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Foto: doris matteus

Eelmisel neljapäeval tutvustati Keila linnavalitsuses Jõepargi detailplaneeringu
uut eskiisi, mille joonis ilmus ka reedeses
Keila Lehes. Eskiisi ning maaüksuse omaniku kavatsusi tutvustasid arhitekt Ilmar
Heinsoo ning omaniku esindaja Keit Pihl.
Eskiisiga säilitatakse suuremal
osal jõesaare alast looduspark.
Arheoloogiamälestisena kaits-

vaba aeg

tava ala ja Keila jõe parempoolse peaharu vahele planeeritakse
kaks väikeelamukrunti, tihedam

hoonestus kavandatakse Linnuse tänavast põhjapoole, kuhu
planeeritakse rida-, terrass- ja/
või galeriielamud. Kahekorruselistesse elamutesse kavandatakse kokku 44 korterit.
Avalikule arutelule olid tulnud eskiisiga tutvuma mitmed
jõesaare elanikud, samuti Harjumaa Muuseumi töötajad ning
huvitatud linnakodanikud. Pea-

mised küsimused ning vastuväited tekkisid seoses kavandatavate korterelamute mahuga.
Nimelt kavandatakse Linnuse
tänava äärde lisaks olemasolevale asustusele mitu korterelamut
kokku 44 korteriga, mis toob
kaasa ka liiklusintensiivsuse
kasvu Linnuse tänaval. Omanik
viitab kortereid planeerides asjaolule, et piirkonnas on ajaloo-

sport

Kohviku Luuk
avas Lu:k
lk 6

liselt olnud aktiivne hoonestus.
Keila linnaarhitekt Kaire
Koitne ei usu, et eelmisel nädalal toimunud koosolek jääb
viimaseks. Praegu on kõigil
võimalus esitada omapoolseid
mõtteid ning vastuväiteid, mille põhjal siis saab arendaja koos
projekteerijaga oma otsused
teha ning eskiisi uuesti arutelule tuua.

lk 3

Ühisgümnaasiumi
akende lõhkujad
said karistuse
Kevadel koolimaja akende
kallal vanaalitsejad said
lõhkumise eest karmi
karistuse.
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Jätku leiba

Õpetaja aitab ühiskonda luua

On leivanädal. Leivast räägitakse ja leiba süüakse.
Lastele tutvustatakse leiva saamislugu ning inimesi kutsutakse üles ise leiba küpsetama.
Minu koju sattus uus elanik ehk leivajuuretis umbes
aasta tagasi, kui külas viibides ning perenaise enda küpsetatud leiba kiites lipsas üle huulte mõtlematu lause:
„Olen juba mõnda aega plaaninud ise leiba küpsetada,
aga näe juuretist ei ole.“ Mõne minuti pärast oli juuretis
mul käes ning järelikult tuli mõte teoks teha. Hirm oli esialgu küll, sest kuigi juuretise andja väitis vastupidist, pidi
kuulu järgi tegemist olema eriti pika ja keeruka tööga.
Selgus, et kuulujutus oli tõde vaid pool – protsess on küll
pikk, kuid sugugi mitte nii töömahukas. Enamuse tööst
teeb leib iseseisvalt.
Selgub, et ei tasu karta ka juuretise iseloomu. Tõsi,
olen minagi ta paaril korral ära küpsetanud ning pidanud kolleegidelt uue küsima, kuid see-eest selgus, et
tegemist on vägagi elujõulise olendiga. Nimelt sai ta ka
peale terve suve puutumatult külmkapis seismist vägagi
edukalt oma tööga hakkama.
Leib on hea ja eriti hea on värskelt ahjust tulnud iseküpsetatud leib. Ainult üks häda on – saab kiiresti otsa.

Õpetaja ja
lapsevanem on
ühiskonna loojad.
Suuresti õpetajate tegevuse ja
tegemata jätmiste
tulemusena tekib
keskkond, milles
kujuneb uus, pealetulev põlvkond. Kes
õpetaja on?
Mida ta teeb?

Doris matteus
doris@keila.ee

erki fels
õpetaja
Ma ise olen olnud pikka aega
pealiskaudne ja arvanud, et
õpetajakutse seisneb selles, et
tullakse klassi ja kantakse ette
materjal (kusjuures kõige olulisem on laitmatu ainealane
kompetents).
Eks see ole vist üldine seisukoht: see, mida üldsus õpetajalt nõuab, on aine selgitamine
õpilasele.
2aastase
imelühikese kogemuse kaudu
olen aga õppinud omaenda
õpetajatelt ja õpilastelt, et tegelikult on õpetajakutse sügavam ja selle raskuskese ei peitu
ainult õppeaine selgitamises.
On palju rohkem küsimusi,
mida õpetajad endalt ikka ja
jälle küsivad.
Kuidas aidata lapsel kujuneda teistega piisavalt sarnaseks, et temaga oleks võimalik
suhelda, ja samas piisavalt eriliseks, et temaga oleks mõtet
suhelda?
Kuidas õpetada ja kasvatada,
et laps areneks tänu õpetajale,
mitte hoolimata õpetajast?
Kuidas otsustada, kas hariduse lõppsiht peaks olema lapse
vastavus mingitele standardi-

Kuidas olla autoriteetne, mitte autoritaarne?
tele (nt riigieksam) või valmisolek tulevikuks (nt elu)?
Kuidas tabada iga lapse anne?
Kuidas mõelda-käituda-olla
seesugune, et õppimisel tunneks end kõige olulisemana
õpilane (mitte tema ema, õpetaja ise, keegi ministeeriumist,
ammugi mitte aine, materjal,
riigieksam)?
Kuidas säilitada rahu ja näha
igas lapses imetlusväärset isiksust, ehkki nad aeg-ajalt käituvad omamoodi ja viskavad
vempe?
Kuidas õpetada nii, et ei õpetaks kogemata õpitud abitust,
mis on väga kergesti õpitav ja
pahatihti lapsele õpetatud kellegi poolt?
Kuidas fakti-, aine- ja teooriakesksest õppest hoolimata
muuta tund piisavalt huvitavaks, et oleks üldse lootus võita „klaviatuuri klõpsiva põlv-

Foto: sxc.hu

“Ma ise olen
olnud pikka aega
pealiskaudne ja
arvanud, et
õpetajakutse
seisneb selles, et
tullakse klassi
ja kantakse ette
materjal.
Eks see ole vist
üldine seisukoht:
see, mida üldsus
õpetajalt nõuab,
on aine
selgitamine
õpilasele. ”

Nädal piltides

konna“ tähelepanu?
Kuidas saada aru, kui laps ei
saa aru?
Kuidas olla õiglane ja aus olukorras, kus on kohustuseks
tehtud hinnata nii paljusid nii
erinevate võimetega lapsi?
Kuidas olla autoriteetne, mitte autoritaarne?
Eks oska iga õpetaja siia lisada veel palju teisi olulisi küsimusi, mis ei olegi niivõrd
seotud õppeainega, vaid just
inimestega. See näitab, kui rikas ja lai on õpetaja elukutse,
hõlmates palju enamat kui eksamitulemuste põhjal koostatud pingerida või ekool.
Üks Keila Kooli õpetaja ütles mulle kord, et selleks, et
olla hea õpetaja, tuleb esmalt
olla hea inimene. Ja see küsimus ei ole mitte pelgalt õpetajatele, vaid meile kõigile: kuidas olla hea inimene?

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.

Eelmisel reedel sattus linna veok. Juhil oli küll linna sõiduks
luba olemas, kuid rikkus marsruuti.

