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kasulik teada

Eesti lipu päevadest

meelespea

Keila on võimekamate
omavalitsuste edetabeli
esikümnes
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15. oktoober –
hõimupäev
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Keila reoveepuhasti
territooriumil
hakatakse tasuta
vastu võtma haljastusja pargijäätmeid:
• puulehed
(võib sisaldada ka käbisid)
• oksad		
(max tüve läbimõõt 8 cm)

Keila on
Läänemere
Linnade Liidu
juhatuse liige ja
Eesti juhtivlinn

Haljastus- ja pargijäätmeid võivad tuua Keila
linna elanikud.
Keila reoveepuhasti on haljastus ja pargijäätmete vastuvõtuks avatud:
19. oktoobrist kuni 16.
novembrini, igal kolmapäeval kell 10.00 – 15.00.
Vajadusel piiratakse ja/või
pikendatakse
vastuvõtu
aega.
Keila Vesi korraldab aiajäätmete vastuvõtu ka vähemalt
ühel nädalavahetusel. Täpne
aeg selgub lähiajal.
Pane tähele!
* Sooviga tuua ühel vastuvõtupäeval rohkem kui 1m2,
on vajalik eelnev kokkulepe!
* Laadimine selleks ettenähtud konteinerisse toimub
RVP töötaja juuresolekul!
* Transportimisel kasutatavad pakendid/taara tühjendab tooja selleks ettenähtud
kogumiskonteinerisse ja võtab lahkudes endaga kaasa!
* Haljastus- ja pargijäätmed
ei tohi sisaldada ükskõik mis
laadset muud prahti!
* Jälgida vastuvõtu aegu!
Selleks mitteettenähtud
kohta jäätmete mahapanek keelatud!
Lisainfot saab telefonil 6 781
251 või e-mailil puhastus@
keila.ee

rahvatants

Liepajas 6. oktoobril
lõppenud Läänemere
Linnade Liidu XI peakonverentsil valiti Liidu Eesti
juhtivlinnaks Keila linn.

lk 3
uudis
Foto: kadi kroon -laur

Keila linna veemajandusprojekti raames valmib
trummelkomposter
Keila linnas asuva reoveepuhasti (RVP)
territooriumil valmib kinnine
reoveemuda trummelkompostimise
süsteem ja nõuetele vastav valmiskomposti ladustusplats, mis võimaldab reoveemudast toota peamiselt haljastuses
kasutatavat kompostmulda.
Trummelkomposter kujutab
endast komplekti masinatest

ja seadmetest, mis on projekteeritud, et saavutada hästi

Keikali
tantsuansamblid
ootavad uusi liikmeid
lk 6

aereeritud kvaliteetne kompostmuld, eesmärgiga reoveepuhastamisel tekkiva liigmuda taaskasutusse suunamine.
Komposteerimisel kasutatakse
peamise tugiainena turvast,
samas võib osaliselt juurde lisada ka haljastus- ja pargijäätmeid, mille tarbeks hangiti ka
oksapurusti.
Mudakäitlussüsteemi väljaehitamise kogumaksumuseks

kultuur

kujunes 1,41 miljonit eurot
(22 miljonit krooni), projekti finantseeris 29,3% ulatuses AS Keila Vesi ning 70,7%
ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (rakendusüksus
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus). Projekteerimis-ehitustöid teostas AS Harju Ehitus,
trummelkompostimise
tehnoloogia töötas välja Soome firma Preseco OY.

Elektrirongis
jagatakse Keila
noorteinfot
19.-26. oktoobril toimub
üle-eestiline noorsootöö
nädal, mille raames tutvustatakse nii noortele kui
täiskasvanutele noorsootöö võimalusi ja jagatakse
positiivseid kogemusi.

