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Noortel jalgratturitel on
kiivri kandmine kohustuslik

Remont Tallinna
maanteel kestab
oodatust kauem
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Keila Koolis
käib endiselt
ehitus
Kuigi järgmisel nädalal algab uus kooliaasta, vajab
veel väljaehitamist maja
läänetiib ning idatiiva esimese korruse siseruumid.

lk 3
uudis
Foto: kadi kroon-laur

Keila koolid valmistuvad uueks
õppeaastaks
Keila Kooli 1. klassidesse astub
tänavu kokku 121 last, kes asuvad
õppima 6 paralleelklassis.
Gümnaasiumiastmes alustab
1.septembril kooliteed 140 õpilast.
10.klasse avatakse tänavu
kokku kolm: humanitaar, reaal
ja ettevõtluse õppesuundadel.
11. klasse on vaid üks ja kevadel lõpetab kooli 2 klassitäit õpilasi. Kokku alustab
Keila Koolis päevases õppes

kontsert

kooliteed 1091 õpilast. Mittestatsionaarne õpe täieneb iga
päev mõne liikme võrra. Õpetajad on Keila Koolis juba tööl
ning käimas on viimased ettevalmistused esimeseks koolipäevaks. Sellest õppeaastast

asub Keila Kooli tööle 13 uut
õpetajat.
Keila Ühisgümnaasiumis
alustab tänavu sügisel õppeaastat kokku 225 õpilast neist 193 päevases ja 32 õhtuses õppes. Ühisgümnaasiumi
esimesse klassi läheb 20 õpilast. Gümnaasiumiosas on
õpilasi kokku 58.
Suveperioodil said ühisgümnaasiumis uue ilme geograafia- ja bioloogiakabinet
ning keemialabor. Lisaks
paigaldati vihmaveerennide-

Keila Baptistikogudus
kutsub kontserdile
lk 6

le küttekaabel talviste jääpurikate tekke vältimiseks.
Remont tehti ka kolmanda
korruse seintele, mis said eelmisel talvel veekahjustusi.
1. septembril algab ühisgümnaasiumi õpilastel klassijuhataja tund kell 10.00. Kell
10.40 kogunevad õilased kooli ette, kust ühinetakse rongkäiguga lauluväljakule.
Erakool Läte esimesse
klassi läheb tänavu 17 õpilast. Kokku õpib waldorfpedagoogikale tuginevas koolis

vaba aeg

61 last. Tänaseks on Erakool
Läte kasvanud 4klassiliseks
kooliks. Erakool Läte pidulik
koolialguse tähistamine kahele noorimale klassile toimub
1. septembril kell 8.30 Rukklille lasteaia saalis. Ülejäänud
õpilased alustavad uut kooliaastat põhitunniga.
Keila koolide ühisaktus
toimub kell 11.00 Keila Lauluväljakul. Aktusele eelneb
pidulik rongkäik uue koolimaja lipuväljakult lauluväljakule.

Erihoolekandeteenus Keila
sotsiaalkeskuses
Erihoolekanne pakub
toimetulekuvõimalusi
psüühilise erivajadusega
inimestele.

lk 5

Uut hooaega
alustavad korvpallikool
ning laulustuudio
lk 6
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Kuhu on jäänud kiiver?
Liiklusseaduse järgi
peavad kõik alla
16-aastased lapsed
jalgratta või pisimopeediga teel sõites
kandma jalgratturikiivrit.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Kermo Kiiler

Räägime jalgpallist. Pühapäeval võitis Keila Jalgpalliklubi
Rapla JK Atlit 7:0. Nädal varem üliolulises mängus Kehtna FC
Florat 5:4. Mõlemat mängu käis Keila jalgpallistaadionil vaatamas sadakond fänni. Kusjuures varasemate kodumängude
publikunumbrid jäid kõik alla poolesaja. Rahva kutsus kokku
Kermo. Mitte selleks, et tal oleks tribüünil üksi igav, nagu pildil
poseerides paistab. Ta ei istugi mängu ajal tribüünil, vaid on
hoopis väravavaht ja mängib numbri 1 all. „Lihtsalt publiku ees
on palju parem mängida- publik innustab,“ selgitab Kermo.
Jalgpalli on Kermo mänginud kümmekond aastat. Kõik
see aeg Keila Jalgpalliklubis. Pea terve meeskond, kes praegu
Eesti MV III läänetsoonis Keila eest mängib, on siit ka pärit.
„Tead – see on suur asi, et meil on selline staadion. Oleks see
plats olnud kümmekond aastat varem, siis me oleksime ilmselt
praegu kõrgemas liigas,“ arvab Kermo. „Uus põlvkond kasvab
mühinaga, kui on sellised võimalused! Ja kui on veel neid,
kellele mängida …..“ .
Keila JK toetajaskond on uus. Traditsioonid on alles kujunemas. Viimasel mängul sai seltskonna mängueelseks kogunemiskohaks Café Plats, kust mindi mõnekümnekesi lippude
lehvides väljakule. Plaane on veel aga Kermo ei ole varmas
neid paljastama. Igatahes infot meeskonna käekäigu ja fännide
kavade kohta saab suhtlusvõrgustikust Facebook, kuhu Kermo
Keila JK lehekülje tegi. Pildid, videod, turniiritabel. Teavet on ka
klubi kodulehel.
Hetkel on Keila JK oma tsoonis teisel kohal ja õhus on lootus
tõusta järgmiseks hooajaks kõrgemale. Seega toetust on vaja.
Tänaseks on meeskond 16 liigamängus löönud keskmiselt 4,25
väravat ja sisse lasknud 1,125 väravat, väravatevahe on 68-18.
Jäänud on neli kodumängu. Järgmine mäng on sel pühapäeval kell 17.00 Keilas, kohtutakse PSK Alexelaga. Eesti Karikaturniiri, kus ollakse juba 16-ne parem seas, on järgmine mäng
Keilas 14. septembril II liigas mängiva Rakvere JK Tarvase’ga.
Kermo ja meeskond ootavad kaasa elama !
keila leht
leht@keila.ee

Lugeja küsib,
jurist vastab

allikas-: erakogu

Küsimus:

Kui inimene töötab fikseeritud töötasu alusel, kas siis
puhkusele minnes arvestatakse puhkusetasu järgnevalt:
1. Eelneva kuue kuu jooksul
makstud töötasu jagatud
sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga ning korrutatud puhkusepäevade
arvuga?
2. Nimetatud kuue kuu
töötasust
arvestatakse
maha ka töötajale makstud puhkusetasu eelneva
kuue kuu jooksul puhatud
puhkuse eest ning keskmiste kalendripäevatasu
arvestamiseks jagatakse
nimetatud summa kalendripäevade arvuga, millest on
maha arvestatud puhkusel
oldud päevade arv?

Vanemate isikute puhul on
kiivri kandmine soovituslik.
Kuna käes on kooliaasta algus,
hakkavad paljud lapsed jalgrattaga kooli sõitma, seega pöörab kiivrite olemasolule rohkem tähelepanu ka politsei.
Jalgratturikiiver peab olema
standardile EVS-EN1078 vastav. Nõuetele vastava jalgratturikiivri tunneb ära sellel oleva
märgistuse CE EN1078 järgi.
Nõue kanda kiivrit kehtib
nii sõiduteel jalgratast juhtivatele kui ka jalgrattateel jalgratta- ja jalgteel ning jalgteel ja
kõnniteel jalgratast juhtivate
lastele, samuti peab sobiv kiiver olema näiteks jalgrattaistmel või –haagises sõidutatavatel väikelastel. Täiskasvanutel
on soovitav olla noorematele
eeskujuks ja siiski kiivrit kanda, kuigi see nõutud ei ole.

Vastab Põhja inspektsiooni jurist Ann Tiitson

Harjumaa ühistranspordi uued hinnad
allikas-: erakogu

Harju maavanem kinnitas
uued ühistranspordi piletihinnad Harjumaa ja Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel
Alates 1. septembrist 2011 hakkavad kehtima uued piletihinnad
nii Harju maakonna liinidel kui ka
Tallinn – Harjumaa ühtse piletisüsteemi liinidel.

Ainult maakonna liinidel kehtivad piletitooted
Ühe tsooni baashind
0,80
Tsoonipiiri ületus
0,70
Kõrgeim sõidupileti hind Harjumaal
2,90
Harjumaa tsoonide sisene kuukaart
16,00
Harjumaa kahe tsooni kuukaart
30,00
Harjumaa kolme tsooni kuukaart
44,00
Harjumaa nelja tsooni kuukaart
58,00
Harjumaa viie tsooni kuukaart
72,00

Tallinn - Harjumaa tsoonisisene (1.tsoooni) kuukaart
Tallinn - Harjumaa kahe tsooni (1.-2. tsooni) kuukaart
Tallinn - Harjumaa kolme tsooni (1.-3. tsooni) kuukaart
Tallinn - Harjumaa nelja tsooni (1.-4. tsooni) kuukaart
Tallinn - Harjumaa viie tsooni (1.-5. tsooni) kuukaart

28,480 EUR
40,00 EUR
51,20 EUR
62,40 EUR
73,60 EUR

Keskmise töötasu arvutamine puhkusetasu maksmisel
on reguleeritud Vabariigi
Valitsuse 11. juuni 2019. a
määruses nr 91 Keskmise
töötasu maksmise tingimused ja kord (edaspidi
Määrus).
Määruse § 4 kohaselt
arvutatakse ja makstakse
puhkusetasu töötaja keskmise kalendripäeva alusel.
Kalendripäevade hulka ei
arvata rahvuspüha ega
riigipühi.
Keskmise kalendripäeva
arvutamiseks liidetakse
Määruse § 2 lõikes 2 või 3
nimetatud ajavahemiku
töötasud ja jagatakse sama
ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Kalendripäevade
arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal
töötajale ei arvestatud töötasu vastavalt töölepingu
seaduse §-is19 märgitule.
Seega arvestatakse maha
puhatud puhkusepäevad,
samuti ei lähe arvestusse
puhkusetasu.

Nädal piltides

Foto: ilmar saabas, delf i

Foto: märt lillesiim
Jaama juurde paigaldati Lee lastehoiu ja
linna koostöös uus mänguväljak. Väljak avatakse, kui
betoon on kuivanud ja liiv kasti toodud.

Keila nädalaleht

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

Pühapäeval viidi läbi ainus täispikk triatlon
Eestis. Raudmeeste päeva pikkune katsumus lõppes Keila
Tervisekeskuse ees. Täispika triatloni läbimiseks tuleb ujuda 3,8km, sõita jalgrattaga 180km ning joosta 42, 2km.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim
22.augustil põles üle kümne aasta tühjalt
seisnud maja aadressil Kaare 1B. Tulekahju sõitsid kustutama Keila, Paldiski ja Nõmme päästjad.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

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

Uudised
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Lühidalt
Keila koolid tõusid pingeras kõrgemale
Nädala alguses avaldati eksmitulemuste põhjal koostatud
koolide pingerida. Keila Kool
asetub edetabelis 150. kohal.
Eelmisel aastal platseeruti 169.
kohal. Siinkohal on tähtis märkida, et Keila Kooli puhul on arvesse võetud lisaks päevasele
õppele ka õhtuse ja kaugõppe
tulemused. Milline oleks koht
vaid päevast õpet arvestades,
selgub järgmisel nädalal.
Suure hüppe on teinud Keila
Ühisgümnaasium, mis tõusis
eelmise aasta 185. kohalt 79.
kohale.

