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Tänaseks on lindude peletamine lõpetatud. Taas
alustatakse hirmutamisega kevadel.
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Ega tali taeva jää (jätkub lk 5)
Talv on taas oma rõõmude ja muredega
kohale jõudmas. Liikluses loob ta uue olukorra millega nii jalakäijatel kui sõidukijuhtidel
tuleb arvestada.
Juba nädala võrra on teedtänavad hommikuti libedad
olnud ning tabanud on meid
ka esimesed lumesajud. Tuletame meelde, kuidas toimub
Keila linnas lumepuhastus
ning libedusetõrje ja millised

uudis

on linnavalitsuse, hooldusfirma ning linnakodaniku kohustused.
Teid-tänavaid hooldab endiselt AS Keva
Keila linna tänavate talihool-

dust, lume-ja libedusetõrjet
ning löökaukude remonti
teeb ka sel aastal AS Keva,
pargiteid ning mitmeid kergteid hooldavad OÜ Makrokapital ja City Haldus OÜ. Nii
tehnika kui inimesed on valmis ööpäevaringseks valveks.
Piirajad, mille jooksul tuleb tänavad lumest puhastada ning liigeldavaks muuta,
tulenevad Majandus- ja kom-

Keilakas pälvis
Aleksander Sibula
stipendiumi
lk 6

munikatsiooniministri kehtestatud teeseisundi nõuetest.
Kõige kiiremini tuleb sõidetavus tagada neljandale seisunditasemele vastavad tänavad,
milleks Keilas on Paldiski ja
Haapsalu maantee ning Ülesõidu ja Luha tänavad, lisaks
Keskväljaku piirkond. Neil tänavatel tuleb tavaoludes sõidetavus tagada 2 tunni jooksul. Ülejäänud Keila tänavad

sport

kuuluvad kas kolmandasse
(nn jaotustänavad) või teise
(kõrvaltänavad) seisunditasemesse ning nendel tuleb
sõidetavus tagada vastavalt 5
ja 12 tunni jooksul. Kuni 12
tundi võib kuluda ka kõnniteede puhastamisele. Raskete
ilmaolude korral - kestev lumesadu või tuisk, väga madal
temperatuur - võib hooldustööde aeg pikeneda.

Harju Elektri
majandustulemus
ületas ootused
AS-i Harju Elekter 2010.
aasta kolmanda kvartali
majandustulemused ületasid prognoose. Ettevõtte
juhatuse esimees Andres
Allikmäe loodab positiivse
arengutrendi jätkumist.

lk 3

Keila ujujad
näitasid häid
tulemusi
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Koduloom on tore – armas seltsiline ja tubli valvur.
Kuid mitte ainult. Loom on nagu laps, ta vajab hoolt. Ja
mitte ainult hoolt, vaid ka õpetust ning piire.
Eelmises Keila Lehes oli juttu lahtisest ja üksinda liikuvast koerast, kes teist sama liigi esindajat tänaval ründas
ning vigastas. Hiljaaegu jagas üks sõber muret oma
koera üle, kel pärast teise koera rünnakut paistes koonus
õmblused ning kasutusel antibiootikumid ja valuvaigistid.
Minu vanemate taksi turjal oleva augu ümber kasvas
alles hiljaaegu uus kasukas, selle asemele, mille loomaarst maha pügas, et suurema koera kihvade tekitatud
sügavat haava õmmelda.
Terviseradadel sportijad kurdavad, et lahtiselt jooksvad koerad hirmutavad ja on ohtlikud. Olen isegi kuulnud
minu või minuga kaasas oleva väikese koerakese peale
haukuva ja uriseva olevuse eemalt läheneva peremehe
suust sõnu: „Ärge kartke, ta ei tee midagi.“ Ei ole veenev.
Eelpool mainitud taksiga jalutades hüüan ise alati „küll
on nunnu taks“ näoga inimestele, et nad jumala pärast
koera ei puutuks, kuna too võib näksata. Ta ei ole kuri,
kuid ei salli endast suuremaid.
Samas pani mõtlema üks teine juhtum. Nimelt üleeelmises lehes avaldatud pildil olnud kutsikas ei jõudnud
enam oma vanasse koju tagasi, kuna hoolimata sellest, et koera pilt oli nii ajalehes,
hoiupaiga kodulehel kui Jõe
poe uksel, ei tundnud keegi
teda ära. Ometi oleks võinud
olla ju inimesi, kes vähemalt
oleks üritanud kahte koera
– kadunud ja leitud - kokku
panna.
Loomad elavad meiega koos, kuid vastutame nende eest siiski
meie.

Sügis on aeg, mil
kasvavad lemmikloomade hülgamise
juhtumid. Enamasti on loomade mahajätmine
probleemiks suvilapiirkondades, kuid
analoogseid juhtumeid tuleb ette ka
linnas.

Loom vajab hoolt Mis saab hüljatud loomadest?

Doris matteus
doris@keila.ee

keila leht
LEHT@KEILA.EE

Keila linna keskkonnanõuniku
Ülle Linduse sõnul on loomade hülgamise põhjuseks see, et
peremees ei suuda enam looma eest hoolitseda. Kuna Loomade Hoiupaik peremehelt
lemmikut vastu ei võta, otsustatakse loom maha jätta, millega ta muutub kellegi teise või
omavalitsuse
probleemiks.
Ekslik on arvamus, et sellise
teguviisiga ootab lemmikut
ees parem elu kellegi teise
hoolitsuse all. Ülle Lindus:
„Linnaruumist leitud hulkuv
loom toimetatakse hoiupaika,
kus tema eest hoolitsetakse 14
päeva. Kui selle aja jooksul
omanik välja ei ilmu, või loom
uut peremeest ei leia, loom
hukatakse.“
Maantee ääres võivad lemmikloomad sattuda avariidesse. Heal juhul satuvad
mahajäetud ja vigastatud
loomad ajutiselt maantee ääres elavatesse peredesse. Paraku aga kõigil hüljatud loomadel ei vea ning paljud
loomad lõpetavad oma
viimsed elupäevad ja -tunnid
kraavis, maantee ääres lebades
või puu külge seotuna.
Keilas on tulnud ette juhtumeid, kus loomad jäetakse

maha korterelamute või eramajade piirkondadesse. Seega,
kui on kinnistu, olgu siis piirdega või piirdeta, peaks omanik ise tagama, et hulkuvaid
loomi sinna ei tule. Omavalitsusel ei ole volitusi minna võõrale territooriumile loomi
püüdma. Eramaal on hulkuv
loom majaelanike probleem,
kes peaks ise loomale uue kodu
leidma. Sagedad on aga juhtumid, kus elanikud lahenduse
leidmise asemel loomi toitma
hakkavad. See aga võib viia kolooniate tekkimiseni.
Ülle Linduse sõnul on
Keilast leitud kast hüljatud loomadega kahel
korral – ühel juhul
oli tegemist kassipoegade, teisel juhul koerakutsikatega. „Siinkohal
tuleb taas meelde
tuletada, et lemmiklooma võttes tuleb ta
kindlasti kii-

bistada ja vajadusel steriliseerida. Kiibitud looma on väga
ruttu võimalik tuvastada ning
omanikule tagastada. Loomaomanik vastutab oma lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest. Ei ole ju
aktsepteeritav, et laps jäetakse
maha ning samamoodi ei tohi
seda teha ka loomaga. Loom
on nagu laps, kes vajab lisaks
söögile, joogile ja elukohale ka
hoolitsust ja armastust.”

Eeskiri
Lemmikut tohib jalutada
vaid rihma otsas
Taas on sagenenud juhtumid,
kus linnaruumis jalutatakse
lemmikuga ilma kohustusliku
rihmata. Tuletame taas meelde Keila linna heakorraeeskirja
koerte ja kasside pidamise korra kohta.
• Koera või kassiga avalikus
kohas viibimisel peab omanik
tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima
koera või kassi lahtipääsemist.
• Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera
üle ning sellisel koeral peab
olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas ja jalutusrihm kaelas.
• Koera või kassi omanik on
kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Omanik on kohustatud tekitatud reostuse kohe
koristama. Keila linnas ei ole
eraldi koertele mõelud prügiurne. Koeraomanikud saavad kasutada selleks olemasolevaid avalikke konteinereid.
• Koera või kassi omanikul on
keelatud võtta looma kaasa
kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja
laste mänguväljakutele ning
muudesse rahvarohketesse
paikadesse.
Paneme
koeraomanikele
südamele, et Teie arvates
Teie rihmata jalutav lemmik
ei ole kellelegi ohuks, kuid
on palju inimesi, kes lahtist
koera kardavad ning enda
või oma lähedaste kaitseks
võivad reflektiivselt ka looma rünnata.
Loodame, et Keila linnas elavad kaaskodanikke austavad
loomaomanikud, kes eeskirja
järgivad ja koera rihma otsas
hoiavad.