Keila nädalaleht

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

Foto: timo suslov

Keilas õitsevad maasikad. Pilt on tehtud 3.oktoobril

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: erakogu

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

Uudised

Reede, 08.10.2010 • Nr 36 (139)

uudis

Jõe pargis põrkuvad
erinevad arvamused
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Mati Õunloo, Keila linnavolikogu keskkonnakomisjoni
esimees
Olen sama meelt nagu paljudki, et maju planeeritakse sinna
liiga palju. Alustades muuseumi juurest – päris ümber ei
tasu mõisahoonet piirata. Ka
kunagise karjakastelli kohale
kavandatav hoone meenutab
pigem kindlust. Sinna sobiksid
ehk eramud või paarismajad,
see oleks maksimum. Praeguses versioonis on tegu pigem
korrusmajaga. Hingamisruumi on rohkem vaja ning peab
jääma ka vaba läbipääs jõekaldale. Fakt on see, et täielikult
ehitamist ära keelata ei saa,
omanikul on õigustatud ootus
oma maad kasutada, kuid ehitustihedus võiks väiksem olla.
Liiklusprobleem tekib ka kindlasti. Kahe üksikelamukrundi vastu ei ole – on loomulik,
et omanik soovib omale maja
ehitada. Oluline on jälgida, et
jääks vabalt kasutatav kallasrada. Järgima peaks ka ettenähtud jõekaitsetsooni. Jõge on
Keilas nii väike jupp, et selle
kallast ei saa täis ehitada.
Andres Matteus, Linnuse tänava elanik
Minu arvamus on, et kõigepealt

KEILA
KOOL

tuleks läbi mõtelda ja välja uurida võimalused, et parki üldse ei ehitataks. Võitjaks oleks
suurem osa Keila linnast, sest
lõuna-Keilas ju tegelikult haljasala inimeste puhkamiseks
ei ole. Samuti käivad siia parki Luha ja Pae tänavate kandi
inimesed. Kavandatavas mahus täisehitamisega jääb park
suures osas ainult seal elavate
inimeste jaoks.
Kui see ei ole mõeldav, tuleb hakata vaatama ehituste
mahtu. 44 suurt korterit tähendab 75-80 auto igapäevast
liiklemist Linnuse tänaval,
mille sõidutee osa on 4 m lai,
puudub kõnnitee ning selle rajamise võimalus. Kolm
olemasolevat elamut asuvad sõidutee servast 4-4,5 m
kaugusel. Kõik need asjaolud
viitavad sellele, et praeguste
elanike elamise tingimused
halvenevad tunduvalt. Ehitusmahtu ei saa põhjendada
ka ajaloolise asustusega, nagu
seda püütakse praegu teha.
Nimelt:
- vanasti oli piirkonnas karjakastell, mitte elamu;
- Linnuse 3 oli 6 väikese korteriga elamu, selle maht oli kavandatavast majast 3-4 korda
väiksem;
- muuseumi taga oli väike paari toaga majake, mitte mitme
boksiga ridaelamu.

Peeter, Koidu tänava elanik
Kui park oleks korras, siis
ma majade ehitamist sinna ei
poolda. Aga kuna see park on
rohkem mets kui park, siis minupoolest võib sinna ehitada,
kui elamurajooni ehitus garanteerib ülejäänud pargi kordategemise ja korrashoidmise.
Karmo
Majade ehitamise vastu mul ei
oleks midagi. Park on kena ja
elaks seal isegi.

3

Lühidalt

(algus lk 1)

Minu jaoks on kogu planeeringu juures kõige suurem
küsimus turvalisus. Paljud
vanemad on mures, et lapsed
käivad jões üksinda ujumas.
Kas ja kuidas suudetakse planeeritavates ujumiskohtades
tagada turvalisus ja järelvalve? Küsimusi tekitab veel see,
kuidas planeeritakse ligipääs
ujumiskohtadesse.
Üks ujumiskoht jääb täpselt elamute taha. Veel huvitab mind sildade olukord. Kas

ehitatakse sildu juurde, et
jõesaarele pääseks igalt poolt.
Praegu on Koidu tänavalt tulles suurvee ajal võimatu üle
jõe saada. Pooltel planeeritavatel ujumiskohtadel aga pole
mõtet, kui jõgi ei ringle. Linnuse tänava alt tuleks tagada
vee läbivool.
Kui vesi liigub ja jõgi puhastatakse, saaks lõpuks Keilas ujumas käia.

MTÜ Providus pakub endiselt tasuta õigusabi
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi
III kursuse tudengite Eve Uiboupini ja Kristina Harkovskaja
vastuvõtt toimub igal esmaspäeval kell 15.30 - 18.30 Keila
Linnavalitsuses.
Vastuvõtule
saab registreerida telefonil 56
738 631, kirjeldades lühidalt
probleemi sisu. Juhul kui registreeritud klienti ei ole ootamas, teenindatakse ka elavat
järjekorda.
Seoses
bakalaureusetöö
kirjutamisega planeerivad üliõpilased viimaseks vastuvõtu
päevaks 13.detsembrit käesoleval aastal.
Aidatakse inimesi eelkõige
probleemi lahendamise viisi
valimisel, andes soovitusi ka
edaspidise tegevuse osas.
Oma probleem või küsimus
on nüüdsest võimalik edastada
ka elektrooniliselt MTÜ Providus kodulehe kaudu aadressil
www.providus.weebly.com. Õigusnõuandja lahendab isiku
küsimuse sõltuvalt asja keerukusest mõistliku aja jooksul
kuid mitte kauem kui kahe nädalaga.
MTÜ Providus e-posti aadress
on noorjurist@gmail.com.

Keila Kooli humanitaar- ja sotsiaalainete õppetool

Humanitaar- ja sotsiaalainete õppetooli
tegemistest ja plaanidest vestleme õppetooli juhi Heli Israeliga.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Millal õppetool loodi ja kes
sellesse kuuluvad?
Humanitaar- ja sotsiaalainete
õppetool loodi 2009. aasta sügisel, nagu teisedki õppetoolid.
Õppetooli ülesehitus on üsna
sarnane sellele, kuidas uues,
2011. aastal kehtima hakkavas õppekavas on õppeained
rühmadesse paigutatud. Meil
on ühendatud kaks ainegruppi: eesti keel ja kirjandus ning
sotsiaalained.
Sotsiaalainete
hulka kuuluvad ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus
ja filosoofia. Lisaks kuuluvad
õppetooli veel kunstiajalugu
ja draamaõpe. Kokku tegutseb
õppetoolis 15 õpetajat.
Kuidas õppetooli töö on korraldatud?
Eesti keele õpetajate tööd kureerib õpetaja Hurmi Väljamäe.
Kuna meid on palju, siis sageli

arutame lahendamist ootavaid
küsimusi esmalt oma valdkonnast lähtuvalt ning alles seejärel koos.
Millises suunas õppetool areneb? Kas tuleb nn ajastute
õpetamine, kus nii kunsti- ja
ajaloo- kui keele- ja kirjanduse õpetajad käsitlevad
kõik näiteks renessansi või
barokki ühel ajal, aga oma ainest lähtuvalt?
See on ainetevaheline integratsioon ja seda tuleks kindlasti
teha, kuid teatavad piirid seab
ette riiklik õppekava. Toon
näite teisest valdkonnast. Kui
närvisüsteemi ehitust õpetatakse 12. klassi bioloogias, siis
10. klassi psühholoogias oleme
seda teemat juba käsitlenud.
Ühiseid väljundeid on kindlasti võimalik leida, mõne teema
puhul saab teha head koostööd
mitme aine seisukohast.
Milliseid lisavõimalusi annab