Fotod: kadi kroon-laur

uudis

Koolimaja viimane tiib valmib
teiseks õppeveerandiks
Keila uues koolimajas toimub õppetöö
juba 2011. aasta algusest. Ehitus hoones
aga jätkub endiselt - väljaehitamist vajab maja läänetiib ning idatiiva esimese
korruse siseruumid. Kogu sisemine pind
moodustab ligi 20 tuhat ruutmeetrit.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Koolimaja läänetiiva ehk Dkorpuse valmimise tähtaeg
on 31. oktoober. D-korpuses
saavad olema spordiruumid,
tööõpetusruumid ning täiendavad klassid Keila Koolile.
Lisaks saab läänetiivas ligi
1500ruutmeerit ruume Keila
Muusikakool. Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu esimehe
Enno Felsi sõnul võib läänetiiva valmimisega öelda, et Keila
Kool on saanud igati kaasaegse
ning mugava maja, milles parimat haridust anda.
Idatiiva esimesel korrusel
on ruumid põhiliselt Har-

KEILA
KOOL

ju Maakonnaraamatukogule.
Enno Fels: „ Koos raamatukogu töötajatega tehtud projektimuudatuse kohaselt, jääb raamatukogule 2000 ruutmeetrit,
sealhulgas 1400m2 suurune
lugemissaal. Seeläbi jääb ka
koolile lisapinda täiendavate
abiruumide ja -klasside tarvis.
Kool saab idatiiba kõnekoosolekute ruumi, mitmed abiklassid, ruumid kooli muuseumile
ning koolilehele jne.“
Kallinenud ehitushinnad ei
luba kohest väljaehitamist
Küll aga tekitab raskusi kõikide ruumide kohene väljaehitamine idatiivas. „Ehitushinnad
tõusevad kiirest ning hetkel

oleme rahaliselt keerulises
seisus. Eelnev sihtasutuse
juhatuse prognoositud hind
kogu idatiiva väljaehitamiseks
oli kahjuks eksitav, tegelikkuses kujuneb see pea kaks korda kallimaks. Olemasolevast
laenust (13,4 miljonit eurot)
jääb puudu ning siia lisa saada
on väga keeruline. Uus sihtasutuse nõukogu võttis selle
aasta veebruaris järelmõtlemisaja just selleks, et hinnata
projekti kogumaksumust ning
kaaluda jätkamise otstarbekamaid alternatiive. Paraku oli
ehitustegevus juba sealmaal,
et muude variantide rakendamine oleks veelgi kulukamaks
läinud. Praegune sihtasutuse juhatus otsib lahendusi, et
raamatukogu siiski saaks selle aasta lõpuks sisse kolida ja
tööle hakata.“
Tegeletakse ka vana, Põhja
tänava koolihoone realiseerimisvõimaluste otsimisega.
Samuti vabanevad peale raa-

Enno Fels:

„Koos
raamatukogu
töötajatega
tehtud projektimuudatuse
kohaselt, jääb
raamatukogule
2000 m2
sealhulgas
1400m2 suurune
lugemissaal.
Seeläbi jääb ka
koolile lisapinda
täiendavate
abiruumide ja
-klasside tarvis.“

Keila koolide avaaktus

Kooliaasta avaaktus algab Keila Lauluväljakul kell 11.00
Keila kooli 1. klasside klassijuhatajatund toimub algkoolimajas kell 10.00.
Algkoolimaja 2. kuni 4. klasside õpilased kogunevad koolimaja kõrvale platsile kell
10.40. 2. septembril algab koolipäev kell 8.15.

matukogu ning muusikakooli
ümberkolimist Keskväljak 15
ning Haapsalu mnt 25 hooned.
Enno Felsi sõnul aga pole kahjuks kinnistute müük või rent
praegusel ajal väga lihtne tegevus. Head pakkumised on aga
oodatud.
Kuigi läänetiib valmib juba
teiseks õppeveerandiks, algab
muusikakooli kolimine siiski
uuel aastal. Seega toimub esimese poolaasta muusikakooli
õppetöö reaalselt vanades ruumides.
Töö käib ka kooli ümbruses.
Tänaseks on valmis sissesõidutee ning ka parkla, kuid haljastustöid on kooli ümbruses veel
palju vaja teha.
Tulevikus soovitakse rekonstrueerida staadion, ohutuse tagamiseks on kavas
Ehitajate tee suunata uuele
trajektoorile tervisekeskuse tagant ning kahe koolimaja vahele on planeeritud valgustatud
kergtee läbi Männiku pargi.

Keila Muusikakooli avaaktus toimub 1.septembril
kell 17.00 Keila Muusikakooli saalis
Ettevalmistusklassi avamine toimub 7.septembril
kell 17.00 Keila Muusikakooli saalis

Põhikooli- ja gümnaasiumimaja õpilastele toimub klassijuhatajate tund kell 10.10, seejärel toimub
kogunemine lipuväljakul kell 10.30.
Keila Kooli 1. septembri rongkäik algab kell 10.40 põhikooli- ja gümnaasiumi maja lipuväljakult.
Rongkäik liigub mööda Paldiski maanteed ja Pargi tänavat Keila Lauluväljakule

Saue linna sünnipäeva
tähistatakse Saue
Savipäevaga
Saue Huvikeskus korraldab
Saue Savipäeva juba kolmandat
korda. Tänavu löövad kaasa ka
keraamikud Laagrist, Keilast ja
Ohtust.
Ühe osa Savipäevast moodustab töötuba savikunstnikele
ja harrastajatele. Seekord valmistavad osalejad vanas Jaapani keraamikatehnikas teepiaale.
Savipäeva raames toimub
vabas õhus jooginõude gaasiahjus põletamine ja saepurus
suitsutamine. See tööprotsess
on atraktiivne nii tegijale kui
ka kõrvaltvaatajatele. Põletust
teostab Andres Allik Kerakost.
Rakupõletused
Jaanituleplatsil kestavad terve päeva.
Savipäeva pidulik avamine linnarahvale toimub 27.augustil
kell 12.00.
Seejärel saab kuni kella 15:00
kogu perega või individuaalselt
osaleda savi voolimise töötubades.

Kutsume huvilisi osalema

KEILA
AIAKOOLIS

Väljasõit Lääne-Virumaa
aedadesse ja Sagadi
mõisa toimub
2.-3.septembril 2011
Külastame Villemsonide
koduaeda Mõdrikul, maastikuarhitekt Helle Väärsi
aeda Oandul, dendroaeda
Unimagun Raasiku vallas,
Sagadi mõisaaeda, kus
3.septembril avatakse
SEENENÄITUS.
Väljasõit Keila
Kultuurikeskuse esisest
parklast 2.septembril
kell 12.00, tagasi jõuame
3.septembril kell 17.00
Täpsem info, päevakava
ja registreerimine
inge.angerjas@keila.ee
(tel. 52 30 863)
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Keila Linnavalitsuses
· Linnavalitsus otsustas
anda ühetoalise eluruumi aadressil Põllu 1a-333,
suurusega 16,2 m2 üürile tähtajaga 22. augustist
2011 kuni 31. detsembrini
2011 üürimääraga 0,77 eurot ruutmeetri kohta ja eluruumi kõrvalkulude määraga 0,64 eurot ruutmeetri
kohta.
· Linnavalitsus muutis oma
2.juuni 2011 korraldust nr
156 “Ülesõidu tn 30 maaüksuse
ostueesõigusega
erastamise
võimalikkus,
teenindusmaa ja sihtotstarbe määramine“ määrates sellega Ülesõidu tn 30
ostueesõigusega erastatava
maaüksuse maksustamishinnaks 1230 eurot.
· Korrastamaks katastriüksuse aadressiandmeid, nimetas linnavalitsus senise
lähiaadressi Keskväljak //
Ülesõidu tänav T1 ümber
Harju maakond Keila linn
Keskväljakuks.

KASUTUSLOAD
· Linnavalitsus väljastas
kasutusloa Vaikne tn 13
asuva mesindushoone kasutamisele võtmiseks lillekauplusena.
·

Linnavalitsus

väljastas

kasutusloa Korteriühistule
Torn 48 Paldiski mnt 48
asuva 28 korteriga elamu
rekonstrueerimisel.
Ehitustööd tegi Deckol Ehitus
OÜ, omanikujärelevalvet
teostas Paalaroos.

Linnavolikogu
eelnõud
· Linnavalitsus kooskõlastas volikogu liikme Erki
Felsi koostatud Keila Linnavolikogu eelnõu, mille
vastuvõtmisel muudetakse
Sihtasutus Keila Leht põhikirja punkti 5.2 ja sõnastakse see järgnevalt: „Juhatuse
liikmed nimetab ja kutsub
tagasi Nõukogu. Juhatuse
liige ei või olla samal ajal
Keila Linnavolikogu liige.
Nõukogu võib Juhatuse
liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on
kohustuste olulisel määral
täitmata jätmine või võimetus Sihtasutust juhtida või
Sihtasutuse maine ja vara
oluline kahjustamine.”
· Linnavalitsus esitab volikogule eelnõu, millega
nõustumisel saaks müüa
linnale kuuluva Pargi tänav 38 kinnistu suurusega
4139 m² koos selle oluliste
osadega ja mitte odavamalt
kui 80 000 eurot.

Politsei

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Juuli ja augustikuu
politseis
Kokku registreeris politsei Keila linnas 338 sündmust ja teadet. Väärtegusid ﬁkseeriti 83
korral, millest suurem osa olid
liiklusseaduse rikkumised.
Nende kuude jooksul pidas politsei
nagu ikka silma peal
joobes isikutel, kes
oma käitumisega
häirivad teisi või
tarbivad avalikus
kohas alkoholi. Hea
meel on tõdeda, et
tänu politsei sellealasele
tugevdatud tööle on eelpoolnimetatud rikkumised vähenenud.
Kuritegusid pandi suvekuudel toime 24 korral. Varastati
kaks jalgratast, tervisekahjustusi tekitati kahel korral. Kahel

korral käidi vargil korteris, ühel
korral eramus ja suvilas. Üks
kriminaalasi alustati ka mõrva kvaliﬁtseeriva paragrahvi
alusel. Millega see lugu lõpeb,
selgitab juba uurimine.
Suve jooksul tabati kahjuks
ka mõnikümmend suitsetavat
või alkoholi tarbivat alaealist.
Nagu ikka iga kooliaasta alguses, nii ka sel aastal, on politsei Keila linna ülekäiguradadel
väljas suurendatud jõududega,
et tagada kõigile turvaline liiklus.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks
õigus e r i k ku m i s t e g a
seonduvate tähelepanekute kohta,
palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika
Pedosk`ile telefonil
612 4592 eletkronposti aadressil annika.pedosk@
politsei.ee või Madis Melzar`ile
telefonil 612 4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@
politsei.ee
Mõnusat suve lõppu ja turvalist kooliaastat
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venekeelne veerg

toimub volikogu istung
Keila Linnavolikogu 23. istung toimub
teisipäeval, 30. augustil 2011. a algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Info Paldiski mnt rekonstrueerimise kohta
3. Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmisettepanekute heakskiitmine
ja avalikult väljapanekule
suunamine
4. Keila linna 2011. aasta
eelarve muutmine
5. AS Keila Vesi põhikirja
muutmine
6. OÜ Varahooldus põhikirja muutmine
7. Rahalise kohustuse
võtmine (Keila jõe vasaku
jõeharu veevoolu taasavamine ja selle ökoloogiline
tervendamine Keila linnas)

8. Pargi 38 kinnistu otsustuskorras võõrandamine
9. Jäätmeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse
volituste delegeerimine
linnavalitsusele
10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Heina
tänav)
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tallinna
maantee)
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Põhja
tänav T1)
13. SA Keila Leht põhikirja
muutmine
14. Lähetusse saatmine
15. Kohalalgatatud küsimused

Istungit on võimalik jälgida ka www.keila.ee vahendusel.

