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lumekoristuse
Keilas?
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Austraalias
sooja ilma
Palju noori eestlasi võtavad ette tee Austraaliasse.
Uurisime paarilt soojal
maal viibivalt keilakalt, mis
neid sinna tõmbas.

lk 5
uudis

fotod: valdur vacht

I advent tuli paksu lumevaibaga
Jõuluaeg algas Keilas pühapäeval, 28.novembril, kui Keskväljakul oli advendilaat ning
süüdati I advendi küünal ja jõuluvalgustus
Keskväljaku kuusel.
Advendiaja ootuses oli kontsert juba laupäeval, 27.novembril, kui
Keila Uusapostlikus kirikus esines
Saksofonikvartett
Quattro

sport

Quarti. Advendilaada Kultuurikeskuse esisel avasid
„KittySandSkulls“ väikesed
tantsijad. Ringi liikus lõbus
Ülempäkapikk. Kultuurikes-

kuse I korruse fuajees oli
avatud Jõuluvana postkast,
kuhu iga laps sai oma salajased soovid poetada. Samas oli
avatud Jõulusokkide näitus
ja piparkoogivõistlus, millele sai eksponaate tuua iga
soovija. Kultuurikeskuse Rohelises toas oli lasteaedade
heategevusüritus “Väike hea

tegu”. Lasteaiad kutsusid käsitööesemete müügi ja meisterdamise töötoaga koguma
raha kodulinna jõulukuuse
istutamiseks.
Kell 15.30 algas segakoor
Keila trepikontsert, mille käigus kuulutasid EEL Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek
Roots ja Keila linnapea Tanel

huvitav

Keila suusarajad
on sõitjatele
avatud
lk 6

Mõistus välja jõulurahu ning
süütasid I advendi küünla,
kust hiljem võtsid jõulutule
kaasa paljud linnaelanikud.
Oma tervituskõnes soovitas Tanel Mõistus anda panus
advendiajale heateoga.
Päeva lõpetas tradistsiooniline advendikontsert. Seekord esines Ott Lepland.

Keila Haigla
ostab PJV
Hooldusravi
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) nõukogu
otsustas esmaspäeval
müüa Keila haigla ühes
investeerimiskohustusega sihtasutusele PJV
Hooldusravi hinnaga 25
miljonit krooni.

lk 3

Harjumaa muuseumis
räägitakse Hageri
kihelkonnast
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 03.12.2010 • Nr 44 (147)

Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Ilusat jõuluootust!

Uus liiklusseadus:
sõiduki
kasutamine

Pühapäeval oli esimene advent. Traditsiooniliselt
toimus Keilas päeval advendilaat ning õhtupoole süüdati
küünlad linna jõulupuul.
Keila linnapea Tanel Mõistus rääkis küünla süütamisel:
„Täna astume advendiaega, saame osaks üleüldisest
jõuluootusest. Kirendavad poeaknad, kaubanduskeskuste värvikad väljapanekud, inimeste sagimine jõulumuusika saatel toovad meid välja igapäevasusest.
Selle kõikidele määratud jõulutunde kõrval on ka iga
üksiku inimese jõuluootused ja lootused. Just advendiajal küsime endalt, kas olen õnnelik. Meenuvad Edgar
Kase sõnad: „Vahel ei tule selle pealegi, et elad õnnelikult, sest teine kõrval on rikkam, seega õnnelikum.”
Linnapea kutsus üles aitama abivajajaid ning võtma
ühendust lähedastega.
Aasta lõpp on ka aeg, mil vaatame tagasi möödunud 11 kuule. Meelde tulevad kõik asjad, mida sai aasta
tagasi uueks aastaks lubatud, olgu siis kõva häälega või
salamisi, iseendale. Kilod on kaotamata, kool lõpetamata, töökoht vahetamata ning peeglist ei vaata ikka veel
ideaalne inimene. Kuu ajaga seda kõike enam ei jõua.
Kuid kas peabki? Ilmselt sai siis tehtud midagi olulisemat.
Hindame seda, mis tehtud, ning anname andeks tegemata jäänud asjad.
Ilusat jõuluaega ning
andeksandmist, eeskätt
iseendale.

Doris matteus
doris@keila.ee

1.jaanuarist hakkab
kehtima uus liiklusseadus. Selles lehes
vaatame mootorsõidukeid puudutavaid seadusemuudatusi
Tulede kasutamine
• Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
Päevatuled võivad põleda ilma
ääre- ja numbrituledeta.
• Juht peab viima kaugtuledelt
lähituledele üleminekul sõidukiiruse vastavusse uue nähtavusulatusega.
• Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal valgustamata teel
peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. Asulavälisel teel tuleb
lisaks kasutada ka ohutulesid.
• Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda
lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi
põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel.
Asulateel
pargitud
sõidukil ei tohi põleda lähi-,
kaug- ega udutuled. Asulatee
vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled.
• Kaugtulesid ei tohi kasutada
kui vastutulevast sõidukist ollakse sellisel kaugusel, et võidakse selle juhti pimestada.
• Eesmised udutuled võivad

põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
• Sõidu ajal võib eesmisi udutulesid kasutada ka lähitulede
asemel.
Sõiduki kasutamine
Sõidukiomanik ja vastutav kasutaja peavad tagama talle kuuluva või tema valduses oleva
sõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise.
• Vastutav kasutaja on eesti
kodakondsusega või Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik, kes
kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga
müügilepingu alusel ning kes
on kantud mootorsõiduki eest
vastutava kasutajana liiklusregistrisse.
• Sõiduki valdajal on samad
kohustused, mis sõiduki omanikul. Lisaks peab vastutav kasutaja andma nõusoleku enda
liiklusregistrisse kandmiseks.
• Sõiduki omanik peab sõiduki
kasutamise ajal ja teise isiku
poolt sõiduki kasutamise lõppemisest arvates kuue kuu
jooksul säilitama kasutaja andmed.
•
Registreerimistunnistuse
kaasaskandmine Eesti piires ei
ole enam kohustuslik (alates
1.01.2011), kui juht on kantud
liiklusregistrisse omanikuna,
vastutava kasutajana, kasutajana või kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib sõidukis. Kaasas peab olema isikut

tõendav dokument.
• Sõiduki kasutamise volikiri
on asendatud terminiga „kasutamise kirjalik nõusolek“. Kirjalikus nõusolekus peavad sisalduma järgmised andmed:
1) kirjaliku nõusoleku koostamise koht ja kuupäev;
2) mootorsõiduki või selle haagise omaniku nimi ja aadress;
3) mootorsõiduki või selle haagise mark ja mudel ning valmistajatehase tähis;
4) registreerimistunnistuse ja
riikliku
registreerimismärgi
number;
5) sõiduki kasutaja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress,
juhiloa number, sünniaeg või
isikukood;
6) kirjaliku nõusoleku kehtivuse aeg.
Omaniku allkiri kirjalikul
nõusolekul peab olema ametlikult või notariaalselt kinnitatud.
• Kui juht soovib Eestis registreeritud sõiduautoga või kuni
3500-kilogrammise täismassiga veoautoga sõita Eestist välja
mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ja tema nimi ei ole kantud
mootorsõiduki kasutajana sõiduki registreerimistunnistusele, peab tal kaasas olema omaniku
poolt
väljaantud
mootorsõiduki kasutamise kirjalik nõusolek. Kirjalikku nõusolekut ei pea olema, kui omanik
või
registreerimistunnistusele kasutajana kantud isik on kaassõitja.
• Rendileping on asendatud

terminiga „kasutusleping“, rentimine
„kasutamisega“.
Sõiduki kasutamise kirjalikku
nõusolekut asendab mootorsõiduki kasutusleping, kui
mootorsõiduki omanik ja kasutuseleandja on Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik,
kelle põhikirjaliseks tegevuseks on mootorsõidukite rentimine, liisimine või üürimine.
Kasutusleping peab sisaldama
sõiduki kasutamise kirjalikus
nõusolekus nõutud andmeid.
• Kui mootorsõiduki omanik
annab mootorsõiduki kasutada
teisele isikule, peab ta mootorsõiduki kasutamise ajal ja teise
isiku poolt mootorsõiduki kasutamise lõppemisest arvates
kuue kuu jooksul säilitama
ning liiklusjärelevalve teostaja
või kohtu nõudmisel esitama
muuhulgas ka mootorsõidukit
kasutanud isiku sünniaja või
isikukoodi.
Pukseerimine
• Mootorsõidukit võib pukseerida haagiseta mootorsõidukiga. Pukseerida ei tohi kaherattalise
sõidukiga
ega
kaherattalist sõidukit.
• Pukseeritava sõiduki roolis
tohib olla vaid selle kategooria
sõiduki juhtimisõigusega juht.
• Painduv ühenduslüli peab
jätma sõidukite vahemaaks viis
kuni kaheksa meetrit ja selle
keskosa peab olema selgesti
nähtavalt tähistatud. Jäik ühenduslüli ei tohi olla pikem kui
viis meetrit. Keti kasutamine
pukseerimiseks on keelatud.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Tänasel Kodanikupäeval andis linnapea
Tanel Mõistus Andres Matteusele üle tänukirja silmapaistva kodanikukohustuse täitmise eest. Eile tabati tänu tema
tähelepanelikkusele Tuula teele ehitusprahti vedanud veokijuht. Ja see polnud esimene kord, kui ta on tähele pannud
ja linnavalitsusele teada andnud oma tähelepanekutest.
Tänusõnad Andresele ja olgu ta eeskujuks teistele !

Keila nädalaleht

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

Keilas tähistati Soome Vabariigi
aastapäeva
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

Foto: valdur vacht

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kolmapäeval toimus kultuurikeskuses Lääne-Harju
noortele karjääripäev
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Linnuhuvilised otsivad omavalitsustelt
toetust seadusemuudatuseks
Toetudes ornitoloogide hinnangule, ei
toetanud Keila linn Eesti Linnuhuviliste
Ühingu ettepanekut seadusemuudatuseks, millega lubataks röövlindude pidamine ja kasutamine kahjurlindude tõrjeks.
Ettepanekuga seadusemuudatust toetada on linnuhuvilised pöördunud mitme lindudega hädas oleva omavalitsuse poole.
keila leht
leht@keila.ee

Eesti Linnuhuviliste Ühing
pöördus riigikogu keskkonnakomisjoni poole ettepanekuga
viia jahiseadusesse täiendus,
mis lubaks kasutada jahil röövlinde. Ettepaneku toetuseks
on ühing pöördunud nii Keila
linnavalitsuse kui mitme teise
lindude tõrjet vajava asutuse ja
omavalitsuse poole.
Pöördumisele alla kirjutanud ühingu juhatuse liige

Eero Eikinen väidab, et pistrike
kasutamine jahipidamisel on
maailmas laialt levinud sajandeid vana traditsioon. Tema sõnul on tegemist keskkonnasõbraliku jahipidamisviisiga, mis
võiks ühingu hinnangul olla
lubatud ka Eestis. Hetkel pole
Eestis treenitud röövlindudega
jahtimine lubatud.
Ühingu esindaja hinnangul
on röövlinnud kõige efektiivsem meetod kahjurlindude
(kajakad, varesed, tuvid ) arvukuse piiramiseks ja seda kasu-

Hetkel pole Eestis treenitud röövlindudega
jahtimine lubatud
tatakse Euroopas lennujaamades, parkides, prügimägedel ja
linnades, kus on vaja vähendada kahjurlindude arvukust või
nende poolt tekitatud kahju või
ohtu inimestele.
Keila linnavalitsust lindude
teemal konsulteerinud ornitoloogide Eet ja Aarne Tuule sõ-

