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Keila Selver
laieneb
Keila Linnavalitsus võttis
vastu Keila linnas Piiri
tänava ja Uus-Paldiski
maantee vahelise ala
detailplaneeringu, millega
on kavandatud Piiri 12
kinnistule kuni kahekorruseline kaubanduskeskus.
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Keila linnavolikogu esimehena jätkab
Andrus Loog
Keila linnavolikogu uus koosseis valis
kolmapäeval, 28. oktoobril volikogu esimeheks Andrus Loogi ning aseesimeheks
Mati Õunloo.
Nii Loog kui Õunloo kuulusid ka volikogu eelmisesse
koosseisu, Loog on Keila linnavolikogu esimehe kohuseid
täitnud alates 2006. aastast.
Keila linnavolikogu 18.

kontsert

oktoobril valitud koosseisu
liikmed registreeris valimiskomisjon esmaspäeval. Volikogu liikmeteks registreeriti
Tanel Mõistus, Enno Fels,
Erki Fels, Kalle Kask, Andrus

Loog, Doris Matteus, Margus
Välja ja Rein Siim Eesti Reformierakonna nimekirjast, Mati
Õunloo Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjast, Jaan
Murdla valimisliidu Sõbralik
Keila nimekirjast, Ago Kokser,
Natalja Debkova, Alar Kukk ja
Ago Kliimson Eesti Keskerakonna nimekirjast ning Ilona
Laido, Martti Mandeli ja Meelis Aabi Isamaa ja Res Publica

Propelleri ja
Kosmikute
juubelituur alustab
Keilast

Liidu nimekirjast.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele
valib volikogu enamuse häältega volikogu esimehe, kes
korraldab volikogu tööd, juhib
istungeid ja esindab omavalitsusüksust. Keila linnavolikogul on üks aseesimees, kes
asendab volikogu esimeest vajadusel.
Linnakodanike poolt vali-

sport

lk 6

tud volikogu valib linnapea
ning nimetab tema ettepanekul ametisse täitevorgani linnavalitsuse. Linnavalitsust
juhib linnapea, selle koosseisu
võivad kuuluda nii poliitikud
kui ka ametnikud. Linnavalitsuse liikme ametikoht ei ole
palgaline. Linnapea on lisaks
valitsuse juhile ka administratsiooni ehk linnavalitsuse
kui ametiasutuse juht.

Evelin Ilves ja
Bastion kinkisid
SOS Lastekülale
tennisevarustust
Evelin Ilves andis sel
nädalal Keila SOS Lastekülale üle tennisevarustuse.
Lasteküla lastele kingite
reketid, võrgud ja pallid.
Varustuse seotamist
toetas 15000 krooniga
moefirma Bastion.

lk 3
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Taaselustame kultuuri
On meeldiv tõdeda, et erinevad teatritrupid Eestis on
võtnud nõuks mitte vaid suuremates linnades etendusi
mängida, vaid on leidnud aega sõita ka väiksematesse
kohtadesse nagu seda on Keila. Tänu sellele saavad iga
kuu nii noored kui vanad linna kultuuripalees teatrikunsti
nautida.
Kahjuks ei saa sama öelda muusikute kohta. Kui eelmise
sajandi viimasel kümnendil külastasid Keila lauluväljakut
vabariigi parimad ansamblid ja muusikud, siis viimaste
aastatega on kontserdite arv kahanenud miinimumini ja
seda eelkõige publiku puudumise tõttu. Esinema söandavad siia tulla ja korraldajad kutsuda vaid sellised artistid,
kelle menus kindlad ollakse.
Näiteks aasta algul toimunud Raud-Salleri ühistuuril oli
kultuurikeskus paksult rahvast täis. Arvatavasti oli suure
publiku põhjuseks ühe osapoole vahetult enne ilmunud
ülipopulaarne raamat.
Tuuri esimese kontserdiga astuvad sel nädalal Keilas
üles Kosmikud ja Propeller. Seegi kontsert on ilmselt ajendatud faktist, et viimase bändi juhtfiguur kunagi siin linnas
resideerus, ja tänu sellele keskmiselt suuremat publikut
oodatakse.
Tihtilugu kuulen kohalikke nurisemas, et Keilas midagi
ei toimu. Kui aga meenutada, et eelmisel aastal toimunud
Ultima Thule tasuta kontserdile vaevus kohale tulema u
50 inimest, siis see võtab ju igasuguse motivatsiooni järgmise ürituse korraldamiseks. Ja see ei ole paraku ainus
näide, mil tasemel ansambel Keilas peaaegu tühjale saalile
Eesti levimuusika paremikku ette kannab.
Seega loodan, et Keila rahvas võtab nõuks külastada
neid väheseid kontserte, mis kodulinnas korraldatakse
ja hindab seda, et mõnigi ansambel on võtnud riski siia
väikelinna tulla. Suurema külastatavuse korral võib peagi
tekkida olukord, kus Keilas saab kontserte nautida märksa
tihedamini, miks mitte igakuiselt! Mida rohkem publikut,
seda rohkem kontserte!
kadi kroon
kroon@keila.ee
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Pime aeg nõuab helkurit
Kuhu kinnitada helkur
Helkur on soovitav paigaldada
riietusel samale kõrgusele sõiduki tuledega, seega umbes 50
- 80 cm kõrgusele maapinnast.
Tuleb veenduda, et helkur ulatub välja jope või mantli ääre
alt. Rippuva helkuri võiks kinnitada haaknõelaga küljetasku
voodri külge, nii saab seda valgel ajal taskus hoida. Ühe helkuri olemasolul tuleb see kinnitada keha sõidutee poolsele
küljele. Kõige turvalisem on
kasutada kahte helkurit korraga, ühte paremal, teist vasakul
küljel.Praktilised on ka helkurpaelad, mida saab õmmelda
riiete alumisele servale (jope
alumine äär, varrukad, krae).
Helkurpaela ei või õmmelda
kohale, kus rõivas kortsub,
näiteks varrukale küünarnuki
kohal, sest pael muutub siis
kiiresti kasutamiskõlbmatuks.
Pimedas liikudes suurendab
jalakäija märgatavust ka hele
riietus, mis teeb küll jalakäija
paremini nähtavaks, kuid mitte piisavalt.
Ära riski
Tumedas riides ja ilma helkurita jalakäija ilmub kaugtuledega
sõitva juhi vaatevälja alles 100
meetri kauguselt.
Juhil jääb temani jõudmiseks aega 3 sekundit ja kui jalakäija just teeservas mööda
pori või lumehangesid ei sumpa, on otsasõit peaaegu vältimatu. Märjal maanteel läbib
100 kilomeetrise tunnikiirusega sõitev auto isegi äkkpidur-

osta õige helkur

Välireklaam Maanteeameti varasemast
kampaaniast
duse korral ligi 140 meetrit,
enne kui sõiduk peatub. See
tähendab, et auto peatub ca
40 meetrit peale otsasõitu.
Helkuriga jalakäijat märkab
juht kaugtulede valguses 300
meetri kauguselt ja talle jääb
piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja jalakäijast või ratturist
ohutult mööduda.
Kõige ohtlikum on jalakäijale olukord, kus kaks autot
lähenevad teineteisele lähituledega. Nüüd häirivad auto-

allikas: maanteeamet

juhti ka vastutuleva auto tuled,
mis esiklaasi kriimustuste ja
mustuse tõttu nähtavust veelgi halvendavad.
Jalakäijat märkab juht heal
juhul alles 30 meetri kauguselt. Selle maa läbib sõiduk
veel enne, kui juht jõuab pidurdamist alustada. Helkuriga
varustatud jalakäija on seevastu nähtav juba 130-150 meetri
pealt, mis pikendab oluliselt
juhi reageerimisaega.