Tänavad on suletud
arvatust kauem
Seoses ettenägematute tööde ja vanade torude teadmata
asukohtadega vajab AS Vensen
Tallinna maanteel tööde lõpule viimiseks tänavasulgemise
lisaaega 26. augustist kuni 16.
septembrini. Tööde
käigus
rekonstrueeritakse Kalda tänava ristmikust kuni jõeni viiv
veetorustiku lõik.
Varem täielikult suletud olnud Allika tänav on alates 26.
augustist kaevetööde tarvis su-

letud osaliselt. AS Vensen palub elanikel oma autosid mitte
parkida kaevikute äärtesse või
vahetusse lähedusse, et mitte
segada ehitustöid.
AS Keila Vesi tellimisel
teostab vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöid
Keila linnas Tallinna maanteel
ja Allika tänaval AS Vensen.
AS Keila Vesi ja AS Vensen
loodavad linnaelanike mõistvale suhtumisele.

Samat viib Mustamäele
Liiniga nr 177A on Keila linna elanikel
võimalus pääseda lihtsamalt eriarstide
vastuvõtule PERH’i Mustamäe korpuses.
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Сегодня в номере
Новый учебный год
Торжественное открытие нового учебного года для всех
городских школ состоится на
певческом поле. Начало
праздника в 11.00. Начало
шествия в 10.40. Колонна
участников праздника будет
двигаться по Палдискому
шоссе, затем по улице Парги.
(стр 3)
Школа будет построена к
началу 2-й четверти
Учебная работа в новом
школьном здании ведется с
начала 2011 года. В то же
время строительство еще
продолжается, в настоящий
момент достраивается так
называемое западное или
D-крыло, а также идут внутренние отделочные работы
в восточном крыле. В западном крыле, строительство
которого будет завершено к
концу октября, находятся
спортивные залы, кабинеты
труда и дополнительные
классы. Там же разместится
городская музыкальная школа. По словам вице-мэра Э.
Фельса, новое школьное здание соответствует самым высоким стандартам. На первом этаже восточного крыла
располагаются помещения,
предназначенные для библиотеки Харьюского уезда.
(стр 3)
Специальные услуги по
уходу
Существует целый ряд специальных услуг, предлагаемых городским социальным
центром, которые помогут
людям со специальными
психическими проблемами
справиться с повседневной
жизнью. Например, услуга
поддержки
повседневной
жизнедеятельности предполагает помощь, оказываемую
нуждающимся людям в выполнении самых обычных
повседневных делах и занятиях: визит к врачу, общение
с представителями власти,
планирование
расходов.
Люди с проблемами психического характера зачастую
нуждаются в помощи и обучении самым обычным навыкам, например, покупка
продуктов питания либо
проведение досуга. В город-

ском социальном центре работают различные кружки,
организуются мероприятия.
Также центр предлагает
услуги поддержки самостоятельного проживания и поддержки трудовой занятости.
(стр 5)
Велосипедный
шлем
обязателен!
Согласно закону, регулирующему дорожное движение,
все дети в возрасте до 16-ти
лет, катаясь на велосипедах
или мини-мопедах, обязаны
носить специальный велосипедный шлем. Для подростков старше 16-ти лет велосипедный шлем не является
обязательный, но рекомендуется к использованию. Начало учебного года не за горами, многие дети ездят в
школу на велосипедах, поэтому полиция будет обращать особое внимание на наличие велосипедного шлема.
(стр 2)
Улицы закрыты для движения
В связи с продолжающимися
работами по замене канализационных труб АО «Венсен» нуждается в дополнительном времени – с 26
августа до 16 сентября. В ходе
работ будет реконструирована канализационная система
на улице Калда. Начиная с
26-го августа, будет частично
открыта улица Аллика, ранее
полностью закрытая для
движения. АО «Венсен» убедительно просит владельцев
автомобилей не парковать
свои машины вблизи мест
проведения
строительных
работ, чтобы не мешать рабочему процессу. (стр 4)
Положительный
старт
нового учебного года
Кейлаская Баптистская община проводит 2 сентября
для учащихся и студентов
мероприятие по случаю начала нового учебного года
под названием «Позитивный старт». Мероприятие
состоится во дворе здания
общины по адресу Хаапсалуское шоссе 10. Начало в
19.00. В программе мероприятия концерт современной
духовной музыки. (стр 6)
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Vallavalitsuse töö on taas rütmis
Koostöös Keila Lehe toimetusega ilmub järjekordne
erinumber (4) Keila vallavalitsuselt valla rahvale. Traditsiooniks kujuneb ka Keila vallavanema pöördumine lugejaskonna poole Keila Vallapäeva eelõhtul.
Vallapäeva tähistame uuendatud kuues ja uues kohas
– olete kõik kutsutud Keila Valla Perepäevale Lohusalu Sadamas.

JAAN ALVER
VALLAVANEM

T

agasi vaadates saab öelda, et
möödunud aasta oli vallale
väga keeruline. Tööd jätkus
enamaks, kui tööaeg ette nägi. Ilmsiks
tulid kitsaskohad, mis rahvatarkust
arvestades rasketel aegadel peavadki ilmnema. Vallavalitsus tervikuna,
tuli vaatamata kõigele, oma ülesannetega toime ning siinjuures kiidan kõiki vallaametnikke, allasutuste juhte
koos õpetajate ja lasteaiakasvatajatega
saavutatu eest, sest tänu suurtele jõupingutustele, on valla seis oluliselt parem ja meeskond ühtsem. Täpsemalt
edusammudest selgitan järjekorras.
Möödunud aastal ei saanud val-

lavalitsuse tööd kuidagi rütmiliseks
pidada, sest lisaks valitsuse meeskonnavahetusele pidime tegelema peamiselt vaid kärbetega. Seda on tundnud
omal nahal eelkõige vallavalitsuse ja
haldusala töötajad, kuid vallarahvast
oleme püüdnud nendest raskustest
säästa. 5-miljoni kroonisest eelarvekärpest eelmise aasta lõpukuudel
oleme kirjutanud vallalehes ka varem,
nagu ka „kingitusena“ tulnud karmist
talvest, mis mõjutas otseselt meie kõigi elu. Nüüd on see möödas, uus suvigi
jõuab lõpusirgele ning minul on vallavanemana hea meel nentida, et meie
tööd hakkavad jõudma heasse rütmi.
Noores põlves omandatud muusikaharidus paneb mind häid rütme varakult tajuma ja kõrgelt hindama!
Keila vald on hakanud teiste Harjumaa valdade seas paremini silma
paistma. Osaledes aktiivselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja teiste
koostöövõrgustike töös, oleme pannud teiste omavalitsustega seljad kokku, et nõuda valitsuselt suuremat tuge
ekstreemsetest loodusnähtustest tingitud kahjude hüvitamiseks. Eelkõige
puudutab see lumetõrje ja teede korrashoiu probleeme, sest ega tulevane
talv ka taevasse ei jää. Kui kogu eel-

arveline ressurss läheb ainult lume- ja
jäätõrjeks, pole suvel enam võimalusi
vallateid remontida, isegi teede korrashoiuks võib raha nappida. Omavalitsuste ühistööst on kindlasti kasu, et
Vabariigi Valitsus võtaks meie muret
tõsiselt.
Teedega tegeleme praegu tõsisemalt
veel mitmes mõttes – kategoriseerime
arvestades koolibussiliinide läbitavust
just talveperioodil, võtame erateid arvele ja teeme nende omanikega lepinguid, talveperioodil kaardistatud kõrgendatud ohuga (tuiskudele avatud)
teedele kavandame rajada tuisutõkke
piirdeid. Püüame võimalikult laial
rindel mitmetele naabervaldadele järele jõuda kergliiklusteede ehitamisega. Lisaks juba planeerimisetapis oleva Kloogaranna-Keila-Joa teelõigule,
alustame läbirääkimisi Keila linnaga,
et üheskoos leida organisatsioonilised
ja rahalised ressursid Keila-Kloogaranna kergliiklustee rajamiseks.
Olen rahul asjaoluga, et vaatamata
raskele talvele, mis aasta teedehooldusraha oluliselt „röövis“, saime siiski
säästa suve teedehooldusesse käesoleva aasta eelarves 153 699 eurot (2 404
867 EEK), mis on 2010.a. võrreldes 44
738 euro võrra enam. Kui vallaelanike ees oli eelmisel aastal tõesti piinlik,
et teed on korrast ära ja aukus, siis
täna saab öelda, et oleme suutnud teid
hooldada sellisel määral, et see on nii
silmaga nähtav kui ka sõiduautoga
sõites tuntav.
Koostööd riigi keskvõimuga muutub aina tihedamaks. Häid väljavaateid näeme Klooga harjutusväljakuga
seotud probleemide lahendamisel,
sest kaitseminister Mart Laar, kohtu-

des maikuus vallaelanikega Tegusate
Teabepäeval Klooga Noortekeskuses,
võttis kohalike muret tõsiselt ning
oleme juba kooskõlastamas soodsamaid variante harjutusväljaku kasutamiseks.
Kultuuriministeerium
on lubanud õla alla panna riiklikult
olulise Holokausti Memoriaali korrastamisel. Igapäevaselt liigub edasi
meie koostöö Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga, et jõuda valla jaoks parima
lahenduseni Laulasmaa Kooli haldamisel. Maanteeametiga suhtlemine
aina tiheneb, sest käimas on Tallinn –
Rannamõisa - Keila-Joa – Kloogaranna tee projekteerimine. Koostöös nii
Põhja Regionaalse Maanteeametiga,
kui ka Riigi Metsamajanduskeskusega soovime leida suviste rannakülastajate tarvis parkimistaskuid, mis
leevendaks üldist liikluspilti ja tagaks
turvalisema ümbruskonna elanikkonnale. Planeeritav Kloogaranna-KeilaJoa maan-teelõigu rekonstrueerimine
peab valmima juba aastaks 2013. Kuid
ka Keila linna ümbersõidu, Karjaküla
ja Mudaaugu ristmiku parema lahendusvariandi leidmisele oleme jõudnud
juba väga lähedale.
Selle aasta üks suuri teemasid poliitikas on olnud kodualuse maa maamaksust vabastamise seadus. Loodame, et valitsuskoalitsioon täidab oma
lubaduse ning maamaksu laekumise
vähenemine kohalike omavalitsuste
eelarvesse kaetakse muude eraldiste arvelt. Seaduseandja jaoks ilmselt
soovimatu kaasnähtusena tekitab
maamaksust vabastamine elanikkonna registri näitajates segadust, sest
mitme elamu omanikel on võimalik end registreerida kohtadesse, kus

maksuvabastus annab nende jaoks
parima tulemuse.
Eesti majanduskasv peegeldub ka
Keila valla eelarve täitumises ning
meil on põhjendatud lootus, et selle aasta konservatiivselt planeeritud
eelarve tuleb täis. Möödunud aasta
järjepidevad alalaekumised kuude
lõikes jäävad loodetavasti minevikku.
Siinjuures kinnitan, et alalaekumistega eelarvega valda juhtida oli tõeliselt
keeruline ja see situatsioon karastas
vallavalitsust suurel määral.
Keila valla valitsuskoalitsioon, kus
osalevad Reformierakond, IRL, Keskerakond ja Valimisliit Südameasi, on
ühtne ja tugev ning on aidanud valitsusel keerulised ajad üle elada ning
nagu mainitud, leida ühtse rütmi.
Ma usun, et valla jaoks suurte asjade
otsustamisel, nagu Laulasmaa Kooli
tagasiostmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt, leiame mõistmist ja toetust
ka volikogu opositsioonilt.
Tahan kiita meie vallaametnikke,
kes on suutnud üle elada rahalises
mõttes kõige raskema aja ning on
kaasa tulnud vallavalitsuse murega,
nõustudes ajutise töötasu vähenemisega. Samas mõistame mitmeid tublisid kolleege, kes on aasta jooksul
läinud teisele tööle. Vallavanemana
usun kindlalt, et ajad muutuvad paremaks, eriti kui me ise selle nimel
kõvasti tööd teeme ning me kõik saame peatselt oma töö eest paremini
hüvitatud.
Nautigem saabuvat kaunist põhjamaist sügist ja talve, vallavalitsus on
ka eeloleva talve jaoks paremini valmistunud ning loodkem, et see ei tule
ootamatult!

