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info
Keila ujula koos spordikompleksiga
oli üks esimesi kaasaegseid ujulaid
Eestis, mis esimestel tegutsemisaastatel oli niivõrd populaarne, et Keilasse vooris kohale külastajaid nii Harjumaalt kui ka üle Eesti. Kümne aasta
kestel on Eestisse kerkinud arvukalt
uusi ujulaid ja veekeskuseid, mistõttu
Keila ujula on jäänud eeskätt kohalike
ja Lääne-Harjumaa elanike sportimise ja vabaaja veetmise kohaks.

AS Veolia
KKT alustas
Keilas tööd
Alates 1. augustist teostab
korraldatud jäätmevedu
Keilas AS Veolia. Ajutiselt
avatud klienditeeninduspunkti külastas esimesel
päeval ligi 90 inimest.

Keila Tervisekeskuse ujula erineb samas siiani teistest ujulatest -veekeskustest oma mitmekülgsuse poolest.
Kaheksa 25-meetrise raja ja erinevate sügavustega bassein on üks hinnatumaid võistluskohti Eestis ning sobib
samas harrastajatele, lastele ujumise
algõppeks, aga ka vesiaeroobika tundide korraldamiseks.
Madal lastebassein koos liutoru ja
massažidušidega on suurepärane
ajaveetmiskoht lastega peredele,
kuhu tullakse siiani nädalalõppu veetma üle Harjumaa ning kaugemaltki.

lk 3
uudis

Keila Tervisekeskuse ujula läbis
suvel uuenduskuuri
Mais sai Keila Tervisekeskus 10. aastaseks. Esimest korda tervisekeskuse ajaloos oli ujula suvel, täpsemalt juulikuus,
suletud. Põhjuseks remonttööd basseinide juures – nimelt vahetati basseinide
põhjakatted.
Keila ujula omapära on, et basseinid ei ole mitte plaaditud,
vaid kaetud plastikkattega.
Vastava lahenduse Eestisse
toomisel oli Keila Tervisekeskus pioneeriks, kuid tänaseks

sport

on selliseid ujulaid Eestis juba
pea kümmekond. Mujal maailmas on sarnaseid lahendused juba aastaid väga levinud
nii kodubasseinides, avalikes
ujulates, veekeskustes kui ka

olümpiabasseinides. Plaatidest
pehmema kattematerjali eelis
on lihtne hooldatavus ja sellega
kaasnev puhtus ning samuti on
see turvalisem ujujatele, eriti
aga lastele. Keila kogemus näitas, et esimene tõsine remont
tuli ette võtta alles 10 aastat
peale avamist, kui paljud teised
ujulad peavad läbima igaaastase basseinide hooldusremondi.
Keila ujula ehitamisel on kasutatud Myrtha tehnoloogiat,
mis on maailmas juhtivtehnoloogia ujulate ehitamisel, ning

remondi käigus teostatud eksperthinnangud kinnitasid, et
ujula põhikonstruktsioonid on
ajahambale väga hästi vastu pidanud.
Selleaastase remondi käigus vahetati basseinide põhjakatted, aga samuti basseinide
valgustus, tihendid, filtrid jm.
väikeseadmed. Samuti teostati
hooldusremonti põrandatele,
kus aeg ja vesi teevad vuukide ja
plaatidega oma tööd. Erinevate
remont- ja hooldustööde kogumaksumus jäi suurusjärku 25

sport

Keila Korvpallikool
alustab treeninguid
lasteaedades
lk 6

tuhat eurot. Järgmisel aastal
viiakse riigi poolt rahastatava
saastekvootide projekti raames
Keila Tervisekeskuses läbi nii
tehnosüsteemide uuendusi kui
konstruktsioonide soojendustöid, et muuta hoonet energiasäästlikumaks.
Alates augusti teisest nädalast on Keila Tervisekeskuse
ujula külastajatele jälle avatud
ning võimalik tutvuda uuenemiskuuri läbinud basseinidega.
River Tomera

Sotsiaalkeskus
saab
15. aastaseks
Sünnipäeva vaimus
alustab sotsiaalkeskus
leheveergudel keskuse
teenuste lähemat tutvustamist.
Sotsiaalkeskuse sõbrad
on oodatud sünnipäeva
kontsertile.

lk 5

Orienteerumisneljapäevak
tuleb jälle
lk 6
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Aita muuta Keilas vaba aja veetmise
võimalused paremaks
Läheneb uus kooliaasta ning just
praegu mõeldakse
rohkem, millise huviringi või trenniga
laps võiks alustada
või jätkata.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Kim Merimaa ja Bonnie
Augusti esimestel päevadel istus Keilas Ringtee ääres prügikoti kõrval üks väike punane koer. Juba nädal aega oli istunud,
kui 13-aastane Kim Merimaa teda tähele pani. Arglik loomake
oli ilmselgelt hirmul. Algul urises ja ei tahtnud ligi lasta. Hetk
hiljem koerake tundis, et Kimil ei ole halvad soovid ja võttis pai
vastu. Varsti lasi end isegi sülle võtta. Kim viis koerakese koju
ning andis talle nime Bonnie.
Bonnie on väga sõbralik loomake ja on oma perenaisesse
väga kiindunud. Aga Kimil on juba üks koer kodus. Koera nimi
on Tiffani. Ja kass Tiger on ka. Tänaseks on Tiffani hakanud
juba tema territooriumile tulnud Bonniet taluma, kuid toas on
vaid Tiffani peremees. Kes teab, mis edasi saab. Kimi vanemad
ei julge veel lubada, et Bonnie saab neile elama jääda, vähemalt esialgu püüavad nad koerale uut kodu leida.
Bonnie tulevik paistab praegu helge, vahet polegi, kas Kimi
juures või mõnes teises heas perekonnas. Sellepärast tänas
linnavalitsus Kimi ja aitab katta Bonniega seotud esmased kulutused – kiipimise ning ülevaatuse ja vaktsineerimise veterinaari
juures. See on tolle loo ilus lõpp.
Loo kole algus on see, et keegi tõi linna taha tee veerde prahti täis prügikoti ja pani kotti valvama koera. Reostas
loodust ja hülgas lemmiku. Mis mõtted liiguvad selliseid tegusi
korda saatva inimese peas? Kus ta on kasvanud ? Kes teda on
õpetanud selliseid asju tegema? Sellisest inimesest ei oskagi
midagi kirjutada. Koera üleelamistest annab aimu, et ka nädal
hiljem tunneb koer valvatud prügikoti ilmselgelt ära. Valib
mõne hetke arusaamatuses koti ja uue perenaise vahel. Ja siis
hüppab Kimi põsele limpsti tegema.

keila leht

MARET LEPIKSAAR
KEILA LINNA NOORSOOTÖÖ
KVALITEEDI SISEHINDAJA

Kuidas sisustada kooliväline
aeg, missugused on vaba aja
tegevused, vabatahtliku töö
võimalused minu kodukohas?
Vaba aja sisustamise võimaluste parendamise eesmärgil
hindavad 2011. aastal noorsootöö kvaliteeti 19 omavalitsust, sh ka Keila linn. Noorsootöö
kvaliteedi
hindamismudeli on välja töötanud ENTK (Eesti Noorsootöö Keskus) koostöös Ernst &
Young Baltic AS-ga ja seda
toetatakse riikliku programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames.
Noorsootöö mõiste alla
kuuluvate noorte vanuse skaala on lai – selle sisse mahuvad
7-26 aastased kodanikud. Keila elanikkonnast moodustavad
noored 26%.

