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Keila Noortekeskus muudetakse energiasäästlikumaks tänu Kyoto
protokolli alusel toimuva
CO2 heitmekvoodi
müügile. Eestis muudetakse energiasäästlikumaks kokku 480
hoonet, sealhulgas Keila
Noortekeskus ning Keila
Tervisekeskus.

Muutused
koolilõuna
toetustes
Sellest õppeaastast ei
toeta linn enam algklasside õpilaste koolilõunat.
Puuduoleva summa peaks
välja käima lapsevanem.

Keila Noortekeskuse
ehituse hanke võitis
Henniger Ehitus OÜ,
Riser Ehitus OÜ ja Kestev
OÜ ühispakkumine. Keila
Noortekeskuse uue arhitektuurse lahenduse on
loonud OÜ Sirkel & Mall.

lk 3

Noortekeskuses alustatakse
ehitustöödega
Käesoleval nädalal alustatakse
Keila Avatud Noortekeskuse juures
sokli väljakaevamise ja välistöödega.
Nädala alguses toodi kohale
esimene soojak.
Kui algselt oli heitmekvoodi müügist saadud rahadega
plaanis soojustada noortekeskuse välisseinad ja katus,
vahetada aknad, ehitada välja
ventilatsioon ning renoveerida küttesüsteem, siis seoses
ehitushindade tõusuga, ei ole
enam kõiki eelnimetatud töid
võimalik teha.

sport

Keila Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärve sõnul jääb
kahjuks ehitamata ventilatsioon ning spordisaalis jäävad vahetamata katuseaknad.
Tiina Sinijärv: „Ventilatsioon
on üks suuremaid murekohti.
Kuna maja saab uue fassaadi
ja katuse, oleks ventilatsioon
väga vajalik.“ Siiski hellitab

Tiina Sinijärv lootust, et tulevikus leitakse rahastust ka
õhutussüsteemi välja ehitamiseks. Praegu saab noortekeskus aga ventilatsioonikambri,
mis võimaldab tulevikus süsteemi kergesti paigaldada.
Teine murekoht on spordisaali katuseaknad, mis on
muutmata kujul maja algusest saadik. Katuseakendega
kaasneb suur soojuskulu ning
kuna aknad on tavalisest klaasist, on need purunemisohtlikud.
Noortekeskust ei suleta
Ehitustööde ajaks jääb noorte-

keskus külastajatele avatuks.
Siiski tuleb arvestada teatud
häiretega. „Kogu noortekeskuse territoorium piiratakse
ning ehitustööde ajal on seal
viibimine keelatud – tegemist
on ehitusobjektiga. Ukseni
juhatab koridor, mida mööda
ohutult majja pääseb,“ selgitas Tiina.
Kuna keskusel vahetatakse välja kõik aknad, ning rekonstrueeritakse ka küttesüsteem, võib juhtuda, et osadel
päevadel on maja külm. Küll
peaks aknavahetus käima kiiresti ja suurem töö on hilisema viimistlusega. Tiina siiski

vaba aeg

Taipoksi klubi
kutsub lapsi
treeningule
lk 6

loodab, et suuri probleeme ei
teki, ning noored saavad endiselt keskuses aega sisustada
ning töötajad oma igapäevast
tööd teha.
Kuigi kõik algset plaanitud
tööd jäävad tegemata, on Tiina Sinijärv siiski tulemusega
rahul. Maja saab kauni väljanägemise ning nüüdsest on
Keila Noortekeskusel olemas
kogu hoone rekonstrueerimisprojekt.
Välitööd keskuse juures
peaksid lõppema juba novembri keskpaigas. Lõplikult
loodab ehitaja hoone üle anda
tuleva aasta jaanuari lõpuks.

uudis

PJV Hooldusravi otsib
Keila haigla
ehitajat
Ehitaja väljaselgitamine
võtab mõned kuud aega.
Ehituse algusaega võib
prognoosida novembris.

lk 5

Kultuurikeskus
alustab uue
hooajaga
lk 6
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Miks ma ei tahtnud 24. augustil
Keila Kooli õpetaja olla ehk
emotsionaalselt koolide edetabelist
Nagu iga päev tõttasin ka 24. augustil
postkastist ajalehte tooma. Juba mitu
hommikut ootasin Postimeest kerge hingevärinaga. Iga-aastane parimate koolide
edetabel oli veel ilmumata.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

hurmi väljamäe

Hilda Valk

KEILA KOOLI EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA, KOOLI VILISTLANE

„Oh jummel, ei ma tea palju neid sorte on“, hüüatab Hilda
ja helistab aiandisse, kust saab teada, et praegu peaks Laagri aiandis kasvama 30-40 sorti roose. Küsimuse peale, kas
„Laheroos“ on endiselt Eesti suurim roosikasvataja, kehitab
selle omanik Hilda Valk õlgu. „ Varem vist olime, aga nüüd ei
tea enam. Talvel me ju enam ei kasvata, liiga kalliks läheks õie
omahind. Kasvuhoonepinda on Laagris alles jäänud pool hektarit. Osa kasvuhoonest sai talvel lumest kannatada ka.“ Aga
suvisel ajal loetakse roose ikka rohkem autokoormate kaupa.
Päevas pidi minema kauplustesse kaks autot lilledega. „Nüüd
ajatame naistepäevaks tulpe ja esimesed roosiõied tulevad
emadepäevaks.“
Roosikasvatamine algas Hildal ja tema abikaasal Virumaal,
seal oli kasvandus 1000 ruutmeetril. 80-ndate lõpul koliti Keilas
valminud majja ja hakati riigi muutuste tuules ka siin majandama. Muuhulgas õnnestus soetada Laagris üks kasvuhoone ja
sinna pandi maha roosiistikud. Sündis ettevõtmine, mida praegu tuntakse nimega „Laheroos“. Tööd oli nii palju, et vahepeal
oli Hilda elamine ka Laagris. Nüüd majandab kasvuhoonete
juures rohkem noorem poeg. Hilda kolis tagasi koju Vaiksel tänaval ja et oleks siin ka midagi teha, avas eelmisel nädalal Oksa
tänava ääres lillepoe. Peamine kaubaartikkel on poes loomulikult oma kasvuhoones kasvatatud roosid. „Aga eks talvel tuleb
noid aafrika roose ka sisse võtta. Ja küll me midagi veel välja
mõtleme, mida pakkuda,“ on Hilda ettevõtlikus nakatav, kui
vihjata lillepoodide rohkusele Keilas.
Ja veel üks tarkusetera: „Eks meiegi võiks kasvatada ja
müüa roose meetri kaupa, aga see pole otstarbekas. Üks asi
on see, et meetriste vartega lilli on raske transportida, teine ja
olulisem see, et õis ei pea pika varre otsas kaua vastu – mida
pikem vars, seda raskem on veel õieni jõuda ja seda ilusana
hoida,“ selgitab Hilda.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Arvestasin muidugi ka võimalusega, et tabelit ei ilmugi. On
ju koolide pingerida kritiseerinud mitmed õpetajad, koolijuhid ja haridusametnikudki.
Sellele võimalusele mõeldes
tundsin esmakordselt pisukest
kahetsust: kevadised lõpetajad
olid väga tublid, koolipere lootis (tegelikult teadis), et oleme
taas esimese 100 kooli hulgas.
12. klasside aineõpetajad arvasid, et reaalne oleks kooli nime
isegi 60 hulgast leida.
Postimehe esilehel terendaski oodatud küsimus “Millised on riigieksamite põhjal
Eesti parimad koolid?”. Kindlakäeliselt avasin tabeli ja …
Keila Kool 150., 2010. aastal
169. koht. Esimene mõte oli,
et see ei ole võimalik. Siis märkasin kooli nime kõrval väikest
tärnikest ja selgitust: “Keskmise arvutamisel on arvestatud
ka õhtuse õppe ja kaugõppe
tulemusi.” Jälle! Tuju oli läinud, optimism kadunud. Kujutasin ette, millise tundega loevad seda tabelit õpetajad,
koolijuht, linnavalitsus, lapsevanemad.
Otsisin välja kevadised eesti
keele (ainus kohustuslik riigieksam)
eksamitulemuste
analüüsi. 12.b klassi riigikir-