Keila valla leht
Lühiuudised
Hariduselust Keila vallas

2010/2011 õa ei olnud Keila vallas ühtegi teadaolevat õpilast, kes ei
täitnud koolikohustust.
Oli õpilasi, kellega tegeldi pidevalt
koostöös koolide, vanemate, pereja eriarstidega ning kõigile on leitud
vastavad koolid ja võimalused õppetöö jätkamiseks vastavalt tasemele.
Rõõmu teeb see,
- et kõik õpilaskodudes õppinud õpilased lõpetasid rahuldavalt või edukalt klassi.
- et kõigis valla koolides ja lasteaedades on läbiviidud sisehindamine.
Hinnangud haridusasutuse tööle on
olnud kõikide puhul väga positiivsed.
- et esmakordselt Keila valla ajaloos
osaleti laulu- ja tantsupeol. Laulasmaa Kooli I klassi ja lasteaialaste
rahvatantsurühma oskas laulupeole
tantsida õpetaja Piret Arikainen.
- et Klooga Kooli matemaatika õpetaja Tiiu Toomitsa õpilased osalesid
seitsmendat aastat järjest edukalt
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel „ Känguru “.
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Laulasmaa Kooli
direktorina alustades

Haridusasutuse juhina näen oma rolli kõigepealt
selles, et panna kokku tervikpilt organisatsioonist.
Erinevad töövaldkonnad peavad olema kogukonna
ootuste täitmiseks parimas tasakaalus, mis on aluseks arengusuundade kavandamisele ning koostööle
personaliga.

REELI SIMANSON

LAULASMAA KOOLI DIREKTOR

T

ahan selgitada õppeasutuse seni saavutatud tugevused ja personali pädevused,
lastevanemate ja õpilaste ootused
ning väliskeskkonnast tulenevad
arenguvõimalused. Kõigi huvigruppide esindajatega tuleb läbi arutada
potentsiaalid ja võimalused, kuidas

- et Keila valla õpilaste seas on palju
neid, kes lõpetasid klassi heade ja
väga heade hinnetega, kes lõpetasid
põhikooli kiitusega ja gümnaasiumi
medaliga. Kindel on see, et Leholast pärit noormehe poolt kirjutatud
lõpukirjand hinnati maksimaalse 100
punkti vääriliseks ja põhikooli lõpetanud neiu Britta Barndõk arvutas
matemaatika eksami samuti maksimumpunktidele.
- et Keila valla vallavanema vastuvõtul edukalt põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetanutele oli meeldiv tõdeda, et
noortel olid kindlad plaanid, millega
edasi minna.
Tahan tänada kõikide koolide
õpetajaid, kus Keila valla õpilased
õppisid, lapsevanemaid, kõiki koostööpartnereid, kes toetasid hea sõna
või tubli teoga.

kooli õppekeskkonda kujundada nii
heaks kui üldse võimalik. Kindlasti
tuleb analüüsida läbi ka ohud ja nõrkused, nagu see on vajalik iga tõsise
töö planeerimisel.
Olen seadnud endale eesmärgiks,
koos oma pühendunud ja loova meeskonnaga, saavutada see, et kõik võiks
öelda, siin ma tahan õppida, siin ma
tahan töötada - see on hooliv kool,
kes kasvatab hoolivat noort inimest.
Olen ühinenud TÜ eetikakeskuse poolt välja kuulutatud konkursi
programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ raames augustist
algava väärtuskasvatuse koolitajate
koolitusprogrammiga. Koolitusprog-

Olen seadnud
endale eesmärgiks
koos oma
pühendunud ja
loova meeskonnaga saavutada
see, et kõik võiks
öelda, siin ma
tahan õppida, siin
ma tahan töötada

sisu Laulasmaa Koolis selle valdkonna arendamiseks.
Sellest huvist võib ka välja lugeda,
et minu jaoks on väga tähtis väärtuspõhine juhtimine ja väärtuskasvatus
õppetöös. Kui õpilaste omavahelised
suhted ja koostöö kooliperega on
toetav, siis on loodud ka teadmiste
omandamiseks head tingimused. Mul
on hea meel, et oleme sellest õppeaastast käivitamas kooli tugikeskust, kus
sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi, klassijuhatajate ja huvijuhiga koostöös
saame süsteemselt suunata õpilaste
sotsiaalsete ja õpioskuste arendamist.
Kindlasti seisab sel aastal ees koolile uue arengukava koostamine, õppekava järjepidev arendamine ja uute
väljundite leidmine õpilaste huvide
toetamiseks ja üldpädevuste (nagu
ettevõtlikkus, sotsiaalsed oskused) rakendamiseks.
Loodan palju konkreetsemalt Laulasmaa Kooli töödest ja õpilaste edusammudest kirjutada Keila valla lehe
järgmistes numbrites.

Huvitavat statistikat

2011.aastal on vallas planeerimis- ja ehitustegevus taas elavnenud. Seda näeme selgelt ka juuresolevast tabelist.

Sellel õppeaastal uutmoodi:

- Laulasmaa Kooli hakkab juhtima pr
Reeli Simanson. Edu, vastupidamist
ja jõudu!
- esmakordselt alustab Laulasmaa
Koolis sügisel esimeses kaks paralleelklassi.
- Laulasmaa Koolist on saanud 155
õpilasega põhikool.
- uue õppeaasta juhatasid sisse 15.
augustil läbi viidud valla lasteaiaõpetajate suvepäevad, mille raames
mõeldi endid uude aastasse, seigeldi
seiklusmängus ja maaliti maastikumaali. Head uut ja edukat kooliaastat
kõigile.
Milvi Brokko,
Keila valla haridusspetsialist

rammi eesmärk on võimaldada osalejal omandada teoreetilised teadmised väärtustest ja väärtuskasvatusest,
praktilised oskused koolitamaks ja
nõustamaks koolidele väärtusarendajaid ning loomaks metoodilisi võimalusi erinevate koolide väärtusarenduse jaoks. Loodan sealt saada tuge ja

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011/I

Projekteerimistingimused

123

144

155

137

86

100

77

Ehitusluba

165

192

184

159

118

80

51

Ehitise kasutusluba

53

31

49

73

55

46

31

Kirjalik nõusolek
väikeehitise püstitamiseks

28

30

34

32

25

25

18

Algatatud
detailplaneeringud

33

28

15

10

13

4

10

Kehtestatud
detailplaneeringud

7

13

3

8

6

6

3
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Lehola Kooli lasteaed sai
hubasema ilme
Alpina (Caparol´i kodutarbija tooterühm) algatas heategevusliku algatuse “Lihtne värvida – lihtne aidata”,
mille eesmärgiks oli lasteaiad hubasemaks ja rõõmsamaks muuta, andes selleks tasuta värvi kümnele lasteaiale üle Eesti. Initsiatiiviga sooviti suunata avalikkuse
tähelepanu lasteaedade olukorrale ja kutsuda koostööle kõiki kogukonna liikmeid.
JANA HINNO

PROJEKTIJUHT/ÕPPEALAJUHATAJA

T

asuta värvi saamiseks oli kõige tähtsam just kaasatud kogukond. Lehola Kooli lasteaed osales projektikonkursil „Lihtne
värvida- lihtne aidata“ ning osutus
50 lasteaia seast üle Eesti üheks väljavalituks. Uuendust vajasid lasteaia
kõige väiksemate, „Oravate“ rühmaruumid. Lööktöörühma olid kaasatud
lapsevanemad, Lehola Kooli hoolekogu, KOV, MTÜ Lehola Külaselts ning
oma maja personal. Lehola Kooli lasteaia trumbiks oli just see, et kaasatud
oli palju erinevaid üksusi kohaliku
kogukonnana. Kõik olid täis tööindu
ja äärmiselt positiivselt meelestatud,
et aidata väikeste „Oravate“ elujärge
parandada.
Alustasime 4. juuli ning tööga
saime valmis 27.juulil. Olen tõeliselt
uhke Lehola Kooli lasteaia lastevanemate üle, kes projektis osalesid ja
kaasa lõid. Oma jõududega oleksime
jäänud ajaliselt ja, mis seal salata, ka
rahaliselt jänni. Töörühma pealikuks
ja tööde koordinaatoriks sai lapsevanem Guido, kes panustas projekti
töö ja ehitustarvete näol. Olen tänu-

Lühiuudised
* Suvine tänavavalgustite mittekasutamine valgete öödel andis
vallale üle 3000 euro kokkuhoidu.
See summa investeeritakse tänavavalgustuse arendamisse.
* Aprillis tuli vallavalitsusse tööle
uus vallamajandusspetsialist Heiki
Välja.
* Alates maikuust on vallas uus
õigusnõunik - Meeli Maiorov.
* Alates juunist on Keila vallavalitsusel uus sekretär Ene Schmiedemann.

Vallavalitsus soovib kõigile
koolilastele, lastevanematele
ja õpetajatele head uut
õppeaasta algust!

lik Karl-Eeriku, Rasmuse, Lukase ja
Tõnise emale-isale, kes leidsid aega
ja tahtmist veeta kuumad suveõhtud
lasteaias remonti tehes. Leholas leidus
ka häid vabatahtlikke inimesi. Need
olete teie: Reelika, Moonika, Kuldar,
Hannes ja Viktor. Teil puudus otsene kokkupuude lasteaiaga, aga Te ei
pidanud paljuks meie tegemisi toetada nõu ja jõuga. Tahan tunnustada isa Andrust, kes vahetas „Orava“
rühmas välja vanad elektripistikud
ja lülitid oma kulu ja kirjadega. Isa
Janno kinkis rühmale magnettahvli.
Ei oleks läbi saanud ka ilma Marise
ja Raulita, kellele meeldis suveõhtutel tegeleda remonttöödega. „Orava“
rühma remondile pani punkti Eesti
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kursuse üliõpilane Kärt Einasto. Rühmaruumide seinad ja laed said lustakate seinamaalingute osaliseks. Töökas nädalavahetus maalides möödus
produktiivselt ja mis kõige tähtsam,
Kärt jagas oma loomingut meile tasuta. Tänada tahan Bauhof Group AS-i
Keilas sõbrahindade eest.
Kõige suuremad tänud SIA Caparol Baltica Eesti filiaalile sellise ainulaadse võimaluse eest parandada Eesti lasteaedade hetkeolukorda. Lehola

Kooli lasteaiapere soovib Teile jõudu
ja jaksu edaspidiseks tänuväärse heategevusliku algatuse korraldamiseks.
Aitäh.
Kõigile lasteaedadele, kel vajadus
remonttööde järele, osalege kindlasti
“Lihtne värvida – lihtne aidata” projektikonkursil, sest koostöö Alpinaga
on väga sujuv ja meeldiv.