Foto: sxc.hu

nul on kullindus on Eestis hell
teema, kuna sisuliselt kõik jahikullid on ohustatud liigid, kelle
transport üle riigipiiride on
keelatud rahvusvaheliste lepetega ja nende pidamine Eestis
on igati põhjendatult keelatud.
Keila abilinnapea Enno Fels
suhtub ettepanekusse ette-

vaatlikult, sest valdav enamik
jahipidamiseks
kasutatavaid
röövlinde on ohustatud liigid ja
nende transportimine üle riigipiiride rahvusvaheliste kokkulepetega rangelt keelatud.
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, roheliste fraktsiooni kuuluv Mart Jüssi ütles
BNS-ile ühingu ettepanekut
kommenteerides, et pöördumine tuleb komisjonis kõne
alla siis, kui valitsus on riigikogule üle andnud uue jahiseaduse eelnõu. Jüssi märkis
samas, et esmapilgul ei kipu ta
ettepanekut isiklikult toetama.
“Loodusteadlasena arvan, et
röövlinnud võivad oma saakloomi alati püüda, aga vabatahtlikult,” lausus ta ja lisas,
et maailmas röövlindudega
jahipidamisega tõepoolest tegeletakse, kuid Eestis pole see
kombeks olnud.

uudis

Keila haigla ostab 25 miljoniga ära PJV Hooldusravi
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) nõukogu otsustas esmaspäeval müüa Keila
haigla ühes investeerimiskohustusega
sihtasutusele PJV Hooldusravi hinnaga 25
miljonit krooni.
keila leht
leht@keila.ee

Avaliku enampakkumise võitnud PJV Hooldusravi peab Keila haiglahoones 2013. aastaks
välja arendama nüüdisaegse
hooldusravikeskuse ja hooldekodu. Investeeringu kogumaht

KEILA
KOOL

on 131,9 miljonit krooni, millest 70,7 miljonit krooni peab
katma uus arendaja, teatas
PERH.
Regionaalhaigla
kuulutas
tänavu augustis välja avaliku
enampakkumise, mille käigus
sooviti võõrandada Keila haigla ühes investeerimiskohustu-

sega. Regionaalhaiglale laekus
tähtaegselt viis pakkumist,
kõigiga alustati läbirääkimisi.
Lõppvooru jõudis kaks pakkujat, lisaks PJV Hooldusravile ka
AS Keila Taastusravikeskus.
PERH-i teatel tegi kõige soodsama pakkumise PJV
Hooldusravi, kes omab nii investeerimisvõimet kui ka vajalikku kogemust. Keila haigla
üleandmine toimub 2011. aasta
märtsis.
Regionaalhaigla näeb Keila
haigla suurusest ja asukohast

lähtuvalt potentsiaali selles
hoonekompleksis taastusravi-,
hooldusravi- ja hooldusteenuste arendamiseks.
Rekonstrueerimise projekti
käigus teostatakse Keila haiglahoonele ehitise ekspertiis,
koostatakse ehitusprojekt ning
teostatakse ehitustööd. Ehitustöid tehakse 9000 ruutmeetril
hooldusravikohtade rajamiseks
ning 6750 ruutmeetril hooldekodukohtade
rajamiseks.
Projekt näeb ette kõigi hoone
kommunikatsioonide,
kesk-

süsteemide ja välisfassaadi
renoveerimise ning uue siseviimistluse tegemise ja juurdepääsuteede, väliskommunikatsioonide ning haljasalade
rajamise.
Projektis kajastatud Keila
haigla tulevikuvisioonis jätkub
Keila haiglas hooldusraviteenuse osutamine ning lisandub
hooldusteenuse
osutamine.
Tegevust jätkavad senised üürnikud ning lisandub ka teisi
tervishoiu- või hoolekande
valdkonna teenuste osutajaid.
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Lühidalt
Tule lõpeta poolelijäänud
kutsekool
„Kas ka Sinuga juhtus nii, et
majandusõitsengu ajal tundus
töötamine mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli
Sa enam ei jõudnud? Nüüd
aga on olukord tööturul hoopis
teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?
Programm KUTSE on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus
01.01.2000- 01.09.2010 selle
pooleli jätnud. Katkestamise
põhjused pole olulised. Kui
asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul võimalik
taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust
ja koolilõuna toetust. Õpe on
TASUTA! Huvi korral pöördu
kutsekooli, kus õppisid enne
või teise kutsekooli, kus on
sama või sarnane eriala. Kooli
kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse. Kooli
pöördumisega ära oota õppeaasta alguseni, uuri oma võimalusi kohe!“
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti
teel aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee. Küllap kripeldab katkenud koolitee paljudel
hinges. See on üks uuesti alustamise võimalustest ilma, et
keegi midagi üleliigset uuriks
või katkestatu pärast etteheiteid teeks. Oleme ju iga päevaga küpsemad ja targemad ning
oskame oma võimalusi-vajadusi selgemalt hinnata. Jõudu
ja julgust uueks alguseks!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Keila Koolis valiti sel õppeaastal kaks kõige
sõbralikumat töötajat – üks algkoolimajas
ning teine põhikooli- ja gümnaasiumimajas. Järgmised kaks artiklit pühendame
nende sõbralikkuse valemi uurimisele.
Täna räägime põhikooli- ja gümnaasiumimaja inglise keele õpetajast Marina Kopijetskajast.
ELO EESMÄE ja priit oks
KEILA KOOL

Teid valiti Keila Kooli sõbralikumaks õpetajaks, milliseid
tundeid see teis tekitab?
See oli nii ootamatu, sest meil
on nii palju häid sõbralikke kolleege. Aga kui ma selle
peale mõtlen, siis saan aru, et
mulle on oluline, et inimesed
mulle naerataksid, see tekitab
hea tunde ja muudab päeva
rõõmsamaks. Mina tahan seda
naeratust saada ja kuidas siis
teisiti, kui ikka ise naeratades.
Panin sõbraliku õpetaja tänu-

kirja seinale ja nüüd kui tunnis
teen natuke kurjemat nägu, siis
ma vaatan tänukirja peale ja ütlen endale, ära unusta, et oled
kõige sõbralikum õpetaja.
Selle vestluse ajal jäi meile, küsijatele, selline tunne, et
sõbralikkus, õnnelikkus ja avatus ümbritsevale on inimese
sisemise tasakaalu vili.
Marina Kopijetskaja sündis
Tallinnas, kuid paari aastapärast kolis tema pere Võrru. Seal
ta kasvas ja käis koolis. Oma
esimese kõrghariduse sai ta
Tartu Ülikoolist, omandades
vene filoloogi diplomi. Pärast

lõpetamiset läks ta tagasi kodusesse Võrru, kus töötas vene
keele õpetajana.
1992. aastal hakkas vene
keele tundide maht koolis vähenema ning Marinale pakuti
võimalust minna uuesti ülikooli omanadama kõrgharidust
inglise keele õpetaja erialal.
Oma energiat õppimise, õpetamise ja pere vahel jagades
omandas Marina nelja aastaga
inglise filoloogi diplomi ning
jätkas töötamist inglise keele
õpetajana Võrus.
Kuidas siis üks põline võrukas Keilasse sattus?
Sellega on üks keerulisem lugu.
2003. aastaks oli üks Marina
lastest juba hulk aega elanud ja
töötanud Iirimaal. Marina tundis, et tema missioon koolis on
lõppenud ning ta vajaks oma
ellu muutust. Ta andis koolis
sisse lahkumisavalduse ja sõitis
Iirimaale seiklusi otsima. Ette-

ruttavalt võib öelda, et Marina
veetis Iirimaal vaid kaks kuud.
Esiteks ei meeldinud talle Iirimaa niiske kliima. Tema toa
seinal kasvas hallitus ja magama minnes olid linad rõskusest
rasked. Ka sealne töö ei pakkunud talle midagi. Kahe ülikooli
diplomiga hamburgereid müüa
tundus talle oma sisemise ressursi raiskamisena.
Ta tuli tagasi Eestisse ja
ajalehe kuulutuse kaudu Keila
Kooli õpetajaks. Marina tunneb, et on hingelt õpetaja. Kõige suurem rõõm õpetamise juures on lastelt saadav positiivne
emotsioon – suhtlemine, laste
pilk, kui nad on asjast aru saanud, kui eksamid lähevad hästi ja mõni laps õpib ise inglise
keele õpetajaks. Õpetamisele
kulub väga palju energiat, aga
klassis tundi andes saab lastelt
tohutult palju rohkem positiivset tagasi.
Hollandi
õpilasvahetuse

projekt on üks näide, kus õpetajad näevad, et nende töö kannab vilja – õpilased saavad hakkama võõras keeles ja võõras
keskkonnas. Teine aspekt on
tolerantsuse kasvatamine, et
õpilased mõistaksid – maailm
on suur ja selles on erinevaid
inimesi, kuid neid kõiki tuleb
aktsepteerida ja austada. Kolmas tähtis asi on elus hakkama
saamine, mida samuti Hollan-

di projekti kaudu saame lastele õpetada. Vabal ajal meeldib
Marinale erinevates keeltes
ristsõnu lahendada, süüa teha,
mereääres jalutada, raamatuid
lugeda. Kui ta tunneb, et pea
on koolitööst väsinud, koob ta
sokke ja kingib neid oma sõpradele ja tuttavatele jõuludeks või
sünnpäevaks. Suureks kireks
on reisimine, kui mõni maa
hakkab meeldima, läheb Marina sinna meelsasti tagasi.
Avatus ja enese sisemise
tasakaalu otsimine on keeruline protsess. Üldiselt on hea
selle leidmiseks ennast nn
mugavustsoonist välja viia:
katsetades uusi asju ja käia
tundmatuid radu. Kui tulemuseks teadmine, et kõik mis ma
oma elus teen on see, mida ma
tahan ja armastan, siis on pingutused ja riskid seda väärt.
Oli väga meeldiv vestelda Keila
Kooli kõige sõbralikuma õpetaja Marina Kopijetskajaga.
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Aastavahetuseks 10 000 keilalast! Сегодня в номере
Hea Keila elanik!

1. detsembri seisuga on elanike registri järgi meid Keilas
kokku 9945.
Kas
saame aastavahetuseks 10 000 elanikku
kokku?
Keila elanikuks registreerimine
on
väga lihtne. Elukohateate saab täita
Keila
linnavalitsuse I korruse büroos.
Veel lihtsam on ennast registreerida
riigiportaalis http://
www.eesti.ee, kus
elukohateate esitamise võimaluse leiab
X-tee
teenustest,
Rahvastikuregistri
lingilt.

Miks ma olen Keila elanik?

Alo Tammsalu
Päästeameti peadirektori asetäitja :
Registreerisime ennast perega kohe Keilasse
elama asudes ka Keila elanikeks. Pean seda
iseenesest mõistetavaks, kuna seeläbi tekib
minu ja omavalitsuse vahele side, mis võimaldab minul teatud teenuseid oodata ning Keila
linnal neid pakkuda. See on kahepoolne suhe
ja huvi.

Mari-Liis Rüütsalu
Kahe poja ema, Estravel AS turundus- ja
kommunikatsioonijuht
Elan Keilas juba pea 14 aastat ning kolimismõtteid pole veel siiani heietanud. Hindan
siinses keskkonnas piisavalt väikest elanike
arvu, et tekiks kogukonna tunne. Samas on
kõik eluks vajalik käe-jala juures. Mulle on
oluline, et lapsed saavad teatud vanusest ise
kooli, trenni ning sõbrale külla. Kuidagi ei saa
üle ega ümber terviseradadest ja muudest
sportimisvõimalustest. Astud kodust välja ja
oledki jooksu- või rullirajal! Värske õhk kauba
peale. Loomulikult olen ma registreeritud
Keila linna elanikuks, sest mulle on oluline, et
minu maksud laekuvad minu kodukohta.

