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Jaama tänava
vabrikuhoone
laguneb

kasulik

Muudatused
töövõimetushüvitise
maksmises
lk 3

lk 4
25. oktoober –
suveaja lõpp kell
04.00.
Kellaosutid
nihutatakse ühe
tunni võrra
tagasi

Keila nädalaleht
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Noortekeskuse
sünnipäevanädal
pakub palju
põnevat
Järgmisel nädalal tähistab
oma sünnipäeva Keila
Noortekeskus. Nagu
tavaliselt, leiavad vaheaja
iga päev aset erinevad ettevõtmised. Põnevat tegevust jätkub igaks päevaks
ja täpsem kava on www.
keilanoortekeskus.ee .

lk 6
uudis

Valimispäeva õhtu kell 22.30: Jaoskonna esimees Aadu Kroon on jõudnud valimisjaoskonna nr 1 häältega Keila linna valimiskomisjoni, kus
need erakondade esindajate juuresolekul üle loeti.

Foto: valdur vacht

Keilas võitis valimised Reformierakond
Keilas käis eelmisel nädalal linnavolikogu
valimas kokku 63,32 % valimisnimekirjadesse kantud hääleõiguslikest kodanikest.
7713 inimesest andis oma hääle 4884.
Enim, 47,05% häältest kogus Keilas Reformierakonna nimekiri.
Sellega saab Reformierakond 17-st Keila linnavolikogu kohast 8. Keskerakonna
23,52% häältest annab 4 kohta, Isamaa ja Res Publica Liidu
17,64% 3 ning valimisliidu
Sõbralik Keila ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna 5,88%

uudis

ühe koha. Suurima isikliku
häältearvu – 449 häält - kogus
Reformierakonna nimekirjas
kandideerinud linnapea Tanel
Mõistus.
Lähtudes saadud kohtadest
ning kandidaatide järjestusest
valisid Keila elanikud järg-

misse linnavolikogusse Tanel
Mõistuse, Enno Felsi, Leino
Mägi, Erki Felsi, Kalle Kase,
Andrus Loogi, Doris Matteuse
ning Margus Välja Reformierakonnast, Ago Kokseri, Natalia
Debkova, Alar Kuke ja Ago
Kliimsoni
Keskerakonnast,
Ilona Laido, Martti Mandeli
ja Meelis Aabi Isamaa ja Res
Publica Liidust, Mati Õunloo
Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ning Jaan Murdla valimisliidust Sõbralik Keila.
Täpsemad esialgsed valimistulemused on toodud leheküljel 5.

Harju Elekter jätkab
Keila Kooli
sponsorina
lk 6

Keila linnapea Tanel Mõistus: “Tänan kõiki 4884 keilalast, kes täitsid oma kodanikukohust ja käisid valimas Keila
Linnavolikogu! Eraldi tänan
neid, kes väljendasid usaldust
Reformierakonnale ja sealhulgas mulle isiklikult. Mõistan
seda usaldust, mida ligi pooltuhat linnaelanikku mulle
on osutanud. Ma annan oma
parima, et vähemalt järgneva
perioodi kestel seda usaldust
kanda.
Erakordselt suur hääletanute osakaal näitab, et Keila elanikud hoolivad oma elukohast ja

vaba aeg

see on väga tore. Oma elupaiga
eest peabki ennekõike ise hoolitsema! Üks moodus selleks
on öelda hääletuskasti juures
välja oma arvamus, kes peaks
linnaelu juhtima järgmistel
aastatel. Ma väga loodan, et
kodanike aktiivsus ei kao kuni
järgmiste valimisteni, vaid
seda on tunda nii sõnades kui
tegudes - aktiivselt linnaelus
osaledes. Kutsun linnaelanikke
üles hoolitsema oma valduste
eest, osalema linna üritustes,
looma uusi kodanikeühendusi,
hoidma oma linna.“

Kooli õpetasid
ebaharilikud
õpetajad
“Tagasi kooli” nädalal
kutsutakse koolidesse
üle Eesti tundi andma ja
kogemusi jagama külalisõpetajaid. Projektis osaleb
ka Keila kool.

lk 3

Kultuurikeskuses
leiab tegevust
igaüks
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 23.10.2009 • Nr 37 (96)

huvitav

Nädal Lõppes, teine algas

Otsige rõõmu

Ongi läbi valimiste aeg. Kes on rõõmus, kes kurb,
kes rahul, kes pettunud, aga läbi nad on. Nüüd hakkame jõule ootama. Kusagilt foorumist juba lugesin ka
küsimust – mida te aasta viimasel õhtul teete.

Tänapäeva naine
supernaise lõksus
maret bergström
GESTALT-TERAPEUT

Ikka tuleb midagi oodata, mis on ilus ja hea. Või
mis nagu oleks ilus ja hea. Sest kui need jõulud
lõpuks käes on, siis ju ei suuda ära kuulata seda juttu,
et miks peab nii palju sööma ja miks peab nii palju
jooma ja milleks need kingitused veel vajalikud on.
Ja, veelkord valimistest rääkides – ega see linnavalitsemine ka nii mõnus tubane töö ei ole, kui kõrvalt
vaadates näib.
Suured sündmused varjavad pisikesed ära. Ka
pisikesed rõõmud. Mille üle siis rõõmustada? Mina
rõõmustan näiteks ilusa sügisilma ja kastanumunade
üle, ühe väikese tüdruku sünni üle, õpilaste üle, kes
tunnis kaasa mõtlevad ning õpetaja
proovile panevad, melissitee ja telekapuldi üle väsitava päeva õhtul, eesootava padjaklubi õhtu üle, toimetaja
laual oleva šokolaadi üle... Loetelu
võib jätkata. Aga millegipärast
vajab see ikka meeldetuletust, et
probleemidel ei tohi lubada neid
rõõme ära peita.

doris matteus
doris@keila.ee

juhtumeid keila valimisjaoskondadest

Soome psühholoog ja vaimulik kirjanik Kaija Junkkari
räägib tänapäeva naisi vallutanud „supernaise“ lõksust,
kuhu naine satub, kui ta oma
naiseks olemist mõnusaks ei
pea. Junkkari väitel kätkeb selline „naismacho“ enesevihkamist, nõrkust ja jõuetust, niisamuti kui meestegi „macho“.
Paljudel noortel naistel on
tohutu soov olla täiuslik ja
edukas. Junkkari sõnul pole
halb pole mitte soov olla täiuslik, vaid hoolimatus enese ja
oma saatuse vastu, mis täiuslikkuse tagaajamisega kaasneb.
Hoolimatus sisaldab enesevihkamist - kunagi ei või puhata,
ennast lõdvaks lasta - sest
täiuslikkus ei ole veel käes.
Naistel on palju täiuslikkust
nõudvaid rolle – hoolitseda
oma keha ja välimuse eest,
luua edukad lähisuhted, olla
hea perenaine, hea partner
oma mehele, areneda tööalaselt, sünnitada ja kasvatada
lapsed, vastutada lastegi „edukuse“ eest. Lisaks hobid ja
sõbrad. Raske on öelda „ei“
millelegi, sest siis võib tunda
ennast „mitte kellegina“, alaväärsena. Junkkari tõdeb, et
alaväärsus lõhestab naise
psüühikat ning hiljemalt keskeas peab sellele tähelepanu

pöörama, et naine kogu oma
naiselikkusest võiks hakata
mõnu tundma.
Mõnu tundmine oma naiselikkusest on seotud oma tõeliste vajaduste äratundmise ja
rahuldamisega. Probleem on
selles, et naine võib olla seadnud endale nii kõrge lati, tundnud sundi „saada kellekski“ ja
„olla keegi“ teiste jaoks või
teiste kiuste, et on kaotanud
ära enda tõeliste vajaduste
tunnetamise ja asendanud
need näiliste vajadustega ehk
teistele meeldida tahtmisega.
Kuidas neil vahet teha? Teistele meeldida tahame me „pea
tasandil“, aga enda tõelised vajadused, ehe mina on seotud
tunnetega, tuntavad pigem
alateadlikult, „kõhu tasandil“
ja raskesti sõnastavad – ei oska
seletada,miks ma tahan seda.
Tunnete tasandil ei ole
täiuslikkust,
tundeenergiad
lihtsalt on olemas, (küll aga
võib rääkida heast enese- ja
tunnete väljendamisest). Tunnete ja eheda olemise kaudu
jõuame rahulolu, rõõmu ja jõu
allikani. See on tee rahuloluni
endaga, milline me ka poleks,
rahuloluni partneriga, milline
ta ka poleks, rahuloluni oma
lastega, millised nad ka poleks
ja enda sügavama tõe leidmiseni.

