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Jõe vasaku
haru kaldal
alustati
võsalõikust

Kirikuaia Ohtu
kabel saab
renoveerimisprojekti
Keila Miikaeli kogudus
tellis OÜ-lt Mõisaprojekt
Ohtu mõisa kabeli renoveerimisprojekti.

Esmaspäeval alustati Jõe pargis vasaku
jõeharu puhastamise ettevalmistustöödega. OÜ Preisor teostab jõe pargi
kaldal võsalõikust.
OÜ Preisor alustas sel nädalal
jõe veekaitse vööndis käsitsi
võsa maha võtmisega. Lisaks
võsale langetatakse linnaaednik Inge Angerja sõnul ka
ohtlikke puid. „Kuna liigvesi
kõigub palju, on mitmed puud
saanud veekahjustusi. Osad
puud on mädanenud, teised
lausa maha kukkunud,“ selgitas Inge Angerjas. Kõik puud,
mis maastikku ilmestavad,
jäetakse aga alles ning hiljem
saab kallasrada uued istikud.
Kuigi võsa langetustööd ei
ole veel poole pealgi, on pargis juba praegu näha olulist
muutust. Jõeäärne ala on puhtam ning ka jõgi näeb seeläbi
avaram välja. Ette on nähtud
ka nõlvade kujundus, misläbi
muutub jõeäärne maastik suuresti.
Kuna rasketehnikaga jõeäärsel alal töötamine lõhuks
oluliselt pinnast, on vastavalt
Keskkonnaameti
määratud
tingimustele praegu võimalik

VABA AEG

lk 3

töid teostada vaid käsitsi. OÜ
Preisori juhataja Peep Reismanni sõnul ei ole soovitatav
sügavaid jälgi pinnasele jätta ning seetõttu teostatakse
raietöid hetkel suurt tehnikat kasutamata. Seega jäävad
ootele ka jõe puhastustööd,
millega saab alustada siis, kui
maapind külmunud. Esmased
võsalõikustööd saavad Peep
Reismanni sõnul läbi eeldatavasti kolme nädalaga. Langetatud võsast toodetakse hakkepuitu.
Projekti „Keila jõe vasaku
haru veevoolu taasavamine
ning ökoloogiline tervendamine“ raames puhastatakse
jõeharu mudast ning veevool
avatakse. Linnuse tänava ristumiskohta ehitatakse sild. Hetkel on käimas silla projekteerimine. Silla ehitusega saab AS
Vensen loodetavasti alustada
tuleva aasta aprillis. Projekti
rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (90%), ülejää-

uudis

Noortekeskuse
töötajad loevad
aktiivselt
samme
Noortekeskuse töötajad
ühinesid liikumisprogrammiga „Käi jala“. Sarjas
osalemine propageerib
liikumist nii töötajate endi
kui ka noorte seas.

lk 3
Foto: kadi kroon -laur

Muusikakoolis saab
kuulata kõrgtasemel
kontserte
lk 6

SPORT

Kohalikud judokad
korjasid mitmeid
medaleid
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Laste toitlustamisest
Keila Koolis
Foto: erakogu

nädala tegija

Priit Aus

Priit Aus on noorsõdur, pikamaajooksja ja sellest suvest ka
TTÜ sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi omanik.
Keila inimestele sai Priit Aus ehk laiemalt tuttavaks pärast
Keila Poolmaratoni võitu selle aasta juuli lõpus. Aga ega see
polnud ta esimene võit Keila jooksu mitmekordse võitja Vjatšeslav Košelevi üle. Ka mullu sügisel oli Priit Rakvere Rahvajooksu 10 km distantsil Vjatšeslavist paarikümne sekundi võrra
kiirem. Ja sel aastal saavutas Priit oma elu teise ja kolmanda
Eesti meistri tiitli: talvel Lasnamäe areenil 3000 meetri jooksus
ja suvel 5000 meetris Rakveres. Lisaks jooksis ta päev enne
Keilat, enne elu kolmandat poolmaratoni üldse, Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel pronksile.
Võiks arvata, et selliseid tulemusi jooksnud 22-aastane
noormees on terve elu aina jooksnud ja jooksnud. Aga tühjagi!
Keilast pärit poisi saatis võistluselt võistlusele treener Irja
Põlluveer, kes pani tähele, et ta võib joosta ka trenni tegemata.
Priit tegeles tol ajal hoopiski võitluskunstidega. Ja alles 2009.
aasta sügisel, kui ta sattus Eesti tippjooksjatega Otepää laagrisse, sai nii palju jooksutarkust ja motivatsiooni, et otsustas
hakata korralikult trenni tegema. Siiani oli ta niisama vahetevahel pärast kooli sörkimas käinud. Selle hooaja tulemustega Priit
rahul pole, sest ei täitnud U23 vanuseklassi Euroopa MV normi
takistusjooksus, puudu jäi pisut üle 20 sekundi. Aga see ei sega
mõtlemast järgmistele tiitlivõistlustele. Ka olümpiamängudele.
Esmaspäevast on Priit kaitseväes Staabi- ja sidepataljoni
ajateenija. Tõsi jah, ega ta nüüd päris tavalise ajateenija elu ei
ela, sest ta on Eesti Olümpiakomitee otsusel vaid kaks ja pool
kuud teenistuses. Seda aega tahab Priit maksimaalselt ära
kasutada üldfüüsilise seisu parandamiseks.
Kuigi Priit pooldaks palgaarmeed, leiab ta, et praegusel kohustuslikul ajateenistuselgi on oma hea pool - see tuleb kasuks
neile, kes seni pole kehalist koormust tunda saanud ja kogutud
jõud tuleb neile tulevikus igal juhul kasuks. Kroonumineku
eelõhtul tuli Priit Türi-Paide jooksul kolmandaks.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Püüan alljärgnevaga anda lühikese ülevaate viimasel ajal kõneainet pakkunud
teemal – õpilaste toitlustamine Keila
Koolis. Nimelt riik annab iga põhikooli
lapse koolilõuna toetuseks 78 euro senti
päevas. On selge, et sellest rahast üksi
ei piisa, et lapsele korraliku koolilõunat
pakkuda.

ahti noor
SDE KEILA OSAKONNA ESIMEES

Mõned omavalitsused toetavad õpilaste koolilõunat lisaks,
et lapsevanemad ei peaks koolilõuna eest täiendavalt maksma. Toetus on omavalitsustes
pigem erand kui reegel, sest
täiendavalt vajaminevad summad on suured ja omavalitsuste võimalused piiratud. Seda
enam, et riik on viimaste aastate jooksul omavalitsuste tulubaasi osa kärpinud, jättes
samal ajal vähendamata omavalitsuste poolseid kohustusi.
Arvan, et korralik koolilõuna
peaks olema garanteeritud kõigile lastele, seda olenemata
elukohast, vanusest ja vanemate toimetulekust. Veelgi
enam, tasuta koolitoit peaks
olema tagatud gümnaasiumi
lõpuni. Ka seal õpivad lapsed,
kes ise veel sissetulekut ei
oma. Seda enam, et kutsekoolides riik hüvitab lõunasöögi,
aga gümnaasiumides mitte.