Nädal piltides

Terviseradadel alustati Loodusraja tähiste paigaldamisega. Ligikaudu 7 kilomeetrise matkaraja esimene punkt koos
teadetetahvliga on Tankimäe kõrval

Keila nädalaleht

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

Eile õhtul sai keskväljaku ringteel autolt löögi üks nägemispuudega inglise spanjel. Hea pealtnägija viis koera Keila
Loomakliinikusse, kus veterinaar Sven Müürsepp šokis
loomakesele esmaabi andis. Nüüdseks on omanik teada.
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Fotod: 3x valdur vacht

Jaama platsil on asfalteerimistööd
nüüdseks lõppenud. Töö käigus uuendati vaid kõige hullemas seisukorras olevat osa. Kaupluseesise parkla asfalteerimine jääb kevadeks
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Harju Elektril läks oodatust paremini
AS-i Harju Elekter 2010. aasta kolmanda kvartali majandustulemused ületasid
prognoose. Ettevõtte juhatuse esimees
Andres Allikmäe loodab positiivse arengutrendi jätkumist.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

ASi Harju Elekter 2010. aasta III kvartali konsolideeritud
müügitulu oli 173,7 miljonit
krooni, mis on 44% suurem
võrreldava perioodi näitajast,
ning puhaskasum 13,3 miljonit krooni (2009.a III kvartali
puhaskasum oli 6,1 miljonit
krooni).
Kontserni põhitegevuseks
on elektrienergia jaotus- ja
juhtimisseadmete tootmine ja
müük, mis andis suurima osa
- ligi 90% - müügituludest.

Tootmise müügitulu kontsernivälistelt klientidelt kasvas III
kvartalis 51% ja oli 156,0 miljonit krooni ning 9 kuuga moodustas 386,4 miljonit krooni,
mis on 8,4% vähem kui võrreldaval perioodil.
Turgudest
domineerisid
kontserni ettevõtete koduturud (Eesti, Leedu ja Soome),
kus realiseeriti 84,6% toodetest ja teenustest. Väljapoole
Eestit müüdi 65% toodetest.
Käesoleval aastal on müük
teistesse riikidesse kasvanud
67,3 miljoni kroonini (4,3 miljoni euroni), mis on 22,9 mil-

Foto: HARJU KEK

jonit krooni rohkem kui 2009.
aasta samal perioodil. Uute
turgudena lisandusid Prant-

susmaa, Tšehhi ja Malaisia,
kuhu müüdi 9 kuuga kokku
26,7 miljoni krooni väärtuses

toodangut. Lisaks on kontsern
müünud oma tooteid veel Läti,
Portugali, Poola ning väljapoole Euroopa Liitu Valgevene,
Ukraina, Venemaa ja Norra
turgudele.
Eesti segmendi ettevõtete
müük kontsernivälistele klientidele kasvas III kvartalis ligi
8%. Samas moodustas müügitulu teistelt geograafilistelt
segmentidelt aruandekvartalis
13,2 miljonit krooni (0,84 miljonit eurot), mis oli peaaegu
poole rohkem kui võrreldaval
perioodil. Seega kasvasid Eesti
segmendi aruandekvartali äritulud kokku 13,1% 90,2 miljoni kroonini. Põhiline kasv saavutati müügist välisturgudele.
Kasv saavutati tänu keskpinge
jaotus- ja komplektalajaamade
müügi suurenemisele Soomes.
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Linnupeletuspaugutamine lõppes talveks ära
Keila linna veebilehe foorumis on suurt
kõneainet tekitanud tööstusküla piirkonnas kõlavad paugud, mille eesmärgiks on
peletada katustel puhkavaid kajakaid.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Nimelt kõlavad paugud väidetavalt oluliselt varasemal
ajal, kui kehtiv avaliku korra
ja heakorraeeskiri seda lubab,
foorumis viitatakse novemb-

KEILA
KOOL

rikuu alguse hommikuti kell
6.20 kõlanud paukudele. Selle
aasta 28. augustil kehtestatud
uue avaliku korra ja heakorraeeskirja järgi on ajavahemikus
kella 23-7, pühapäeviti ja riiklikel pühadel ajavahemikus kella 23-10.00 öörahu häirimine,

sealhulgas teist isikut oluliselt
häiriva müra tekitamine keelatud. Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht: „Pärast uue määruse vastuvõtmist
saatis linnavalitsus linnupeleteid kasutavatele ettevõtetele
märgukirja, milles teavitas uutest ajapiirangutest linnakodanikke häiriva müra tekitamisele. Pärast märgukirja teavitasid
mõlemad peletiste omanikud,
AS Entek ning AS Harju Elekter, et on korrigeerinud paugu-

tite kellamehhanisme, et viia
need kooskõlla uute nõuetega.
Seega kui pärast 19.oktoobrit
toimus midagi muud (tihemini paukumine, paugud öörahu ajal vms), siis oli tegemist
kas mingi anomaalia, tehnilise
rikke või kellegi linnavalitsusele teadmata paugutajaga.
Ka foorumi kommentaaris
kirjeldatud
veerandtunniste
intervallidega paugutamist ei
tohtinuks olla. Aegreleed olid
seatud nii, et Harju KEK-i alalt

pidi kostma kord tunnis 3pauguline seeria.“
Praeguseks on paukude
probleem selleks aastaks vaibunud, nimelt on lindude peletamine talveajaks lõpetatud.
Teisipäeval demonteeris AS
Entek Harju KEK-i hoonetel
asuvad linnupeletid. Nädala
lõpuks võtab talviseks hoolduseks maha paugutid ka AS
Harju Elekter. Kajakate hirmutamiseks mõeldud paugutid
pannakse taas tööle kevadel.

Reaal- ja loodusainete õppetool

Keila Kooli õppetoole tutvustav sari on
jõudmas lõpusirgele. Jäänud on veel kaks
õppetooli: reaal- ja loodusained ning võõrkeeled. Seekord räägime Ülle Väntoga
reaal- ja loodusainete õppetoolist.
ELO EESMÄE ja priit oks
KEILA KOOL

Millised valdkonnad ja ained
õppetooli kuuluvad?
Reaal- ja loodusainete õppetooli liikmeteks on matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia,
geograafia, loodusõpetuse, majanduse ja arvutiõpetuse õpetajad. Kokku on meid 17 õpetajat. Õppetooli juhib geograaf
Ülle Vänto ning matemaatika
kuraatoriks on Maret Rinne.
Kuidas õppetool töötab, millised on selle ühised tegevused?
Õppetoolis arutatakse läbi
kooliaasta jooksul toimuvate
õpilasvõistluste,
ainenädalate
korraldamine,
olümpiaadidel osalemine ja õppekäikude plaan. Otsustatakse
reaal- ja loodusainetes vajaminevate õpikute, õppematerjali-

de ja õppevahendite tellimine
jne. Kõikidel õppetooli liikmetel on võimalus osaleda kooli
arendustegevuses,
tegeleda
õppekava arendusega, ühiselt
arutada oma aine õpetamisega seonduvat. Hetkel tegeleme
õppetoolis intensiivselt õppekava arendusega.
Kuhu suunas õppetool areneb, nägemus 5 aasta pärast?
Õppetooli ees on suured väljakutsed, muutused uues õppekavas toovad kaasa ka muutusi õpetajate õpetamisviisis ja
uute teede otsinguid. Riiklikus
õppekavas on uueks suunaks
praktiliste tööde suurem osakaal (laboritunnid, õuesõpe),
samuti on õppekavas suur rõhk
uurimuslikul õppel. Püüame
õppetooli liikmetega koos arutada, kuidas õpilastele õppimist huvitavamaks teha.