• Helkurit ostes jälgi selle
märgistust. Helkuri pakendil
peab olema toote nimetus,
kasutusjuhend, CE-märk ja
teave tootja või sissetooja
kohta. Korraliku märgistuse
puhul võib olla kindel, et tegemist on korraliku tootega.
• Jalakäijahelkurit märgib
kood EN13356, mis peab
samuti olema kirjas märgistusel.
• Helkurit ostes tasuks vältida kõige odavamaid. Korralik helkur maksab veidi
rohkem.
• Helkuriga sarnane võtmehoidja või märk ei ole helkur
ega muuda inimest pimedas
piisavalt nähtavaks.
• Kui helkurile on peale trükitud firma logo, väheneb
sellega ka helkiv pind.
• Õiged helkurid on valged,
punased, helekollased või
helerohelised.
• Prügikasti tuleks visata
kriibitud pinnaga ja tuhmiks
muutunud helkurid.
• Kui helkurid on õmmeldud
riiete külge ja neid pestakse
koos riietega, kuluvad need
aja jooksul tuhmimaks. Niisama märjaks saades, näiteks vihma käes, helkuri
omadused aga ei vähene.
Siiski on soovitatav hankida
igal sügisel uus helkur.
• Kui helkurit valides tekib
neist mõne kvaliteedi suhtes
kahtlus, võib sellest teatada tarbijakaitseametile, kes
seepeale helkurit testib.
• Helkur on kvaliteetne siis,
kui ta peegeldab valguse
täpselt tuldud teed tagasi.

Nädal piltides

Algasid torutööd Ülejõe tänaval. Punane
märgis tähistab tulevase pumpla asukohta

Volikogu liikmed valimas volikogu esimeest,
kelleks taas sai Andrus Loog

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Terviseradadele rajatud torusild võimaldab
autodel liigelda suusaradasid rikkumata
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Foto: valdur vacht

Kruusa tänaval elav perekond päästis hoovis Foto: valdur vacht
kaarnate käest öökullipoja, kes oli endast topelt suuremate
lindude nokahoopidest tõsiselt viga saanud. Mõne nädalaga
on öökull tõhusalt kosunud ja tunneb end juba hästi. Pildil
on tema peremees Juri
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keilas on koalitsioonis Reformierakond
ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Keila Reformierakonna ning Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna esindajad
sõlmisid 25. oktoobril kokkuleppe Keila
linna ühiseks juhtimiseks järgneval
neljal aastal.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Koalitsioonileppes kooskõlastati olulisemad lähtekohad
edaspidises tegevuses hariduselu, elukeskkonna ja linna
valitsemise valdkonnas. Kõige
olulisema teemana on välja
toodud uue koolimaja ehitamise lõpuleviimine ning Keila
kooli sisulise parendamise jätkamine.
Sõlmitud koalitsioonileping
on allakirjutanute kinnitusel
avatud, teiste kaasamise üle
otsustatakse konsensuslikult.
Mati Õunloo, SDE:
Hea valija! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud tänavad kõiki valijaid, kes usaldasid oma hääle
meie nimekirja poolt anda.

Võib olla paneb Teid imestama
meie poolt valitud koostööpartner järgmiseks neljaks aastaks. Esmalt tundub, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
ja Reformierakonna erinevus
on liialt suur. Erinevad me olemegi, aga usume, et seda enam
suudame teineteist täiendada
ja toetada. Eesmärgid Keila
linna arendamisel on meil aga
praktiliselt sarnased.
Nagu kõigil teistelgi, oli, on
ja jääb ka meil esmaseks uue
koolimaja valmimine. Kartsi-

ja koolimaja ehitus on ikkagi
praeguses seisus. Ja kõike seda
sellepärast, et erinevad poliitilised jõud veavad linnavankrit
igaüks ise suunas. Siinkohal
kutsun ka kõiki teisi volikogus esindatud poliitilisi jõude
jätma oma ambitsioonid ja
tegema koostööd, kasvõi selle
ainsama eesmärgi nimel.
Loomulikult sisaldab koostööleping palju muudki. Kaasa
arvatud tasuta hariduse andmise jätkumine Keila linnas.
Usume, et koostöös leiame
siingi kõige parema variandi,
Mati Õunloo:
on siis selleks
“Erinevad me olemegi,
munitsipaalkool
või muu variant.
aga usume, et seda enam
Arusaadav on
suudame teineteist
see, et paljud
täiendada ja toetada.
muudatused ei
ole esialgu selEesmärgid Keila linna
gelt arusaadaarendamisel on meil aga
vad ja tekitavad
hirmu ning vaspraktiliselt sarnased.”
tuseisu. Ütlen
me, et täiesti uue linnavõimu ausalt, et 100% kindlustunne
areenile tulek lükkab kooli puudub minulgi. Aga me peavalmimise kaugemale tule- megi selle nimel töötama, et
vikku. Võtab ju otseselt lin- me saaksime selle kindlusenavalitsuse tegemistest eemal tunde, et kõik saaksid. Arvan,
olnud inimestel sisseelamine et Keilas saab nende nelja aasta
oma aja. Ja nii me ei märkagi, jooksul tulema mitmeid muukui käes on 1. september 2010 datusi, nii linnaruumis, meie

igapäevases elus, koolikorralduses kui ka linnavõimu struktuurides. Aga ükski muutus ei
tule üleöö. Seepärast soovin
meile kõigile edu ja kannatlikkust püstitatud eesmärkide
saavutamisel.

maks. Meie ees seisavad suured ülesanded: kooli ehituse
jätkamine, samuti probleemid,
mis on seotud meditsiiniteenuse kättesaadavusega Keilas.
Koalitsioonileping on koostatud, arvestades mõlema osapoole prioriteete. Õnneks olid
Andrus Loog, RE:
linna huvid Reformierakonna
Tänan siinkohal kõiki valijaid, ja Sotsiaaldemokraatliku Erakes andsid oma hääle Refor- konna valimisprogrammis kirmierakonna
kandidaatidele. jeldatud sarnastena ning ühisosa leidmine
ei olnud vaaAndrus loog:
tamata meie
maailmavaate“Meie ees seisavad suured
lisele erinevuülesanded: kooli ehituse
sele keeruline.
jätkamine,
Pigem usume,
et kahe erasamuti probleemid, mis
konna maailon seotud
mavaatelised
erinevused
meditsiiniteenuse
aitavad linna
kättesaadavusega Keilas.”
tasakaalukalt
paremaks
Kes uskusid meisse ja hindasid teha. Peamine on vastastikune
seda tööd, mis eelnevate aasta- usaldus ja informatsiooni jagate jooksul on tehtud. Hoolima- mine, ehk koostöö.
Koalitsioonileping on avata sellest, et oleme teinud ka
vigu ning mitte kõiki oma ot- tud kõigile, kes tunnustavad
lepingus kirja pandud väärtusi
suseid piisavalt põhjendanud.
Oleme moodustanud koa- ja eesmärke. Otsused koalitlitsiooni sotsiaaldemokraati- sioonis sünnivad konsensuse
dega. Loodetavasti muutume alusel, ka uute partnerite kaakoostööd tehes ka ise pare- samine.
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Keila Selver plaanib laieneda