Keila valimisjaoskonnas nr 1:
• valisid kaks kodanikku inimest, kes ei kandideerinud
Keilas. Üks hääl anti Edgar Savisaarele (nr 444)
• oli kokku 22 kehtetut sedelit, millest vähemalt 10
olid mitteloetavad (kehtetuks loetakse sedel, mis
on soditud, muul määral rikutud või number on
mitteloetav);
• esitati 1 kehtetu dokument;
• esines mitmeid kodanikke, kes ei teadnud, kummas
valimisjaoskonnas nad valima peavad;
• loobus üks kodanik valimast, saades teada, et ta
Keilas häält anda ei saa, kuna on sisse kirjutatud
mujale;
• joonistas üks valija kabiinis olevale kandidaatide
nimekirjale kuradi;
• 13 inimest esitas avalduse hääletada Keila haiglast,
nendest 2 olid kahe tunni jooksul (mis jäi avalduste
laekumise ja valimiskomisjoni liikmete haiglasse
jõudmise vahele) juba haiglast välja kirjutatud, neljal ei olnud isikut tõendavat dokumenti ning ühel ei
olnud rahvastikuregistris märgitud elukohta.
• 1 valija soovis valida Savisaart, kuuldes, et see pole
kahjuks võimalik, otsustas loobuda. Pika nimekirja
uurimise järel siiski andis oma hääle.
Keila valimisjaoskonnas nr 2:
• küsis mitu inimest, miks ei ole võimalik hääletada
roheliste poolt;
• küsis valija, miks pole kandidaatide nimekirjad kirjutatud vene tähtedega;
• sooviti korduvalt kahekesi hääletuskabiini siseneda, põhjenduseks väide: „Aga me oleme ju mees ja
naine.“

Loe ka lk 6.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Reformierakonna valimispidu kohvikus Gnoom

Valimisliidu Sõbralik Keila koosviibimine

Keila nädalaleht

Foto: viljar paalaroos

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

Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid
kohvikus Kegel.

Foto: valdur vacht

Tagasi kooli projekti raames andis Keila koolis tundi Tanel Mõistus

Isamaa ja Res Publica koosviibimine

Foto: valdur vacht

Tervisekeskuse spordikohvikus on avatud näitus

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Vabrikuhoone saatus tekitab küsimusi

15. oktoobri kontrollkäigul tuvastas linnavalitsuse
ehitusnõunik Imbi
Grünberg, et vaatamata varasematele
vihjetele on endiselt ohtlik Jaama
tänava ja Haapsalu
maantee nurgal
asuv vabrikuhoone.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Hoone katuseharjal oli
lahtine rullikeerdunud katuseplekk ning sügistormidega
võisid kõikide katusele kinnitatud antennide ja mastide kinnitused lahti tulla või
katkeda. Osa hoone katusest
on sisse vajunud. Eraldi pööras ehitusnõunik tähelepanu
nurgapealsele seinale, mille
avade sillused ja silluste kohal
olev müüritis on hakanud lagunema. Imbi Grünberg leidis,
et õnnetuste ärahoidmiseks
tuleb viivitamatult eemaldada
katuselt kõik lahtised ja ohtlikud materjalid ning konstruktsioonid. Kohene asjatundlik
toestamine väldiks varingu.
Eelmise nädala lõpul tellis
vabrikuhoone omanik korv-

Hoone tulevik on selgusetu
Kristjan Geine sõnul ei ole
veel otsustatud, mis pikemas
perspektiivis vanast vabrikust
saab. Variantidena tõi ta välja
renoveerimise või konserveerimise. Lammutada aga hoonet
kindlasti ei plaanita.
Muinsuskaitse
Harjumaa
vaneminspektor Peeter Nork`i
sõnul hoone mälestis ei ole,
kuid kuulub miljööväärtuslikku piirkonda: „Hoone esindab
Keila linna huvitavamat ja
väärikamat osa ning iga miljööväärtuslik hoone kannab
endas tükikest Keila ajalugu ja
omapära.“ Peeter Nork soovitaks väga hoone säilitamist ja
otsida lahendusi selle parandamiseks-korrastamiseks.
Vabrikuhoone on ehitatud Parun Uexkülli poolt 19.

saj lõpul. Aastatel 1907-1911
töötas hoones riigikool Kegelskoje
Pravitelstvennoje
Utshilise. Hiljem, 1920.ndatel asutas tollane vallavanem
Johann Tähe sinna villakraasimise ja ketramise vabriku,
varsti ka kangakudumise osakonna. 1984. a oli seal vabrik
“Keila”
viimistlusjaoskonna
ketrustsehh. 1990-ndate alguses tagastati hoone algsetele
omanikele. Omanike ring oli
aga suur, mille tõttu oli hoone
omandiküsimustega ka probleeme sellest aastast on hoonel
üks kindel omanik.
1997. a kunstiajaloolase Silvi Lindmaa-Pihlaku koostatud
“Keila keskosa arhitektuursed
väärtushinnangud” on hoone
kohta kirjas järgmist: „Sajandivahetusel ehitatud L-kujulise paekividest nurgahoone
karniisid ja aknasillused on
punastest tellistest. Hoonet
liigendavad liseenid. Madal
viilkatus. Säilinud paar originaalset ust. Hoone stiil - nn
kroonuhistoritsism. N-pool on
tehtud II korrusele silikaatkividest pealeehitusi-parandusi.
On suletud mitmeid usteakende avasid.“ Silvi LindmaaPihlaku töö annab hoonele
hinnangu:
enamväärtuslik,
peatänava nurga dominant,
väheseid 19. saj lõpu/20. saj
alguse paekivihooneid Keilas.

Vabrikuhoone tänapäeval ja minevikus

Sügispidu erakoolis Läte

ERAKOOL LÄTE

WWW.ERAKOOLLATE.EE

Lapsed olid põnevil võimaluse üle näidata oma oskusi ja
lähedased ootuses kuulda valikut sellest, mida on esimeste
kuudega õpitud.
I klasssile oli kooli sügispidu veel sellepoolest tähtis, et
see oli nende esimene ülesastumine kooli laval. I klassi 10
poissi ja 2 tüdrukut istusid
koos klassiõpetaja Keioga lavatrepil ja lehvitasid oma vanematele. II klassi 8 tüdrukut
ja 5 poissi tulid koos oma klassiõpetaja Epuga ja võtsid platsi
teisel pool lava trepil.
Kontsert algas pärimusmuusikaga erakool Läte peab
väärtuslikuks rahvapärimuse

Lühidalt
Tagasi kooli

tõstuki kontrollimaks võimalikku ohuolukorda. Omaniku
esindaja Kristjan Geine sõnul
kõrvaldati kontrolli käigus
kõik materjalid, mis võiksid
ekstreemtingimustes vähegi
ohtu kujutada: „Varinguohtu
ei tuvastatud, aga nurgapealse
seina avade sillused ja nende
kohal olev müüritis vajaksid
toestust pikemaajalise säilimise eesmärgil küll. Samuti on
kavas lähiajal taastada vandaalide poolt lõhutud kinnistut
piirav aed.“

uudis

20.oktoobril õhtul
kell seitse kogunesid Erakool Läte I ja
II klassi lapsevanemad, vanavanemad,
pere suuremad ning
väiksema õed-vennad ja sõbrad kooliaasta esimesele
kontserdile.