Tutvume Keila ametnikega - keskkonnanõunik Ülle Lindus
Kuidas oled oma igapäevatöös inimesele kasulik
Minu ülesandeks on heakorra ja avaliku korra täitmise tagamine. Keskkonnakaitse-alaste
ja jäätmekäitlusega seotud küsimuste lahendamine, lemmikloomadega seonduv, töökeskkonna spetsialisti ülesannete täimine. Tegelen valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamisega volikogule ja linnavalitsusele ja kontrollin nende täitmist. Samuti annan
head nõu oma ülemusele Enno Felsile.
Keskkonnanõuniku töös suhtlen palju inimestega. Kolmandat põlve keilakana tunnen inimesi, tean teid-tänavaid, seetõttu on töö ka asjatu ajakaota ja efektiivsem.
Minu tööpäev 29. novembril
8.30 hommikune kontrollring linnas.
Esimesed teated linnast, viltusõidetud
liiklusmärk Ülesõidu tänava Ääsmäe
poolses otsas ja ka Keskväljakul. Annan olukorrast teada Varahooldusele.
9.00 kirjavahetuse ülevaatamine, vastan kirjadele, saadan välja ühe kahjunõude avarii kohta.
9.30 töökoosolek lumekoristusteemal
ning nädala tegevusplaani arutelu.
10.30 kirjavahetuse ülevaatamine

ning vastamine, seekord lumekoristusteemadel.
12.00 kiire lõuna, aga tervislik.
12.30 linnaringil, seekord jala. Peavaateväljas kõnniteed ja ülekäigurajad. Linnas on libedustõrje tehtud,
paljudes kohtades on graniitgraanulid
libedust ning lumesahad lund tõrjumas. Lund on palju, kohe väga palju.
14.00 algab kodanike vastuvõtt. Kohal ei käinud täna kedagi. Kõik kodanike mured, märkused ja ettepanekud

said telefoni teel vastused. Kokku tuli
9 kõnet.
17.30 plaanitud töökoosolek parkimise korraldusest Pae tänaval lükkus
edasi.
17.50 homse päevaplaani ülevaatamine. Ettevalmistamist vajavad uued
hanked ning lemmikloomaeeskiri.
18.20 vaatan üle veel e-mailid.
18.30 lõpetan tööpäeva ja liigun kodu
poole.
19.34 vastan töökõnele

Kes koristab lume linnas?
Lumekoristus on saanud linnaelanike igapäevaseks
probleemiks. Siinkohal toome
välja, kes linnateedel ja
muudes kohtades lume
koristama peab.

• Linnatänavad, kõnniteed, bussipeatused, ülekäigurajad – Keva AS, tel. 6791473,
keva@hot.ee.
• Korteriühistute parklad – Lumekoristuse peab korraldama korteriühistu.
• Pargiteed (keskpark, jõepark, männik), kergliiklusteed (Haapsalu mnt äärne tee
Tammermaale, kergliiklustee Mudaauguni jms) – Makrokapital OÜ, tel. 6819988, mati@
makrokapital.ee.
• Raudtee ooteplatvorm – Cleaner Puhastus OÜ, tel. 6217430, info@cleaner.ee
• Raudtee ülekäigud/ ülesõidud – AS EVR Infra, tel. 6156711.
• Kaupluste parklad – Lumekoristuse korraldavad kauplused

Securitas
securitas 1660
24.11 12.00 – Uus-Paldiski mnt
ääres, Vasara 7 vastas must prügikott tee ääres, kott avatud ja
sees kasutatud juhtmete kiirkinnitused. Teavitatud linnavalitsust
ja Makrokapitali.
24.11 21.00 – Juhtimiskeskus

teatas, et Allika 1 trepikojas on
noored. Noorte kontrollimise
käigus avastatud tubakatooteid.
Üks alaealine politseile üle antud.
27.11 15.30 – Jaama bussipeatuses tarvitasid 2 noormeest
õlut. Tehtud märkus.
28.11 00.34 – Rõõmu kaubamaja parklas rallitas Opel Omega.

Tehtud märkus.
29.11 10.51 – Säästumarketist leiti pangakaart. Antud politseile.
29.11 08.00 – Sõiduautod
Citröen, Audi sõitsid Keila Kooli
gümnaasiumimaja sissesõidukeelualal ilma loata.
29.11 18.45 – Aus linnakodanik
leidis Rõõmu Kaubamaja parklast autojuhikaardi. Tagastatud

omanikule.
29.11 20.15 – Säästumarketi juures magas purjus mees. Äratades muutus agressiivseks. Politseil üle antud.
30.11 23.12 – Põhja 8 juures
kaklus. Koos politseipatrulliga
kinni peetud 3 noormeest, kes
olid joobes ja kaklesid avalikus
kohas.

Кейлаская больница
Совет Северо-Эстонской региональной больницы принял решение продать целевому учреждению «PJV
Hooldusravi» за 25 миллионов здание Кейлаской больницы. Покупатель обязан к
2013 году в помещениях
больницы открыть современный центр восстановительной медицины и отделение по уходу за престарелыми.
Общая сумма инвестиций
составит 131,9 млн крон, из
которых 70,7 млн обязан покрыть новый владелец. (стр
3)
Кто убирает снег в городе?
Уборка снега стала для горожан ежедневной проблемой.
В этом номере городской газеты можно узнать, кто отвечает за уборку снега в разных
точках города. Например, за
очистку от снега городских
улиц, тротуаров, автобусных
остановок и пешеходных переходов несет ответственность АО «Кева», телефон
для контакта 6791473. (стр 3)
Рождественская ярмарка
в Лауласмаа
Уже второй год по инициативе местных жителей в Лауласмаа проводится рождественская ярмарка, в которой
активное участие принимает
школа. В прошлом году различные поделки предлагали
и ученики, и учителя. Покупатели могли приобрести
всевозможное рукоделье и
домашние заготовки, которые подходят как для рождественского стола, так и в качестве подарка. В этот году
ярмарка состоится 4 декабря
с 11.00 до 15.00. Организаторы надеются, что она будет
такой же удачной. Для желающих принять участие в
ярмарке в качестве продавцов просьба зарегистрироваться по телефону 5077970
либо по адресу lahepereselts@
hot.ee. (стр 7)
Возможность закончить
образование!
Программа
«Профессия»
предназначена для учащихся, у которых по каким-то
причинам
в
период
01.01.2000- 01.09.2010 осталось
незаконченным
профессиональнотехническое
образование.
Тот, кто примет участие в
программе, получит возможность завершить образование бесплатно, кроме этого,

будет иметь возможность ходатайствовать о стипендии и
пособии на проезд. Дополнительная информация по
телефону 735 0382 и по адресу aivi.virma@hm.ee или
jatkukutse@hm.ee. (стр 4)
Город не оказал поддержки
Опираясь на оценку ситуации орнитологами, город не
поддержал
предложение
Эстонского объединения любителей птиц внести поправки в закон, регулирующий
содержание и использование
хищных птиц. По словам
председателя объединения
Э.Эйкинена, использование,
например, ястребов для охоты на животных является
древнейшей традицией. В
настоящее время ястребиная
охота в Эстонии запрещена.
К тому же, по мнению представителя объединения, некоторые породы хищных
птиц весьма эффективно используются для регулирования числа так называемых
птиц-вредителей: ворон, голубей и чаек. Вице-мэр Энно
Фельс отнесся к предложению поддержать изменения
в законе с осторожностью,
поскольку известно, что породы хищных птиц, используемых для охоты, относятся
к охраняемым видам, и их
вывоз за пределы страны
строго воспрещен. (стр 3)
Сообщение Социального
центра
В этом году традиционным
рождественским мероприятием, организуемым Социальным центром, будет посещение 19 декабря мюзикла
«Волшебник Оз». Выезд от
Михклиской церкви в 13.15.
Начало представления в
15.00. Заказанный автобус
привезет участников мероприятия обратно в Кейла.
Предварительная регистрация обязательна! Зарегистрироваться можно либо на
месте, в социальном центре,
либо по телефону 6791570.
(стр 6)
Лыжные трассы готовы
Благодаря
выпавшему
обильному снегу, готовы для
использования
городские
лыжные трассы. Проложена
также и трасса для любителей классического стиля. По
словам Т.Лумисте, в этом
году снега выпало так много,
что использовать имеющиеся снежные пушки просто
нет необходимости. (стр 6)
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Vesi on eluks hädavajalik
Kui inimesel kraanist
vette ei tule, siis tunneb ta seda hetkega.
Reovee puhastamine
on veidi võõram valdkond – ei mõtle keegi
eriti, mis saab edasi
pärast nupule vajutamist.

Keila linnas pakub puhast joogivett
ning kanalisatsiooniteenust AS Keila Vesi. Aastate jooksul on veemajandus saanud tänapäevaseks ning
järjest töökindlamaks. Samal ajal on
teenuse pakkumine muutunud üha
efektiivsemaks ning majanduslikult
mõistlikumaks. Siiski on mitmed
projektid veel käimas. Kõigi tehtud
investeeringute eesmärk on pakkuda Keila elanikele puhast joogivett

ning säästa keskkonda nii täna kui
tulevikus.
AS Keila Vee dispetšeri numbrile
võib teatada igast sündmusest, mis
võib puudutada veevarustust ning
kanalisatsiooni. Ainult läbi tagasiside saame oma teenust parandada.
Soovime kõigile klientidele ilusat
jõuluootust!
Veiko Kaufmann
AS Keila Vee juhataja

PealkiriIdem is opulique re quidi iaesima, sul vissedisse atque factoriverem ut
2008. aasta novembrikuus pandi luuk peale
Põhja-Keila veeprojekti
viimasele kaevule. Sellega oli Keilast saanud
Eesti esimene linn, mille
elanikest 99,9% oli kättesaadav puhas kraanivesi
ning ühiskanalisatsioon.
Samal suvel oli aga juba esitatud uus
taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, et jätkata Keila veemajanduse
uuendamist. Kui kõik läheb kavandatult, on 2011. aasta talveks Keila linna
tiheasustusega ala 100%liselt kaetud
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga,
samuti on täielikult kaasajastatud
veetöötlus ja reoveepuhastus.
Praegu käimas- olev Keila linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt on viimane 1999. aastal alanud
ja pea kogu Keila linna hõlmanud
veemajandusprojektide reas. Kui
aastani 2008 rajati erinevate projektide raames Keilasse ligi 20 km
veetorustikke, 19 km kanalisatsioonitorustikke, loodi veeühendus 828
ja kanalisatsioonivõrguga ühendus
847 majale ning rajati uus reoveepuhasti ja veetöötlusjaam, siis hetkel
käsil oleva projekti raames rajatakse
ja rekonstrueeritakse veel 8,5 km
kanalisatsioonitorustikke ja 7,4 km
veetorustikku,
rekonstrueeritakse
veetöötlus ja reoveepumplad ning
ehitatakse välja reoveepuhasti reoveesette lõppkäitlus. Ühisveevärgija kanalisatsiooniga ühinemise võimalus on esmakordselt Ülejõe tee ja
Linnuse tänava elanikel.
Kogu projekti eeldatav kogumaksumus on 68,9 miljonit krooni, millest
Ühtekuuluvusfondi osa on 48,7 miljonit krooni ehk 70,7% ning AS Keila
Vee omaosalus 20,2 miljonit krooni
ehk 29,3%. Keila Vee omaosalusest
omakorda 17 miljoni krooni ulatuses kaetakse laenuga ning 3 miljoni
krooniga osaleb projektis Keila linn.

Hanked on olnud edukad

igapäevaelu ajutistest häiretest on
küsimus nende endi joogivee kvaliteedis.

Praeguseks on kõik hanked ehitustööde teostajate leidmiseks läbi viidud ja kõik lepingud töövõtjatega
sõlmitud. Kokku viidi läbi 10 erinevat
riigihanget. Sealjuures väärib äramärkimist, et mitte ühtegi Keila Vee
poolt läbi viidud hanget ei ole vaidlustatud ja ühtegi lepingut ei ole seni
katkestatud, mis on tänases ehitusturu olukorras pigem erandlik.
Kõik tööd on lõpetatud ja väljamaksed teostatud tänaseks 5 hanke raames. Kaks lepingut saavad läbi veel
selle aasta detsembris. Järgmisse
aastasse jäävad kaks kõige mahukamat ehituslepingut - Mudaaugu ja
kesklinna torustike rekonstrueerimine ning reoveepuhasti rekonstrueerimine. Kõik tööd peaksid saama lõpetatud järgmise aasta oktoobriks.
Sõlmitud lepingute kogumaksumus
on hetkel 63,5 miljonit krooni, mis tä-

•
Veetöötlusjaama reservuaaride rekonstrueerimise käigus
võeti reservuaarid muldest välja,
vahetati reservuaaride sisetorustikud roostevabade torustike vastu
ja kaeti reservuaarid seest spetsiaalse katendiga, et tagada nende
lekkekindlus ja seega töökindlus.
•
Rajatud on üks uus puurkaev
ja rekonstrueeritud 5 puurkaevu,
Kalda puurkaev võeti kasutusele
reservpuurkaevuna, et suurendada
veevõrgu töökindlust.
•
Rekonstrueeritakse ka ca
40% nõukogudeaegsetest kanalisatsioonitorustikest. Eesmärgiks
on vähendada nii reovee sattumist
pinnasesse kui ballastvee sattumist
reoveekanalisatsiooni.
Rekonstrueeritud torustik võimaldab vähendada ummistusi kanalisatsioonivõrgus ning parandada seeläbi
kanalisatsiooniteenuse kvaliteeti.
Kanalisatsioonitorustik
rekonstrueeritakse enamasti samades
piirkondades kus uuendatakse ka
veetorustik. Sadeveekanalisatsioon
rajati Uuele tänavale ja Vasara tänaval, uuel aastal ka Allika tänavale.