Õppeprotsess on koostöö
õpilase ja õpetaja vahel. Kuidas teha nii, et õppeprotsess
oleks huvitavam, tulemuslikum?
Sarnaste õppeainete õpetajate
koostöö peaks tooma õpilastele selguse, et geograafiatunnis
õpitav mõõtkava on tegelikult
ikka seesama, mis matemaatikatunnis õpitud mõõtkava.
Meil on palju ühiseid teemasid, peaksime kooskõlastama
nende õpetamise. Õpetajate tihedam koostöö peaks pakkuma
õpilastele huvitavaid praktilisi
töid, mis seovad mitut ainet
ning erinevaid õppekäike, mis
peaksid tagama laia silmaringi
ning iseseisvate, otsustusvõimeliste noorte inimeste kujunemise.
Õppetoolid saavad koolis
kinnitamisele tulevate dokumentide, juhendite, õppekorralduse ja koolielu probleemide arutelul aktiivselt osaleda.
Väiksemas seltskonnas arutlemisel saavad kõik oma mõtteid
välja öelda ja vajadusel parandusettepanekuid esitada. Palju probleeme ja ka häid ideid

Esireas vasakult: Einard Mändla, Karl Erlenheim, Gaily
Vaikma, Ülle Vänto, Svetlana Sidorova. Tagareas vasakult:
Hellike Orav, Maret Rinne, Ahti Noor, Lii Sepp, Merje Möll,
Mare Uritam.
tuleb ilmsiks just õppetooli
liikmete omavahelisel suhtlemisel. Väljundiks on ka oma
ainevaldkonna
ülekooliliste
ürituste korraldamine.
Millised inimesed õppetooli
kuuluvad?
Oma eriala head tundjad,nii pikemaajalise kui ka lühemaajalise pedagoogilise kogemusega.
Kuna õppetool on suur,
siis on ka inimesed erinevad,
kuid ühisosana julgeksin välja

pakkuda: täpsed, korrektsed,
sõbralikud, heatahtlikud, abivalmis. Tulevikus tahame kindlasti rohkem koostööd teha.
Koostöö ja ühine tegutsemine
ühise eesmärgi nimel peaks
laiendama erinevate meetodite
kasutamist ja rikastama kogu
õppeprotsessi.
Mida tahaksite öelda oma
õppetooli
iseloomustamiseks?
Väga hea meeskond.
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Lühidalt
Niitvälja Natura ala
kaitse alla
Paari km kaugusel Keila kesklinnast asub Niitvälja loodusala
pindalaga 24 ha. Loodusala on
loodud liigirikka madalsoo ja
eesti soojumika kaitseks. Lisaks
soojumikale kasvab alal hulgaliselt haruldasi kaitse all olevaid käpalisi,- kokku 12 erinevat
liiki. Koostöös Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regiooniga
plaanib linn 2011.a. loodusalal
maastikuhooldustöid, et tagada kaitsealuste liikide säilimine.

Märgistati karuputke
kolooniaid
Okoobri lõpus käisid Kalev Tihkan Keskkonnaametist, Keila
linna keskkonnanõunik Ülle
Lindus nind SA Keila Terviserajad juht Toivo Lumiste märgistamas karuputke kohalikke kolooniaid. Läbi käidi terviserajad
ning jõeäärsed alad jõepargi ja
Tuula teeni. Enim karuputki leidub terviseradade piirkonnas,
kus kolooniad lähevad pea SOS
Lastekülani välja. Tänaseks on
kadunud üks karuputke koloonia kuid samas on jõe äärde
lisandunud uus. Ülle Linduse
sõnul viib tulemusteni vaid pikaajaline tõrge. „Ilma tõrjeta
laieneksid karuputke kolooniad
jõudsalt.“ Karuputketõrjet on
Keilas tehtud alates 2005.aastast. Putki on mürgitatud ning
niidetud.

Head Keila Kooli sõbrad!
23. novembril 2010 tähistame
Keila koolihariduse 319. aastapäeva. See on samal ajal ka
viimane ametlik pidulik sündmus praeguses põhikooli- ja
gümnaasiumimajas (Põhja 8).
Selleks, et majast südamlikult
lahkuda, tähistame 23. novembrit nostalgiaõhtuga. Kell
18.00 avame uksed ja alustame meenutuste ning eeskavaga koolimaja aulas. Hiljem on
kõigil võimalus iseseisvalt ringi
vaadata. Oodatud on kõik endised ja praegused Keila Kooli
õpetajad, koolijuhid ning õpilased. Ootama jäädes
Keila Kool

Oksjon lasteküla laste
heaks
www.osta.ee keskkonnas kuulutati välja 8.novembril avanev heategevuslik oksjon SOS
Lasteküla lastele soojade riiete
soetamiseks. Muuhulgas on
enampakkumisel
president
Toomas Hendrik Ilvese kikilips,
proua Evelin Ilvese kleit ja rulluisud, Kristina Šmiguni suusakostüüm ja müts, Eesti jalgpallikoondise liikmete allkirjadega
jalgpall, Sergei Pareiko kindad,
Raio Piiroja särk, Ines Karu
kleit, pärlid ja mantel. Oksjoni
leiad http://www.osta.ee/sos
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Tutvume Keila ametnikega - pressiesindaja Valdur Vacht
Kuidas oled oma igapäevatöös inimesele kasulik?
Minu põhitegevus on jälgida Keilas ja linnavalitsuses toimuvat
ning seda kajastada. Usun ja loodan, et minu abil saavad keilakad rohkem teada, mis Keila linnas toimub - nii sõnas kui pildis.
Lisaks olen tegelenud erinevate sündmustega, mis otseselt poleks ühegi ametniku töö, aga tegemist vajaks – näiteks kuumaõhupallide võistluste korraldamine või ühekordsed konverentsid. Omaette missiooniks olen võtnud Harjumaa Muuseumisse
hoiule mineva Keila linna kronoloogia koostamise. Vajadusel annan meediaalast ja suhtekorralduslikku nõu linnaasutuste juhtidele, aga ka teiste organisatsioonide esindajatele. Suurt osa
minu tegevustest kajastab ametijuhendis väljend „täidab teisi
ühekordseid linnapea antud ülesandeid“.
Foto: tõnis luhamäe

Minu tööpäev 8. novembril 2010:
Püüan alati jõuda kohale enne tööpäeva algust, et kindlasti saada paberlehed lugemiseks enne teisi – muidu ei
pruugi neid enam leida. Iga pausi ajal
püüan vaadata üle Keila linna kodulehe
foorumi, Keila linna Facebooki (edaspidi FB) lehe, e-kirjad ja netimeediakanalid. Sageli selgub sealt mõni ülesanne,
mis nõuab kohest reageerimist ja pöörab senise päevaplaani pahupidi.
7.50. Jõuan Keilasse, teen väikese ringi kesklinnas.
Kell 8.00 jõuan töölaua taha. Loen läbi
ajalehed, teen arhiveerimiseks koopiad lugudest, mis puudutavad Keilat.
9.00 Lähen välja – vaja vaadata, kaugele on Jaama platsi asfalteerimisega
jõutud. Kasutades ilusat ilma, haarasin
kaasa fotoaparaadi, et teha linnavalitsuse fotoarhiivi mõned pildid. Selgub,
et Jaama plats on nädalavahetusel

asfalteeritud, kuigi pidid lõpetama esmaspäeval. Vihjan asjaomasele ametnikule, et värske asfaldikiht vajaks kiiret libedusetõrjet.
Järgmine tund kulub pildistamisele.
Sealhulgas sõidan ka Tammiku teele,
mille seisukorrast oli FB-s juttu. Pärast
jagan kogetut asjaomastega. Nagu ka
mitut muud tähelepanekut.
Kell 11 – jõuan taas laua taha. Koostan laekunud info põhjal mõne uudise,
täiendan ürituste kalendrit, tõmban
pildid arvutisse ja töötlen neid. Vahepeal on mitu telefonikõnet ning vestlust. Vastan mõnele e-kirjale. Sealhulgas Harju Elu ajakirjaniku küsimustele.
13.30 – kõht läks tühjaks. Lõunatades
lepin kokku fotoreportaaži uues koolimajas. Tagasiteel teen ringi, et näeks
kergliiklusraja ehituse edenemist. Keilas ringi liikudes teen alati peatusi, et
tervitada inimesi ja uurida, kuidas läheb – kogumaks infot võimalike uudis-
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madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
28 sündmust, sh 9 liikluseeskirja rikkumist. Hea meel on, et
ei avastatud ühtegi avalikus kohas alkoholi tarbijat. Kuid kuna
oli koolivaheaeg, siis oli politseil
palju probleeme alaealistega.
Mõned drastilisemad näited.
25. oktoobril lõi Pargi tänaval
üks alaealine teist, sest kannatanu ei soovinud olla lööja
sõber. 28. oktoobri hilistel õhtutundidel peeti kinni 2 alaealist,
kes valasid uriiniga üle Keskväljakul seisva sõiduki. Enne vaheaega ma juhtisin tähelepanu, et
vanemad kontrolliksid, kellega
ja kus nende võsukesed ringi
liiguvad, kuid kahjuks jäi mõnel vanemal järelevalvest oma
lapse üle vajaka ja pahandused
olidki käes. Samuti peeti kinni
mõned alaealised suitsetajad.
Tuleb märkida, et paljud eelpoolnimetatud
õiguserikkumised avastasime tänu Keila
kaamerale ning politsei ja turvafirma Securitase tihedale
koostööle. Tuletan meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning

seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud.
27. oktoobril peeti Säästumarketis kinni kolm pisivarast,
kellest ühel polnud see esimene kord vargil käia ning ta peeti
kinni kahtlustatavana kuriteos.
Samuti peeti Säästumarketis
kinni kaks pisivarast 28. oktoobril.
29. oktoobril üritati Paldiski
mnt ühe asutuse territooriumilt varastada kaablit. Politsei
on varguses kahtlustatavad
kindlaks teinud.
30. oktoobril lõhuti Kruusa tänaval sõiduki kütusepaagi luuk
ja üritati kütust varastada.
31. oktoobril varastati Vasara
tn ühest trepikojast jalgratas
Merida Cityway.
6. novembril peeti Säästumarketis kinni pisivaras.
Kuna käes on esimesed talveilmad, siis on kätte jõudnud
ka „rallihooaeg“ Rõõmu Kaubamaja parklas. Tuletan sõidukijuhtidele meelde, et kaubamaja parkla on õueala ja oma
adrenaliini tõstmiseks ja seal
oma auto võimete proovimiseks pole see õige koht. Samuti
käib see jutt teiste Keila linnas
olevate avalike kohtade kohta.
Politsei ja turvafirma pööravad
jätkuvalt tähelepanu nimetatud
rikkumistele ning tuletan ka
meelde, et Rõõmu Kaubamaja
parkla ja ülejäänud Keila linn
on kaetud kaameratega, mis
aitavad politseil süüdlasi välja
selgitada.

te tarbeks.
15.00 Võtan ette paberi ja hakkan
mõtlema – ideid ja maketti ühe erilehe tarvis. Võtan vastu telefoni, kõnede
ajal vaatan uudistevoogusid. Maketti
valmis ei saanud.
15.45 – näppan aja endale, viin lapse
pikapäevarühmast koju.
16.00 - tagasi laua taga. On laekunud
infot, mille põhjal saan vormistada uudise kodulehele. Laen nädalavahetusel
toimunud ekstreemspordi Keila meistrivõistluste pildid kodulehe galeriisse.
Samal ajal jälgin foorumit, FB lehekülge ja uudistevoogusid. Minu tegevust
katkestavad telefonikõned ja mõni
kolleeg.
Päeva kestel olen saanud 22 arvestatavat e-kirja, vormistanud 6 teksti,
millest üks läks kodulehele, teised kalendrisse või FB-sse.
Kell 19 jõuan koju. Õhtu jooksul vaatan arvutist tööasju veel kahel korral.

Keila Linnavalitsuses
Miki lasteaia arengukava on avalikustamisel
Lasteaed Miki tegi oma arengukavas seoses Ülase maja
liitumisega väikeseid korrektiive, mille linnavalitsus
heaks kiitis. Arengukavasse
muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 29. no-

vember 2010. Arengukava
muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 11. novembril
2010 kell 17.00 Keila Lasteaed Miki Jaama tänava majas. Arengukava teksti leiab:
http://web.keila.ee/45111

Ehitusload
Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- õhuliinide asendamiseks
maakaabliga T-8 TallinnPaldiski ja Ülejõe tee 2a
kinnistul ning Tallinna mnt

maa-alal;
- kanalisatsioonitorustiku
ehitamiseks Jõe tn 59b, Oja
tn 1 ja Oja tänava kinnistutel.

Securitas
securitas 1660
05.11 15.20 – Keskus teatas,
et Piiri 5 juures magab tugevas alkoholijoobes isik. Kui kohale jõudsime, oli isik püsti ja
kontaktivõimeline ning väitis,
et suudab iseseisvalt minema
minna.
05.11 22.50 – Politsei teatas
rolleritest, kes kihutavad läbi
linna ilma tuledeta. Pargi tn rollerid kinni peatatud ja politseile
üle antud.
06.11 11.00 – Sõiduauto Chervolet hõivas Selveri parklas 2
invakohta, olles ilma invatunnuseta. Palutud lahkuda, mille
peale juht hakkas karjuma, et
milles meie probleem on, ja
lahkus.
06.11 16.04 – Selveri ees tarvitas meesterahvas alkoholi.

Palutud tegevus lõpetada, mille
peale isik lahkus.
06.11 22.58 – Keskus teatas, et
Uus tn 3 visatakse aknaid sisse.
Kohale jõudes oli vaikus ja aknad terved.
06.11 23.48 – Allika tn mänguväljak ära risustatud üle tee
asuva kortermaja ehitusprahiga.
07.11 05.51 – Männiku bussipeatuse juures liiklusmärk pikali maas, teavitatud Varahooldust.
08.11 14.30 – 2 meesterahvast
tarvitasid alkoholi Jaama bussipeatuses. Tehtud märkus.
08.11 20.30 – Keskus teatas,
et Põhja 1 ja 3 juures garaažide ees noored “kihutavad”
rolleritega ja tuled ei põle neil.
Korrale kutsutud ja poisid viisid
rollerid garaaži ära.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Городские улицы
В город пришла зима, прогноз погоды обещает снег в
ближайшее время. Уже в течение целой недели городские улицы довольно-таки
скользкие. В этом номере
городской газеты о положении на городских улицах, об
обязанностях всех участвующих сторон рассказывает
вице-мэр Энно Фельс. (стр 1,
5)
Победители в экстремальных видах спорта
В воскресенье, 7-го ноября, в
Пяэскюласком скейт-парке
состоялись соревнования по
экстремальным видам спорта на титул чемпиона Кейла.
В соревнованиях приняло
участие 23 мальчика, которые соревновались в трех видах. Победителями стали
Отто Сультс (ВМХ), Таави
Отсманн (скейтборд) и Яанус
Вяльямяэ младший (самокат). (стр 6)
Стипендиат из Кейла
В пятницу, 5-го ноября, в
Центральной
библиотеке
было объявлено имя студента, который будет в 2010 году
получать стипендию Александра Сибуля. В этом году
этой стипендии была удостоена студентка из нашего
города – Хелен Кена. Хелен
учится на третьем курсе Вильяндиской академии культуры по специальности «Библиотечное дело». (стр 6)
День отцов
12 ноября с 17.00-20.00 в городском молодежном центре
состоится мероприятие, посвященное дню отцов, которое проводит Молодежный
центр в сотрудничестве с
Кейлаской Школой. В программе мероприятия веселые спортивные игры, будут
работать мастерские. Открыто кафе. (стр 6)
Правила содержания домашних животных
Вновь участились случаи,
когда в городе можно увидеть гуляющую без поводка
собаку. Здесь необходимо
напомнить о правилах содержания в условиях города
домашних животных: выгуливать собаку можно только
на поводке, для того, чтобы
обеспечить
безопасность
окружающих. Владелец животного должен следить за
тем, что его собака не загрязняла окружающую среду,
обязан убирать за ней. Владельцам собак запрещено
брать с собой своих любим-