Nii noored kui ka lapsevanemad saavad hinnata noorte vaba aja veetmise võimalusi. Pildil
suve algul toimunud looduslaagri lapsed Tallinna loomaaias.
Hindamise protsessi juhivad sisehindajad (kohalikud
noorsootöötajad, omavalitsuse töötajad). Eksperthinnanguid teevad välishindajad
(ENTK poolt määratud spetsialistid üle Eesti). Protsessi
on oodatud kõik Keila elanikud, keda noorsootöö puudutab – noorsootöötajad, õpetajad, lapsevanemad, lapsed ja
noored. Selleks on ette valmistatud küsitlused, mida
viiakse läbi koolides. Lapsevanemad ja noored saavad küsi-

mustikud täita, kui minna
Keila Avatud Noortekeskuse
kodulehele www.keilanoortekeskus.ee. Palume sellele
üleskutsele tõsiselt suhtuda ja
ankeet täita. Ainult siis saame
teada, missugused huvid ja
ootused on vaba aja sisustamisele Keila linnas.
Hindajad võtavad kokku
küsitluste tulemused, olemasolevad tegevused ja võimalused koos hinnangutega (tugevused,
arendusvajadused)
ning edastavad need välishin-

dajatele. Nemad omakorda
tutvuvad materjalidega ja käivad kohapeal tutvumas. Tehakse
parendustegevuste
kava.
Hindamine on tõhus, kui
seda tehakse järjepidevalt
ning parendustegevused võetakse kasutusele. Et ei aeta
taga kvantiteeti, vaid kvaliteeti. Loodame, et suudame seda
silmas pidades edaspidi toimida.
Täname kõiki, kes hindamisele kaasa aitavad!

Lugeja küsib, jurist vastab
allikas-: erakogu

Küsimus:
Töötan tööandja juures kolmandat aastat, katseaja olen ammu läbinud. Nüüd
pakub tööandja mulle teist tööd ning
soovib rakendada uuel ametikohal katseaega. Kas tööandjal on õigus uuesti
katseaega rakendada?

leht@keila.ee

Vastab tööinspektor-jurist Heli Ojavee
Katseajal on tööandjal võimalus hinnata töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust tasemele, mis on nõutav töö tegemisel.
Töölepingu seaduse § 86 lg 1 kohaselt katseajaks on esimesed 4 kuud alates
töötaja tööle asumise päevast. Töölepinguga võivad pooled kirjalikult kokku
leppida, et katseaega ei kohaldata või kohaldatakse lühemat katseaega. Sama
tööandja juures, teisel ametikohal töötamise korral ei ole tööandjal õigus teistkordselt katseaega kohaldada.

Nädal piltides

Foto: VALDUR VACHT

Keskväljakule, linnavalituse
kõrvale paigaldati uus kaamera. Erinevalt olemasolevast kaamerast, on seda
võimalik juhtida. Link kaamerapildile on
üleval Keila linna kodulehel.

Keila nädalaleht

Foto: kADI KROON-LAUR

Foto: kADI KROON-LAUR

Laupäevasel Rõõmsal
kirbukal oli kohal üle saja kaupleja.

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

vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Teed & Infra OÜ ehitab välja
sissesõitu Keila Kooli uue hoone alale.Sissesõit soovitakse valmis saada käesoelva
nädala lõpuks.
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: VALDUR VACHT
Sotsiaaldemokraadid
eesotsas Urve Palo ja Karel Rüütliga püstitasid möödunud nädalal telgi Keskväljakule ja värbasid mõne tunni kestel erakonnale 25 uut liiget.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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AS Veolia alustas Keilas tööd
Keilas alustas augusti alguses tööd uus
jäätmevedaja AS Veolia Keskkonnateenused. Muutmaks jäätmevedaja vahetust
elanikele lihtsamaks on AS-il Veolia Keskkonnateenused Keilas klienditeeninduspunkt, kus inimesed saavad täpsustada
lepingu tingimusi, tagastada allkirjastatud
lepinguid ning esitada küsimusi korraldatud veoga seonduva kohta.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE
Esimesel, 11.augustil toimunud
klienditeeniduspäeval
külastas punkti ligikaudu 90
inimest. AS Veolia Keskkonnateenused esindaja Katrin
Kruusvaldi sõnul olid paljud
kohale tulnud allkirjastatud
lepingut üle andma. Oli neid,
kel tekkinud uue lepingu kohta küsimusi.
Toome vastused põhilistele
küsimustele.
Jäätmemaja, konteineri või
aiaga piiratud territooriumi
lukustamise korral peab klient
tagama vedajale veopäeval ligipääsu.
Kliendil on võimalik valida
kolme variandi vahel:
Kas klient avab veopäeval lukud ise; toob vedajale võtme/
puldi (nii mitu võtit/pulti
kui mitut erinevat jäätmeliiki
objektilt kogutakse) ning tellib teenuse vedajalt, kuutasu
9,59+km; või ostab vedajalt
tabaluku, mille vedaja avab
universaalvõtmega. Viimasel

Mis on pakendikott?
Pakendikoti teenuse tellija
saab kaks ühekordset kasutatavat kilekotti - kollase ja
rohelise. Kollasesse pakendikotti lähevad: erinevad pakendijäätmed (va klaastaarat) alumiiniumist ja plekist purgid ja
konservikarbid, plastmassist
pudeled ja topsid kartongist
mahla- ning veinipakke (tetrapakke), kilekotte jms. Rohelisse pakendikotti lähevad:
klaastaara (pudelid ja purgid).
Pakendeid saavad tasuta ka
KÜ-d üle anda, tellides vastava teenuse Ragn-Sellsilt.
Hea teada: Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva
tagant. Pakendikoti teenus on
tasuta (tühisõidu tasu 3.83 €)

Veolia Keskkonnateenused AS´i klienditeeninduspunkt on avatud:
18.augustil, 25.augustil ning
8.septembril kell 10.00 –
15.00 Keila Linnavalituse I
korrusel. Lisainfo: www.veolia.ee, tel. 1919, 640 08 00.

sUURJÄÄTMED

puhul kuutasu avamisega ei
kaasne.
Tänaseks on eelmine vedaja
andnud Veolia KKT-le üle tema
käes olnud võtmed.

AS Veolia viib ära ka suurjäätmeid.
Suurjäätmed
on vanamööbel - diivanid,
toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad, jms suuremõõtmeline jääde, mis ei
mahu oma mõõtmete või
nende kaalu tõttu konteinerisse. Suurjäätmete teenuse
tellimisel on mõistlik küsida
Veolialt täpne veopäev ning
vahetult enne äraviimist
jäätmed konteineri juurde
viia. Veolia teostab antud
jäätmete äraveo hiljemalt 3
päeva jooksul. 15m3 suurjäätmete äraveo hind on
0,01€.
Ps. Ehitusjäätmed ei ole
suurjäätmed. Lähim ehitusjäätmete vastuvõtu punkt
on Keila vallas, Tõmmiku
külas.

Klientidel on võimalik sõlmida otsekorraldusleping
Kliendid, kellel toimub jäätmevedu miinimumsagedusega
ja kaherattalise konteineriga,
esitatakse arve 1 kord kvartalis
(esimene arve Veolia KKT AS-i
poolt laekub oktoobris).
Juhul, kui e-arve saamise
võimalus puudub, on võimalik
sõlmida pangas otsekorraldusleping. Sellisel juhul paberarvet kliendile ei saadeta ja pank
kannab arve summa osutatud
teenuste eest Teie arvelt Veolia
KKT AS-i arvele. Selliselt käitudes säästame hulga paberit
ja postikulu ning kliendid, kes
arveldavad pangas, säästavad
samuti ülekandega seotud kuludelt.
Otsekorralduse uue vedajaga saab sõlmida peale esimese
arve kättesaamist pangakontoris, Veolia Keskkonnateenused
AS kontoris või internetipangas.

Pakendeid viib
endiselt Ragn-Sells
Ragn-Sellsi teenusejuht Kalle
Grents kinnitas, et kuna pakendijäätmed ei kuulu korraldatud olmejäätmeveo alla, jätkuvad seni kehtinud lepingud
ka järgmisel aastal.

