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Tallinn-Paldiski
maantee läheb remonti

meelespea

Jaan Alver: Keila vald on väga
atraktiivne omavalitsus
lk 5
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1.september
teadmistepäev,
ülemaailmne
rahupäev
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Bussigraafik
muutub
Alates esimesest septembrist muutub Keila
linnaliini bussigraafik.

lk 4
uudis

fotod: fotojaht

1. september Keilas
Kooliaasta Keilas algab 1. septembril
kell 11 kõigi Keila koolide aktusega Keila
lauluväljakul.
Keila Kool
10.30 Keila Kooli põhikooli- ja
gümnaasiumimaja õpilased rivistuvad kooli staadionil
10.35 Algab rongkäik, mis kulgeb Posti tn kaudu.
Teel asetatakse lilled hariduskivi juurde.
10.50 Rongkäik peatub alg-

sport

koolimaja juures ja sellega ühinevad Keila Kooli algkoolimaja
õpilased.
10.55 ühinevad rongkäiguga
ka Keila ühisgümnaasiumi ja
Erakool Läte õpilased
11.00 algab 2010/2011 õppeaasta avaaktus Keila lauluväljakul.

Klassijuhatajatunnid:
Algkoolimaja
I klasside õpilased kogunevad
kell 10.30 oma klassiruumides, klassijuhataja tunnid toimuvad pärast aktust.
II-VI klasside õpilased kogunevad kell 10.45 algkoolimaja
juures, klassijuhataja tunnid
toimuvad pärast aktust.

Põhikooli- ja gümnaasiumimaja

Keila korvpallikool
hakkab koolitama
tulevasi korvpallureid ja
korvpallikohtunikke
lk 6

10.00 klassijuhataja
oma klassiruumides

tunnid

Erakool Läte
Aktus toimub 1.septembril
kell 8.30 kooli saalis.

Keila Ühisgümnaasiumis
Klassijuhatajatunnid algavad
kell 10, kell 10.45 kogunetakse
õue rivistusele.
1. klassi ootab klassijuhataja
kab 207 kell 09.45.
1. ja 12. klassi pidu algab kell
10.10 (kab 103).
Rongkäiguks kogunetakse kell
10.45 kooli ette.

vaba aeg

Keila Muusikakool
Muusikakooli aktus toimub 1.
septembril kell 17.00 muusikakoolis.
Ettevalmistusklass koguneb 7.
septembril kell 18.00.

Roherock
kutsub tasuta
perepäevale
4.septembril toimub lauluväljakul tasuta perepäev
Roherock. Üritusel on
erinevaid tegevusi igas
vanuses külastajatele.

Kooli teemal
loe ka lk 3

Elektriraudtee
üritustesarja
„Pühapäevaks maale!“
lõpetab küllakutse
Kivisaare Ratsatallu

lk 6

lk 5
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Head ja halvad uudised
Hea uudis on see, et tänane Keila Leht levib osaliselt
ka Keila valda. Sügisest püüame senisest enam kajastada
naaberomavalitsuse olulisi teemasid ning soovijatel on
ka võimalik Keila Lehte tellida.
Halb uudis on see, et Keila Leht peab kahjuks vabandama oma lugejate ees. Nimelt paraku ei anna lugu
Tallinna ja Keila vahelise maantee remondist piisavalt
ammendavat informatsiooni tööde algusaja kohta. Põhjuseks asjaolu, et veel kolmapäeval ei teadnud Maanteeamet seda aega nimetada.
Hoopis teine küsimus on, kuivõrd mõistlik on teha
remonttöid korraga mitmel Tallinna suunduval vägagi
autorohkel teel. Lisaks väideti, et ka Kanama viadukti –
kuskaudu suunatakse kogu Paldiski-Keila-Tallinn liiklus
- mahasõite hakatakse samal ajal freesima. Maanteeameti vastus oli: juhtus nii, vast inimesed saavad hakkama. Paraku ei ole vastused „Paldiski maantee remont
ei peaks peaks Keila inimesi huvitama, tööd toimuvad
Harku vallas“ ja „Tuleb lihtsalt leppida“ mitte need, mida
ametnike käest antud olukorras kuulda
tahaks. Kui ongi nii, et muid lahendusi ei
olnud, siis tuleb vähemalt inimesi aegsasti teavitada.
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Keila linnas
üürikorterite defitsiit
Keila kinnisvaraturg
on jätkuvalt stabiilne nii pakkumiste
arvu kui ka hinna
osas. Järelturu
korterite hinnatase
on jäänud võrreldes
2009. aasta sügisega samaks ehk
9800-10 000 kr/m2.
KÜLLI FRIEDRICHSON
UUS MAA KINNISVARABÜROO
ATESTEERITUD KONSULTANT

Väga heas seisukorras ja uute
korterite eest ollakse nõus
maksma ka 11 000 kr/m2.
Kruntide hind on langenud
praktiliselt 2004. aasta tasemele.
Selgelt on näha,

et tormijooksu kinnisvarale
täna ei ole. Inimesed vaatavad
ja uurivad üsna pikalt. Põhjuseks võib olla see, et portaalides on paljudel objektidel turuväärtusega võrreldes tunduvalt
kõrgem hind. Kaubaks lähevad
aga alati õige hinnaga ja loomulikult ka odavad korterid.
Kruntide osas on näha langustrendi mereäärsetel kruntidel, sama seis on ka sisemaal.
Nõutud on kõrghaljastusega
krundid, kus kasvavad ilusad
männid ja kuused, lage põld ei
paku üldse huvi. Kruntide tehingud näiteks Loode-Keila
elurajoonis ja Tammermaal
(Keila vald) on jäänud tükihinnana 350 000-400 000 krooni
vahele. Kõrgemat hinda aga ollakse nõus maksma terviseradade kõrval olevate Sopsu-Tooma tänava kruntide eest, kus
tehinguhind kõigub 700 000850 000 krooni vahel.

Majade reaalsed tehinguhinnad on Maa-ameti andmetel
alates sügisest 2009 kuni käesoleva ajani 1 milj kuni 2,25 milj
krooni. Nõudlus on 1,5 kuni
1,7 milj krooni maksvate renoveeritud, korraliku küttesüsteemi ja 4-5 aastat tagasi ehitatud
majade järele.
Keila valla suvilate tehingud
jäävad 400 000-750 000 krooni
piiridesse, siia klassi kuuluvad
üldjuhul nõukogudeaegsed suvilad. Tänane suvilaotsija on
inimene, kes vaatab krunti ja

“Kortereid on
Keilas müügis
ikka 80-100
ringis, maju 2030. Defitsiitses
olukorras on
Keila üüriturg,
huvi on suur, aga
kortereid napib.”

hoonet just selle pilguga, et
ehitada see aastaringseks elamiseks ja kolida linnast maale.
Pakkumiste arv on võrreldes
eelmise aasta sügisega www.
city24.ee portaali andmetel jäänud üsna samaks. Kortereid on
Keilas müügis ikka 80-100 ringis, maju 20-30. Defitsiitses
olukorras on Keila üüriturg,
huvi on suur, aga kortereid napib. Arendajatele on pakkumises paar ridaelamu- ning korruselamukrunti, mis kindlasti
ootaksid huvitavat lahendust.
Uusi ridaelamuid ja paarismaju
Keila linnas ju täna ostjale pakkuda pole.
Teade Euro tulekust aastast
2011 on muutnud hetkel kinnisvaraturu aktiivsemaks ja
prognoositakse, et tehingute
arv kasvab eriti jõudsalt veel
selle aasta viimases kvartalis.
Kliendid, kes soovivad vahetada oma kodu, tahavad seda teha
enne Euro tulekut. Välja on ilmunud säästude omanikud, kes
tahavad kroonid veel investeerida kinnisvarasse.