Reservuaar enne ja pärast
hendab, et seni on suudetud ehitada
kavandatust 5,4 miljoni krooni võrra
odavamalt.

Linn saab 100% kaetuks
Projekti lõpetamise järgselt on Keila
linn 100%-liselt kaetud ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniga, veetöötlus ja
reoveepuhastus on täielikult kaasajastatud.
• Veetorustike ja veetöötluse rekonstrueerimine tagab parema

veekvaliteedi tarbija kraanis. Tihtipeale tuli ette, et teatud piirkondades esines probleeme roostese
veega. Mure oli tingitud vanadest
malmtorudest, mille kvaliteet ei
vasta kaasaja nõuetele. Veetorustike rekonstrueerimise käigus asendatakse veneaegsed malmtorud
kaasaegsete plasttorustike vastu.
Vanadest torustikest läheb väljavahetamisele ca 40%. Praeguseks
on veetorustike rekonstrueerimise
tööd lõpule viidud Vasara tänaval,

Piiri tänaval, Jaama tänava piirkonnas, Uuel tänaval. Uued torustikud
rajati Ülejõe tänavale ja Jõesaarele.
Rajatakse üks uus rõhutõstepumpla Mudaugu piirkonna paremaks
veega varustamiseks. Joogiveetorustike rekonstrueerimine jätkub
järgmisel aastal Allika tänaval,
Tiiru tänaval, Kalda tänaval, Põhja
tänaval, Paldiski maanteel, Tallinna
maanteel ning Mudaaugu piirkonnas. Palume nende tänavate elanikelt mõistvat suhtumist – hoolimata

• Rekonstrueeritakse 5 reoveepumplat, et tagada suurenenud reovee
vooluhulkade tõrgeteta pumpamine ja töökindlus. Ehitati 2 uut reoveepumplat.
• Reoveepuhastil rajatakse kaasaegne reovee muda lõppkäitlus - paigaldatakse trummelkomposter ja
vahetatakse välja hulk seadmeid.
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Kanalisatsioon on reovee tarbeks
Kanalisatsioonitorustik
võib olla kahesugune:
ühisvoolne või lahkvoolne. Ühisvoolse kanalisatsiooni puhul juhitakse
reovesi ja sadevesi kokku ühte torusse, lahkvoolse kanalisatsiooni
puhul on reoveel ja sadeveel eraldi torustikud.
Peale käimasoleva projekti lõppu
peaks Keilas olema lahkvoolne kanalisatsioon – reoveekanalisatsiooni torustik on projekteeritud reovee
tarvis ega ole valmis vastu võtma
sadevett ja pinnasevett.
Viimastel aastatel on AS Keila
Vesi teinud palju tööd, et muuta
reoveetorustik nii üht kui teistpidi
lekkekindlaks – hoida reovesi torudes ning sadevesi reoveetorustikust
väljas. Paraku võivad kogu tehtud
töö nullida inimesed, kes pumpavad reoveekanalisatsiooni sadevett
või pinnasevett või viskavad süsteemi sobimatuid asju.

Liigvee probleemi ei saa lahendada kanalisatsiooni abil
Keila mitmes piirkonnas, peamiselt
Lõuna-Keilas, on suurvete perioodidel probleem liigveega. Ka eelmisel kevadel, kui suur lumi sulas, oli
kõnealuse piirkonna elanikel palju
muret lume sulamise veega. Mitmed
kinnistuomanikud lahendasid mure
sel moel, et pumpasid pinnasevee
reoveekanalisatsiooni.
Sadevee- ja pinnasevee sattumine kanalisatsiooni ohustab otseselt
kogu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tööd. Võib teha suuri investeerin-

INFO

guid, et tagada inimestele teenuse
kättesaadavus, kuid seda pingutust
on lihtne nullida, kui osa linnaelanikke juhivad oma sadevee ja pinnasevee reoveekanalisatsiooni.
Ballastvesi jahutab reovee maha,
mida jahedam on aga reovesi, seda
raskem on seda puhastada. Bakterid
vajavad oma tööks kindlat temperatuuri ning ka lämmastiku eemaldamiseks on vaja teatud temperatuuri.
Tekib reaalne oht keskkonnareostuseks.

Väljavõte Keila linna
ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjast

• 6.2. Ühiskanalisatsiooni kasutatakse reovee vastuvõtmiseks.
Ühiskanalisatsiooni tohib kasutada sademevee, drenaaživee
ja muu pinnavee vastuvõtmiseks
ainult vee-ettevõtja nõusolekul.
• 12.8. Ühiskanalisatsiooni ei ole
lubatud juhtida pinnase-, sademe- ja drenaaživett, kui klient ja
vee-ettevõtja ei ole teisti kokku
leppinud.

Mis saab siis sade- ja
pinnaseveest?
Tiheasustusaladel on tänaseks võimalus loodud sadevee ja liigvee
ärajuhtimiseks. Sadevesi kogutakse
kokku ning juhitakse sadeveetiiki,
kus tahked osakesed settivad. Edasi
läheb vesi mööda kraave Keila jõkke. Seega, kuna sadevett eraldi ei
puhastata, ei tohi sadeveetorustikku juhtida reovett. Sellise teguviisi
tagajärjeks on keskkonnareostus.
Eramajade piirkondades üldjuhul sadeveesüsteemi välja ei ehitatagi, seda puhtmajanduslikel kaalutlustel. Selle asemel lahendatakse
probleem sadevee loodusesse immutamisega.
Mis puutub Lõuna-Keila liigveeprobleemi, siis on AS Keila Vesi
omalt poolt teinud pingutusi olukorra parandamiseks. Pärast eelmise
kevade suurvett liigveeprobleemile lahendust otsides mööda kraave käies selgus, et olemasolevate
kuivenduseelvoolude truubid olid
prahti täis. Truubid puhastati võsast
ja prahist, kopratamme hävitatakse
pidevalt. Kõik kuivendustorustike
otsad, mis õnnestus leida, on tänaseks lahti ning vesi jookseb ilusti.

• 17.1. Vee-ettevõtjal on õigus ette
teatamata piirata või peatada
veega varustamine ja/või reovee vastuvõtmine:
• 17.1.5. kui kliendi tegevus või
seadmete puudulikkus ohustab
ühisveevärki ja/või –kanalisatsiooni ning teisi kliente;

Veetase piirkonnas on alanenud ca
1,5 meetri võrra. Edasi peaksid inimesed ise korrastama oma vanad
kuivendustorustikud. Kuivendustorustikke ei tohi samuti juhtida reoveekanalisatsiooni, vaid tuleb otsida üles kuivendusmagistraalid.
Mureks on ka korteriühistud, kes
on majade fassaade remontides
suunanud katustelt tuleva sadevee
kanalisatsioonitorustikku. Selline
teguviis ei ole lubatud ning AS Keila
Vesi kontrollib kindlasti kõiki lamekatuseid.
On oluline meeles pidada, et tegemist on meie kõigi ühise kanali-

satsioonisüsteemiga. Loopides torustikku keelatud aineid või lastes
ballastvett, tekitame probleeme nii
puhastile, oma naabrile, keskkonnale kui iseendale. Seadmete remondikulud ning keskkonnareostuse puhul makstavad mitmekordsed
ülereostustrahvid mõjutavad kahtlemata lõpuks ka kanalisatsiooniteenuse hinda.
Vastavalt seadusele on Keila Veel
ka võimalik sadevee kanalisatsiooni pumpajaid karistada, et kaitsta
ühisveevärki ja –kanalisatsiooni,
teisi linnakodanikke ning keskkonda.

Päevakajaline
Ebameeldival lõhnal võib olla
mitmeid põhjuseid

Ka kastmisvee mõõtjad
tuleb taadelda

Uuest aastast uueneb
kliendihaldustarkvara

AS Keila Vee poole on pöördunud mitmed linnaelanikud, kellel probleem kanalisatsioonist eluruumidesse leviva ebameeldiva lõhnaga. Sellel võivad
olla mitmed põhjused, mis ennekõike saavad likvideerida elanikud ise.
Tihtipeale on ebameeldiv lõhn seotud asjaoluga, et
elamul puudub nõuetekohane kanalisatsioonituulutus või on see kinni ehitatud. Sellisel juhul saab
probleemi lahendada vaid majaomanik. Kinnistu
torustikke käsitleb standard EVS 846:2003 Kinnistu
kanalisatsioon, mille järgi igaüks võib kontrollida,
kas tema torustik vastab nõuetele.
Eramajades, kus on kasutusel põrandaküte, võib
juhtuda, et trapid kuivavad ära, mille tulemuseks
on samuti ebameeldiv lõhn. Duširuumis ning mujal,
kus trapid pidevalt kasutusel, täituvad nad ise, kuid
üldjuhul kuivades ruumides (kus trapid näiteks vaid
hädaolukordade tarvis) võivad trappide haisulukud
ära kuivada. Aitab, kui neid veega pidevalt täita.
Haisu põhjuseks võib olla ka põrandaaluse kanalisatsioonitoru purunemine. Seda, kas toru on terve
või purunenud, on võimalik kontrollida. Üks võimalus on lasta purunemiskahtlusega torustikku suitsu,
mis annab märku, kui toru on tõepoolest katkine.
Vastavat teenust pakub ka AS Keila Vesi. Teine võimalus on torustikku kontrollida kaameraga. Sellist
teenust pakkuvate ettevõtete andmed on samuti
olemas AS Keila Veel.

AS Keila Veel on kohustus paigaldada ainult üks veemõõtja, ühtlasi on ettevõttel kohustus seda
mõõtjat iga 2 aasta tagant taadelda, kuna mõõtja on aluseks rahalisele arvestusele.
AS Keila Vesi on lisaks paigaldanud elanikele ka kastmisvee
mõõtjaid, et neil ei tuleks maksta
kanalisatsiooni eest, mida tegelikult ei kasutata. Kuna ka kastmisvee mõõtjad on aluseks rahalisele arvestusele, siis tuleb neidki
iga 2 aasta tagant taadelda. Kuna
aga kastmisvee mõõtjad kuuluvad kinnistuomanikele, mitte AS
Keila Veele, siis peavad elanikud ise mõõtjate taatlemise eest
hoolt kandma. ASil Keila Vesi on
õigus teha ettekirjutisi, kui mõõdikud on taatlemata.

Järgmisel aastal on ASi Keila Veel kavas võtta kasutusele uus majandustarkvara, millesse on integreeritud
ka kliendihaldussüsteem. Eesmärgiks on kindlustada
klientidele kiirem ja parem teenindus ning samas paremini ja hõlpsamalt kontrollida maksedistsipliini. Klientide jaoks muutub eeskätt veenäitude teatamise keskkond AS Keila Vee kodulehel. Kõik vajalikud juhised
ning õpetused saavad peagi üles samale kodulehele.
Kõik käivitumise perioodil tekkida võivad probleemid
püütakse kiiresti lahendada.
Veiko Kaufmann meenutab kõigile AS Keila Vee klientidele, et veenäitude teatamine on nende lepingust tulenev kohustus. Lepingus on fikseeritud ka näitude teatamise ajad. Veiko Kaufmann: „Vahel unustava inimesed
pikka aega näite teatada ning kui siis poole aasta pärast
andmed esitavad, on summa kasvanud nii suureks, et tekib raskusi selle tasumisega. Soovitame siiski kuupäevi jälgida, näidud korra kuus esitada ning arve samuti
kord kuus tasuda. Niimoodi on kliendil endal lihtsam
ning arve ei kasva ülemäära suureks. Tasumiseks soovitame kasutada otsekorraldust, mis on kahtlemata kõige
mugavam.“
Seoses programmivahetusega ning näitude teatamise
keskkonna muutumisega palub AS Keila Vesi kõigil, kelle andmebaasi kantud andmed on vahepeal muutunud,
edastada oma uuenenud kontaktandmed AS Keila Vee
meiliaadressile keilavesi@keilavesi.ee või telefonil 678
0927.