jandi keskmine oli 63,9; 12.a
klassil 63,2; kooli keskmine
63,6. Erilist rõõmu tegid kaks
100-punktilist tulemust. Teisi
aineid ei julgenud vaadatagi.
Valikainete tulemused on sageli paremad. Meenusid eelmisel sügisel kuuldud /loetud
repliigid: ”Mina oma last küll
sellesse kooli ei pane”, “Kõik
normaalsed õpetajad on ammu
Keila Koolist lahkunud”.
Mul on hea meel, et Eestis
on nn eliitkoolid, kes suudavad
andekamatele, võimekamatele,
mõnest ainest sügavamalt huvituvatele õpilastele võimalusi
pakkuda. Pean oluliseks, et haridust saab omandada ka õhtuja kaugõppeosakonnas. Ma ei
kritiseeri inimesi, kes edetabeleid koostavad, loevad
ja järeldusi tee-

vad. Ma saan aru, et juriidiliselt on Keila Kool tervik, st
meil on algkool, põhikool,
gümnaasium ning õhtu- ja
kaugõppeosakond. Aga ma ei
mõista, miks peab pingerida
koostades arvestama ka õhtuja kaugõppe- osakonna tulemusi, kui selliseid koole on
tabeli alusel vaid 12. Kas on
mõtet võrrelda Hugo Treffneri
Gümnaasiumi ja Keila Kooli
õhtuse ja kaugõppe- osakonna
tulemusi? Nende koolide eesmärgid on ju erinevad. Kas tabeli koostajad mõistavad kooli
nime kõrval seisva tärnikese
tähendust ja mõju kogukonnale, koolile, õpetajale?
Muidugi tegi meie direktor
oma arvutused, st jättis õhtuja kaugõppeosakonna tulemused keskmise arvutamisel välja. Kohalikus lehes ilmus
ääremärkus, et Keila koolid
tõusid pingereas

kõrgemale ja järgmisest lehest
võib lugeda, milline oleks koht
vaid päevast õpet arvestades
(kooli arvutuste kohaselt oleme 55. kohal). Ometi – 1. septembril ei pruugi lapsevanemad ega ka teised koolid meie
järelehüüdest midagi teada.
Meeles on ajakirjandusest loetud 150. koht.
Mina õpetajana läksin 1.
septembril klassijuhatajatundi. Minu ees istusid need 10.
klassi õpilased, kes pääsesid
õppima Keila Kooli. Mina õpetajana pean neisse sisendama
usku, et ka meie kooli eesmärgiks on vaimsus, eluks vajalikud teadmised ja oskused ning
head riigieksamite tulemused,
seda suurtest või väikestest
tärnikestest hoolimata.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
Teisipäeval viidi 1. klassi õpilastele Keila
Noortekeskuses läbi liiklusohutuspäev. Noorsoopolitseinik
Liisa Kanguri eestvedamisel räägiti helkuri vajalikkusest,
jalakäija ja jalgratturi ohutust liiklemisest ja muust vajalikust. Lapsed said muuhulgas ise proovida, kuidas õigesti
kiivrit kinnitada ning käidi kooli ümbruses vaatamas, kuidas
ohutult liigelda.

Keila nädalaleht

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

Foto: VALDUR VACHT

Keila Linnavalitsus taotleb sotsiaalministeeriumi saastekvootide jaotuskavast kahte elektriautot C Zero. Taotluse rahuldamisel hakkaks ühte sõidukit
kasutama erihoolduse töötajad ning teist lastekaitse spetsialistid ja sotsiaalnõunik. Aastaseks omavalitsuse kulutuseks kujuneks suurusjärgus kuni 1300 eurot auto kohta.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Keila Korvpallikool korraldas laupäeval
suure korvpallipäeva.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: VALDUR VACHT

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Muutused koolilõuna toetustes
Alates sellest õppeaastast ei maksa Keila
linn enam 1.-4.klassi õpilastele koolilõuna
toetust. Kui varem oli tänu linnapoolsele
toetusele 1.-4.klassi õpilastele koolilõuna
tasuta, siis nüüd peavad puuduoleva summa kinni maksma lapsevanemad.
kadi kroon-laur
KROO@KEILA.EE

Koolilõuna arvestuslik maksumus 1.-9.klassi õpilastele on
0,78 senti päeva kohta. Nimetatud summa on kehtestanud
Vabariigi Valitsus ning selle
tasub iga õpilase kohta riik.
Koolilõuna tegelik maksumus,
millega suudetakse lastele
pakkuda maitsvat ning Terviseameti poolt kehtestatud normidele vastavat toitu, on 1.38€.
Kui varem maksis 1.-4.klasside õpilastele puuduva summa
välja Keila linn, siis vastavalt
21.detsembril kinnitatud Keila
linnavolikogu määrusele seda
rahanappusel enam ei tehta.
See tähendab, et sellest õppeaastast kehtivad kõigile 1.-9.
klassi õpilastele samad tingimused: riik maksab toetust arvestusliku lõuna ulatuses ning
ülejäänud summa (0,60€) jääb
lapsevanema kanda. Ühes kuus
peab lapsevanem seega välja
käima 12eurot. Gümnaasiumiosas tasuvad koolilõuna jätkuvalt täielikult lapsevanemad
ning seda ei toeta riik ega linn.
Lapsevanematel, kel on majanduslikult raske toiduraha tasuda, on võimalik Keila linnas
kehtiva täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra kohaselt
taotleda toitlustustoetust.
Suppi saavad lapsed tasuta
Kui varasematel aastatel oli 5-9.
klasside õpilastele mõeldud tasuta supp, siis sellest õppeaas-

tast saavad tasuta suppi kõik
kuni 9.klassi õpilased. Supp rahastatakse riigi poolt (0,78€).
Lõunasöögi tegelik hind,
millega praegune toitlustaja
pakub normidele vastavat toitu, on 1,38€ päevas. Selle summa eest on Keila Kooli sööklas
nädalas kaks supi- ning kolm
praepäeva. Supi juurde saavad
lapsed ka magustoidu ning
prae kõrvale on mõeldud puuvili. Lisaks saavad lapsed tasuta
piima, keefiri või jogurtit.
Keila Koolides toitlustust
pakkuva Comlink Oü juhataja
Aare Heinla ei tea, kas lapsevanemad on nõus ise puuduoleva
summa tasuma. „Kui juhtub, et
lapsevanemal ei ole võimalik
päeva eest välja käia vajalikku
60 eurosenti, saab laps koolis
süüa vaid riigi poolt antud toetuse ulatuses. See tähendab tasuta suppi.“ Aare Heinla sõnul
ei ole neil täna võimalik 0,78€
eest normidele vastavat toitu
pakkuda.
Kuna on kooliaasta algus,
siis täpset sööjate arvu veel
teada ei ole. Keila Kooli gümnaasiumimaja söökla juhataja
Kaido Pähkelmanni sõnul on
mõnel päeval lapsi rohkem, teisel jälle vähem. Täpne sööjate
arv selgub kuu lõpus, kui tasud
oktoobri kohta on laekunud.
Toit aga maitseb hästi ning seni
on kokad lastelt vaid kiidusõnu
kuulnud. Lisaks on koolitoitu
proovimas käinud ka lapsevanemad ning ka nende tagasiside on igati positiivne.

KEILA ABILINNAPEA

Võimalus anda 1.-4.klassi õpilastele koolilõunat tegeliku
maksumuse ulatuses tasuta,
ulatub nendesse aegadesse,
kui riik hakkas koolilõunat toetama. Siis peeti täpset arvestust selle üle, kui palju lapsi tegelikult söömas käis ja nende
laste arvelt, kes puudusid või
ei soovinud koolilõunat süüa,
jäi mingi summa riigi koolilõuna toetusest üle. Just selle
kasutamata jäänud summa
arvelt oli võimalik 1.-4.klassi
õpilastele tagada koolilõuna

täies ulatuse tasuta. Kui lisandus riigipoolne toetus kuni
põhikooli lõpuni, siis paraku
enam sellist kasutamata jäänud toetust ei tekkinud ning
linn maksis omavahenditest
koolilõuna tegeliku ja arvestusliku maksumuse vahe 1.-4.
klassi õpilastele kinni. Samas
tekkis ebavõrdne kohtlemine
5.-9.klassi õpilaste osas, kelle
vanemad pidid vahe ise kinni
maksma. Linnaeelarve pingelisuse juures pole paraku
täna võimalik seda vahet linna omavahenditest maksta,
samas pole õiglane ka jätkata
vaid 1.-4.klassi õpilaste toidule
juurdemaksmist,
kindlustamaks nendele tasuta koolilõuna täies ulatuses ning jätta
5.-9.klassi õpilaste puhul vahe
maksmine
lapsevanemate
kanda.
Kooli toitlustaja kohustus
on täna tagada igale 1.-9.klassi
õpilasele koolilõuna riigipool-

se toetuse ulatuses (0,78 eurot) ja lapsevanemal on soovi
ja võimaluse olemasolul võimalik juurde maksta, et laps
võiks süüa teist toitu, kui seda
on garanteeritud koolilõuna.
Usun siiski, et ka riigipoolse
toetuse eest on võimalik pakkuda nõuetekohast koolitoitu,
kuigi see nõuab toitlustajalt
kindlasti tavapärasest rohkem
ettevalmistustööd.
Olen oma arvamust avaldanud lapsevanemaga nõus,
et teavitamine koolilõunat
puudutava muudatuse osas
ei ole olnud piisav nii kooli kui
linnavalitsuse poolt ning vabandan, et on tekkinud arusaamatusi. Loodan, et saame
kõikide osapooltega, keda
antud teema puudutab, ühisele arusaamale ja kindlasti
vaadatakse senised otsused
uuesti ka volikogus üle niipea,
kui on positiivseid muutusi tulude laekumises.