Doris matteus
doris@keila.ee
Foto: sxc.hu

Nädal piltides

info
Sügisest püüame senisest
enam kajastada naaberomavalitsuse Keila valla tegevusi. Ühtlasi on naabervaldale
elanikel Keila Lehte võimalik
koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 80 krooni
6 kuud 150 krooni
12 kuud 300 krooni
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

Foto: oü fotokoda

Reedene Ühtelaulmine Keilas õnnestus suurepäraselt tänu fantastilistele inimestele, kes tekitasid üritusel sooja ja ühtehoidva õhkkonna. Kohal oli palju inimesi erinevatest kooridest, nii Keilast kui ka näiteks Vasalemmast ja Padiselt, kuid olulise osa ühtelaulmise õnnestumisele andis ka
linnarahvas, kes kogu südamest kaasa laulis. Vaatamata mõningatele tõrgetele telepildis saime
siiski õiges rütmis lauldud tänu meie suurepärasele vahelülile – Ilona Laidole, kes kogu rahvast
vapralt dirigeeris. Samuti tegid tublit tööd helipuldis Kristjan Haljasoks ja kaamera taga Andrus
Lumi. Tänud osavõtjatele! - Leena Valend

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: erakogu

Sel aastal toimus linnapeade ja riigikogulaste
vaheline korvpallivõistlus Haapsalus. Mängu võitsid riigikogulased seisuga 61-31. Kuna Keila linnapea Tanel Mõistus
oli välislähetusel, asendas teda linna pressiesindaja Valdur
Vacht
toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Keila ja Tallinna vahel on liiklus häiritud

25. augustil pidid esialgsete plaanide
kohaselt algama mahukad remonttööd
Tallinn-Paldiski maantee kilomeetritel
11,3-16,0 ehk Harku-Hüüru teelõigul.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila ja Tallinna vaheline liiklus suunatakse sel perioodil
ümber läbi Kanama ristmiku.
Tööde valmimise lõpptähtaeg
on 15. novembril 2010. Ehitajaks on Teede REV-2. Paraku
lehe trükkimineku ajaks ei olnud täpsem tööde algushetk
veel selgunud.
Tööd toimuvad Harku valla
piires, nende käigus ehitatakse välja kaks foorjuhtimisega
ristmikku – Tabasalust tuleva
Rannamõisa tee ristmikule ja
Harku ristmikule. Lisaks remonditakse teekatend - vana

asfaltkate freesitakse täies
ulatuses, misjärel tee profiil
tasandatakse uue projekti järgi, ehitatakse stabiliseeritud
alus ning ehitatakse selle peale kaks kihti uut afaltbetoonkatet.
Remonttööde piirkond ulatub Tähetorni ristmikust Tallinna piiril kuni ca 1 kilomeeter Hüürust Keila poole.
Remonttööd Tallinn-Paldiski maanteel häirivad keilakate
liikumist oluliselt – Keilast
tulev transiitliiklus suunatakse täies ulatuses ümber läbi
Kanama ristmiku. Tagatud on
kohalike ja ühistranspordi ligipääs.

Koolid ja lasteaiad on uueks aastaks valmis
LEHT@KEILA.EE

on kavas alustada 10.01.2010.
Sihtasutuse juhatuse esimees
Mart Raik: “Usume, et ajal, mil
2011. aasta kevadel lõpetavad
gümnaasiumi 12. klassid, on
valmis kogu koolihoone koos
hetkel projekteerimisel oleva ning muusikakooli koduks
saava tiivaga.”

Keila Kool
Keila Koolis läheb sel sügisel
esmakordselt kooli kokku 117
last. Esimesi klasse avatakse 6:
muusikaklass, tantsuklass, 3
tavaklassi ning väikeklass.
Gümnaasiumiõpinguid
alustab 1. septembril 36 õpi- Keila Ühisgümnaasium
last. 10. klasse avatakse üks, Keila ühisgümnaasiumi 1.
õppesuundi on selles klassis klassi läheb sel sügisel 16 last.
kaks – majanduse ja mate- Gümnaasiumiharidust asuvad
maatika suund ning humani- 10. klassis omandama 10 õpitaarsuund. 12. klassis alustab last. Kevadel lõpetavad kooli
oma viimast kooliaastat Keila 18 värsket abiturienti.
Kokku on Keila ühisgümkoolis kokku 62 õpilast kahes
naasiumis õpilasi 201. Olemas
klassis.
Keila Koolis töötab ka õh- on kõik õpetajad.
Remonttöödest tehti sel
tukool, kuid kuna sinna vastuvõtt alles kestab ning nimekiri suvel eeskätt neid, mis olid
ruumiprogrammi
iga päevaga täieneb, siis on vajalikud
muutmiseks – ühisgümnaasiunumber veel lahtine.
Olemas on kõik vajalikud mi majaosast läks kaks klassiõpetajad.
Kevadel viidi läbi
põhjalik personaliotsing ning
muudatusi
on
nii õpetajate kui
juhtkonna seas.
Algkooli õppejuhina
alustab
tööd Kaja Peetris, endine algkooli õppejuht
Riina Kink suundub
põhikooli
õppejuhiks ning
gümnaasiumi
õppejuhi kohta
täidab sügisest
Keila Rukkilille lasteaias käib 120 last
Mare
Uritam.
Keila Kooli asub tööle 17 uut ruumi Keila kooli käsutusse.
Lisaks vahetati välisuks ning
õpetajat.
Keila Kooli uue hoone ehi- taastati talvisest jäärohkusest
tus kulgeb Keila Hariduse SA tekitatud kahjustused.
sõnul plaanipäraselt. Hetkel on
käsil nii sise- kui välisviimist- Erakool Läte
lustööd. Õppetööd uues koolis Erakoolis Läte alustab sel

Lühidalt
Kool kogukonna
südameks

uudis

keila leht
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Keila Kooli uue hoone ehitus kulgeb Keila Hariduse SA sõnul plaanipäraselt
sügisel kooliteed 17 õpilast.
Üle-eelmisel sügisel tööd alustanud
waldorfpedagoogikal
tuginev kool
on tänaseks
kasvanud
3klassiliseks,
kokku
45
õpilasega.
Kool tegutseb Rukkilille lasteaias.
Keila lasteaiad
Keilas alustab uut õppeaastat kokku
4 lasteaeda:
V i k e r k a a r,
Sipsik, Miki
ning Rukkilill. Neist Miki lasteaed teeb
läbi suurema muutuse – lasteaiale lisandub omaette majas
4 rühma. Nimelt ehitati suvel
endine SOS Hermann Gmeineri kooli hoone ümber lasteaiaks.