lk 5

Ehtekoda
ja palju muud
kultuurikeskuses
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Eesti lipu päevadest
Sinimustvalge lipu
heiskamisega muudame olulised sündmused ja tähtpäevad pidulikumaks.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

gert uiBoaed
RIIGIKANTSELEI SÜMBOOLIKANÕUNIK

Vahur Keller

„Näe, see on Eesti kõige vanem säilinud teatrinukk - marionett Tiiu 1938.aastast, aga need on ilmselt kõige suuremad
india varjunukud Euroopas. Neid nukke oled ilmselt näinud jah?
Buratinot teavad kõik ja see puutetundlik ekraan annab ülevaate… “ räägib Nukukeskuse kunstiline juht Vahur Keller. Nukukeskuse ja Jaapani suursaatkonna koostöös saabub järgmisel
nädalal Tallinnasse 160 aastase ajalooga Koryu Nisikawa trupp
Jaapanist. Truppi esitleb Tallinn Treff Festival, mille kunstiline
juht on samuti Vahur.
Pole ime, et Vahur tunneb end Nukukeskuse muuseumis
kui kodus. Ta on Eesti tuntuima nukuteatri 60. hooaja algusest
alates Tallinna Nukukeskuse kunstiline juht. „Jaapani trupp viljeleb …“ alustab Vahur pikka loengut trupi nukustiilist ja sellele
võrdluseks näiteid tuues lääne, vene ja muudest nukukoolkondadest. Jutt võiks täita kogu lehe. Räägitu meenutab, ei – ongi
lühiloeng kultuuriloo ühest väärikast valdkonnast. „ Me olemegi
teadlikult läinud nukuteatrisse sügavuti. Kes siis veel, kui mitte
meie? Seda enam, et valdkond on niivõrd põnev. Oma igipika
ajalooga on nukuteater niivõrd mitmekesine, laia vormiliste
ja tehniliste võimalustega, ta on täiesti omaette kunstivorm,
täiesti erilaadne teatri tegemise viis...“ Nukukeskus annab sellest kõigest enam kui ainult aimu. Muuseum ja kogu keskus on
sellisel kujul maailmas ainulaadne ja paljudele eeskuju.
Kevadel valiti Vahur rahvusvahelise nukuteatrite ühenduse
UNIMA Eesti keskuse presidendiks. Kuigi Vahur ei ela 90-ndate
algusest enam Keilas, on ta endiselt Keilaga tihedalt seotud perekonna kaudu ja peab Keilat oma lapsepõlve- ja kodulinnaks.
Pärast põhikooli hakkas ta käima Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ja kolis peagi Tallinna. Edasi tuli Muusikaakadeemia. Ja
siis lõpetas saksofonist 2000.aastal lavakunstikateedri lavastajana. Ainuüksi nukuteatris on Vahur lavastanud kümmekond
etendust. Järgmine on jõuludeks valmiv „Karlsson Katuselt“.
Novembri alguses saabub Tallinnasse vähemalt 15 riigi nukutegelaste koorekiht, et luua Põhja-Ida-Euroopa Nukukunstide
keskus.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Näiteks heiskame Eesti lipu
sünnipäevadel, kooli lõpetamise, abiellumise ja miks mitte ka
pensionile jäämise puhul. Kuid
peale perekondlike oluliste
sündmuste on olemas ka meile
kõigile ühiselt olulised rahvuslikud tähtpäevad, mil heiskame
Eesti lipud. Inimesi seob kokku
ühine minevikukogemus ja ühised väärtused. Selle ühtsustunde üheks väljendamisvormiks
on lipu heiskamine neil ühiselt
oluliseks peetavail päevadel.
Riiklikud lipupäevad
Riigikogu on kehtestanud 18 lipupäeva. Oma sisult võib need

jagada kolme rühma: omariikluse, pereväärtuste ning kultuuriga seotud sündmused ja tähtpäevad. Kõige enam on meil
omariiklusega seotud lipupäevi:
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, Tartu rahu aastapäev,
iseseisvuspäev, Euroopa päev,
võidupüha, taasiseseisvumispäev, Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa
Parlamendi valimise päev ning
rahvahääletuse toimumise päev.
Pereväärtusi kätkevaid lipupäevi on neli: emade-, leina-, teadmiste- ja isadepäev. Meile ainuomase
kultuuriga
seotud
lipupäevi on samuti neli: emakeelepäev, Eesti lipu, jaani- ja
hõimupäev.
Uus lipupäev
Käesoleval aastal lisandus üks
lipupäev – hõimupäev. Seda tähistatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval. Hõimupäev on
soome-ugri rahvaste ühtehoid-