õppetooli loomine õpetajatele, õpilastele, koolile tervikuna?
Õppetoole ei ole loodud mitte
õpetajate tõttu, vaid ikka õpetamise pärast ja õpilaste jaoks.
Valdavalt teostab õpetaja ennast õpilaste ees. See on väga
vahva ja vajalik, kuid õppetoolis on tal võimalus suhelda
tööalaselt ka kolleegidega ja
seeläbi muuta õppeprotsessi
paremaks ning huvitavamaks.
Meie õpilased saavutasid eelmisel aastal väga häid kohti
üle- eestilistel konkurssidel
näiteks lingvistikas, ajaloos
ning ka omaloomingus.
Mida on õppetoolide loomine
koolis muutnud?
Enne õppetoolide loomist olid
Keila Koolis ainesektsioonid,
kuhu kuulusid ühe aine õpetajad. Õppetoolid lihtsalt koondavad varasemaga võrreldes
veidi erinevaid aineid. Õpetamine on siiski jäänud samaks.
Õpetaja lähtub eelkõige oma
ainest ja seejärel püüab seda
ühildada teiste ainetega. Õppetoolisisene koostöö võimaldab

Linnapea tänas haridustöötajaid

Esireas vasakult: Iiris Oosalu, Kai Kulbok, Heli Israel, Tiina
Murdla, Allie Vernik. Tagareas vasakult: Merike Vent, Marion Miilen, Eva Pahlberg, Hurmi Väljamäe, Hille Vasmann,
Tiina Veisalu
seda päris hästi. Õppetool on
toetav süsteem õpetaja jaoks,
koht, kus oma mõtteid avaldada. Seeläbi muutub paremaks
ja sõbralikumaks õhkkond ka
koolis tervikuna.
Mida tahaksite öelda oma õppetooli iseloomustamiseks?
Humanitaar- ja sotsiaalainete
õppetooli kuuluvad õpetajad
on kõik väga loovad ja origi-

naalsed inimesed, kes oskavad
läheneda teemadele erinevatest
külgedest. Meil on väga fantastiline seltskond. Ükskõik,
milline probleem või idee neile
esitada, saab sealt vahvat tagasisidet ning ettepanekuid. Kui
varem arutati kõiki küsimusi
õppenõukogus, siis nüüd saame tegutseda väiksemas seltskonnas ja lahendused tulevad
kiiremini.

Kultuurikeskuses oli õpetajatepäeva pidulik tähistamine.
Pidulikul sündmusel avaldas
Keila linnapea Tanel Mõistus
tänu ning andis tänukirja 36-le
Keila linna haridustöötajale. Tänukirja pälvisid Keila Lasteaiast
Vikerkaar Mare Sooans, Tiiu
Langeproon ja Ringa Kedelauk;
Keila Lasteaiast Sipsik Külli Kivilo, Niina Jürjan ja Malle Klamp;
Keila Lasteaiast Rukkilill Roosi
Amann ja Maret Jürgenson;
Erakoolist Läte Keio Kanarbik;
Keila Muusikakoolist Tiina Kalvet ja Pille Parm, Keila Koolist
Riina Kink, Kaja Peetris, Leelo
Tamkivi, Urve Leomar, Ülvi Aavik, Kairi Arula, Irma Erendi, Elle
Amor, Mari Kolga, Gaily Vaikma,
Karl Erlenheim, Einard Mändla,
Hurmi Väljamäe, Allie Vernik,
Kadri Toom, Helle Turmen, Tiia
Tamsalu, Dinibek Izbatõrov, Sirje Tasso ja Merike Kuklase ning
Keila Ühisgümnaasiumist Raissa Litvinenko, Oksana Orotško,
Svetlana Suldenko, Urve Karring ja Jaana Sirel.
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venekeelne veerg

Aknalõhkujad said karistuse Сегодня в номере
Sel kevadel lõhuti Keila Ühisgümnaasiumil neli akent. Tänaseks on vandaalitsejad tuvastatud ning karistus määratud.
24.aprillil otsustasid paar
kohalikku noormeest peale
jõujookide tarbimist koolimaja
aknaklaaside tugevust testida.
Lõhkujatele sattus peale turvapatrull, kes ka ühe vandaalitsejatest tabas. Praeguseks on
rikkujad kindlaks tehtud ning
kohtu kaudu määrati mõlemale 15 päeva pikkune arest.
Keila konstaablijaoskonna
juht Timo Suslovi sõnul on antud juhtumi puhul hästi näha,

et esmapilgul tühisena tunduval teol võivad olla väga tõsised tagajärjed. „Analoogsetesse vandaalitsemisjuhtumitesse
suhtub politsei väga tõsiselt,“
kinnitas Timo Suslov. „Kahjuks ei tabatud kõiki rikkujaid
kohe, mistõttu uurimisega läks
aega ja viibis ka karistuse määramine. Tavaliselt saab väärtegu alguse alkoholi liigtarbimisest ning antud juhtumi puhul
oli karistus karm – arest. Just
võimalike rikkumiste ärahoidmiseks pöörab politsei suurt
tähelepanu avalikus kohas joobes isikutele.“

Haigekassa nõuab kurikaeltelt nende poolt kaaskodanikele
tekitatud kehavigastuste ravikulud tagasi
Käes on jälle pimedad ajad.
Kurikaelad võivad sellest julgust saada, mis võib lõppeda
kaaskodanikule tekitatud kehavigastusega. Kurjategija tekitatud kõiki kahjusid ei ole
igakord võimalik heastada,
tervis ei pruugi taastuda täies
ulatuses. Oluline on teada kõigil meie kaaskodanikel, et ravimise ajal tasub raviasutusele
ravikindlustus või riik ja hiljem nõuab haigekassa süüdlaselt sisse kõik ravikulud, seega
need kulud maksumaksja kanda ei jää. Kui kahju tekitajal
pole raha oma kahju hüvitamiseks ja on maja, siis pole
välistatud majast ilma jäämine katmaks kaklusega
tekitatud kulusid.
Ravikindlustuse seaduse § 26 lõike 1 kohaselt
on haigekassal tagasinõudeõigus isiku suhtes, kes
vastutab
kindlustusjuhtumi
toimumise eest, mille tõttu
sai kindlustatud isik ravikindlustushüvitisi, samuti kindlustusandjate suhtes, kes on
kohustatud võimaldama hüvitisi sama kindlustusjuhtumi
raames.
Eelnimetatud seaduse sätte
täitmine toimub alljärgnevalt:
1. Kohus saadab haigekassale
tervisevastastes
süütegudes
jõustunud kohtuotsused ja

prokuratuur saadab tervisevastastes süütegudes kriminaalmenetluse
lõpetamise
määrused.
2. Haigekassa kontrollib oma
andmekogust, kas haigekassa
on tasunud nimetatud süütegudes kannatada saanud isikute eest või isikutele ravikindlustushüvitisi, st raviteenuste
arveid, töövõimetuslehti või
soodusravimeid.
3. Haigekassa saadab kah-

ju tekitanud isikule või
oportuniteediga
(kokkuleppemenetlus) lõpetatud asjade
puhul isikule, kes tunnistas
oma süüd, ettepaneku haigekassa poolt makstud ravikindlustushüvitiste vabatahtlikuks
tasumiseks.
Ravikindlustuse seaduse §
26 lõike l sõnastusest nähtu-

Securitas
securitas 1660
02.10 23.44 - Keila gümnaasiumi juures tarvitas seltskond
alkoholi. Isikuid hoiatatud ja minema saadetud.
03.10 02.14 - Selveri parklas
seisis sõiduauto. Teavitatud sissesõidukeelust.
03.10 19.33 - Jaama bussipeatuses tarvitati alkoholi. Isikuid
hoiatatud.
04.10 08.23 - Keila gümnaasiumi territooriumil sõitis keelualalt läbi 2 lubadeta sõiduautot.