цев в магазины, на рынок, на
детские и спортивные площадки (исключение для
собак-поводырей). (стр 2)
Что делать с бездомными домашними животными?
Этой осенью участились случаи появления на улицах
бездомных домашних животных. Обычно такое случается осенью, когда заканчивается дачный период, но
аналогичные проблемы могут возникнуть и в городе.
По словам специалиста по
защите окружающей среды
мэрии Юлле Линдус, бездомное животное отвозят в
приют, где может находится
14 дней. Если в течение этого
времени хозяин не объявляется, то животное, к сожалению, умерщвляют. Ответственность
за
судьбу
домашнего животного полностью лежит на хозяине. Он
должен заботиться, кормить
и предоставлять домашнему
любимцу кров. (стр 2)
Отпугивание птиц
В зимний период прекращается отпугивание чаек с помощью
специальных
устройств. Предприятия, на
территории которых они
были установлены, демонтировали устройства для проведения зимних ремонтных
работ. Устройства были отрегулированы в соответствии
с принятым 20 августа порядком городского благоустройства и вновь заработают весной. (стр 3)
Успехи городского клуба
плавания
5 ноября в «КалевСпа» состоялся первый этап молодежных соревнований Эстонской лиги плавания, участие
в котором стало результативным для наших молодых
пловцов. Две убедительные
победы в своей возрастной
группе одержал Эрик Халликма (г.р. 1999): в свободном плавании и в плавании
на спине. Прекрасно выступила Маргарет Данилов (г.р.
1999): 1-е место в комплексном плавании и 2-е место в
свободном плавании. По
мнению тренеров, успешное
выступление во многом стало результатом изменений в
работе клуба, которые были
сделаны 2 года назад. Именно тогда была создана отдельно тренировочная группа для сборной команды, на
благо которой трудятся все
тренеры клуба. (стр 6)
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Ega tali taeva jää (algus lk 1)
Talv on taas oma rõõmude ja muredega
kohale jõudmas. Liikluses loob ta uue
olukorra millega nii jalakäijatel kui sõidukijuhtidel tuleb arvestada.
enno fels
keila abilinnapea

Libedusetõrjeks teedel kasutatakse üldjuhul kuni -10 C
kloriide (soola), madalamate
temperatuuride korral aga sool
ei mõju ning libeduse tõrjumiseks kasutakse peenkillustikku. Kõrvaltänavad hoitakse
võimalusel nn taliteedena ehk
õhukese lumekatte all ning libedust tõrjutakse vaid ohtlikemates kohtades. Kõnniteedel
tohib kasutada vaid peenkillustikku. Seda oleks soovitav
kasutada ka kinnistuomanikel.
Lumevedu tänavatelt toimub linnavalitsuse tellimisel
ning täiendaval rahastamisel.
Enamasti tehakse seda ohtlikematest kohtadest, eelmine,
erakordselt lumerohke talv lõi
aga linnaeelarvet erakordselt
valusasti. Lund veeti ära kokku 15 000 m3.

Kinnistuomanik ei pea enam
kõnniteed puhastama
Mitmeid olulisi muudatusi sätestab uus Keila linna avaliku
korra ja heakorra eeskiri. Selle
järgi puudub kinnistuomanikul nüüdsest kohustus kõnnitee lumest puhastamiseks
oma kinnistuga piirneval alal.
Kõik kõnniteed on hõlmatud
linna tellimusega ning nende
puhastamine on seega linna
ülesanne.
Sellega seoses võivad tekkida probleemid kitsastel kõnniteedel , näiteks Ülesõidu
tänaval, Pae tänaval ja mujal
– kohtades, kuhu puhastusmasin ei pääse ning ainus võimalus on rookida lund käsitsi.
Mitmetel tänavatel leidub majaomanikke, kes seni aitasid
kõnniteed vähemalt osaliselt
lumest puhtad hoida. Loomulikult oleks tänuväärne, kui
sellist tegevust kasvõi oma tervise ja kaaskodanikest hoolivuse nimel jätkataks! Aga nagu

öeldud, kohustust ei ole! Küll
jääb alles kinnistu omanike
kohustus kinnistu sissesõidutee hooldamiseks kuni avaliku
tänavani.
Lumekoristust takistavaid
sõidukeid ähvardab teisaldamine
Eelmise aasta lumerohke talv
näitas, et väga segavad lumetõrjet tänavaalal seisvad autod. Eriti probleemsed kohad
enno fels:

“Kõigil liiklejatel
tuleks talviste
oludega
arvestada.
Olgem
mõistvamad
ning hoolivamad
üksteise suhtes.
Tegelikult on ju
talv tore
aastaaeg ja väga
pikalt teda
pole.”

on Pae, Vasara, Põhja, Allika
tänavad, korrusmajade rajoonid. Üldiselt peaksid sõidukid
parkima ikkagi omal kinnistul.
Talvel eeldab see loomulikult
ka kinnistuomanike poolt oma
parklate puhastamist lumest,
vajadusel ka lume äravedu.
Linn lubab paljudes kohtades sõidukeid ka tänava ääres
parkida, kuid uutes heakorra
nõuetes on kirjas, et mootorsõiduki juht ei tohi parkimisega segada lumekoristust. Töid
seganud sõidukijuht peab sõiduki ümbruse ise 1 m ulatuses lumest ja jääst puhastama.
Eelmisel aastal oli rohkesti selliseid autosid, millised „unustati“ tänava äärde seisma pea
terveks talveks. Eriti teravaid
probleeme tekitavad tänavatel
parkivad veoautod ja bussid!
Sellel talveperioodil rakendatakse tõenäoliselt
mitmeid

info

Kõikide lumekoristusega seonduvate
probleemidega avalikus kasutuses olevatel
tänavatel saab pöörduda kas otse AS Keva
(tel. 56 45 84 76 )
või siis Keila
linnavalitsuse poole.
liikluspiiranguid, sõidukijuhtidel tasub igatahes tähelepanelik olla. Näiteks paigaldatakse
ajutisi parkimis-peatumiskeelde jms, kuni äärmise vajaduse
korral sõiduki teisaldamiseni.
Pae tänaval proovitakse parkimise reguleerimist talvel sel
moel, et paaris ja paaritutel
kuupäevadel tohib parkida erinevatel tänavapooltel.
Arvatavasti tuleb selgi talvel vähem või rohkem raskemaid liiklemistingimusi. Rasketes ilmastikuoludes läheb
paratamatult hooldustöödega
kauem. Seega tuleks kõigil
liiklejatel talviste oludega arvestada. Olgem mõistvamad
ning hoolivamad üksteise suhtes. Tegelikult on ju talv omamoodi tore aastaaeg ja väga
pikalt teda pole. 		

Foto: märt lillesiim

Killukesi teistest omavalitsustest
Harku vald kaotas maamaksu
Sel nädalal toimunud erakorralisel volikogu istungil sai teoks
Harku vallavalitsuse plaan vabastada valda sisse kirjutatud
elanikud maamaksust. Samuti
võeti vastu määrus vallas maad
omavatele inimestele maamaksutoetuse võimaldamise kohta.
Vallavanema Kaupo Rätsepa
sõnul on maamaksuvabastuse
näol tegemist kaua ja hoolikalt
planeeritud meetmega elanike
maksukoormuse vähendamiseks. „Tahame, et vald oleks
atraktiivne elukoht ning see on
üks eelistest, mida me saame
oma inimestele pakkuda,“ ütles ta.

Vald loodab, et maksusoodustus motiveerib ennast elanikuks registreerima inimesi, kes
elavad Harku vallas, kuid on
siiani mõne teise omavalitsuse
elanikeregistris.
Vallajuhid on mures Nabalasse plaanitava lubjakivimaardla pärast
Kose, Kiili, Kohila ja Saku valla
esindajad ning kohalike MTÜde eestvedajad on mures Nabalasse kavandatava lubjakivimaardla pärast ning otsustasid
esitada
keskkonnaministrile
omapoolsed tingimused lähteülesande kooskõlastamiseks.
Oluliseks punktiks peetakse
kavandatavate
puuraukude

kirjalikku kooskõlastamist kohalike omavalitsuste ja Nabala
Keskkonnakaitse
Ühinguga.
Selle seisukoha ignoreerimine
võib põhjustada pöördumatuid
keskkonnakahjustusi Nabala
karstialal. Vaid üks ettevaatamatult paigutatud puurauk
lõpetaks Tuhala nõiakaevu keemise.
Bns
Sakus asutatakse priitahtlike pritsimeeste ühing
Saku valla elanikud on loomas
priitahtlike pritsimeeste ühingut. Saku vahetus naabruses
Tammemäel avati neli aastat tagasi novembris Saku päästekomando. Loodava vabatahtlike