Keila Linnavalitsus võttis 22. oktoobril
vastu Keila linnas Piiri tänava ja UusPaldiski maantee vahelise ala detailplaneeringu, millega on kavandatud Piiri 12
kinnistule kuni kahekorruseline kaubanduskeskus. Planeeringuga rekonstrueeritakse ka Uus –Paldiski maantee ja Piiri
tänava ristmik.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Detailplaneeringu järgi on
kavas Selveri laiendus, uue
parkla rajamine ning sellest
tulenevalt liiklussõlme välja
ehitamine Uus –Paldiski maantee ja Piiri tänava ristmikul.
Piiri tänav 12 kinnistule on
antud ehitusõigus kahekorruselise ärihoone rajamiseks.
Selveri kauplus laieneb tööstuskaupade osakonna võrra
linna suunas, seega uus äripind ehitatakse olemasoleva
parkla kohale. (Joonis 1)
Kaubanduskeskuse
vajaduste rahuldamiseks rajatakse
uus parka maanteeäärsele Piiri
14 krundile. Uus 191 –kohaline parkla ehitatakse Selveri ja
Uus-Paldiski maantee vahelisele tühermaale. Juurdepääs
parklasse hakkab toimuma

Piiri tänava kaudu. Krundile
Piiri 12 A on antud ehitusõigus olemasoleva 1-2 korruselise tootmishoone laiendamiseks
lasteaiaga piirnevale
alale.
Selveri laiendusega suureneb kindlasti liikluskoormus
Piiri tänava ja Uus-Paldiski
maantee ristmikul, mistõttu
on vajalik muuta selle ristmiku liikluskorraldust. Ristmik
planeeritakse lahendada parempööretega.
Uus-Paldiski
maanteele rajatakse eraldi sõidurajad vasak- ning parempöördeks Piiri tänavale. Piiri
tänavale ehitatakse sõidurada
parempöördeks Uus-Paldiski
maanteele. (Joonis 2)
Selveri laienemisega elavneb kindlasti ka kergliiklusteede kasutamine Piiri tänaval.
Kavas on laiendada olemasolevaid kergliiklusteid ja rajada

Joonis 1

kõrgendatud ülekäigurajad
ohutuse tagamiseks.
Keila
linnaarhitekti
Kaire
Koitne sõnul
on igati
Joonis 2
positiivne, et
antud ala kaasaegse
väljanägemise saab.
„Tegemist on Keila
suurima maantee ääres asuva maaga, mis praegu
on korrastamata ning see annab eelduse
kasvõi ebaseaduslikule prügi mahapanekule. Kaubanduskeskuse rajamine tõstab linna nii ahtitektuurset kui ka sotsiaalset
väärtust“, ütles Koitne.Detailplaneeringuga saab lähemalt tutvuda Keila linnavalitsuses tööaegadel 9.novembrist kuni
7.detsembrini. Ehitustööde algus on
planeeritud 2010.aasta kevadesse.

Uus-Paldiski maanteele
rajatakse eraldi sõidurajad vasak- ning parempöördeks Piiri tänavale.
Piiri tänavale ehitatakse
sõidurada parempöördeks Uus-Paldiski maanteele.
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Lühidalt
Jõulupuuks pretendeerib kolm puud
26.oktoobriks on pakkunud
enda omanduses olevat kuuske
Keila linna jõulukuuseks kolm
maaomanikku.
Oma krundil asuvat puud
pakuvad kaks Keila elanikku –
Jõe ja Aia tänavalt ning Keila
valla Tõmmiku külas asuva talu
omanik. Pakutute hulgas on ka
üks hõbekuusk.
Keila linnavalitsus ootab
jõulukuuse pakkumisi kuni oktoobri lõpuni. Valik tehakse puu
kauniduse, kättesaadavuse ja
hinna suhte põhjal.

Harju maavanem
vabastati ametist
Regionaalminister Siim-Valmar Kiisleri ettepanekul vabastas vabariigi valitsus eelmisel
nädalal koostöö mittelaabumisele viidates ametist Harju
maavanema Värner Lootsmanni. Ministri sõnul oli mehe
suurimaks rikkumiseks konfiskeeritud autode kasutamine.
Regionaalministri arvates
on Lootsmanni ja Harju maavalitsuse kõige suurem rikkumine maavalitsuse kahe politsei
poolt konfiskeeritud auto kasutamine. Seejuures oli üks neist,
varem narkodiilerile kuulunud
luksusmaastur Mitsubishi Pajero, Lootsmanni käes ka sel ajal,
kui ta oli puusaoperatsiooni
tõttu haiguslehel. Kiisleri sõnul
asus Lootsmann konfiskeeritud autode kasutamist kaitsma,
kuid ministri hinnangul nõuab
seadus, et maavalitsus konfiskeeritud vara maha müüks.
Valitsuse pressikonverentsil
märkis rahandusminister Jürgen Ligi, et ka temal on Lootsmannile etteheiteid, sest Harju
maavanem on riigi seatud laenulimiitide ületamist pidanud
mõistlikuks.
Värner Lootsmann kavatseb
otsuse kohtus vaidlustada, sest
peab otsust puhtalt poliitiliseks
ja seal olevaid etteheiteid tema
suunas otsituteks.
Ühe võimaliku uue Harju
maavanema kandidaadina on
seni välja käidud reformierakondlasest riigikogulane Ülle
Rajasalu, kes on ka kinnitanud,
et temaga on selle ameti osas
räägitud, kuid mingit otsest
pakkumist tehtud ei ole.
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Eelmise aasta laureaat Leelo Tungal

Harjumaa ootab
Kultuuripärli kandidaate
Eesti Kultuurkapital koostöös Harju Maavalitsuse ja
Harjumaa Omavalitsuse Liiduga kuulutab välja kultuuripreemia Kultuuripärl kandidaatide
esitamise Harju maakonnas.
Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis
loomeinimeste erialast pühendumist maakondades.
Kultuuripärli preemiat on
välja antud alates aastast 2003.
Kultuuripärli
kandidaadiks
võib esitada Harju maakonnas
tegutsevaid füüsilisi isikuid,
mittetulundusühinguid ja organisatsioone, kellel on silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuurielu edendamisel.
Taotlusi preemia Kultuuripärl eraldamiseks võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid iga aasta 20. novembriks.
Esitada võib korraga ainult
ühe kandidaadi. Taotlemiseks
tuleb esitada Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile

vabas vormis taotlus, milles
peavad olema märgitud:
- loomingulised saavutused
mööduval perioodil (jooksval
aastal);
- põhitöökoht ja kehtivad stipendiumid;
- kandidaadi isikuandmed (täpne nimi, isiku- või registrikood,
aadress, kontakttelefon).
Avaldused tuleb saata aadressile Valge tänav 13, 11415
Tallinn või e-mailile harjumaa@kulka.ee,
kontaktisik
Ruth Jürisalu tel 5087808.
Varem on Kultuuripärli
laureaatideks olnud:
2003 Nukuteater “Kehra
Nukk”
2004 Aime Bachovski
2005 Heino-Raimund Ridbeck
2006 Jaan Manitski
2007 Veljo Tormis
2008 Leelo Tungal
Harju Maavalitus

Algab Harju maakonna
sotsiaalse infrastruktuuri
teemaplaneeringu avalik
väljapanek
26. oktoobrist kuni 22. novembrini 2009 toimub Harju
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015“ avalik väljapanek
Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses.
Teemaplaneeringu 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.