põhjust oodata, et keegi teine
nende toitmise enda kanda
võtaks. Ei ole ju ka paljudes
Põhjamaades sooja koolitoidu võimalust – ei tasuta ega
tasu eest.
Murelik olen seepärast, et
paljudel peredel ei ole võimalust oma lapse lõunasöögi
eest tasuda. Hea, kui see on
ajutine (vanemate töökaotus), kurb kui pikemaajaline
(vanemate väike sissetulek).
Enda kiirelt kasvavat ja aktiivset last vaadates tean, et
supist jääb kõhu täitmiseks
väheseks. Palju on kirjutatudräägitud sellest, et koolilõuna
ongi paljudele lastele ainuke
soe söögikord päevas. Teeb
kurvaks, et see söögikord jääb
tagasihoidlikumaks ja murelikuks, et võimalik vanema

töökaotus võiks ka meie pere
koolilapse päevast toidukorda
mõjutada.
Kogu teema juures on
minu jaoks kõige üllatavam
see, et lapsevanemad said asjast aimu alles vahetult enne
kooliminekut, või mõni isegi
esimesel koolinädalal. Otsus
ise aga võeti ju vastu eelmise
aastanumbri sees. Varasem
informeerimine oleks jätnud
aega kauem selgitustööd
teha ja säästnud vanemaid
ebameeldivatest üllatustest
kooli alguse ajal, mil pere väljaminekud on niigi suured.
Jaksu tahan soovida ka
algkooli köögile, kes peab endale ilmselt ühe inimese juurde palkama, kes registreerib
puudumisi ja peab arvestust
tasaarvelduste üle.

kommentaar

ANNELI PÄRLIN
KEILA KOOLI 1.-4. KLASSIDE
LASTEVANEMATE NÕUKOJA LIIGE

Kolme lapse emana teeb mind
loomulikult kurvaks ja murelikuks, et nüüdsest on perel üks
väljaminek juures.
Teisalt oli tasuta koolilõuna pigem positiivseks üllatuseks, kui minu laps eelmisel
aastal kooliteed alustas. Kuna
lapsed on meie, siis ei olegi

PILTUUDIS - 1. september

Lühidalt
Lemmikloomad jäetakse
kergekäeliselt maakodudesse

kommentaar

eike käsi
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(fotod: Valdur Vacht)

Kalendrisuvi ei ole veel lõppenud, kuid käes on aeg, mil pered
hakkavad maalt linna naasma
ning lapsed lähevad kooli. Maakodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõikvõimalikud tarbeasjad kuid uskumatult
tihti loobutakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast,
keda lahkudes peetakse ühtäkki
tülikaks ja väärtusetuks asjaks.
Loomade maha jätmine toob
kaasa mitmeid probleeme nii
kohalikele omavalitsustele kui
ka inimestele ja peamisteks
kannatajateks on loomad.
Eesti Loomakaitse Seltsi
(ELS) pöördub kõikide loomaomanike poole üleskutsega:
ärge jätke oma lemmikloomi
suvilapiirkondadesse maha ega
visake loomi autodest välja!
Hülgamise tulemusena võivad tekkida kasside ja koerte
kolooniad, levivad haigused
ning loomad kannatavad ja
paljud surevad. Autodest välja
visatud lemmikloomad võivad
sattuda avariidesse, tekitada
liiklusohtlikke olukordi, hukkuda või raskelt viga saada. Paljud
lemmikloomad lõpetavad oma
viimsed elupäevad ja -tunnid
vigastatuna kraavis, maantee
ääres lebades või puu külge
seotuna nälga surres. Tähelepanu tuleb pöörata ka järelvalveta
hulkuvatele lemmikloomadele.
Eesti Loomakaitse Seltsile ja
teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas
kümneid tuhandeid teateid hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest.
Teata hüljatud loomast Eesti
Loomakaitse Seltsi infotelefonile 5267117, varjupaika või kohalikule omavalitsusele.

Keila Kool teatab
Huviringidemess

14. septembril algusega kell
17.00 toimub põhikooli- ja
gümnaasiumimaja aatriumis
Keila Kooli huviringe tutvustav
mess. Oodatud on kõik need,
kes ise huviringide töös osaleda
soovivad, kui lapsevanemad ja
teised huvilised. Tutvuda saab
kõigi koolis käivituvate huviringide tegemiste ja plaanidega
ühel ajal ja ühes kohas.

Klaver tuleb kooli

22. septembril kell 19.00 toimub
põhikooli- ja gümnaasiumimaja aulas Keila Kooli klaveri
avakontsert. Klaveri annab üle
Venno Laul ning klahvid mängib
sisse Mihkel Mattiisen. Oodatud
on kõik suured ja väikesed
muusikasõbrad. Sissepääsuks
annetused klaverfondi.
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus määras Keila
raudteejaama lähiümbruses
asuvatele katastriüksustele
lähiaadressid, sihtotstarbed
ja teenindusmaa suurused.
Linnavalitsus andis üürile
ühetoalise eluruumi aadressil Põllu 1a-521, suurusega 16,3 m2 1. septembrist
2011 kuni 31. detsembrini
2011 üürimääraga 0,77 eurot ruutmeetri kohta ja eluruumi kõrvalkulude määraga 0,64 eurot ruutmeetri
kohta. Samadel tingimustel
anti üürile ka 16 ruutmeetri
suurune ühetoaline eluruum
aadressil Põllu 1a-329.
Ehitus- ja
kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas
kasutusloa elektripaigaldise uuendamisel Vikerkaare lasteaia A-korpuse kahe
rühma ruumides. Elektripaigaldist uuendati Vikerkaare
lasteaia A-korpuse Arabella ja Kullaketrajate rühma
ruumides, samas tehti ka
siseviimistlus. Elektri- ja
viimistlustööd tegi OÜ Varahooldus, omanikujärele-

valvet tegi Paalaroos Projekt
OÜ.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise laiendamiseks Paldiski mnt 8 asuval
kinnistul. Ehitusluba anti
üksikelamu laiendamiseks
ja olemasoleva osa rekonstrueerimiseks. Projektis on
ette nähtud välisseinte soojustamine, uus laudvooder,
veranda seinad uuendatakse
täielikult, veranda kohale
ehitatakse tuba ja olemasolev katusekate asendatakse
bituumensindlitega.
Projekteerimistingimused
Keila Linnavalitsus määras projekteerimistingimused projekti „Keila linnas
raudteeliinide VasalemmaTallinn ja Keila-Paldiski
kontaktvõrgu rekonstrueerimine“
koostamiseks.
Kõik rekonstrueerimistööd
toimuvad Eesti Raudteele
kuuluvatel kinnistutel.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused projekti „Keila linnas, „Uue

komplektalajaama
ehitus
Ohtu tee ja Aiandi tn ristmikule ning 10 kV ja 0,4 kV
maakaabelliinide paigaldamine“ koostamiseks.
Lähetus
Linnavalitsus otsustas saata
Keila linnapea Tanel Mõistuse 26. septembril 2011
välislähetusse
ametlikule
vastuvisiidile Soome Vabariiki Kerava linna ning 4.
oktoobrist 2011 kuni 7. oktoobrini 2011välislähetusse Läti Vabariiki Liepajasse
osalema UBC, s.o. Läänemere Linnade Liidu 11. peakonverentsil.
Aktsiakapitali
suurendamine
Keila Linnavalitsus kiitis
heaks Osaühingu Varahooldus ja AS Keila vesi osakapitali suurendamine seoses
eurole üleminekuga 1. jaanuarist 2011.
Võttes aluseks kinnitatud
2010. a majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise
otsuse, otsustas linnavalitsus suurendada lihtsustatud
korras Osaühingu Varahool-