Riik peab nägema siin oma
vastutust ja tõstma koolitoidu
riigi poolset rahastamist.
Varasemalt oli otsustanud
ka Keila linn toetada 1.-4. klassi õpilase koolilõunat. Rohkemaks polnud lihtsalt võimalust. Sellisel kujul toetamises
nägi õiguskantsler probleemi
– ebavõrdse kohtlemise näol.
Tõsi, ühest küljest seda ta ju
on, aga kui kõigi klasside jaoks
ei jätku omavalitsusel raha,
kas siis on parem üldse mitte
toetada? Igatahes õiguskantsleri otsuse tõttu oli Keila linn
sunnitud valima, kas toetada
kõigi õpilaste koolilõunat kogu
põhikooli ulatuses või üldse
mitte. Kuna kogu põhikooli
toetamiseks vahendid puudu-

sid, pidime valima kesktee ehk
muutsime koolilõuna toetuse
vajaduse põhiseks. Teisisõnu
muutsime
sotsiaaltoetuste
korda. Sinna lisandus perekonna sissetulekust sõltuv toetus
– toitlustustoetus. Igal lapsevanemal, kellel ei ole võimalik
tagada oma lapsele koolilõunat, saab pöörduda linnavalitsuse poole palvega saada toetust.
Loomulikult ei ole see antud probleemile parim lahendus, kuid pakub teatud määral
leevendust. Reaalselt peab riik
vaatama üle toetuse suuruse ja
ka toetuse saajad. Et nii põhikoolis kui ka keskkoolis õppiv
laps saab koolis korraliku sooja lõunasöögi. Ja seda kõikjal
Eestis. Kõik lapsed peavad olema riigi jaoks võrdselt tähtsad
ja tasuta koolilõuna peaks olema garanteeritud, olenemata
elukohast.
Senikaua, kui riik mõtleb,
kas lapsed on tähtsad või mitte, püüame Keilas leida võimalusi, kuidas toetada koolilõuna
toitlustamist, et probleemid ja
erisused ei jõuaks lasteni.

Lugeja küsib,
jurist vastab

allikas-: erakogu

Küsimus:

Kuidas arvutada ja maksta
puhkusetasu, kui töötaja
töötab fikseeritud töötasu
alusel? Kas puhkusetasu arvutatakse järgnevalt:
1. Eelneva kuue kuu jooksul
makstud töötasu jagatud
sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga ning korrutatud puhkusepäevade
arvuga?
2. Või, kas 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?

Vastab Põhja inspektsiooni jurist Sirje Aava
Selgitan, puhkusetasu arvutatakse ja makstakse töötaja
keskmise kalendripäevatasu
alusel. Kalendripäevade hulka ei arvata rahvuspüha ega
riigipühi. Keskmine töötasu
arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud
kuue kalendrikuu jooksul
töötaja teenitud töötasust
ehk puhkusetasu arvutatakse puhkusetasu arvutamise
ja maksmise kuule eelneva
kuue kuu jooksul teenitud
töötasu alusel. Puhkusetasu
arvutamise aluseks olevat
kalendripäevade arvu vähendatakse kalendripäevade võrra, millal töötajale ei
arvestatud töötasu tööst
keeldumise korral «Töölepingu seaduse» § 19 alusel ehk kui töötaja on kuue
kuu jooksul puhkusel olnud,
lülitatakse puhkusel oldud
periood välja ja puhkusetasu arvutamise aluseks jääb
allesjäänud periood.
Teie pakutud teine variant on ebaselge. Selgitan,
töötajale juba makstud puhkusetasu ei mängi uue puhkusetasu arvutamisel mingit
rolli.

Nädal piltides
Keila Kool tunnustas järgmisi õpetajaid:
allikas-: erakogu

Eesti Konservaatorite Ühingu teabepäeval Foto: valdur vacht
Harjumaa Muuseumis jagasid nõuandeid Heige Peets
(vasakul) Ennistuskojast KANUT ning Marike Laht Eesti
Vabaõhtumuuseumist.

Keila nädalaleht

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

Foto: VALDUR VACHT
Reedel toimus kultuurikeskuses õpetajate
päeva kontsert-aktus, kus esines Kuninglik Kvintett. Abilinnapea Eike Käsi andis üle 27 tänukirja õpetajatele tänuks
nende igapäevatöö eest. Keila Koolis tähistati aktusega
õpetajate päeva esmaspäeval (pildil).

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

trükk:
Printall

Diana Mandri
Anniki Kase
Ülvi Aavik
Kristiina Laiv
Kersti Mellik
Katrin Veelmaa
Evelin Süvari-Hein
Leelo Tamkivi
Marge Asik
Kadi Ingel Kungla
Tiiu Pikpoom
Urve Paltser

Tauno Hausenberg
Hurmi Väljamäe
Allie Vernik
Heli Israel
Tiina Murdla
Eliis Valdma
Anneli Teimann
Marion Miilen

Maret Rinne
Svetlana Sidorova

Mare Uritam
Riina Kink

Kadi Härma

Kai Rääst

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Eriline tunnustus
õppekava
arendamise eest:

Õpilaselu
arendamise eest:
Kai Kulbok
Uued tegijad:
Elo Eesmäe
Priit Oks
Aasta tugiisikud:
Piret Birk
Merike Kuklase
Eve Pesur

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Ohtu kabel saab renoveerimisprojekti

KROON@KEILA.EE

Ohtu mõisa kabeli renoveerimisprojekt on tellitud OÜlt Mõisaprojekt. Eesti üks
juhtivaid mõisate ja kabelite
restaureerimisspetsialist Nele
Rohtla selgitab, et kabeli näol
on tegemist ilusa arhidektuuriga neogooti stiilis hoonega.
„Kabel on kaunis, kuid väga
lagunenud ning vajab kindlasti renoveerimist.“ Kabeli eeskoda on uhke ja suurejooneline, kuid ilmastik on teinud
suurt laastamistööd ja seetõttu muutunud varisemisohtlikuks. Eelmisel talvel ehitati
kabelile varikatus, mis Miikaeli koguduse õpetaja Marek
Rootsi sõnul ilmselt täielikust
varisemisest päästis.
Nele Rohtla sõnul tuleb
kabeli lagi lahti võtta, karnii-

sid ja võlvid kindlustada jne.
„Kuna kogu kabel on väga halvas seisus, on praegu viimane
aeg selle päästmiseks,“ ütles
Nele Rohtla.
Kabelist võib saada raidkivi
muuseum
Kabel kuulus Meyendorffi
perekonnale, kelle järglasi on
Marek Roots otsima asunud.
„Kabelis on säilinud mitmed
hauakivid, millel on hästi
näha sinna maetud isikute nimed. Kahjuks on aga üldine
pilt trööstitu – kabelit on mitmeid kordi rüüstatud.“
Marek Roots loodab, et
järglased on huvitatud kabeli taastamisest esivanemate
rahupaigana ja soovib sinna
maetute säilmed uuesti vaimulikult matta. „Kui järglased
on nõus kabeli kõikidele avama, võiks sellest saada väi-

Marek Roots
loodab, et
järglased on
huvitatud kabeli
taastamisest
esivanemate
rahupaigana

ke raidkivi muuseum – vanu
hauaplaate on Keilas säilinud
palju.“
Raha kabeli renoveerimisprojektiks eraldas Muinsuskaitseamet. Marek Roots kinnitab, et projekti valmimine
on suur samm lõpliku renoveerimise poole, kuid reaalse-

teks ehitustöödeks hetkel veel
vahendeid ei ole.
Ohtu Meyendorffide kabel
pärineb 19. sajandi II poolest.
Tegemist neogooti grottkabeliga, mida Eestis leidub suhteliselt vähe. Keila kirikuaias on
neid lausa kaks –Ohtu mõisa
ning Ääsmäe kabel.

uudis

Noortekeskus ühines „Käi jala“ liikumissarjaga
Keila Noortekeskus
ühines septembris
alanud „Käi jala“
liikumissarjaga.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Sarjas osalejad kannavad sammulugejat igapäevaselt vööl
või taskus ning sisestavad
päevanäidu veebikeskkonnas
asuvasse personaalsesse treeningpäevikusse. Üldarvestuses
hoiab noortekeskus praegu 29.
kohta.
„Kuna noorsootöötaja töö
on üldiselt istuv ja tööajad
kaootilised, ei ole liikumiseks
palju võimalusi,“ selgitas sarjaga liitumise tagamaid Keila
Noortekeskuse töötaja Maret
Lepiksaar. „Igapäevaselt peaks
inimene kõndima 10 000 – 15