mise päev. Hõimupäeva eesmärgiks on teadvustada eestlaste kuulumist soome-ugri
rahvaste perre ning sellega
väärtustatakse ühist pärandit.
1931. aastal langetas Helsingis toimunud soome-ugri IV
kultuurikongress otsuse hakata
tähistama oktoobrikuu kolmandal nädalavahetusel hõimupäeva. Eestis tähistati 1930-ndatel
aastatel hõimupäeva kontsertide, aktuste ja koosviibimistega
kooli- ja vallamajades. Paljudes
kohtades võis Eesti lipu kõrval
näha Soome ja Ungari lippu
lehvimas.
Eesti okupeerimine katkestas hõimupäeva tähistamise
traditsiooni. Taasiseseisvumise
järel hakati taastama ka hõimupäeva tähistamist. Kui algselt
leidis hõimupäev vastukaja ennekõike koolides, siis praeguseks on kaasa tulnud erinevad
haridus- ja kultuuriasutused
ning kodanikuühendused. Rii-

gikogu kehtestas hõimupäeva
lipu- ja riikliku tähtpäevana 17.
veebruaril 2011. aastal.
Heiskamine südame sunnil
Riigikogu kehtestatud lipupäeval ei ole lipu heiskamine kohustuslik. Samas ootab riik ja
kaaskodanikud, et vähemalt
kolmel päeval aastas – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval – oleksid lipud heisatud kõikidele äri-,
elu- ja büroohoonetele. Soovituslikult heiskame Eesti lipud
ka kõikidel teistel riiklikel lipupäevadel.
Lippude heiskamisega anname märku isiklikest rõõmu- ja
kurbusepäevadest ning väljendame ka ühiseid väärtuseid ja
ideaale. Isiklikel tähtpäevadel
heiska Eesti lipp oma koduõues,
meile kõigile olulistel tähtpäevadel katame aga kogu Eestimaa sinimustvalgete lippudega!

Lipupäevad

allikas-: erakogu

3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Vabadussõjas
võidelnute mälestuspäeva tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse eest
võidelnuid.

Emakeelepäev meenutab, et eesti
keel vajab tähelepanu ning et eesti
keele puhtus ja püsimajäämine sõltub eesti keele kandjatest ja kasutajatest endist.

2. veebruar – Tartu rahulepingu
aastapäev. Tartu rahulepinguga
tunnustas Nõukogude Venemaa tingimusteta Eesti Vabariigi iseseisvust,
määrati kindlaks Eesti-Vene riigipiir ja
kooskõlastati vastastikused julgeolekutagatised.

9. mai – Euroopa päev. II maailmasõja lõpu viienda aastapäeva puhul
pidas Prantsuse välisminister Robert
Schuman kõne, milles tõi esile Euroopa lõimumise kui tee, mis tagab
sõjajärgsele Euroopale rahu ning viib
õitsengule.

23. juuni – võidupüha. Võidupüha
märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust. 23.
juunil 1919. a oli Vabadussõja üks
murdepunkte: sel päeval võideti tagasi Võnnu. Pärast seda murti Saksa
vägede vastupanu kogu rindel ja juuli
alguses sõlmiti vaherahu.

24. veebruar – Eesti iseseisvuspäev. Eesti iseseisvuspäev on riigi
ja rahva pidupäev. Iseseisvuspäev
märgib rahva enesemääramisõiguse
teostumist. 24. veebruaril 1918. a avaldas Päästekomitee „Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele”, milles kuulutati
välja Eesti Vabariik.

Maikuu teine pühapäev – emadepäev. Emadepäevaga austatakse ja
väärtustatakse emade rolli ühiskonnas.

24. juuni – jaanipäev. Jaanipäev on
ürgne eestlaste pidupäev. Jaanipäev
on kultuuriline side põhjala ja muinas-eestlusega.

4. juuni – Eesti lipu päev. Eesti lipp
on eestluse kandja. Eesti lipu päeva
tähistatakse Eesti Üliõpilaste Seltsi
sinimustvalge lipu õnnistamise aastapäeval.

20. august – taasiseseisvumispäev. Taasiseseisvumispäeval lõppes
okupatsioon Eesti Vabariigis. 20. augustil tegi Eesti Vabariigi Ülemnõukogu koostöös Eesti Komitee esindajatega otsuse taastada Eesti riiklik
iseseisvus.

14. märts – emakeelepäev. Eesti
keelde on talletatud meile ainuomane kultuuri- ja minevikukogemus.

14. juuni – leinapäev. Leinapäeval

meenutatakse okupatsioonivõimude
poolt represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud
isikuid.