dus osakapitali 160 000
kroonilt (10 225 eurot ja 86
senti) fondiemissiooni teel
14 euro sendi võrra osa nimiväärtuse suurendamisega. Pärast osakapitali suurendamist fondiemissiooni
teel koosneb Osaühingu Varahooldus osakapital ühest
osast nimiväärtusega 10
226 eurot. Osanikule kuuluva osa iga 1 eurot annab
osanike koosolekul 1 hääle.
Võttes aluseks kinnitatud
2010. a majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise
otsuse, otsustas Linnavalitsus suurendada lihtsustatud
korras Aktsiaseltsi Keila Vesi
aktsiakapitali
69240000
kroonilt (4425242 eurot ja
54 senti) fondiemissiooni teel 57 euro ja 46 sendi
võrra aktsiate nimiväärtuse
suurendamisega.
Fondiemissioon viiakse läbi seisuga 1. november 2011. Pärast
aktsiakapitali suurendamist
fondiemissiooni teel koosneb Aktsiaseltsi Keila Vesi
aktsiakapital 44 253 aktsiast
nimiväärtusega 100 eurot ja
aktsiakapital on 4425300
eurot.
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Eelmisel nädalal toimus Keila
Linnavalitsuse saalis Keila-Paldiski maantee rekonstrueerimisprojekti avalik arutelu.
Põhiprobleemiks Keila-Paldiski maantee rekonstrueerimisel on Maanteeameti soov
sulgeda Uus-Paldiski maanteelt sissesõidutee vana koolihoone juurde. Keila Linnavalitus koos linnavolikoguga
esitas Maanteeametile vastuväite, soovides nimetatud tee
jätta avatuks. Sama meelt olid
kõik arutelul osalenud. Keila
abilinnapea Enno Felsi sõnul
soovib linn vana gümnaasiumi
kinnistut tulevikus realiseerida
ning sissesõidutee sulgemine
piirab oluliselt võimalusi.
Keila-Paldiski
maantee
rekonstrueerimisprojektiga

N

Maanteeamet kavandab uut
Paldiski maanteed
SAUE
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soovitakse ohutumaks muuta
kõik teele jäävad ristmikud.
Projekteerija on teinud ettepaneku ringtee rajamiseks Luha
tänava ja Tallinna maantee ristumiskohta, Keva ning Statoili
tanklate, Piiri tänava juurde
ning ka Karjaküla tee otsa.
Kuna tegemist on projekteerija
ettepanekutega, ei ole kindel,

et ristmikud nii ka lahendatakse. Kõige suurema tõenäosusega lahendatakse ringteega
Luha tänavale sõit, kuid nii
Piiri tänava kui Karjaküla tee
puhul kaalutakse ka kanaliseeritud ristmiku ehitamist.
Kuna uus maantee on mõlemas suunas kaherealine, ehitatakse vana silla kõrvale uus.

Olemasolev sild rekonstrueeritakse. Lisaks kavandatakse
maantee äärde täiendavaid
kergliiklusteid
ohutumaks
liiklemiseks jalakäijatele.
Hetkel on käimas eelprojekteerimine. Tõenäoliselt valmib
lõplik projekt järgmisel aastal
ja ehitusega saab alustada aastal 2013.

põnevaid ronimiskohti. Hoone
on varisemisohtlik ja Securitas
Eesti AS palub kõigil nimetatud hoonest eemale hoida.
Augustikuus varastati Keila
Selverist ostukäru, mille patrullekipaaž leidis jõe äärest ja
toimetas kauplusesse tagasi.
Patrullekipaaž on võtnud
rangema pilgu alla Keila Terviserajad, kus on kohatud
mõningaid
vandaalitsemisi.
Samuti jälgitakse tihemini
Tervisekeskuse parklat, kus
noored on hakanud jälle autodega “kummi vilistama”. See

segab nii lähedal asuvaid elanikke kui Tervisekeskuse töötajaid ja külastajaid.
Seoses kooliaasta algusega
jälgib patrullekipaaž rohkem
ka koolide ümbrust ning kutsub kõiki üles viisakale ja ohutule liiklemisele.
Securitas Eesti AS’i juhtimiskeskuse number on endiselt 1660, mille kaudu saavad
Keila elanikud ööpäevaringselt
abi kutsuda ja märku anda, et
Keilast saaks veelgi turvalisem
ning ohutum linn.
Turvalist kooliaasta algust!

Securitas 1660
artti aston
TALLINNA PATRULLTEENUSTE
TEENISTUSJUHT

Kokku Registreeris Securitas
Eesti AS Keila patrullekipaaž
Keila linnas augustis 98 sündmust.
Avalikus kohas alkoholi tarvitajaid tabati 39, linnaruumis
magajaid leiti 10. Politseile
anti üle 8 õigusrikkujat, kellest üks oli alaealine. Öörahu
rikkumisi fikseeriti 6 korral.
Kolmel korral fikseeris patrullekipaaž
Liiklusseaduse
rikkumise, millest anti ka po-

litseile teada. Lisaks teavitati
konstaableid leitud jalgrattast
ning lapsekärust. Varahooldusele edastati neljal korral info
lõhutud või muul viisil rikutud
linnavara kohta. Patrull toimetas Keila Selverist varastatud ja
Jõe poe äärest leitud ostukäru
kauplusesse tagasi. Üks murelikum koht on Tuula tänava
vana vabrik, kus noored aega
veetmas käivad. Patrullekipaaž
on avastanud territooriumil
liikumisi 5 korral ja enamasti
on tegemist alaealistega, kes
otsivad mahajäetud hoonest

Сегодня в номере
Кейлаская
больница
ищет строителей
Действующее в помещениях
Кейлаской больницы PJV
Hooldusravi объявило конкурс, в ходе которого планируется найти строительную
фирму. Прием заявок на
участие в конкурсе - до 16
сентября. По словам председателя
совета
PJV
Hooldusravi Лехо Тамвере,
начало строительных работ,
скорее всего, придется на
начало ноября с учетом времени, требующегося на проведение конкурса в соответствии
с
действующим
законодательством. Согласно договору, PJV Hooldusravi
обязуется к 2013 году открыть в помещениях городской больницы дом по уходу
за больными и центр восстановительной
медицины.
(стр 5)
Новости Кейлаской школы
• Ярмарка кружков по интересам
14 сентября в 17.00 в атриуме Кейлаской школы состоится ярмарка, на которой
можно будет познакомиться
с деятельностью кружков по
интересам. На ярмарке будут представлены все действующие в новом учебном
году кружки.
• Новый рояль
22 сентября в 19.00 в актовом зале Кейлаской школы
состоится концерт, на котором новый рояль будет передан школе. На новом рояле
первым сыграет Михкель
Маттийзен. (стр 3)
В планах Департамента
шоссейных дорог новое
Палдиское шоссе
На прошлой неделе в зале
мэрии состоялось публичное
обсуждение проекта реконструкции Палдиского шоссе.
Основной проблемой является желание Департамента
шоссейных дорог закрыть
въезд со стороны Палдиского шоссе к зданию старой
школы. Городское правительство и городское собрание представили в Департамент шоссейных дорог свое
несогласие с данным решением. По мнению городских
властей, этот въезд должен
сохраниться. По словам
вице-мэра Энно Фельса, закрытие возможности подъезда к старой школе в даль-