ühingu asutajate esindaja Tanel
Otsa sõnul on aga juba mõnda
aega kestnud olukord, kus seal
on valves vaid üks mees ja kustutusvõimekus näiteks majapõlengu puhul puudub. Järgmine
samm kulude koomaletõmbamises tähendaks juba komandopunkti sulgemist. Lähimad
päästjad asuvad Nõmme, Keila ja Assaku päästekomandos,
valla lõunapoolsete külade
jaoks aga Raplamaal Kohilas.
Saku valla aktiivsed kodanikud
on leidnud, et päästevõimekuse
tagab ainsa lahendusena vabatahtliku tuletõrjeühingu taaselustamine. Uue loomine on
ühtlasi auväärse traditsiooni
taastamine, sest sel aastal täi-

tus 125 aastat Saku õlletehase
vabatahtlike pritsimeeste ühingu asutamisest.
Kloogal avati rulapark
3.novembril avati Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses rulapark. Enam kui 1000 elanikuga
Klooga asulas on noorte sportliku ajaveetmise objekt suure
tähtsusega, sest vaba aja aktiivne sisustamine on paljudele
noortele kohalike võimaluste
puudumise tõttu olnud raskesti kättesaadav. Projekti teostaja
ja rahastuse taotleja on olnud
MTÜ Spordiklubi LSF Pronoking Team. Toetus on saadud
PRIA meetme fondidest, ehituse teostas OÜ Tiptiptap.

5

Lühidalt
Verekeskus kutsub
koolinoori osalema teatrifestivalil
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus ja Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL) kutsuvad
koolinoori osalema teatrifestivalil „Doonor on elupäästja“.
Festivali eesmärk on tutvustada
doonorlust, panna noori mõtlema selle eluvaldkonna üle ning
julgustada neid näitekunsti abil
oma ideid ja nägemust teistega
jagama.
„Soovime noorte jaoks korraldada ürituse, kus nad saavad
oma loominguliste ja teatripäraste ülesastumistega näidata,
kuidas nemad näevad doonorlust,“ selgitas verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.
„Esinemiste formaadi oleme jätnud võimalikult vabaks, mistõttu trupid saavad ise otsustada,
kas nad soovivad oma mõtteid
esitada näidendina või mõnes
muus laval esitatavas vormis.
Peamine, et esinemiste sisu
oleks originaalne ning annaks
edasi osalejate ettekujutuse
doonorlusest ja selle rollist ühiskonnas,“ lisas Lomp.
Teatrifestival toimub Tallinnas Eesti Draamateatri väikeses
saalis 19. veebruaril 2011. aastal
kell 9.00-15.00.

Osalema on oodatud kõikide
Eesti üldharidus- ja kutsekoolide
näiteringid ja kooliteatrid ning
osalejad peaksid olema vähemalt 5. klassist. Iga kooliteater
on kutsutud osalema kuni 15 minuti pikkuse esinemisega, mille
sisuks on doonorlus. Trupi maksimaalne suurus on 10 õpilast ja
2 õpetajat-juhendajat.
Festivalil on igal kooliteatril
kokku 30 minutit lava kasutusaega, millest 15 minutit on
esinemiseks ning ülejäänud 15
min lava ülesseadmiseks ja mahavõtmiseks. Esinemisi hindab
viieliikmeline žürii, kes koosneb
EHLi ja verekeskuse esindajatest. Parimatele on välja pandud
auhinnad, esikohta autasustatakse kollektiivse tasuta teatrireisiga vabalt valitud etendusele Mandri –Eestis (sh transport
korraldajate poolt).
Teatrifestivalil osalemissoovist palume teatada ning esinemise lühitutvustus saata hiljemalt 15. detsembriks
Eesti Harrastusteatrite Liitu Maret Oomerile aadressil
maret.oomer@mail.ee.
Lisainfo: Konkursi reeglid leiab
www.verekeskus.ee
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Kontsert
Kolleegikontserdil
musitseerivad
õpetajad

Helen Kena

FOTO: erakogu

huvitav

Raamatukogunduse
stipendiumi pälvis keilakas

Reedel, 5.novembril kuulutati Tallinna
Keskraamatukogus välja Aleksander Sibula stipendiumi 2010.aasta stipendaat. Sel
korral valiti stipendiumi saajaks Keilast
pärit raamatukogunduse tudeng Helen
Kena.

„Leidsin, et olen piisavalt aktiivne nii erialases tegevuses
kui ka kooliväliselt, olin näiteks
ka Viljandi Kultuuriakadeemia
üliõpilasesinduse liige.“
Stipendiumi saamine tuli
siiski üllatusena. Helen Kena:
„Ma muidugi lootsin, kuid
andsin endale aru, et on teisigi
ka
erinevaid
infosüsteeme
ja
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE
-keskkondi. Lisaks pakub mul- kandidaate.“
Stipendiumi eest soovib
le suurt huvi üld- ja omakulHelen Kena on Tartu Ülikooli tuurilised loengud, erialased Helen senisest enam külastaViljandi
Kultuuriakadeemia ning raamatukultuuri ja ajalu- da raamatukogusid, võtta osa
raamatukogunduse ja info- gu käsitlevad kursused. Mulle erialaloengutest ja -üritustest
keskkondade eriala III kursu- meeldib raamatuid lugeda, teistes linnades ning maakohse tudeng. TÜ Viljandi Kul- tunnen huvi filmikunsti vastu tades. Lisaks soetada ka vajatuuriakadeemia infohariduse ja kuulan erinevat muusikat. likku õppekirjandust.
Stipendium on asutatud Talosakonna lektor Ilmar Vaaro Raamatukogus olen tundnud
iseloomustab Helen Kena kui end lugejana enamasti väga linna Keskraamatukogu poolt
2004. aastal raamatukoteadlikult oma vagu kauaaegse direktori
litud eriala õppi“Heleni sõnul pealub teda
ja eesti raamatukogunma tulnud noort
duse arendaja Aleksaninimest, kes lisaks
selles erialas ühendatud
der Sibula, kelle sünnist
väga heale õppetöös
traditsioonid ja pidev areng möödub 4. novembril
edasijõudmisele
traditsioon ja tehnoloogia,
126 aastat, mälestuse
ja ühiskondlikule
jäädvustamiseks. Stiaktiivsusele jõuab
raamat ja arvuti.”
pendium
määratakse
0,5 kohaga töötada
ühele õppetöös edukaka Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogus.
hästi. Võimalus ühendada oma le ja ühiskondlikult aktiivsele
Heleni sõnul pealub teda elukutses nii enda huvid kui ka raamatukogunduse erialal õpselles erialas ühendatud tradit- töötegemine, see on oluline ja pivale üliõpilasele. Stipendiusioonid ja pidev areng - tradit- tore. Ilma erialahariduseta ja mi andmisega soovib Tallinna
sioon ja tehnoloogia, raamat praktikata ei teaks ma, mida Keskraamatukogu aidata kaasa
ja arvuti. „Raamatukogunduse raamatukogutöö tegelikult tä- raamatukogunduse eriala üliõpilaste õpimotivatsioonile ja
ja infokeskkondade eriala või- hendab.“
maldab tundma õppida raamaAleksander Sibula stipen- raamatukoguhoidjate järelkastukogu kui keskkonda, samuti diumile kandideeris Helen ise. vule rahvaraamatukogudes.