Planeeringu materjalidega
on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul.
Teemaplaneering on avaldatud
ka Harju Maavalitsuse veebilehel aadressil http://www.harju.ee/index.php?id=11537.
Informatsiooni teemaplaneeringu avalike arutelude
kohta on võimalik saada Harju
Maavalitsuse arenguosakonnast: Alan Rood, tel 6118789,
e-post alan.rood@mv.harju.
ee või Tiina Beldsinsky tel
6118790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.
Harju Maavalitus
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Load

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus andis
välja järgmised ehitusload:
Aleksandr Morozovile garaažihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ajutise varikatusega
Jõe tn 70a kinnistul. Ehitusprojekti koostas OÜ Liis
Projekt. Juurdeehitus on
kavandatud garaaži läänepoolsesse külge kogu hoone
pikkuses. Projekti on kooskõlastanud kinnistu kaasomanikud ja OÜ Jaotusvõrk
ning heaks kiitnud PõhjaEesti Päästekeskus.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa ASile Keila
Vesi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsioonipumpla ja veemõõdukaevu
ehitamiseks
Rohelisel tänaval, Tuula teel
ja Ülejõe teel. Ehitusloa järgi võib ehitada vastavalt AS
Nordecon Infra poolt koostatud projektile “Keila linna
reoveekogumisala veemajandusprojekt. Veevarustusja kanalisatsioonitorustike
ehitus ja rekonstrueerimine”.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa AS-le Keila
Vesi Uus-Paldiski maantee
ääres asuva heitveekollektori rekonstrueerimiseks.
Töömaa asub maantee lõunapoolsel küljel alates Geoloogide tänavast kuni reoveepuhastini.
Keila Linnavalitsus andis
kasutusloa Urmas Mägile
üksikelamu
püstitamisel
Vaikne tn 48 asuval kinnistul.
Linnavalitsus väljastas
Janno Blumkvistile kirjaliku
nõusoleku küttematerjali
hoidla ehitamiseks Raba tn
25 asuval kinnistul. Taotleja
esitas taotluse lisana asendiplaani ja abihoone eskiisi.
Hoone ei ulatu ehituskeelualale.
Linnavalitsus väljastas
projekteerimistingimused
veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks
Keilas Ülejõe tee, Roheline
tänav, Tuula tee ja Jõepargi
piirkonnas ning majaühendusteks Tallinna mnt-l.

Hoolekogud
Linnavalitsus moodustas
Keila Lasteaed Sipsik, Keila
Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogud

2009/2010
õppeaastaks
vastavalt lasteaedade esitatud taotlustele.

Detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
22. oktoobril 2009 korraldusega nr 312 vastu Piiri
tänava ja Uus-Paldiski
maantee vahelise ala detailplaneeringu, mille avalik
väljapanek
toimub
9.11.2009 – 7.12.2009 Keila
Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila linna põhjaosas Uus –
Paldiski maantee ja Piiri
tänava vahelisel alal. Planeeringu ala suurus on 3,16
ha ning see hõlmab Piiri
12 kinnistut, mis on Selveri
territoorium, AS Valdek
kinnistut Piiri 12a ning Uus
- Paldiski mnt äärset jäät-

maad. Planeeringuga on kavandatud Piiri 12 kinnistule
kuni kahe korruseline kaubanduskeskus, mille hoonestusala suurus võib ulatuda
7400 m2 ja
maksimaalne kõrgus 9 m.
Kaubanduskeskuse vajadusteks on planeeritud 191 kohaline parkla maanteeäärsele Piiri 14 krundile. Piiri
12a kinnistule, mille suurus
on 4280 m2, on antud ehitusõigus olemasoleva 1-2
korruselise tootmishoone
laiendamiseks ehitusaluse
pinnaga kuni 2500 m2.
Täpsemalt loe planeeringust leheküljelt 3.

Krimiuudised
g4s

1911

20.10 kell 19.03 - Keskpargis
tarbisid 2 noormeest ja neiu
alkohoolset jooki (viin + mahl).
Kuna olid veel kained, siis tehti suuline hoiatus. Täisealised
noored lahkusid.
22.10 kell 19.30 - Ekipaaž pidas
politseilt saadud info põhjal
Pae 10 maja juures kinni joobetunnustega vanema eesti keelt
rääkiva mehe, kes paljastas alaealiste türukute kinnitusel oma
kehavõlusid. 8- kuni 14aastaste
tüdrukute jutu põhjal oli mees
peale liputamise rääkinud sündsusetut juttu ning soovinud eri-

nevaid rahuldamisemeetodeid.
Kinnipeetu anti politseile üle.
24.10 kell 19.25 - Linna valvekaamera jälgimisel märgati,
et alaealised üritavad kioskist
osta suitsu, andes raha endast
vanematele poistele. Nähes
ekipaaži lähenemas, põgenesid
poisid jalgratastega minema,
kinni pidada kedagi ei õnnestunud. Info edastatud politseile,
kus jäädi olukorda jälgima.
25.10 kell 15.18 - Haigla estakaadi all trikitasid neli poissi ratastega, saadeti ekipaaži poolt
minema.
25.10 kell 21.00 - Miki lasteaia
aial on üks aialipp katki.

Объявлены
окончательные результаты
выборов
26 октября городская избирательная комиссия зарегистрировала
список
новых членов городского
собрания, а также запасных членов городского
собрание и дополнительные мандаты. Первое заседание выбранного 18
октября горсобрания состоится 28 октября в 19.00
в зале мэрии. Со списком
нового состава горсобрания можно познакомиться в сегодняшнем номере
газеты. (стр. 1)
Партия
реформ
и
социал-демократы заключили коалиционный договор
25 октября был подписан
коалиционный договор
между представителями
Партии реформ и представителями
Социалдемократической партии,
где оговорены направления руководства городом
на ближайшие 4 года. Таким образом, из 17 мест
городского собрания коалиции принадлежит 9.
(стр. 3)
Как зарегистрироваться жителем города
Регистрация по месту жительства означает, что эти
данные вносятся в регистр
народонаселения. Чтобы
зарегистрироваться, нужно представить в мэрию
извещение о месте жительства. Это возможно
сделать, либо используя
э-услуги регистра народонаселения, либо заполнив
письменное ходатайство в
мэрии или отправив ходатайство в мэрию по почте.
Проще всего это сделать
электронным путем в государственном портале
www.eesti.ee. На сайте
нужно выбрать раздел,
предназначенный
для
граждан и зайти, пользуясь ИД-картой или карточкой паролей Интернетбанка. Слева в меню
нажать
на
слово
«rahvastikuregister» и затем выбрать из предлагаемых форм заявлений
Elukohateate
esitamine.
(стр. 5)

«Сельвер» расширяется
22 октября на заседании
городского правительства
было принято детальное
планирование территории, находящейся между
улицами Пийри и Палдиским шоссе, в рамках которого планируется расширение торгового центра
«Сельвер»: строительство
новой стоянки для машин
и в связи с этим строительство нового дорожного узла на перекрестке
Палдиского шоссе и улицы Пийри. (стр. 3)
Рождественская
ярмарка
29 ноября уже в четвертый раз в Кейла будет
праздноваться начало адвента. Помимо традиционных забав и мероприятий, планируется также
рождественская ярмарка.
К участию в ярмарке, в
первую очередь, приглашаются торговцы, предлагающие
рождественские товары и товары
отечественных производителей. Информация и
регистрация: Марге-Элин
Розе, тел 5127997, marge@
keila.ee. (стр. 6)
В темное время отражатель обязателен!
Отражатель рекомендуется прикреплять на верхнюю одежду таким образом, чтобы он находился
на расстоянии 50-80 см от
земли, в таком случае на
отражатель попадает свет
от проезжающего автомобиля. Более целесообразно использовать два отражателя,
чтобы
они
находились и справа, и
слева. Наиболее практичными являются отражатели, которые нашиваются на нижний край пальто
или куртки. В темное время суток пешеход в темной одежде и без отражателей может быть замечен
водителем за 100 м, которые машина проезжает за
3 секунды. Поэтому наличие отражателя в зимнее
время является обязательным условием безопасности пешехода! (стр.
2)