1. september – teadmistepäev.
1. septembril algab traditsiooniliselt
koolides õppetöö. Teadmistepäeval
osutatakse erilist tähelepanu kooliteed alustajatele, kuid üldisemalt ka
haridustöötajatele.
Oktoobrikuu kolmas laupäev –
hõimupäev. Hõimupäev on soomeugri rahvaste ühtehoidmise päev. Sellega väärtustame ühist pärandit ning
avaldame toetust soome-ugri rahvaste kultuurilistele püüdlustele.
Novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev. Isadepäevaga austatakse
isasid ja tähtsustatakse isade rolli laste kasvatamisel. Isadepäev on kõigi
isade ja perede ühine tähtpäev.
Valimiste ja rahvahääletuse
toimumise päev. Valimised ja rahvahääletus on kõige otsesem demokraatia väljendus. Rahvas kui
kõrgeima võimu kandja sekkub siis
otsustusprotsessi.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
Eelmisel reedel tõi LC Keila Lions klubi
sotsiaalkeskusesse 30 kotti kartuleid. Juba kolm aastat
on heategevusklubi LC Keila Lions toatanud abivajajaid
talvekartulitega.

Keila nädalaleht

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

Foto: VALDUR VACHT
Muusikakooli toimunud Interpreetide liidu
10. hooaja avakontsert anti täissaalile. Esinesid viiuldaja
Sigrid Kuulmann-Martin ja pianist Marko Martin.

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

trükk:
Printall

Reedel tutvustati Harjumaa Muuseumis
uut Keila jõge tutvustavat voldikut.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: kadi kroon-laur

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

Keila linn on võimekamate
omavalituste edetabeli esikümnes

Esmaspäeval avaldati Eesti edukaimate
omavalitsuste edetabel ehk kohalike omavalitsute võimekuse indeks. Esikümnes
suuri muutusi ei ole aasta vältel toimunud ning on hea meel tõdeda, et Keila linn
platseerub edetabelis 10. kohal.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Kohalike omavalituste võimekuse all mõistetakse mõõtu,
mis näitab omavalitsusüksuste
võimete summat (potentsiaali) midagi ära teha, kuid see
ei sisalda kohaliku omavalitsemise ning kohalike teenuste kvaliteedi ning efektiivsuse
näitajaid. Samuti ei hinda see
võimekuse ja vajaduse omavahelist suhet.
KOV võimekus sõltub tugevalt KOV-üksuse elanike
arvust, seega mida rohkem
elanikke, seda võimakam on
omavalitsus. Samuti võib ede-

tabeli järgi öelda, et võimekamad omavalitsused on pealinna ümbruses – esikümnest
lausa kaheksa omavalitsust on
Harjumaalt. Mujalt Eestist õnnestus esikümnesse pääseda
Kuressaarel ning Tartul.
Keila linnapea Tanel Mõistus on rahul Keila stabiilse
positsiooniga viimaste aastate
jooksul. „See näitab ühtlast
arengut ja stabiilsust. Tabeli
koostamisel arvestatakse mõõdetavaid suurusi ja on koostaja
väärtushinnangute
kohaselt
hinnatud. Ma ei võtaks indeksit lõpliku tõena, vaid kui ühte
mitmest võimalikust edetabelist. Sellegi poolest tunnen

heameelt kõrge koha üle, kuna
arvan samuti, et Keila on tasemel.“
KOV võimekuse indeksit
koostatakse kolmandat aastat,
käesolev indeks hõlmab perioodi 2007-2010. Keila vald
asub võimekuse edetabelis 57
kohal.
Analüüsi «Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse
indeks 2010» viis siseministeeriumi tellimusel läbi konsultatsiooni- ja koolituskeskus
Geomedia. Analüüsis arvestati näiteks rahvastikuregistris
registreeritud elanike arvu,
ülalpeetavate määra, rahvastiku taastootmispotentsiaali,
majandusüksuste arvu 15-64
aastaste elanike kohta, tööandjate poolt loodud töökohti, töökoha keskmist väärtust,
majanduse mitmekesisust ja
elanikkonna keskmist tulu.
Analüüs on täis mahus leitav siseministeeriumi kodulehelt.