нейшем может осложнить
возможную реализацию этого участка. Новое шоссе, согласно проекту, будет двухрядным
в
обоих
направлениях. (стр 4)
Школьные обеды
Начиная с этого учебного
года, город больше не доплачивает учащимся 1-4
классов дотацию на питание. Стоимость школьного
обеда для учащихся 1-9 классов – 0, 78 евро в день. Эта
сумма установлена правительством Эстонской республики. Эта сумма позволяет
кормить детей каждый день
супом. Стоимость обеда, который полностью соответствует нормам, составляет 1,
38 евро. За эти деньги
школьные столовые могут
предлагать питание в рамках привычного меню: два
раза в неделю второе блюдо
и какие-нибудь фрукты, три
раза в неделю – суп и сладкое. Но, в таком случае, родители должны доплачивать
в день 0, 60 евро, что в месяц
составит 12 евро. (стр 3)
Начинаются ремонтные
работы в молодежном
центре
На средства, полученные от
продажи квот на выбросы
углекислого газа, будет отремонтирован
городской
молодежный центр. Согласно составленному проекту и
с учетом возросших расходов на строительные работы,
планируется привести в порядок фасад, утеплить крышу, отремонтировать систему отопления и поменять
окна. Во время ремонта молодежный центр будет работать по своему обычному
графику. (стр 1)
Начинаются тренировки
в клубе тайского бокса
Кейлаский клуб тайского
бокса начинает комплектацию детской группы. По
словам тренера Миркко
Мойсара, интерес к тренировкам возрос, и с учетом
этого факта было решено открыть тренировочную группу для детей. Тренировки
будут проходить по понедельникам и вторника с
13.30 до 14.30. в Кейласком
Оздоровительном центре. К
участию в тренировках приглашаются дети в возрасте
от 7 лет. (стр 6)
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Lääne-Harju Invaühingu
teguderohke suvi
Lääne – Harju Invaühingu liikmetel on
2011. aasta suvel olnud mitu huvitavat
väljasõitu ja kultuuriürituste külastust.
jaane aer
LÄÄNE-HARJU INVAÜHING

10. augustil toimus ühingu traditsioonilimne suvine
ekskursioon Aegna saarele.
Kohalik giid Hugo Udusaar
tutvustas saare ajalugu ja viis
vaatama vana kalmistut ning
rändrahne. Vastuvõtjad korraldasid mänge, lisaks korjati
seeni ja söödi mustikaid, võeti
päikest ja nauditi veemõnusid.
Vaatamata vihmasele ilmale
mandril, säras Aegna kohal

terve päev päike. Ekskursiooni
aitasid korraldada kõik firmad,
kes annetasid Keila Päeval
toimunud loterii tarbeks oma
tooteid. Nendeks olid Keila
Tarbijate Ühistu, firmad Dermoshop, Viigardi, Apollo Ramatukauplus, Würth, Rekato,
Oriflame, Avon, Suva, Branta
Kantseleikaubad ja Keila Rattapood.
Tänu ühinguliikme Endla
Lindmäe initsiatiivile käisime
15. augustil Linnateatris vaatamas Molière’i komöödiat „Scapini kelmused“. Huvitava lava-

kujunduse ja vaimuka sisuga
etendus oli lavakunstikooli 25.
lennu bakalauruselavastuseks.
Soodushinnaga pileteid jagus
liikumispuudega inimestele ja
nende abistajatele.
26. – 28. augustini said üksteist ühingu liiget osa võtta
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu ja Soome Invalidiliitoni ühistest kultuuripäevadest
Soomes, Turu linnas. Igaüks
võis ise kavandada endale
sportliku, meelelahutusliku ja
kultuurisündmusterohke päeva. Kupita spordikeskuses olid
erinevad tegevuspaigad, kus
soovi järgi sai enda võimeid
proovida. Pealaval oli kõigil
võimalik rõõmu tunda liikumisest ja tantsida. Laupäeva

õhtul jälgisime Aura jõe ääres
toimunud õhuakrobaatika- ja
tuleetendust. Kultuuripäevad
lõppesid ühise laulmise ja parimate tunnustamisega.
Veel käisid liikumispuudega inimesed suvel Tallinna
loomaaias Aleksei Turovskiga

Keila haiglasse otsitakse
ehitajat

õhtusel ekskursioonil koos.
Kahetunnisena
planeeritud
jalutuskäik kujunes inimeste
suure huvi tõttu tunni võrra
pikemaks. Juuli alguses saadi
tasuta osa XI laste- ja noorte
tantsupeo peaproovetendusest
„Maa ja ilm“.

REKLAAMTEKST

Kuidas hästi näha?
Silmad on inimese elutegevuseks väga
tähtsad instrumendid. Nagu paljude muude asjadega on ka silmadega nii, et nende
vajalikkusest hakkame me aru saama alles
siis, kui probleemid on käes.
JAAN PÕRK
OPTILINE GRUPP

Lähenev sügis on silmadele raske aeg, silmade koormus suureneb nii vanadel kui noortel.
Ruumisisesed tööd, kunstvalgus, rohkem arvutit, vihmase ja
hämara ilmaga autosõit, pikad
kooli- ja tööpäevad- see kõik
mõjutab silmade tööd.
Kuidas aru saada, kas lapsel
on arenenud koolilühinägevus?
Kas on võimalik töötada kontoris nii, et silmad ei puneta ja
pea ei valuta? Kas ajalehe lugemine võiks olla mugavam? Kas

poes võiks hinnasilte näha selgemalt? Kui midagi sellist on
olnud mõttes, peaks pöörduma
nägemiskontrolli.
Kõige olulisem näitaja on
prilliklaasi kvaliteet. Peab teadma, et prilliklaasi läbipaistvust
ja nägemise teravust parandab peegeldumisvastane kate.
Koolilastel, kontoritöötajatel
ja autojuhtidel on peegeldumisvastane kate hädavajalik.
Peab teadma ka seda, et uue
põlvkonna peegeldumisvastane kate on natuke kallim aga
raskesti määrduv ja kergesti
puhastatav. Näiteks maailma

Keila haiglas tegutsev PJV Hooldusravi on tänaseks välja kuulutanud piiratud hankemenetluse.
Taotluste esitamise tähtaeg on
16. september.
PJV Hooldusravi nõukogu
esimees Leho Tamvere sõnul
võtab ehitaja välja selgitamine
aega vähemalt 2,5 kuud tulenevalt riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest. „Ehituse
alguse aega saaks prognoosida
ehk peale pakkumiste esimest
tähtaega, mis on eeldatavasti
novembri esimeses pooles.“
Päästeameti ettekirjutuste
täitmiseks tuleb teatud määral
PJV Hooldusravil siiski ehitustöid kohe teha.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
(PERH) ja sihtasutus PJV Hooldusravi sõlmisid lepingu 16.
mail, mille alusel andis PERH
Keila haigla hoone koos kõigi õiguste ja kohustustega üle uuele
omanikule.
PJV Hooldusravil on lepingu
järgi kohustus välja arendada
2013. aastaks Keila haigla hoones hooldusravikeskus ja hooldekodu.

INFO
Keila Prilliäri, Jaama 6.
Registreerumine silmakontrollile tel 6781955,
dr.Dagmar Matteus
Keila StockOptika,
Keila Selveris
registreerumine silmakontrollile tel 6391530
optometrist Regina
Tomson

juhtivaima prilliläätse tootja
Essilor Crizal Alize kate. Uus
tehnoloogia loob täiuslikult
sileda klaasi pinna. Madal pinnaenergia, mis on loodud katte poolt ja madal hõõrdumise
koefitsient annavad läätse,

mida ongi 10 korda lihtsam
puhastada kui tavalist peegeldumisvastase kattega läätse.
Uusim ja testide järgi kõige
uuenduslikum peegeldumisvastase kattega lääts on Essilor
Crizal Forte. Tootja lubab kõige

läbipaistvamat klaasi, suurepärast sõrmejäljepleki kaitset,
tolmu ja mustust hülgavat
toodet. Kõikide prillikandjate
talvehirm- udused prilliklaasid
on nüüd minekvik, prilliklaasid
ei lähe uduseks, sest uue tehnoloogiaga klaasilt libiseb vesi
väga kergesti maha.
Seega küsige oma silmadelt,
mida nad vajavad ja arutage
seda spetsialistiga.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Esimese maailmasõja aeg
Rinne lähenes Balti aladele. Keilasse
ilmus poola ja leedu tütarlapsi, austria ja tšehhi sõjavange, läti sõjapõgenikke - naisi lastega. Sõjapõgenike
abistamiseks moodustati Tallinnas
Põhja-Balti Sõjapõgenike Abistamise komitee, Keilasse selle komitee
osakond, mille esimeheks sai Gustav
Kulp.
1915.aasta sügisel pommitas saksa
uut tüüpi õhulaev Zeppelin Paldiski
linna. Kartsime, et tuleb ka Keila peale. Ja tõesti, ühel varakevadisel ööl
kostis kolm kõva kärgatust. Hommikul
saime teada, et sõdurid viskasid käsigranaate baptisti kabeli taha metsa
Kristuse ülestõusmise püha tähista-
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miseks. Sõnum riigipöördest ja tsaar
Nikolai II troonilt äraastumisest jõudis
Keilasse juba teisel revolutsioonipäeval, s.o. 12.märtsil. Rahvas rõõmustas, sest loodeti, et selle sündmusega
koos võivad tulla suured muudatused
eesti rahva elus. … Tol ajal Keilas
asunud 471.Koselski polgu sõdurid võtsid riigipöörde teate kaunis
ükskõikselt vastu. Kui aga 17.märtsil
leidis aset politseiaktide põletamine,
tundsid sõdurid, et midagi on juhtunud ja valitsusel pole enam võimu.
Põletamist toimetas üks 8 – 10
liikmeline salkkond, kes tuli Tallinnast,
juudi üliõpilasega eesotsas. Salkkond
tormas kohe Keila politseijaoskonna