Päevakorral
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Milleks on vajalik oma elukoht
ametlikult registreerida
Viimane aasta on
senisest enam
toonud inimeste
tähelepanu alla nn
ametliku elukoha
ning sellega seonduva.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Kohustuslikku sissekirjutust ei ole küll enam aastaid,
kuid tihti on teadmata, et selle
asendas elukoha märge rahvastikuregistris, mida on samuti kasulik jälgida ning mida
tuleb elukoha muutumisel ise
muuta.
Miks on elukoha registreerimine oluline?
Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused
saaksid osutada teenuseid oma
territooriumil elavatele inimestele. Seega inimese jaoks
on elukoha registreerimine
oluline selleks, et ta saaks vajadusel kasutada omavalitsuse
pakutavaid teenuseid.
Esiteks vajab kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil
alaliselt elav inimene selliseid
avalikke teenuseid nagu transport, teede korrashoid, pääste-,
politsei- ja kiirabi, valgustus,
parkimiskohad jms. Omavalitsus saab vajalikus mahus
teenuseid osutada siis, kui on
tagatud maksude laekumine
elanikelt. Teenuste osutamiseks vajalik kohalik eelarve
koostatakse muu hulgas nende
inimeste maksude põhjal, kes
on selle omavalitsusüksuse
oma elukohana registreerinud.
Seega saab omavalitsus osutada teenuseid sellisele inimeste
hulgale, kui palju on neid selle
kohaliku omavalitsusüksuse
oma alalise elukohana registreerinud. Kui tegelikkuses

elab kohaliku omavalitsuse
territooriumil rohkem inimesi,
võib osutatavate teenuste kvaliteet kannatada ning kahju ei
saa mitte üksnes need inimesed, kelle elukohaandmed pole
korrektsed, vaid ka need, kes
on
registreerimiskohustust
korralikult täitnud.
Teiseks toimub elukoha
järgi kõikide sotsiaaltoetuste andmine, samuti kehtivad
kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud soodustused ning
muud hüved vaid selle linna
või valla elanikeregistris olevatele inimestele.
Kolmandaks toimub elukoha järgi ka valimistel osalemine.
Kuidas saan näha oma elukohaandmeid rahvastikuregistris?
Oma elukohaandmeid saab
kontrollida
riigiportaalis
www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Antud lehelt tuleb valida
kodanikule mõeldud vaheleht
ning siseneda portaali kas
ID-kaardi või internetipanga
paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks valige vasaku ääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate
päringute seast Enda andmete
päring.
Kuidas saab Keila kodanikuks?
Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.
Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele elukohateade.
Elukohateadet on võimalik
esitada:
- riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
- kirjalikult – Keila linnavalit-

susse kohale minnes või posti
teel või
- digiallkirjaga elektronposti
teel.
Kõige hõlpsam on teadet
esitada riigiportaalis www.eesti.ee. Antud lehelt tuleb valida
kodanikule mõeldud vaheleht
ning siseneda portaali kas IDkaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohateate
esitamiseks valige vasaku ääre
menüüst
rahvastikuregister
ning seejärel pakutavate avalduste seast Elukohateate esitamine.
Kirjalikult esitatava elukohateate puhul on vajalikud
järgmised dokumendid:
•
Elukohateade. Väljaprinditav blankett on saadaval ka
Keila linna veebilehel www.
keila.ee Avalik teave -> Blanketid.
•
Koopia isikut tõendava
dokumendi
isikuandmetega
lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul
kohaleilmumisel);
• Koopia ruumi kasutamise
õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud
ruumi omaniku nõusolek - kui
teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel
e-posti teel kinnitab ruumi
omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
•
Kaasomanike või nende
esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
Kas inimesel, kelle elukohana on registreeritud minule
kuuluv eluruum, tekib õigusi
minu omandile?
Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui
omanik annab loa märkida elu-

sotsiaaltoetused

Näiteid sotsiaaltoetustest, mida makstakse vaid
Keila linna elanikele:
• Juubelitoetus määratakse Keila linna elanikele alates
75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0-i või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul rahvastikuregistri andmete põhjal.
Alates 101.-st sünnipäevast makstakse toetust igal sünnipäeval.
• Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse
lapsevanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale
tingimusel, et vähemalt üks toetuse saajatest on rahvastikuregistri andmetel elanud Keila linnas vähemalt jooksva aasta 1. jaanuaril enne lapse kooliminekut ning laps
on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik ja elab
toetuse saajaga ühel aadressil. Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse ühele lapse vanematest tingimusel,
et laps on Keila elanik ning üks vanematest on Keila elanik olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuaril enne lapse
sündi .
• Suure pere toetus määratakse nelja ja enamat alaealist last kasvatavale vanemale üks kord aastas. Lapsed ja
toetust saav lapsevanem peavad olema Keila elanikud.
• Lapsehoiuteenuse toetus määratakse last kasvatavale
vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kui
laps ja vanem on Keila elanikud.
Allikas: Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Keila linnas

huvitavat
Näiteid linnaametnike praktikast
- Kuidas nii, et minu elukoht ei ole selles korteris? See on ju
minu korter, ma olen seal juba 5 aastat elanud!? Mul käib isegi
politsei selles korteris järel.
- Miks ma ei ole Keila elanikeregistris, kui kõik minu arved tulevad Keila aadressil ja kõigis lepingutes on Keila aadress? Kuidas
saab olla, et ma ei ole Keila elanik?
- Kuidas ma ei saa Keilas hääletada, kui ma elan Keilas?
- Miks ma ei saa Keila linnalt sünnitoetust, kui ma elan juba mitu
aastat siin?

kohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides
elavatele inimestele mingeid
täiendavaid õigusi neile ruumidele. Samuti ei teki omanikul elukoha registreerimise
faktist täiendavaid õiguslikke
kohustusi.
Kas eelmisest elukohast tuleb välja registreerida?

Elukoha vahetamisel ei pea
eelmisest elukohast välja registreerima, uue elukoha registreerimisega toimub ka vanast elukohast väljaarvamine.
Samas tuleb arvestada, et kui
inimene vahetab elukohta ja
võtab end vanast elukohast
maha, aga uude elukohta end
ei registreeri, jääb keskregistrisse vana elukoht.

Killukesi teistest omavalitsustest
Valitsus kiitis heaks Suurupi
looduskaitseala loomise
22. oktoobril, kiitis Vabariigi Valitsus heaks Suurupi looduskaitseala moodustamise ja kinnitas ühtlasi kaitse-eeskirja.
Kaitseala eesmärk on kaitsta
Suurupi esinduslikku loodusmaastikku, sealseid väärtuslikke elupaiku ning ohustatud looma- ja taimeliike. Suurupi
looduskaitseala asub Harju
maakonnas Harku vallas Suurupi ja Vääna-Jõesuu külas.
Suurupi looduskaitsealal leidub mitmeid kogu Euroopas
ohustatud elupaiku, millest tulenevalt ka palju erinevaid
kaitstavaid liike.

Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine
ning seal esinevate kaitstavate
liikide soodsa seisundi tagamine.
Kalev.ee
Murru vangla võitis WHO Parima Praktika auhinna
Murru vangla võitis vangidele
tervishoiuteenuse osutamise
eest Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) Parima Praktika auhinna.
Murru vangla on uuendanud
tervishoiuosakonda,
võtnud
tööle uusi spetsialiste, parandanud perearstiteenust, HIV

nõustamist ja testimist ning alkoholiprobleemidega vangide
nõustamist.
Konkursi võidutöös rõhutas
Murru vangla eelkõige soovi
pakkuda kinnipeetavatele võrdset tervishoiuteenust.
Parima Praktika auhindu annab WHO iga kahe aasta tagant. Konkursile saab töid esitada
kolmes
kategoorias:
vangidele tervishoiuteenuse
osutamine; vangidele suunatud
ennetavad või harivad teenused; vangla ja välismaailma
koostöö tervishoiu edendamisel.
Justiitsministeerium

Saue Linn esitas lõpptaotluse Saue Noortekeskuse ehitamiseks
Saue Linnavalitsus esitas Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusele Innove taotluse Saue
Avatud Noortekeskuse ehitamise rahastamiseks Euroopa
Liidu Regionaalarengufondist.
Kahekorruseline
hoone
pindalaga üle 1000 ruutmeetri
kerkib Saue Mõisa läheduses
asuvale 8900 ruutmeetri suurususele krundile.
Avatud noortekeskuse hoonesse on kavandatud spordisaal, video- ja filmimontaažiruum, kunsti- ja käsitööklassid,
matkaruum, arvutiruum, laua-

mängude ruum, köögi- ja puhkenurk, internetikohvik, juhendajate kabinet, nõustamis- ja
psühholoogi ruum ning suur
saal ürituste korraldamiseks.
Mõeldud on ka noortele emadele – nende jaoks saab olema
emade-laste tuba. Noortekeskuse õuealale on lisaks jalgrattaradadele ning mängu- ning
seiklusväljakutele kavandatud
ka lava – terrass väliürituste
korraldamiseks.
Noortekeskuse ehitus kestab ligikaudu aasta ja sisustamine veel mõned kuud. Selle
tulemusena valmib Harjumaa
kõige kaasaegsem noortele
suunatud vabaajakeskus.
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Lühidalt
Evelin Ilves kinkis SOS
lasteküla lastele
tennisevarustust
Evelin Ilves andis sel nädalal
Keila SOS Lastekülale üle tennisevarustuse (reketid, võrgud
ja pallid), mille soetamist toetas 15 000 krooniga moefirma
Bastion.
„Spordiga tuleks tegeleda
juba maast madalast“, ütles
Evelin Ilves Keilas. „Sportimise
harjumus on aga visa tekkima,
kui lapsel puudub võimalus tegeleda oma meelisalaga. Seepärast pean oluliseks, et laps
saaks proovida mitmeid erinevaid spordialasid: rattasõitu,
rulluisutamist, tennist ja muid
sportlikke tegevusi, kuni ta
jõuab selle päris oma ja päris
õige alani.“
Lastele sobiva varustuse
aitasid välja valida Tartu Tennisekool ja tennisepood Tennis
House.
Evelin Ilves on Keila SOS
Lasteküla patroon, tänavu juunis kinkis ta koos Eesti Rulluisuliiduga lastekaitse päeva puhul
Lastekülale 12 rulluisu-komplekti.

Esimene torusild Keilas
Ehitaja Talter AS andis esmaspäeval 26. oktoobril Keila
Terviseradadele üle vastvalminud torusilla.
Silla alt mahuvad läbi sõitma
sõidukid alates väiksematest
autodest lõpetades suurte rekkaautodega. Keila Terviseradade Sihtasutuse juhataja Toivo
Lumiste sõnul saab tänu torusillale olema võimalik liigelda
talvel terviseradade territooriumil erinevate objektideni
nagu alajaam, jalgpalliväljakud,
soojakud ja seda ilma suusaradu lõhkumata. „Sild moodustab
ka ühtse terviku suusastaadioniga, tagades nii võistlejate kui
ka pealtvaatajate liikluse talvistel suusavõistlustel,“ ütles
Lumiste.
Toru on valmistatud Multiplate MP200 teraskonstruktsioonidest millele on muldkeha
mõlemalt poolt vastu lükatud.
Analoogsed teraskontruktsioonid on saanud enamiku Euroopa Raudtee ja Maanteeametite
heakskiidu ja neid toodetakse
vastavuses Euroopa normidega. Silla toru sisemine laius on
5,45m, kõrgus 5,06m, pikkus
alt 18,10m ja pikkus ülalt 8m.
Terasplaadi paksus on 4mm.
Teraskonstruktsioon
tagab
kandevõime 10 tonni, mis on
piisav suusatajatele ja samuti
rajatraktorile.
Silla maksumus on 861000
krooni. Selle rahastamine, nagu
teistegi rajatiste ehitamine
praegu terviseradade territooriumil toimub rahvusvahelise
projekti EE0048 „Terviseradade rajamine Keila männikusse“
raames mida rahastatakse läbi
Norra finantsmehhanismide.
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kontsert

Propelleri ja Kosmikute
juubelituur alustab Keilast
PRESSITEADE

Ujumine sobib igale eale

treener annab nõu

Ujumisharrastus - see on eluviis

Ka kõige suurematele optimistidele
on tänaseks selgunud, et ujumise
nn.välishooaeg on
lõppenud. Kuid ei
häda, meeldivat
harrastust saab
jätkata ujulas.
tõnu meijel

KEILA TERVISEKESKUS

Rääkides
ujumisharrastusest, võime märkida kahte
raudset tõsiasja. Esiteks - sellega saab tegeleda 365 päeva
aastas, ja teiseks, ujumisharrastus ei sõltu vanusest - ettenägelikumad alustavad ujumist koos emaga juba enne
sündi ning tegelevad sellega
elu lõpuni.
Kuigi tarbimine pole täna
ehk kõige populaarsem päevateema, peaksime siiski lühidalt
peatuma küsimusel, milline
peaks olema
ujumiseks kõige mugavam
varustus.
Te r v i s e ujuja
võiks
unustada kaks
trendi: järgmisest aastast
üle maailma
keelatud nn.
supertrikood
ning leidlike
kaupmeeste
poolt laiatarbekaubandusse paisatud lillekeste, tupsukeste jms “kaunistatud“ ujumistrikood ja põlvini
lehvivate lotendavate säärtega
lillelised või ahvidega-palmidega kaunistatud shortsid.
Viimased on ehk paslikud rohkem Rio sambakarnevalidel kui
ujulates. Ujumisriietus peab
olema mugav ja sobiv. Samuti

pole mõtet meeleolu rikkuda
vaidlustega ujumismütside või
korralike “patsikummide“ kasutamise vajalikkusest.
Ujumisprillid? Nii ja naa.
Kõik oleneb vees viibitud ajast.
Kuid tõsiasi on see, et veepuhastuseks kasutatakse mingil
määral kloori ja see ärritab limaskesti.
Ülalmainitud
leidlikud
kaupmehed pakuvad hulganisti kõikvõimalikku lisavarustust
- ujumissusse, hingamistorusid, kätelestasid ning -kindaid
ja mida kõike veel. Uskuge
mind - ujulas saadaval olevad
ujumislauad, algajate ujumisballoonid ning ujukid on piisavad abivahendid korralikuks
ujumiseks.
Soovitused ujumistreeninguks
Esimene soovitus kõigile - sisene vette rahulikult. Harju
vee temperatuuri, ujulavanni sügavuse ning ümbrusega.