• 17.1.6. kui tulevad ilmsiks omavolilised ühendused;
• 17.1.7. kui avastatakse leke
kinnistutorustikus;
• 17.5. Vee-ettevõtjal on õigus pärast eelneva kirjaliku teate esitamist kas täielikult või osaliselt
peatada veega varustamine või
reovee ärajuhtimine, kui klient:
• 17.5.3. ei täida linnavolikogu volitatud isiku tehtud ettekirjutusi;
• 17.5.4. ei täida vee-ettevõtja
tehtud käesolevast eeskirjast
tulenevaid ettekirjutusi;
• 17.5.5. ületab liitumistingimustega kehtestatud vee tarbimise või reovee ärajuhtimise
piirkoguseid või ei pea kinni
ühiskanalisatsiooni kasutamise
tingimustest;
• 19.4. Vee-ettevõtjal on õigus
teha ettekirjutusi ja anda juhiseid puuduste kõrvaldamiseks
ning hoolduse korraldamiseks.
• 20.2. Klient on kohustatud
tagama kinnistu veevarustuse ja –kanalisatsioonirajatiste
ning –seadmete nõuetekohase
korrashoiu, sealhulgas ühiskanalisatsiooni paisutustasemest
allapoole ehitatud kliendi
ruumide uputuskaitse ja selle
korrashoiu.
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Vee hind peab
olema õiglane ka tootjale
Veesektoris on toimunud viimasel ajal väga
palju sündmusi. Mitte
ainult Keilas, vaid ka
mujal omavalitsustes on
käimas suured investeeringud EL vahenditest.
Kõik need investeeringud ei jäta kindlasti oma
mõju avaldamata veehinnale, kuna enamus
projektides osalevaid
vee-ettevõtteid on projekti omafinantseeringu
katmiseks võtnud suuri
laene.

Lisaks tehtud investeeringutele hakkab tulevikus veehinda mõjutama ka
palju kõneainet pakkunud õigusakt –
1. novembril 2010.a kehtima hakanud
Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus. Seadus sätestab, et
reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivalendi, kooskõlastab nüüdsest veehinna
Konkurentsiamet. Keila linn kuulub
samuti nende alade hulka. Seega, kui
seni kehtestas Keila linnas veehinna
kohalik omavalitsus AS Keila Vee taotluse alusel, siis järgmisest aastast tuleb hind arvutada vastavalt seadusest
tulenevale juhendile ning kooskõlastada Konkurentsiametiga. Esialgu
see Keila elanike jaoks hinnamuutust
ei tähenda, kuna linnas on praegune
veehind kehtestatud kaheks aastaks
- 2010 ja 2011. 2012. aasta veehind tuleb ka AS Keila Veel juba Konkurentsi-

ametiga kooskõlastada.
Vee hinda paljudes omavalitsustes
ei mõjuta aga mitte vajadus hind Konkurentsiametiga kooskõlastada, vaid
hinna arvutamise metoodika. Vastavalt seadusele peab veehind katma
kõik põhjendatud kulud ja olema ka
jätkusuutlik ehk tagama ettevõttele piisava finatsvõimekuse, et saaks
teha vajalikke investeeringuid ja
katta juba võetud kohustusi. Ehk siis
seadus peaks võimaldama ka vee-ettevõtetele õiglast hinda, mitte ainult
tarbijale. Siiamaani on olnud veehind
Eestis liiga tihti kohalike poliitikute
valimislubadus, mis ei taga aga pikemas perspektiivis jätkusuutlikku majandamist. Tõsi, Keilas on veemajandusse suhtutud ettenägelikult ega ole
seda rakendatud valimisvankri ette,
tänu millele on AS Keila Vesi suutnud
teha nii investeeringuid kui tagada
projektide omafinantseeringu. Samas
oleme suutnud teenuse hinna elanike
jaoks mõistlikul tasemel hoida. Nagu
allpool olevatest arvutustest näha, kujuneks Keila vee hinnaks kehtestatud
juhendi alusel arvutatuna ca 48 krooni
m3, mis on 60% võrra kõrgem kui hetkel kehtiv hind.
Õnneks ei tähenda uus seadus, et
vee hind Keilas hakkabki olema 48
krooni. Keila õnn on see, et oleme
saanud teha vajalikke suuremahulisi
investeeringuid pika aja jooksul ja
kasutanud ka palju välisabi. Kokku
on Keila veemajandusse investeeritud aastatel 1997-2011 ca 200 miljonit
krooni, mis on väga suur raha sellise
väikese KOV-i jaoks.
Veiko Kaufmann

INFO
§ 14. Veeteenuse hind

(1) Veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest
võib võtta alljärgnevaid tasusid
(edaspidi veeteenuse hind):
1. tasu võetud vee eest;
2. tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest;
3. tasu sademe- ja drenaa�ivee
ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimise ja puhastamise
eest;
4. abonenttasu.
(2) Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal
oleks tagatud:
1. põhjendatud tegevuskulude
katmine;
2. investeeringud olemasolevate
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse
tagamiseks;
3. keskkonnanõuete täitmine;
4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete
täitmine;
5. põhjendatud tulukus veeettevõtja poolt investeeritud
kapitalilt;
6. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas,
kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem
kui 50 protsenti elamuid, mille
ehitusluba on välja antud enne
1999. aasta 22. märtsi.

AS Keila Vesi hinnakujundus vastavalt Konkurentsiameti metoodikale
Ettevõtte varade tootluse arvutamisel lähtutakse kaalutud keskmisest kapitali hinnast (inglise
keeles weighted average cost
of capital-WACC). WACC tähistab seda, kui palju peab ettevõte
tootma, et tagada oma kohustuste
rahastamine ja mõistlik tulusus.
Arvutuses võetakse arvesse, kui
palju on ettevõttel omakapitali
ja kui palju laenusid. Abi korras
saadud varadelt tootlust ei arvestata. Konkurentsiamet arvutab kõigile sektori ettevõtetele
ühe standardse WACC, s.t soovitusliku varade tootluse, milleks
hetkel võiks olla 8,31 protsenti
aastas. Varad koosnevad käibekapitalist ja põhivarast. Käibekapital on ettevõtte likviidsed
varad- lühiajalised kohustused.
Siin kasutab ka Konkurentsiamet
ühtset metoodikat, mis sätestab
käibekapitali arvutuste üldised
põhimõtted (s.t. ettevõtte tegevuseks vajalik raha pangas ja
kassas ei pea olema üle 2% ettevõtte käibest), seda nimetatakse
modifitseeritud käibekapitaliks.

Tulusus arvutatakse lähtuvalt järgmisest valemist (käibekapital + põhivara jääkmaksumuses) x 8,31% = ettevõtte ärikasum. 2009. aasta, auditeerimata andmetel on
Keila Vesi on käibekapitali suurus järgmine:
raha ja selle ekvivalendid
muu käibevara
lühiajalised intressi mittekandvad kohustused
kokku käibekapital
modifitseeritud käibekapital kogu ettevõte käive
vaba raha 2% käibest
muu käibevara
lühiajalised intressi mittekandvad kohustused
kokku modifitseeritud käibekapital

412 257
5 223 507
5 240 395
395 368
11 180 592
223 612
5 223 507
5 240 395
206 723

Seega on Keila Vesi käibekapital, millelt ta tohiks arvutada lubatud
tootlust 206 723 krooni.

Keila Vesi põhivara, millelt arvutatakse lubatud tootlust, on järgmine (kroonides 2009.a):
põhivara jääväärtus aasta alguses
arvestuslik põhivara kulum
põhivara soetamine
põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses
kompenseerimine sihtfinantseerimise teel
põhivara jääväärtus aasta lõpus kokku

99 381 961
- 18 043 283
12 584 092
13 857 778
80 064 992

Seega on põhivara summaks, millelt tootlust arvutatakse 80 064 992 krooni. Kokku peab Keila Vesi arvestama tootlust varadelt, mille maksumuseks on kokku
80 271 715 krooni. Arvestades, et nõutav kapitali tootlus on 8,31%, peaks Keila Vesi ärikasum olema 6 670
580 krooni, Esialgsetel andmetel oli see 2009.aastal
aga 377 tuhat krooni.
Arvestades, et tariifid peavad katma nii ärikasumi
kui ka tegevuskulud, peaks Keila Vesi 2009.aastal
teenima käivet kokku 17 461 680 krooni ja kombineeritud vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif peaks
olema 48,20 krooni (2009.aastal oli 29,78 krooni).
Täpsemad arvutused on toodud allpool:
Kokku ärikulud
Ärikasum
Kokku kaetavad kulud

10 791 100
6 670 580
17 461 680

Müüdud vee maht, m3
Müüdud kanalisatsiooni maht, m3
Kokku müüdud teenus, m3
Keskmine tariif
Kombineeritud vee- ja
kanalisatsiooniteenuse tariif
Hetkel kehtiv vee ja kanalisatsiooniteenuse
tariif kombineeritud

344,2
380,3
724,5
24,10

Tegemist on näidisarvutusega

48,20
29,78
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Keila joogivesi tuleb 200m sügavuselt
Keila linna joogivesi
võetakse ca 200 m sügavustest puurkaevudest
kambrium-vendi põhjaveehorisondist. Selle vee
kvaliteet on üks paremaid Eestis – kergelt
mineraalse koostisega,
sisaldades hulgaliselt
inimesele vajalikke mikroelemente.
Puurkaevust pumbatakse vesi veetöötlusjaama. Kuna Keila põhjavesi
ületab raua sisalduse osas Euroopa
veedirektiiviga kehtestatud indikatiivsed piirnäitajad, siis rajati 2005.
aastal veepuhastusjaam.
Veepuhastusjaamas vesi aereeritakse ehk veele lisatakse õhku.
Seejärel läbib vesi liivfiltrid, mis
sisaldavad spetsiaalset erineva
fraktsiooniga liiva. Filtrites eemaldatakse veest liigne raud, väheneb
ka mangaanisisaldus. Raud joogivees ei ole inimese tervisele ohtlik,
kuid raua ning mangaani olemasolu
veevõrgus võib kaasa tuua veekvaliteedi halvenemise.
Pärast filtrite läbimist liigub vesi
kahte puhta joogivee reservuaari,
millest mõlemad mahutavad 500
m3 vett. Seega on reservuaarides
ühe ööpäeva veevaru. Reservuaarides olev vesi ühtlustab tarbimise

kõikumist, tagab vajadusel piisava veehulga tuletõrje tarbeks ning
moodustab ka linna veetagavara.
Reservuaaridest
pumbatakse
vesi läbi teise astme pumpla joogiveevõrku, kust see jõuab inimesteni.
Kogu protsessi juhtimine on automaatne. Kui aastaid tagasi, enne
veetöötlusjaama valmimist, reguleeriti veesurvet käsitsi, milleks oli
tööl lausa neli dispetšerit, siis tänapäeval hoiavad pumbad automaatselt võrgus ühtlast veesurvet.
Kuna Keila Vee teeninduspiirkonda kuulub ka Mudaaugu linnaosa, siis rajati hiljuti ka kolmanda
astme pumpla, mille ülesandeks on

Veiko Kaufmann:

madal ning olmetehnika ei töötanud. Selleks, et tagada piisav vooluhulk tuletõrje vajaduste katteks
ning piisav veesurve tipptundideks,
oli ainuke võimalus rajada eraldi
pumpla.
Vesi jõuab inimeste vannitubadesse mööda torustikku. Kui 1997.
aastal oli Keilas veevõrku kokku
14 km, siis praegu juba ligi 50 km,
täielikult on uue torustikuga kaetud
Lõuna-Keila, Põhja-Keila, LoodeKeila, Mudaaugu, lisaks väiksemad
piirkonnad. Praegu käimas olev
projekt tegeleb vana torustiku korrastamisega ja veekvaliteedi tagamisega.