kantseleisse, kus töötas kreisiülema
noorem abiline (priistav) Jukmentšuk,
viis seal olevad aktid ja muud paberid
tänavale ja pani põlema. Toodi välja
ka keisri pilt ja pisteti täägiga läbi.
Samuti toimetati vallamajas. Vallavalitsuse ajutine sekretär J.Klesment
suutis valla tähtsamad dokumendid
ja aktid kõrvale toimetada. Kohtukull
aga põletati ära.
Sõdurid said vabadusest omamoodi
aru: kui on vabadus, siis võib võtta kõik, mis meeldib, ja teha, mida
iganes tahad. Kõigepealt hakkasid neile silma ohvitserid. Kes aga
tänavale ilmus, sellele külge karati ja
rebiti pagunid maha. … Et distsipliin

sõjaväes kord-korralt nõrgemaks jäi,
siis võisid sõdurid igasugu röövimisi
ja sissemurdmisi takistamatult toime
panna, mida varem ei julgetud teha.
Alevis oli enam-vähem rahulik, röövimisi ja tapmisi siin ette ei tulnud. Kuid
Keila mõisas murti lahti tulekindel
kapp, kiriku juures surnuaial mõisnike kabelite uksed. Kangutati isegi
puusärgid lahti ja otsiti neist väärisesemeid. Kirikumõisa sisse tungides
varastati ära 62 pudelit riigiviina.
XVII teatmematerjali kogumise
võistlus, Tallinn 1975,
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht

Kutsu Päästespetsialistid koju tuleohutusnõu
andma
Põhja-Eesti päästekeskuse spetsialistid on valmis tulema elanikele koju ja andma nõu, et algava kütteperioodi eel vähendada
tuleõnnetuste riski.
Viimastel aastatel on PõhjaEesti Päästekeskus korraldanud
Tallinnas ja Harjumaal kodukülastusi, mille eesmärk on selgitada elanikele tuleohutuse nõudeid ning pöörata tähelepanu
kodus esinevatele puudustele ja
ohtudele.
Septembrist saavad Harjumaa ja Tallinna elanikud kutsuda koju päästespetsialisti, kellega koos vaadata üle võimalikud
ohukohad, nagu küttekolded
või elektriseadmed-paigaldised.
Kodukülastuste käigus ei vormistata ettekirjutusi ja trahve,
see teenus on tasuta.
Need, kes soovivad koju kutsuda päästespetsialisti, helistagu pääste infotelefonil 1524.
Samalt numbrilt saab igaüks
teavet ka pottsepateenuse,
korstnapühkimise, lõkketegemise, grillimise ja päästespetsialistide kontaktide kohta.

6

Vaba aeg

Reede, 09.09.2011 • Nr 31 (181)

kursus

Alustab saksa keele kursus
Hallo DeutscheFreunde, wie geht
es euch? Tänan
küsimast, läheb
väga hästi. Saksa
keel aga vajaks veel
pisut täiendust.
iiris kurvits

HARIDUS- JA KULTUURISELTS LÄTE

Alustasime saksa keele kursusega Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte juures jaanuaris.
Kord nädalas kohtumised olid
kogu grupile oodatud kokkusaamiseks ning õpetaja Carola
Moede tegi iga tunni mõnusalt
koduseks. Õpetaja on rahvuselt
sakslane ja see andis tunnile
paljugi juurde. Tegime tutvust
saksa kultuuriga ning nii mõnigi kord üllatas õpilasi sealne
hõrgutis. Saime saksa kokakunstiga ka ise kätt proovida
– nii on ainet palju mõnusam
õppida ja läbi praktika õpib
paremini – tuntud tõsiasi. Ke-

vadeks oli saksa keelest juba
mõndagi selge ning aru saime
veelgi rohkemast. Nii saigi alguse soov asjaga tõsisemalt tegelema hakata ja idee andsime
edasi ka oma õpetajale. Kuna
oskajaid on erineva tasemega,
alustame sel aastal juba kahe
grupiga- algajad ja edasijõudnud. Eks igaüks tunneb oma
võimeid kõige paremini ning
kui vaja, saab ka õpetaja otsustamisel aidata. Saame kokku
kord nädalas ning tunni pikkus on 90 minutit. Ka koht on
sama – Erakooli Läte ruumides
Keilas, Kruusa tn. 23.
Kui sinulgi on pisik keeleõppimise vastu olemas või on
sul seda lausa igapäevases elus
vaja, võta Haridus- ja Kultuuriseltsiga Läte julgesti ühendust.
Võta sõber kaasa ja sul on harjutuspartner olemas. Toredaid
inimesi kohtad kindlasti ka kohapeal!
Infot meist ja kontaktandmed leiad koduleheküljelt:
www.erakoollate.ee

INFO

Haridus- ja
Kultuuriselts Läte
alustab Keilas Saksa
keele kursustega
-algajatele - rühm K1
-Neile, kes on varem
saksa keelt õppinud rühm K2
• õpetaja on kogemustega
saksa- ja inglise keele gümnaasiumiõpetaja
Saksamaalt
• kursus kestab oktoobrist
2011 - maini 2012, 1 x nädalas kell 18.30-20.00
• teisipäeviti (rühm K.1) ja
neljapäeviti (rühm K. 2)
• tunnid toimuvad Kruusa tn.
23. Keila (Rukkilille lasteajas,
2. korrusel Erakooli Läte
ruumides). Info ja registreerimine 27. septembrini
Haridus-ja Kultuuriselts Läte
tel. 5194 6011, waldorf.keila@
gmail.com või õpetaja Carola Moede tel. 5811 6368.
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Triumf ootab uusi iluvõimlejaid
ege soidla
SK TRIUMF

Eelmisele hooajale pandi punkt
mai lõpus eduka võistlusega
Portugalis, osalesid klubi tugevamad iluvõimlejad (pildil)
Lenne Grettel Leitmaa, Paula
Marie Loopere, Kadri-Liis Tammearu, Jana Aid, Ketrin Kastehein ja Birgit Veegen (ees).
Parima tulemuse eest hoolitses Lenne Grettel Leitmaa, kes
jõudis ca 30 võimleja hulgas
neljandana hüpitsaharjutuses
finaali.
Lenne jätkab treeninguid
Tallinnas, Eesti ühe parima
iluvõimlemise treeneri Larissa Gorbunova käe all. Samuti
suundus Tallinnasse Jana Aid,
asudes treenima vabariigi ühte
tugevamasse rühmvõimlemise
klubisse, treeneriks Ireen Tarm.

Spordiklubi Triumfi suvi on
möödunud tegusalt. Igaaastane
ettevalmistus juulis ja augustis
on sujunud väga hästi. Abja
4-päevases laagris osalesid ka
kõige väiksemad – 2006.a sündinud tüdrukud. Iluvõimlejad
valmistuvad rühmkavade Eesti
MV-ks. Kõigil väikestel tüdrukutel, kellel on huvi võimlemise vastu, on väga teretulnud

Triumfi sõbralikku perre.
Kõige väiksemate 20062007 sündinud tüdrukute treeningud algavad 24.septembrist
ning toimuvad 2 korda nädalas
T 17.15 -18.15 ja L 11.30 –
12.30.
Loomulikult on Triumfi treeningutele oodatud ka suuremad tüdrukud. Lisainfo www.
triumf.ee

Lisaks on võimalus osaleda võistlustel ja turniiridel nii Eestis kui ka välisriikides, ühisüritustel
ja spordilaagrites.