3

traditsioonide edasiandmist
lastele ja armastust naturaalsete pilli- ja häälekõlade vastu.
Sügispeo avasid II klassi tüdrukud kandlemänguga õpetaja
Helle juhendamisel. Kooli
kandleringis ja folklooritundides lastele omaseks saanud
rahvalaul kasvas paari pilliloo
järel üle tantsuks ja terve II
klass näitas ette, kui hea koordinatsiooniga nad oskavad liikuda ja samal ajal laulda.
I klassi luuletused hiirtest,
rüütlitest, printsessidest ning
kella tiks ja taksist läksid väga
edukalt. Sellele järgnes II klassi Krõlovi valmide ettelugemine. Pooleteise kuuga oli lastel
muude koolitegemiste seas
peas kaks pikka valmi rohutirtsust ning varesest ja tema
juustukerast.
I klass üllatas kolme inglise
keelse luuletusega. Lapsed olid
põnevust ja energiat täis ja
keegi ei ajanud segamini väga
kiiresti vahelduvat kneed, head
and shoulder. II klass ei jäänud maha ja luges ette oma
inglise keelsed luuletused.
Nüüd tulid lavale kaks klassi koos ja esitasid koos luuletuse draakonist ja rüütlist. Õilsad rüütlid ei ole kuhugi

kadunud. II
klass võttis
välja flöödid
ja saatis I
klassi vaprat
laulu.
Olen kindel, et nii mõnigi
vanem
s o o v i k s
omandada
selle ilmelise
sõrmeliigutuse,
millega
õpetajad oma
klassi juhivad
laulma ja paus
pidama, ootama ja üheskoos tegutsedes oma koha leidma. Koostöö
laste ja õpetajate vahel on silmaga näha ja kõrvaga kuulda.
Kontserdiks eraldi harjutamise
aega lastel polnud, seega see
mis me laval nägime ongi tavaline koolielu. Lapsed kuulevad
õpetajat ja õpetaja oskab nii
juhendada, et kõik lapsed saavad sellest aru.
Kontserdi lõpetas II klassi
vanemate üllatuskingitus. Nimelt oli kogu eelmise kevade
oodatud klassivend Robert
Erichi pere kaksikvendade

19.-23. oktoobril astuvad enam
kui 800 väga erinevate eluvaldkondade esindajat 300
koolis üle Eesti õpilaste ette, et
anda seal tundi.
“Tagasi kooli” nädalal kutsutakse koolidesse üle Eesti tundi andma ja kogemusi jagama
külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja ka neid, kellel
ei ole konkreetse kooliga veel
vahetut suhet, ent kes soovivad
seda luua.
Keila Koolis andsid sel nädalal tunde Ene Ergma, Igor
Gräzin, Sven Mikser, Madis Kolk,
Roald Johannson, Margus Rink,
Tanel Mõistus, Eike Käsi, Ilona
Laido, Raili Reimer, Alar Salu,
Kristjan Otsmann, Meelis Kukk,
Päären Mardiste, Ivar Krustok
ja Valdur Vacht.
Et tegemist on millegi tõeliselt olulisega meie tänases
ühiskonnas, tõestavad algatuses osalevate koolide ja külalisõpetajate rekordarvud, räägib
kampaaniast „Tagasi Kooli projektijuht Triin Noorkõiv. Ta usub,
et see on üks parimatest sammudest, millest saame alustada - tuletada meelde koolielu ja
õpetajaid, et panna end proovile, et luua endale võimalus kogeda seda, kuidas Eesti tulevik
kasvab, ning et Eesti hariduse
edendamiseks midagi reaalset
ära teha.
“Tagasi kooli” on Vabariigi Presidendi ja sihtasutuse
Noored Kooli algatus, mille
eesmärk on tugevdada Eesti
koolide ja ülejäänud ühiskonna
koostööd.

Harju Elekter jätkab
Keila Kooli sponsorina

sündi. Suvevaheajal see rõõmus sündmus toimuski. Lapsevanemad otsustasid kaksikutele Oliverile ja Rasmusele
kinkida lapiteki, mille tegemisest terve klass võttis. Tekil on
kujutatud elus suunda näitavat
majakat, valgust toovat päikest
ja kuud ning lainetel peegelduvaid taevatähti. Merelainetes
mulistavad lustakad omanäolised kalad. Laste kavandite järgi
tikitud ja tepitud lapitekk anti
kontserdiõhtul perele pidulikult üle. Aitäh teki meisterda-

jatele ja toredat kasvamist pisikestele!
Waldorfkoolis
esinetakse
alati koos, soleerimist kui sellist ei ole. Kõik lapsed on andekad, ainulaadsed ja tulbid.
Seda ei lasta meil, lastevanematel, õpetajate poolt unustada. Aitäh õpetaja Epule, Keiole
ja Hellele ilusa õhtu eest!
Jääme ootama detsembrit,
kui lavale on tulemas kooli
jõulunäidend. Lapsevanemate
käsitööring on juba alustanud
kostüümide meisterdamist.

AS Harju Elekter juhatuse esimees Andres Allikmäe ja Keila
Kooli direktor Gled-Airiin Saarso allkirjastasid 12. oktoobril
sponsorlepingu
2009.-2010.
õppeaastaks.
Harju Elekter on kooli toetanud juba kümmekond aastat. Toetussumma on 10 000
krooni ning seda kasutab kool
kooliväliste ühisürituste (ekskursioonid, õppekäigud jms)
läbiviimiseks. 2008-2009. õppeaastal kasutas kool toetussummat Vargamäe õppekäigu,
Teeviida külastamise ja Orlovi
lossis toimunud iseseisvuspäeva ürituse tarvis. Lepingukohaselt osutab kool ka omapoolset
abi Harju Elektrile. Eelmisel aastal esinesid kooli solistid firma
jõulupeol ning õpilasomavalitsus aitas kirjutada Harju Elektri
juubeliürituse kutseid.
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Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine
alates 1. juulist 2009
Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel inimestele, kes on
kindlustatud tööandja, avaliku
teenistujana, võlaõigusliku lepingupartneri kaudu, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena või füüsilisest
isikust ettevõtjana.
Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida makstakse töövõimetuslehe alusel kindlustatud
isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga
maksustatud
tulu. Hüvitise määramine igal
konkreetsel juhul sõltub töövõimetuslehe liigist ja tööst
vabastamise põhjusest.
Ajutise töövõimetuse hüvitise
maksmine
alates
01.07.2009:
• haigushüvitist hakatakse
töölepingu alusel töötavale
isikule maksma alates haigestumise või vigastuse 4. kalendripäevast (varasemalt maksti
alates 2. kalendripäevast);
• haigestumise või vigastuse
4. kalendripäevast kuni 8. ka-

lendripäevani maksab haigushüvitist tööandja 70% töötaja
keskmisest töötasust;
• alates haigestumise või vigastuse 9. kalendripäevast
maksab haigushüvitist haigekassa 70% isiku eelmise aasta
sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust;
• raseda haigestumise või vigastuse puhul tööandja hüvitist maksma ei pea. Sellisel
juhul maksab haigushüvitist
haigekassa alates 2. päevast
ja 70% eelmise kalendriaasta
sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust;
• hooldushüvitisi maksab
haigekassa töövabastuse esimesest päevast 80% eelmise
kalendriaasta sotsiaalmaksuga
maksustatud
kalendripäeva
keskmisest tulust;
• sünnitushüvitist maksab
haigekassa töövabastuse esimesest päevast 100% eelmise
kalendriaasta sotsiaalmaksuga
maksustatud
kalendripäeva
keskmisest tulust;
• lapsendamishüvitist maksab

haigekassa töövabastuse esimesest päevast määras 100%
eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud kalendripäeva keskmisest tulust;
• haigekassa maksab FIEdele
haigushüvitist alates 9.töövabastuse päevast. Kaheksa
esimese töövabastuse päeva
eest FIE-dele haigushüvitist ei
maksta;
• haigekassa maksab raseda
(FIE) haiguse või vigastuse
korral haigushüvitist töövabastuse teisest päevast alates;
• haigushüvitist hakatakse võlaõigusliku lepingu sõlminud
isikule (näit. töövõtuleping,
käsundusleping) maksma alates haigestumise või vigastuse
9. kalendripäevast. Kaheksa
esimese töövabastuse päeva
eest võlaõigusliku lepingu sõlminud isikule haigushüvitist
ei maksta.
•tööandja ei
pea hüvitist
maksma: sünnituslehtede, lapsenduslehtede ja hoolduslehtede puhul ning haiguslehtede
puhul nendel juhtudel, kus
töövabastuse põhjusteks on
kutsehaigus, tööõnnetus, töö-

õnnetus liikluses, tööõnnetuse
tagajärjel tekkinud tüsistus/
haigestumine, vigastus riigi
või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel ning
kergemale tööle viimine.
• tööandja maksab töötajale
haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30
kalendripäeva jooksul alates
nõuetekohaselt vormistatud
haiguslehe esitamisest tööandjale.
Kõik eelpool toodud muudatused kehtivad töövõimetuslehtede puhul, mille töövabastus algas 01.07.2009 või
hiljem.
Täiendavat infot 01.07.2009
jõustunud muudatuste kohta
töövõimetushüvitiste maksmisel saab haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee,
edastades küsimuse meiliaadressile:
tooandja@haigekassa.ee või
helistades haigekassa infotelefonile 16363.
Eda Annuk
Eesti Haigekassa
vanemjuristi kt