Kokku käib Keila linna lasteaedades 593 last:
- Miki lasteaia Jaama majas 74
last,
- Miki lasteaia Ülase majas 66
last,
- Vikerkaare lasteaias 254 last,
- Sipsiku lasteaias 79 last,
- Rukkilille eralasteaias 120
last.
Nende hulgas alustavad
tööd järgmised sõimerühmad:
Vikerkaare lasteaias 3 sõimerühma (48 last), Sipsiku lasteaias üks sõimerühm (15 last),
Miki lasteaia Ülase majas 2
sõimerühma (30 last).
Keila abilinnapea Eike Käsi:
„Kahe- kuni kuueaastastele
Keila linna lastele oleme kõigile saanud pakkuda lasteaiakohta. Lasteaiakohta ei ole saanud
mõned üksikud lapsed, kelle
avaldused on suvel laekunud.
Lasteaiakohti ei ole pakutud
1,5-2 aasta vanustele lastele.“
Vajalik personal on lasteaedades olemas. Suuremad remonttööd toimusid sel suvel

Sipsiku lasteaias, kus uuendati
kogu välisfassaad. Töid teostas
vähempakkumise võitnud OÜ
Alpimer Ehitus. Kulutused
kannavad 500 000 tuhande
krooni ulatuses Ettevõtluse
Arenduse Sihtasutus ja 400
000 krooni ulatuses Keila
linn.
Miki lasteaias suuremaid
töid ei tehtud. Üle värviti hooviinventar ning lasteaias sees
lõhuti maha kaks vaheseina,
mille tulemusena tekkis väiksemate tubade asemele üks
suur ruum. Vajalikud ümberehitused tehti Ülase majas.
Ka Vikerkaare lasteaias ei
toimunud suuri töid. Ühes
rühmaruumis vahetati osaliselt põrandakate. Kuna hoone renoveerimata osas on
valgustus praegu nõrgem kui
ette nähtud, siis toimub projekti koostamine valgustuse
renoveerimiseks. Vahepealsel
perioodil tehakse ajutise lahendusena olemasolevate valgustite uuenduskuur.

24.augustil korraldas Haridus- ja
Kultuuriselts Läte Lääne-Harjumaa KOVdele, vanematele ja
ühendustele teemapäeva „Kool
kogukonna südameks“. Teemapäev oli osa projektist „Müüdimurdjad“, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kaja Kaur Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist kõneles kodanikuühiskonnast, mida seostame
omaalgatuse, osaluse ja vastutusega, inimeste sooviga tunda
end aktiivse ühiskonna liikmena. MTÜd arendavad ühiskonna
põhikapitali ülitähtsaid omadusi usaldust, ausust, lojaalsust.
Uuenduste käivitamiseks vajab
ühiskond otsusekindlaid ja visa
tahtega inimesi.
Mati Valgepea EVWÜst kinnitas, et kogukond - inimesed,
kohalik omavalitsus ja teised
organisatsioonid- teebki kooli
omanäoliseks. Uuringuga Eesti
waldorfkoolidest saab tutvuda
http://waldorfkool.info/Failid/
Waldorfkoolide_uuring.pdf
Põlva vallavanem Arne Tilk
kõneles muudatustest koolivõrgus. Põlva vallas on alles
Mammasete Lasteaed-Algkool,
Johannese Kool Rosmal (vaba
waldorfkool) ja Himmaste Algkool. Tublide inimeste kasvatamiseks on vaja kooli, mis kaasab
kogukonda. Mida tugevam on
kogukond, seda paremad elutingimused inimestel on. Õnnelik
on vald, kellel on waldorfkool.
Keila abilinnapea Eike Käsi
rõõmustas, et Haridus- ja Kultuuriselts Läte on linna kultuuriellu toonud põnevaid koolitusi ja
loonud Erakooli Läte loomisega
lastele uusi võimalusi hariduse
omandamisel. Kooli väärtuseks
on teineteist toetav koostöö ja
soojad avatud suhted õpetajapere-lapse vahel. Koolis ei käi
mitte lapsed, kooliellu on kaasatud kogu pere.
Pille Keller Haridus- ja Kultuuriseltsist Läte kõneles kogemustest lastele, õpetajatele ja
vanematele arengukeskkonna
loomisel. 100% kodanikualgatusena loodud Erakoolis Läte
hoolitsevad vanemad üheskoos
kooli käekäigu eest. Lisaks kooliperele hoitakse kogukonda
avatud koolituste korraldamisega, et üheskoos tunda - siin
on hea elada. Pille Keller tänas
kõiki toetajaid, kes Erakooli Läte
arengule kaasa elavad.
Aitäh osalejatele!
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
www.erakoollate.ee
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venekeelne veerg

teade
Keila Linnavolikogu 11. istung
toimub teisipäeval, 31. augustil 2010. a algusega kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:

ringu kehtestamine
8. Paldiski mnt 24 detailplaneeringu kehtestamine
9. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
10. Kohalalgatatud küsimused

1. Linnapea aruanne
2. Keila linna arengukava
aastani 2020
3. Keila linna avaliku korra
ja heakorra eeskiri
4. Keila linna ehitusmäärus
5. Revisjonikomisjoni
aruanne
6. Uus tn 9 detailplaneeringu kehtestamine
7. Haapsalu mnt 39 planee-

Esmakordselt kooli
minevate laste toetus
Keila linnas makstakse esmakordselt kooli mineva lapse
toetust lapsevanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale tingimusel, et vähemalt
üks lapsevanematest (toetuse
saajatest) on rahvastikuregistri andmetel elanud Keila
linnas vähemalt 2010 aasta 1.
jaanuarist ning laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik ja elab toetuse
saajaga ühel aadressil. Toetus

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

määratakse koolikohustuslike
laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmetel.
Toetuse maksmiseks ei pea
lapsevanem avaldust kirjutama, palume vaid lapsevanemal teatada oma arveldusarve
number sotsiaal- ja tervishoiunõunik Piia Petersonile telefonil 6790726 või e-postil: piia.
peterson@keila.ee.
Toetus
makstakse välja septembrikuu
viimasel nädalal.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi avariitelefon
AS Eesti Energia avariitelefon
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus
Kultuurikeskus

6790700
1660
6780927
1343

6391420
112
110
6124591
6045771
6045045

Изменения в расписании движения городского автобуса
Начиная с 1-го сентября, в
действие вступает новое расписание движения городского автобуса. (стр 4)

KEILA
LINNALIIN
KEILA LINNALIIN

Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2010
Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2010
LIIN nr.1 RÕÕMU KAUBAMAJA - KEILA VESKID - RÕÕMU KAUBAMAJA
9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

13.10
13.20
13.30

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu
Raudteejaam
Apteegi
Gümnaasium
Haigla
Karjaküla
Kalmistu
SOS Lasteküla
Gümnaasium
Haigla
Apteegi
Raudteejaam
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu

7.05*

6.12*

7.07*
7.10*
7.12*
7.15*

7.28*

7.45*
7.50*
7.55*
7.57 *
8.00*
8.05*

8.55*

8.57*
9.00*
9.02*
9.05*

6.25*
6.35*

7.22*
7.28*

9.55
10.00
10.05
10.07
10.10
10.12

11.30

12.25

11.32
11.35
11.37

14.30

15.35*

12.27
12.30
12.32

13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47

14.32
14.35
14.37

15.37*
15.40*
15.42*

11.42
11.45

12.40
12.42
12.45

13.55
13.57
14.00

14.45
14.47
14.55

16:02
16.07
16.12
16.14
16.17
16.19
16:22

17.20*

16.29

17.38*

17.22*
17.25*
17.27*
17.31*

7.34*

8.15*

9.10*

10.20
10.22
10.25

7.42*

8.20*
8.23*

9.15*
9.20*

10.30
10.35

11.50
11.55

12.50
12.55

14.05
14.10

15.00
15.05

15.58*

16.34
16.39

17.43*
17.47*

7.45*

8.26*

9.24*

10.40

12.00

12.59
13.05
13.10

14.15
14.20
14.25

15.10

16.02*

16.42

17.50*

15.50*
15.56*

6.50*

*- ei ole käigus laupäeviti
Pühapäeval bussiliin käigus ei ole
SAMAT AS, Tehnika 5, Saku, 75501 Harjumaa, samat@samat.ee, 6 779 663

Securitas
securitas 1660
18.08 11.22 - Lauluväljakul pink
katki.
18.08 20.20 - Keva parklas tarvitas meesterahvas alkoholi.
Hoiatatud.
19.08 23.09 - Tuula tn vabriku
territooriumil autoga noortekamp. Tehtud märkus ja minema saadetud.
20.08 02.23 - Selveri parklas
sõitis sõiduauto (Tulika takso).
Tehtud märkus ja minema saa-

detud.
20.08 16.00 - Keskväljak 5 bussipeatuse taga tarvitas alkoholi
ning urineeris avalikus kohas
vanem meesterahvas. Üle antud politseile.
20.08 23.09 - Keskus teatas, et
Pargi 5 rikutakse öörahu. Palutud vaiksemaks võtta.
21.08 13.20 - Jaama poe juures
tarvitasid 2 noormeest alkoholi.
Tehtud märkus ja minema saadetud.
21.08 21.10 - Selveri juures
tarvitas seltskond alkoholi. 1

1 сентября
Новый учебный год в нашем
городе начнется для всех городских школ традиционным праздником на певческом поле в 11.00.
В Кейлаской Общей гимназии в 10.00 начнутся классные часы для 2-10 классов.
Праздник 1-го и 12-го классов начнется в 10.10 в кабинете 103. 11-й класс с классным
руководителем
принимает участие в традиционном возложении цветов к памятнику городскому
образованию. В 10.45 – построение перед школой для
участия в шествии. (стр 1, 3)
Ремонтные работы на
шоссе Таллинн-КейлаПалдиски
25 августа начались ремонтные работы на Палдиском
шоссе (11,3 -16 км) на отрезке дороги возле Хюуру. Движение общественного транспорта в этот период будет
направлено в объезд через
перекресток Канама. Работы
планируется завершить к 15
ноября 2010 года. (стр 3)

uus sõiduplaan

Rõõmu
Keila Veskid
Rõõmu

Сегодня в номере

noormees ka oksendas. Isikud
kindlaks tehtud, hoiatatud ja
minema saadetud. Pudelid visati prügikasti.
22.08 05.08 - Rõõmu Kaubamaja juures Keila Tarbijate Ühistu lipp vardast ära võetud ning
rippus ülekäiguraja liiklusmärgi
peal. Lipp liiklusmärgi pealt ära
võetud ja tagastatud Rõõmu
Kaubamaja töötajatele.
22.08 09.49 - Tähe tn bussipeatuse märk ja post maas pikali.
22.08 23.05 - Selveri juures

noormees tarvitas alkoholi.
Hoiatatud.
24.08 10.10 - Jaama bussipeatuses tarvitati alkoholi. Hoiatatud.
Tegevus lõpetati ja vabandati.
24.08 18.53 - Algkooli juures tarvitati alkoholi. Tehtud märkus,
pudelid pandi ära ning lahkuti.
24.08 20.25 - Vene Gümnaasiumi kõrval pooleli olevas kortermajas noored. Isikud minema
saadetud.
24.08 23.17 - Tuula tee tehase
taga 2 meesterahvast tarvitasid
alkoholi. Minema saadetud.

Бесплатное мероприятие для всей семьи «Рохерок»
4 сентября на городском
певческом поле состоится
очередной «Рохерок». Тема
мероприятия этого года –
«В здоровом теле здоровый
дух». Цель – подчеркнуть
важность здорового образа
жизни. К числу факторов,
поддерживающих стремление к здоровому образу жизни, относятся, например,
продукты питания местного
производство, приготовленная дома еда, движение на
свежем воздухе, забота о
своем здоровье, а также забота о подрастающем поколении и семье. «Рохерок»
проводится уже в третий
раз, но впервые это мероприятие стало семейным.
Поэтому организаторы позаботились, чтобы в программе нашлось занятие по
интересам для любого члена
семьи любого возраста. Для
желающих более основательно пополнить свои знания о здоровом образе жизни будет открыты выставка.
Впервые в рамках этого дня
состоится ярмарка, где можно будет купить местные
овощи и прочие продукты
питания местного произ-

водства. Кто хочет принять
участие в ярмарке, просьба
сообщить об этом по адресу
kadi@kultuuriguru.ee либо
по телефону 53494683. Более подробная информация
уже в следующем номере городской газеты. (стр 6)
Новый старейшина Кейлаской волости – Яан
Альвер
Начиная с 23-го мая, должность старейшины соседней
Кейлаской волости занимает Яан Альвер. В этом номере городской газеты Я.Альвер расскажет о первых
месяцах своей работы, о том,
как живет сегодня Кейлаская волость, какие основные цели и задачи он перед
собой ставит. (стр 5)
Фотоохота
4 сентября на мероприятии
«Рохерок» с 12.00 до 22.00
будет объявлена фотоохота.
Правила творческого соревнования не очень сложные:
1. Фотографировать происходящее на празднике, а затем отправить фотографии
по
адресу
roherock@
roherock.ee либо принести
диск с фотографиями в городской
молодежный
центр.
2. К фотографиям обязательно приложить контактные данные участника: имя,
телефон, адрес электронной
почты.
3. Лучшие авторы будут награждаться по двум номинациям: лучшая фотография и
лучший
фоторепортаж.
Просьба авторам указывать,
какие фотографии в какой
категории рассматривать.
(стр 6)
Конкурс: лучшие рецепты здорового питания
На мероприятии «Рохерок»
состоится конкурса лучших
рецептов здорового питания. Конкурс на лучший рецепт будет проходить в трех
категориях: все несладкое,
десерты и безалкогольный
напиток.
Правила участия в конкурсе:
• Ингредиенты должны быть
местного производства и
экономичные.
• Приготовленное блюдо
вместе с рецептом нужно доставить в палатку, где будет
проводиться конкурс, с 12.00
до 12.30.
• Количество рассчитать таким образом, чтобы в дегустации могли принять участие все 5 членов жюри.
Начало дегустации в 13.00.
Победители конкурса будут
объявлены вечером. (стр 6)
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Jaan Alver: Keila vald on
väga atraktiivne omavalitsus
Keila vald tähistab sel aastal oma 120.
sünnipäeva. Keila Leht vestles sel puhul
Keila valla vastse vallavanemaga – Jaan
Alver valiti vallajuhiks 23. mail ning on
seega selles ametis olnud napilt 3 kuud.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Tulid Keila valda juhtima
Viimsist ning oled ametis olnud tänaseks paar kuud. Milline on esmapilgul see vald,
mille hea käekäigu eest oled
otsustanud vastutada?
Keila vald on väga atraktiivne
omavalitsus.
Üks olulisemaid märksõnu Keila vallas on hajaasustus - asustustihedus on suure
territooriumi peale suhteliselt
väike. See muudab Keila valla
atraktiivseks piirkonnaks looduse ja privaatsuse nautijatele - on palju merepiiri, rannajoont ja ilusat metsaala, samas
on olemas väga hea ühendus
nii Tallinna kui Keilaga. See on
see, mis võlub paljusid. Hajaasustuse säilitamine on olnud
prioriteet ning seda printsiipi
kavatsen edaspidigi järgida.
Hajaasustus on supervõluv
ning tugev trump vallale.
Keila vallale on iseloomulik
ka see, et mereranda on igale
maitsele ja piisaval hulgal.
Vald ise ei saa küll hiilata
kultuuri- ja spordirajatistega,
kuid samas on meil kaunid
mõisad nagu Ohtu ja Kõltsu
mõis, Lohusalu sadam, Niitvälja golfikeskus ja Niitvälja
Ratsakeskus, uus ja kaasaegne
paik vanuritele – Villa Benita.
Need on meie visiitkaardid,