1. klass poisid (2004.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus
Esmaspäev 13.00-14.30
Kolmapäev 13.30-15.00
Reede
13.00-14.30 ujumine
2. klass poisid (2003.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus
Esmaspäev 14.30-16.00
Kolmapäev 15.00-16.30		
Neljapäev 14.30-16.00
1-4. klass tüdrukud (2001-2004 sündinud)
Treener Reilika Mikk
Teisipäev
14.30-15.00 Noortekeskuses
Neljapäev 14.00-14.30 Noortekeskuses
Reede
13.30-14.30 ujumine

Keila taipoksiklubi
alustab laste treeningutega
Keila Taipoksiklubi alustab
laste treeningrühma komplekteerimisega.
Treener
Mirkko Moisari sõnul on
paljud lapsevanemad laste treeningute suhtes huvi
tundnud ning neile vastu
tulles, otsustati piisava huvi
korral laste treeningrühm
avada.
Laste taiposki trennid
hakkaksid toimuma esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 13.30 – 14.30 Keila Tervisekeskuses. Oodatud on
lapsed alates 7. eluaastast.
Mirkko kinnitab, et ära ei
aeta kedagi ning treeningutele võivad tulla ka tüdrukud. Kõigil soovijatel tuleks
eelnevalt registreerida telefonil 53597788 või aadressil
mirkko@taipoks.ee.
Laste treening on Mirkko
sõnul kindlasti mängulisem,
kui täiskasvanute oma, kuid
siiski on tähtis poksiga kaasnev distsipliin. Täiskasvanute trenn on natuke isegi militaristlik - õpitakse korralikult
käituma ja sellega hoitakse
noormehi tänavatelt eemal.
Laste treening on kindlasti
kergem, kuid kindlasti on vajalik töö ja kord.
Keila Taipoksiklubi treeningud täiskasvanutele toimuvad iga esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 20.00.
Sellest hooajast on soovijatel võimalik osaleda ka klassikalise poksi treeningutel,
mis toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 20.30. Trenne annab mitmekordne Eesti meister Daniel Sternfeldi.

Keila Rull lõpetab
Pikamaasarja

Keila Korvpallikool kutsub osalema korvpallitreeningutel

Keila Korvpallikooli treeningute
ajad alates 5. septembrist 2011.a.
Keila Tervisekeskuses ja Keila
Noortekeskuses.

Lühidalt

3-4. klass poisid (2000-2003.a. sündinud)
Treener Markko Arro
Esmaspäev 15.00-16.30 Noortekeskuses
Kolmapäev 15.00-16.30 Noortekeskuses
Reede
14.30-16.00		
5-6. klass poisid (1999-2000.a. sündinud)
Treener Peep Pahv
Esmaspäev 16.00-17.30
Teisipäev
15.00-16.30
Neljapäev 16.00-17.30
Reede
15.00-16.30
7. klass poisid (1998.a. sündinud)
Treener Tarmo Hein
Esmaspäev 17.30-19.00
Teisipäev
16.30-18.00
Neljapäev 17.30-19.00
Reede
16.30-18.00
8-9. klass poisid (1996-1997.a. sündinud)
Treener Toomas Üprus/Olev Baar

Esmaspäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

17.30-19.00
17.30-19.00
17.30-19.00
16.30-18.00

10-12. klass poisid (1993-1995.a.
sündinud) Treener Tarmo Hein
Teisipäev
17.30-19.00 Noortekeskuses
Kolmapäev 19.30-21.00
Neljapäev 20.30-22.00
5-10. klass tüdrukud (1994-1999.a.
sündinud) Treener Reilika Mikk
Esmaspäev 18.00-19.30
Kolmapäev 18.00-19.30
Neljapäev 19.00-20.30
Tule ise ja võta sõber kaasa!
NB! Treeningute aegades võib tulla muudatusi.
Lisainfo: MTÜ Keila Korvpallikool, Tel. 55597936,
info@keilakk.eu, www.keilakk.eu

Keila Pikamaasarja viimane
V etapp toimub kolmapäeval, 14.septembri õhtul Keila
Tervseradadel. Kell
17.30
alustavad rulluisutamisega
kuni 10- aastased. Viimasena stardivad rullsuusatajad.
Seni on Pikamaasarjas
toimunud võistlused suusatamises, ujumises, maastikurattasõidus ja jooksus. Kokku
on startijaid olnud 459.
Rullvõistluse õhtu lõpeb
kogu sarja paremate autasustamisega. Lisaks paremate autasustamisele, loositakse nende vahel, kes on
osalenud vähemalt kolmel
etapil välja LCD televiisor.
Täpsem info www.spordiklubivaskweebly.com.
Priit Idarand

Rainer Meinart õpetab keilakatele trummimängu

foto:ERAKOGU
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Trummitunnid
taas Keila
Noortekeskuses
keila leht
LEHT@KEILA.EE

14. septembril toimub Keila
Noortekeskuses(KNK) trummitunni hooaja esimene tund.
Päeva viib läbi trummar Rainer
Meinart. Vaatamata oma noorusele, on Raineril pikaajalised
kogemused löökpillide mängul
ning ta on, ja on olnud mitme
muusikalise grupi liige.
Rainer: „Viimane aasta on
minu jaoks olnud eriline, sest
olen katsetanud erinevaid
muusikastiile ning praegu
naudin ja arendan ka näiteks
hip-hopi, drum’n’bass’i ja
bluesi. Trummimäng ei ole ainult rock’n’roll - variatsioone
on väga palju. Loodan alanud
õppeaastal ise uusi tehnikaid

õppides värskeid teadmisi ka
teistega jagada.“
Esimeses tunnis tuletatakse meelde trummi põhitõed,
räägitakse põgusalt trummari elust ja olust ning kindlasti näidatakse ka erinevaid
trummängu stiile. Oodatud
on kindlasti ka kogenumad
trummarid, sest uusi teadmisi on alati hea juurde saada.
Trummitunnid on osalejatele
tasuta. Kuna kohtade arv on
piiratud, saavad tundidest osa
võtta vaid kiiremad. Infopäev
toimub 14. septembril algusega kell 15.00 Keila noortekeskuses ja on kõigile osalejatele
tasuta. Eelregistreerimine ja
info telefonilt 5298028 või
aadressilt trummikool@kalmer.ee.

keila kultuurikeskuse kollektiivide avatunnid
Keila Kultuurikeskus pakub algaval hooajal taas palju huvitavaid vabaaja veetmise võimalusi nii lastele kui täisksvanutele.
Käesoleval aastal tähistab Keila Kultuurikeskuse oma 55-ndat majajuubelit, mille puhul anname välja raamatu, kuhu on koondatud killukesi
ning mälestusi 55 tegevusaastast. Sünnipäeva tähistame 29.detsembril,
koos raamatuesitlusega. Soovime kõigile mõnusaid hetki ja kultuurielamusi meie majas!

TAIDLUS- JA HUVIRINGID
Keila Noorte Brass		
Noorterühm PILLERKAAR
P/Ü tantsijad			
Tantsuansambel SPEKTER
Kõhutants			
				
Flamenco tantsurühm
CAMINO			
Keila linna poistekoor		
Segakoor KEILA			
KEIKALI naisrühm		
KEIKALI segarühm		
Naisansambel			
Naisrühm KOIDULA		
Reeda rühm			
Keila linnaorkester		

8.september kell 18.00
15.september kell 20.00
15.september kell 17.00
19.september kell 18.00
19.09 kell 18.00 algajad
19.09 kell 19.00 edasijõudnud
19.september kell 20.15
3.oktoober kell 16.00
3.oktoober kell 19.00
4.oktoober kell 18.00
4.oktoober kell 20.00
5.oktoober kell 17.00
5.oktoober kell 20.00
5.oktoober kell 18.30
6.oktoober kell 19.30

KUNSTIRINGID:
Kunstiring SIRLETT		

9.september kell 17.00

TARBEKUNSTIRINGID:
Portselanimaal			
Vitraaž				
Keraamika			
Lapitööd			

3.oktoober kell 18.00
4.oktoober kell 18.00
6.oktoober kell 18.00
10.oktoober kell 16.30

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

Sebastian Ring

kinnisvara

29.08. 2011

Kuhu minna, mida teha
näitus
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 18. september
Harjumaa Muuseum
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum

Keila JK versus Rakvere JK
Tarvas (II liiga)
Keila kunstmuruväljak

Lisainfo www.hiirekese.ee

KEILA JK KODUMÄNG
18. september kell 17.00
Keila JK versus JK Kernu Kadakas. Keila kunstmuruväljak

13. pühapäev pärast nelipüha
11. september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

teater

MTÜ TÖÖTAHE (LOODUS)
FOTONÄITUS
24.august - 16.september
Keila Sotsiaalkeskuse söögitoas

“LEENANE`I KAUNITAR” RAKVERE TEATER
16. september kell 19.00 Pilet:
9€/8€
Keila Kultuurikeskus

“LAURA JA LAULASMAA
LAPSED”
Ühe klassi õppimislugu
1. – 30. september
Keila Kultuurikeskus

“SINISED KILESUSSID
JALAS” - HANSAHOOVI
TEATER
7. oktoober kell 19.00 Pilet:
10€/8€
Monoetendus kahes vaatuses
Keila Kultuurikeskus

sport
KEILA PIKAMAASARI RULLUISUTAMINE
14. september
Keila Terviserajad
EESTI KARIKATURNIIR
JALGPALLIS
14. september kell 18.00

muud üritused
TASUTA MÄNGIMINE HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel kell
10.00-14.00
Väikelastele täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.