Projektikonkurss “Õnnetuste ennetamine 2010”
Projektikonkursi “Õnnetuste
ennetamine 2010” eesmärk
on kaasata kodanikeühendusi
leidmaks ideid, kuidas kõige
tulemuslikumalt ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia
päästeala ennetustöö tegevusi.
Kandideerima on oodatud
projektid, mille eesmärk on:
• kogukonna tuleohutusalane
koolitamine ja kaasamine piirkonna tuleohutuse tagamisse;
• kogukonna veeohutusalane
koolitamine ja kaasamine piirkonna veeohutuse tagamisse;

• tuletõrjespordi tutvustamine
ja uute harrastajate kaasamine;
• ohutuskultuuri- ja ajaloo
tutvustamine ning elanike kaasamine ohutuskultuuri.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus ühes
eksemplaris esitada paberil või
elektrooniliselt 14. detsembril
2009 kella 17-ks Päästeametisse (Raua 2, Tallinn 10124) või
rescue[at]rescue.ee.
Konkursile eelnevad teabepäevad Raplas, Tallinnas,
Rakveres ja Jõhvis. Tallinna ja

Harjumaa teabepäev toimub
30. oktoobril kell 10.00 Mustamäe Päästekomandos (Linnu
tee 75A, Tallinn).
Eelregistreerimine
infopäevaks
toimub kuni
27. oktoobrini telefonil
53 358 212
(Anu
Altmets)
või
e-mailil anu.
altmets[at]
rescue.ee.

Teabepäeva ajakava on üleval Põhja-Eesti Päästekeskuse
kodulehel www.pepk.ee.

edasi noorsookonstaabel.
5. oktoobril murti sisse Jõe tn
asuvasse garaaži ja varastati
tööriistu.
5. oktoobril teatas tähelepanelik linnakodanik, et pargis
pingil on pappkarp. Kohale kutsuti pommirühm, kes midagi
kahtlast ei avastanud. Tegemist
oli nimelt tühja pappkarbiga.
6 oktoobril varastati Kruusa tn
trepikojast jalgratas.
7 ja 11 oktoobril peeti Selveris
kinni pisivaras ning 17 kuupäeval lõhuti algkooli aken.

taablitele Annika Pedosk`ile
telefonil 612 4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@
pohja.pol.ee, Timo Suslovile 612
4587 või timo.suslov@pohja.
pol.ee või juhtivkonstaabel Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 05.10.2009-8.10.2009

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe nädala jooksul Keila linnas 86
sündmust, sh 15 liikluseeskirja
rikkumist. Purjus sõidukijuhte
avastati 2.
Kahe nädala jooksul tabati
8 isikut, kes olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 7 toimetati politseiosakonda kainenema, sest
nad olid ohtlikud iseendale ja
kaasinimestele. Üks inimene
toimetati koju ennast välja magama. Rõhutan, et igasugune

alkoholi tarbimine avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud
olekus ilmumine ning seal viibimine, mis solvab inimväärikust
ja ühiskondlikku moraalitunnet,
on keelatud.
Avalik koht on Keila linna
avaliku korra eeskirja järgi iga
territoorium, ehitis või ruum,
mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on
üldkasutatav (väljak, tänav,
tee, park, haljasala, kalmistu,
staadion, lauluväljak, estraadilava või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, toitlustusettevõte,
restoran, baar, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, elamu,
elamu trepikoda, ühissõiduk
jms).
Rahu rikuti erinevatel viisidel
kuuel korral. Alaealisi suitsetajaid tabati 1, nendega tegeleb

Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendavat informatsiooni
õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta palume edastada Keila linna kons-

g4s

1911

12. oktoobril kell 21.40 - Haigla peaukse ees varikatuse all
kolm noormeest alustasid õlle
joomist. Ära saadetud.
18.oktoobril kell 11.43 - Haapsalu mnt. Jaama bussipeatuses
magas kodutu, kes aeti üles.
Mees jätkas oma teed.
18. oktoobril kell 15.10 – Raudteejaamas magas alkoholijoobes vanem meesterahvas. Kohale kutsutud politsei, kes viis
ta minema.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Выборы в Кейла выиграла Партия реформ
Процент участия горожан
в выборы в органы местного самоуправления –
63,32%, то есть из 7713 горожан, имеющих право
голоса, в выборах приняло участие 4884 человека.
47,05% всех голосов получила Партия реформ. Это
дает в будущем городском
собрании реформистам 8
мест из 17-ти. 4 места получили депутаты от Партии центристов, 3 места –
представители ИРЛ и по
одному месту получили
депутаты
от
социалдемократической партии
и предвыборного союза
«Дружеский Кейла». Наибольшее количество голосов набрал мэр города Танель Мыйстус – 449. С
результатами
выборов
можно познакомиться на
странице http://www.vvk.
ee/detailed_0296.html.
(стр. 1, 5)
Здание фабрики на ул.
Яама опасно для пешеходов
16 октября городское правительство
отправило
владельцу
фабричного
здания по улице Яама
требование
привести
строение в состояние, которое не будет представлять опасности для окружающих.
15
октября
советником по вопросам
строительства И. Грюнберг были зафиксированы многочисленные проблемы.
В частности,
осенний штормовой ветер
повредил крепления антенн, и они в любой момент могут упасть. Представитель
владельца
здания связался с городским правительством и
сообщил о готовности
ликвидировать последствия шторма. (стр. 3)
Молодежный
центр
стал еще на год взрослее
Работники
городского
молодежного центра по
праву гордятся уровнем
развития, достигнутым за
годы существования центра. Существенную роль в
успешности центра играют работающие там люди,
их активность и желание
делать свое дело как можно лучше. Только в 2009
году за счет различных
проектов удалось увели-

чить бюджет центра на 1
100 00 крон. С каждым
годом центр предлагает
городской молодежи все
больше возможностей для
занятий по интересам и
проведения своего досуга.
Подробнее познакомиться с жизнью городского
молодежного
центра
можно на сайте www.
keilanoortekeskus.ee. (стр.
3)
Новые правила оплаты больничного листа
Начиная с 1 июля 2009
года, оплата больничного
листа осуществляется согласно новым правилам.
Во-первых, работающему
на основании трудового
договора лицу оплата
больничного производится с 4-го дня болезни
(раньше со 2-го). 4-8-й
день временной нетрудоспособности оплачивает
работодатель в размере
70% от средней заработной платы. И, начиная с
9-го дня болезни, больничный лист оплачивает
больничная касса, также
в размере 70% от средней
заработной платы. Больничный лист по уходу за,
например,
ребенком
оплачивается с первого
дня в размере 80% от
среднего уровня доходов
за прошедший календарный год. (стр. 4)
Конкурс
проектов
«Предупреждение несчастных
случаев
2010»
Цель объявленного конкурса – привлечь различные гражданские объединения к поиску идей, с
помощью которых можно
планировать и эффективно использовать действия
по предупреждению несчастных случаев. Для
участия в конкурсе необходимо до 14 декабря
представить заполненное
ходатайство и отправить
по адресу ул. Рауа 2, Таллинн, 10124, Спасательный департамент или по
электронной
почте
rescue@rescue.ee. Более
подробную информацию
об условиях и целях конкурса можно получить на
инфоднях, которые пройдут в разных городах
Эстонии. Программа инфодней на веб-странице
www.pepk.ee. (стр. 4)
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Valimistulemused: esialgne häältearv
Sotsiaaldemokraatlik
erakond

MATI ÕUNLOO
AHTI NOOR		
ÜLLE KRAUN		
KALLE BLUMKVIST
ALAR PIBERMAN
HARRI KÕO		
AUNE SAAR		
MARIA ISABEL ARO
INGRID PAPPEL
OLGA KUUSALU
ALLAN NIIDU		
KUIDO MALBERG
AIVAR KÕRE		
Kokku			
keskerakond

AGO KOKSER		
380
NATALIA DEBKOVA 91
ALAR KUKK		
70
AGO KLIIMSON
67
SNEŽANA UŠAKOVA 64
VLADIMIR HARKOVSKI 46
BORISS RJABTŠIKOV 45
IGOR KUZNETSOV
43
VALERI FEDORTŠENKO 43
PEETER KÕRESAAR
41
ELMAR KALA		
34
LEA KUUSMAA		
29
MARJU KÄO		
25
VILLI KASK		
12
SIRJE MILT		
12
EVI VOSPERT		
11
ANTS TAMME		
10
MAIROOS KALA
9
MARIA TABAGARI
8
NEEME HENK		
8
KEIDI VÕSU		
8
DIANA ROOS		
4
AHTO ANTER		
4
MEELIS TOMSON
1
JORMA KOLOSTOV
0
Kokku			

isamaa ja res publica liit

ILONA LAIDO		
164
MARTTI MANDEL
125
MEELIS AAB		
85
TARMO RANDES
54
MERIKE KÄVER
33
ANTS LEEMETS
32
MEELIS ZUJEV		
29
KARMO TIHANE
23
INDREK PEENMAA
22
HEIDI IVASK		
19
VJATŠESLAV NAZARENKO
			