„Mäletan, et kui asusin
Keilasse tööle, siis tuli keegi
volikogu liikmetest minu
juurde purgiga, milles oli
pruun vedelik, põhjas paks
sade. Ta küsis, millal vesi
korda saab. Ütlesin, et mitte
enne 5 aastat. Nii on ka
läinud.“
pumbata vett Mudaaugu elanikele.
Enne pumpla rajamist oli eriti Kallaku piirkonnas tihti veesurve liiga

Keila joogivesi on hea

Keila joogivesi
vastab kõigile
joogiveele esitatavatele nõuetele. Ka varem
mõnes linna piirkonnas
esinenud mõningane
rooste ei teinud
tervisele kahju.
Tulenevalt Keila
vee iseloomulikest omadustest
tekkis vanades
metalltorudes rooste, mis hakkas
vee voolusuuna muutumisel torudes
liikuma ning jõudis tarbijateni, rik-

Veepuhastusjaama avamine 2.juulil 2003
kudes seadmeid ning valget pesu.
Sel põhjusel ongi oluline vanad metalltorud välja vahetada.

Keila joogivesi on oma kareduselt keskmine, pigem isegi keskmisest pehmemapoolne.

Kuidas saab reovesi puhtaks?
Vee kasutamise tulemusena tekkiv reovesi
suunatakse kanalisatsioonitorustikku, mida
veel 1997. aastal oli
Keilas ca 14 kilomeetrit,
tänaseks aga juba ligi 50
kilomeetrit.
Üldjuhul püütakse kanalisatsioonisüsteem ehitada isevoolsena
– reovesi jookseb puhastisse gravitatsiooni jõul. Kuna Keilas on
viimastel aastatel torustiku ulatust
väga palju laiendatud ning samas
paneb olemasolev reoveepuhasti
kõrgusmärgi ette, siis toimub paljudes linnaosades – Lõuna-Keilas,
Põhja-Keilas, Loode-Keilas, Mudaaugul, Tammermaal – reovee kogumine ülepumpamise teel. Ka pumplate arv on viimaste aastate jooksul
jõudsalt kasvanud – kui 1997. aastal
oli 2 pumplat, siis nüüd on pumplaid ca 24. Pumplad on reovee juhtimisel kõige õrnemad kohad ning
vajavad kõige enam hoolt. Esiteks
on pumpades tundlikud mehhanismid ning oma jõudlus, mille ületamisel tõrked tekivad, teiseks on
pumbad väga tundlikud igasuguste reovette mittekuuluvate lisandi-

te suhtes, mida inimesed kanalisatsioonitorustikku lasevad.
Reoveeülepumplate abil juhitakse
reovesi puhastisse. Reoveepuhasti juures on peapumpla, kust vesi
pumbatakse
puhastusprotsessi.
Peapumplat on vaja, et ühtlustada
puhastisse pumbatava vee hulka,
temperatuuri, kontsentratsiooni jm.
Puhastis pumbatakse reovesi peenvõrele, kus kõikvõimalik risu nagu
paber, plastik, kaltsud kinni pee-

takse. Kogutud jäätmed viiakse
prügilasse. Võrelt liigub reovesi
edasi liiva- ja rasvapüünisesse.
Seejärel ootab reovett suur aktiivmudapuhasti ehk nn bioreaktor,
kuna tarvis on kõrvaldada orgaaniline aine, lämmastik ja fosfor. Bioreaktoris on soodsate tingimuste
toimel kasvatatud nn aktiivmuda,
milles elutsevad bakterid tarvitavad vees olevat orgaanilist reoainet.

Bioreaktorist voolab vesi järelsetitisse, kus puhastatud vesi eraldatakse mudast setitamisega.
Puhastatud heitvesi suunatakse biotiiki ning sealt Keila jõkke.
Bioloogilise puhastusprotsessi käigus tekib pidevalt juurde aktiivmuda, mis tuleb eemaldada. Tekkiv
liigmuda veetustatakse tsentrifuugi
abil, millega, millega saavutatakse
ligikaudu 20-25% kuivaine sisaldus. Veetustatud muda pumbatakse
veoautole ning veetakse kas ladustamisele või komposteerimisele.
Järgmise aasta sügiseks valmib loodetavasti trummelkomposter, mis
võimaldab muda kohapeal komposteerida. Kompostris segatakse
muda sidusainega, mille tagajärjel tekib haljastuses kasutamiseks
kõlblik kompost. Komposter võimaldab utiliseerida ka aiajäätmeid
– lehti ning pisemaid oksi.

Loodusesse jõuab puhas vesi
Keila reoveepuhasti on vastavuses
kõigi nõuetega. Kuna puhastatud
vesi suunatakse Keila jõkke, mis
suubub omakorda Läänemerre, siis
peab loodusesse jõudev vesi vastama HELCOMi nõuetele, mis on
oluliselt karmimad Euroopa Liidus
kehtivatest nõuetest.

INFO
Asjad, mida ei tohiks
kanalisatsiooni visata,
kuid millest enamikku on
trassidest, pumplatest,
puhastist leitud:
• hügieenitarbed - pesukaitsed,
tampoonid, vatipadjad, mähkmed, hambaharjad, hambatikud, kondoomid jms.
• majapidamistarbed (hügieen)
- rätikud, mopid, klaas-,
plast- ja papptaara, lapid,
harjad, kaltsud jms.
• majapidamistarbed (remont
ja aed) - värvid, lakid, lahustid, pintslid, rullid, õlid, kütused, väetised, liiv, muld jms.
• olmeelektroonika - patareid,
puldid, telefonid jms.
• riideesemed - pesu, sokid,
sallid, mütsid, kindad jms.
• ravimid ja meditsiinitarbed
• lusikad, noad, kahvlid, mänguasjad, olmeprügi ja palju
muud sarnast.

AS Keila Vee meiliaadress on keilavesi@keilavesi.ee / Dispetšeri telefoninumber on 678 0927 / Näitude teatamine: www.keilavesi.ee
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Keilakad naudivad Austraalias
sooja ilma
Austraaliast on saanud paljude eestlase
meelissihtpunkt. Kaugele maale on läinud
seiklema ja tööd tegema palju noori. Uurisime kolmelt keilast pärit noorelt – Karoliinalt, Taunolt ja Arminilt, miks nad reisi
Austraaliasse ette võtsid, millega nad seal
praegu tegelevad ning millal kodumaale
tagasi tulla plaanivad.
keila leht
leht@keila.ee

Karoliina lõpetas keskkooli
Austraalias
Kui olin 16, õppisin Austraalias ja lõpetasin siin keskkooli.
Sellest ajast on mul siin palju
sõpru, tuttavaid ja ka sugulasi. Plaan tagasi tulla keerles
peas juba aastaid varem, kui
see lõpuks teoks sai. Kui 2004.
aastal Austraalias olin, jõudsin
läbi reisida ainult idaranniku.
Nüüd, veidi vanema ja ehk ka
targemana loodan ringi peale
teha Uus-Meremaale ja käia ka
teistes põnevates kohtades.
Kuna ülikoolis sain bakalaureusekraadi kätte, aga magistrisse veel ei tahtnud minna, kogusin sõiduks raha ja
seiklus võiski alata.
Austraalia poole asusin teele 2.septembril 2010, siin olen
koos sõbranna Heleniga (ka
Keilast pärit) ja ausalt öeldes
tagasituleku plaani praegu küll
veel ei ole. Mõlemad soovime
arvatavasti teiseks aastaks uue
viisa saada ja eks siis näeb, mis
tulevik toob.
Armin on elu seiklusel
Minekuks oli mitmeid põhjuseid. Elukaaslane Heili hakkas
mulle peale käima, et lähme
ka Austraaliasse seiklema,
kuna tal on nii paljud sõbrad

seal juba käinud. Nii ta töötles
mind kuus kuud, kuni lõpuks
ütlesin jah. Tööl olin oma eesmärgid täitnud ning karjääriredelil kõrgemale polnud too
hetk võimalik liikuda. Ja tavapärane rutiin hakkas ära tüütama. Tekkis meeletu tahtmine
teha oma elu seiklus. Tahtsime
ka ennast proovile panna ja
näha kuidas mujal maailmas
elatakse. Siis arutasime Heiliga asjad läbi ja otsustasime
minna. Hetkel on parim aeg,
sest pangaga abielus pole ja
pisiperet ka ei ole. Kõik need
asjaolud kokku andsidki Austraaliale rohelise tule.
Meie läksime kokku neljakesi, kuigi algselt planeerisime kahekesi. Koos on julgem
ja ideid rohkem, kuid raskem
reisida ja leida kesktee, mis
kõigile sobib. Reisikaaslast
tuleb hoolikalt valida, sest see
määrab reisi kvaliteedi. Kui on
erinevad eesmärgid, siis on
koosolemine raske. Näiteks
üks tahab reisida ja teine raha
teenida - see ei sobi kokku.
Tulime Austraaliasse oktoobris 2009 ja hetkel läheb
meil siin teine aasta Work and
Holiday viisaga. Plaanime olla
selle viisa lõpuni ja peale seda
minna mõneks ajaks Aasiasse
ja ka Uus – Meremaale, et teha
korralik seiklus, enne kui tagasi Eesti tuleme.

info
• Eelmisel
finantsaastal
(1.juuli 2009-30.juuni 2010)
läks Working Holiday viisaga Austraaliasse 1387 eestlast. Programmi aastane
koguarv on 175 739 noort
19 riigist.
• Absoluutarvult esireas on
Suurbritannia üle 37 000
ja Korea 34 000 „rändava
töölisega“, kaugele maha ei
jää ka Saksamaa (20 880)
ja Prantsusmaa (18 172).

Armin
Tauno:

“Otsustasin
Austraaliasse
minna, kuna
noorena on
vaja kõik asjad
järgi proovida

• Suhtarvult (vaadates protsenti riigi rahvastikust), on
Eesti esireas. Täpsemalt
teisel kohal. Kõige suurem
WH suhtarv – 0,35% - on Iirimaal. Eesti on teisel kohal
0,1%-ga.

ja oma
silmaga üle
vaadata
Karoliina

Tauno
Hetkel paikneme Sydneys.
Oleme juba poolteist kuud
läbi Austraalia ringi rännanud
ja varsti peame hakkama tööd
otsima, et oma reisi eelarvet
täiendada.
Tauno elab päev korraga
Otsustasin Austraaliasse min-

na, kuna noorena on vaja kõik
asjad järgi proovida ja oma
silmaga üle vaadata. Olin saanud Austraalias käinud sõpradelt palju head tagasisidet
ning otseseid kohustusi Eestis
ei olnud, et jääda. Tegelikult
tahtsin kängurud näha ja bumerangi visata.

Eestist lahkusime koos sõber Pääreniga 11. mail 2010
ning Perthi lennujaamas olime
14. mai varahommikul. Tagasitulekuplaane ei ole me paika
pannud, elame üks päev korraga, eks näis, mis saab. Ehk tuleme juba homme tagasi.
Suvel töötasime ühes viinamarjaistanduses, lõikasime
oksi. Esimesel päeval võttis
käed täiesti läbi ja näpud paistetasid parajateks sardellideks,
kuna tangid, millega oksi lõikasime, olid suruõhuga ja nende tagasilöök oli üsnagi tugev.
Septembris sai see töö otsa,
liikusime edasi põhja ja nüüd
töötame
arbuusiistanduses.
Edasi tahaks mööda idarannikut alla liikuda. Kindlasti
tahan näha seda suurt kivimürakat, mis asub Ulurus. Ilusaid
kohti, mida vaatada, leidub
siin kuhjaga. Kõigepealt aga
lähme kahe nädala pärast Balisse puhkusele.