Kinni peetud ja selgitatud liikluskorraldust.
04.10 16.46 - Keskväljaku ringil
väike autode kokkupõrge. Pakutud abi, isikud soovisid politseid, politsei kohale kutsutud.
05.10 08.12 - Keila gümnaasiumi territooriumil sõitis keelualalt läbi 2 lubadeta sõiduautot.
Kinni peetud ja selgitatud liikluskorraldust.
05.10 16.05 - Lauluväljakul 1
pink lõhutud.
05.10 18.50 - Säästumarketi
invaliidikohtadel parkisid 2 sõiduautot, millel polnud invatunnust. Teavitatud politseid.

valt ei ole tagasinõudeõiguse
tekkimiseks vajalik kindlustusjuhtumi süüline põhjustamine, piisab põhjusliku seose
olemasolust süüdioleva isiku
teo ja kindlustusjuhtumi tekkimise vahel. Ka asjaolu, et
kriminaalmenetlus on lõpetatud prokuratuuri poolt oportuniteediga, ei tähenda süü
puudumist. Seega tagasinõudeõiguse annab haigekassale
nii kohtuotsus kui prokuratuuri määrus.
2009. aastal on kohtute ja
prokuratuuri poolt haigekassa Harju osakonnale saadetud
kokku 280 otsust ja määrust.
Tagasinõutavad summad varieeruvad alates 184 kroonist
kuni sadade tuhandete kroonideni.
Vabatahtliku tasumise ettepaneku saajatest umbes pooled tasuvad ravikindlustus-

hüvitised haigekassale esmase
nõude alusel. On kohusetundlikke isikuid, kes maksavad
kohe, on neid, kes soovivad

sõlmida maksegraafiku perioodiliseks tasumiseks. Kuid on
ka neid, kellelt tuleb makstud
ravikindlustushüvitisi tagasi
nõuda kohtu kaudu. Käesoleval hetkel on haigekassal Harju
Maakohtus menetluses umbes
60 hagiavaldust. Tagaseljaotsusega on kohus haigekassa
hagi rahuldanud 32 juhul ning
kompromissleping kohtu vahendusel on sõlmitud perioodilisteks tasumisteks 8 juhul.
Paljud süüdlased, kes enamasti on tekitanud raske tervisekahjustuse, kannavad karitust kinnipidamisasutustes
ning üldjuhul puudub neil ka
sissetulek. Sellistel juhtudel
pikeneb haigekassal hüvitiste
tagasisaamine ettearvamatuks
ajaks.
Ettepaneku saajatel tekib
tihti küsimus, et miks ei ole
haigekassa nõudnud neid kulusid tagasi juba kriminaalmenetluse raames.
Asjaolu, miks ei saa haigekassa tsiviilnõuet menetleda koos kriminaalasjaga, tuleneb süütuse
presumptsioonist
kuni puudub süüdimõistev otsus, ei saa
haigekassa
kelleltki
midagi tagasi nõuda.
Haigekassa soovitab hoiduda pahategudest, sest vägivald
ei lahenda probleeme vaid
suurendab neid.

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

Новое кафе
В пятницу, 30 сентября, в городском молодежном центре было открыто новое кафе
«Люк». В торжественном
мероприятии
принимали
участие Тийна Синиярв –
руководитель центра, представитель клуба «Лайонс»
Андри Синиярв и автор идеи
кафе Кармо Тихане. В кафе
будут предлагаться прохладительные напитки и упакованные закуски, которые
можно хранить при комнатной температуре, мюслибатончики и шоколад. В будущем
планируется
предалагать посетителям салаты и мороженое. (стр 6)
Хулиганы наказаны
Этой весной в Кейлаской
Общей гимназии было разбито 4 окна на первом этаже.
К настоящему времени хулиганы найдены, и наказание определено. 24 апреля
несколько местных жителей
достаточно молодого возраста после распития алкогольных напитков решили
проверить на прочность
школьные окна. К счастью,
на место происшествия подоспел патруль, которому
удалось задержать одного
участника. Все участникам
судом назначено наказание:
15-суточный арест. (стр 4)
Изменения в городских
правилах общественного порядка
Целью документа является
обеспечение совместными
усилиями государства и городских властей публичного
правопорядка. Среди наиболее существенных изменений, вступивших в силу с 1
октября 2010 года, в первую
очередь, следует отметить
изменившуюся форму документа. Он стал короче и проще. Во-вторых, уточнено понятие
территории,
подлежащей уборке. Теперь
это территория от границы
частного грунта до дороги.
Городское
правительство
имеет право в порядке исключения специальным указом утверждать различные
территории,
подлежащие

уборке, в зависимости от месторасположения конкретного участка. В прежнем варианте
на
владельцев
частных домов возлагалась
обязанность чистки определенного участка тротуара. В
новом варианте эта обязанность отсутствует. Среди
обязанностей осталась уборка мусора с указанной территории, стрижка газона,
уборка опавших листьев и
т.д. Среди существенных изменений можно отметить
также уточнение понятия
ночного покоя: тишина
должна соблюдаться по рабочим и выходным дням с
23.00 до 07.00, а также в дни
государственных праздников. С более подробной информаций об остальных изменениях
можно
познакомиться в сегодняшнем номере городской газеты. (стр 5)
Порядок
проведения
строительных работ в
городе
На заседании городского собрания, которое состоялось
28 сентября 2010 года, был
утвержден порядок проведения строительный работ в
городе. В первую очередь,
это правила, согласно которым происходит планирование, проектирование и последующее строительство, а
также распределение обязанностей в строительной
сфере между городским собрание и городским правительством. (стр 5)
День учителя
1 октября в городском центре культуры состоялось
торжественное мероприятие, посвященное дню учителя. По случаю торжественного события мэр города
Танель Мыйстус вручил благодарственные грамоты 36
работникам городских образовательных учреждений. В
Кейлаской Общей гимназии
благодарности были удостоены Раиса Ивановна Литвиненко, Светлана Анатольевна
Сулденко,
Оксана
Леонидовна Орочко и Урве
Хейновна Карринг. (стр 3)
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Keilas kehtib uus avaliku korra ja
heakorra eeskiri ning ehitusmäärus
Alates 1.oktoobrist
2010 kehtib Keila
linnas uus avaliku
korra ja heakorra
eeskiri, mis
ühendab kaks seni
eraldi seisnud
reeglistikku.
Uus eeskiri koondab
endas kõik reeglid,
mille eesmärgiks on
tagada avalik ning
heakord Keila
linnas. Lisaks
avaliku korra ja
heakorra
eeskirjale kehtib
alates 1. oktoobrist
ka uus ehitusmäärus. Ehitusmäärus seab reeglid ja sätestab
üldised põhimõtted
Keila linna ruumilisele planeerimisele
ning ehitustegevusele linnas.