mis omavad ka rahvusvahelist
mõõdet.
Eraldi vaatamisväärsus on
Keila-Joa loss koos joa, pargi ja
Treppojaga.
Millised on valla peamised
mured-rõõmud?
Suur mure on tulevaste põlvede pärast - kas noortele on
piisavalt võimalusi hariduse
saamiseks,
huvihariduseks
ja muuks huvialategevuseks.
Vallas puudub gümnaasium ja
ka sportimisvõimaluste koha
pealt on puudujääke – ei ole
spordihalli. Ka muu huvihari-

Oled küll vaid kolm kuud
ametis olnud, kuid tänaseks
on kindlasti selged juba prioriteedid ning olulisemad eesmärgid?
Peamine eesmärk on saada
vallaelanikele usaldusväärseks
ja toetavaks partneriks.
Tarvis on parandada valla
finantsseisu ja elanike eluke s k ko n d a .
Elukeskkon“Peamine eesmärk on olla
na all mõtlen
vallaelanikele usaldusväärne ma eeskätt
ja toetav partner. ”
olulisi
infrastruktuuri
duse osas peame paljuski loot- elemente: kergliiklusteed, puhas vesi, kanalisatsioon, väma naaberomavalitsustele.
Teine suurem probleem on lisvalgustus, prügimajandus,
elanikkond. Keila vald on küll teede võrgustik, puhtad rannaatraktiivne suvilapiirkond ja alad, rannapargid, tervisespornäiliselt elab vallas palju rah- di võimalused kõigil tasanditel
vast, kuid suur osa neist ei ole jne. Ega tänast finantsseisu
valla elanikeregistris. Sellest arvestades väga midagi ehitatulenevalt ei ole valla tulubaas da ei jaksa, kuid loodan, et ehk
kõige rõõmustavam, eelarve ikka suudame Laulasmaa kooli
on suhteliselt väike ning inves- kõrvale ehitada spordihalli.
Tahaksin kindlasti tihendateerimisvõime kasin. Samas
on investeeringuvajadus suur da koostööd meie suurepäras- hajaasustuse printsiip on te spordibaasidega: Niitvälja
tore, aga väga kallis, seda just Ratsakeskuse, Niitvälja Golfitehniliste kommunkatsioonide keskuse ja Lohusalu sadamaga
ja paljude teiste ettevõtetega.
rajamise poolest.



























 







  













 





Busside sõiduplaan:






































 


















Rõõmustav on näha aktiivset seltside tegevust, milledest
õhkub tubli annus optimismi
ja kus on tunda jõulist kodanikualgatust. Näiteks tooksin
paljulapselise ema Cathy Talviste Kloogalt, kes omaalgatuse korras rajas toetuse abil
asulasse laste mänguväljaku ja
kellele anname valla aastapäeval üle tänukirja. Püüame selliseid algatusi igal juhul tunnustada ja toetada.



Mainisid mitmel korral rannaala. Millised on plaanid
Keila valla pika rannajoonega?
Hetkel on olukord selline, et
Lohusalu rannaala on jätkuvalt
riigimaa ja RMK ülesanne on
rannaala ja rannaparki korras
hoida.
Klooga rannaala taotleme
riigilt munitsipaalomandisse,
menetlemine on pooleli. Enne
aga, kui riik meile maa üle saab
anda, tuleb koostada detailplaneering, mille menetlemine on
hetkel käsil. Usutavasti umbes aasta pärast võime rääkida
sellest, et rannaala on planeeritud, sisuliselt läbi mõeldud
ja funktsionaalsused paigas.
Soov on Klooga ranna-ala tulevikus näha aastaringselt kasutatava multifunktsionaalse
tõmbekeskusena.
Peaksime
ka ära kasutama suurepärase
võimaluse – raudteeühenduse
Tallinna ja Keila linnaga.

Jaan Alver
Kevadel asus ametisse mitte
ainult uus vallavanem, vaid
kogu uus vallavalitsus. Mis
muutub?
Suuremaid muudatusi kavas ei
ole. Eeldatavasti on valla üldplaneering ja arengukava põhjalikult läbi mõeldud ja läbi
vaieldud ning saavad olema ka
meie tegutsemise alusdokumentideks
Muutusi ei ole plaanis ka
mitte selle osas, et mida teha,
vaid pigem pöörame tähelepanu küsimusele, kuidas teha.
Tahame kõike, mis on valla
arengukavas kirjas, teostada
usaldusväärselt ja kvaliteetselt. Kõne alla võivad tulla
muudatused mõningate tööde
järjekordade asetustes.
Tarvis on süvendada koostööd naaberomavalitsustega,
eeskätt Keila linnaga. Heaks
näiteks edukast koostööst on
Tammermaa
kergliiklustee,
mis sel suvel valmis sai.
Kes on Jaan Alver?
Olen tavaline inimene. Koostööaldis. Pean oluliseks teistega kogemuste vahetamist.
Olen avatud uutele väljakutsetele ning pooldan elukestvat
õpet – inimene peab õppima
terve elu, siis ta püsib tänases
konkurentsis noore, tegusa ja
vajalikuna.
Lõpetasin Tallinna Muusikakeskkooli ja Riikliku Konservatooriumi, mis andis tugeva kultuuripõhja. Hariv oli töö
ooperi- ja balletiteatri Estonia
orkestris. Spordielus oli üks

Foto: erakogu

põnevamaid perioode kunagise NSVLiidu purjelauakoondise peatreeneriks oleku aeg.
Vallajuht sai minust 1997.
aastal. 1996. kandideerisin
esmakordselt Viimsi valla volikokku. Sellest kasvas ettepanek asuda Viimsi vallavalitsuses tööle abivallavanemana
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda juhtima. Tänases
töös on Viimsi valla töökogemused väga väärtuslikud.
Hobisid on mitmeid. Suvel
purjetan, surfan ning mängin
tennist, talvel sõidan lumelauaga. Kevad ja sügis jäävad
teatri ja kontsertide jaoks.
Uueks hobiks on mul rahvatants, milles juba 5 aastat osaline olen olnud.
Purjetamispisiku andis mulle Tiit Haagma, jääpurjetamise
maailmameister ja Ruja basskitarrist 1970. aastate alul. Olen
treenerina ette valmistanud
purjelauduri Barcelona olümpiamängudeks – Kaijo Kuusing
saavutas purjelaual 21. koha ja
Mistral MM-l III koha. Mul on
au olla Eesti Jahtklubide Liidu
juhatuse liige.
Purjetamislembese inimesena olen surfanud ka pea
kõigis Keila lahe soppides.
Muuseas, Keila valla rannad
on surfaritele ja purjetajatele
tõeline maiuspala. Suur hea
meel on Keila vallas augustis
toimunud purjetamise maailmameistrivõistluste (noorteklassis Zoom) üle, mis olid ka
terve Harjumaa esimesed maailmameistrivõistlused.