18
AILI JÕGI		
16

AARNE JUHANSON
MARE LILLEPUU
GEN VAGULA		
JAANUS LILLEPUU
KSENIJA LISS		
GERT SAALISTE
MARE NURMOJA
VLADIMIR MERKUŠEV
LEILI REIMAN		
JELENA MIHHEJEVA
OLEV TORM		
MARIKA OSULA
Kokku			

16
14
12
11
10
10
8
8
8
8
2
1
728

MADIS KÕRVITS
KAIRI ARULA		
TIINA LAURI		
HELDIN-MARIS ELMIK
Kokku			

15
15
11
7
463

vl sõbralik keila

JAAN MURDLA
ELMET PUHM		
VILJAR PAALAROOS
GAILY VAIKMA		
MERLE LIIVAND
MIRJAM RANDARU

129
119
104
24
23
16

Kommentaarid
Keila Leht küsis Keila linnavolikogu
valimistel mandaadi saanud erakondadelt ja valimisliitudest, kuidas nad
on rahul valimistulemusega ning millised on edasised plaanid ja mõtted.
Andrus Loog, Eesti
Reformierakond:
Esmalt tänan inimesi, kes valimas
käisid ja näitasid sellega üles hoolivust oma kodukoha suhtes. Vox populi , vox dei. Rahva hääl on jumala
hääl.
Rõõm on tõdeda, et Eesti Reformierakond võitis valimised. Rõõm on ka
see, et lastevanemate murest välja
kasvanud valimisliit sai oma esinduse
volikogus. Ka IRL-ile ja sotsaaldemokraatidele soovin südamest õnne.
Kahju on sellest, et ka Keilas töötas
üllatavalt hästi Keskerakonna negatiivne ja lõpuks räpaseks kiskunud
reklaamikampaania. Aga veelkord,
selline on praegune rahva tahe.
Küsimustele vastamise hetkel käivad
aktiivsed konsultatsioonid volikogus
esindatud erakondade ja valimisliitudega. Arvestades Keskerakonna
esindaja ähvardusi meie volikogu
liikmete aadressil, ei pea meie läbirääkimisi Keskerakonnaga.
Ütlesin välja juba enne valimisi, et
meil pole tabuteemasid. Küll aga
on meie jaoks olulised teemad järgmised: Keila peab saama uue koolimaja; koolidirektorit ei vahetata; eurorahad, mis on Keila jaoks olemas,
kasutatakse otstarbekalt ja inimeste
saatust ei otsusta mitte nende parteiline kuuluvus, vaid teadmised ja
oskused.

Ilona Laido, Isamaa ja Res Publica
Liit:
Esmalt suur tänu kõikidele IRL-i valijatele usalduse eest! Valimistulemused
väljendavad rahva tahet ja rahulolu
praegu veel üksinda võimu teostava
erakonna vastu. See rahulolu on löönud kõikuma.
Enda tulemusega olen väga rahul ja
tänan kõiki oma valijaid!
Kohtade jaotumine volikogus on
selge märk, et loodav valitsuskoalitsioon peab igal juhul koosnema
juba rohkem kui ühe erakonna või
valimisliidu esindajatest. See on oluline samm laiapõhjalisema valitsuse
suunas Keila linnas. Kui laiapõhjaline
see koalitsioon saab olema, näitab
lähitulevik.
IRL-i eesmärk on teha tarku otsuseid
ja valikuid, mis aitavad hakata täide
viima meie valimislubadusi.
VL Sõbralik Keila:
Oleme oma valimiskampaania vältel valijatega suheldes välja öelnud,
et meie arvates ei ole ühe erakonna
ainuvõim kohalikus omavalitsuses
edasiviiv, sest siis kaob nii valitsemise läbipaistvus kui laiemate hulkade
kaasamine olulistesse otsustesse.
Keilas said volikogus kohad lausa
viie nimekirja esindajad, mis on selles kontekstis teretulnud. Samas
muudab nii suur hulk meie arvates
nii koalitsiooni loomise kui hilisema
linnajuhtimise pisut keeruliseks, sest
mida rohkem on osapooli, seda rohkem on ka eriarvamusi. Aga kuna
kõikide nimekirjade platvormid olid
suures osas väga sarnased, siis usume, et sõltumata sellest, kes võimule
pääseb, liigutakse linna jaoks vajali-

kus suunas ja see on meie jaoks kõige tähtsam. Kas meie selles osaleme,
näitab aeg.
Kuna meie nimekiri koosnes ainult
kümnest inimesest, siis seadsime
eesmärgiks saada volikogus vähemalt üks koht ja nii ka läks. Arvestades seda , et teise koha saamiseks
jäi puudu ca 15 häält, või asjaolu, et
meie kolm esinumbrit said kõik üle
100 hääle, võime öelda, et tegime
suurepärase tulemuse. Saadud tulemustele lisavad võlu veel asjaolud,
et meie valimiskampaania ei olnud
agressiivne ning üks hääl läks meie
nimekirjale maksma alla 10 krooni.
Lisaks andis tulemus meile kindlust,
et üsna paljud Keila inimesed on
väsinud poliitilisest ärapanemisest
ning ootavad avatud suhtlemist ning
kaasamist, mis aitaksid linnal toime
tulla ka oluliselt raskemal ajajärgul,
kui seda oli möödunud valitsemisperiood.
Tänaseks on meile koostööettepaneku teinud kõik suuremate erakondade esindajad. Oleme nõus nendega
läbi rääkima ning teeme kõik selleks,
et Keilas sünniks tugev ning kodanikega arvestav koalitsioon.
Ahti Noor, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond:
SDEl ei ole varem mandaati olnud.
Nüüd on meil olemas üks koht volikogus, millega oleme igati rahul.
Samuti oleme väga rahul üldise tulemusega.
Koostööd oleme valmis tegema
kõigiga ning edasised tegevused ja
plaanid sõltuvadki peamiselt läbirääkimistest.

TANEL MÕISTUS		
ENNO FELS			
LEINO MÄGI			
ERKI FELS			
KALLE KASK			
ANDRUS LOOG		
DORIS MATTEUS		
MARGUS VÄLJA		
REIN SIIM			
ALLAR ADOBERG		
TARMO TAMKIVI		
TARVI OJALA			
IVAR KRUSTOK		
AASA PLOOVITS		
TÕNIS LUHAMÄE		
ÜLLE LINDUS			
OKSANA JÕE			
INDREK PUOLOKAINEN
PRIIT IDARAND		
URMAS KALDE			
TARGO KALDOJA		
MADIS MELZAR		
MARET VÄLI			
EIKE KÄSI			
MATI KRUSEL			
LENNE NÕU			
ANDRUS NUUDI		
PRIIT KARJUS			
TOIVO LUMISTE		
VELLO TEESALU		
URMAS BRÜCK		
ASSO LAIDO			
UNO KOPPELMAA		
MÄRT JAMNES		
RIVER TOMERA		
MARJU PREEGEL		
ALVAR VALEND		
REIN ARRO			
AARE HEINLA			
JANNE KÄSI			
ENE AARE			
ANTI JÕGISTE			
VLADIMIR TASSA		
VELLO PLEES			
MIHKEL KASENÕMM		
TANEL TAMMEKA		
PILLE SAVISAAR		
SVEN REINTAK			
MAARIKA VÄRAV		
REET LINNAS			
KADRI-ANN ÕUNAP		
RUTH FUCHS			
NADEŽDA LISOVSKAJA
ENE MÄGI			
TANEL SEPPEL			
Kokku				

449
149
148
142
92
75
59
57
53
53
44
43
39
36
36
35
34
33
32
31
31
29
29
28
26
25
18
18
16
15
15
15
15
14
14
13
12
12
11
11
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
2
2
2099

vl linnarahva heaolu eest

ANDRUS VAIKLA		
IGNAR TERMONEN		
RANNO NIINBERG		
GETERLY VELBER		
OLEG ROMANENKO		
HELINA SOOÄR		
KAARIN VEENRE		
EGLE KASEORG		
REIN JUHKAM			
MARINA SUHHOVOLSKAJA
REELIKA LAINE		
VLADIMIR DENISSOV		
AARE SAADIK			
Kokku				