Uus avaliku korra ja heakorra eeskiri
Uus eeskiri koondab endas
kõik reeglid, mille eesmärgiks
on tagada avalik ning heakord
Keila linnas, ning on täitmiseks kohustuslik kõigile Keila
linnas elavatele, viibivatele ja
tegutsevatele isikutele ning
varaomanikele.
Avaliku korra nõuetes on
kõige olulisem muutus senikehtinud määrusega võrreldes seotud öörahuga. Nimelt
kui seni oli öörahu rikkumine keelatud ajavahemikul
kella 23.00-st kuni 07.00-ni,
siis alates oktoobrist on pühapäeviti ja riiklikel pühadel
kaaskodanike rahu rikkumine
keelatud kuni kella 10.00ni.
Enne seda kellaaega on keelatud muuhulgas koduste müra
tekitavate välitööde tegemine.
Heakorra tagamise nõuete osas muutub puhastusala
mõiste - puhastusala on ala
kinnistu piirist ja selle laiuselt
avaliku kasutatava teeni (kergliiklusteeni, sh kinnistule sissesõidutee).
Linnavalitsus
võib erandkorras korraldusega kehtestada erineva puhas-

tusala, arvestades konkreetse
kinnistu asendit. Heakorratöid puhastusalal peab tegema
kinnistu omanik: koristama
prahi, niitma muru, koristama
maha langenud puulehed ja
tuulemurru, puhastama maaaluse tehnovõrgu luugi ja resti
jms.
Varasemas määruses oli
kinnistu omaniku kohustuseks
ka avalikult kasutatava kõnnitee puhastamine. Uues eeskirjas seda kohustust kodanikele
pandud ei ole, kõnniteed hoiab
puhtad linnavalitsus.
Heakorranõuete tagamiseks
on eeskirja lisatud säte, mis
keelab mootorsõiduki parkimise sel moel, et ta segab heakorratööd, sh lumekoristust.
Heakorratöid seganud parkiva
mootorsõiduki omanik või kasutaja on kohustatud koristama sõiduki ümbruse lumest
ja jääst ühe meetri ulatuses
sõidukist.
Kinnistu või ehitise omaniku kohustuseks on ka tagada
temale kuuluva ehitise ohutus.
Muuhulgas tuleb viivitamatult

eemaldada kõik ohtlik: lumi,
jääpurikad, kivid, plaadid jms.
Sealjuures tuleb tagada liiklejate ohutus.
Avaliku ürituse korraldamise osas on eeskirja sisse
viidud muudatus taotluse esitamise osas, mis on 14 päeva
enne avaliku ürituse läbiviimise päeva. Kõik taotlusvormid
on kättesaadavad Keila linna
veebilehel. Lisaks on võimalus
taotluse esitamiseks elektrooniliselt aadressile klv@keila.
ee Keila linna avaliku korra

ja heakorra eeskiri on kättesaadav linna kodulehel www.
keila.ee. Heakorraalaste küsimuste korral saab pöörduda
keskkonnanõuniku Ülle Linduse poole (ylle.lindus@keila.
ee, 6790 706). Avalike ürituste taotluste menetlemise osas
saab pöörduda haridusspetsialisti Terje Rämmeli poole
(Terje.rammel@keila.ee, 6790
709).

1 m kaugusele, et ehitamine ja
hilisem hooldamine oleks võimalik omal kinnistul, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi
kokku teisiti.
Väikeehitise (ehitusalune
pind 20-60m²) püstitamiseks
tuleb taotleda kirjalik nõusolek
linnavalitsuselt.
Ehitusseadusest tulenevalt
tuleb kirjalik nõusolek taotleda
ka juhul, kui püstitatakse maaala piiramiseks piirdeaedu,
mille ehitamiseks
on vaja
teostada
kaevetöid (süvend > 30
cm).
Uues ehitusmääruses
sisaldub nõue,
et uute hoonete
0-tsükli valmimisel
tuleb ehitise omanikul /ehitajal esitada
linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostavale ametnikule hoone
+/- 0.00 absoluutkõrguse
kontroll-

mõõdistus. Ehitustöid võib jätkata alles ametniku kirjalikul
nõusolekul.
Õigusliku aluseta ehitatud
ehitisele kasutusloa andmine otsustatakse linnavalitsuse
korraldusega. Kui ehitise asukoha või tehnilise seisukorra
tõttu ei ole võimalik ehitus- või
kasutusluba anda, on õigusliku
aluseta ehitatud ehitise omanik kohustatud ehitise omal
kulul likvideerima linnavalitsuse korraldusega määratud
viisil ja tingimustel etteantud
tähtajaks.
Hoonete välisilme muutmine ning kahe ja enama korteriga elamute välisfassaadile ja
katusele tehnoloogiliste seadmete (sh kliimaseadmete) paigaldamine tuleb kooskõlastada
linnavalitsusega. Kahe ja enama korteriga elamus akende ja
uste asendamine, kui sellega
muutub hoone välisilme, samuti rõdude ja lodžade kinniehitamine ning varikatuste
ehitamine tohib toimuda ainult
ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel. Kinnismälestisel või
selle kaitsevööndis kavandatavad ehitustööd (hoonete rekonstrueerimine, väikeehitiste
püstitamine,
tehnorajatiste
ehitamine, ka tehnoloogiliste
seadmete paigaldamine) tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

Ülle Lindus
keskkonnanõunik
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Lühidalt
Elektriraudtee
pikendas Sõidukaartide
kampaaniat
Elektriraudtee AS otsustas pikendada kampaaniat, mille raames saavad kõik Elektriraudtee
reisijad tasuta Elektriraudtee
Sõidukaardi, kui nad laevad
vähemalt 100 krooni või soetavad perioodikaardi kaardile.
“Esimene partii Sõidukaarte jagati meie jaoks üllatavalt kiiresti
klientidele laiali, et otsustasime
edukat kampaaniat pikendada,”
sõnas Elektriraudtee avalike suhete juht Norbert Kaareste.
Elektriraudtee sõidukaart on
elektrooniline puutevaba kiipkaart, millele saab raha laadida;
perioodikaarte osta ning rongis
arveldada.
“Uus partii Elektriraudtee
Sõidukaarte on tänase seisuga
meile ka saabunud ning juba
homsest alates saab neid meie
klienditeenindajatelt
küsida,”
selgitas Kaareste.
Kampaania kestab 15. oktoobrini. Peale saab jätkuvalt rongist
Elektriraudtee Sõidukaarte, kuid
enam mitte tasuta (kaardi maksumus on 40 krooni).
Rohkem infot Elektriraudtee
Sõidukaardist leiab aadressilt
www.elektriraudtee.ee/soidukaart.

Uus ehitusmäärus
Ehitusmäärus täpsustab planeeringute menetlust ja korraldust, kuid ei tohi väljuda seaduse raamidest ja seepärast ei
ole määrusesse sisse kirjutatud
piiranguid, mis lepitakse kokku
planeerimismenetlusega nagu
kruntide suurused, täisehitusprotsendid, hoonete ja piirdeaedade kõrgused. Ehitusmääruse lisadena on välja töötatud
detailplaneeringu koostamise
ja vormistamise nõuded, mis
kehtivad kuni regionaalministri poolt üleriigiliste nõuete
kehtestamiseni.
Võrreldes
senikehtinud
ehitusmäärusega on uude ehitusmäärusesse sisse toodud
peatükk “Mõisted”, milles
seletatakse lahti planeeri-

mis- ja ehitusvaldkonnas kasutatavad terminid, et nende sisu
oleks kõigile üheselt mõistetav.
Ehitusvaldkonnas on ehitusmäärus viidud vastavusse
Ehitusseadusega.
Uue nõudena on Ehitusseadusest tulenevalt lisatud ehitusmäärusesse kohustus, mille
kohaselt peab kinnistu omanik
linnavalitsust teavitama kavatsusest püstitada kinnistule
kuni 20 m² suuruse ehitusaluse pinnaga väikeehitis.
Vastav vorm teavitamiseks on Keila kodulehel ja

aadressil www.ehr.ee.
Kehtiva detailplaneeringuga
aladel võib väikeehitisi (ehitusalune pind kuni 60 m²) ehitada ainult detailplaneeringuga
määratud hoonestusalale, detailplaneeringuta aladel ei tohi
väikeehitis paikneda kinnistu
piirile lähemal kui 4 m, kui
puudub naaberkinnistu omaniku ja Päästeameti kirjalik kooskõlastus. Nende olemasolul
peab ehitis siiski jääma piirist