5

Lühidalt
Elektriraudtee üritustesarja „Pühapäevaks
maale!“ lõpetab küllakutse Kivisaare Ratsatallu
Kogu suve kestnud pühapäevased väljasõidud kaunitesse
Harjumaa paikadesse lõpevad
käesoleval pühapäeval. Sarja
viimasel üritusel ootab kõiki
elektrirongiga reisijaid külla Kivisaare Ratsatalu.
Reis Kivisaare Ratsatallu toimub pühapäeval, 29. augustil.
Elektrirong Aegviidu poole sõidab nii kell 10:52 kui kell 12:08
(Balti jaamast). Rongist tulles
tuleb liikuda mööda Piibe maanteed 1,5 km Paide-Tartu suunas
Nikerjärveni, kus talu asub.
Kivisaare Ratsatalu perenaise Ülle Rink sõnul saavad tema
talus omavahel kokku armastus
hobuste ja looduse vastu, sest
lisaks ratsutamisele on võimalik
minna loodusretkedele ja matkadele. “Siinsetes omamoodi
võlupärastes metsades on see
elamuseks omaette,” sõnab
Rink. Talus on kõigil külalistel
võimalik hobustega tegeleda
ning soovijatele tagatakse ratsutamisvõimalus.
Talu asub 65 km Tallinnast,
järvede ja metsade, soode ja
rabade piirkonnas Aegviidus.
Ratsatalus väärtustatakse lihtsust ja naturaalsust. Ratsatalu ja
Aegviidu loodus ootab kõiki külalisi, kas siis koos perega, kallimaga või sõpradega ratsutama.
Lisaks ratsutamisvõimalusele
on talu lähedal Nelijärve supluskohad ning RMK matkarajad.
Kaasa tasub võtta piknikukorv.
Sobiv rong tagasi Tallinna
sõitmiseks väljub Aegviidu peatusest kell 16:26.
Üritustesari toimub ka järgmisel suvel. Värskeimat informatsiooni üritustesarjast leiab
aadressil matkad.elektriraudtee.
ee.

Järgmine doonoripäev
toimub 31. augustil
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas järgmise doonoripäeva teisipäeval,
31. augustil kell 10.00–15.00 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Keila).
Doonoripäeva külastamiseks
tuleks varuda umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5
kuni 10 minutit ning ülejäänud
aeg kulub ankeedi täitmisele,
meditsiinilisele
läbivaatusele
ning väikesele puhkusele pärast
vereandmist.
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab
olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus
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Roherock kutsub tasuta
perepäevale

4.septembril toimub
Keila lauluväljakul
järjekordne Roherock. Sel korral on
ürituse teemaks
„Terves kehas terve
vaim“. Õhtu peaesineja on ansambel
Zetod.

Korvpallurid suvelaagris koos Gert Kullamäega

SPORT

Keila korvpalli lippu
hoiab uuest õppeaastast
Keila Korvpallikool

maret lepiksaar
MTÜ KULTUURIGURU

2010.a. toimuva Roherocki
eesmärgiks on väärtustada
tervislikke eluviise. Tervislike
eluviiside ja väärtuste hulka
kuuluvad Eesti toit ja kodus
valminud söök ning jook, liikumine värskes õhus, vaimse
ja füüsilise heaolu eest hoolitsemine; hoolimine ja tegelemine laste ja noortega ning
pereväärtuste hoidmine.

Tarmo hein

MTÜ KEILA KORVPALLIKOOL

Roherocki peaesinejaks on ansambel Zetod

jne. Õhtupoole saab proovida
Perepäeval leidub tegevusi põnevat ala disc-golfi, mida
kõigile
Keila terviseradadel mängida
Roherock toimub juba kol- saab, kuid mis siiani on millemandat korda, kuid esma- gipärast olulise tähelepanuta
kordselt ei ole
tegemist vaid
noorteüritusega, vaid pere“Roherock toimub juba
päevaga,
kus
kolmandat korda, kuid
tegevusi leidub
esmakordselt ei ole
kõigile. Päeva
viib läbi Keilast
tegemist pelgalt
pärit Viljandi
noorteüritusega, vaid
kultuurikolledperepäevaga,
ži tudeng
kus tegevusi leidub
Maaja Hallik.
Avatud on
kõigile. Roherockil
lasteala,
kus
toimub laat, kus müüakse
kõige pisemad
põllusaadusi, liha,
saavad
meisterdada ja erijuustu, mett ja muud
nevaid mänge
head ning paremat Eesti
mängida. Osa
toitu ja vajalikku kraami.”
saab võtta matka- ja kalastamise töötoast. Lisaks saab jäänud. Männikusse seatakse
hüpata batuudil.
üles ka orienteerumisrada,
Toimuvad erinevad liiku- millel kõik soovijad oma kaarmismängud ja -tutvustused. dilugemisoskusi proovile saaEakamad on oodatud tutvu- vad panna.
ma kepikõnniga, õppida saab
Roherockilt saab korraldus
õiget rulluisutamist – kuidas meeskonna poolt koostatud
sõita õiget sammu, pidurdada kõikide Harjumaa tervisera-

dade infovoldiku.
Üleval on ka näitus, kust
leiab pildimaterjali enda tervisliku eluviisi kohta analüüsi tegemiseks. Näituse põhjal
toimub ristsõnamäng. Veel
saab osa võtta retseptivõistlusest ja kogu päeva kestvast
fotojahist. Loomulikult on
kõigile parimatele mängijatele
ja võistlejatele auhinnad.
Esmakordselt toimub Roherockil laat, kus müüakse
põllusaadusi, liha, juustu,
mett ja muud head ning paremat Eesti toitu ja vajalikku
kraami. Neile, kes soovivad
laadale müüma tulla, siis võtke
ühendust aadressil kadi@kultuuriguru.ee tel. 53494683.
Laadal puudub kohamaks!
Laval astuvad üles erinevad
ansamblid, kes esmakordselt
said välja valitud konkursikorras. Lavale astuvad ansamblid
Frau Moses, Peachpuff, Spaks,
Our Story, Keilast pärit ansambel The Nymph, Noortebänd
2010 konkuri sõitja X-Panda.
Õhtut jäävad lõpetama Zetod.
Roherockil ollakse kaine.
Täpsem Roherocki ajakava
ilmub juba järgmises Keila
Lehes.

fotojaht
Kogu päeva kestev fotojaht
Roherockil toimub kogu päeva(kell 12.00 – 22.00) kestev
fotojaht. Võistluse reeglid ei ole keerulised:
• Tuleb teha ülesvõtteid ja saata need (JPG või TIFF) aadressile roherock@roherock.ee, või tuua plaadid (plaati ei tagastata) Keila Avatud
Noortekeskusesse, Paldiski mnt 28F kuni 17.septembrini 2010
• Juurde tuleb lisada oma kontaktandmed – nimi, telefon, e-mail
• Parimaid autasustatakse kategooriates: parim foto(esitada 1-2 fotot) ja parim reportaaž (kuni
40 pilti)
• Autoritel palume juurde märkida, milliseid pilte tuleks hinnata parima foto, milliseid parima
reportaazi kategoorias.
• Pildistajale võib fotojaht alata juba kell 7 hommikul, kui saabuvad esimesed töölised ja lõpeb
siis, kui viimased koristustööd on tehtud

FOTO: erakogu

retseptivõistlus
Tervislike toitude
võistlus
Retseptivõistlusel saab osaleda kolmes kategoorias:
soolane toit, magustoit ja
mittealkohoolne jook.