Käesoleva aasta kevadel
kogunes seltskond teotahtelisi muusikaõpetajaid, kes
tundsid, et õpetamisele lisaks tahaks ka ise rohkem
musitseerida. Moodustati
seltsing Alla Breve, mille
eesmärgiks ongi korraldada
muusikaüritusi, mis propageerivad pillimänguoskust
ja muusikaharidust ning
annavad ühtlasi õpetajatele
esinemisvõimalusi professionaalsuse säilitamiseks ja
edasi arendamiseks. Seltsingu esimeseks projektiks
ongi Kolleegikontsert, milles osalevad õpetajad Keila, Saue, Alatskivi, Pärnu,
Rakvere, Tallinna ja Nõmme
muusikakoolidest.
Ühiskontserdid toimuvad neljas

erinevas paigas - Keilas,
Sauel, Pärnus ja Alatskivil.
Publikuks ootame muusikaja kunstikoolide õpetajaidõpilasi-lapsevanemaid ning
kõiki kohalikke muusikahuvilisi. Kuna teatavasti on
parim õpetaja just mängiv
õpetaja, siis loodame oma
kontserditel näha hulgaliselt
kolleege, soovides ka neid
oma musitseerimisega innustada. Seltsingu tegevus
ei ole seotud majandusliku
kasu saamisega, seega on
kõik kontserdid kuulajatele
tasuta. Sarja esimene kontsert toimus Saue Kristlikus
Vabakirikus 4.novembril.
Sarja teine kontsert toimub Keila Muusikakoolis
18.novembril kell 18.00.
Loodame sellest inspireerivat elamust nii esinejatele
kui publikule!
Elina Seegel,
Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
seltsingu Alla Breve liige

vaba aeg

Selgusid Keila meistrid ekstreemspordis
jaanus väljamäe
Pühapäeval, 7. novembril
toimusid Pääsküla skatepargis Keila meistrivõistlused
ekstreemspordis. Osales 23
poissi, kes võistlesid kolmel
erineval alal. BMX ratastel
sõitsid 6 poissi ja Keila meistriks tuli Otto Suits. Talle järg-

nesid Stenver Siidirätsep ja
Mihkel Paulson. Rulal võistles
4 poissi ja võitjaks tuli Taavi
Otsmann. Teine oli Mernis
Sinijärv ja kolmas Jan-Erik
Tombak. Kõige arvukamalt
oli tõukerattureid. 13 võistleja seas tuli esimeseks Jaanus
Väljamäe jun., teiseks Sten
Niitsoo ja kolmandaks Lauri
Otsmann.

Pildil tõukeratturite
parim Jaanus
Väljamäe
juunior.

Erik Hallikma ja Margaret Danilov

foto:erakogu

sport

Keila Swimclubi noorujujate
läbimurre EUL Noortesarjas
kersti rahamägi
KEILA SWIMCLUB

5.novembril KalevSpa 25
meetrises ujulas peetud EUL
Noortesarja Põhjatsooni I
etapi võistlustel tegid Keila
Swim-clubi noored ujujad ajalugu.
Kaks ülekaalukat alavõitu
sai Erik Hallikma (s.1999),
kes võitis omavanuste poiste
50 meetri vabaltujumise ja 50
m seliliujumise distantsid aegadega 30,98 ja 36,71. Kogu
võistluste ühe parima tulemuse ujunud Margaret Danilov
(s.1999) võitis suure ülekaaluga 100meetri kompleksujumise ajaga 1.25,57 ning jäi
napilt hõbedale 50 meetri vabaltujumises ajaga 33,27. Ka
kõik teised Keila ujujad olid
väga tublid ja võitlesid mehiselt, saavutades isiklikke rekordeid.
Karl
Richard
Herem
(s.1999)oli 50meetri seliliujumises neljas ajaga 39,82
ja viies 50m vabaltujumises
tulemusega 33,00. Matis Hiie
(s.1998) saavutas ajaga 31,44
samuti neljanda koha 50meetri

vabaltujumises. 100meetri seliliujumises tuli Matis kuuendaks. 1997.aastal sündinud
poiste seas oli Allar Aasjõe
200 meetri kompleksujumises
kümnes ajaga 2.57,36 ja 50
meetri vabaltujumises 17. ajaga 31,20. Head arengut näitas
ka Karlos Heinla (s.1996), kes
ujus välja 11.koha 50 meetri
ning 8.koha 200 meetri vabaltujumises.
Meie noorte ujujate hea
esinemine teeb suurt rõõmu
just sellepärast, et varasematel aastatel oleme pidanud
leppima üsna tagasihoidlike
tulemustega, ning kõvasti
vaeva nägema, et vabariiklikele võistlustele jõuda. Edu
aluseks on kaks aastat tagasi tehtud muudatused klubi
töös – moodustati klubi koondise rühm, kelle hea käekäigu nimel teevad kõik klubi
treenerid tõhusat koostööd.
Ära tuleb märkida ka noore
treeneri Toni Meijeli õnnestumist koondise treeningute
planeerimisel ja korraldamisel. Tänada tuleb ka Keila Tervisekeskust, heade treeningtingimsute loomisest.

Keila Avatud Noortekeskus ja
Keila Kool esitlevad

12. november, kell 17.00-20.00
Keila Avatud Noortekeskuses

Kõigi laste
ISADEPÄEV
Toimuvad:

Lõbused sportmängud
Oma pere pildistamine
Wii Band Hero lahing
Lauamängud
Töötuba “Minu isa tehtud tort”
Meistertamise töötuba
Lõpus: Elava muusika tund ja tordi söömine
Avatud kohvik “Luuk”
Tasuta!

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
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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga. 21. oktoober - 13. veebruar 2011. Harjumaa muuseum
„KUNSTI LEVIPÄEVAD“
Nissi Kooli kunstiringi näitus
27.oktoober – 25.november
Keila kultuurikeskus
“KINGITUD PILDID” VALTER UUSBERG`I MAALIDE
NÄITUS
3.november – 30.november
Pastell, süsi, pliiats
Keila kultuurikeskus

teater
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER REKY
16.november kell 11:00 Pilet:
75.Lugu mõeldud lastele alates
3ndast eluaastast kuni 4 klassi
õpilasteni.
Keila kultuurikeskus
NOHKAR KUUBIS” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
16.november kell 13:00 Pilet:
95.soovitav alates 12 eluaastast
Keila kultuurikeskus
“AVAMEELSELT ABIELUST” KOMÖÖDIATEATER
7.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila Kultuurikeskus
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR). Keila kultuurikeskus

kontsert

ERIKA UUS AKORDIONIÕPILASED
19.november kell 18.00
Keila muusikakooli saal

Osalustasu 230EEK (kaasa
võtta pildiraam vms kaunistamise jaoks).
Craftcenter

“ADVENDIAJA OOTUSES”
Saksofonikvartett Quattro
Quarti. 27.november kell 18.00
tasuta. Musitseerivad: Jandra
Puusepp, Eve Neumann, Liis
Mäevälja ja Maret Melesk
Keila Uusapostlikus Kirikus

LAPITEHNIKA ALGKURSUS
16.november kell 16:00
Juhendaja Ingrid Köösel
Osalustasu 230EEK
Craftcenter

OTT LEPLAND - ADVENDIKONTSERT
28.november kell 19:00
Pilet eelmüügist: 125.- / 110.(7,99 / 7,03 EUR)
Pileti hinna sees klaas hõõgveini. Keila Kultuurikeskus

sport
EESTI KARIKAVÕISTLUSED
NAISTE VÕRKPALLIS
12. November kell 16.00
14.november kell 10.00
Eesti karikavõistluste teise
ﬁnaalgrupi mängudel osalevad
Keila Spordikooli neiud (U20)
Keila gümnaasiumi spordisaal
GLAMOXI KODUMÄNG
26.november kell 19:15 - 21:00
Tallinna Kossuliiga A-divisioni
mäng Glamox - Kopernics
Keila gümnaasiumi saal

muud üritused
LOENG „IMIKU UNI“
12.november kell 10.00
Unerütmid ja söömisrütmid,
uinumine ja ärkamine. Unehäired. Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima
Hiirekese mängutuba
RAHVAMAJA 75.SÜNNIPÄEV
13.november kell 14:00
Eelregistreerimine telefonil
6045045
Keila kultuurikeskus
GEELKÜÜNALDE VALMISTAMINE, RASVAKÜÜNALDE
KAUNISTAMINE
13.november kell 11:00
Juhendaja Sigrid Evisalu
Osalustasu 230EEK (kaasa
võtta 2-3 poeküünalt kaunistamise jaoks)
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
www.craftcenter.ee
DEKUPAAŽ JA KRAKLEE
13.november kell 16:00
Juhendaja Sigrid Evisalu

Ootame kaupmehi

ADVENDILAADALE
Keilas 28. novembril 2010

28.novembril 2010 toimub Keilas juba viiendat aastat meeleolukas I advendi tähistamine. Lisaks toredatele esinejatele,
jõuluvana postkastile ja piparkoogivõistlusele on tavapäraselt
avatud ADVENDILAAT, kuhu ootame müüjaid.
Oodatud on müüjad, kes pakuvad käsitööd, kodumaist ja jõuludega seonduvat kaupa, sooja jooki ning maitsvaid küpsetisi.
Laat toimub õues ja on ilma kohamaksuta !
Info ja registreerimine: Marge-Elin Roose tel: 6045 045;
5127997 või marge@keila.ee