9
7
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
0
42

üksikkandidaadid

JAAK KUKK			
ALAR SALU			

Lühidalt
Harju Maavalitsus teatab

eesti reformierakond

128
67
30
23
16
16
14
9
6
5
4
4
1
323

5

69
60

26. oktoobrist kuni 22. novembrini 2009 toimub Harju
maakonna-planeeringu
teemaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015“ avalik väljapanek
Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses.
Planeeringu materjalidega on
võimalik tutvuda tööpäevadel
asutuste tööaja jooksul. Teemaplaneering on avaldatud ka
Harju Maavalitsuse veebilehel
www.harju.ee .
Planeerimisseaduse § 21 lõike 1 kohaselt korraldab maavanem pärast avaliku väljapaneku
lõppu maakonnaplaneeringu ja
selle avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud.
Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015“ avalikud arutelud
toimuvad:
• 07.12.2009. a Kuusalu Rahvamajas, algusega kell 17:00
• 09.12.2009. a Keila Linnavalitsuse saalis, algusega kell 17:00
• 10.12.2009. a Kose Gümnaasiumis, algusega kell 17:00.
Informatsiooni teemaplaneeringu avalike arutelude
kohta on võimalik saada Harju
Maavalitsuse arenguosakonnast, Roosikrantsi tn 12, Tallinn:
tel 6118789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee , tel 6118790, e-post
tiina.beldsinsky@mv.harju.ee .

Maanteeamet vabandab
Maanteeamet vabandab UusPaldiski maantee remonditööde halva korralduse pärast,
mille tagajärjel tekkisid Keila
ümbruses suured liiklusummikud.
Keila linnavalitsuse arupärimisele vastates kinnitas Maanteeameti peadirektori asetäitja
Koit Tsefelds, et töövõtjale on
esitatud lepingukohane trahvinõue objekti puuduliku tähistamise, eelinformatsiooni puudumise ning lubamatult pikkade
ooteaegade tekitamise eest.
Tanel Mõistus saatis 12.oktoobril Maanteeametile arupärimise Keila linna piirkonnas
teostatud Paldiski maantee
remondi kohta, kuna see häiris
tõsiselt liiklust ja seetõttu ka
Keila linna argielu. „Eriti halvasti olid tööd korraldatud 9.oktoobril. Teed asfalteeriti tipptunnil (vaatamata lubadusele
seda teha tipptunnivälisel ajal),
mistõttu tekkis liikluses tõsine
kaos. Autojuhid pidid seisma
tunde ummikutes,“ oli kirjas linnavalitsuse arupärimises.
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Lühidalt
Ehete meisterdamise töötuba Keila
kultuurikeskuses!

foto: karmo tihane

Keila avatud noortekeskus peab sünnipäeva

noored

Noortekeskus jälle aasta
vanem

Noortekeskusel on
käes koolipoisi iga.
Oleme uhked oma
keskuse arengu üle.
Aastatega on pidevalt tegevusi juurde
tulnud ja kvaliteet
tõusnud.
tiina sinijärv
KEILA ANK

Keila Noortekeskust on sageli nimetatud üheks olulisemaks noortekeskuseks, kus on
kaasaegsed ja mitmekülgsed
vaba aja sisustamise võimalused ning kus viiakse ellu palju
erinevaid projektide. Omalt
poolt lisan, et on ka tubli ja
teotahteline kollektiiv. Ainuüksi 2009 aastal oleme oma
eelarvet projektide abil suurendanud üle 1 100 00 krooni.
Oleme partneriks Innovele ja
osutame Euroopa Sotsiaalfondi toel karjääriteenuseid Lääne- Harju kuni 26 aastasele
noortele. Oleme „Varaait“, mis
omab korralikku DJ-, heli-,
salvestus- ja valgustehnikat.
Suvel sai edukalt ellu viidud
järjekordne „Youth Camp“
ning hetkel on käsil integratsiooni projekt. Algamas on
DJ koolitus ning noorteaktiivi
uutele liikmetele mitmeid põnevaid ettevõtmisi ja koolitusi.
Edukalt on käivitunud mitmed
uued huviringid ja –klubid.
Meie tegevuste ja võimalustega saab lähemalt tutvuda www.
keilanoortekeskus.ee .
Seitsme aasta jooksul on olnud nii head kui halba. Algusaastatel oskasid noored hoida
ja hinnata oma keskust. Täna
teeb meid kurvaks sagenenud
suhtumine, et normaalne on
asjade lõhkumine ja see, et
meie peame kohe uued asjad

asemele muretsema. Kahju kui
noorsootöötaja energia kulub
korralekutsumisele ja tuleb
olla pigem turvatöötaja.
Siiski on meie töös rohkem
positiivset ja selliseid noori, kelle silmad säravad ja kes
on valmis rohkem andma kui
nõudma, et noortekeskuse elu
huvitavam ja sisukam oleks.
Endiselt ootame pikisilmi,
et ka lapsevanemad, õpetajad
ja teised kaaskodanikud siia
sisse astuksid. Väga on oodatud kõigi ettepanekud kuidas
noorsootööd veelgi tõhusamaks muuta. Alati on teretulnud igasugune abi vabatahtliku tegevusena, olgu selleks
siis mõne ürituse või töötoa
läbiviimine, huviringi juhendamine, mõne uue vahendi
pakkumine või olemasoleva
parandamine. Loomulikult ootame kõige rohkem hakkajaid
noori meie noorteaktiivi täiendama, et head ideed koos ellu
viia ja sellega ka teiste noorte
igapäevaelu
mitmekeskisemaks teha. Kes siis ikka teab
kõige paremini, mida noored
soovivad ja vajavad, kui mitte
noored ise!
Nagu tavaliselt tähistame
noortekeskuse
sünnipäeva
vaheajal, kus iga päev leiavad
aset erinevad ettevõtmised.
Esmaspäeval saab igaüks bändiruumis proovida kitarri- või
trummimängu. Teisipäeval tutvustavad oma tegevust mudellennukubi poisid. Läbi nädala
on turniir ja võitjad selgitatakse nii üksikmängus aga ka viie
mängu kokkuvõttes. Põnevat
tegevust jätkub igaks päevaks
ja täpsem kava on www.keilanoortekeskus.ee .
Oodatud on kõik sõbralikud, teotahtelised ja heatahtlikud, vanuselt ning hingelt
noored.

kava

SÜNNIPÄEVANÄDAL
NOORTEKESKUSES.
Esmaspäev, 26. okt:
11.00 - 14.00 - Bändika
hommik
12.00 – 15.00 - Uute lauamängude tutvustamine ja
mängimine koos noortega
15.00 - Lauamängude
mitmevõistlus – I võistlusala
- LAUAJALGPALL
Teisipäev, 27. okt:
12.00 - Keila Mudellennuklubi - mudellennukite
demonstratsioon ja töötuba
12.00 – 15.00 - Uute lauamängude tutvustamine ja
mängimine
15.00 Lauamängude
viievõistlus – II võistlusala RUMIS
17.00 - Autorikaitse ja piraatluse loeng
Kolmapäev, 28. okt:
12.00 – 15.00 - Lauamängude tutvustus ja mängimine
14.00 - DJ Klubi väljasõit
Raadiomajja
15.00 - Lauamängude
viievõistlus – III võistlusala –
DOMINO
Neljapäev, 29. okt:
11.0 - Mängud saalis
12.00 – 15.00 - Lauamängud
15.00 - Lauamängude viievõistlus – IV võistlusala –
5 RITTA
16.00 - DJ koolitus
18.00 - The Nightmare
Reede, 30. okt:
12.00 – 15.00 - Lauamängud
15.00 - Lauamängude
viievõistlus – V võistlusala LAUATENNIS
Kõik üritused on tasuta!

