 tunni möödudes kinni
roostetada ning rattad enam ei
liigu. Rullitamiseks need enam
ei kõlba ja võib juhtuda, et tuleb uued uisud osta.
Ära ei tohi unustada treeningueelset ja -järgset soojendust, venitusharjutusi on vaja
teha nii rinna-, selja-, puusa-,
reie eesmistele, tagumistele ja
sisekülje lihastele.
25. septembri lehes
tutvustame rullsuusatamist.

Toimub kursusena 1x
kuus (info tulekul)
Info tulekul
5.oktoober kell 16.30
6.oktoober kell 18.00
12.oktoober kell 18.00

Tarbekunstiringide info ja registreerimine: Külliki Kurmiste
e-mail: kylliki@keila.ee või tel: 6045 045

Keila Noortekeskus
Keila Noortekeskus on avatud kõigile

4
kasulik
Rulluisutamise positiivne
mõju
Rulluisutamine mõjub positiivselt südame - vereringele, aidates suurendada
organismi vastupidavust. Lisaks parandab rulluisutamine meie liikuvust, tasakaalu
ja koordinatsiooni. Alustada
võib rulluisutamisega ka
50 - aastaselt, tähtis on
uisutada tehniliselt õigesti.
• vähene koormus hüppeliigestele, põlvedele ja seljale
• suurendab aeroobset
töövõimet
• tugevdab jalalihaseid, reielihaseid ja puusalihaseid
• muudab rasvaainevahetuse ökonoomsemaks
• kuuma ilmaga on paljudele soodne tänu tuule
jahutavale toimele
• sobiv spordiala ülekaalulistele.
Artikli allikas: Hatje, Ebmeyer 2002, www.rulluisutamine.ee; Rein Jalak.
Tervise treening. 2006.
www.sportkoigile.ee, www.
tervispluss.ee

Ära hinda raamatut kaane järgi ehk astu julgelt noortekasse
sisse!
15. septembril on Keila Avatud Noortekeskuses Avatud Uste
päev, mis on suunatud eelkõige lapsevanematele, õpetajatele,
kõikidele lastega ja noortega tegelevatele linnakodanikele, aga
ka lihtsalt neile, keda huvitab noorte käekäik Keila linnas. Avatud uste päeval saab tutvuda võimalustega, mida maja igapäevaselt pakub, nii õue kui ka tubased tegevused. Saada infot erinevate ringide-klubide kohta. Kohal on kõik noorsootöötajad
ja karjäärispetsialistid, kellele kõigile saab teha ettepanekuid ja
anda tagasisidet.
Keila Avatud Noortekeskus alustab peale tegusat suve veelgi tegusama uue hooajaga – kavas on juba traditsiooniks kujunenud üritused, aga ka palju uut ja huvitavat. Lisaks vanadele
huviringidele-klubidele alustab sel sügisel nii mõnigi uus.
Loovusering – 23. septembril jätkab tegevust noorte seas
väga populaarseks muutunud loovusering Tiiu Jalakase juhendamisel.
DJ Klubi – Noortel DJ-huvilistel on jätkuvalt võimalus igapäevaselt harjutamas käia. Juhendajaks on Karmo Tihane.
Näitering – 29.septembril saab kokku näitering, mille juhendaja on Heidi Kena
Tüdrukuteklubi – 7. oktoobrist alustab uue ringina Tüdrukuteklubi, kuhu on oodatud kõik 7-12. aastased tüdrukud. Tüdrukuteklubi juhendajaks on Heidi Kena
G4S Noorteklubi – Kevadel koos käimist alustanud noorteklubi märksõnadeks on ka sel sügisel turvalisus, põnevus, seikluskasvatus, kuritegevuse ennetamin ning tervislik eluviis. Juhendaja on Urmas Veersalu.
MTÜ Keila Noorteaktiiv – Aktiiviga on oodatud liituma kõik
värskete ideedega tegusad noored!
Lauamängude ring – 1. oktoobrist alustab noortekeskuses Karmo Tihase eestvedamisel uus ring, kus mängitakse erinevaid
lauamänge, mis arendavad loogilist mõtlemist ja pakuvad piisavalt väljakutseid nii väikestele kui ka suurtele.
Tänavakunsti workshopid – Tänavakunst, see on ekstreemne kunstivorm, mis hõlmab endas mitmeid stiile (Grafiti, Stencil
Art, Sticker Art jpt.) lisaks toimuvad Streetballi treeningud.
Töötubade eestvedajaks on Guups Entertainment Group OÜ
ning juhendajateks on oma ala proffessionaalid.
Rohkem infot Avatud Uste päeva ja meie tegevuste kohta
saate koduleheküljelt www.keilanoortekeskus.ee