Ujumisoskuse esimeseks eelduseks on oskus sukelduda.
See tähendab näo vette panemist ja hiljem ka vette väljahingamist. Tõsi, on ujumiseharrastajaid, kes nägu vette ei
pane ja pead kõrgel veepinna
kohal hoides siiski edasi liiguvad. Energiakulu arvestades on
see ebaratsionaalne ning võr-

dub sääse tapmisega telefonipostiga. Alustada sobib madalas, rinnasügavuses vees ning
proovida vee alla kummardudes hoida mõni aeg hinge kinni. Siis proovida nn „korki“,
hoides kätega ümber põlvede
ning pea vastu põlvi. Järgnevalt tuleks proovida kõhuli ja
selili „tähte“. Sirutate käed ja
jalad nii, et jäsemete asendist
moodustub X-kujuline figuur.
Püüdke lamada vee pinnal. Kui
olete selili, siis hingake rahulikult, kui kõhuli, siis hoidke
hinge kinni. Mida lõdvemalt
suudate kogu kere lihaseid
hoida, seda kergemini pinnal
püsite. Kui see asend õnnestub, siis tunnete uut ja meeldivat tunnet. Vesi “kannab“,
püsite pinnal ja mis muud kui
asuda edasiliikumist, ehk ujumist õppima.
Oluline on jätta meelde, et kui
tõukate ennast libisemiseks
edasi, siis ikka liikumise suunas, mitte põhjast üles. Niisiis,
tõukesuund
on veepinnaga paralleelselt
edasi,
libisemise ajal
hoidke käsi
väljasirutatult
ees
kõrvuti ning kogu
keha
koos
jalgadega sirgelt. Pea käte
vahel, vaade
alla.
Olete
juba
poolel
teel. Juurde
on vaja lisada
jalgade ja käte töö ning hingamine.
Tähtis on teada, et vees viivad
edasi need liigutuste osad,
mis toimuvad vee all. Äge
vehkimine veepinnast ülalpool
võivad anda toreda vaatepildi, kuid edasiliikumises ujujat
need ei aita.

Iga ujumiskorda tuleks
alustada rahuliku tempoga
mida siis soovi korral vaikselt
tõsta. Teine võimalus on ujumistempo regulaarne muutmine. Erinevate kiirustega
ujumine on kõige ratsionaalsem moodus tõsta organismi
võimekust.
Õppige kuulama oma organismi häält ja vastavalt sellele
valige ka ujumiskorra kestvus
ning ujumise intensiivsus.
Jälgige südame löögisagedust
ehk pulssi. Koormusega 120140 lööki minutis võib ujuda
30 minutit ja palju rohkemgi,
seda eriti siis, kui tahate tõsta organismi võimekust. Vormi hoidmiseks piisab vabalt
30-45 minutilisest rahulikust
ujumisest. Ujula tribüünidele paigutatud suurte sekundikellade abil saate hõlpsasti
oma südamelöökide sagedust
mõõta. Soovitan ka fikseerida
lõikude läbimiseks kulutatud
aega. Kell on hea näitaja nii
võimekuse kui ujumistehnika
paranemist hinnates ning regulaarselt harjutavale ujujale
treeneri asendajaks, pealegi
täiesti tasuta.
Ujumise õppimisel ja õpetamisel kehtivad kõik pedagoogika kuldsed reeglid: lihtsamalt-keerulisemale; kergemalt
–raskemale;
aeglaselt-kiiremale jne. Et õppida ära vees
elegantselt liikuma punktist A
punkti B, peab esialgu omandama ujumise algtõed: õiged
asendid ja hingamisrütmi. Seejärel jalgade-käte liigutused ja
lõpuks need kõik osad individuaalselt sobivasse paketti
köitma. Seda lõpptulemust hakatakse kutsuma lõpuks Sinu
ujumistehnikaks, ainult Sinule
sobivaks viisiks vees edasi liikuda.
Ujumistehnikatest, õigetest
asenditest ja hingamisrütmidest saab lugeda juba järgmiste nädalate lehtedest.

Augusti lõpus kogunesid
ansamblite Propeller ja Kosmikud liikmed Tallinna Linnahalli legendaarsesse stuudiosse
loomingulisele
koosolekule,
kus otsustati ühise üleriigilise
gastrolliga tähistada bändide
lähenevaid juubeleid. Viitega
Propelleri liidri Peeter Volkonski hiljutisele kiiruseületamisele ja Kosmikute bassimehe Kõmmari kombele läbi
tõkkepuude sõita salvestati
enesekriitiline ühislaul “Surmasõit”. Loole on valminud ka
muusikavideo.
Propeller alustas oma tegevust sügaval nõukogude
ajal, aastal 1979. Tunnustust
väärib seik, et bänd tegutseb
endiselt algkoosseisus. Ainuke puuduv liige on parvlaev
Estonia katastroofis traagiliselt hukkunud Urmas Alender.
Propeller oli ja on tippmuusikutest koosnev progressiivne
institutsioon, milles peitub
mässumeelset
punkhinge,
intelligentsi ja kaasaegsust.
Propeller põhjustas Nõukogude Eesti kultuuriametnikele

kõvasti peavalu ning keelati
pea sünnijärgselt. Oma terava
ühiskonnakriitikaga ajab bänd
ka tänastele kultuuriametnikele jänese püksi! Propa laulu
sisse on kerge pääseda, aga
välja ei saa. Ruja kitarrist Jaanus Nõgisto kommenteeris
üht sellelaadset seika jägnevalt: “Purjus pillimeeste loll
nali!”.
Kosmikud on Propellerist
põlvkonna võrra noorem bänd.
Esimesed lood salvestati samas Linnahalli stuudios 1999.
aasta sügisel. Tänaseks on Kosmikud andnud välja neli kauamängivat: “Ei Roosid” (2000),
“Kuidas tuli pimedus” (2003),
“Pulmad ja matused” (2006)
ja “Ainus, mis jääb, on BEAT”
(2008). Sel sügisel üllitab bänd
juubeli tähistamiseks oma ajaloo esimese kogumiku, millel
salvestusi kogu tegevusperioodist. Kosmikute 10 aastat
sisaldavad koostöid väärikate
rockilegendidega nagu Kauko
Röyhkä ja Rein Rannap, aga ka
skandaalseid perfomance’eid
Joel Steinfeldti, Onu Bella ja
Ines Karu osalusel ning poisikeselikku paljalt silkamist üle
Tartu Muusikapäevade lavalaudade.

vaba aeg

Advendilaat Keilas
KEILA KULTUURIKESKUS
29.novembril 2009 toimub
Keilas juba neljandat aastat
meeleolukas I advendi tähistamine.
Lisaks toredatele esinejatele, Jõuluvana postkastile kuuse all, piparkoogi võistlusele
ja ringilippavatele lõbusatele

päkapikkudele, on endiselt
avatud advendilaat, kuhu ootame müüjaid. Eriti oodatud
on müüjad, kes pakuvad kodumaist ja jõuludega seonduvat kaupa. Et säilitada advendilaadale omast meeleolu, ei
ole teretulnud „turukaup“.
Info ja registreerimine:
Marge-Elin Roose tel:5127997
või marge@keila.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum
TÄNA PULMAD, OMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD.
8. oktoober - 10. jaanuar 2010
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum

teater
“ELU JA KUIDAS SELLEGA
TOIME TULLA” - RAKVERE
TEATER
16.november kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus
“ORAVAKESTE JÕULUSEIKLUSED” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 11:00 Pilet: 75.Armas jõulumuinaslugu
lastele.
Keila kultuurikeskus
“...JA SIIS TULID SINA” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 13:30 Pilet:
100.Etendus noortele alates 12-eluaastast.
Keila kultuurikeskus
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00

Pilet: 150.-/125.NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 2.november!
Keila kultuurikeskus

kontsert
“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
ADVENDIKONTSERT BIRGIT ÕIGEMEEL JA UKU
SUVISTE
29.november kell 17:00 Pilet:
125.-/100.Piletid on nummerdatud
kohtadega ning pileteid ei
broneerita.
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
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.