KEILA
KOOL

000 sammu. Näiteks terve
päev kestval koolitusel osaledes saab päeva sammude summaks vaid 2000, mis jääb oluliselt alla vajalikust sammude
arvust. Võistlusel osalemisega
propageerime nii noorte, kui
endi seas liikumist ja on hea
tõdeda, et nii mõnigi on hakanud kepikõndi harrastama.“
Pigem ongi sarjaga liitumine
mõeldud liikumise propageerimiseks, mitte esikohale pretendeerimiseks. Keila Noortekeskuse tublim kõndija on
juhataja Tiina Sinijärv, kes individuaalses arvestuses hoiab
hetkel tublit 82. kohta 260964
läbitud sammuga. Teisel kohal
on Maret Lepiksaar 225111
sammuga. Võistkondade arvestuses on Keila Noortekeskus hetkel 29. kohal.
Mareti sõnul on hea meel

Mareti sõnul on
hea meel
vaadata, kuidas
sarjast osavõtt
on kõiki
motiveerinud
ja igal
võimalusel
püütakse samme
juurde saada.
„Käi jala“
võistlus kestab
kuu aega ja
lõpeb
15. oktoobril

vaadata, kuidas sarjast osavõtt
on kõiki motiveerinud ja igal
võimalusel püütakse samme
juurde saada. „Kui iga päev
vaimset tööd teha, on väike
jalutuskäik tegelikult lausa vajalik,“ ütles Maret.
„Käi jala“ võistlus kestab
kuu aega ja lõpeb 15. oktoobril. Liikumisprogrammis saab
osaleda individuaalselt, või
vähemalt 5-liikmelise võistkonnana. Võistlus toimub iga
aasta mais ning septembris.
Keila Noortekeskus osales
programmis ka 2007. aastal,
mil see esmakordselt toimus.
Sarja eesmärgiks on kaasa aidata liikumiskultuuri loomisele ja arendamisele ettevõtetes,
organisatsioonides ja sõprade
hulgas. „Käi jala“ liikumissarja kohta saab täpsemalt lugeda
aadressilt www.kaijala.ee.

Keila Kooli vilistlaste kokkutulek

Sellel sügisel tähistab Keila Kool
hariduse andmise alguse 320. sünnipäeva. Ühtlasi möödub statsionaarse hariduse andmisest 144 aastat ja
keskhariduse andmise algusest 55
aastat. Nende oluliste tähtpäevadega
seoses ja traditsioone austades toimub laupäeval, 26. novembril 2011.
aastal vilistlaste kokkutulek.

Lühidalt
Sügise sünnipäevapidu
Keila Sipsiku lasteaias

Keila kirikuaias olevale Ohtu mõisa kabelile telliti renoveerimisprojekt. Algatus
kultuurimälestise korrastamiseks tuli
Muinsuskaitse ja Keila Miikaeli koguduse
koostöös.
kadi kroon-laur
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Kava:
10.00 Mälestusküünalde süütamine lahkunud õpetajate kalmudel
12.00-14.00 Vilistlaste, õpetajate ja õpilaste meeskondade vaheline korvpalliturniir Keila Tervisekeskuses
16.00-18.00 Kõik Keila linnas asuvad koolimajad on
avatud, võimalik minna vaatama ja meenutama
17.30- ... Vilistlaste kokkutulek uues koolimajas
(Ehitajate tee 1) eeskava ja tantsuga

Oodatud on kõik Keila Keskkooli, Keila I Keskkooli, Keila
Gümnaasiumi, Keila Õhtukooli ning Keila Kooli endised/
praegused õpetajad ja vilistlased. Osavõtumaks 10
eurot (maksta saab kuni 22. novembrini k.a), kohapeal
15 eurot. Osavõtumaksu palume kanda MTÜ KGÕ
arveldusarvele 102 200 140 830 16 (SEB Pank), maksekorraldusele palume märkida oma nimi ja lõpetamise
aasta. Täiendav info telefonil 6755 706 (Elo Eesmäe) või
e-posti aadressil lii.sepp@keilakool.ee (Lii Sepp)
Jääme Teid ootama, Keila Kool

Ilus suvi lõppes äkki tormi,
äikese ja vihmaga. Kätte on
jõudnud sügis – saagikoristusaeg. Sipsiku lasteaias on kombeks igal sügisel korraldada
sügisandide näitus. Sel aastal
keskendusime metsasaadustele, välja olid pandud ka laste
kunstitööd. Täname kõiki peresid, kes andsid oma panuse
meie toredasse ettevõtmisse!
Sügise sünnipäeva tähistasime lastega õues 23. septembril. Pidupäeva korraldas Naksitralli rühm õpetajate Helle
ja Külliga. Alustasime mängu
ja lauluga. Kõik lasteaia lapsed, ka kõige pisemad, õppisid
tantsides matkima puulehtede
keerlemist tuules ja tuletasid
meelde, millised on kase, tamme, vahtra, kastani ja pihlaka
lehed.
Laulule-tantsule
järgnes
õppemäng. Iga rühm pidi pildi
järgi leidma üles ühe puu, seda
uurima ja kirjeldama ning leidma, mis on valesti (puude alla
olid pandud valed viljad). Oma
avastusi sai iga rühm teistega
jagada. Nii õppisid kõik lapsed
puid paremini tundma.
Lõpetuseks sai iga rühm
uue pildi. Pildil oleva puu üles
leidnud, ootas lapsi selle all
üllatuseks
aedviljavaagen.
Tervislik suutäis kulus pärast
õuetralli marjaks ära. Lapsed
ise avaldasid heameelt: „Lahe
pidu oli!“.
Sipsiku lasteaia vanemõpetaja
Külli Kivilo

Loodi meeskond
puuetega inimeste
tegevuskeskuse
loomiseks
28. septembril toimus Keila
Sotsiaalkeskuses MTÜ Töötahe projekti „Lääne-Harjumaa
puuetega inimeste tegevuskeskus“ tutvustav avaseminar.
Seminari käigus moodustati 11liikmeline projekti meeskond,
kus on esindatud nii avalik
sektor (omavalitsuste esindajad, sotsiaaltöötajad), Lääne-Harjumaa Invaühing, MTÜ
Töötahe töötajad ja puuetega
inimeste pereliikmed. Seminaril lepiti kokku töökoosolekute
ajakava. Töökoosolekute käigus kaardistatakse piirkonna
teenuste vajadused ja probleemid, koostatakse kavandatavate teenuste sisukirjeldused,
ühine visioon ja tegevuskava
ning koostöös oma ala asjatundjatega, põhjalik finantsprognoos. Projekti lõppedes
esitatakse taotlus jätkuprojekti rahastamiseks, et plaanitud
tegevuskava ellu viia.
Projekti rahastab EestiŠveitsi
koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna sihtkapital.
Edvi Rand
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venekeelne veerg

Keila Linnavalituses
MUUSIKAKOOLI HOONE
MÜÜMISE TINGIMUSED
Linnavalitsus kinnitas linnale kuuluva kinnistu Haapsalu
mnt 25 kirjaliku enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu sõlmimise tingimused.
Kinnistu, asukohaga Harjumaa Keila linn Haapsalu mnt
25, on hoonestatud, maakasutuse sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, on
pindalaga 2182 m2. Kinnistul
asuvad: kahekorruseline Keila
Muusikakooli hoone, suletud
netopinnaga 407,5 m2, ühekorruseline sööklahoone, suletud netopinnaga 81,7 m2 ja
ühekorruseline kuur, suletud
netopinnaga 9,9 m2, ei ole
koormatud üürilepingutega.
Enampakkumise alghind on
84 000 eurot. Tagastamatu
osavõtutasu on 300 eurot ja
tagatisraha 3000 eurot, mis
tasutakse Keila Linnavalitsuse
arvelduskontole 221011747720
Swedbank kood 767 hiljemalt
7. novembriks 2011 märgu-

sõna all “enampakkumine”.
Kinnistuga tutvumiseks tuleb
registreeruda eelnevalt OÜ-s
Varahooldus (Keskväljak 15,
tel 6391420). Pakkumises
peab sisalduma pakkuja nimi
ja elukoht või asukoht ning
isikukood või registrikood;
nõusolek enampakkumises
osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel; dokumendid
enampakkumise
osavõtutasu ja tagatisraha
tasumise kohta; sõnadega
väljendatud pakkumise summa; pakkumise esitaja allkiri;
vajadusel esindaja volitusi
tõendav dokument.
Pakkumine esitada märgusõna
“enampakkumine” kandvas
kinnises ümbrikus hiljemalt 8.
novembril 2011 kell 11.00 OÜle Varahooldus, Keskväljak 15,
Keila.
VÄLJASTATUD EHITUS- JA
KASUTUSLOAD
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Koidu tn 27 asuva