Elering ning Harju, Lääne
ja Pärnu maavanemad
sõlmisid uue kõrgepingeliini rajamise alustamise
koostööleppe

Kululiigi osatähtsus
Keila linna eelarve
kogukuludes
(2010)

2007

2008

2009

2010

Rahvaarv

9 341

9 420

9 636

9 790

Elussünnid

91

90

125

111

Surmad

96

86

84

87

Tulud kokku

9 497,4

10 908,7

10 206,7

9 288,8

Kulud kokku

8 906,7

12 487,4

9 969,4

8 998,3

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot

808,16

928,70

871,44

865,68

Brutotulu saajad
keskmiselt kuus

4 560

4 605

4 212

4 059

Koolid

4

5

3

3

Õpilased

1 339

1 298

1 270

1 302
www.stat.ee
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Keila on Läänemere Linnade Liidu juhatuse liige
Liepajas 6.oktoobril lõppenud Läänemere
Linnade Liidu XI peakonverentsil (Union
of the Baltic Cities ehk lühendatult UBC)
valiti Liidu Eesti juhtivlinnaks varasema
Kärdla asemel Keila linn.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Ühtlasi valiti Keila linna Läänemere Linnade Liidu juhatusse, kus linna esindab linnapea
Tanel Mõistus. Keila linn on
Eesti juhtivlinna positsioonil

KEILA
KOOL

ja liidu juhatuses järgmised
kaks aastat. „Keila eesmärk on
läbi Läänemere Linnade Liidu
leida usaldusväärseid partnereid ning erinevaid rahastusvõimalusi“. Rakvere linnapea
Andres Jaadla valiti Läänemere
Linnade Liidu üheks asepresi-

dendiks, seega tiheneb oluliselt Keila ja Rakvere linnade
vaheline koostöö. „Kuna Keilas
hetkel puudub ametnik, kes välissuhete ja arendustegevusega
tegeleks ja vastavat ametnikku
praegu kavas tööle võtta ei ole,
loodame selles osas Rakvere
abile,“ ütles Tanel Mõistus.
Läänemere Linnade Liit loodi 1991. aastal Poolas, Gdanskis. Kunagi 32 linnaga alustanud organisatsioon ühendab
täna 106 linna kõigist 10 Läänemerega piiri omavast rii-

gist. Läänemere Linnade Liidu
põhieesmärk on edendada ja
tugevdada koostööd ja kogemuste vahetust Läänemere
regiooni linnade vahel ning
kaitsta regiooni ühiseid huvisid regionaalsel, rahvuslikul,
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.
Läänemere Linnade Liit seisab liikmeslinnade huvide eest
rahvusvahelistes
organisatsioonides, nii on Läänemere
Linnade Liidul oma esindus
ka Euroopa Liidu juures. Kord

kahe aasta jooksul toimub organisatsiooni üldkonverents,
kus kohtuvad kõik liidu liikmed. Juhatus kohtub reeglina
kolm korda aastas.
Läbi kolmeteistkümne UBC
komisjoni on võimalik erinevates koostööprogrammides osaleda ja eesmärkide saavutamiseks üheskoos erinevatest EL
fondidest raha taotleda. Keila
on teinud koostööd UBC spordikomisjoniga. Eestist kuulub
Läänemere Linnade Liitu 18
linna.

Koolielu korraldamise meeskond Keila Koolis

Lisaks igapäevasele õppetööle
toimub koolis ka
vilgas tunniväline
tegevus. Milline on
meeskond, kes Keila
Kooli selle poolega
tegeleb?
elo eesmäe
KEILA KOOL

Koolielu korraldamise meeskonda kuuluvad Reet Hanni,
Kai Kulbok, Priit Oks ja Elo
Eesmäe.
Reet on algkoolimaja huvijuht ja muusikaõpetaja. Tema
tegeleb enamasti nende lastega, kes õpivad klassides 1-4.
Reet hoolitseb selle eest, et
kõik vahvad tradistioonid
algkoolis on hoitud ja edasi-

kantud, koolielu mitmekesine. Reet tegeleb kooli väiksemate õpilastega, nende jaoks
on tähtis õppida läbi mängu.
Saladuskatte all avaldame, et
sageli esineb Reet üritustel
sipelgas Kuksi rollis. Samuti
koordineerib Reet algkoolimaja õpilasaktiivi tegevust.
Kai on põhikooli- ja gümnaasiumimaja huvijuht ning
Kooliteatri Roheline Kass
eestvedaja. Kai põhitegevus
on erinevate õpilasürituste
korraldamine, kus õpilased
saavad nii planeerimises kui
korraldamises ise kaasa lüüa.
Samuti aitab Kai õpilastel
ettevalmistada esinemisi väljaspool kooli harjutadades
nendega lavalist liikumist ja
kõnet. Kai peab ürituste korraldamisel oluliseks õpilastele
isetegemise rõõmu ja eduela-