Selle aasta sügisel on lähenemas
Lehola Kooli maja 25. sünnipäev.
Väga meeldiv on minna vastu uuele
õppeaastale korras ja nägusate ruumidega „Orava“ rühmas!
Tean, et maailma kõige tublimate, paremate ja koostööaldimate
lastevanemate lapsed käivad Lehola
Kooli lasteaias!

Keila valla perepäeva vallasisene transport 28.08.2011
BUSSIRING I
Peatus
Kellaaeg

BUSSIRING II
Peatus
Kellaaeg

Viigardi

10.35

Klooga side

11.20

Maeru

10.35

Klooga rtj

11.25

Luuri

10.40

Türnpuu

11.30

Ohtu

10.50

Treppoja

11.35

Lehola

11.00

Laulasmaa

11.40

Niitvälja

11.05

Lohusalu

11.50

Valkse

11.15

Karjaküla

11.20

Tõmmiku

11.25

Käesalu

11.30

Muuluka

11.30

BUSSIRING III
Peatus
Kellaaeg

Keila-Joa

11.35

Laoküla

11.20

Meremõisa

11.40

Põllküla

11.25

Laulasmaa

11.45

Kersalu

11.30

Lohusalu

11.50

Lohusalu

11.50

Tagasisõit LOHUSALUST. Kell 17.00 – valla buss, kell 21.30 – Onu Mati Reisid

Lühiuudised
Suvised
sussisahistamised
Juba hommikul on maja siginat-saginat ja laste rõõmsaid kilkeid täis.
Sellel päeval on Laulasmaa Kooli
lasteaias tavapärasest rohkem lapsi ja kõigil seljas rõõmsavärvilised
rahvariided. Pillimehed panevad veel
viimaseid noote paika ja lapsed seatakse kooli ette rongkäiguks valmis.
Ilm on suviselt soe ja päiksepaisteline
ning juba neljandat aastat kogunetakse Laulasmaale, et pidada maha
üks tore väike tantsupidu.
Tantsupeo mõte tekkis sellest, et
lapsed erinevast kandist saaks näidata õpitud rahvatantse ning kogeda
ühistantsimise rõõme. Õpetajad aga
saaksid kogemusi vahetada ja uusi
mõtteid koguda. Peo teeb eriliseks ka
see, et tantsijaid saadab kohalik väike rahvapilliorkester „Möllav meri“.
Aastatega on osalevate lasteaedade
arv vaikselt suurenenud, aga ruumipuuduse üle kurta ei saa, sest pidu
toimub lasteaia õuemurul.
Seekordne rahvatantsupäev toimus 2. juunil ja osalejaid oli nii lähedalt kui kaugelt. Õuemurul said kokku lasteaialapsed Sõmerult, Haibast,
Aegviidust, Paldiskist, Ristilt, Leholast,
Kloogalt, Karjakülast, Keilast ja loomulikult ka võõrustajad Laulasmaa
lasteaiast ja koolist. Väljakul esitati
nii Eesti kui ka naaberrahvaste tantse
ja nii oligi seekord ühiseks tantsuks
Rootsist pärit tants. Peale pisikeste
tantsijate esines lastele naisrühm
„Lahepere Lained“, kes osales ka
Naiste I Tantsupeol. Peo lõputantsuks oli traditsiooniline sabatants,
mis tekitas lastes rõõmsat elevust ja
ei tahtnud kuidagi lõppeda.
Laulasmaa lasteaia pisikestest
tantsulastest on sirgunud juba koolilapsed, kelle tantsulust on alles jäänud ja sellel aastal osales Laulasmaa
Kooli 1. klassi segarühm XI noorte laulu- ja tantsupeol “Maa ja ilm“.
Kõige pingelisemad olid eelproovid ja
ettetantsimised, kus valiti välja peole
pääsevad rühmad. Tantsupeo proovipäevad olid küll pikad ja väsitavad,
aga peolt saadud tantsurõõm ja elamus kaalusid selle üle. Lapsed kinnitasid, et tahaksid kindlasti tantsima
minna ka järgmisele peole.
Piret Arikainen,
Laulasmaa Kooli lasteaia muusikaõpetaja ja 1. klassi rahvatantsuõpetaja
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MINA JA MINU VALD

Vald – see on meie ühine vara

Vastates kutsele tulla tööle vallavalitsusse, tegin ma
valiku oma õpitud eriala kasuks. Sest alates ajast, kui
lapsed võimaldasid tööl käia, olen töötanud ainult
eraettevõtluses, mitte õpitud, halduskorralduse erialal.
Teiseks suureks põhjuseks oli soov midagi reaalset
oma koduvalla jaoks ära teha.
Olles olnud valla elanik vaid kuus aastat (kihelkonnas
küll kauem!) muutusin kiiresti valla patrioodiks ning
Kloogaranna külast sai minu perele päriskodu.
AGE LEEDO

VALLAVALITSUSE LIIGE

J

uhin vallas nn kõva poole valdkondi – planeeringuid, vallamajandust
ning taristu korrashoidu ja arengut. Sageli arvatakse, et naised tegelegu sotsiaalsete teemadega, majanduse
ja ehituse küsimused jäägu meestele.
Tegelikult arvan, et naistel, kelle õlul
on tavaliselt niikuinii koduse majapidamise raskus, on ka suurema pere so
valla majandamisega mõnes mõttes
hõlpsam hakkama saada. Ka säästlikkus
ja majanduslikult parimate variantide
otsimine ettetulevate probleemide lahendamiseks ning kodu arendamiseks
on ikka perenaise ülesanded.
Ei taha peatuda pikemalt möödunud
raskel pooleteisel aastal, see oli algajale
vallavalitsuse liikmele väga hea algus,
sest sellest drastiliste kärbete perioodist
oli väga palju õppida. Mõtelda ja tegutseda on aga vaja tuleviku nimel, et meie
elukeskkond oleks võimalikult kvaliteetne ja vastaks meie ootustele. Seni
tehtu peab olema alus suurte plaanide
realiseerimiseks.
Plaanid on meil aga tõepoolest suured, kuid ka väga põhjalikult läbi kaa-

lutud! Aasta tagasi volikogus kinnitatud
valla arengukava avasime uuteks aruteludeks ja täpsustusteks, ning loodan,
et volikogu selle ka peatselt kinnitab.
Me oleme sidunud valla arengukava
investeeringute kava ja konkreetsete
tööplaanidega. Samuti peavad valla aastaeelarved toetama kehtivat arengukava, sest muidu jääks see õhku rippuma
ega oleks enam reaalne dokument.
Ma pean väga lugu ühistegevusest,
tööst kogukonna nimel ja aktiivsest
puhkusest. Olen väga õnnelik, et olen
leidnud oma külast ja mujalt vallast palju tegutsemislustist pakatavaid inimesi,
kellega oleme loonud Lahepere Kultuuriseltsi ja meie juba natuke kuulsagi
rahvatantsuringi. Töö ja kodused askeldused ei lõpe kunagi, kuid mõni õhtu
nädalas tuleb pühendada liikumisele ja
tantsule, sest see laeb energiaga ja hoiab
vaimu värskena. Seetõttu olen otsinud
ka vallavalitsuses töötades kontakti inimestega, kes ei rahuldu vaid igapäevase
elu ja tööga vaid püüavad anda midagi
ka kogukonnale. Juba kolmandat aastat
olen organiseerinud valla Tegusate Teabepäevi, kus oleme arutanud valla jaoks
olulisi küsimusi, arengukava ning kuulanud kutsutud külalisi. Nendel päeva-

INFOPÄEV




3. september 2011



Lepiku Külalistemaja, Kabila küla, Kernu vald, Harjumaa
9.30 - 10.00 Tervituskohv

10.30 - 11.30 Abiks taotlejale. Marje Suharov, LHKK koordinaator
2011 III taotlusvooru uuendused ja muudatused.



Tüüpilised vead ja apsakad elektroonsel taotlemisel

EELK Nissi Maarja Kogudus Lea Jants –Yölen, õpetaja, juhatuse liige



OÜ Von Ramm Raul Rosenberg, juhatuse liige



Jalgpalliklubi Kernu Kadakas MTÜ Enn Karu, juhatuse liige

12.45 - 17.00 Mõttekoda „KAASAV PLANEERIMINE LÄÄNE-HARJU MOODI” Läbiviija Elina Kivinukk, Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, koolitusjuht.
Kuidas jõuda tõeliselt kasuliku projektiideeni?



Millega katta puudujääke?



Kuidas varadega mõistlikult ümber käia?



Kas projektide juhid on omavahel konkurendid või partnerid?

Nendele küsimustele osalejate kaasabil ja interaktiivsete meetodite abil vastuseid otsitaksegi.

Infopäev on osalejatele tasuta.






12.00 - 12.45 Lõuna



de koostamisse, sotsiaalsete- ja tööhõiveprobleemidega, noortega tegelema
jne. Tähelepanuväärne on külaseltside
areng - kui varem troonis uhkes üksinduses vaid Ohtu Külaselts, siis viimastel
aastatel on neid lisandunud igas valla
kandis ja see rõõmustab. Loodan nende
kõigi aktiivset osavõttu ka Valla Perepäeval Lohusalus!
Keila vald on teist aastat ka LääneHarju Koostöökogu liige. Sellest koostööst loodame, üheskoos teiste koos-











11.30 - 12.00 Taotlejate kogemused.


del on vallarahvaga käinud suhtlemas
näiteks peaminister Andrus Ansip ja
kaitseminister Mart Laar. Olen kindel,
et riigis mõjukate isikute kaasamine
valla teemade käsitlemisse aitab kogu
valla arengule kaasa. Tegusad inimesed
aga saavad loodetavasti julgustust olla
veelgi tegusamad!
Edaspidi tahaks koostööd kodanikuühendustega laiendada, püüda leida
parimaid viise, kuidas kaasata aktiivseid vallaelanikke rohkem arengukava-




10.00 -10.30 Infopäeva avasõnad. Lääne Harju Koostöökogu aastal 2011. Lilian Saage LHKK juhatuse esimees,
Annika Jõks LHKK tegevjuht



Keila Vallavalitsuse liige Age Leedo poeg Karel KristjanigaTürnpu pargis









       
         


töökogu liikmetega, mitte ainult Keila
valla kohaliku elu arengule ja elukeskkonna parendamisele kaasa aidata, vaid
kogu Lääne-Harjumaa ühisele hingamisele viia.
Oma „kõva“ poole valdkondadest
tooksin esile vee-ettevõtte Lahevesi OÜ
kiire kasvu – üheaegselt käib pumplate
ehitus kolmes asulas, oleme planeerimas
suuri toetusrahadega kaetud võrgustikuehitusi, pumplat ja puhastusseadet
Keila-Joa piirkonnas, kuid nö paberil
on plaane veelgi. Tublisid inimesi tuleb
kiita, seetõttu tõstaksin esile meie taristuspetsialisti Meelis Baumani panust,
kes läks suuremaks paisunud Lahvesi
OÜ-le appi, et parimal viisil taristuehitustele kaasa aidata, kuid täites kokkuleppel Laheveega jätkuvalt ka mitmeid
teisi valla jaoks olulisi elule hädavajalikke taristuspetsialisti funktsiooone.
Olen veendunud, et ilma väga hea
meeskonnata ei ole võimalik üheski
asutuses töötada. Meeskond, kellega ma
üheskoos igapäevaselt rõõme ja muresid jagan, on toetav ja kaasa aitav, nad on
oma ala spetsialistid ning panustavad
oma teadmised ja oskused valla parema
oleviku ja tuleviku tarvis. Samas annab
jõudu juurde ka igapäevane suhtlus
vallaelanikega, kes proovivad abi saada
oma muredele, kes oma lennukate ideedega annavad jõudu uuendustele vastu
minna ning oma aktiivsete tegudega on
valmis uuenduslikke ideid toetama.
Usun, et meie valla hea käekäik sõltub meist kõigist. Kuid vastutust kanname kõige rohkem meie, vallavalitsuse
liikmed, kellele vallaelanike poolt valitud volikogu on usaldanud valla juhtimise. Püüan valla hea käekäigu nimel ja
selleks, et ka minu enda perel oleks vald
parim ja mõnusaim kodu, seda usaldust
õigustada.