üksikelamu laiendamiseks.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa Piibelehe tn 1 asuva üksikelamu laiendamiseks.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks
Spordi tn 9 kinnistul.
Linnavalitsus väljastas kasutusloa Spordi tn 1 asuva
üksikelamu püstitamisel ja
Tervise tn 23 // Barsbütteli tn
15 asuva üksikelamu püstitamisel.
MÄÄRATUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Keila Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused nr
8211 Keilas Linnamäe tee 23
asuvale 1490 m2 suurusel
elamumaa kinnistule üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 63 m2
ehitusaluse pinnaga elamu,
mis säilitataks.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Paldiski
mnt 17 kinnistul asuva Keila

Tervisekeskuse hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Kinnistu suurus on
10443 m2, sihtotstarve on
100% ühiskondlike ehitiste
maa. Keila Tervisekeskuse
hoone projekt on koostatud
1999.aastal AB Künnapuu &
Padik OÜ poolt. Hoone on
kasutuses 2001. aastast ning
vajab fassaadide, katuste ja
tehnosüsteemide
rekonstrueerimist ulatuses, mis tuleneb riigi lubatud heitkoguste
ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate vahendite kasutamise tingimustest
ning Keila Tervisekeskuse
poolsetest ja õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
Lähtudes vajadusest auditeerida Keila Lasteaed Vikerkaar
tegevuse vastavust kehtestatud nõuetele, raha kasutamise otstarbekust ning sihipärasust, määras linnavalitsus
teenistusliku järelevalve teostajad.

toimub volikogu istung

Teade AS Keila Vesi klientidele!
AS Keila Vesi teatab veevarustuse katkestusest reedel, 7.10.2011 kell 12.30-16.00 klientidele aadressil Põhja tn 8A, 10, 12A ning
12B. Võimalik veekvaliteedi häire.
Vabandame ebamugavuste pärast.
AS Keila Vesi

Keila Linnavolikogu 26. istung toimub
reedel, 7. oktoobril 2011.a. algusega kell
15.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Rahanduskomisjoni
esimehe valimine
2. Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

3. Revisjonikomisjoni liikme
valimine
4. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

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

Loodushariduspäev jõe pargis
Reedel, 7.oktoobril leiab Keila
jõe pargis aset loodushariduspäev. Hommikul viiakse läbi
viis 45-minutilise kestvusega
õppeprogrammi Keila koolilastele. Programmi käigus õpitakse
tundma tavalisemaid vees elavaid selgrootuid, õpitakse määrama tigusid, ujureid, liuskureid,
kaane, kiilide ning ühepäevikuliste vastseid. Programmi käigus püüatakse põhjakaapijate
ning kahvadega erinevaid vee-

selgrootuid ning pannakse nad
vaatluseks akvaariumisse. Kogunemine toimub iga programmi
algusajal Paldiski mnt lähedal
asuva jalakäijate silla juures.
Vees elavaid mutukaid tutvustav multimeediaprogramm
Kell 13.30 - 14.00 tutvustatakse Harjumaa Muuseumi saalis
Urmas Tartese koostatud multimeediaprogrammi „Mutukaelu
vees“.

Keila jõe matkaraja avamine
ja Keila jõge tutvustava voldiku esitlus toimub kell 15.00
Harjumaa Muuseumis. Oodatud on kõik huvilised.

Loodushariduspäeva läbiviimist korraldab Keskkonnaühing
Kivirik. Info ning eelregistreerumine: Marko Valker marko.
valker@gmail.com.

jate kui sõidukijuhtide poolt.
Jätkuvalt kontrollime kiivrite olemasolu. Tuletan meelde,
et kuni 16. eluaastani on kiivri
kandmine kohustuslik. Samuti
on soovitatav kiivrit kanda rulluiskude ja „tõuksiga“ sõites.
Nagu igal kooliaastal, on
hommikuti Paldiski mnt ja Pargi tänava ristmikul tihti suur
autodevool.
Vähendmaks
koormust nimetatud ristmikul
on soovitav linnast väljasõiduks kasutada aktiivsemalt
Männiku tänavat.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse

tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega 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.
Noorsood ja alaealisi puudutavates teemades palun ühendust võtta noorsookonstaabli
Liisa Kanguriga telefonil 612
4591 või eletronposti aadressil
liisa.kangur@politsei.ee.
Mõnusat suve lõppu ja turvalist alanud kooliaastat

Krimiuudised

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Septembrikuu
politseis
Kokku registreeris politsei Keila linnas 70 sündmust ja teadet. Väärtegusid ﬁkseeriti 57
korral, millest suurem osa olid
liiklusseaduse rikkumised. Tabati ka kolm alkoholi tarbinud

sõidukijuhti, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlust. Tabati mõned alkoholijoobes alaealised, kellega tegeleb edasi
noorsookonstaabel.
Kuritegusid pandi toime kahel korral. Mõlemad sündmused leidsid aset Kalda tänaval,
kus kortermaja trepikojast varastati jalgratas ning murti sisse sõiduautosse.
Viiel korral tabati poest pisivargad. Kuna ühel isikul oli
see juba mitmes kord, peeti
ta kahtlustatavana kinni ning
alustati kriminaalmenetlust.
Seoses kooliaasta algusega
oli politsei suurendatud jõududega väljas linna ristmikel. Fikseerisime rikkumisi nii jalakäi-

Сегодня в номере
Приглашение на концерт
10 октября в 17.00 в городской музыкальной школе
состоится концерт Эстонского союза музыкантов, в
котором примут участие известные музыканты: Сигрид
Куулманн-Мартин (скприпка) и пианист Марко Мартин. Программа концерта
состоит из произведений
романтического направления. Это прекрасная возможность для горожан послушать
замечательную
музыку. Вход на концерт
бесплатный. (стр 6)
Работы в Речном парке
В понедельник начались
подготовительные работы
по очистке левого протока
реки Кейла. Первый этап –
это вырубка кустарника по
берегам реки. Очистка русла
запланирована на более холодное время. По словам городского садовника Инге
Ангерьяс, помимо кустарника, будут срублены деревья,
представляющие опасность.
Из-за постоянного колебания уровня воды деревья
гниют и могут упасть. Поскольку тяжелая техника
работать на берегу не может
из-за особенностей грунта,
то все работы будут производиться вручную. В рамках
проекта
«Восстановление
течения воды в левой протоке реки Кейла» протока будет очищена от ила. На месте пересечения реки и
улицы Линнусе будет построен мост. Строительные
работы начнутся в апреле.
Проект финансируется Центром инвестиций в окружающую среду, финансовая
ответственность города в
проекте составляет 10%.(стр
1)
Социальное консультирование
Каждый человек, нуждающийся в социальной помощи, в первую очередь, встре-

Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi
avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon

6790700
1660
6780927
1343

чается с консультантом.
Социальная консультация –
это предоставление необходимой информации, касающейся прав человека и
защиты его интересов, а также помощь в решении конкретных проблем. Говоря
проще, это помощь при
оформлении документов на
пенсию, общение с различными учреждениями либо
банками, составление ходатайств для получения пособий и дотаций. Зачастую
бывает достаточно, если
найдется человек, который
просто выслушает. (стр 5)
Концерт пианистки Пирет Вяйнмаа
В среду, 12 октября в 19.00 в
зале Кейлаской музыкальной школы состоится концерт Пирет Вяйнмаа (пианино).
В
программе
концерта
произведения
Ф.Шуберта,
Л.Бетховена,
Э.Тубина. Помимо многочисленных сольных концертов, Пирет Вянймаа также
выступала солистом Эстонского государственного симфонического оркестра. В настоящее
время
Пирет
Вяйнмаа заканчивает докторантуру
Эстонской
Музыкально-театральной
академии. Вход на концерт
бесплатный. (стр 6)
О школьном питании
О проблемах школьного питания и возможностях финансирования в этом номере
городской газеты рассуждает член городского собрания
Ахти Ноор. Эта тема в связи
с уменьшением дотирования со стороны самоуправления является достаточно
обсуждаемой в последнее
время. Поскольку средств в
городской казне для дотирования школьного питания
во всех классах – от 1-го до
9-го – недостаточно, город
выбрал другой путь решения проблемы: был изменен
порядок выплаты социальных дотаций. (стр 2)

OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus

6391420
112
110
6124591
6045771
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sotsiaaltöö

Koduhooldusteenus aitab
toime tulla
Iga inimene, kes
sotsiaaltöötaja abi
vajab, puutub esmalt kokku sotsiaalnõustamisega.
riina sippol
KEILA SOTSIAALKESKUS

Sotsiaalnõustamine pakub abi
dokumentide
vormistamisel
pensioni- või sotsiaalkindlustusameti tarbeks, näiteks töövõimetuse vormistamisel või
avalduse esitamiseks pensionist maksuvabatulu arvestamisel. Tihti pöördutakse sotsiaalkeskuse poole abistamaks
suhtlemisel meditsiiniasutusega või pangaga, küsimaks võimaluste kohta taotleda abivahendit või rahalist toetust,
leidmaks rehabilitatsiooni või
hooldusteenuse pakkujat. Sageli ei olegi inimesele rohkem
vaja, kui leiduks keegi, kes tema
mure ära kuulaks.
Avahooldusteenused toetavad kodust toimetulekut
Avahooldusteenusteks nimetatakse neid sotsiaalteenuseid,
mis toetavad kodus elavate abivajajate toimetulekut ja sotsiaalset heaolu. Pimeda sügisaja
saabudes on sobiv aeg meelde
tuletada teenuseid, mis kergendavad eakate või erivajadusega
inimeste elu.
Koduhooldusteenus on abi
üksi jäänud eakale või puudega

inimesele tema kodus, eesmärgiga aidata toime tulla ja elada
võimalikult kaua iseseisvalt.
Koduhooldusteenust on õigus saada igal abivajajal - nii
eakal kui puudega inimesel.
Teenus on tasuta neile, kellel
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ehk siis lapsed või lapselapsed. Kui aga lapsed on olemas, kuid pereliimete eest
igapäevane hoolitsemine ei ole
võimalik, saab sõlmida hoolduslepingu, kus lepitakse kokku millist abi vajatakse ja kui
tihti teenust osutatakse. Sel juhul on teenus tasuline
Mida koduhooldustöötajad
teevad?
Reeglina külastavad hooldustöötajad klienti 1-2 korda nädalas, toovad talle poest vajalikud
toiduained, apteegist ravimid,
mõõdavad vererõhku, suhtlevad erinevate ametiasutustega,
vaatavad elektri- või veenäitusid ja edastavad need korteriühistule, maksavad makseid
pangas, aitavad kodu korras
hoida või viivad välja prügiämbri, toovad talvel puid ja
lükkavad lund, aitavad kodus
pesemist korraldada, viivad pesud pesutuppa jpm. Kõik tööd
ja tegemised lepitakse kokku,
lähtudes konkreetse inimese
vajadustest ja võimalustest.
Kindlasti ei ole hooldustöötaja
teenija või seltsidaam, kes kellegi eest kodutöid tegemas
käib. Aidatakse vaid neid, kes

Sotsiaalkeskuse töötajad keskuse 15. sünnipäeval
abi vajavad ja nimelt nendes tegemistes, mis tõesti tegemist
vajavad.
Lisaks hooldustöötaja abile
on meie klientidel võimalik tellida endale koju sooja suppi ja
saada transporditeenust sõiduks arsti juurde. Transporditeenuse ja supi eest tuleb tasuda,
vastavalt
kehtestatud
hinnakirjale. Näiteks maksab
transporditeenus perearstikeskusesse 0,64 eurot, linna eriarsti vastuvõtule aga 3,20 eurot.
Vältimatu sotsiaalabiteenus
Vältimatu sotsiaalabi on elukoha ja piisavate elatusvahenditeta isikule hädavajalike hoolekandeliste
abinõude

pakkumine, mis tagavad toidu,
riietuse ja ajutise peavarju.
Vältmatut sotsiaalabi osutatakse peavarjuta jäänud isikutele kodutute öömajas, mis asub
Jaama tänaval, Keila Baptistikoguduse ruumides. Öömajja sattunud inimene peab läbima algatuseks tuberkuloosikontrolli
ja kohustulikud hügieeniprotseduurid, mis tagaksid teiste
klientide ja töötajate ohutuse
nakkuste suhtes. Reeglina vajavad öömajalised sotsiaalnõustamist, abi dokumentide vormistamisel
ja
kontaktide
loomisel kodukandi või sugulastega. Öömajas pakutakse
klientidele ka õhtu – ja hommikusööki, võimalust pesta ennast ja oma riideid, saada tasu-

ta riideabi, mida linnaelanikud
sotsiaalkeskusesse lahkesti toovad. Püüame igati aidata kodutuks jäänud inimesi, kes soovivad välja rabeleda armetust
olukorrast. Aitame nii asjaajamisel, töö - või elukoha leidmisel eeldusel, et inimene ise on
huvitatud oma elukvaliteedi
parandamisest ja sellele ka ise
aktiivselt kaasa aitab. Paraku
on enamasti öömajja sattumise
põhjus alkoholism, mis on sageli inimese tahtmisest tugevam ega jäta kodututele valikuvabadust oma elu juhtida.
Kui aga tahtmis jagub, on
võimalik oma elujärge hakata
parandama
sotsiaalkorteris,
mida annab linna elukohata
ning sotsiaalteenuseid vajava-

haridus

Sügisene tervisenädal Laulasmaa Koolis
Laulasmaa Kool on tervist edendav kool ja
keskkonnaharidus ka üheks kooli sihiseadeks võetud. 19. - 23. septembril sai koolipere osa mitmetest huvitavatest tegevustest.
TIINA OJASSON-VÕSA
LAULASMAA KOOLI KLASSIÕPETAJA

REELI SIMANSON
LAULASMAA KOOLI DIREKTOR

Esmaspäev algas sportlikult
Keila valla koolide sügiskrossijooksuga, mis traditsiooniliselt toimub Laulasmaa Kooli
eestvedamisel. Õpilasi sai
kolme kooli peale nii palju, et
starte anti viieteistkümne lapse kaupa.
Teisipäeval tuli kooli külaline Päästeametist, sest tervist edendavas koolis on oluline teada, kuidas ohu korral
käituda ja kuidas üldse õnnetusi ära hoida. Laulasmaa
Kooli auditooriumis toimus
Keila komando esindaja loeng

teemal „112“ koos filmiga tuletõrjujate tööst, mida vaadati
hinge kinni pidades ja omavahel pärast elavalt arutledes.
Neljapäevaks jäi sügisandide ja hoidiste näituse avamine. Õhtul toimus koolis
lastevanemate üldkoosolek,
mille puhuks keerati hoidistepurkidelt kaaned maha ja
jagati välja lusikad. Kiidame
siinkohal kõiki lahkeid perenaisi ja disainerit, kelle purgi
sisu oli mokkamööda ja nägi
veel välja kah, retseptid juures ja puha! Retseptidest teeb
kool kogumiku, mida saab
järgmisel sügisel iga huviline
pere oma talvist varasalve kujundades kasutada.