Kõige võimekam on Rae
vald
Ev Siseministeerium tellitud
kohaliku omavalitsuse üksuste
võimekuse indeksi tulemuste
järgi asub Keila linn 11.kohal.
Geomedia OÜ koostatud uuringu põhjal on Keila kohalike
omavalitsuste võimekuse indeksi väärtuste järgi Eestis 11.kohal.
Eelmise aasta võimekaimaks
omavalituseks on Rae vald. Teisel kohal paikneb Viimsi vald ja
kolmandal Tallinna linn. Esikümnesse mahtusid veel Saue linn
ja Harku vald.
OÜ Geomedia hindas 226
omavalitsuse võimekuse indeksit leides ühtekokku 28 eri
komponenti ning arvesse läks
näiteks nii elanike arv, kohalik
majandustegevus, töötus, ülalpeetavate arv, omavalitsuse
eelarve ja võlakoormus, omavalitsuse ametnikud ning omavalitsuses pakutavad teenused.
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Lühidalt
Keila Kooli
kergejõustiklased
sõpruskohtumisel

Värske Keila meister meeste arvestuses on Timo Suslov

foto: valdur vacht

sport

Disc-golf meelitab
mängijaid

Disc-golfi rada on
Keila terviseradadel
olnud juba rohkem
kui aasta, kuid alles
nüüd hakkab mäng
populaarsust võitma.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Augustis toimunud seeriavõistlus meelitas juurde palju mängijaid ning eelmisel nädalal toimusid esimesed Keila lahtised
meistrivõistlused. Praegu võib
öelda, et Keila rada on kõige
mängitavam disc-golfi rada kogu
Eestis.
Tänu disc-golfi kolmapäevakutele augustis on mäng Keilas
läbi teinud suure arengu. Keila
disc-golfi põhilise eestvedaja
Jaanus Väljamäe sõnul on Keila
rada tõusnud kahe kuuga tippu.
Seda just suuresti tänu selle heale asukohale. Jaanus Väljamäe:
„Pärnus on näiteks rada linnast
väljas ja selleni tuleb autoga sõita. Keilas on rajale hea tulla nii
jala kui autoga. Lisaks on mäng
lihtne ega nõua suuri väljaminekuid.“
Eesmärk on võimalikult väheste visetega märki tabada
Sportmänguna on disc–golf üks
lihtsamaid. Reeglite õppimiseks
läheb 5 minutit ning mäng ei
vaja erilist pingutust ja mõtlemist. Traditsiooniline palligolf
ja disc-golf on paljuski sarnased.
Mõlemas mängus on tähtis tabada vähima löökide või visete
arvuga märki, alustades lahtiviskealalt, mida nimetatakse tiiks.
Disc-golfis on raja lõpus augu
asemel spetsiaalsed korvid, mille
põhjale peab taldrik maanduma.
Lühidalt öeldes on vaja võimalikult väheste visetega lennutada
lendav taldrik korvi. Disc-golfi
kettad erinevad tavalisest lendavast taldrikust. Nad on raskemad

ja paremate lennuomadustega.
Ketta viskamisel ei ole mingeid
piiranguid, küll on aga välja kujunenud erinevad kettahoided
ja viskestiilid. Pärast avaviset
jätkatakse järgmisega viskega
ketta maandumiskohast. Mängu
teeb põnevaks see, et rajad on
paigutatud loodusesse, nad on
erineva kuju ja pikkusega.
Algaja mängija vajab ühte ketast
Spetsiaalset riietust disc–golfi
mängimiseks vaja ei ole, peamine, et on mugavad spordiriided.
Küll on mänguks tarvis ketast.
Algajale mängijale piisab ühest
kettast, mille saab uuena soetada 150 – 250 krooni eest. Tegelikult on aga olemas erinevad
kettad erinevate visete jaoks.
Nagu tavagolfis on erinevad
kepid, on disc–golfis erinevad
taldrikud lähiviseteks, keskmaaviseteks ja kaugviseteks. Jaanus
Väljamäe mängib hetkel nelja
erineva kettaga, kuid usub, et
Keilas mängimiseks oleks tegelikult kaht-kolme veel tarvis. „Kui
mängida juba sportmänguna,
tekib rohkem nüansse ja palju
sõltub kettast.“
Disc–golfi näol on tegemist
ka seltskonnamänguga. Võistlusmoment tekitab mõnusa pinge ja põnevust jätkub küllaga.
Selleks, et täpselt visata ning
õige kettatunnetus kätte saada,
on siiski vaja päris palju harjutada.
Disc–golf annab hea kehalise
koormuse
Jaanus Väljamäe kinnitab, et
disc–golfi mängides saab kätte
korraliku
treeningkoormuse.
„Kui varem harrastasin kepikõndi, siis nüüd käin disc-golfi
mängimas. Kaks tundi looduses viskamist, ketta otsimist ja
kükitamist annavad väga hea
kehalise koormuse. Just terviseliikumisena on disc–golf väga
hea. On inimesi, kes käivad ise-

sport

Selgusid Keila
meistrid disc- golfis
Eelmisel nädavahetusel toimusid terviseradadel Keila
esimesed meistrivõistlused
disc – golfis. Keila meistrivõistlustel osales kokku 8
võistlejat. Läbi mängiti kaks
ringi. Esimese Keila meistri tiitli meeste arvestuses
sai Timo Suslov, teise koha
saavutas Kaido Pae ning
kolmanda Jaanus Väljamäe
jun. Keila disc golfi meistriks
naiste arvestuses tuli Janne
Okspuu, teise koha saavutas
Triin Reimann.

seisvalt mängimas, saavad treeningkoormuse, kuid võistelda ei
soovi.“
Praegu on Keilas ca 30 aktiivset mängijat. Positiivse tõuke andis augustikuu, mil juurde tuli
10 – 15 uut harrastajat. Pikisilmi
oodatakse mängima aga naisi,
keda hetkel on vaid üksikuid.
Jaanus Väljamäe: „Järelkasvu
vaadates on rõõmustav mängijate kiire areng. Järgmisel aastal
osaleb kindlasti ka rohkem meie
mängijaid Eesti meistrivõistlustel ja Balti karikasarjas.“
Tulevikus loodetakse Keila
disc–golfi rada pikemaks teha.
„Kui samal rajal pikalt harjutada, jääb see pähe ning arengut ei
toimu. Praegu on huvi suur ning
Keila rada hakkab ka mängijatele väikseks jääma.“ Lisaks käivad Keilas mängimas ka mujalt
tulnud harrastajad. Jaanus on
kohanud terviseradadel ka põhjanaabreid, kes Interneti kaudu
on leinud info ja siia mängima
tulnud.
Rohekem disc-golfi kohta
saab lugeda Eesti disc-golfi harrastajate liidu leheküljelt www.
discgolf.ee. Keilakad, kes mängu vastu huvi tunnevad, võivad
ühendust võtta Jaanus Väljamäega meilil jaanus.valjamae@
keila.ee .