Uudised
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uudis

Lühidalt

Erihoolekandeteenused Keila
sotsiaalkeskuses

Elektrirongiga matkama
sarja viimane matk viib
huvilised Kloogaranda

Erihoolekandeteenused on loodud psüühilise erivajadusega inimeste toimetuleku
parandamiseks. Psüühiline erivajadus
tähendab, et inimesel esineb krooniline
psüühikahäire või intellektipuue.
siiri uusna
TEGEVUSJUHENDAJA

Keila Sotsiaalkeskuse pakutavad teenused on eelkõige
inimese tavapärast elu toetava iseloomuga, vältimaks
toimetulematust või põhjendamatut hoolekandeasutusse
sattumist.
Igapäevaelu
toetamise
teenuse eesmärk on inimese
juhendamine ja abistamine
igapäevastes tegevustes. Seda
tehakse
tegevusjuhendaja
abiga, kelle poole on alati võimalik pöörduda, kui ise enam
hakkama ei saa või oleks vaja
mingi tähtsa asja üle nõu pidada. Olgu selleks suhtlemine ametiasutustes, käik arsti
juurde või oma rahaliste vahendite otstarbeka kulutamise
läbi arutamine. Vaimupuudega
inimestele õpetatakse ka eluks
vajalikke oskusi, nagu näiteks
toiduinete ostmine ja toidu
valmistamine ning kindlasti
ka vabaaja mõtestatud sisustamine. Keila Sotsiaalkeskuses
tähendab see eelkõige erinevates ringides osalemise võimalust ja ühisüritusi. Ringidest on populaarsed käsitöö-,
kunsti-, fotograafia-, laulu- ja
tantsuring. Suvel käiakse koos
mere ääres ujumas, metsas
marjul ja juba traditsiooniks
on saanud 3-päevane puhkelaager Roosta Puhkekülas.
Toetatud elamise teenus on inimestele, kes vaja-

vad lisaks eluruumile ka tuge
iseseisval elamisel. Taas on
abiks tegevusjuhendaja, kelle
ülesanne on aidata ja toetada
inimest majanduslikul toimetulekul, jälgida tema tervislikku seisundidt ja aidata
lahendada argipäevamuresid.
Psüühikahäirega inimese seisund võib olla aeg- ajalt ebastabiilne ning teadmine, et
sa ei ole oma haigusega üksi,
annab kindlustunde eluga
toimetulekul. Vaimupuudega
inimese jaoks on see teenus
aga võimalus iseseisvuda ja
oma võimeid proovile panna.
Pereliikme poolt vaadatuna on
kindlasti hea teada, et hooldust vajav pereliige elab turvaliselt ja talle on tagatud vajalik
abi ja juhendamine. Kahjuks
on toetatud elamise teenuse
pakkumise võimalused Keilas
kesised, sest sotsiaaleluruumid Põllu tänaval on väga armetus seisus ning antud majja
tullakse elama vaid viimases
hädas.
Töötamise toetamise teenust pakutakse Põllu tänava
töökeskuses. Eelkõige on teenus mõeldud neile, kes oma
tervise tõttu ei ole võimelised
konkureerima avatud tööturul
kuid vaatamata sellele soovivad tööd teha. Töö eesmärk ei
ole ju ainuüksi raha teenimine,
vaid ka mõtestatud tegevuse,
tööharjumuse ja kohusetunde
kujundamine. Teenuse eeliseks on inimese personaalne
juhendamine ja paindlik töö-

Töökeskuses pakendatakse muuhulgas ka maitseained

Loodame väga,
et Keilas leiab
iga psüühilise
erivajadusega
inimene
sotsiaalkeskuse
näol endale
sobivat tuge
või tegevust
Eelkõige
unistamegi
suurematest
töökeskuse
ruumidest.

aeg, kuna tihtipeale ei suuda
psüühilise erivajadusega inimene töötada pikka päeva ja
tööprotsessi sisseelamine vajab toetust ja abi. Töökeskuse
tegevust koordineerib MTÜ
Töötahe ning keskuses käib
koos ligi 40 inimest. Tööülesanneteks on erinevad allhanketööd, näiteks ühekordsete
nõude pakkimine või maitseainete pakendamine. Kõigile
sobiva töö leidmine on suur
väljakutse ning uusi tööpakkumisi oleme alati valmis vastu võtma.
Loodame väga, et Keilas
leiab iga psüühilise erivajadusega inimene sotsiaalkeskuse
näol endale sobivat tuge või
tegevust, kuid peame siiski
tunnistama, et arenguruumi
teenuste pakkumisel on veel
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küllaga. Eelkõige unistamegi
suurematest töökeskuse ruumidest, sest täna peame ruumikitsikuse tõttu ära ütlema
uutele klientidele, kes tööle
sooviksid tulla. Töökeskuse
kõrvale vajame ka päevakeskust, et igaüks, kes meie juurde tuleb, leiaks lisaks tööle
ka jõukohast huvitegevust ja
võimalust suhelda nendega,
kellel sarnased tervisemured.
Rohkem abi ja tuge tahame ka
pakkuda pereliikmetele, sest
koostöö peredega on edu aluseks, aitamaks psüühilise erivajadusega inimesi.
Kui kellelgi tekkis asja vastu huvi, või tahab täpsemat
teavet, siis on võimalik sotsiaalkeskusest läbi astuda ja
pakutavate võimaluste kohta
rohkem teada saada.

“Elektrirongiga matkama” koguperematkade sarja viimane
väljasõit viib matkalised Kloogaranda, kust algab kaunis matkateekond Laulasmaale.
Matk kulgeb mööda Kloogaranna liivaluiteid, tipnedes
pikniku ja suplusega Laulasmaa
rannas.
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.
Matkade eesmärk on pakkuda Tallinna inimestele soodsat
võimalust minna üheks päevaks
loodusesse. Matk toimub 28.
augustil. Balti jaamast väljub
Klooga-Ranna rong kell 9.00,
Keilast 9.43. Klooga-Rannast tagasi tuleb rong kell 16.24.
Pilet matkale maksab 1 euro.
Antud pilet kehtib terve päev
igas tavarongis. Eelregistreerumine pole vajalik.
Rohkem infot leiad matkad.
elektriraudtee.ee leheküljelt.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

Keilakad Teatetantsul

XX sajandi algus enne I ilmasõda
Telefoniside oli Keilal kõigi ümbruskonna mõisatega ja mitmete
kodumaa linnadega nagu Paldiski,
Haapsalu, Tallinn, Pärnu. Elanikud
võisid telefoni kasutada postiasutuses, raudteejaamas, hobupostijaamas, suurkaupmeeste kontoris,
saeveskis ja kõrtsis.
…
Sündmuseks oli ka kivitee tegemine
läbi aleviku. Tee ehitamise täpset aega ma ei mäleta, aga enne
esimest maailmasõda see toimus.
Ehitajateks olid venelased. Tee tegemiseks veeti kohale liiva ja enam-vähem ühetaolisi raudkive, mida käsitsi
veel parajamaks koksiti. Kõigepealt

kobestati mulda, pandi kivid paigale,
kivide vahele suruti veel kiviklubisid,
lükati liiva peale ja tambiti raskete
käsitampidega kinni. Esmalt tehti tee Haapsalu mnt maja nr 41-ni
ja Tallinna maanteel (Kingisepa t.)
jõesillani. Hiljem pikendati teed kuni
praeguste kasarmuteni ja kivisillast
edasi kuni kirikumõisani. Kivitee ehitamine muutis liiklemise Keila vahel
tunduvalt paremaks.
…
Oli Taarivalitsuse ajal kui tahes
kehv elu, aga pühadega oli rahvas
rikkalikult õnnistatud. Küll oli palju
riigi- ja kirikupühi! Jõulupühi peeti
kolm päeva. Järgnesid aastavahe-

tuses 1-2 puhkepäeva ja kolmekuningapäev 6.jaanuaril. Kevadel olid
ülestõusmise ehk lihavõtte pühad,
mis kestsid viis päeva. Siis tulid
kolmepäevased nelipühi ja südasuvel
jaanipäev. Peale nimetatute peeti
veel muid kiriku- ja riigipühi, tsaari
nimepäeva, tsaari kroonimise päeva
ja isegi tsaari perekonnaliikmete
nimepäevi. Vanarahvas mäletab, et
oktoobrikuusse langes 18 püha.
…
Tol ajal töötas Keilas ka arst,
arvatavasti sajandivahetusest
alates. Ajalehe „Sakala“ 1897.aasta
28.augusti numbrist võib lugeda „…
ainus tarviline ja tähtis maja puu-

dub veel - tohtrimaja. Mis avitab
apteek tohtrita? … Peaks mõni
tegelane arst soovi avaldama Keila
jäädavalt elama tulla, siis saaks talle
Keila mõisa poolt keelamata maja
ehitatud.“ Arhiivi andmete järgi oli
Keila kihelkonnas isegi haigla, mida
juhatas arst Lustverk. Alates aastast
1907 töötas Keilas ka ämmaemand.
…

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

Laupäeval startis 8 päeva kestev Teatetants, mille käigus
läbitakse 1000km Eesti teid.
Ettevõtmise raames tantsitakse
lakkamatult läbi 15 maakonda.
Keilast osalevad projektis tantsurühmad „Keikal“ ja „Koidula“. Tantsuansambel „Keikal“
annab oma panuse ööl vastu
28. augusti Pärnu maanteel
alates Harjumaa piirist Tallinna
suunas. „Koidula“ tantsib ööl
vastu 27. augusti Hiiumaal alates Vaemla jõe sillast Pühalepa
valla piirini. Keilakatel on parim
võimalus Teatetantsu vaatama
minna 28. augusti hommikul
Pärnu maanteele. Tallinna piirile
peaks tantsijad jõudma umbes
kell 9.30. Täpsemat infot Teatetantsu kohta saab aadressilt
www.teatetants.ee.
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Lühidalt
Eesti Täispikk
Triatlon purustas
mitmeid rekordeid

Keila Korvpallikooli noored augustikuuses laagris Padisel

foto:triin orunurm

sport

Keila Korvpallikool jätkab
hoogsat laienemist
Keila Korvpallikool on oma esimese tegutsemisaasta sünnitusvalud üle elanud ja
jätkab uuel hooajal hoogsa laienemise ja
sportlike tulemuste parandamise eesmärgiga.Septembrist alustab korvpallikool
liikumis- ja pallimängutreeninguid Keila
lasteaedades, kus saavad spordiga esimest tutvust sobitada kõik lapsed, alates
kolmandast eluaastast.
peep pahv

KEILA KORVPALLIKOOL

Kevadel korraldatud näidistreening näitas, et huvi sellise
tegevuse vastu on väga suur.
Mõistagi ei patsuta mudilased
täismeeste kombel korvpalli –
pigem on tegemist lastes spordiarmastust tekitava ja liikumisrõõmu pakkuva üldkehalise
treeninguga. Oma ala õppinud
treenerite juhendamisel saavad
lapsed joosta, mängida ja treenida ka osavust ning püsivust.
Teise tegutsemisaasta alguseks on korvpallikool jõudnud
nii kaugele, et treenimisvõimalused on kõigil koolis käivatel
lastel. “Eelmisel hooajal olid
meil treeningugrupid vaid mõnedes vanuseklassides, tänavu
saavad aga treeningutel osaleda lapsed 1. kuni 12. klassini”,
märkis korvpalikooli tegevjuht
Tarmo Hein. “See võimaldab
lastel liikuda järjepidevust hoides ühest vanuseklassist teise.”