INFO

Kui soovid pakendikoti äraveost loobuda, teavita sellest
Ragn-Sellsi 2 tööpäeva ette.
Pea meeles: Täis kilekoti(d)
tuleb jätta olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel tühjenduspäeval viib
pakendijäätmete kogumisauto
selle ära. Täis kilekoti asemele
jäetakse alati uued tühjad kilekotid.
Pakendikoti teenust kasutades
saavad
elanikud
kokku hoida prügiveokuludelt. Pakendikoti teenus on
tasuta (kulud kannab TVO)
Hinnanguliselt
moodustavad pakendijäätmed 25-30%
olmejäätmete kogumassist ja
mahuliselt isegi kuni 60%.
Sorteerides pakendijäätmeid
eraldi väheneb olmejäätmete
maht ja prügikonteinerit ei
ole vaja nii tihti tühjendada.
Teenuse info:
Klienditeeninduse üle-eestiline infotelefon:15155
e-post: info@ragnsells.ee

AS Veolia ja AS Ragn-Sellsi võrdlev pakkumine 2009. aasta kevadel
korraldatud avalikule konkursile
Jäätmeliik

Kogumisvahend

Veolia
2011

Ragn-Sells
2011

Ragn-Sells
2006

Ragn-Sells
2008

Segaolmejäätmed

kuni 80 l

2,04

0,92

kuni 120 l

2,04

kuni 140 l

2,36

0,92

3,57

3,70

1,84

3,57

3,70

kuni 240 l

2,50

3,60

4,47

4,47

kuni 600 l

4,15

5,22

6,70

7,38

kuni 800 l

5,44

5,75

7,35

8,08

kuni 2500 l

8,30

11,12

18,85

20,58

33,6

kuni 4500 l
Suurjäätmed
Paber ja papp
Keskmine

14,06

18,71

1m

0,00

3,54

kuni 660 l

0,00

0,00

3,45

3,45

kuni 2500 l

0,00

0,00

8,62

8,62

3,72

4,69

10,01

12,48

3

36,42
28,43

Keilas elanike poolt kasutatavate konteinerite arv jäätmevedaja vahetumise ajal:
80 - 140 liitrit: 370; 240 - 800 liitrit: 1172; üle 1000 liitri: 25
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Lühidalt
Linnateater tegi kauni
žesti
Linnateater kinkis üheksale Keila kandi liikumispuudega inimesele sooduspääsme etendusele
„Scapini kelmused“. Kingitus
on seda väärtuslikum, et suvelavastus oli välja müüdud.
Kingituse saanud jäid etenduse väga rahule ning lahkusid
teatrist suurte emotsioonidega.
Linnateatri näitlejad lubasid külalistele saata järgi autogrammidega kavalehed.
Suured tänud Endla Lindmäele ning Sirli Bergströmile
Linnateatrist ning nendele inimestele publikust, kes aitasid liikumispuudega külalistel teatris
liikuda.

Elektriraudtee pakub alates 1. augustist laiemat
valikut piletitooteid
Ettevõtte pakutavad uued piletitooted on päevapilet, kvartalikaart ning soodus-kuukaart
õpilastele ja pensionäridele.
2010. aasta 6. septembril tutvustas Elektriraudtee AS oma
klientidele ettevõtte uut elektroonilist piletikandjat „Elektriraudtee Sõidukaart“. Tänaseks
kasutab Elektriraudtee Sõidukaarti iga kolmas Elektriraudtee
klient.
„Soovist tõsta ettevõtte peamise piletikandja atraktiivsust
klientide silmis, laiendab Elektriraudtee oluliselt kaardile müüdavate piletitoodete valikut,“
sõnas Elektriraudtee müügijuht
Norbert Kaareste. Uute toodetena tutvustatakse päevapiletit,
90-päeva kaarti ning 30-päeva
sooduskaarti.
„30-päeva sooduskaart on
toode, mida on Elektriraudtee
tänased sooduspiletiga reisijad
- õpilased, tudengid, pensionärid - oodanud ning ettevõttel on
hea meel vastav toode lõpuks
turule tuua,“ selgitas Kaareste.
Olulise muudatusena müüakse alates 1. augustist kõiki 30päeva ja 90-päeva kaarte ainult
internetis, aadressil pilet.elektriraudtee.ee. „Rongis, nii nagu
Tallinna bussideski, jääb võimalus soetada vaid üksik- ning päevapileteid,“ täpsustas Kaareste.
Erandkorras jääb rongi alles
30-päeva tavakaart, mida saab
jätkuvalt rongist osta.
Ühtlasi kaotab Elektriraudtee
ID-kaardile müüdavate 30-päeva kaartide senise piletihinna
soodustuse, kuna ettevõttel on
täna olemas oma elektrooniline
piletikandja.
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Keila Linnavalitsuses
Alusharidus
· Linnavalitsus muutis
2008.aasta
4.septembri
määrust nr 7 “Keila linna
koolieelsesse lasteasutusse
vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”. Muudeti
selle korraga kinnitatud
lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitatava avalduse vormi. Lisati koht
nõusolekuks oma lapse
nime avalikustamiseks Keila linna veebilehel lasteaiajärjekorra nimekirjas.
· Kuna Keila Alushariduse
OÜ ja Keila Linnavalitsus
on kokku leppinud, et lisaks
lepingulisele 80 põhikohale ja 40 täiendavale kohale
hakkab Keila linn kasutama
veel 8 lisakohta Rukkilille
lasteaias, eraldati need 8
lasteaiakohta lastele, kes
seda teenust juba kasutavad eralasteaia teenusena
Rukkilille lasteaias. Nüüd
ei pea lapsed lasteaeda vahetama ja nende vanemad
saavad jätkuvalt kasutada
lasteaiateenust enda poolt
valitud lasteaias.

EHITUSLOAD
· Keila Linnavalitsus andis
Korteriühistule
LUKOR
ehitusloa elamu
fassaadi ja sokli rekonstrueerimiseks ning pööningu
vahelae täiendavaks soojustamiseks. Ehitusprojekti koostas Vasinder OÜ.
Projekti on heaks kiitnud
Põhja –Eesti Päästekeskus.
Taotluse lisana esitas taotleja korteriühistu LUKOR
üldkoosoleku
protokolli,
millest nähtub, et
2/3
korteriühistu liikmetest on
andnud nõusoleku ehitusloa väljastamiseks.

Maakorraldus
· Linnavalitsus määras Keila
linnas asuva Heina tänava
maaüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa ja teenindusmaa suuruseks 550 m².
· Linnavalitsus määras Põhja tänava osast moodustatava katastriüksuse lähiaadressiks Harju maakond,
Keila linn, Põhja tänav T1,
sihtotstarbeks transpordimaa (007; L) ning teenindusmaa suuruseks 822 m².
· Linnavalitsus määras Keila linnas asuva Tallinna
maantee maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa
ja Tallinna maantee maaüksuse teenindusmaa suuruseks 10289 m².

Kinnitati Lõuna-Keila
tööstuspiirkonna
projekti elluviija
· Linnavalitsus tunnistas
riigihankel “Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve
teenus ERDF projekti „Kei-

la Lõuna tööstuspiirkonna projekt” elluviimiseks”
edukaks Osaühing EL Konsult pakkumuse maksumusega 95 312,70 eurot, millele lisandub käibemaks,
kui vastavaks tunnistatud
pakkumuste hulgast kõige
madalama hinnaga pakkumus.

LINNAVOLIKOGU
eelnõud
· Linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu Keila linna
arengukava aastani 2020
muutmisettepanekute
heakskiitmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest.
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Keilas rünnati
meest kääridega
14. augusti õhtul kella 23.00
ajal löödi Keilas Allika tänaval
kääridega 35-aastast meest,
tekitades talle eluohtliku tervisekahjustuse. Politsei pidas
esmaspäeval kahtlustatavana
kinni ja toimetas politseijaoskonda 69-aastase mehe.
Kannatanu viibib raskes seisundis haiglas, kuid tema elu
enam ohus ei ole. Põhja Ringkonnaprokuratuuri pressinõu-

nik Maria-Elisa Tuuliku sõnul
olid kannatanu ja kahtlustatav
ühe pere liikmed. Kahtlustatav
oli kuriteo toimepanemise hetkel joobes. Juhtunu väljaselgitamiseks alustati kriminaalasi
karistusseadustiku mõrvakatset käsitleva paragrahvi alusel.
„Sellise kuriteo eest näeb
seadus karistusena ette 8-20aastase või eluaegse vangistuse“, ütles Maria-Elisa Tuulik.