Lääne-Hiiu sõpruskohtumisele kergejõustikus kutsuti
osalema Saue Gümnaasiumi ja Keila Kooli võistkonnad. Traditsiooniline võistlus toimus 25. septembril
Haapsalus, väga heal staadionil. Häid tulemusi toetas
soe ja päikesepaisteline sügisilm.
Tüdrukute vanema astme mitmevõistluses oli järjekordselt ülivõimsalt parim
Gerli Israel. Nooremas astmes said kolmikvõidu Keila
Kooli tüdrukud: Kristiine
Õunapuu, Triine Tamm ja
Anne Mari Allev. Noorimate
tüdrukute arvestuses võitis
pronksmedali Helena Eglit
ja poiste arvestuses Kevin
Sepik.

Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv tegijaid tänamas ja
aukirju jagamas

Huvitavate kohtumiste klubi Keikael
alustab oma 30.
hooaega
Mis on klubi „Keikael“? Oli
aasta 1980, kui tollane Keila
kultuurimaja direktor Gunnar Saaliste kutsus kokku
aktiivseid linna elanikke
leidmaks üheskoos võimalusi sisukamaks ja mitmekülgsemaks vaba aja veetmiseks Keilas. Otsustati, et
üheks võimaluseks oleks
hakata korra kuus korraldama tantsuõhtuid koos
õhtujuhi ja huvitavate külalistega. Nii see on kestnud
tänaseni. Julgen väita, et
see on üks pikaajalisemate
traditsioonidega ühistegevus Keila linnas. Tänaseks
on klubis 14 laudkonda
170 liikmega. Klubiliste vanus on vahemikus 22 kuni
75 aastat. Eranditult kõiki
praeguseid klubilisi võib
julgelt iseloomustada ühise
nimetajaga – elurõõmsad
inimesed. Traditsiooniliselt
käime koos Keila kultuurikeskuses oktoobrist maini
ja seda iga kuu 3ndal laupäeval. Lisaks tavapärastele klubiõhtutele oleme korraldanud sageli erinevaid
teemaõhtuid.
Klubiõhtu
üheks tingimuseks on elav
muusika, mida täiendavad
erinevad külalised. Meil on
käinud tuntud sportlasi,
kirjanikke, kultuuritegelasi
ja muidu „elukunstnikke“.
Hooaja lõpetamine on kulmineerunud suvepäevadega, mida oleme vahelduva
eduga pidanud koos Rapla
Pereklubiga.
Niisiis, juba sel laupäeval
on klubiliste hooaja esimene kokkusaamine. Anname
endast parima, et juubelihooaeg saaks vääriliselt
tähistatud ning pikaajalised
klubi traditsioonid ei katkeks.
Siinkohal kutsun kõiki
– nii uusi kui ka vanu linnakodanikke, kellel on aega,
tahtmist ja teotahet, osa
saama meie suurepärastest klubiõhtutest. Lisateavet klubi tegevuste kohta
saab kodulehelt www.keikael.com.
Huvitavate kohtumisteni,
Kalle Kask, Klubi president
5016447

Kohvikuõhtu live muusikaga

Peaesineja Lu:k

fotod: karmo tihane

huvitav

Kohviku Luuk avas Lu:k
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Reedel 1. oktoobril avati Keila
Avatud noortekeskuses noortekohvik „Luuk“.
Avamispeol hammustasid
kohviku sümboolselt avatuks
noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv, Keila Lions klubi
esindaja Andry Sinijärv ning
idee autor Karmo Tihane.
Külalistele pakuti kringlit ja
kuuma jooki, kohvikust ostjate vahel loositi välja auhindu.
Päeva lõpuks esines ansambel
Lu:k.
Idee kohvik luua, sai noorsootöötaja Karmo Tihane
tööpraktikalt Soomest. Tiina
Sinijärv: „ „Luuk“ ehitada oli
meil mõtetes juba ammu, aga
idee ja teostuse kontseptsioon
sai küpseks peale Karmo tööpraktikat Oulus. Appi tuli Keila Lions klubi, kes seina augu
lõi, pani paika leti ja aitas igati
kohviku valmimisele kaasa.“
Tiina Sinijärve sõnul oli
„Luuki“ vaja eelkõige selleks,
et
noorsootöötajad
saaks

noortega paremini suhelda ning ka teistel silma peal
hoida. Hetkel on kaubavalik
väike kuid kindlasti jääb müügile vaid võimalikult tervislik
kaup. Tiina kinnitab, et kindlasti ei hakata kohvikus kunagi müüma energiajooke ega
kartulikrõpse. „Hetkel saavad
noored osta pakendatud snäkke ja karastusjooke. Tulevikus
loodetakse müüma hakata ka
salateid ja jäätist. Müümisel
kaasatakse ka noori, tänu millele saavad nad väikse töökogemuse ja vastutustunde.“
Kohviku juurde on ehitatud ka statsionaarne lava, mis
võimaldab kohvikuõhtuid korraldada. Tiina sõnul oodatakse kõiki julgeid korraldajaid.
Olgu ürituseks siis muinasjutu-, luule-, filmiõhtu, reisimuljete või töökogemuste jagamine, kontsert või disko.
Lisaks on „Luuk“ kaasa
toonud lisaväärtusi. Tiina Sinijärv: „Noored, kes kunagi
ei lugenud lehti, ajakirju ega
raamatuid, on seda nüüd pukil
istudes tegema hakanud.“

Kuulutused
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Palju õnne!

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
Alates 1. oktoobrist on näitused
avatud K-P 11.00 – 16.00
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni – 14.november
Harjumaa muuseum
Alates 1. oktoobrist on näitused
avatud K-P 11.00 – 16.00

teater
“HIND” - KURESSAARE LINNATEATER
18.oktoober kell 19.00
Pilet: 125.- / 100.Keila kultuurikeskus
“AVAMEELSELT ABIELUST” KOMÖÖDIATEATER
23.november kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila Kultuurikeskus

kontsert
“SUVEÕHTU ROMANTIKA”
Esinevad Olav Ehala, Tanja
Mihhailova, Lauri Liiv ja Alen
Veziko
6.oktoober kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus

sport
KORVPALL: POISTE 2000
LIIGA
10.oktoober kell 12:00 - 18:00
Keila Tervisekeskus

muud üritused
HOOAJA AVAÜRITUS KEILA
SOTSIAALKESKUSES
12.oktoobril kell 13.30
Külas on ema, kirjanik ja ajakirjanik Kertu Soans
Keila sotsiaalkeskus, Keskväljak
17, Keila
PRAHIRING
12.oktoobri kell 18.00
Segakäsitöö, meisterdamine
leid- ja jääkmaterjalidest. Juhendaja Tiiu Jalakas
Eelregistreemine ja lisainfo telefonil 6791 574 või e-mail tiiu.
jalakas@gmail.com
Keila Sotsiaalkeskuse (Keskväljak 17, Keila) käsitöötoas.
LILIPUTTIDE TSIRKUS “FÖÖ-

7

NIKS”
21.oktoober kell 10:00
Pilet: 45.Kavas: žonglöör, ekvilibrist
rullidel, tants nukuga, akrobaat,
koerad Džek ja Grek, kassid
Vaska ja Gera, mustkunstnik,
transformatsioon, joog, klounaad.
Keila Kultuurikeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kl 10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

Sündinud

24.09.2010

Aron Kadastik

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
Avaldame kaastunnet
Marge Jamnesele

Armsad Anatoli ja Pille perega.
Avaldame siirast kaastunnet

EMA, ÄMMA
JA
VANAEMA
kaotuse puhul
Sõbrad ja töökaaslased

Südamlik kaastunne
Marge Jamnesele perega

EMA

EMA

kaotuse puhul.

surma puhul

Keila Tööstusküla Ametiühing

AS ELTEK

kogudus
Lõikustänupüha
Jumalateenistus armulauaga.
10.oktoober 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

Poiste 2000

liiga ajakava pühapäeval 10.10.10
Keila Tervisekeskuses

Südamlik kaastunne
Viivi Niinbergi perele armsa õe

Velve Aare
kaotuse puhul.