Palju õnne!

Keila kultuurikeskus

Sündinud

muud üritused
“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
UKRAINA TSIRKUS
17.november kell 10:00 Pilet
45.Keila kultuurikeskus
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 75.Efektsed atraktsioonid – võimlejad, akrobaadid, klounid ja
dresseerijad . . .
Piletid müügil Keila Kultuurikeskuses ja kõikides Piletilevi
müügipunktides ning Statoili
jaamades.
Keila kultuurikeskuses
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Lääne-Harju misjonipeävade jumalateenistus
31. oktoober kell 16.00
Jumalateenistus armulauaga
Laulab praostkonna ühendkoor
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
31.oktoober kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
31.oktoober kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

15.10.2009

Liisa Lelov

Mälestust aeg võtta ei suuda...
Südamlik kaastunne
Ruth Terasmaa`le

Lahkunud on meie seast
Südamlik kaastunne
Ruth Terasmaale perekonnaga

Maimo
Valtenberg

EMA

EMA

surma puhul

kaotuse puhul.

Ärasaatmine toimub laupäeval
14:30 Järva-Peetri kirikus.
Poeg perega
info tel. 5020575

Kristi ,Eimar ja Silvia,Vahur.

Töökaaslased
Elektroonika Pressist

Kuulutused
53593615.

kinnisvara
Üürile anda noorele perele
ilma loomadeta 2-toaline korter
Keila keskosas. Otse omanikult.
Hind 2000kr/kuu+elekter ja vesi.
Tel 55605116 helistada 17-21.
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V oma voolumõõtja.
Tel: 53433755

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:

minad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448

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
Jalatsid parandusse! Lahti –
Kinni kauplus (endine Miniäri) E- R
10 – 18 L 10 – 15. Soodsad hinnad,
sooduskaart, lahke teenindamine. Tel: 6572273
Keila Tervisekeskuse Mini-SPA
ruumides avatud nüüd ka tervise
uuringute võimalus (nägu, pulss,
keel, bioresonantsaparaat), jääkaineid väljutava jalavanni protseduurid ning teisipäeviti kaaniravi (eelregistreerimisega). Info
tel 5333 0299 Merike Hinnad
soodsad!.

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

Pottsepatööd, klassikalised ka-

HEAD LAPSED,
NEED KASVAVAD...
LAUPÄEVAL, 31. OKTOOBRIL
11.00 - 15.00

Pereväärtuste konverents „Head lapsed, need kasvavad...“
Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 12)
kõnelevad Hannes Hermaküla, Urmas Viilma, Siiri-Liisi Läänesaar, Ruuda Lind jt
12.00 - 15.45 Lastepäev, algab Keila Miikaeli kirikus ja jätkub Keila Kultuurikeskuses
12.30 - 16.00 Kehakinnituseks soe supp, lisaks avatud kohvik
16.00
Jumalateenistus ja kontsert Keila Miikaeli kirikus
Kõigile üritustele vaba sissepääs
19.00
Noorteõhtu „Julgen tulla“ Keila Kultuurikeskuses
Täpsem info: www.misjonikeskus.ee

Ootame oma klubisse tantsuhuvilisi lapsi
alates 6. eluaastast

ALGAJATE KOGUNEMINE
5. novembril kell 18.00

Keila Tervisekeskuse klubisaalis
Info: 56 698 890
Kohtumiseni!
Treenerid: Kristiina ja Silver Laiv
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LÄÄNE-HARJU MISJONIPÄEVAD 25.-31.10.2009

Korraldajad: Lääne-Harju praostkond, Keila kogudus,
Misjonikeskus ning Laste- ja Noorsootöö Ühendus, MTÜ Noorteklubi ESIK
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Taastatud talverehvid „VALLAI“

“

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

TAASTATUD TALVEREHVID
„VALLAI
Lamellrehv
Naelrehv

B-kategooria

13" 155
13" 165
13" 175/70
14" 175/65
14" 175/70
14" 185/65
14" 185/70
14" 185C
14" 195C
14" 195/70
15" 185/65
15" 195/65
15" 195/65
15" 205/60
15" 195/70C
15" 195/70
15" 215/65
16" 205/55
16" 215/75C
16" 225/55
17" 225/45

autojuhtide

alg - (9.november) ja

lõppastmekoolitusi
(15.november).

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

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

MÜÜGIL
KEVAD
- SUVI 2008
SUURES
VALIKUS

NAISTE
SÜGIS
- JA TALVEMANTLID
PROTTEN
kevad-suvi
2008 kollektsioon
YAYA Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
2.-14.november
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

Vedrumadratsid
alates 900.- kr
Kiirelt kätte!

KLIENDIKAARDIGA
KÕIK
PÜKSIDJA PESUTOOTEID
-20%
UUS VALIK
KÄEKOTTE
TÄIENENUD
VALIK LÕHNASID
PESU
-20%
UUS VALIK JALATSEID
LISAKS
SUUR VALIK SALLE,
KAELAEHTED Saksamaalt
NAHKKINDAID, MÜTSE, KOTTE, EHTEID

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

OLETE OODATUD!

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

Soodsaim

407.478.498.508.519.519.549.692.702.559.529.569.610.610.712.569.905.783.1119.1007.1210.-

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!

478.559.580.600.610.610.641.783.793.651.620.661.702.702.803.661.-

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

875.-

Müügil
SAVA,
NOKIA,
BARUM,
Müügil
ka SAVA,ka
NOKIA,
BARUM,
ROADSTONE
uued rehvid
Lepsoni Äri
OÜ rehvid
Tel: 678 00 58
ROADSTONE
uued

Avatud: E-R 9.30-19.00 L 10.00-15.00

teated

Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

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

H1
H1
H2
H2
H2
H2
H2
M200
NO6
C2
H2
H2
N ICE
H2
C2
C2
V790
H2
C2
ALPIN
V790

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.

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)

280.-

Täisvahetuse hind alates
Selle reklaami ette näitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

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

Reklaamipinnad

TULE UJUMA !

Novembrikuus laupäeviti
ujumine 30% soodsam !
* Kehtib 01.11-30.11.2009
* Pakkumine kehtib ühekorra
piletitele.

“ISA KUULE...
...LÄHEME UJUMA!”
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280 x 390
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280 x 180
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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

Keila Tervisekeskuses
Isadepäeval 08.11.2009
Pilet isale ja lapsele vaid
50.- krooni !

1/12

137 x 56

1/18

90 x 56

(Pilet kahele)

1/36

42 x 56
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