Laulasmaa koolil on iga aastaaja jaoks lipp
Reede algas koolile juba traditsiooniks saanud lipuvahetuse tseremooniaga. Kas
teadsite, et Laulasmaa Koolil
on iga aastaaja jaoks isevärvi
koolilipp? Esimese klassi jütsid vahetasid suverohelise sügisepruuni vastu.
Laulasmaa Kool on alustanud sellest aastast agaralt
õpilaste üldpädevuste arendamisega, mille osaks on ka
koostöö- ja suhtlemisoskuste
arendamine, vastutuse võtmine ja teised eluks olulised
oskused. Nii saigi õuesõppe
tunnis lõimitud mitte ainult
õppeaineid vaid ka õpilasi
erinevatest
kooliastmetest.
Näiteks 3. ja 7. klassi õpilased
avastasid koostöös vahtraleheroosi meisterdamise, mille
juures läks vaja nii väikseid
sõrmi kui suuri sõlmesidujaid.
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Lühidalt
Kultuurimälestised said
Vikipeediasse
MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseameti
korraldatud
fotovõistlusele
„Kultuurimälestised Vikipeediasse“ esitas
septembrikuu jooksul 71 osalejat 3112 pilti 1717 kultuurimälestisest. Näiteks Keila linna 58
mälestisest tehti 18 mälestise
kohta 20 fotot. Linna muinsuskaitsealustest objektidest on
Vikipeediasse pildistatud 31%.
Keila vallas on 76 kultuurimälestist, millest 49 kohta tehti
kokku 59 fotot. Seega 64,5%
Keila valla muinsuskaitsealustest objektidest on nüüdseks
fotod Vikipeedias olemas.
Võistluse eesmärk oli täiendada vaba veebientsüklopeediat
piltidega Eestis muinsuskaitse
all olevatest objektidest ning
tuua muinsuskaitseteemasid
inimestele lähemale. Lisaks Vikipeedia artiklitele saavad kõik
soovijaid pilte vabalt kasutada
ka mujal. Äramärgitud töödest
koostatakse rändnäitus. Võistlus toimus „Wiki Loves Monuments“ nime all samaaegselt 18
Euroopa riigis. Kokku lisati rohkem kui 5000 osaleja poolt üle
165 000 foto. Iga maa parimad
fotod konkureerivad ka üle-euroopalise tunnustuse eest.

Uute reisirongide valmimise info on eraldi
portaalis
Edaspidi on kõigil huvilistel võimalik leida uudiseid Eesti Stadler FLIRT reisirongide valmimise kohta uus.elektriraudtee.ee/
teated aadressilt. „Juba täna
on seal avaldatud materjali
rongide valmimise etappidest,”
sõnas Elektriraudtee kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste. Rongide ehitusprotsess
on kulgemas tema sõnul plaanipäraselt ning lähinädalatel
alustatakse Stadleri tehastes
keredetailide valmistamisega.
„Aasta lõpuks peaksid esimesed Eesti Stadler FLIRT rongikered valmis olema,” sõnas
Kaareste. Uus.elektriraudtee.ee
kodulehekülg kajastab Elektriraudtee AS-i poolt läbiviidava
uute elektri- ja diiselreisirongide hanke kulgu.

Toitlustaja vahetusenõuedel toetajaid vähe

Nädala
tippsündmuseks
kujunes koostöö Eesti Loodusmuuseumiga. Seenenäitusele sätiti ritta eilne saak
(määrati 81 seeneliiki), alustati liblikate sirutamist, putukakastidesse piilumist ja putuktoidulisele taimele nälkja
söötmist. Üliagarad need

vaiksed loodusteadlased, kes
oma lugematutest varudest
tarisid meile nina alla ja seletasid imeliseks liivtatiku ja sinijalg-vöödiku, lakkrupiku ja
rädiriiska, kuldnoka ja kärbi,
seateo ja kaerasori elu.
Punasepõselist ja elamusterohket sügist meile kõigile!

Keskkonnas
petitsioon.com
lapsevanem Alar Salu poolt
allkirjade kogumine algkoolihoones toitlustaja vahetamiseks kukkus läbi ja aktsioon on
keskkonnast kustutatud. Alla
nädala nähtav olnud üleskutse
populaarsust ei kogunud. Tipphetkel oli antud ligikaudu 30
allkirja, millest mõni oli jõutud
ka tagasi võtta. Petitsiooni juures olnud foorumist oli aktsiooni algataja administraatorina
kustutanud mitmeid kommentaare, mis seadsid kahtluse alla
algataja väited.
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MUUSIKA

Puhas romantika Keila
Muusikakoolis
10.oktoobril kell
17.00 toimub Keila
Muusikakoolis Eesti
Interpreetide Liidu
10. hooaja esimene
kontsert, kus esinevad silmapaistev viiuldaja Sigrid
Kuulmann-Martin ja
tunnustatud pianist
Marko Martin.
EVA TEPPO

KEILA MUUSIKAKOOL

Kava koosneb kaunitest romantilistest teostest, mis ärgitab iga kuulaja meeli.
Kontsert annab võimaluse
linnaelanikel ja muusikakooli
õpilastel kuulata Eesti parimaid muusikuid oma kodulinnas. Et kontserdile saaks
tulla kõik soovijad, on kontsert külastajatele tasuta!
Sigrid Kuulmann täiendab
end hetkel Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia
doktorantuuris, kus tema juhendajaks
on prof. Mari Tampere-Bezrodny. Ta on täiendanud end
Yfrah Neamani juures õppeasutuses Guildhall School of
Music and Drama Londonis.
S. Kuulmann on rahvusvahelise H. Elleri nimelise viiuldajate konkursi ja mitmete teiste
konkursside laureaat.
Marko Martin on maailmatasemel Esther Honensi nimelise rahvusvahelise pianis-

tide konkursi laureaat (2000)
ning Gina Bachaueri nimelise rahvusvahelise pianistide konkursi auhinnavõitja
(1998). Tema pianismi iseloomustab energia ja lüürilisuse
köitev harmoonia, eriti Liszti,
Brahmsi ja Schuberti loomingus. Martin on õppinud Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias
prof. Peep Lassmanni käe all ja
Guildhall School of Music and
Drama´s, kus tema õpetajaks
oli Joan Havill. Marko Martin
on soleerinud The Philharmonia Orchestra (London), Calgary Philharmonic Orchestra
ja paljude teiste orkestrite
ees.

INFO

Kavas on järgmised
teosed:
Robert Schumann / Fritz
Kreisler - Fantaasia op 131
C.duur
Eugene Ysaye – Sonaat
sooloviiulile op 27 no 4
Ernest Chausson –
Poeem op 25
Cesar Franck – Sonaat
viiulile ja klaverile A-duur
Kontsert toimub 10.
oktoobril kl 17.00 Keila
Muusikakoolis

Ootame käsitööhuvilisi

KULTUURIKESKUSE

TARBEKUNSTIRINGIDESSE!
Tööd alustavad:

Kõhutantsu trennid
algajatele ja edasijõudnutele
Keila Kultuurikeskuses
Esmaspäeviti:
18.00 – 19.00 algajad
19.00 – 20.00 edasijõudnud
Neljapäeviti:
18.30 – 19.30 algajad
19.30 – 20.30 edasijõudnud
Esimene proovitund TASUTA!
Registreerimine/lisainfo
55 621 653 Ailisha
*
Tule vabasta end argimuredest, oodatud
on kõik huvilised
(vanusest ja kehakujust sõltumata)!
Tants teeb ilusaks!