Killukesi teistest omavalitsustest
Maamaksuvabastus tõi Harkusse kahe nädalaga 80 uut
elanikku
Käesoleva kuu alguses Harku vallavolikogu kehtestatud
maamaksuvabastus valla elanikeks registreeritud inimestele on esimese kahe nädalaga
toonud valla elanikeregistrisse 80 uut elanikku.
Harku vallavanema Kaupo
Rätsepa sõnul on oma elukoha vallas registreerinud inimeste suur hulk tõestuseks,
et elanikele pakutav soodustus maamaksuvabastuse näol
on argument, mis motiveerib
inimesi oma elukohta Harku
vallas kinnitama.
Harku vallavolikogu võttis tänavu 8. novembril vastu
määruse, mille alusel vabas-

tatakse 2011. aastal maamaksust iga Harku valla kodanik,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt Harku
vallas, talle kuuluval elamumaal asuvas elamus.
Peale selle võeti vastu maamaksu toetuse andmise ja
toetuse taotlemise kord Harku vallas elavatele füüsilistele
isikutele, kellele kuulub Harku valla territooriumil asuv
elamumaa
sihtotstarbega
hoonestamata maa või maatulundusmaa sihtotstarbega
hoonestatud maa õuemaa.
Saue linnapeaks sai Harry
Pajundi
30.novembril toimunud Saue
Linnavolikogu
6.koosseisu
erakorralisel istungil valiti

Saue linnapeaks Harry Pajundi. Istungil esitati linnapea
ainsaks kandidaadiks Harry
Pajundi. Salajase hääletuse
tulemusena sai Pajundi 11
poolthäält. Harry Pajundi
kuulub Eesti Reformierakonda ja on mitmel korral valitud
volikogu liikmeks. Praeguses
volikogus juhatab ta planeerimis- ja ehituskomisjon.
Uus linnapea asub ametisse alates 1.detsembrist. Saue
Linnavolikogu määras Saue
Linnavalitsuse suuruseks 5
liiget ja nimetas lisaks linnapeale linnavalitsuse liikmeteks Saue abilinnapeadena
töötavad Rafael Amose ja
Mati Uuesoo. Saue Linnavolikogus Reformierakonna
koalitsioonikaaslast
Isamaa

ja Res Publica liitu esindavad
linnavalitsuses Jüri Tümanok
ja Kalev Israel.
Keila-Joa randa kerkivad
ehitised
Kolmekorruseline maja kõrgub merest vaevalt poolesaja
meetri kaugusel, kuid seadusest on kinni peetud, sest uus
hoone ehitatakse vana piirivalvemaja peale.
Nädalavahetusel Keila-Joa
rannas jalutanud Milvi oli südamest pahane, kui märkas
mööda mereäärt jõesuudme
poole minnes rannapiiril kahte uusehitist, sest ehituskeelu vöönd on antud juhul 100
meetrit.
Keila valla ehitusspetsialisti Märt Penjami sõnul on siis-

ki kõik seadusega kooskõlas,
sest mõlemal juhul on tegu
endiste piirivalveehitistega.
«Kui riik on leidnud kõva
raha eest võimaluse need
maha müüa, eks siis vald peab
helpima seda suppi ja andma
vastavalt seadusele võimaluse uuel omanikul hooneid
rekonstrueerida,» nentis Penjam.
Kinnistusregistri
järgi
kuulub maatükk osaühingule
Karu Katus ja ettevõtte juhataja Ants Karu sõnul on maja
siiski vaid pooleldi ettevõtte oma, sest teine pool kuulub talle, kuid Karu lubas, et
20-meetrine jalutusriba jääb
kindlasti alles ning muulilegi
pääseb igaüks.
Õhtuleht

5

Lühidalt
Detsembris toimub
järjekordne doonoripäev
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab doonoripäeva neljapäeval, 23. detsembril kell 10.00-15.00 Keila
Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Harjumaa).
Viimasel doonoripäeval novembris tegid abivalmis Keila
inimesed 81 vereloovutust,
mille abil kogus verekeskus 39
liitrit täiendust verevarudele
olles selle aasta üks parimaid
doonoripäevasid selles linnas.
Elu esimese vereannetuse
tegid 13 inimest, keda julgustame ka edaspidi oma heategusid jätkama. Verekeskus tänab
kogu südamest kõiki osalenuid!
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda
viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab
olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui
Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi,
saad verd loovutada 6 kuu
möödudes.
Vereloovutusele tulles võta
palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.

Keilast pärit MIA esineb
Rockipeol
Reedel 3.detsembril astub Keila
Gümnaasiumi Rockipeol üles
värske, kuid üsna menukas popartist MIA.
Mia esiklugu hitt „Ingel mu
kõrval“ on loo välja tulemise
hetkest alates vallutanud edetabeleid . Lugu on olnud juba 12
nädalat Elmari top 10-s (sellest
kaks nädalat 1. kohal) samuti
leiab loo juba 7. nädalat Uuno
Top 40-s. Loo I.M.T.B remix on
aga Power Hit Radios Tops 20s, kus on jõudnud 1. Kohale ja
seda juba teist nädalat järjest.
Mia on Keilas kasvanud tütarlaps, kes peale Tartu Ülikooli
õpinguid otsustas suuremat
tähelepanu pöörata oma kauaaegsele hobile laulmisele. “Pole
ju saladus see, et olen ka varem
laulmisega tegelenud,” nimelt
õppis Mia Maikeni W.A.F laulu
ja tantsukoolis ning lõi kaasa
muusikalis Tuhkatriinu ja muusikalihittide kontsertetenduses
“Öölaps”.
Küsimuse peale, kuidas on
õnnestunud saada nii lühikese
ajaga üsna suur edu vastab
Mia, et suurepärane tiimitöö.
Mis edasi? „Plaanid on suured, kuid sellest ei saa kahjuks
hetkel palju rääkida,“ jääb Mia
salapäraseks. „Kuid kindlasti ei
jää ma ühe hiti staariks,“ lubab
Mia.

6
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Piparkoogivõistlusele Keila
Piparkook 2010 esitati sel aastal
kokku 16 imelist piparkooki

1

Teated
Komöödiateatri
etendus „Avameelselt abielust“ 7.detsembri kell 19.00
Keila Kultuurikesksuses jääb ära.
7.detsembri õhtul Keila Kultuurikeskuses
etenduma
pidanud “Avameelselt abielust” jääb ära. Asendusena
pakub teater võimalust vaadata sama etendust 8.detsembril kell 19.00 Tallinnas
Rävala 8 saalis.
Ärajäänud etenduse piletid
ostetakse soovi korral kuu
aja jooksul tagasi Keila Kultuurikeskuses. Keila Kultuurikeskus ja Komöödiateater
palub oma publikult vabandust ja loodab mõistvale
suhtumisele.

2

Uudis

Hageri
kihelkonnapäev
Harjumaa muuseum
Laupäeval,
4.
detsembril
2010, algusega kell 11 toimub
Eesti Genealoogia Seltsi ja
Harjumaa Muuseumi ühisnäituse “Lääne-Harju sugupuud”
raames Harjumaa Muuseumis
Hageri kihelkonnapäev.

info

I koht
Marvin ja Märten Ausing

II koht
Perekond Kõiva

III koht
Meribel Väli perekonnaga

Terviserajad
ootavad suusatajaid

3

uudis

Jõululaat Laulasmaal
agnes Oberg
LAULASMAA KOOL

Juba teist aastat leiab aset laat
“Jõulud Laulasmaal”, mille
eestvedajaiks lapsevanemad ja
kohalikud elanikud. Ka kool on
jõu ja nõuga igati abiks. Eelmisel aastal oli kauplejaid paarikümne ligi, neid nii kohalikke
kui kaugemaltki. Isetehtuga
olid kauplemas nii koolilapsed
kui õpetajad, külarahvas ja väiketootjad. Pakuti käsitööd, aiasaadusi, hoidiseid, sobivat nii
jõuluks lauale kui kingikotti.
Lisaks laadamelule sai maiustada kohvikus ning pere pisematel askeldada mängutoas.
Ka jõuluvana kirjakasti said
lapsed oma soovid postitada
ning kõik aadressiga kirjad said
jõulumehelt ka vastuse. Meeleolu muutsid jõulusemaks
etteasted suurtelt ja väikestelt,

Isetehtuga olid kauplemas nii koolilapsed kui õpetajad,
külarahvas ja väiketootjad.
lauludest näitemänguni. Kätt
sai proovida ka heategevuslikus õnneloosis, mille tulu
annetasid korraldajad koolile
õuelippude tellimiseks.

Sel aastal 4.detsembril Laulasmaa Koolis toimuv laat
saab olema kindlasti vähemalt sama kirev ja meeleolukas. Laadapäev kestab 11-15
ja müüma oodatakse väike- ja
mahetalunike, kohalike elanike, koolilapsi, peresid, käsitöömeistreid - kõiki, kes pakuvad
müügiks just seda, mis on ise
tehtud, naturaalne ja kodune.
Oma osalemisest anna märku
telefonil 5077970 või e-postiga lahepereselts@hot.ee.
Kohtumiseni laupäeval, 4.detsembril laadal “Jõulud Laulasmaal”! Üheskoos loome traditsioone!

Tänu paksule lumevaibale
on Keila suusarajad avatud
ja sõidetavad. Sisse on lükatud ka klassikajälg.
SA Keila Terviserajad
rajameister sõitis esimest
korda Keila suusarajad üle
eelmisel kolmapäeval, hea
suusaga siiki veel rajale
minna ei soovitatud. Tänaseks on lund nii palju, et
rajale võib minna hea suusaga ning ka klassikajälg on
sisse lükatud.
Kuna aga lund sajab pidevalt juurde, on klassikajälje
hooldamine keeruline. Sihtasutus Keila terviserajad juhataja Toivo Lumiste sõnul
on rajamasin pidevalt töös,
kuid suure sademete hulga
tõttu ei ole kahjuks rada
koguaeg ideaalses korras. „
Teisipäeval läksin masinaga
rajale kell 10 hommikul ja
lõpetasin kell 16.00. Avatud
on kõik rajad, iga rada tuleb
vähemalt kolm korda üle
sõita, et ta korralik oleks,
seega läheb radade hooldamisega aega. Kõige rohkem
ongi tööd klassikajäljega,
kuna seda rikub pealesadav
lumi enim.“

Päeva esimeses osas
ettekanded:
1. Hageri kiriku, koguduse
ja kihelkonna ajaloost
Liivi Aarma, raamatuteadlane, Tallinna Ülikooli dotsent,
Eesti Genealoogia Seltsi auliige
2. Hageri kihelkonna muinasmaastikud
Virve Õunapuu, Hageri Muuseumi juhataja
3. Kunstnikke Hageri pastoraadis ja kihelkonna mõisates
Anne Untera, kunstiajaloolane, Eesti Kunstimuuseumi
teadur
4. Katk ja selle kokkupuuted
Hageri kihelkonnaga ning
katkupärimused

Arvi Anderson, Kohila Gümnaasiumi õpilane
5. Mis sai Jänesmaa Jänestest. Ühe Hageri kihelkonnast võrsunud suguvõsa
lugu
Enno Reinsalu, Eesti Genealoogia Seltsi liige
Päeva teises osas jagatakse
kokkutulnuile praktilisi näpunäiteid suguvõsauurimise
alustamiseks ja genealoogilise
teabe kogumiseks ning tehakse üheskoos läbi suguvõsauurimises vajalikke tegevusi
(teabe leidmine erinevatest
andmebaasidest, muuseumist
ja arhiividest, olulise genealoogilise teabe talletamine,
suguvõsauurimuslikud tabelid, programmid jm).
Hageri suguvõsauurijatel
on kihelkonnapäeval võimalus
vastastikku andmebaase võrrelda ning andmeid vahetada,
koostööpartnereid ja ehk uusi
sugulasi-hõimlasi leida. Sissepääs muuseumipiletiga.
Kihelkonnapäev
toimub
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi rahalisel
toel.

Korvpall
Mini meistrivõistluste etapp Keilas

4. ja 5.detsembril toimub korvpallis poiste Mini Meistrivõistluste etapp Keila tervisekeskuses
Osalevad: Keila KK, Kose KK, Audentese SK, Nõmme SK, KK
Rae Koss, TTÜ SK, Altius/Vars I ja Altius/Vars II.