TAIMESEADE - SAMBLAPÄRJA TEGEMINE
16.novembril kell kell 13.00
Kaasa pikemat sammalt ja
samblikku, natuke kuuse
(elupuu) oksa otsakesi, midagi
kaunistuseks, materjali võru
keeramiseks (traat,pajuoksad
vms)
Keila sotsiaalkeskus
NINELL KOIDU “SÜDAMETUND”
16.novembril kell 15.00
Keila Sotsiaalkeskuses
TASUTA KASUTATUD RIIDED
19.novembril kell 10.00-13.0
Keila Sotsiaalkeskuses
DOONORIPÄEV
25.november kell 10:00 - 15:00
Keila Tervisekeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kl 10.00 – 13.00. Hiirekese Mängutoas Haapsalu mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

kogudus
Valvamispühapäev, Isadepäev
14.november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jumlateenistuse järel kohvilaud
Keila Miikaeli kirik
Vaimulik õhtu
17.november kell 19.00
Koguduse majas
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

Neljapäeval, 18.novembril
kell 12.00 - 17.00 Keila
Sotsiaalkeskuse saalis
(Keskväljak 17, Keila)

KIRJASTUSTE
PÄEV

Oma raamatuid tutvustavad: Eesti Entsüklopeedia Kirjastus, Kirjastus
Varrak, Kirjastus Valgus,
TEA kirjastus, Kirjastus
Sinisukk, kirjastus Kunst
ja Pilgrimbooks.
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Palju õnne!

Sündinud

01.11.2010 Kadi-Liisa Vahemaa
Üks küünal süüta, mõtle, meenuta –
teda kel tehtud elutöö

Mälestame

Mälestame head sõpra

Aleksander
Tambek`it

Aleksander
Tambek`it

Aleksander
Tambek

avaldame südamlikku
kaastunnet Ernale ja lastele
peredega.

ja avaldame sügavat
kaastunnet abikaasa Ernale
ja lastele peredega.

Jagame omaste leina
Urvik, Mertsina, Melk, Kübar,
Migur, Markus, Uusmaa,
Soosaar, Ervald.

Keila linna
Pensionäride Ühendus

Salme ja Einar

Kaotus on valus, mälestus jääb!

Mälestame head sõpra ja
endist töökaaslast

Laine
Paljasmad

Avaldame siirast kaastunnet
Urmasele perega ema, ämma,
vanaema, vana – vanaema

Kuigi läksid igaveseks, mälestus on
jääv. Muld ei seda matta suuda –
meelde meile jääd.
Südamlik kaastunne Urmasele
perega kalli ema

Laine
Paljasma

Laine
Paljasma

Avaldame südamlikku
kaastunnet lahkunu omastele
Aino, Helgi, Urve, Elle, Helme,
Helgi, Helin, Aivi

surma puhul.
Naabrid: Mändmets, Haavasalu,
Utsal, Vollmer, Karin, Arro.

5 aastat on päevast, kui
lahkus igaveseks

Tähtede taga koidab sul taevas,
vaikne lootus sul täide seal
läeb...

kaotuse puhul.
Ella, Kersti, Ene ja Armand
ning Reili perega.

Südamlik kaastunne Sirjele
ja Keitrinile, kalli venna ja
vanaisa

Taikko
Kivipõld

Vello Hanga

27.12.1982-12.11.2005
mälestavad ema, isa, õde,
vennad

surma puhul
Lehola Lasteaed-Algkooli pere

Kuulutused
56072337.

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Üürile anda pikemaks ajaks 1
toaline korter Paldiski mnt. Tel.
5057611.
Soovin üürida väiksema maja
või toa Keilas või lähiümbruses.
Tel. 5210447.

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

müük.

Tel.

Poiste B kl I liiga
korvpallis
21.november
Mängud toimuvad
Keila tervisekeskuses

AS KeVa-s müügil turbabrikett (Sangla, alus ca 960 kg).
Keila linna piires vedu tasuta.
Info ja tellimimine tel. 6791474;
Ülejõe tee 2, Keila.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
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 puitgraanulid ja puitbri-

ketti. Transport. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
Jõuluvana ootab küllakutseid
asutustesse ja kodudesse. Soovi
korral sisustame Teie jõulupeo
tantsumuusikaga. Tel. 5221163
maret@kultuuriguru.ee, www.
kultuuriguru.ee.
Probleemsete ja ohtlike puude langetamine raskesti ligipääsetavates asukohtades. Samuti
teostan puuhooldus- ja raietöid.
56482680.

12.15 SK Rim/Pirita - Keila KK/Saku Fortuna
13.45 Turba Gümnaasium/Elektrimees KK Rae Koss
15.45 KK Rae Koss - SK Rim/Pirita
17.15 Keia KK/Saku Fortuna Turba Gümnaasium/Elektrimees
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Sevix Auto OÜ

Rehvivahetus

alates 300.Keila Paldiski mnt 47
(Keila Joa teeristis)
Tel 5286436
www.sevixauto.ee

autojuhtide

Tellides vähemalt
2 akent enne
15. detsembrit,
saad PVC aknalauad
TASUTA!
Pakume järelmaksuvõimalust
Jaama 6, Keila. Tel 6556 667

KYTTEPOOD.EE
Müüa brikett,
puit ja graanul
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364

Nüüd põnev Waterball laupäeviti ja
pühapäeviti meie ujulas!
Keila Tervisekeskus soovib kaunist isadepäeva.

www.tervisekeskus.eu

rehvitöökoda Keilas

B-kategooria

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

14. novembril veekeskuse külastus
isale ja lapsele vaid 50.- krooni!

Soodsaim

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

alg- ja
lõppastme
koolitusi

KINGI ISALE TERVISLIK PÄEV!

ÜHTNE PEREKOND • ÜHISED HUVID
ÜHISED EESMÄRGID

Sk Ookami Judookool
ootab judotrenni 7-9
aastaseid lapsi.
Trennis pakume vahvat ja
huvitavat judotreeningut,
milles on nii mängu, lõbu ja
judoalaseid teadmisi.
Treening aitab paranda lapse
kordinatsiooni, tõsta ta
enesekindlust ja väärikust.

Müügil kasutatud ja
uued rehvid ning veljed

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00
P ja muul ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14
Täisvahetuse hind
alates
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

300.-

Trennid 3x nädalas.
E; K; R kell 17:00 -18:30

Nurgadiivan-voodi Maali
ookami.ee
DOKOOL
JU

Minu head uued ja armsad
vanad kliendid, olete
nüüdsest oodatud massaaži
Keila sotsiaalkeskusesse

Klassikaline massaaž
Laavakivi massaaž
Aroomiteraapiline
massaaž jne
Info ja registreerimine

56602917
Vilja Tõnning
Aroomiterapeut,
tervisekasvataja

KEILA PIPARKOOK 2010
Keila Kultuurikekuses
28.novembril

Selle aasta I advendil on kõikidel väikestel ja suurtel
küpsetajatel taas võimalus tuua Keila Kultuurikeskusesse
kõige isuäratavam PIPARKOOK.
Piparkoogid pannakse välja Kultuurikekuse I korruse
fuajeesse, et ilmataat nendega ulakusi ei teeks. Ühelt
perelt või lapselt ootame maksimaalselt 2 piparkooki.
Piparkooke võtame vastu kell 10.00—12.00. Tähtis ei ole
küpsetaja vanus ega piparkoogi suurus.
Kuni kella 13.00-ni
saavad kõik laadale tulnud
maiasmokad neid hinnata.
Kell 13.20 kuulutab Ülempäkapikk välja 5 paremat
piparkooki , kes on väikese auhinna väärilised.

KÜPSETA ISE VÕI KUTSU EMME-ISSI APPI JA VÕIB-OLLA
OLED JUST SINA SEE, KELLEL VALMIB SELLE AASTA KEILA
KÕIGE AHVATLEVAM PIPARKOOK !

Soodushind

6900.-

8500.-

Laos kohe 5
erinevat värvi
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Iga
nädal
loosime välja
auhinna ning hooaja
lõpus limusiinisõidu
koos jookidega.
Rehvivahetajatele
tasuta kohv ja tee!

Raamatupidamisteenused, vanemate
perioodide dokumentide
korrastamine ja
aastaaruannete
koostamine ning
esitamine.
OÜ Jüri Äri
juriari@hot.ee,
tel. 5145772