· Linnavalitsus saatis Keila
Linnavolikogu menetlusse
eelnõu rahalise kohustuse
võtmisest, millega lubataks Linnavalitsusel võtta
rahalisi kohustusi Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu finantseeritava
Veemajanduse programmi
veekogude tervendamise
alamprogrammi
raames
projekti „Keila Jõe vasaku
jõeharu veevoolu taasavamine ja selle ökoloogiline
tervendamine Keila linnas“
, milles Keila linna omafinantseering oleks 43 794
eurot, ehk 10% projekti kogumaksumusest ajavahemikus kuni 31.juuli 2012.
· Keila Linnavolikogu menetlusse saadeti eelnõud,
millega taotletaks Heina,
Põhja tänava osa ning Tallinna maantee Keila linna
munitsipaalomandisse.
· Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila
linna 2011. aasta eelarve
muutmise määruse eelnõu,
millega muudetakse Keila
linna 2011. aasta eelarvet
404 010 euro ulatuses.
Osa muudatustest tehakse
sama valdkonna raames,
kuid kasutusele võetakse
ka reservfondi.
· Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõud AS
Keila Vesi ja OÜ Varahooldus põhikirja muutmise
kohta. Muudatused on tingitud eurole üleminekust.
Aktsiaselts Keila Vesi põhikirjas on miinimumkapitali
suuruseks 2 300 000 eurot
ja maksimumkapitaliks 9
200 000 eurot. Nimeliste
aktsiate
nimiväärtuseks
saab 100 eurot. Osaühing
Varahooldus miinimumkapitali suuruseks saab 5 100
eurot ja maksimumkapitali
suuruseks 20 400 eurot.
Kehtiva põhikirja kohaselt
annab iga 1000 krooni ühe
hääle, ettepanek on muuta
põhikirja nii, et iga euro
annaks ühe hääle.

Raietöö Tammiku teel
Tammiku tee äärtest raiutakse ligikaudu kolme kilomeetri pikkusel lõigul võsa ja 1,5
meetri laiuselt teemaal ka
kasvavad puud. Põlispuud säilitatakse. Raiutud võsa kasutatakse hakkepuiduks.
Raietöö võetakse ette liiklusohutuse ja talviste teetööde parema korraldamise nimel. Talvel oli Tammiku teel
suuri probleeme lume koristamisega, sest lund ei olnud

kuhugi lükata – võsa ja puud
kasvavad kohe tee serval. Mõnedes kohtades on ka muul
ajal probleeme autodel teineteisest möödumisega.
Raietööga tegeleb Reinpaul OÜ. Tegevus on kooskõlastatud Keskkonnaametiga
ja kinnistuomanikega, kelle
kinnistud piirnevad Tammiku
teega hooldataval teelõigul.
Tööde projektijuht on Erkki
Naabel.

Päästeamet
päästeamet
3. augustil kell 20.49 tuli häirekeskusele teade, et Keila linnas
Tuula teel põleb kolmekorruseline kivimaja. Keila päästjad
leidsid sündmuskohal eest
vana tootmishoone, milles põles praht. Põlengu põhjustasid
tõenäoliselt hoones viibinud
kõrvalised isikud, kes käisid
hooletult ringi lahtise tulega.
4. augustil kella 22.06 ajal
kustutasid Keila päästjad Keilas Tuula teel vana niidivabriku
territooriumil põlenud ohutusnõuetele mittevastava lõkke.
9. augustil kell 13.46 tuli häirekeskusele teade, et Keilas Paldiski maanteel põleb elumaja
äsja tõrvatud katus. Kolmekor-

ruselise maja katuse serv põles
Keila päästemeeskonna saabumisel lahtise leegiga. Päästjad
kustutasid kolme ruutmeetri
suuruse põlengu kella 14.54ks.
Tulekahju sai arvatavalt alguse
gaasipõletiga katuse parandamisest.
12. augustil kell 18.29 sai häirekeskus teate, et Keila linnas
põleb Koidu tänaval elumaja.
Keila päästjate saabudes tuli
kahekorruselise
maja teise
korruse aknast suitsu. Hoones
viibinud meesterahvas sai iseseisvalt hoonest välja, kiirabi
viis ta tervisekontrolliks haiglasse. Päästjad kustutasid tulekahju lõplikult kella 19.54ks.
Tules hävis teise korruse toa
sisustus. Tulekahju põhjus on
selgitamisel.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Оценим
возможности
проведения досуга в нашем городе!
Приближается начало нового учебного года. И именно в
это время стоит задуматься о
том, какие кружки по интересам или возможности занятия спортом были бы интересны Вашему ребенку.
Какими полезными занятиями можно заполнить свободное от школы время? Для
улучшения
возможностей
проведения досуга для детей
и подростков в текущем году
19 самоуправлений по всей
Эстонии проводят процедуру
оценивания качества работы
с молодежью, в том числе, и
город Кейла. Процесс внутреннего оценивания проводят специалисты, занимающиеся работой с молодежью,
и сотрудники местного самоуправления. А окончательную оценку будут давать
назначенные с этой целью
эксперты. К участию в процессе оценивания приглашаются все жители нашего города, которым близка эта
тема – молодежные работники, учителя, родители,
дети, подростки и молодежь.
С этой целью составлены анкеты, которые будут проведены в школах. Родители и
молодежь могут заполнить
анкету на домашней странице молодежного центра www.
keilanoortekeskus.ee. (стр 2)
Ремонт бассейна
В мае исполнилось 10 лет
Кейласкому Оздоровительному центру. И впервые за
время работы бассейн в июле
был закрыт. Причина – проведение в бассейне ремонтных работ, в ходе которых
были заменены покрытия
дна бассейна. Особенность
нашего бассейна заключается в том, что дно не выложено плиткой, как обычно делается в таких случах, а
покрыто специальным пластиковым покрытием. В свое
время Кейлаский бассейн
был первым в Эстонии, где
использовалась эта технология, в настоящее время таких
бассейнов уже более десяти.
Как показала практика, пластиковое покрытие служит
10 лет. В ходе ремонта были
также заменены фильтры,
приведено в порядок освещение,
отремонтированы
полы. Стоимость ремонта составила порядка 25 тысяч
евро. Начиная со второй недели августа, бассейн вновь
открыт для посетителей. (стр
1)

«Веолия» приступила к
работе
В августе к работе в Кейла
приступило приедприятие
«Веолия», которое будет заниматься вывозом бытовых
отходов и мусора. Для того,
чтобы изменения прошли
для горожан в упрощенном
порядке, акционерное общество «Веолия» открыло в городе пункт по обслуживанию
клиентов, где горожане смогут уточнить условия договора, вернуть подписанный договор, а также задать
вопросы, связанные с оказанием услуги по вывозу мусора. Информационный пункт
будет работать 18-го и 25-го
августа и 8-го сентября с
10.00 до 15.00 в здании городской мэрии. Дополнительная информация по
адресу www.veolia.ee либо по
телефону 1919, 640 08 00. 11
августа состоялся информационное мероприятие для
клиентов, на котором присутствовало почти 90 человек. По словам Катрин Круусвальд, многие горожане
воспользовались
случаем,
чтобы вернуть подписанные
договора, также присутствовали клиенты, у которых
были вопросы в связи с новыми условиями договоров.
О наиболее часто повторяющихся вопросах и ответах на
эти вопросы подробная информация в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр 3)
15 лет городскому социальному центру
15 лет назад начал свою деятельность городской социальный центр. Вдохновителем идеи открытия центра
была Эйке Кяси. В настоящее
время в городском центре работает 24 человека, горожан
предлагается целый спектр
различных услуг. С 1997 года
центр прелагает услугу обеспечения питанием, в этом
же году к работе приступил
специалист по защите прав
ребенка. С 1999 года центр
предлагает
транспортную
услугу (так называемый
инва-автобус), также можно
заказать услугу специального ухода за больными. В центре есть возможности проведения дневного досуга как
для пенсионеров, так и для
людей с ограниченными возможностями. 25 августа социальный центр приглашает
в гости друзей и клиентов: в
15.00. состоится небольшой
концерт в помещениях новоапостольской церкви. (стр 5)

Uudised
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Keila Sotsiaalkeskus tähistab
augustikuu lõpus 15. sünnipäeva
15 aastat tagasi alustas Keilas Eike Käsi
eestvedamisel tööd sotsiaalkeskus. Alustades päevakeskusena, on täna kasvatud
kohaks, kus põhikohaga on tööl 24 inimest
ning pakutakse mitmeid erinevaid sotsiaalteenuseid.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