Elo Eesmäe, Kai Kulbok, Reet Hanni, Priit Oks
muse pakkumist.
Priit on arendusjuht, tema
õlul on Keila Kooli karjääriõpetus ja õpilastele tulevaste
ametite tutvustamine. See
eeldab tihedat koostööd erinevate asutuste, lapsevanemate ja teiste koolidega, kes
ametiõpetamisega tegelevad.
Sellel õppeaastal käivitub koolis kogemuste akadeemia, mis
pakub loenguid nii õpilastele
kui ka täiskasvanutele. Priidu

teiseks tegevusvaldkonnaks
on huviringide töö koordineerimine, siinjuures on oluline, et huvitegevus täiendaks
õppetööd, annaks juurde uusi
teadmisi, kuid oleks lastele
huvitav ja kaasahaarav.
Kommunikatsioonijuht Elo
tegeleb infoliikumisega koolis. Tema õlul on kooli koduleht, lapsevanemate list ning
teised ametlikud ja vähem
ametlikud infokanalid. Keila
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Kooli uus koduleht peaks saama avalikuks novembri alguses. Oluline on, et kõik kooliga seotud osapooled oleks
õigel ajal sündmustest informeeritud ja kaasatud. Lisaks
korraldab Elo kooli ametlikke
üritusi ja tegeleb kooliruumide rendiga.
Lisaks ametlikule tööjaotusele on koolielu korraldamise
meeskonnal oluline koos tegutseda.

Eesti elektrisüsteemihaldur Elering ning Harju, Lääne ja Pärnu
maavanemad sõlmisid 12. oktoobril 2011 koostööleppe planeeritava Harku–Lihula–Sindi
trassi asukoha planeerimiseks
läbi kolme maakonna. Planeeritava kõrgepingeliini valmimisel
paraneb kogu Eesti mandriosa
ning eriti Lääne-Eesti ja Tallinna
piirkonna elektrivarustuskindlus. Liini valmimine võimaldab
võrguga liituda uutel kohalikel
keskkonnasõbralikel elektritootjatel ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Uus
elektriühendus on samuti oluline elektrituru arendamiseks
Balti riikide ja Kesk-Euroopa
ning Skandinaavia vahel. Harku-Lihula-Sindi marsruudil on
olemasolevate 110 kV õhuliinide
trasside pikkus ~170 km. Planeeringuga kinnitatud trassile
ehitatakse kaheahelaline õhuliin, millel paigaldatakse ühistele
mastidele 330 kV ja 110 kV ahelad ning kiudoptiline piksekaitsetross. Kaks erineva pingega
liiniahelat hakkab paiknema
ühistel mastidel, et vähendada liini kaitsevööndi alla jäävat
maad ja seeläbi ka maaomanikele kaasnevaid piiranguid.
Elering plaanib Harku–Lihula–Sindi uue kõrgepingeliini ehitushanke välja kuulutada 2016.
aastal, liin peaks valmima aastal
2019.

Elektriraudtee teenindas
üheksa kuuga 2,1 miljonit
reisi
Elektriraudtee AS rongidega
sõideti 2011. aasta esimese 9
kuu jooksul 2,15 miljonil korral.
Võrreldes 2010. aasta sama
perioodiga langes reiside arv
3,2%. 2011. aasta 9 kuu piletitulu
oli 1,7 miljonit eurot. 2010. aasta
sama perioodiga võrreldes on
müügitulu tõusnud 1,7% võrra.
Elektrirongide sõiduplaani pikalt
mõjutanud Eesti Raudtee läbiviidavad Aegviidu-suuna rööbasteede remonttööd on peagi
lõppemas. “See loob eelduse
kiireks ja stabiilseks reisirongiliikluseks lähitulevikus,” sõnas
Elektriraudtee müügijuht Norbert Kaareste. Möödunud aasta
sügisel allkirjastas ettevõte uute
reisirongide hankelepingu, mille
tulemusel juba järgmise aasta
novembrikuust alates saabuvad Eestisse Stadler FLIRT reisirongid. „Kokku hangib Elektriraudtee 20 elektrirongi ning 18
diiselrongi, millega aitame tõsta
reisirongiliikluse
atraktiivsust
ning konkurentsivõimet üle terve Eesti,“ sõnas Kaareste. Elektrirongide soetamist ﬁnantseeris
85% ulatuses Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfond.