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

teater
“KOLM SUURT SOOVI”
TEATRIKE
1.oktoober kell 11:00 Pilet: 35.Lasteetendus, kus on kaunis
muusika, laulud ja nukud.
Keila kultuurikeskus

“HULLEM KUI HOLLYWOODIS” - VANA-BASKINI
TEATER
12.oktoober kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Keila kultuurikeskus
SÜGISLAAT
12.september kell 8.00

muud üritused
Aiandus – mesindus seltsi laat
Tuula teel kiriku kõrval
Telefon : 51945876
TASUTA E-TEENUSTE KOOLITUS
15.september 10:00 - 17:30
Eelregistreerimine aadressil
vwacht@keila.ee
Täpsem info www.olekaasas.ee
Keila keskväljak, Harjumaakonna raamatukogu ees.
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS

Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755
Müüa garaažiboks Keilas. Tel:
51902258
Soovin üürida kesküttega
1- või 2-toalist korterit (kindlasti
esimesel korrusel). Soovitav üürihind 1500.- +kommunaalmaksud. Tel: 51930519. Vello.
Müüa majaosa Niitväljal. Ahiküte. 2 tuba ja köök. Katusealuse
väljaehitamise võimalus. Majaosa juurde kuulub kinnistu 2000
m2. Kom kulusid pole. Tasuda tuleb ainult kasutatud elektri eest.
Vajab remonti. Raudteejaam jalutuskäigu kaugusel. Transpordiühendus Keila ja Tallinnaga väga
hea. Hind 295 000 kr.
Müüa elamumaad 1229m2
detailplaneering ja kommunikatsioonid olemas Keilas, Haapsalu
mnt.34 A. Info tel.53029454.
Vahetan ühetoalise korteri
Keilas 2- või 3 – toalise korteri
vastu Keilas. Tel: 51984987.

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 ja puitbriketti hinnaga 1950.- – 2130.- tonn. Transport
Keila piires tasuta. Tel: 53593615

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448
Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455.
Pottsepp, korstnapühkija. Tel:
53966469. Meelis.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp
ehitab-remondib ahjusid, kaminaid, pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.Vaata
kodulehte http://www.hot.ee/tanel12345/ tel. 56 681 555
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
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.

Sündinud

20.08.2009
24.08.2009
26.08.2009
02.09.2009
15.08.2009

kogudus

Vaimulikud õhtud
16. septembril kell 19.00
koguduse majas
paldiski mnt 2

Tasa-tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell

Veoteenus tagaluuktõstukiga furgooniga ( furg. mõõtmed
6,6 x 2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või
230.- h. Tel: 5045083
Tule õpi Keilas inglise ja soome keelt. Registreerime täiskasvanuid oktoobris algavatele
soome keele (alg-,edasij), inglise
keele (alg) kursustele. Tunnid 1x
nädalas neljap või laupäev. Laste
inglise keele õppegrupp Smile
kutsub õpihuvilisi lapsi vanuses
6 - 8 aastat sõbraks saama inglise keelega.Tunnid 1x nädalas,
kas T,K või L. Inglise keele lisa-,
järelõpe III-VI kl õpilastele. Info
ja reg. info@tarnekor.ee, tel/faks
6781616, 53029454 või tulla kohale: Paldiski mnt.21 keila 15.0017.00.

Ikka mõtetes tuleme su juurde
Mälestame

Astrid Oks’a

Südamlik kaastunne
Andrusele,Anule ja Endlile kalli
ema ,ämma ja abikaasa surma
puhul

ja avaldame siirast kaastunnet
poegadele
Naabrid Säälik, Käsi ja
Varem Piiri tänavalt

Epp, Paul perega ja Agnes

Sügav kaastunne poegadele
peredega ema

Astrid Oks`a
surma puhul
24.11.1924 – 5.09.2009.a
Helju, Laine, Juta, Ester, Lilli

Robert
Helde`t

Tõnu Leppik`le

EMA
surma puhul.

Memento
Töökaaslased

Keila linnale kuuluva mitteeluruumi avalik
kirjalik enampakkumine

Keilakas, kodudkeldrid korda!

Vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele antakse
avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgnev
Keila linnale kuuluv mitteeluruum:

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).