1997. aastal hakati sotsiaalkeskuse juures pakkuma toitlustusteenust ning ning tööle
asus
lastekaitsespetsialist.
1999.aastast lisandus transporditeenus invabussi näol
ning alustati erihoolekandeteenuse osutamisega. Kodutute öömaja avas uksed 2003
ning 2005.aastal alustas Põllu

tänava töökeskus. Lisaks alustati päevakeskusega, kus on
võimalik aktiivselt aega veeta
nii pensionäridel kui puuetega
inimestel.
Seoses sünnipäevaga soovib sotsiaalkeskus oma tegemisi üldsusele rohkem tutvustada. Sotsiaalkeskuse juhataja
Riina Sippol selgitab, et paljudele ei ole keskus koht, kuhu
meelsasti tulla ning enamasti
leitakse tee nendeni alles vii-

mases hädas, kui mured on
juba üle pea kasvanud. „Tihti ei
teata, milliseid teenuseid Keila
sotsiaalkeskus pakub. Kui inimene varakult abi saamiseks
sotsiaalkeskuse poole pöördub,
oskavad kogemustega töötajad
nõu anda ning õigetesse kohtadesse abi saamiseks suunata.“
Keilas pakutavate sotsiaaltöö teenuste tutvustamist
alustatakse järgmise nädala
lehes.

kutse
Keila sotskeskus ootab
kõiki sõpru ja kliente 25.
augustil, kell 15.00 Keila
Uusapostlikusse kirikusse kohvile ja kontsertile.
foto: HARJUMAA LIINID

üleskutse

Aita Uuskasutuskeskusel täita SOS
Lasteküla koolikotid
15. augustist kuni septembri lõpuni aitavad Uuskasutuskeskus ja SmartPOST
koguda koolitarbeid SOS Lastekülale.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

SmartPOSTi pakiautomaatide
kaudu on võimalik saata pakke
Uuskasutuskeskusesse, kust
need jõuavad SOS Lasteküla
lasteni. Paki saatmisest saadud tulu annetatakse samuti
koolitarvete soetamiseks.
Kampaania raames on kõigil võimalik anda oma panus,
et koolilaste ranitsad oleksid
täidetud kõige vajalikuga.
„Ei ole ju uudis, et paljude
perede jaoks on lastele kõigi

vajalike koolitarvete soetamine ülejõu käiv. Iga pliiats ja
vihik eraldi võib ju olla üsna
odav, ent kui arvestada kokku kõik kooliks vajalik, siis
tuleb vanematel välja anda
üsna kopsakas rahasumma.
Kahjuks ei maksta enam ka
koolitoetust, seega on Uuskasutuskeskus ja SmartPOST
oma toreda algatusega loonud
võimaluse, kus SOS Lasteküla
pereemad saavad kindlustundega vaadata kooliaasta algusesse,“ ütles SOS Lasteküla
tegevdirektor Margus Oro.

„Saata võib julgelt kõike, mis kuulub iga koolijütsi
ranitsasse, olgu selleks siis
kirjatarbed, vihikud, kaustikud, mapid, kustukummid ja
teritajad, pinal või muu koolis tarvilik,“ lisas Uuskasutuskeskuse tegevjuht Katriin
Jüriska.
Paki saatmine maksab kampaania raames €1, sõltumata
kapi suurusest. Kogu pakkide
saatmise tulu annetab SmartPOST kampaania lõppedes
omakorda SOS lastekülale
koolitarvikute ostmiseks.
Paki saatmiseks SmartPOSTiga tuleb kõik saadetavad
esemed koguda ühte pakki,
näiteks kilekotti, ning märkida pakile märksõna „Uuska-

sutuskeskus“. Kõik esemed
peavad olema pakitud üheks
saadetiseks ning paki maksimaalsed mõõtmed ei tohi
ületada suurima kapi mõõtmeid (60x60x60cm). Saatmisel tuleb pakiautomaadi puutetundlikult ekraanilt valida
Uuskasutuskeskuse kampaania ning järgida automaadi
edasisi juhtnööre. Erinevalt
tavapärasest ei pea saatja märkima saaja aadressi või telefoninumbrit. Pakiautomaatide
täpsed asukohad on leitavad
SmartPOSTi kodulehel www.
smartpost.ee
Loe kampaania kohta lähemalt siit: http://www.smartpost.ee/et/kampaania/koolikotid

INFO
SOS Lasteküla pakub perepõhist asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele, et
nad saaksid kasvada üles
armastuse, austuse ja turvatunde õhkkonnas. SOS Lasteküla aitab lastel kujundada
oma tulevikku ja annab oma
panuse nende kasvamisel
täisväärtuslikeks kodanikeks
ja hoolivateks emadeks-isadeks. Eestis
on
kaks
lasteküla, Keilas
ja Põltsamaal.

5

Lühidalt
Elektrirongiga Kõrvemaale
Pühapäeval, 21. augustil toimub
järjekordne elektrirongi matk.
Seekord külastatakse Kõrvemaad.
Kõrvemaa looduskaitseala
on armastatud nii eestlaste kui
meie külaliste poolt. Omalaadseim maastikuala algab juba
rongijaama juurest, kulgedes
läbi mitme imetlusväärse sihtkoha. Matka pikkus on 21km.
Matkadele on oodatud kõik
inimesed, kes soovivad tervislikku vaheldust suvisele linnamelule ning tutvuda Harjumaa
looduse ja vaatamisväärsustega. Matkad toimuvad matkajuhtide juhendamisel, kuid omal
vastutusel. Tempo (ca 3 km
tunnis) on jõukohane ka lastele
ning eakamatele inimestele.
Matkatakse radadel, kus kohati on raskusi lastekärude ja
jalgratastega läbimisel, seega
soovitame jätta need liikumisvahendid koju. Matka jooksul
tehakse puhke- ja söögipause.
Kindlasti soovitame kaasa võtta joogi ja kerge eine pikniku
jaoks, võimalusel ka binokkel
ja fotoaparaat, supelriided ja
vihmakeep. Jalga loomulikult
mugavad matkajalatsid. Osalejal tuleks matkaks planeerida
terve päev. Matkarong väljub
Balti jaamast Aegviidu suunal
kell 9.13. Pilet matkale maksab
1 euro. Antud pilet kehtib terve
päev igas tavarongis. Eelregistreerumine pole vajalik. Tagasi
Tallinna poole väljub rong Aegviidust 19.10. Tallinnas on rong
kell 20.19. NB! Matkalt on võimalik ka varem tagasi tulla, valides
endale sobiva marsruudi ning
tagasituleku kellaaja. 28. augustil viib elektrirong matkama
Kloogarannalt Kloogale.

Pilte suvesündmustest Pildistas Valdur Vacht
Vanapaberikonteinerid
vahetati välja

Keila Terviseradadel võisteldi orienteerumises.

Juba teist korda viidi Keila tänavatel läbi
rahvaralli.

24. juulil tegi Keila jalgpallistaadionil trenni West
Ham Unitedi U-19 meeskond, kes valmistus
mänguks Eesti U-19 koondise vastu.