Osa võetakse Eesti meistrivõistlustest
Mõistagi ei piirdu treeningugrupid vaid pallimängu harjutamisega – pea kõikides vanuseklassides osaletakse Eesti
meistrivõistlustel. Möödunud
hooajal jõudsid parimate tulemusteni 1997. aastal sündinud
poisid, kes olid hooaja kokkuvõttes 11. Mini-klassis jõuti
samuti üle-eestilisele finaalturniirile, kus saadi 12. koht.
Tänavu on suvel Kurgjärve
ja Padise treeningulaagrites
tublisti harjutatud ning eesmärgidki kõrgemad. Vähemalt
paaril meeskonnal peaks olema jõukohane pääs kaheksa
tugevama hulka.
Võistlemised ei piirdu siiski
vaid läbi hooaja kestvate Eesti
meistrivõistlustega. “Korvpallikooli võistkonnad osalevad
erinevatel turniiridel Eestis ja
ka kaugemal,” kinnitas Hein.
“Kevadel on meil aga plaanis
korraldada rahvusvaheline tur-

niir Keilas. Aprillis on võistluskalender juba üsna hõre ning
kõik meeskonnad janunevad
heade mängude järgi.” Suur
kodune turniir pakub lastele
hea võimaluse näidata oma oskusi sõpradele ja vanematele.
Oodatud on ka tüdrukud
Korvpallikooli esimene hooaeg oli paljuski poistekeskne.
Esimene tüdrukute grupp sai
hoo sisse alles pärast aastavahetust. Algaval hooajal on
aga neidudel ja plikatirtsudel
korvpalliga tegelemiseks palju
avaramad võimalused.
“Kindlasti
moodustame
eraldi treeningugrupi 5.-8.
klassi tüdrukutele. Me ei paku
neile ainult korvpallitreeningut, pigem on tegemist üldkehalise treeningu grupiga, mis
on tihedamalt seotud korvpalliga,” selgitas Hein. “Tüdrukutel on võimalik saavutada hea
sportlik vorm ja tõsisema huvi
korral mängida ka korralikul
tasemel korvpalli.”
Keila Korvpallikool jätkab
koostööd Sakus, Kurtnal ja
Sauel tegutsevate treeningugruppidega. Kandepinda loodetakse laiendada ka teistes
ümbruskonda jäävates valdades ja asulates.
Eesmärgiks ikka see, et Keilast kujuneks tõeline ümbruskonna korvpallikeskus.

Pühapäeval, 21. augustil
hommikul hüppasid 43 julget sportlast Saku lähedal
karjääris 20 kraadisesse vette! Kõik olid end häälestanud
raskeks võistluseks, et läbida
3,8km ujudes, 180km rattaga sõites ja takkaotsa lõpetuseks maraton (42,195km)
joosta. Parima tulemuse
suutis välja võidelda Margus
Tamm ajaga 9:23:59, kes
oma võidu pühendas meie
seast 2011a. jaanuaris lahkunud Eesti Triatloni ühele
asutajale, Mart Haruojale!
Teisena ületas finišijoone Margus Heintalu ajaga
9:37:21, tõustes jooksuga 7
kohta! Kolmandana lõpetas
Raimo Kivioja ajaga 9:48:13.
Parim naistriatleet oli soomlane Greta Malkki tulemusega 11:31:44. Võistkondadest
näitas parimat tulemust
„Eesti Meistrid“ koosseisus
Lauri Käi, Marko Albert ja
Martin Mooses, kes võitlesid
välja parima üldaja 8:21:38.
Paljude jaoks oli Eesti
Täispikk Triatlon esmakordselt läbimiseks. Finishis võeti
kõiki lõpetajaid vastu suure
aplausi saatel ning sportlaste näoilmes säras naeratus
ja rahulolu tehtud suure töö
pärast! „Kui on piisavalt tugev soov end proovile panna, siis on triatloni läbimine kõigile võimetekohane.
Võistluse ajal tuleb ikka ette
mõningaid raskemaid hetki,
mis vajavad ületamist.“ leiab
võitja Margus Tamm. Alles
viimasel hetkel end kirja
pannud Rainer Kuhi leidis,
et täispika läbimises midagi võimatut pole. Lihtsam
on ringe lugeda, mitte kilomeetreid!
Korraldajate poolt suured
tänud sponsoritele ja toetajatele, abilistele ja pealtvaatajatele, suur kummardus
osalejatele! Kohtume järgmine aasta!
Siim Vollmer
21CC Triatloniklubi

foto:ERAKOGU
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Sille Krooni laulustuudio
alustab kolmandat hooaega
keila leht

INFO

LEHT@KEILA.EE

Laulustuudio alustab oma
hooaega laululaagriga, mis toimub sellel aastal Neeme lasteaias Jõelähtme vallas reedest
26.augustist kella 19.30 pühapäeva, 28. augustini.
Laagrisse on väga oodatud
kõik lapsed koos oma vanemaga või õdede ja vendadega.
Laagri eesmärgiks on uute lastega tutvumine läbi lõbusate
mängude. Natuke vaadatakse
ka uuel hooajal õpitavaid laule
ja lapsed saavad aidata kaasa
lavalise liikumise kava välja
mõtlemisel. Kõik, kes soovivad
laululaagrist osa võtta saavad
veel samal päeval registreerida,
võttes ühendust juhendaja Sille
Apriga telefonil 55524401.
Laulustuudio
regulaarne
töö algab 2. septembril kell
17.00 Keila kultuurikeskuses.
Esimesel kokkusaamisel saab
registreerida laulustuudiosse
ning lapsed jagatakse vastavalt
vanusele rühmadesse.
Laulustuudio on igal aastal
andnud ühe heategevuskontserdi Keila Miikaeli kirikus.
Esimesel aastal korraldati kontsert Miikaeli koguduse lastele
pillide ostmiseks koos ansambliga C-JAM ning möödunud
aastal esineti Miikaeli kiriku
muusikatöö heaks koos Maria
Väli, Jonne Viinamägi, Pille
Metssoni, Miikaeli lastekoori
ja Keila Muusikakooli ettevalmistusklassidega. Eelmise
aasta kevadel tuli Sille Krooni
Laulustuudio välja omaloodud
lastemuusikaliga „Meie“.

Laulustuudio alustab
tööd 2. septembril.
Laulma on oodatud
poisid ja tüdrukud
järgmistesse vanusegruppidesse:
2 – 4-aastased
5- 7- aastased
8-10-aastased
Piisava huvi korral avatakse ka nooremate ja
vanemate laste rühm.
www.sillelaulustuudio.ee
tel. 55524401
Laulustuudio on esinenud
ka mitmetel Keila üritustel näiteks Keila Päeval, Doonoripäeval ja ka erinevatel erapidudel.
Lisaks on käidud ka ühel välisreisil - Rootsis Stockholmi
Eesti koolis.
Julgemad lapsed võtavad osa
ka laulukonkursitest, näiteks
Vokaalansamblite festivalil sai
laulustuudio laps Annabel Apri
säravaima esineja auhinna, osaletud on ka Keila Laululapse ja
Harjumaa Laululapse konkursitel ning Keila valla laulukonkursil.
Selle aasta tähtsaim üritus oli osavõtt noorte laulu- ja
tantsupeost ning selle ettevalmistavatest proovidest. Peol
osalenud noorimad lauljad olid
Sille Krooni laulustuudio laululapsed.
Täpsemat infot Sille Krooni
Laulustuudio kohta saab aadressilt www.sillelaulustuudio.
ee.
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Positiivne start kooliaastale? On see võimalik?
gunnar mägi
BAPTISTIKOGUDUS

Seda, et koolilapse elu kerge ei
ole, teab iga lapsevanem. Koolilastest endist rääkimata. Eriti keeruline on peale pikka ja
lõõgastavat suverežiimi naasta
kinnistesse klassiruumidesse.
See nõuab ekstraenergiat ja tõsist pingutamist nii õpilastelt
kui ka tudengitelt. Uue kooliaasta positiivseks alguseks
saavad panuse anda kõik. Oma

panuse kooliaasta edukaks alguseks tahab kohaliku kogukonna liikmena anda ka Keila
Baptistikogudus (KBK).
Keila ja lähikonna õpilastele
ja üliõpilastele positiivse laengu andmiseks korraldab KBK
2. septembril kell 19.00 kogudusemaja hoovis Jaama tänava
ja Haapsalu maantee ristmikul
(Haapsalu mnt 10) SuureKooliAlgusKontserdi POSI+IIVNE
S+AR+. Lisaks värskele energiale tahetakse üritusega tut-

vustada noortele paljude jaoks
alternatiivset kristlikku elulaadi. Nii näiteks ei küsita kohapeal pakutavate küpsetiste eest
raha, vaid kõik maiasmokad
võivad teha annetusi oma soovi
järgi või sõltuvalt sellest, kuivõrd maitsvad söögid-joogid
neile tunduvad. Mõistagi on
tasuta ka kogu kontsert. Annetusi aga on võimalik teha ka
Lootuse küla rehabilitatsioonikeskuse loomiseks, et lisaks
õppuritele saaksid positiivse

stardi veel teisedki. Ühtlasi
võivad kõik kuulajad veenduda,
et kaasaegne vaimulik muusika ei piirdu enam kaugeltki
keskaegsete või sajandialguse
koraalidega, vaid on sama nooruslik ja ergas nagu tänapäeva
noored ise. Korraldajad on kutsunud esinejad, kes suudaksid
lisaks muusikalisele elamusele
pakkuda kuulajatele ka mõtlemisainet, ning lisada kübeke
lootust pingelisse ning keerukasse argipäeva.