Portselanimaal - 17.oktoober kell18.00
Keraamika - 6.oktoober kell18.00
Lapitööd - 10.oktoober kell16.30
Vitraaž - 18.oktoober kell 18.00
Kõik ringid võtavad vastu ka uusi liikmeid.
Info: kylliki@keila.ee või tel. 6045045

Keila Noortekeskus ootab taas
kõiki poisse ja tüdrukuid lauatennist
avastama ja harjutama.
Tunnid toimuvad endiselt
esmaspäeval ja kolmapäeval kell
16.30-18.00. Trennid on tasuta.
Info 5016447 Kalle.

Hõimupäevade raames toimub
12. oktoobril kell 18.30 Keila Baptistikoguduses (Haapsalu mnt 10 ) HÕIMURAHVASTE
ÕHTU. Külas Eesti Piibliselts, kes tutvustab
hõimurahvaste elulaadi ning piiblitõlkimise
tööd nende seas. Kohal näitus ugri-mugri kirjandusest. Avatud kohvik. Õhtut korraldavad
Keila Baptistikogudus ja EELK Keila Miikaeli
kogudus. Teretulemast kõigile!

Lühidalt
Aavo Talvar võitis
Balti karika ja Eesti
koolinoorte
meistritiitli
Laupäeval, 24. septembril
Järvamaal Aravetel peetud
kardivõistlus kuulus viimase
etapina nii Eesti meistrivõistluste (EMV) kui ka Balti karikavõistluste (BKV) kavasse,
samuti selgitati seal Eesti
koolinoorte meistrid.
Klassis Rotax Max oli
Aavo Talvar endale Eesti meistitiitli juba taganud.
Balti sarjas oli ta liider, kuid
kuna senisest viiest etapist
oli Aavo ühe vahele jätnud,
tuli karikavõidu nimel veel
kõvasti pingutada. Reedene
kvalifikatsioon näitaski, et
kõik on võimalik – Aavo sai
seal 13 võistleja hulgas alles
seitsmenda aja. Põhjus oli
lihtne: kvalifikatsioon toimus
osaliselt märjal rajal, Aavo
läks rajale slikkrehvidega
ja sõitis äärmiselt ettevaatlikult. Laupäeval võisteldi
juba täiesti märjal rajal ning
Aavol kulus vähem kui neli
ringi, et seitsmendalt kohalt liidriks tõusta. Võit tuli
12sekundilise eduga. Finaalis
ei andnud Aavo kaasvõitlejatele lootusepoegagi ning
kasvatas 20ringilise sõidu
lõpuks edumaa 18 sekundile.
See tõi Aavole Balti karika
(kümnest stardist kümme
võitu), samuti tuli ta omas
klassis Eesti koolinoorte
meistriks ja aitas Rocca Al
Mare kooli esikohani võistkondlikus arvestuses. Auhinnalisi kohti teenisid ka teised
Talvar Racingu sõitjad.

MUUSIKA

Pianist Piret Väinmaa
kontsert
EVA TEPPO

KEILA MUUSIKAKOOL

Kolmapäeval, 12. oktoobril
2011 kell 19.00 esineb Keila
Muusikakooli saalis pianist
Piret Väinmaa. Lisaks soolokontsertidele Eestis, Soomes,
Lätis, Inglismaal jm on Piret
Väinmaa üles astunud solistina ERSO ees ja paljudes
kammeransamblites. Praegu
on Piret Väinmaa lõpetamas
doktorantuuri Eesti Muusika
- ja Teatriakadeemias.
Kontserdil kõlab Ludwig
van Beethoveni kaheosaline
klaverisonaat e-moll op 90,
mis on helilooja üks roman-

tilisemaid teoseid, täis õnnelikke meloodiaid ning kirglikke puhanguid, kuid kust
ei puudu ka dramaatilised
pöörded. Ettekandele tulevad veel Franz Schuberti üks
armastatuim klaveritsükkel
“Neli eksprompti” op 90 ning
Eduard Tubina 2. klaverisonaat alapealkirjaga “Virmaliste sonaat”. Sonaadi helikeel
ja kujunditering on seotud
virmaliste ja põhjamaa temaatikaga, selles võib kuulda lapi
rahvaviise ja šamaanitrummi
hüpnootilisi rütme.
Tulge ja saage osa kaunist
klaverimuusikast! Kontserdile
sissepääs prii.

Sille Krooni
laulustuudio käis
Huittises
Ühine kontsert kohalike koolilastega toimus 1.oktoobril
Huittise koolis. Huittise koolilapsed astusid üles laulude
ja pillimänguga. Nende esitatud rütmid ja nn rütmilaulud
olid väga huvitavad. Keilast
esinesid Sille Krooni Laulustuudio ja Keila Muusikakooli lapsed. Keila Muusikakooli
õpilastest astusid üles Annabell Apri (klaver), Kristofer Apri (akordion), Maibrit
Kraam (flööt)ja Marie-Mette
Sakko (klaver). Laulustuudio
esitas laule tänavuse laulupeo kavast ning eesti tuntud
lastelaulude loojate uuemat
loomingut. Lapsed said esinemise eest palju kiita. Eriti
liigutavalt mõjusid koos kohalike lastega esitatud soomekeelsed laulud, mis jätsid
ka hea märgi eesti ja soome
muusikõpetajate koostööst.
Laulustuudiot juhendas Sille Apri, kontsertmeister oli
Pille Metsson. Reisi heale
õnnestumisele aitasid kaasa
lapsevanemad.

foto: ERAKGOU

sport

Judokad tähistasid
sügise algust turniiriga
Tartus
JAANUS PAALBERG
JUDOKLUBI OOKAMI

Oktoobrikuu esimesel imekaunil laupäeval peeti ülikoolilinnas IX Rahvusvaheline Sügisturniir. Tatamil käis ligi 170
noort judokat vanuses
9-14 aastat. Külalisvõistlejatena astusid üles meie lõunanaabrid kolmest erinevast
klubist.
Keila Ookamist oli võistlustules seekord kuus judokat, kes
kõik maadlesid suurepäraselt

ja eranditult kõik jõudsid ka
medalikohtadele. Kordaläinud
turniirilt nopiti kokku kolm
kuldmedalit, kaks hõbedat ja
üks pronksmedal.
Kirkaima autasu teenisid
Albert Ploom, Teet Asumägi ja
Mattias Rootalu, hõbemedali
tõid koju Sven-Magnus Sülluste ja Maarek Paalberg ning
pronksmedali võitis Edmond
Leping. Palju õnne võitjatele!
Koju sõideti rõõmsas meeleolus ja ühe kogemuse võrra jälle rikkamana.

Kuulutused
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Palju õnne!
30.09. 2011

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

Kai-Ketter Saari

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

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel. 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
„PARAADPORTREEDE
MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 6. november
Harjumaa Muuseum
„KAHE PÄEVAGA KORDA“
22. september – 23. oktoober
Harjumaa Muuseum
ÕUNA LUGU - KUNSTIRING
SIRLETT NÄITUS
6.oktoober – 30.oktoober
Keila Kultuurikeskus

kontsert
EESTI INTERPREETIDE
LIIDU KONTSERT
10. oktoober kell 17.00
Esinevad viiuldaja Sigrid Kuulmann-Martin ja tunnustatud
pianist Marko Martin.
Keila Muusikakool
PIANIST PIRET VÄINMAA
KONTSERT
12. oktoober kell 19.00
Keila Muusikakool
LINDPRIID
18. oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
18. november kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
Kino
“TÄITSA LÕPP” - KINOBUSS
- FILMITALGUD ESITLEB
11. novemeber kell 20.11