Eesti
Taaskasutusorganisatsioon vahetas Keila linnas kolm
kollast segapakendi kasti täiesti
uute vastu välja. Kahes kohas on
kollase segapakendi kasti kõrval
nüüd ka uued klaaspakendi kogumise konteinerid (rohelised
„tünnid“). Paberi- ja papi konteinerid asuvad SOS Lasteküla
värava ees Mudaaugul, Pae ja
Posti tänava nurgal, Pargi 38
Loode Keilas. Segapakendikonteinerid (klaas- ja tetrapakendid) asuvad Keskväljak 15 (maja
taga), Rae apteegi taga, SOS
Lasteküla värava ees Mudaaugul, Pae ja Posti tänava nurgal
ja Pargi 38 Loode Keilas.
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Lühidalt
Paduvihmas toimunud Keila Poolmaratoni võitis keilakas
Priit Aus

foto:erakogu

muusika

Bel Canto laste laulustuudio
ootab lauluhuvilisi lapsi

Bel Canto laste
laustuudio alustab
tänavu juba 13.
hooaega. Keilas
on tegutsetud
4 aastat.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Bel Canto tähendab itaalia
keeles „ilus laul“. Laulustuudio juhendaja Kaie Külaseppa
sõnul on „ilus laul“ see, mille
vaimus laulustuudio tegutseb.
„Laul kõlab ilusti vaid siis, kui
iga lapsega individuaalselt tegeleda, et ilus laul esile saaks
kerkida. Lisaks laulule peab
aga ilus olema ka kõik muu,“
Laulustuudios soovime maast
madalast õpetada lastele sallivust, hoolivust, tolerantsust
ja viisakust. Kõige tähtsam on
rõõm - et tund sisaldaks palju
rõõmu ja et kursuse lõppedes
saaks tehtut rõõmuga meenutada.“
Laulustuudios õpetatakse
lastele puhast diktsiooni, intoneerimist, hingamist, lavalist liikumist ning seda kõike
harjutatakse läbi lavalise tegevuse. Lisaks tegeletakse tunnis
joonistamise ja voolimisega.
„Kõik lapsed on erinevad ning
nende isikupära on vaja hoida

ja arendada, mitte pärssida.“
Viimstes Tähekeste numbrites
on avaldatud ka Keila laste õlipastelli joonistused.
Populaarsed on ka 3-kuu
pikkused mudilaste kursused,
mis viiakse läbi koos lapsevanemaga. Kursusel lauldakse
ja tantsitakse koos vanemaga,
vahenditeks pallid ja rõngad.
„Kursus hõlmab erinevaid
materjale ning alustav kursus
on sügisteemaline. Mudilaste
puhul on areng eriti tugevalt
märgata - peale kursust oskavad lapsed juba üksi laulda
laule, mida varem vanematega
koos esitati,“ selgitab Kaie Külasepp.
Esmalt tegeletakse stuudios lapse arendamisega ning
alles siis tulevad konkurssid.
Kaie Külasepa sõnul polegi
laste jaoks kõige tähtsam võit
vaid pigem rõõm tegemisest.
„Osalenud oleme ikka, ja kui
hästi läheb, oleme selle üle
rõõmsad. Sel aastal jõudis
Theresa Saida Radha`a oma
“Musta kassi tango” kirgliku
esitlusega
Laulukarussellile
ning pisematest esines 3-aastane Kathy Loog edukalt Laululinnukese konkursil. Samuti
annab laulustuudio igal aastal
välja plaadi - ennekõike endale
kuulamiseks ja mälestuseks.
Septembris anname välja plaa-

INFO
Bel Canto laste laulustuudio alustab hooaega 6.
septembril. Lapsi oodatakse järgmistesse rühmadesse:
3-4-aastaste laulu- ja
loovusring
5-7-aastaste laulu- ja
loovusring
8-9-aastaste laulu- ja
loovusring
1-2-aastaste mudilaste
sügiskursus. (3-kuuline
kursus koos vanemaga)
Tunnid toimuvad Keila Kultuurikeskuses.
Registreerimine telefonil 56455477
ning belcanto@hot.ee.

di ka laiemale üldsusele kuulamiseks. Igal aastal toimuvad
traditsioonilised kontsertid ja
käiakse esinemas mitmetes
huvitavates paikades. Esinetakse eelkõige seetõttu, et lapsed saaksid esinemiskogemust
ja -julgust ning lapsevanemad
näeksid laste arengut.“ Esinetud on Tallinna vanalinnapäevadel Raekoja platsil.
Keila rahval on laulustuudio
lapsi olnud võimalik näha Keila Päeval. 25.augustil astuvad
Bel Canto lapsed üles Tallinna
loomaaia sünnipäevapeol ning
kohe järgmisel päeval uue Lotte filmi esilinastusel.

Liikumis- ja pallimängude treening lastele
Septembrist alustab Keila Korvpallikool liikumis- ja pallimängude treeningutega Rukkilille
ja Vikerkaare lasteaedades, kuhu on oodatud
kõik tüdrukud ja poisid alates 3. eluaastast.
Treeningu eesmärgid on:
- lapse igakülgne kehaline areng: tasakaal, koordinatsioon, painduvus, osavus.
- lapse sotsiaalne ja psühholoogiline areng
- lapse tervise tugevdamine
- reeglite ja ausa mängu põhimõtete järgimine
- pakkuda läbi sportlike tegevuste palju rõõmu ja
mängulusti
Treeningutele saab registreerida e-posti kaudu
info@keilakk.eu. Kirja märkida lapse nimi, vanus,
lasteaed ja lasteaia rühma nimi. Kohtade arv on piiratud, grupi suurus on maksimaalselt 16 last.
Lisainfo telefonil 55597936 või aadressilt info@keilakk.eu.

Treeningute ajad:
Rukkilille lasteaed. Treener Tarmo Hein
3-4-aastased
Kolmapäev ning reede kell 16.00-16.45
5-6-aastased
Kolmapäev ning reede kell 17.00-17.45
Vikerkaare lasteaed. Treener Reilika Mikk
3-4- aastased
Teisipäev ja reede kell 16.00-16.45
5-6 aastased
Teisipäev ja reede
kell 17.00-17.45

Keila Pikamaasarja neljas
osavõistlus Keila Poolmaraton toimus 30.juulil paduvihmas. Kuigi Tallinnas uputas
vihm autosid, ei heidutanud sadu vapraid jooksjaid.
Vihma ja külma trotsides
lõpetas 21km pikkuse jooksudistantsi rekordarv jooksjiad- 111. Kohale oli tuldud
lähemalt ja kaugemalt üle
Eesti. Rõõm on nentida, et
iga aastaga võtab võistlusest osa üha rohkem keilakaid ja kohalikud saavutavad
ka aina paremaid kohti. Nii
saavutas Liis Lille oma võistlusklassis 2. koha ja eriti
palju headmeelt teeb korraldajatele perspektiivika noorjooksja Priit Ausi võit. Möödunud aastal lõpetas Priit
kolmandana. Naiste üldvõitja oli Julia Bulina Sillamäelt.
Teised oma võistlusklasside
parimad olid: Toomas Tarm,
Maido Kaljur, Erkki Halkivaha, Maie Kuusik ja Ülle Kummer-Lemann.
Peale poolmaratoni toimus
ka 8 km pikkune rahvajooks
ja noortejooks ning lühikesed lastejooksud. Kiiremad
olid: Anette Holländer, Alar
Savastver, Oskari Joukas,
Daniil Andrianov, Simone
Hallingu, Eero Joukas, Karoliina Hanga, Karol Hanga
ning Brigitta Toomingas.
Järgmine ja ühtlasi viimane Keila Pikamaasarja
2011 etapp, rulluisutamine, toimub kolmapäeval,
14.septembril Keila Terviseradadel.
Priit Idarand

Keilas tulemas orienteerumisneljapäevak
Ligikaudu 7-8 aastat on möödunud viimasest orienteerumisneljapäevakust Keila
metsas. Järgmisel neljapäeval, so 25.augustil, on Keila
suusastaadionile
tulemas
jälle ligi 600 orienteerumishuvilist, et läbida vastavalt
oma võimetele ja vanusele
sobivat rada. Algajatele on
jõukohased M21C või N21C,
oskajad valivad juba pikemaid ja keerukamaid radu.
Seoses orienteerumisüritusega pargib Ehitajate tee ja
jalgpalliväljakute vahelisel
alal üle 200 auto ning rulluisu- ja discgolﬁradu võivad
ületada sajad jooksjad. Seepärast oleks palve rulluisu- ja rattasõitjatele sellele
õhtupoolikule oma treeninguid mitte planeerida. Natuke saab olema häiritud ka
discgolﬁ mängimine.
Loodetavasti on kõik tervisespordiharrastajad üksteist arvestavad ja mõistvad.
Orienteerumisneljapäevakust leiab infot www.ton.ee,
algajad leiavad õppematerjali aadressilt http://www.
orienteerumine.ee/paevak.
Eduard Pukkonen
Harju KEK Rahvaspordiklubi