Keila Lasteaed Miki kutsub
alates oktoobrist
1-3 aastaseid lapsi laulma
ja tantsima.
Registreerimine
septembrkuu jooksul.
Info: Keila Jaama 10; 55546774.

kogudus

Piibli- ja palvetund
14. september kell 13.00
Koguduse maja
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

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

ost/müük
Müüa
puitbrikett
149€/960kg, graanul 177€/960
kg ning kuivad puitklotsid
2.80€/45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.
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.

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

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 10:0017:00.

Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Pensionäridel ja nende
pereliikmetel on võimalik
24.septembril külastada suurt
Paunvere väljanäitust ja laata.
Väljasõit kell 8.50 kirikuplatsilt.
Sõidu eest saab tasuda 23€ 13.
septembril Keila Kultuurikeskuses
kell 11.00 – 12.00.

KEILA JALGPALLIKLUBI KUTSUB TREENINGUTELE
Treener Ott Aunver sen. tel. 55687307
Kolmapäev 17.30 – 19.00
Laupäev 10.00 – 11.30

2001.a. – 2002.a. poisid (3 – 4 klass)
Treener Ott Aunver jun. tel. 55639269
Teisipäev 18.00 – 19.30
Neljapäev 18.00 – 19.30
Reede 18.00 – 19.30

1999(8).a. – 2000.a. poisid
(5 – 6 klass)
Treener Aivar Israel tel. 53417567
Esmaspäev 17.30 – 19.00
Neljapäev 17.30 – 19.00
Laupäev 10.00 – 11.30

1993.a. – 1995(7).a. poisid
(10 – 12 klass)
Treener Egon Mõek tel. 5265740
Esmaspäev 17.00 – 18.30
Kolmapäev 17.00 – 18.30
Neljapäev 18.30 – 20.00

Müüa vanaraua hinnaga
sõidukorras, aga kabiini ja furgooni remonti vajav 8t. kandejõuga Sisu Karhu. Olemas ka
jõu väljavõte. Täpsem info tel.
5045083.

Maja mõõdistamine, maja
paberid korda. Tel. 5220023 M.
Mikk

Müüa saksa dogi emased
kutsikad. Loovutusaeg 17.-18.
september. Lisainfo telefonil
56919512 või e-mail: sorbusintermedia@planet.ee.

Kogemustega ehitaja teeb
erinevaid
siseviimistlustöid
(kipsi-, maalritööd, parkett,
plaatimine). Tel. 56646336
Riho.

Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10m2
laotud koorem, konteiner 2,16
m2, klotsid 40L võrkkottides.
Halu pikkused vastavalt tellija
soovile 30-60 cm. Hind alates
35€m2. Tel. 56642025.

Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

Müüa sõidukorras kallurauto GAZ 3307 (1991). Läbisõit 50
000km.Tel 5132499.
Müüa soodsalt küttepuid ja
puitbriketti. Tel. 55659090.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus, võsa lõikus, muru niitmine
ja haljastustööd. Tel. 56191810.

teenus
Maja projektid, detailplaneeringud. Tel. 5220023 M. Mikk

Mälestame kallist klassiõde

Helju
Pantelejevat
(Koolma)
ja avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale, pojale
ja õele peredega.

Sügav kaastunne
Sirje Rannametsale

ISA

kaotuse puhul
Lasteaed Miki pere

Keila Kooli 1948.a lõpetajad

Pere mälestustekangas on
katkenud lõim...

2003.a. – 2004.a. poisid (1 – 2 klass)
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Siiras kaastunne Sulle Maire
perega, kalli poja ja venna

Allar
Adoberg`I
kaotuse puhul.
Evi, Piret, Juta.

Südamlik kaastunne Marikale,
Evele, Timole ja Tanelile kalli
isa ja vanaisa

Viktor
Antonovi
surma puhul.
Terje lastega

Õunamahl. Pressin Teie õunad mahlaks. Tel.55916826.

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Kvaliﬁtseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.

muu
14.septembril kell 15.00-17.00
toimub Keila Aiandus-ja Mesindusseltsi hoones Eesti-Soome
jalatsivabriku naturaalnahast
sügis-ja talvejalatsite müük.
Suured allahindlused!

Avaldame sügavat kaastunnet
Mairele perega kalli poja

Allari
surma puhul.

Endised töökaaslased
Vikerkaare lasteaiast Kai, Eha,
Mare, Heli, Tiiu M, Tiiu L,
Sirje, Merike, Ringa,
Katrin P, Katrin N

Kallis Marika,
Meie sügav kaastunne kalli isa

Viktor
Antonov`i
kaotuse puhul.

Perekonnad Aunbaum ja
Lindemann

Täiskasvanud
Treener Targo Kaldoja tel. 5094476
Teisipäev 19.30 – 21.00
Neljapäev 19.30 – 21.00
Reede 18.30 – 20.00
Alates novembrist avame rühma 2005.a.
– 2006.a. poistele.

VÕTA SÕBER KAASA JA TULE LIITU OMA KODULINNA JALGPALLIKLUBIGA!
NB! Treeningaegades võib esineda muudatusi. Täpsem info treeneritelt.
Lisainfo: MTÜ Keila JK, www.keilajk.ee; tel. 5094476, e-mail: targok@hot.ee

Mälestame

Elvi Lemsalu
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Keila Vasara tn 5 KÜ liikmed

Kallist töökaaslast

Elvi Lemsalu
mälestavad
Anu, Leena ja Ljuda

Avaldame sügavat
kaastunnet perekonnale

Elvi Lemsalu
surma puhul.

AS Harju Elekter
Elektrotehnika
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Nädalalõpu
pakkumine -20%

kutsub!

Tantsukursused
täiskasvanutele ja
gümnaasiuminoortele
alates 6. oktoobrist
neljapäeviti kell 19.00-20.30
Keila Tervisekeskuse klubisaalis.
Kursuse kestvus 8 x 1,5 h
hind 37 eur inimene

Sõiduauto
varuosade ja
lisavarustuse müük.
Kohaletoomine Keila
vallas tasuta.
FRACARS OÜ
tel: 5023588
fracars@hot.ee

Eelregistreerimine kuni
2. oktoober vtkviva@gmail.com ja
KTK vastuvõtus
Info: 56 698 890 Kohtumiseni!

Iga�kuu�üle�50
soodushinnaga
pakkumise.

Harmet OÜ

otsib Tutermaa tehase
meeskonda:

ABITÖÖLIST
Sooviavaldus ja CV saada

12. septembriks 2011
e-postile:meelis.jarva@harmet.ee
Lisainfo tel. 653 4786

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

t,BSUVMJWPSTUJTBMBU
t4FBMJIBKVVTUVHB
t,BOBXPLL
t3VMMCJTLWJJUNPPTJHB
,BVQMVTBWBUVE
&3
-

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

XIV täiskasvanud õppija nädal
07.–14. oktoober 2011

Livol�Multi�Total�naistele�N60
Spetsiaalne�vitamiinikompleks
kaasaegsele�naisele,�sisaldab
12�vitamiini�ja�10�mineraalainet.
Soodushind

8.30€,�tavahind�11�0. 0€
Mölleri�kalamaksaõli�250ml
Mölleri�kalamaksaõli�sisaldab
kasulikke�oomega-3�rasvhappeid�ja
looduslikku A-,�D-�ja�E�vitamiini.
Soodushind

6�30
. €,�tavahind 8.40€

Vererõhu mõõtmine ,�veresuhkru-�ja�kolesterooli�taseme
määramine igal�esmaspäeval kell�9.00-12.00
Soodustused Apteek1�kliendikaardiga�ja
Keila�Tarbijate�Ühistu�kaardiga�(va�retseptitravimid)!

Õpime
mõnuga

www.andras.ee

Tere�tulemast�Keila�Apteeki!
Jaama�11,�telefon�678 0092

Müügikoht tasuta.
Asukohaks Tuula küla jaanitule plats.
Info & registreerimine laat@tuula.ee & tel. 56 604 341
Korraldaja MTÜ Tuula tutulus