Reeglid on lihtsad:
• Eestimaine tooraine,
säästlik, lihtne valmistada.
• Toit tuua koos retseptiga
paberil Roherockile retseptivõistluse telki kella
12.00-12.30 vahel.
• Kogus on arvestusega
nii, et seda saab maitsta
5-liikmeline žürii.
• Žürii hakkab toite ja jooke
hindama kell 13.00 ja
võitjad kuulutatakse välja
õhtul.
Kuna tegemist on sellise
aastaajaga, mil mets annab
oma ande ja aedades on
valminud erinevat sorti viljad, siis on väga teretulnud
ka mitmesugused hoidised.
Lase loovusel lennata või
elusta vana, kuid unustuste
hõlma vajunud retsepte!

2010/2011 õppeaastast alustab Keilas korvpalli arendamisega MTÜ Keila Korvpallikool.
Keila Korvpallikooli eesmärgiks on anda lastele ja noortele korvpallialast haridust ning
kohtuniku- ja treeneritöö kvalifikatsioon. Lisaks õpetada
sportlikku ellusuhtumist ja
ausa mängu põhimõtteid selleks, et korvpall oleks Keila
linnas ja selle lähiümbruses
jätkusuutlik spordiala. Kooli
üheks eesmärgiks on kasvatada Eesti rahvuskoondisele
järelkasvu.
Keila Korvpallikool tutvustab Keilat kui spordilinna,
kuid see pole pelgalt ühe linna
ettevõtmine, vaid koondab ka
Keila ümbruses asuvate valdade noori korvpallureid. Keilast
peaks kasvama välja piirkondlik korvpallikeskus.
Esialgu tegutseb korvpallikool mittetulundusühinguna.
Koolitusloa hankimine nõuab
aega ja majanduslikke vahendeid, vastavad tingimused
loodame täita tuleva aasta septembriks.
Korvpallikooli jaoks on tähtis pakkuda lastele kvaliteetset
vaba aja sisustamist, ent sport
on eelkõige võistlus ning seepärast pööratakse suurt tähelepanu just võistlusspordile.
Korvpallikooli treeningurühmad osalevad omavanuste
Eesti meistrivõistlustel ning
neid juhendavad kvalifitseeritud treenerid. Just võistlustel
osalemine annab lastele treeningutel omandatud oskuste
kohta kõige täpsemat tagasisidet.
Lääne-Harju Spordiklubist ja spordiklubist „Marcus“ on
Keila Korvpallikooli üle tulnud
115 õpilast ning
on moodustatud
treeninggrupid
alates esimesest
klassist kuni gümnaasiumi lõpuklassideni välja.

Juba suvel tegutsesid Keila
korvpallitreenerid oma koolile
mõeldes ja selles vaimus. Juunis korraldati treeninglaager
Läänemaal Tuksi spordibaasis,
kus külalistreenerina osales ka
viimaste aastate Eesti esisnaiper, nüüdseks Eesti koondise
ja Tartu Rocki treeneriks asunud Gert Kullamäe.
Lisaks vaheldusrikkale treeningule vestles Kullamäe lastega, meenutades oma korvpalluritee algust ning andes
kasulikke vihjeid, kuidas tippkorvpalluriks saada. Kuna laste poolt tulnud tagasiside oli
väga positiivne ning oma ala
tippudega koos harjutamine
mõjus motiveerivalt, jätkame
tuntud inimeste treeningutele
kutsumist ka algaval hooajal.
Lisaks treeningute korraldamisele ning Eesti meistrivõistlustel osalemisele, kavandame
mitmeid sõite välisturniiridele
naaberriikidesse Lätti, Leetu,
Soome ja Venemaale. Jätkame
ka Keila kevadturniiri, juba
heaks traditsiooniks saanud
kolm-kolme vastu turniiri ning
osavaima korvpalluri võistluse
korraldamist. Võtsime eesmärgiks ka Keila noorte meistrivõistluste läbiviimise.
Korvpall on aastakümneid
olnud Eesti populaarseim
spordiala ning sellega tegelevad poisid ja tüdrukud on
kaaslaste silmis kõrges hinnas.
Kutsume kõiki, ka esimese
klassi õpilasi, oma treeningutele – vaba aeg saab hästi sisustatud ning sportlikud eesmärgid täidetud!
Saaliajad on üleval aadressil
kid.planet.ee/plakat.pdf

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
ETTEVAATUST! NÄITUS!
26. august - 17. oktoober
Maanteeameti näitus liikluskasvatuse ajaloost
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni - 5.september
Harjumaa muuseum

kontsert
SEGAKOOR „KEILA“ KONTSERT
Harjumaa muuseumi sünnipäevale pühendatud rõdukont-

sert
28. augustil kell 15.00
Kontsert ja muuseumisse
sissepääs prii.
Harjumaa muuseum

muud üritused
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak
www.roherock.ee
V.PLEESI NIMELINE KARIKAVÕISTLUS TULETÕRJESPORDIS
17.september
X Vello Pleesi nimeline karikavõistlus tuletõrjespordis
toimub Keila Koolis, Keila
Tervisekeskuses, Kloogaranna
Noortelaagris ja Klooga õppebaasi territooriumil.
Algus kell 9.00 Keila Kooli
fuajees.

Palju õnne!

SÜGISLAAT
11.september kell 8.00 – 16.00
Korraldab Keila aianduse ja
mesinduse selts
Keilas, Tuula teel , Kiriku kõrval

30.07.2010
08.08.2010
10.08.2010
13.08.2010
20.08.2010

kogudus
14.pühapäev pärast nelipüha
Jumalateenistus armulauaga.
29.august kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Mälestame igavikku lahkunud

Laine
Maalmanni
ja avaldame kaastunnet Ly
ja Veikole lastega.
Naabrid Vallsalu, Rank,
Kelement, Kubjas, Kreek,
Mägi, Õunapuu

BEL CANTO

Tunnid toimuvad Keila
Kultuurikeskuses,
Keskväljak 12:
K. 16.15 - 17.00
1 - 2 a.
E. ja K. 17.15 - 18.00
3 - 4 a.
E. ja K. 18.10 - 18.55
5 - 6 a.
E. ja K. 19.00 - 19.45 7 - 9 a. (Edasijõudnutele)
Info ja registreerimine 56 455 477
e - mail : belcanto@hot.ee

Tähelepanu kõik
lauluhuvilised lapsed!
Sille Krooni laulustuudio alustab uut
hooaega ja võtab vastu uusi
laululapsi.
Lisainfo kodulehel
www.sillelaulustuudio.ee
Regristreeruda saab meiliaadressil
sille.kroon@mail.ee või telefonil 55524401

Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev,
sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere
ainsaks allikaks on teine inimene. Verd loovutades on Sul
võimalus aidata paljusid eluohtlikus seisundis inimesi.
Doonorivere toel on võimalik teha ka paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse riski tõttu
sooritada.
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45
minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit
ning ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast
vereandmist. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd. See
moodustab kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest.
Vere maht taastub kohe, vererakkude arv keskmiselt 72
tunni jooksul.

Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate
verevarud on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine
mure, sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu
sattuda ka meie sõbrad, lähedased ja tuttavad ning
doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda ka
meie enda elu.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga
www.verekeskus.ee

Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada 6 kuu
möödudes.
Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga
isikut tõendav dokument.

Sina saad aidata!

		
		
		
		
		

Isabel Eendla
Raiko Vainsalu
Kyra Marielle Vahter
Johannes Laur
Risto Pert

Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja hell.
Mälestame kallist isa ja venda

Heino
Rumberg`i

31.08.1930 – 10.08.2008
80-ndal sünniaastapäeval.
Tütred Mare ja Reet peredega
ja õde Nelly perega

TÖÖ

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

Töökas ja kohusetundlik
noormees otsib tööd. Olemas
üldehitus eriala ning keskharidus. Tel. 56365017

Soome rahvusest pensioniealine meesterahvas soovib
soodsalt üürida väikese korteri Keilas. Olen aus ja karske
mees, ei joo, ei suitseta! Tel.
530016787.

Rukkilille Lasteaed; Kruusa 23; Keila võtab tööle 0,5
koormusega logopeedi. Info:
5226671; ylle@rukkilill.eu.

ost/müük
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab Keilas järgmise doonoripäeva
teisipäeval, 31. augustil kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17,
Keila).

Sündinud

Kuulutused
kinnisvara

laste laulustuudio ootab endiseid ja uusi laulusõpru
uuel õppe-aastal laulma, tantsima,

7

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2250.- ja puitbriketti 2160.- tonn. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa puidugraanulid ja
puitbriketti. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu .

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteineird ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.

Osvald Catering otsib oma
meeskonda Tabasalus pagaritkondiitrit. Tööaeg, palk kokkuleppel, elukoha võimalus. Lisainfo tel: 5063343 või jonel@
osvald.ee
OÜ Varahooldus võtab tööle majahoidja SOS Lasteaeda, Mudaaugul. Täpsem info
tel.6391420
Arvo Pärdi Keskus otsib
aednikku Laulasmaale, kelle
ülesandeks on aia korrashoid
aastaringselt.
Talveperioodil
koormus väiksem. Huvi korral
helistada telefonil 6040470.

muu
Ära anda jänes. Kaasa anname puuri, sööginõud ja kõik
muu vajaliku. Tel. 56455072
Kaduma läinud väiksemat
kasvu, valge siiami kass. Nina
ja käpad musta värvi (parem
käpa ots valge). Inimestega
väga sõbralik. Kaduma läks
Vasara 4 maja juurest 30.ndal
juulil 2010. Leidmise korral
helistada 55566009. Leidjale

sümboolne vaevatasu!
Keila Lasteaed Miki kutsub
1-3 a. lapsi laulma, tantsima,
võimlema ja kunstiga tegelema. Täpsem info: Keila Jaama
10; 6782692.
Toome ehitusmaterjalid objektile! Pakume soodsalt kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri,
katusematerjale (plekk, kivi),
tänavakive, segusid, armatuurvõrke, kile, jne.
Lisaks toome kalluriga pinnasetäidet (muld, liiv, killustik) ning pakume pööningute
soojustamiseks puistekivivilla
ja –klaasvilla paigaldust puhuriga üle Eesti. www.tarnekor.
ee, tellimine: info@tarnekor.ee,
tel.53321522, 53029454, faks
6781616.
Fotokoda OÜ otsib Keila
Keskväljaku või Raudteejaama
ümbruses äriruume fototenuse pakkumiseks. Põrandapind
alates 20m2. Pakkumised palume saata e-meilile info@fotokoda.ee.
Tasuta perepäev ootab laadale kauplejaid! Perepäeva
laat toimub Keila Lauluväljakul
4.septembril kell 12.00-17.00.
Meil ei ole kohamaksu!
Eelistatud on toiduga kauplejad – oodatud nii juurikad, liha,
kala, jahutooted, hoidised, metsasaadused jms. Vajalik eelregistreerimine: tel. 53494683
või kadi@kultuuriguru.ee.
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KEHA Spordikool
kutsub kõiki uusi ja
olemasolevaid õpilasi infotunnile
7.septembril 2010 kell 18.00
Keila Tervisekeskusesse.

Avasime Paldiskis uue

MUSTA VANAMETALLI
KOGUMISPUNKTI

EESTI PARIMAD
HINNAD
ERAISIKUTELE
Kogus alates 1 tonn
RAE PÕIK 10B, PALDISKI
(Paldiski lõunasadama territooriumil)

Avatud tööpäeviti 8.30-16.30
Tel 6722 758, faks 6722 759

HEA ÕPILANE JA ÜLIÕPILANE!
1. SEPTEMBRIL ON UJUMINE TERVELT

50% SOODSAM!

Kohal on treenerid, kes jagavad
informatsiooni korvpalli, võrkpalli, ujumise ja
suusatamise treeningute kohta ning annavad
vajalikku nõu.

*pakkumine kehtib 01.09.2010 ning ühekorra piletile.
Kohtumiseni Keila Tervisekeskuses!

www.tervisekeskus.eu

Registreerimine treeningutesse infotunnis või
kodulehel www.keilakool.ee
Lisainfo telefonil: 673 7634
Ootame Teid!

BEEBIDE VÕIMLEMINE!

KEHA Spordikool

ALATES 07.09.2010 TEISIPÄEVITI KELL 12.00
KEILA TERVISEKESKUSES!
Tunnid toimuvad kogenud treeneri juhendamisel
Keila Tervisekeskuse rühmatreeningute saalis.

Beebide võimlemise
5-korra kaart
375.- krooni (23,97 €)

Keila Tervisekeskus võtab tööle

TUBLI TÖÖMEHE

Kaart kehtib 60 päeva. Uutele klientidele on
esimene tund tasuta.
Peale treeningut saab lõõgastuda koos beebiga
veekeskuses!

kelle ülesanne on igapäevaselt maja korrashoiuks
vajalike hooldus- ja remonttööde teostamine;
Kasuks tulevad kogemused nii san.-tehniliste,
küttealaste kui elektrialaste töödega.
Võimalus töötada paindliku töögraafikuga.

Registreerimine ja lisainfo telefonil 673 7637,

www.tervisekeskus.eu

Kui tunned, et soovid oma oskused panustada Keila
ühe enimkülastatava hoone heasse välimusse, siis
saada oma cv e-postile tervisekeskus@keila.ee
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Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com