Aavo Talvar

foto:toomas vabamäe

sport

Aavo Talvar võitles end
Eesti meistriks
toomas vabamäe
Kardisõidu Eesti meistrivõistluste seitsmendal etapil Hiiumaal Käinas tagas Talvar Racingu esisõitja Aavo Talvar endale
teist aastat järjest Eesti meistri
tiitli klassis Rotax Max.
Tiitlivõiduks oli tal tarvis tänases eelfinaalis ainult üks ring
läbida ja arvestades, et eelneval
kuuel etapil oli Aavo kõik sõidud võitnud, tundus see üsna
lihtne ülesanne. Ent stardis
puutus tema kart külgepidi
kokku Martin Tähe sõiduriistaga, Aavo tegi väikese õhulennu
ning maandumisel kõverdunud ketiratas muutis edasisõidu võimatuks. Kuna eelfinaali

võitis Märten Metsaviir, Aavo
ainus järelejäänud konkurent
tiitliheitluses, jäi seis endiselt
lahtiseks. Kriitiliseks olukord
siiski ei muutunud. Finaalis
võttis rivi lõpust startinud Aavo
kindla esikoha ning viimase
etapi eel pole kellelgi enam
võimalik teda püüda. Kahju
vaid, et jackpot – võidud kõigi
tänavuste EMV etappide kõigis
sõitudes – jäi võtmata. Eesti
meistri tiitel aga tagas Aavole viiendat aastat järjest pääsu
Rotaxi maailmakarikavõistluste finaali, mis toimub novembris Araabia Ühendemiraatides.
Eesti meistrivõistluste ja Balti
karikavõistluste viimane etapp
sõidetakse Aravetel 23.-24.
septembril.

Saue vald, Vanamõisa Vabaõhukeskus

20. august 2011, algusega kell 10.00

Laadal müügil parim Eesti toit ja käsitöö

Smilers
Vanaviisi
Rosanna Lints
Rohupillimängija Erki-Andres Nuut,
Akordionist Indrek Liit
Desire Showprogramm I love Rock`n`Roll,
Native Imagenes - Mehhikost
Ketikoerad, Segakoor Wannamoisa
Känd ja Käbi rahvatantsurühm
Pääsuke rahvatantsuselts
Ladinatantsutrupp Panter, Runo
Meeskoor Ansambel Siuru Toilast,
Tulegrupp Flameous

LASTEALA

Kuristu miniloomaaed,
näomaalijad, skyjump,
batuudid, zorb pall,
benji jump

KUUM TULEVÄRK RUF
ILUTULESTIKULT
NELJA VALLA
TALENDIKAMA KÜLA
VALIMINE

Päeva juhib: Üllar Luup.
Põnevad tegevused ja atraktsioonid kogu perele
Päevapilet 3 € alates 18.00 5 €. Alla 120 cm pikkustele lastele tasuta.
Lisainfo: www.vanamoisa.ee või 16366

Kuulutused
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Palju õnne!

Sündinud

Lisette Notton				
Soleil-Ambrosia Smirnov		
Diana Barvinok			
Adele Klemmer			
Joonas Petrov				
Eliise Lillep				
Henri Rajamäe			
Remi Ugur				
Karina Kiiver				

Kuulutused
kinnisvara

11. 06. 2011
16. 06. 2011
04. 07. 2011
04. 07. 2011
04. 07. 2011
05. 07. 2011
15. 07. 2011
17. 07. 2011
18. 07. 2011

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast tänapäevani. Harjumaa
muuseum, Linnuse tn. 9. Tel.
6781668, e-post: muuseum@
hmk.ee.
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum
“MITTE AINULT SUUGA...”
24. august - 9. september
Maja töötajate tegemiste
näitus
Keila Sotsiaalkeskus
MTÜ TÖÖTAHE (LOODUS)
FOTONÄITUS
24.august - 16.september
Keila Sotsiaalkeskuse söögitoas

kontsert

Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Tel. 5017574.
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin üürida 1-2- toalise
korteri Keilas. Kõik pakkumised
oodatud. Tel.53328346.
Müüa kiiresti 1-toaline renoveeritud korter (34,3 m2, I korrus) Tutermaal. Majal on oma
õliküttel katlamaja. Korteris on
köögimööbel ja -tehnika (el.pliit,
el.ahi), dušš ning 80L boiler.
Maja juures on parkla, bussipeatus, pood ning toimiv KÜ. Vaata
pilte: www.hot.ee/tutermaakorter. Müügihind 22000€. Tingi!
Tel. 5542111.

SUVEÕHTU KOOS ANSAMBLIGA DWAM
26. august kell 19.00. Tasuta.
Cafe Plats

23.augustil kell 10.00 - 14.00
Keila Sotsiaalkeskus.

SUUR KOOLIALGUSE KONTSERT
2. september kell 19.00
Esinevad Flammo, Hele-Maria
Taimla ning üllatusesineja.
Keila Baptistikoguduse hoovil

10. pühapäev pärast
nelipüha
21. august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Otsin äripinda Keilas. Soovitav vaba pinnalaotus 65-70 m2.
Oodatud kõik pakkumised. Kiire!
Tel. 56206227.

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5,
tel: 56 56 21 31

Müüa 2-toaline osaliselt renoveeritud korter (II korrus)
Keila kesklinnas otse omanikult.
Hind 33 000€. Tel. 58081448
Jüri.

sport
“KETAS KÄTTE” DISCGOLF
Augusti igal kolmapäeval kell
18.30
Keila Terviserajad
ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAK
25. august kell 17.00
Keila Terviserajad
KEILA PIKAMAASARI RULLUISUTAMINE
14. september
Keila Terviserajad
TASUTA KASUTATUD
RIIDED
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kogudus

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
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Vastavalt "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §21, teatab Maanteeamet
"Tallinna ringtee (km 37,8 - 38,4) ja Tallinn - Paldiski
maantee (km 24,7 - 27,2) rekonstrueerimise eelprojekt”
koostamise raames kavandatavatele tegevustele
keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.
Projekti eesmärk on põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee ja põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski
maantee liiklusohutuse taseme tõstmine, tehniliselt optimaalse ja majanduslikult tasuvate
lahenduste väljatöötamine koos tehniliselt vajaliku teemaa määramisega ning keskkonnamõjude
hindamine.
KMH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda perioodil 08.08.2011 - 31.08.2011
alljärgnevates kohtades:
t&FMQSPKFLUJLPEVMFIFM NJTBTVC.BBOUFFBNFUJWFFCJMFIFMIUUQXXXNOUFFQSPKFLULFJMBFQ
t,FJMBMJOOBWBMJUTVTFWFFCJMFIFMXXXLFJMBFF
t3BNCPMM&FTUJ"4LPOUPSJTBBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO
,.)BSVBOEFLPIUBTBBCLJSKBMJLVMUFTJUBEBFUUFQBOFLVJE LàTJNVTJKBWBTUVWÊJUFJEBVHVTUJOJ
BBESFTTJM3BNCPMM&FTUJ"4 -BLJ 5BMMJOO FQPTUJHBBBESFTTJMF
BVOFBVOBQVV!SBNCPMMFFKBBWBMJLVMBSVUFMVM NJTUPJNVCBVHVTUJMLM,FJMB
-JOOBWBMJUTVTFT ,FTLWÊMKBL ,FJMBMJOO 
&FMQSPKFLUJKB,.)LPPTUBNJTFBMHBUBKB LPSSBMEBKBKBPUTVTUBKBPO.BBOUFFBNFU LPOUBLUJTJL.BSU
.JDIFMJT BBESFTTJM1ÊSOVNOUB 5BMMJOO UFM NBSUNJDIFMJT!NOUFF
&FMQSPKFLUJLPPTUBKBPO3BNCPMM&FTUJ"4 LPOUBLUJTJL"OESFT#SBLNBOO BBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO
 UFM BOESFTCSBLNBOO!SBNCPMMFF
,.)UFPTUBKBPO3BNCPMM&FTUJ"4 LPOUBLUJTJL"VOF"VOBQVV BBESFTTJM-BLJ 5BMMJOO UFM
 BVOFBVOBQVV!SBNCPMMFF