Küünal on kustunud,
ööle uut päeva ei järgne...

Ei kao leinapisar silmist,
ei kao valu südamest.

Südamlik kaastunne Katrinile
ja Evele peredega kalli ema

Velve Aare

Velve Aare

ootamatu kaotuse puhul

Perekonnad Turmen ja
Varem peredega

Avaldame sügavat kaastunnet
Katrinile ja Evele kalli ema

kaotuse puhul.

Tiina, Andreas
perega ja Martin

Rukkilille Lasteaia pere

Avaldame kaastunnet
Mati Saagele venna

Hillar Saage
surma puhul
AS ELTEK

Ajakava:

Osalejad:
1.
2.
3.
4.

Keila Korvpallikool
H-Sport
Rae Koss
SK Marcus

12.00 Keila KK

-

Marcus SK

13.00 H-Sport

-

Rae Koss

14.00 Rae Koss

-

Keila KK

15.00 H-Sport

-

Marcus SK

16.00 Marcus SK

-

Rae Koss

17.00 Keila KK

-

H-Sport

Tule noortele pallivõluritele kaasa elama!

Keila linna Pensionäride Ühenduse SÜGISPIDU toimub 23.oktoobril
kell 15.00 Kultuurikeskses. Huvitava eeskavaga rõõmustab meid Reet,
ajaviite- ja tantsumuusikat mängivad „Priit ja poisid“.
Peoraha 50.- kogume Kultuurikeskuses 18. ja 10.oktoobril kell 12.00 – 14.00.

Keila Muusikakool kutsub kontsert - etendusele
Esmaspäeval 18. oktoobril kell 18.00 toimub Keila
Muusikakooli saalis kontsert-etendus „Halloo, mister
Gillock, siin Carl Czerny”.
Tegemist on kahe erineval sajandil elanud helilooja klaveriloomingu
tutvustamisega. Tekitatakse illusioon, nagu 19. sajandil elanud
etüüdikirjutaja Carl Czerny ning 20. sajandi jazzpianist ja lastele toredaid
jazzistiilis lugusid kirjutanud William Gillock oleksid omavahel kohtunud
ning telefonikõnesid pidanud. Seega tutvustavad nad oma dialoogides
kontserdil kõlavaid palu.
Palu esitavad Keila, Lasnamäe Muusikakooli, Kiili Kunstide Kooli ja Rae
Huvialakooli klaveriõpilased.

Kuulutused
Tingimisvõimalus.
55581988.

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Saue linnas anda üürile heas
korras, möbleeritud 2-toaline
korter. Lisainfo 5176060 Annely.

ost/müük
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Küttepuude
56072337.

müük.

Kiire!

Tel.

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2280.- ja puitbriketti 2250.- tonn (ümmargune)
ja 2450.- tonn (kandiline). Soovi
korral ka väiksemad kogused.
Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsalõikus ja muru niitmine.
Haljastustööd. Tel: 56191810.

Teenus

Kogemustega bilansivõimeline raamatupidaja otsib tööd:
eelmiste perioodide korrastamine, algdokumentide sisestamine, maksudeklaratsioonide
esitamine, aruandlus vastavalt
ﬁrma vajadustele, aastaaruannete
koostamine.Telefon
56477726
Klassikaline massaž. 580
94493
Pottsepatööd – ahjud, pliidid,
soemüürid, kaminad, korstnad.
Tel. 56 322 522.

muu

Tel.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa soodsalt vähekasutatud seljatoega velotrenažöör
„Iron Body“ kaaluga kuni 120kg.
Ostuhind 4500.- nüüd 1500..

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Viime tasuta ära teie vanaraua - radiaatorid, vannid, pliidid
ja muud. Samas on võimalik
teostada demonteerimistöid.
Tel 55939504

Registreerime täiskasvanuid
Keilas algavatele soome ja inglise keele algajate kursustele.
Tunnid õhtuti, 2 x nädalas 24õ/h
- 1416 EEK. III - VII kl. Õpilastele
pakume inglise keele üld-, abiõpet (minigrupid) ja individuaalõpet. Info: info@tarnekor.ee,
tel.53029454, tel.6781616, Paldiski mnt.21, II korrus (teeäärne
maja).

8

Reklaam
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KYTTEPOOD.EE

Oktoobrikuus
valmistavad
meie nõiad ka
,,rohelist,, suppi

OTSE POTIST!
Harju Elektri
kohvik-toitlustus
8.00 - 15.00
Tel: 6712278

Keila Tervisekeskuse
kohvik buffee
Iga päev 11.00-20.00
Tel: 5040638

PEORUUM

Haapsalu mnt 57 Keila, tel. 50 27 899

Hole In One Catering
www.holeinone.ee

8 oktoobril 21:00 - ...
läheb Maerus tantsuks!
Laulab

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
NAISTELE TÄIENENUD
VALIK PROTTENI
SÜGISKOLLETSIOONIST.
SÜGISMANTLID SUURUSTES KUNI 58
UUENENUD VALIK EHTEID, SALLE,
KÄEKOTTE, KINDAID
MEESTELE TÄIENENUD VALIK
RÕIVAID SUURUSTES L-6XL
JOPED, KAMPSUNID, JAKID,
PLUUSID, VESTID, PÜKSID
KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% TÄISHINNAST
PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00 P - SULETUD

Urmas Koppel
Sissepääs TASUTA!
Broneeri laud varakult
tel.6713399

Tule koos lastega!

14.00 - Ashtanga Jooga
15.00 - EasyFit
16.00 - Laste tants
(tüdrukud 4-6 a)
17.00 - Mänguline treening
lastele (4-6a)
18.00 - Pilates

AWYZ14LBC

Selle sügise soodustused:
Juuste värvi ja lõikuse komplekt -10%
Keemilise loki ja lõikuse komplekt -15%
Kiirmaniküür soojade kinnastega 100.Keskväljak 11, Keila. Linnavalitsuse maja
tel: 6 045 037

www.sissy.ee

Soodustus kehtib kupongi ettenäitamisel

12.oktoobril
kell 14.30 -17.00 toimub
Keila Aiandus- ja
Mesindusseltsi hoones
Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast
SÜGIS- JA
TALVEJALATSITE MÜÜK
Talvesaapad
lambavilla voodriga.
Väga soodsad hinnad!

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga
kuulutus
(müügikuulutus, teenuse
pakkumise kuulutus jms)
eraisikule: 75.- (sisaldab
käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks
Muu sisuga kuulutus
(teated kadunud esemetest
jms): 25.- (sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on
oodatud aadressil liisa.kaupmees@keila.ee või telefonil
5122369. Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@keila.
ee, telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.

Palume eelnevalt
registreeruda!
Täpsem info:
5262839, 6546659.
Keskväljak 10, Keila

LAO TÜHJENDUSMÜÜK

Hind koos paigaldusega Keilakatele

SISSY ILUSALONG

1 trenn - 25.2 trenni - 40.3 trenni - 60.-

SUUR

FUJITSU NOCRIA ARCTIC

Tuulutaja OÜ, Eha 38, Keila
tuulutaja@tuulutaja.ee 5179946 või 5254060

Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364

Sel pühapäeval
näidistreeningud!

Õhksoojuspump

18 500 eek (1182,36 EUR)

Müüa brikett,
puit ja graanul

www.sassupood.ee