Tänuavaldus

Pilet:3/2/1,5€
Keila Kultuurikeskus

teater
“SINISED KILESUSSID
JALAS” - HANSAHOOVI
TEATER
7. oktoober kell 19.00 Pilet:
10€/8€
Monoetendus kahes vaatuses
Keila Kultuurikeskus
„VÄRVILINE KUMMUT“ - KURESSAARE LINNATEATER
23. november kell 11.00 Pilet:
3,5€
Lasteetendus
Keila Kultuurikeskus
„PETMINE“ – KURESSAARE
LINNATEATER
23. november kell 19.00 Pilet:
10€/ 8€
Keila Kultuurikeskus

sport
KORVPALL: HARJU KALEV/
KEILA VS. SK AUTSAIDER
9. oktoober kell 16.30
Keila Tervisekeskus
KALJU KAJAKI MÄLESTUSVÕISTLUS MALES
15. oktoobril kell 11.00
Oodatud on kõik malehuvilised, eriti Kalju Kajaki endised
õpilased
Eelregistreerimine tel
53478221
Harju Elektri saalis
JALGPALL: KEILA JK - SK
JÕGEVA NOORUS 96
16. oktoober kell 12.00
Keila kunstmuruväljak

muud üritused
HÕIMURAHVASTE ÕHTU
12. oktoober kell 18.30
Keila Baptistikoguduse

4.09.2011 kell 20.10 halvenes minu tervis
järsult. Kutsusin kiirabi. Mõne aja möödudes
saabus Keila kiirabi brigaad.
Olukord oli kriitiline, arst ja kogu meeskond

Südamlik kaastunne Ojasalu
ja Sumbaki perele

Aimi
Sumbak`i
kaotuse puhul.
Perek. Puumets, Räim
ja Liina
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ost/müük

DOONORIPÄEV
3. oktoober kell 10.00 – 15.00
Keila Tervisekeskuses
PETERBURI TSIRKUS
27. oktoober kell 10.00 ja
12.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK
26. novemeber
Keila Kool
TASUTA MÄNGIMINE HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel
kell 10.00-14.00
Väikelastele koos
täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo
www.hiirekese.ee

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) 145€ 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!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa saetud -l õhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10
rm laotud koorem, konteiner
2,16 rm, klotsid 40L võrkkottides. Halu pikkused vastavalt
Teie soovile 30-60 cm. Tel.
56642025.

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

Avaldame perekonnale
sügavat kaastunnet.
Keila linna PÜ

Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.
Õunamahl. Pressin Teie õunad mahlaks. Tel. 53321470.

töö
Ootame tööle juuksurit ja
maniküüri! Juuksur Keilas, Piiri
4. Info: 56481554, 56492388
või kohapeal.

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.

Keila Algkooli söökla pakub tööd kokale. Tel. 5054920,
6781006.

Maja projektid, detailplaneeringud. Tel. 5220023 M.Mikk

AS KeVa autokoolis algavad
10. oktoobril C-ja CE-kat. autojuhikursused. Reg. tel 6791473;
6791474.

Maja mõõdistamine, maja

Lõikustänupüha
9. oktoober kell 11.00
Jutlustab õp Arho Tuhkru
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund
12. oktoober kell 13.00
Koguduse maja
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
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Südamlik kaastunne
Ingrid Ojasalule perega
kalli ema

Aimi
Sumbak`i
surma puhul.
Piret ja Anne

Mälestame head töökaaslast

Helgi Kallast
Südamlik kaastunne
lahkunu omastele.
Endised töökaaslased
kauplusest „Aed“

Avaldame sügavat kaastunnet
Inna Kušljanskajale

Südamlik kaastunne
Elo Eesmäele kalli

Tädi

kaotuse puhul.
Keila Hariduse SA

Lahkus

Helgi Kallas

muu

Helgi
Kallase
kaotuse puhul.

Perekonnad: Uusoja, Makke,
Leemets ja Murumägi.

Avaldame kaastunnet
Inna Kušljanskajale

Abikaasa

Südamlik kaastunne
lähedastele.

surma puhul.

Uldrich, Ingrid ja
Tõnu peredega

Endised töökaaslased
Keila Terkost.

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veelgi kõrvus kõlab...
90. sünniaasta puhul
mälestavad

Aimi-Mall
Sumbak

Abikaasa

Helmut Nõu

kaotuse puhul.
PKC Eesti AS

pojad lastega

Täname, et olid
Leinavad lesk, lapsed ja
lapselapsed

Mälestame head ja abivalmis
naabrit

Sügistuul võttis sul käest, viis teele,
kust tagasi ei tulda...

Aimi-Mall
Sumbak`i

Aimi Mall
Sumbak

Südamlik kaastunne perekond
Sumbakile

Südamlik kaastunne
abikaasale, tütre ja poja perele

Aimi-Mall
Sumbak`i

Aimi
Sumbak’i
kaotuse puhul.

lahkumise puhul.
Mälestab I võimlemisrühm

Avaldame kaastunnet
lähedastele

22.07.1939 - 04.10.2011

H.Vint Sakust

Aimi
Sumbak`i

Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.

kogudus

tegutsesid professionaalselt, tegid kõik võimaliku ja rohkemgi veel, et mind elule tagsi tuua,
mille eest neile suurim tänu.

Mälestame

paberid korda. Tel. 5220023
M.Mikk

Mälestavad Helmi perega,
Valve ja Ants

Avaldame siirast kaastunnet
abikaasale, lastele, lastelastele
ja lapselapse lapsele.
Perek: Tomingas, Ader, Kõreste,
Tader, Värav, Põldmaa, Markus,
Viisitamm, Teemets, Rosin, Este,
Arved ja Vilve

4. II 1939 – 30.IX 2011
Meie siiras kaastunne perekond
Ojasalule ja Sumbkaile.
Nurk, Nuunepuu,
Jakobson, Jõe
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Nädalalõpu
pakkumine -20%
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VEO- ja
KOLIMISTEENUS
Teenindame 7
päeva nädalas
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Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

12.oktoobril
kell 15.00-17.00
toimub Keila Aiandus- ja
Mesindusseltsi hoones
Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
sügis-ja talvejalatsite
müük.
Talvejalatsid lambavilla
voodriga.
Väga soodsad hinnad!

AS KeVa võtab Keila
tanklasse tööle

KLIENDITEENINDAJA
Töö vahetustega,
väljaõpe kohapeal.
CV saata
e-post: keva@hot.ee;
Tel. 679 14 73 või
679 14 70

Ensto on rahvusvaheline tööstuskontsern, mis projekteerib,
toodab ja turustab elektritarvikuid
aastast 1958.
Eestis tegeleb Ensto metalltoodete
tootmise, plastmassi survevalu
ning elektritarvikute koostamise ja
müügiga. Eestis asuvad Ensto tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab
kokku ligi 450 inimest.
www.ensto.ee

Otsime Keila tehasesse

laohoidja - tõstukijuhti
Kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• kaupade ja materjalide vastuvõtt ja ladustamine;
• kaupade ja materjalide märgistamine ja pakkimine ning
valmistoodangu väljasaatmine;
• kaupade ja materjalide väljastamine tootmisele;
• jooksvad tööd laos vastavalt vajadusele.
Eeldame:
• keskharidust
• kohusetundlikkust,täpsust ja pingetaluvust
• head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
• valmisolekut töötada kahes vahetuses
• töökogemust laos
• tõstukijuhi lubade olemasolu
• algtasemel arvutioskust
Kasuks tuleb:
• julgus arenevas ettevõttes uute väljakutsetega tegeleda
Tööle asumise aeg: november 2011
Töö toimub kahes vahetuses
Pakume huvitavat tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses, tööalaseid koolitusi, sõbralikke töökaaslasi, kaasaegseid
töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, oskustele
ja tööle vastavat töötasu ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka
täiendavat talvepuhkust.
Kandideerimine toimub ainul läbi CV Keskuse kuni 31. oktoobrini 2011.
Palume ära märkida CV-s oma palgasoov.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 07. novembril 2011.
Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei saadeta.