Müüa garaaz Vasara tänaval.
Hind 2700 €. Tel. 5246484.

ost/müük
Müüa küttepuud (lepp, kask,

haab). Tel. 56642025.
Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:00-17:00.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja
haljastustööd. Tel. 56191810.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€, puitbriketti (ümmargune) 140€ ning
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.

töö
Detroit OÜ Keilas, Tööstuse 1
pakub tööd universaalsele ehitusmehele. Info tel. 5189337.
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. asukohaga Keilas
tööle õmbleja ja triikija. Kontakt
6747567.
Otsime alates augusti lõpust

Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
Südamlik kaastunne omastele

Alevtina
Vedeli

hoidjat neljaks tööpäevaks nädalas 1,5 aastasele poisile Keilas.
Helistada 5131343, Raivo.
Võtame tööle korraliku kogemustega vanema töömehe
(sisetöödeks). Olulisem on töö
kvaliteet, mitte töö teostamise
kiirus. Soome ehitajatel palume
mitte tülitada. Tel. 56739071.

teenus
Teostame reoveemahutite
tühjendamist. Tel. 5034504.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Viime tasuta ära Teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

muu
AS KeVa autokoolis algavad
22. augustil kell 18.00 C-ja CE
kat. autojuhikursused. Info ja
reg. tel. 6791473.
Loomi armastavasse peresse ära anda 6-aastane valge
pikakarvaline isane toakoer. Tel.
56730955.
Halensi poes, ohtu tee 2,
kogu kaup -50%.

Meie kaastunne
lähedastele kalli

Avaldame südamlikku
kaastunnet Merlele isa

Alevtina
(Alla) Vedel´i

Kaljo Poom’i

surma puhul.

surma puhul.

Perekond Paavel

kaotuse puhul.

Töökaaslased Keila
SOS Lastekülast

KÜ Kalda Tänav 10

Ei kao leinapisar silmist,
ei kao valu südamest.
Avaldame sügavat kaastunnet
Marina Borovikovale kalli

Need hellad käed, mis alati
kallistasid, paitasid Te päid, nüüd
igaveseks puhkama on läind.
Meie sügav kaastunne Üllele ja
Reedale kalli ema ja lastelastele
armsa vanaema

Virve
Kaarlep

EMA

kaotuse puhul.
Rukkilille Lasteaia pere

kaotuse puhul.
Maili, Heli, Silva ja Peeter
peredega.

TULE TÖÖLE!
- õmbleja
-juurdelõikaja
Seoses töömahu suurenemisega vajab õmblusfirma
töötajaid.
* Suve ja talve töörõivaste õmblemine
* Väljaõpe kohapeal koos tasuga
* Töö asukoht: Klooga

Info tel: 6043171
või 53 642 927

Mälestame

Nelly
Ploompuu`d
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Keila Pensionäride Ühendus

Tänuavaldus
Avaldan tänu Keila Selveris
töötavale kingsepale, kes
oma tööd tunneb ja teeb
seda suurepäraselt ning
suudab parandada ka
need jalanõud, mida paljude kingseppade sõnul
parandada ei õnnestu.
Tänulik Keila linna kodanik
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ABB AS

Laulasmaa Spa

Töökuulutus

pakub tööd järgmistele ametikohtadele

SPA
•
•
•
•

Nõudmised kandidaadile:

• elektriskeemide lugemise oskus
• elektrialane eriharidus
• eelnev töökogemus elektrikilpide montaaži alal
• eesti keele oskus suhtlustasandil
• täpsus, korrektsus, hea tehniline taip ning õpivalmidus

Lisainfo:

• Abitööline
• Hotelli vastuvõtu administraator
• Toateenija

Töö asukoht: Keila
Töö sisu kohta põhjalikum info: Raivo Melsas,
tootmisjuht tel: 56 801 958
Kirjalik sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 28. august 2011
aadressile cv@ee.abb.com märgusõnaga „Keila
elektrimontöör“ või tee seda ABB elektroonilises
värbamiskeskkonnas www.abb.ee töötamine ABB-s.

sales@laulasmaa.ee
Puhekodu 4, Laulasmaa küla 76702 Keila vald,
Harjumaa, telefon 687 0888

Nädalalõpu
pakkumine -20%

AS Metsaküla Piim müüb:

t,BSUVMJTBMBU
t,BOBWBSEBEBOBOBTTJHB
t1ÊILMJNPLLBLPPL

Kompostmulda –
hind 10 eurot/tonn + km 20%,

XXXVTJOFF

E-R 10.00-19.00, L 10.00-16.00, P-suletud
Telefon: 6567701, GSM: 5017692

30. augustil ootame
mängutuppa
tutvuma uue hooaja
tegevustega!

hind 5 eurot/tonn + km 20%.

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533

Keila, Keskväljak 3a (bistroo Gnoomi kõrval)

Kauplus avatud

• beebivõimlemine
• väikelaste loovustunnid

Freesasfalti -

Eivar Autokaubad
Avamise puhul septembri lõpuni kvaliteetsed MPS
piduriklotsid ja rooliosad, selle kupongi ette
näitamisel -15% odavamalt!

Ootame registreeruma
ringidesse:

Sõnnikut hind 5 eurot/tonn + km 20%,

Metallitöödega tegelev
ettevõte võtab tööle

VIIMISTLEJA-KOOSTAJA
Töö sisuks detailide
värvimine vedelvärvidega
ja sepistoodete koostamine.
Töökoht Keilas
Info tel 6541444
In
või saata cv aadressile:
info@ross.ee

www.hiirekese.ee

Alates septembrist:

terviseteemalised loengud
lapsevanematele, Kundalini jooga
algajaile ja edasijõudnuile,
uus tasuta mängimise aeg
kolmapäeviti ja reedeti kl 10-14

N
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E
TIBU OLIKELL !
KO

OÜ Õmbluskoda

ÕMBLUSTÖÖD
JA RÕIVASTE
PARANDUS

Keila
S.0e8lv1e5r:00

Avatud
E – N kell 9.30 – 17.30
Keskväljak 15, Keila
Tel. 53448569

Pilistvere sõit
toimub teisipäeval
23. augustil.
Väljasõit kell 8.00
Jaama platsilt.
Memento
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IGAS

SELVERIS
KORRALDATAKSE LASTELE PIDULIK I KOOLI
PÄEVA AKTUS. AKTUST
JUHIB DIREKTOR TIBU,
EMAKEEL
TIBU VÕTAB VASTU
KELLE EESTVEDAMISEL
LASTE POOLT KODUS
LAULDAKSE JA TANTSI
KIRJUTATUD LUULETUSED.
TAKSE ÜKS KORRALIK
KEHALINE KASVATUS
TIBU VIRGUTUS
TIBUTANTS. AKTUSELE
VÕIMLEMINE
JÄRGNEVAD KOOLI
TÖÖÕPETUS
TUNNID, KUS LASTEL
TIBU MEISTERDAB
KOOS LASTEGA
ON VÕIMALUS OMA
KUNSTITUND
TARKUS JA OSAVUS
TIBU JOONISTAB
PROOVILE PANNA.
KOOS LASTEGA
MUUSIKATUND
TUNDIDE ARV OLENEB
VILEKOMMI PUHUMINE
LASTE ARVUST.

KOOLITUNNID:

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

ELEKTRIMONTÖÖRE,
kelle tööülesandeks on elektrikilpide koostamine.

Juuksur
Kosmeetik
Päevane koristaja
Öine koristaja

HOTELL

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

ABB AS madalpingesüsteemide tehas otsib oma meeskonda

TIBU KINGIB KÕIGILE KOOLILASTELE TUNNI
PLAANI. AKTUS LÕPPEB PIDULIKU ÕHU
PALLIDE JAGAMISEGA JA TIBU ESIMESE
KOOLIKELLA RONGKÄIGUGA LÄBI SELVERI.

KODUNE ÜLESANNE:

KIRJUTA LUULETUS PEALKIRJAGA
„TIBU KOOLIPÄEV “. TOO LUULETUS TIBU
ESIMESE KOOLIKELLA AKTUSELE JA TIBU
ANNAB SULLE VASTU KINGITUSE.