3.novembril alustab oma
tegevust Keilas ehete meisterdamise töötuba. Oodatud on kõik inimesed kel
soov endale midagi kaunist
meisterdada. Kursus sobib
nii algajatele kui ka neile
kes ehete meisterdamisega
omal käel tutvust teinud.
Esimene töötoa teema
kannab nime “Töö hõbetatud ja kullatud traatidega”.
Õpitoas kasutame erineva
läbimõõduga niklivabu Griffini traate. Töötoa jooksul
valmib kõigil osalejatel kaunis käekee. Vääname kõik
detailid ise- ühendusosad,
vahetükid, helmerõngad.
Registreerimine töötuppa aadressil marisviires@
gmail.com või telefonil 55
565 210. Kohtade arv on piiratud, seega kel suur soov
töötoas osaleda, palun registreerige end esimesel
võimalusel. Esialgu hakkab
töötuba toimuma 1x kuus,
kuid huviliste lisandudes
võime töötubade sagedust
tõsta.
Töötoa kestvus: 18.0020.00 Juhendaja: Maris
Viires, 55 565 210, marisviires@gmail.com Kohtumiseni 3. novembril!
Maris Viires
MTÜ Metsatuka kunstiait

Arsise juht Aivar Mäe

kontsert

Hingedepäeva kontsert
Keila kirikus
tiina kodumäe

ARSISE KELLADE KOOL

Hingedeaeg on käes. Ka tänavu on Keila rahval võimalik
hingedepäeval kuulda kellade
muusikat Arsise kellamängijate esituses.
Hingedepäeval võtame aja
maha ja mõtleme tavapärasest
enam oma lahkunud lähedastele. Vana-aja uskumuste
kohaselt tuli hingedepäeval
süüdata aknalaual küünal, mis
aitaks ringi uitavatel hingedel
pimedal ajal kodutee üles leida. See komme on tänapäevalgi
au sees. Kuid lisaks lahkunud
hingedele tuleks meeles pidada ka elavaid. Pimedatel sügisõhtutel on omaenese hinge
hea kosutada kauni muusikaga. Kellade muusika sobib hin-

gedeaega imehästi, sest kelli
helistati vanasti kirikutes just
kurjade vaimude ja hingede
peletamiseks. Arsise kellade
ansambel ei tegele igapäevaselt kurjade vaimude peletamisega, kuid hinge panevad nad
helisema küll. Sedakorda on
Arsise kontserdikavas suurem
rõhk just Eesti rahvamuusikal,
mis meile, eestlastele kindlasti
hingelähedane on. Lisaks eesti
rahvalauludele kuuleb kauneid
klassikalisi meloodiaid, nagu
Schuberti Ave Maria või Albinoni Adagio. Kontserti juhib
Arsise karismaatiline juht Aivar Mäe.
Kontsert toimub 2.nov kell
19.00 Keila kirikus.Piletid on
saadaval Keila kultuurikeskuses ja enne kontserti kohapeal.
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10- nädalane kursus
naistele
maret bergström

Käsitöö õpitoad
kultuurikeskuses

Lillede tegemine
organzast
Valmib vahva kaunistus oma
rõivastele või kasutamiseks
kodu kujundamisel.
Kaasa võtta käärid, teeküünal ja tume vildikas šablooni märkimiseks riidele.
2.november kell 18.00
Seebile ümbrise viltimine
Valmib praktiline asi igaks
päevaks, kus on kaks ühes –
seep ja nuustik.
Kaasa võtta endale meelepärane seep. 7.detsember
kell 18.00
Õpitoa tasu 100 krooni.
Vajalik eelnev registreerimine: anneli.teimann@keila.
edu.ee või Külliki Kurmiste
6045045

Jõud, rõõm, rahulolu naise ja
emana. Kursus on Sulle, nii
noorem kui küpsem naine, kes
Sa tahad olla õnnelikum ema ja
naisena, tahad ennast avastada
ja vaimselt kasvada.
Kursusel töötame teemadega: Kuidas ma tunnen ennast
ema ja naisena? Minu avastamata küljed. Kas ma olen endaga kooskõlas? Minu suhted.
Minu ootused. Minu vajadused. Minu jõu allikad. Kuidas
ma seisan enda eest? Minu
uskumused. Kuidas need mind
toetavad või takistavad?
Läbi erinevate teemade jagamise saame õppida leidma
sügavamat kontakti enese ja
teistega, selgitada oma ootusi,
avastada oma peidetud tunded ja varjatud jõud. Saame
vaatluse alla võtta oma suhted
partneri ja lastega. Tule, kui
tunned tühjusetunnet, rahulolematust, stressi, konfliktsust, väsimust või segadust
selles, mida elus tahad.
Kursusel kasutame gestaltteraapia metoodikat. Lisaks
jagamistele teeme ka loovaid
harjutusi värvide, sõna, hääle

ja kehaga.
Kui ei tea, kas osaleda kursusel, olete oodatud kursust
tutvustavale seminarile. Tule
seminarile, kui Sa tahad...
• tuua rohkem kooskõla ja rahulolu oma ellu
• ennast avastada ja vaimselt
kasvada
• luua sügavamat kontakti
teistega
• leida üles oma jõud ja loovus
• tunda vaheldust ja toredalt
aega veeta
• lahendada probleeme partneri ja lastega
Saab kuulda kursuse kohta
ja teha kaasa harjutuse. Seminar toimub 28.oktoobril kell
18.00. Osalemine on tasuta.
Kursus algab detsembris ja toimub kord nädalas Keila Avatud Noortekeskuses. Rühma
suuruseks on maksimaalselt
12 inimest, uusi inimesi poole
pealt juurde ei võeta. Kursuse
tasu 1900 krooni. Juhendab
Maret Bergström, lähisõltuvuse terapeut, gestalt-terapeut
(Skandinaavia Gestalt-teraapia Instituudi litsents 2003.
aastast)
Registreerimine:
maret.
bergstrom@mail.ee või 51 28
662
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum
NÄITUSED „HETKED“ „VAATED VASAKULE“
8.oktoober – 31.oktoober
Anne Kanketeri ja Karmo Tihase fotonäitus
Keila kultuurikeskus
TÄNA PULMAD, OMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD.
8. oktoober - 10. jaanuar 2010
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum
“PUIDUST KÄSITÖÖ” - VELLO PABERITS`I TÖÖD
8.oktoober - 31.oktoober
Keila kultuurikeskus
“KAVAL-ANTS JA VANAPAGAN” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Lastetendus rahvalike naljandite põhjal
Keila kultuurikeskus

teater
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
23.oktoober kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.„Kui Harry kohtas Sallyt“
on romantiline komöödia
sõprusest ja armastusest ning
nende kooseksisteerimise
võimalikkusest.
Keila kultuurikeskus
“ELU JA KUIDAS SELLEGA
TOIME TULLA” - RAKVERE
TEATER
16.november kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Kas 21. sajandil on võimalik
elada “normaalset” elu - töö,

pere, lapsed, eluasemelaen,
puhkusereisid - ja samal ajal
olla õnnelik? Kas sina saaksid
sellega hakkama? Meie anname vastuse!
Keila kultuurikeskus
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus

kontsert
“TEELISED” - GOSPELKANTAAT
25.oktoober kell 17:00 tasuta
Esinevad Misjonikoor ja solistid, dirigent Maarja Vardja
Keila Miikaeli kirik
“PROPELLER&KOSMIKUD”
30.oktoober uksed kell 21.00
Piletid saadaval Piletilevist
Keila Kultuurikeskus
”JULGEN TULLA” - ALTERNATIIVNE NOORTEÕHTU
31.oktoober kell 19:00
Lääne_harju misjonipäevade
raames esineb noorteansambel Casakama
Keila kultuurikeskus
“HINGEDEPÄEVA KONTSERT” - KELLADEANSAMBEL “ARSIS”
2.november kell 19:00
Piletid Keila kultuurikeskusest
ja kohapealt 100.-/70.EELK Keila Miikaeli kirik
“LAPSEPÕLVE LAULUD” ANSAMBEL “NOORKUU”
15.november kell 17:00
Eesti parimad lastelaulud läbi
aegade a capella seadeis.
Täispilet 150.-, sooduspilet 125.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus
“11 UNUSTAMATUT ÕHTUT”
- HENDRIK SAL-SALLER JA
SMILERS
2.detsember kell 19:00
Piletid kuni 8 novembrini 125
krooni, hiljem 150.Keila kultuurikeskus

muud üritused
ÕPIKU „PILLID LAULAVAD“
TUTVUSTUS
23.oktoober kell 13:30 - 14:30
Riine Pajusaare õpiku „Pillid
laulavad“ tutvustus.