Laupäev 4. detsember
VÄLJAK 1						

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Keila KK
Kose KK		
Keila KK		
Kose KK		
Keila KK		

VÄLJAK 3

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Nõmme SK
TTÜ SK		
Nõmme SK
TTÜ SK		
Nõmme SK

-

Altius/Vars I
T. Soku KK
Audentese SK
Altius/Vars II
KK Rae Koss

-

Altius/Vars II
KK Rae Koss
Altius/Vars I
T. Soku KK
Audentese SK

Pühapäev 5. detsember
VÄLJAK 1						

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Kose KK		
Keila KK		
Kose KK		
Keila KK		
Kose KK		

VÄLJAK 3

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

TTÜ SK		
Nõmme SK
TTÜ SK		
Nõmme SK
TTÜ SK		

-

Audentese SK
T. Soku KK
Altius/Vars I
Altius/Vars II
KK Rae Koss

-

Altius/Vars II
KK Rae Koss
Audentese SK
T. Soku KK
Altius/Vars I

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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
HARJUMAA MUUSEUMI
VANEMAD TRÜKISED
18. november - 9. jaanuar 2011
Harjumaa muuseum
81. JÕULUSOKKI JÕULUSOKKIDE NÄITUS
28.november – 31.detsember
Keila kultuurikeskus

teater
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus

kontsert

TIINA KALVETI KLAVERIÕPILASED
9.detsember kell 18.30
Keila muusikakooli saal
HELE EISELI VIIULIÕPILASED
10.detsember kell 17.15
Keila muusikakooli saal
„ÜHISKONTSERT“
Tartu Ülikooli naiskoori Tallinna
vilistlaskoor ja Eesti Meestelaulu Selts
11.detsember – kell 16.00
Keila miikaeli kirik
AVENDIKONTSERT
12.detsember kell 16.00
Esinevad Keila Kooli noortekoor
ja segakoor Keila
Keila Miikaeli kirikus
„JÕULUTÄHED“
Laulavad Siiri Sisask ja Tõnis
Mägi
18.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
Piletid müügid Piletilevis

sport
MINIKORVPALL: EESTI MV
POISTELE
4. ja 5.detsember
Keila tervisekeskus

muud üritused

RIINE PAJUSAARE KLAVERIÕPILASED
7.detsember kell 18.00
Keila muusikakooli saal

KEILA KOOLI ROCKIPIDU
3.detsember kell 19:00 - 23:00
Keila gümnaasiumi saal

MAIT MALTIS JA POJAD
8.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik

HAGERI KIHELKONNAPÄEV
4.detsember kell 11:00 - 16:00
Harjumaa Muuseum

PILLE METSSONI KLAVERIJA AKORDIONIÕPILASED
8.detsember kell 18.00
Keila muusikakooli saal

NINELL KOIDU SÜDAMETUND
7.detsembril kell 15.00
Keila sotsiaalkeskus

BIRGIT ÕIGEMEEL, UKU SUVISTE, BIRGIT VARJUN JT
9.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik

JÕULUKINGITUSE VALMISTAMINE SÕBRANNALE
4.detsember kell 14:00 Hind
110.-

Palju õnne!

7-11-aastastele preilidele
Juhendaja Kris
Valmistame polümeersavist
ehtekomplekti - kaelakee ja
patsikummi või kaelakee ja
klambri.
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
www.craftcenter.ee
POLÜMEERSAVI - RAHVUSLIKUD PROSS-SÕLED
11.detsember kell 11:00 Hind
200.Koolitaja Karnaaks
Hind sisaldab materjale ja töövahendite kasutamist
Craftcenter

Sündinud

16.11.2010
16.11.2010
25.11.2010

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...
Südamlik kaastunne
Ivo Volmar`ile

On lahkunud meie kallis

Vello
Väljataga

Lahkunud on

Erich
Põlluveer

ISA

kaotuse puhul.

19.03.1949 - 29.11. 2010

Südamlik kaastunne Ainole
ja laste peredele.

Leinavad õed ja õelapsed
peredega.
Ärasaatmine 4.dets kell 14.00
Pärnamäe
krematooriumi kabelis

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Advendiaja II pühapäev
Leeripüha jumalateenistus
armulauaga
Laulab seenioride segakoor
5.detsember 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

Endised töökaaslased
Tervisekaitsetalitusest

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

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude
56072337.

müük.

Tel.

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2280.- ja puitbriketti 2250.- tonn (ümmargune). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.
Müüa
puitgraanulid
ja
puitbriketti. Transport. Tel.
56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.

Keila puuetega lapsed
ja nende vanemad.
Selle aasta jõuluürituseks on 19. detsmbril
Tallinnas Nokia
kontserdimajas
kogupere muusikal

“VÕLUR OZ“

Jõulunäitus-müük Keila Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17). Reedel 10.detsembril kell 12.00 -18.00

Näha ja osta saab:

Oliver Pärlin
Ingel - Elise Sagadi
Marken Merila

OÜ Hake Kaubandus

JÕULUPÄRGADE VALMISTAMINE
11.detsember kell 14:00 Hind
230.Juhendaja Sigrid Evisalu
Craftcenter

Sotsiaalkeskuse töötajate ja ringides osalejate käsitöid, MTÜ Töötahe käsitöid,
Merimetsa Tugikeskuse õmblustooteid ja teiste sotsiaalkeskuse sõprade tooteid
(ökoseebid, portselanimaal jne.)

7

Väljasõit Mihkli kiriku
juurest parklast kell
13.15, etenduse algus
kell 15.00. Tellitud buss
toob kõik pidulised ka
tagasi Keilasse.
NB! Vajalik eelnev
registreerimine Keila
Sotsiaalkeskuses või
telefonil 6791570

Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab- alates 600 krooni ruum. Müüa
ka 40 liitristes võrkkottides,
hind alates 35 krooni kott. Keila piires transport tasuta! Tel:
53911805.

töö
Oü Bennet Puit otsib oma
kollektiivi katlakütjat sobilik
tööaeg 4 tundi päevas.kontakt
tel nr 5021602.
Pakkuda tööd mööblitislerile, kellel töökogemust minimaalset 5 aastat ja on suuteline iseseisvaks tööks. Kontakt
53325335.

Teenus

53966469, Meelis.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
WC-tühjaks. Talv tuleb. Hinnad soodsad. Toivo tel.51916171.
Viime ära vanaraua (pliidid, pesumasinad, vannid jne).
Osutame demonteerimistöid.
Tel.55939504.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.

muu
25. nov. öösel läks kaduma
punakas-beež 6 kuune isane
kass Mudaaugu piirkonnas.
Leidmise korral palun teatada
telefonil 56354479. Katrin.

Pottsepatööd - ahjud, pliidid, kaminad. Ka parandus. Tel.

„PÜRAMIIDI“
SÜNNIPÄEV!
7 päeva pidu koos Teiega - 6.-12.detsember
Iga päev täis soodsaid pakkumisi, uusi võimalusi meie
majas, lasteõhtu, fotostuudio, loterii jpm.

Pühapäeval, 12.dets ootame Teid koogile!
Sel päeval paljud teenused – 50 %
Esinevad showtantsugrupid
Tulge kõik külla!
Pakkumised ja ajakava - www.pyramiid.eu
Info ja broneerimine tel. 5262839, 6546659

Keila linna Pensionäride
Ühenduse jõulupidu

toimub 12.detsembril kell 15.00 kultuurikeskuses.
Kontserdtosa ja ajaviitemuusika eest kannavad
hoolt üllatussolistid kaugemalt.
Peoraha 50.- võtame vastu kultuurikeskuses
6. ja 7.detsembril kella 12.00 – 14.00.
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* Madshus, Salomon

murdmaasuusad ja
lisavarustus
* Murdmaa ja
mäesuuskade hooldus

Brikett 2115.- alus
Graanul 2590.- alus
Kask võrkkotis
40L 45.Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

MALTIS

u
t
s
gio

Kin

* Murdmaasuuskade,

mäesuusa ja lumelaua rent

* Kelgud, liugurid
Suusahooldus usalda spetsialistidele!
Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

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.-

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

„Muusika ühendab me käed”

5=6

8. detsembril
kell 19
Keila Miikaeli
kirikus

Ostes viis päevapraadi,
saad kuuenda tasuta!
K-R kell 16:00 - 19:00

kõik toidud -20%

Haapsalu mnt. 57b, Keila, www.keilaty.ee

JÕULUKINGID, MILLE
VÄÄRTUS ON SUUREM
KUI HIND!

JÕULUMEELEOLUS
UJULA KOHVIK

Paarisaja inimese väega ja käega valmistatud

2010 aasta lõpuni kohviku buffee
(külm + kuum ) 55 EEK

väärtuslikud jõulukingid leiad

CRAFTCENTERI KÄSITÖÖ KESKUSEST

Päevapakkumine 49 EEK
ja iga kuues HOOPIS TASUTA!

Vabaduse pst 128 (Jannseni Kaubamaja), Tallinn
Avatud:T-L 11:00-19:00
post@craftcenter.eu ; tel: 6188 001, www.craftcenter.eu

Meid kli endid soovita vad!

09.detsembril kell
14.30-17.00 toimub Keila
Aiandus- ja
Mesindusseltsi hoones

Müües oma korteri meie
kaudu, saate TASUTA kas
kolimise, hindamise,
energiamärgise või
remondi!

Eesti-Soome
jalatsivabriku naturaalnahast talvejalatsite
müük.

Talvesaapad
lambavilla voodriga.
Müügil ka soojad toasussid ja
peokingad.
Väga
soodsad hinnad!

Külli Friedrichson
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

TASUT
A

Keila Hariduse Sihtasutus kuulutab välja konkursi

!!!

Hageri kihelkonnapäev

JUHATUSE LIIKME

4. detsembril 2010 kell 11.00

(ﬁnantsjuht-pearaamatupidaja)

ametikohale.
Kandidaadilt oodatakse kõrgemat haridust raamatupidamises, töökogemust pearaamatupidajana vähemalt 5 aastat
ning teadmisi riigi raamatupidamise reeglitest.
Konkursi komisjon jätab endale õiguse kuulutada konkurss
ebaõnnestunuks.
Sooviavaldused ja elulookirjeldus saata hiljemalt
06.12.2010.a. meiliaadressile mart@raik.ee

KAJA Koolitus Autokool
VEOAUTO (C/CE)/BUSSIJUHI
(D1)KURSUS
infotund,
06. detsembril kell 18:00
VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus 17. detsembril
2010 kell 18:00

B-kat AUTOJUHIKURSUS
(eestikeelne)
1. teooriatund
08.detsembril kell 18:00
B-kat AUTOJUHIKURSUS
(venekeelne)
infotund, 21. detsembril
kell 17:00

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

Piletid Kultuurikeskuse, Piletilevi
ja Piletimaailma eelmüügist 155 kr,
pensionär ja 7-12 a. õpilane 130 kr.
Info +372 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee

Harjumaa Muuseumis

4. DETSEMBER
ALGUSEGA KELL 12.00

TULE KOOS PEREGA JA OSTA
OMA JÕULUKINGITUSED
JÕULUTURG TOIMUB SAUE VALLAS
VANAMÕISA SELTSIMAJA HOOVIS.
MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING
TERVISE-, TOIDU
JA LASTETOOTED.
MTÜ
VANAM
VANAMÕISA
KÜLA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PÄKAPIKULA, VÕISTLUSED, MÄNGUD
TÖÖTOAD SELTSIMAJAS:
HELIDEMAAILM PÄKAPIKULAS
KÜPSETAMINE
MEISTERDAMINE
KUUSEKAUNISTUSTE TÖÖTUBA
KAUPLEJAKS REGISTREERIMINE: AVE@KODUKYLA.EE, TEL 5140761, 6780921
ENNE 1.DETSEMBRIT REGISTREERUNUTELE KOHAMAKS 50 KROONI.

Liivi Aarma

Hageri kiriku, koguduse ja kihelkonna ajaloost

Virve Õunapuu

Hageri kihelkonna muinasmaastikud

Anne Untera

Kunstnikke Hageri pastoraadis ja kihelkonna mõisates

Arvi Anderson

Katk ja selle kokkupuuted Hageri kihelkonnaga ning katkupärimused

Enno Reinsalu

Mis sai Jänesmaa Jänestest

Lääne-Harju sugupuud
Eesti Genealoogia Seltsi ja Harjumaa Muuseumi ühisnäitus suguvõsauurimisest
ning Hageri, Harju-Madise, Keila ja Nissi kihelkonna sugupuudest
Sissepääs muuseumipiletiga