Keskväljak 11 esimesel (1.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 58,5 m2 üüri alghinnaga 80 krooni/m2,
tähtajaga kuni 31.detsember 2012.a.
Üürihinnale lisanduvad kommunaalkulude masked.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “enampakkumine” hiljemalt 28.septembril 2009.a.
kella 11.00 OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse
28.aprillil 2009.a. kell 11.15 Keila Linnavalitsuse
II korruse saalis.
Enampakkumise tagastamatu osavõtutasu 500.- krooni
tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbankis kood 767 hiljemalt 19.
aprilliks 2009.a. märgusõna all “enampakkumine”.
Tagatisraha ei ole vaja tasuda.
Enampakkumis objektiga tutvumiseks tuleb registreeruda eelnevalt OÜ Varahooldus, Keskväljak 15,
tel. 6391421.

muu
AS KeVa autokoolis Ülejõe
tee 2, Keila algavad 21. septembril B-kat. autojuhikursused. Eelregistreerimine ka C-ja CE-kat. kursustele. Info ja reg.tel . 6791 473.
Koduleht: www.keva.ee

Hinges mälestus helge ja soe

Avaldame sügavat kaastunnet
Mälestame

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.

Robin Rennu
Marken Väli
Kristofer Nuiamäe
Devin Murel
Angelina Platatsis

Astrid Oks

Adventkoguduse jumalateenistus
12.september kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Kuulutused
kinnisvara

Palju õnne!

Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

15.pühapäev pärast nelipüha
13.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Kohvilaud kirikus, järgneb
Juhani Pörsti loeng misjoni
teemal
Keila Miikaeli kogudus
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Neljapäeval,17.septembril kell
10.00 - 13.00 tasuta kasutatud riided Keila
Sotsiaalkeskuses.

Keila JK koduväljaku mängud:
13.september kell 17.00 Keila JK M - FC Atletik
III – liiga
14.september kell 14.30 Keila JK 97 - FC Kuressaare II ENMV
15.september kell 17.00 Keila JK A - Pärnu JK
ENMV

Keila kunstmuru
Keila kunstmuru
Keila kunstmuru

Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

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

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

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

Tuula sügislaat

12.september kell 12.00 Tuula
küla lõkkeplatsil
Müüjatele müügiplats tasuta
Lastele hobused, ronisein.
Müügil moos, hoidised,
aiasaadused, käsitöö, looduslikud seebid, kodune leib,
mesi, kodumaine olmekeemia, vanakraam, riidekaup,
lihatooted, ravikosmeetika,
mööbel, vaibad.
Toimub koogimeistrite võistlus. Kohal õpibuss
Korraldab MTÜ Tuula tulutus
Info tel: 6717695 ja 56604341
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Reklaam
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Tuulutaja OÜ on Keilas tegutsev ettevõte.
Meie tegevusalaks on:

ÕHKSOOJUSPUMBAD
JA
JAHUTUSSEADMED
IST!

KUM
NAPAK

IN
KÜSI H
avatud uus lillepood
Keskväljak 10
E - L 8.00 - 18.00
tel. 651 3141
mob. 58 378 837

e-mail. sulilled@hot.ee

NB! alates 17.00
kõik kaubad -20%

Tuulutaja OÜ
kontaktid on:
GSM: 517 99 46 Kalvi
GSM: 525 40 60 Evely

email:
tuulutaja@tuulutaja.ee
kodulehekülg:
www.tuulutaja.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
Massaaž
Otsime oma kollektiivi juuksureid
Haapsalu mnt 31
Tel: 6572264

AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.
AS

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL
KEVAD - SUVI
20082009.a.
MÜÜGIL
PROTTEN
SÜGIS
SUURES
VALIKUS
PROTTEN
kevad-suvi
2008 kollektsioon
NAISTE
SÜGISMANTLID
YAYA
Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
ERFO
Saksamaalt
- uued mudelid
09.09
- 20.09.2009

püsikliendile

Nüüdsest oleme
avatud

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
VALIK
MANTLEID
jaLÕHNASID
mitmeid muid
TÄIENENUD
VALIK
-10%
UUS tooteid
VALIK JALATSEID
KAELAEHTED
Saksamaalt
SALLID, KINDAD, MÜTSID, KOTID, EHTED

tel.6713399

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

E-N 11:00-21:00
R 11:00-22:00
L 12:00-00:00
P 12:00-21:00
Ootame külla!

OLETE OODATUD!

Uus hooaeg Keila Tervisekeskuses!
Keila Tervisekeskus kutsub treenima!
Lõika reklaam välja ja saad
rühmatreening+ujula+jõusaal 8x või 10x kaardi
soodsamalt!

20%

(Kehtib kuni 31.10.2009)

Vaata treeningplaani www.keilasport.ee
ning broneeri endale koht treeningusse juba täna !

Kohtumiseni Keila Tervisekeskuses!

Tule tangi Neste Keila 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!
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Geoloogid
Ehitajate

tee

Neste Keila D-jaam
Paldiski mnt. 35/4

Lisainfo Neste klienditelefonil 1424.
www.neste.ee