“HEAD LAPSED, NEED KASVAVAD...” - PEREVÄÄRTUSTE KONVERENTS
31.oktoober kell 11:00 - 15:00
Korraldab Keila Miikaeli kogudus
Keila kultuurikeskus
“HEAD LAPSED, NEED KASVAVAD...” – LASTEPÄEV
31.oktoober 12:00 - 15:45
NB! Lastepäeva algus toimub
Keila Miikaeli kirikus.
Keila kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
20. pühapäev pärast nelipüha
25. oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE
28. oktoober kell 13.00
Koguduse majas
Jumalateenistus ja kontsert
31.oktoober kell 16:00
Esineb Lääne-Harju praostkonna koguduste ühendkoor,
dirigent Merle Lend
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
24.oktoober kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
24.oktoober kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Armsad lapsed ja emad-isad!

Reedel 23.okt. kell 13.30 toimub
muusikakooli saalis Riine Pajusaare õpiku
„Pillid laulavad“tutvustus.
Laulame koos lõbusaid laule!
Kuulame, kuidas laulavad erinevad pillid!
Mõistatame ja teeme muudki põnevat!
Tule ja võta sõber ka kaasa!

Armsad lapsed ja emad-isad!

Palju õnne!

Laulame koos lõbusaid laule!
Kuulame, kuidas laulavad
erinevad pillid! Mõistatame ja
teeme muudki põnevat!
Keila muusikakooli saal
PURPURMUST LUULETUND
28. oktoobril kell 13.00.
Külas noored autorid rühmitusest purpurmust.org :
Kaarel B. Väljamäe, Urmo
Mets, Robert Randma, Tuuli
Taul.
Raamatukogu muusikaosakond
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Sündinud

01.10.2009
11.10.2009
12.10.2009

Kallis Ene

Mark Günther Ilau
Loviisa Ollissaar
Mathias Siim

Südamlik kaastunne
Ene Lepiskule perega armsa õe

Siiras kaastunne õe,

Eda Konsini

Eda Konsin`i

Kinake klubikaaslased

Elgi, Viktor ja Urve

surma puhul

surma puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
Aare Kaaristole abikaasa

Niina
Kaaristo
surma puhul

Perekond Kruusimägi
ja Luugus

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda kiiresti soodsalt
2-toaline osaliselt möleeritud korter (51m2) Keilas. Otse omanikult.
Tel: 53475340
Müüa garaaziboks keilas. Tel:
51902258
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
Müüa või üürile anda maaalune garaaziboks. Asukoht Keila,
Vasara tänaval.
Tel 5087786
Üürile anda ilma koduloomadeta noorele perele 2-toaline korter Keila keskosas. Otse omanikult. Hind 2000kr/kuu+elekter ja
vesi. Tel 55605116 helistada 17-21.

TÖÖ
FI Teenusepakkujate andmebaasi registreerinutel on võimalik saada lisatööd (haltuuraotsi)
vastavalt oma oskustele. Nõudlus
väga suur! Küsitakse erinevaid
spetsialiste, kelle poole saaks
pöörduda k.a. koduabitööde tegijaid. Küsi lisa meie tegevuse
kohta E-R kl. 9-12 tel. 6 806 956,
6 829 911

müük
Müüa kartul 3.- kg. Nicola,
Princess (kollane söögikartul, ei
kee katki). Koju toomine tasuta
alates 25 kg. Tellimine: 5255527
Müüa küttepuud: kask, lepp,

tamm, saar. Tel: 53605753.
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn ja puitbriketti hinnaga
2070.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.
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.

Teenus
Juuksurid Maili ja Reet ootavad oma praegusi ja tulevasi
kliente uuel aadressil Keskväljak
8A. Tel: 6044152
Tähelepanu! Keila Tervisekeskuse ruumides mini-SPA-s sel
nädalal soodus hind tervise uuringuteks ja teraapiaks (bioresonantsteraapiaaparaat). Hind vaid
250.- kr 1h. (tavahind 400.- kr 1h).
Soodus kehtib oktoobrikuu lõpuni! Info tel 5333 0299 Merike.
Ootan teid!
Korterite vannitubade remont,
maalri-, puusepa- ja plaatimistööd. Tel: 51960741
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448
Kvalifitseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555

Pottsepatööd (ahjud, kaminad,
välikaminad, pliidid, soojamüürid,
korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel:
55621455.
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. Tel: 5115824

muu
Hei, laadale Keilas, kiriku kõrval 56604030 Aino Värbu
Tule 24.oktoobril kell 9.30
Keilas algavatele soome keele
kursustele (algajatele). Tunnid
igal laupäeval 9.30-11.30 (edaspidi soovi korral tundide alguseks 10.00). 25õ/tundi 1475 EEK
(õpil.1350EEK, õppetasu saab
tasuda ka kohapeal). Info/reg:
tel.
6781616,mob.53029454
(kuni 21.oo) info@tarnekor.ee.
Tulla:Keila Paldiski mnt.21 II korrus

tutvus
Aastaid üksikuna elanud,
meestele omastest pahedest
vaba, heas füüsilises vormis pensionär 176/78 tutvuks püsisuhte
loomiseks 50.-60.aastates heasüdamliku vaba naisega. Kirjad
telefoninumbriga saata Keila
Postkontor. Nõudmiseni. ID kaardi
nr 1133182 ettenäitajale.

Head Keila elanikud,
Valimisliit Sõbralik Keila tänab kõiki, kes näitasid meie vastu üles usaldust
ning meid oma häältega toetasid.
Saadud tulemus annab meile jõudu uskuda, et meie inimesed toetavad
samu väärtusi.
Kohtumiseni järgmistel valimistel.
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas
Müügil kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00
Tel: 53578603, 56711498
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14

Avans MKI OÜ
Uus-Paldiski mnt 4
Keila
Telefon: 6709665
www.avans.ee

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Lahtiolekuajad
E-R 10-19 L 10-16

Keilas

Soodasalt
liuguksed
ja
garderoobid!

31. oktoobril

Halloweeni pidu
Dj Kerdo Mölder

Pilet 50.- Kostüümis tasuta
Algus kell 20.00
Joogid uskumatu hinnaga!

Uus tn 7
kauplus

LAHTI-KINNI
ootab
uudistamist!

tel.6713399 www.maeru.ee

KEHA SPORDIKOOL

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!

AVAB
ESIMESE SPORDIRINGI

Austatud kliendid !

ALAD: PALLIMÄNG, KERGEJÕUSTIK JA UJUMINE

KES? OODATUD ON 1.JA 2.KLASSI ÕPILASED
KUS? TREENINGUD TOIMUVAD KEILA TERVISEKESKUSES
MILLAL? TEISIPÄEVITI KELL 15.00 JA NELJAPÄEVITI KELL 13.00
ESIMENE KOHTUMINE: 5.NOVEMBRIL KELL 13.00 KEILA TERVISEKESKUSES
(KAASA SPORDIRIIDED JA –JALANÕUD)
EELREGISTREERIMINE ja KÜSIMUSED:
Arvo Liivamägi, arvo.liivamagi@mail.ee, tel: 52 62 038
Tõnu Meijel, tonu.meijel@mail.ee, tel: 50 94 484

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD KEILAS

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Keskväljak 13A

Omatoodetud sealihale lisaks pakume ka
veise- ja lambaliha, singi ja vorstitooted.
Meilt on võimalus osta sealiha väikehulgi.
Ettetellimine 1-2 päeva.
Täpsem info tel: 538 21300 ja
www.samirte.ee
E-R 9:00-19:00,

TASUTA

L 9:00 – 17:00,

P-

Koolivaheajal õpilastele ujumine
vaid
krooni eest !

35.-

* Õpilane 19 k.a
* Alla 10 a. peab olema kaasas vähemalt 16 a. saatja
* Pakkumine kehtib 23.10-01.11.2009
www.keilasport.ee
Reklaamipinnad

Sinu kodus on
kindlasti häid asju, mille
jaoks Sul ruumi ei ole või mida Sa enam ei vaja
Osta, müüa ja vahetada saab:
rõivad, lasteriided, jalanõusid,
aksessuaare, hobivahendeid (suusad, rulluisud jms.),
raamatuid, nõusid, mööblit, koduelektroonikat,
käsitöövahendeid, mänguasju, plaate -

ühesõnaga kõike huvitavat,
mis teie kodudes leidub ja
mida ei kasutata enam

Müügilauad seltsimaja poolt
Eelregistreerimine koha broneerimiseks
kuni 3. november: katrin@kodukyla.ee
info www.vanamoisa.ee

1/1

280 x 390

1/2

280 x 180

1/3

280 x 118
185 x 180

1/4

137 x 180

1/5

185 x 118

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

1/9

90 x 118

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

teated
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub
käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil leht@
keila.ee või telefonil 6588
569.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