Kontserdi peaesineja Flammo ei pruugi paljudele tuttav
olla, kuid teise peaesineja, Hele
Maria Taimla nimi ei tohiks
laiemale publikule tundmatu
olla. Tuleb ainult märkida, et
Flammo ei esine mitte oma tavapärases käreduses, vaid seoses kontserdipaiga asukohaga
elumajade rajoonis, tutvustab
kuulajatele oma akustilisemat
külge. Kolmanda esineja nimi
jäägu esialgu saladuseks.
Parkimisvõimaluse puudu-

mise tõttu tuleks sõiduvahend
jätta kas Jaama tänavale või
Haapsalu maanteele. Mõistagi
on lisaks noortele oodatud ka
nende vanemad või kasvõi vanavanemad. Üritus on alkoholivaba.
Publiku sooja vastuvõtu
korral on korraldajatel plaan
muuta POSI+IIVNE S+AR+
iga-aastaseks traditsiooniks, et
jätkuvalt anda omalt poolt midagi Keila elu positiivsemaks
muutmiseks.
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

Olivia Katarina Kirsipuu		
Chriselle Merila			
Sander Saarniit			
Nora Tammepuu			
Reino Õunpuu				
Gert Ja Geidi Karropach
Käti Violette Vain			
Greete Liis Arro			
Kent Marten Tuur			
Aleks Paulus				
Verner Robin Esperk		

kinnisvara

23.07. 2011
23.07. 2011
29.07. 2011
01.08. 2011
02.08. 2011
08.08. 2011
09.08. 2011
12.08. 2011
12.08. 2011
12.08. 2011
21.08. 2011

Kuhu minna, mida teha
näitus
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum

16. september kell 19.00
Pilet: 9/8€
Keila Kultuurikeskus

kontsert

„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum

SUVEÕHTU KOOS
ANSAMBLIGA DWAM
26. august kell 19.00
Cafe Plats

“MITTE AINULT SUUGA...”
24. august - 9. september
Maja töötajate tegemiste
näitus.
Keila Sotsiaalkeskus

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

MTÜ TÖÖTAHE (LOODUS)
FOTONÄITUS
24.august - 16.september
Keila Sotsiaalkeskuse söögitoas
“LAURA JA LAULASMAA
LAPSED”
...ehk mida seal koolis tehakse
ehk ühe klassi õppimislugu
1.september – 30.september
Näitus ühe klassi õpilaste
töödest ja tegemistest koolis
kolmel esimesel õppeaastal.
Keila Kultuurikeskus
“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER

sport
KEILA JK KODUMÄNG
28.august kell 17.00
Keila JK versus PSK Alexela
Keila kunstmuruväljak
KEILA PIKAMAASARI RULLUISUTAMINE
14. september
Keila Terviserajad
KEILA JK KODUMÄNG
18. september kell 17.00
Keila JK vs JK Kernu Kadakas
Keila Kunstmuruväljak

EESTI KARIKATURNIIR
JALGPALLIS
14. september kell 18.00
Keila JK versus Rakvere JK
Tarvas (II liiga)
Keila kunstmuruväljak

kogudus
11. pühapäev pärast
nelipüha
28. august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
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

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin üürida Keilas 1-2-toalist korterit otse omanikult. Tel
56326050.
Müüa ridaelamumaja, Loode-Keila linnaosas. Krunt 650
m2 ning eluruumid 94 m2.
Kaks korrust, kolm magamistuba, elutuba köögiga, kabinet,
panipaik, vannituba, puukuur.
Maja on ehitatud 2005.a, hiljuti
tehtud ulatuslik remont. Elamus
on olemas mööbel ja panipaigad, puuküttega ahi ning lisaks
õhksoojuspump. Maja juurde
kuulub hooldatud aed. Lähedal
lasteaed, kool, kauplused ning
tervisespordirajad. Vt lisa Facebooki lehelt “Tervise 15-7”, kontakt stoomas@hotmail.com.

ost/müük
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.
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!

Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

12-14.a. noortele matkahuvilistele. Pühapäeval 28. augustil Keila jõel.

Õppepäeva lektorid OÜ-st Ebru Matkad, projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus
Vajalik eelnev registreerumine õppepäevale, osalustasu 10 EUR maksta kohapeal enne ürituse algust.
Iga õppepäeval osaleja saab kaasa kanuusõidu õpperaamatu.
Registreerumiseks ja infoks saata meil aadressile ingeangerjas1@hotmail.com või helistada tel.
5230863. Päästevestid on meie poolt.

Müüa kasutatud väga kvaliteetne korvmööbel. Diivan 75
x 124; klaaslaud 41 x 109 x 59.
Pildid soov.ee. Hind kokkuleppel. Asub Keilas.Tel. 6781261,
53499841.
Müüme toidukartulit Arielle
0,35€kg. Info tel.5132406.
Müüa 6nädalased mustaseljalise Saksa lambakoera ilma
dokumentideta isased kutsikad.
Vanemad mõlemad EKL tõutunnistusega, väga ilusad, suurepärased pere ja valvekoerad.
Hind 200eur. Tel. 53840550.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp,kask,haab) 10m2 laotud koorem, konteiner 2,16m2,
klotsid 40L võrkkottides. Halu
pikkused vastavalt Teie soovile
30-60 cm. Tel. 56642025.
Müüa puitbrikett 149€/960
kg, graanul 177€/960 kg ning
kuivad puitklotsid 2.80€/45L.
Kojuvedu. www.kyttepood.ee.

teenus
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.
Suurte kogemustega ehitusmees teostab teie kodudes ja
korterites igasuguseid remontöid, alates põrandatest lõpetades lagedega. Võimalik ka
välisviimistlus-, san-tehnilised
ja elektritööd. Olemas vajalikud

tööriistad, abistan võimaluste
piires ka transportiga. Hinnad
soodsad.Tel. 5549971, e-mail
margus.saar.004@mail.ee.
Pressin
õunamahla
nii
enda kui kliendi õuntest. Tel.
56377381, 54595013.

töö
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda nõudepesijat, juurviljade
tükeldajat ning valmistoodangu
komplekteerija (vajalikud B kat
autojuhiload). Töö on vahetustega asukohaga Keila, Tehase
1.CV saata aadressil info@usin.
ee .
Otsime autoga lapsehoidjat Keilasse. Lisainfo telefonil
5167391 (helistada tööpäeviti
19-21).
Keila Lasteaed Vikerkaar
võtab tööle lasteaiaõpetaja ja
tugiisiku. Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad
dokumendid saata hiljemalt
1.septembriks meilile vikerkaar@
keila.ee või postiaadressil Põhja
12A, Keila 76610. Infot saab küsida telefonil 6781053.
Otsime meesmüüjat Keilasse. Tel. 5214925

muu
Loomi armastavasse peresse ära anda 6-aastane valge
pikakarvaline isane toakoer. Tel.
56730955.
Kohvik Kegelil on 1. septembri puhul kõigile tublidele koolilastele eripakkumine: friikartulid viineritega + kõrrejook 2,90
eurot.
AS KeVa autokoolis C-ja CEkat. autojuhikursused. Algus 29.
augustil kell 18.00. Info ja registreerimine tel 6791473.

55. pulma-aastapäeva puhul
õnnitlevad Teid lapsed,
lapselapsed ja lapselapselapsed

Päevakava:
14.00 – 15.00 Lõunaeine looduses
15.00 – 18.00 Praktiline kanuuõpe Keila jõel
• Kanuuga toimetulek
• Varustuse kasutamine
• Ohutus
• Hädasolija abistamine

Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Pisut hõbehärma sala
puistand aeg te juustesse.
Aga silmist kirkust ära
viia pole suutnud see.
Noorusmaad küll seljataga
käidud rada üheskoos.
Luste, rõõme meenutada
olgu palju aastaid veel.

KANUUSÕIDU ÕPPEPÄEV KEILAS
10.30-11.00 Kogunemine Harjumaa
Muuseumi õuel
11.00 – 14.00 Teooria
• Kanuu kui sõiduvahend, mõlamise tehnika
• Marsruudi koostamine, raskusastmed
• Kanuusõiduks sobivad jõed
• Igaüheõigus
• Õppefilmid
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Mälestame kauaaegset
töökaaslast

Kalju
Kajakut

Avaldame siirast kaastunnet
abikaasale, tütrele ja
poegadele peredega
Taisa, Taimi, Elmar, Guido

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda, raske kaotuse lein.
Kas kuuled, kuidas nutab Su kodu
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Siiras kaastunne Teile Reet
ja Ülle lastega kalli ema
ja vanaema

Virve Kaarlep
kaotuse puhul.
Karin, Rein, Mari, Margus

Südamlik kaastunne
omastele

Kalju
Kajaku
kaotuse puhul.
KÜ Paldiski mnt. 28 E elanikud
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TFQUFNCSJTPPEVTUVT
t,ÜJLUPSEJE

Nädalalõpu
pakkumine -20%
t.BLBSPOJTJOHJTBMBU
t1SBFUVELPUMFU,PEVOF
t.BSKBLPPL

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

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Sauel avatav lillepood pakub tööd

LILLESEADJALE Ele IluStuudio
Ootame Sinult:

Ele IluStuudio Sauel otsib
oma kollektiivi juuksurit.

Omalt poolt pakume:

Palume CV koos sooviavaldusega saata e-postile
ele@elestuudio.ee

t,PHFNVTUøPSJTUJOB
t4PPWJPMMBIFBUFFOJOEBKB
t-PPWVTUKBQPTJUJJWTVTU
t5ÊJTWÜJPTBMJTUUÚÚBFHB
t.ÜOVTBUUÚÚLFTLLPOEB
t)FBE UVMFNVTFMFWBTUBWBUQBMLB
CVd ja sooviavaldust ootame aadressil:
SBJMJ!MJMMFMBFHBTFF
*OGPUFMFGPOJM

Bel Canto laste
laulustuudio alustab
hooaega 6. septembril
AS Eraküte otsib KEILA OSAKONDA

LAULU JA LOOVUSRING
3 -4-aastastele
LAULU JA LOOVUSRING
5-7-aastastele
LAULU JA LOOVUSRING
8-9-aastastele

Tunnid toimuvad Keila Kultuurikeskuses.
Registreerimine telefonil
56455477 ning belcanto@hot.ee.

tÃMEUFBENJTJTPPKVTUFIOJLBTU
t5FIOJMJTUUBJQMJLLVTUKBLPSSFLUTVTU
t&FTUJLFFMFPTLVTU
t#LBUFHPPSJBKVIJMVCB
Metallitöödega tegelev
ettevõte võtab tööle

VIIMISTLEJA-KOOSTAJA

"WBMEVT $7 QBMVNFTBBUBBBESFTTJM1ÜIKB 
,FJMBWÜJENJUSJPQNBOO!EBMLJBFF

Lapsi oodatakse järgmistesse rühmadesse:

(3-kuuline kursus koos vanemaga)

Uuelt meeskonnaliikmelt eeldame:

t4UBCJJMTFUUÚÚE
t"NFUJBVUPU

www.elestuudio.ee

MUDILASTE SÜGISKURSUS
1-2-aastastele

SOOJUSVÕRGU MEISTRIT

Omalt poolt pakume:

Lisainfo telefonil 534 89 016

Lillekauplus

9. septembril 21.00

Töö sisuks detailide
värvimine vedelvärvidega
ja sepistoodete koostamine.
Töökoht Keilas

Elav Muusika!
Ivar Hansen

Info tel 6541444
In
või saata cv aadressile:
info@ross.ee

Sissepääs TASUTA
Broneeri laud 6 713 399

avab uksed 29. augustil Vaikne tn 13
(sissepääs Oksa tänavalt)
Tel. 5025884
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NBULBEFKBNVVTJLBHB
1ÊIBQ´FWBM TFQUFNCSJMLFMM
,FJMB+PBQBSHJT
t.BULBEt-VVMFUBNJTFLJJSLVSTVT$POUSBMUKBGPUPLPPMJUVT
+BSFL+ÆFQFSBMUt,´TJUÄÄUÄÄUPBEt'JMNJQSPHSBNN
t/´JUVT NFUTBUBSLVTFE QVTMFEKBNÆJTUBUVTFEt5BTVUBFJOF
t1FSFQ´FWBMFTBBETÆJUBSPOHJKBUBTVUBCVTTJHB
t7BKBMJLSFHJTUSFFSVNJOFXXXSNLFFMPPEVTFHBLPPTWÆJ
,POUTFSEJMFTJOFWBE UMA"MFLTFJ4BLT 3PCFSU+ÊSKFOEBMKB
"OEJ1VQBUP «WFJUT NFUTBUFFNBMJTUMVVMFUMPFC(VJEP,BOHVS OJOH 
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