4

Uudised

Keila Linnavalituses
NOORTE HUVITEGEVUSE
TOETAMINE
Keila Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse
Keila linna eelarvest noorte
huvitegevuse toetamise korra kehtestamise määruse.
Praegu kehtiva samanimelise
korraga erinevalt käsitletakse eelnõus toetusena tasuta
huvitegevusbaasi kasutamist.
Seetõttu ei ole enam vajadust
reguleerida pearaha kaudu
baasi kasutamist. Uue mõistena on lisandunud rahaline
meisterlikkuse toetus, mis on
rahaline toetus. Ja sellega seotult ka meisterlikkuse komisjon, mis tegeleb selle toetuse
jagamisega. Muudetud on ka
vanusepiiranguid. Toetuse puhul on kadunud alampiir, mis
oli praegu kehtivas korras 6
aastat. Lisandus meisterlikkuse toetuse ülempiir 26 aastat.
Kadunud on piirang mitmes
klubis tegutsemisele.
LASTEAEDADE HOOLEKOGUDE KOOSSEISUD
Keila Linnavalitsus otsustas
kutsuda tagasi Keila Lasteaed
Vikerkaar hoolekogust Doris
Matteuse ja nimetas Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogusse
Keila linnavalitsuse esindajaks
Elmet Puhmi.
Linnavalitsus kinnitas Keila
Lasteaed Sipsik, Keila Lasteaed
Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogude koosseisud
2011/2012. õppeaastaks.
EHITUSLOAD
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Aia tn 10 asuva üksikelamu laiendamiseks.
· Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks
Kullerkupu tn 1c kinnistul.
SOOJUSTRASSI
REKONSTRUEERIMINE
NIIDU TÄNAVAL
Keila Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused projekti „Keila linna soojustrassi
rekonstrueerimine alates Kalda tn 7 kuni Kalda tn 6;8, Tiiru
tn 4;8;10 ja Tuula tee 3“ koostamiseks. Projektiga lahendatakse vana torustiku asendamine
eelisoleeritud torustikuga (ca
360m ulatuses) uuele liivalusele, torustiku survestamine
ja läbipesu, lahtikaevatud osa
tagasitäitmine koos haljastuse
ja asfaldi taastamisega. Tiiru
tänava kaevejälje taastamisel
tehti kohustus katta asfaldiga
kaevejälg tänava laiuselt kui
ehitusloa ja kaeveloa väljastamisel ei lepita kokku teisiti.
· Linnavalitsus määras projekteerimistingimused
projekti
„Keila linna soojustrassi rekonstrueerimine alates Niidu
tn 3 kaevust kuni Niidu tn 5;
Luha 7 ja 13“ koostamiseks.
Rekonstrueerimise projektiga
lahendatakse vana torustiku
asendamine eelisoleeritud torustikuga (ca 425 m ulatuses)

uuele liivalusele, torustiku survestamine ja läbipesu, lahtikaevatud osa tagasitäitmine koos
haljastuse ja asfaldi taastamisega. Niidu tänava kaevejälje
taastamisel asfaldiga lepitakse
asfalteerimise maht kokku ehitusloa ja kaeveloa väljastamisel Keila Linnavalitsuse poolt.
MAAÜKSUSTE PINDALA
JA SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE
Linnavalitsus kinnitas Koidu tn
38 ja Koidu tn 40a kinnistute
vahelise piiri muutmisel tekkivate maaüksuste pindalade
ja sihtotstarbed. Linnavalitsus
kinnitas Koidu tn 38 maaüksuse suuruseks peale piiride
muutmist 633 m2 ja sihtotstarbeks elamumaa (001; E)
ning Koidu tn 40a maaüksuse
suuruseks peale piiride muutmist 958 m2 ja sihtotstarbeks
elamumaa (001; E).
LÄHTEAADRESSI
MÄÄRAMINE
Linnavalitsus muutis maaüksuse
(katastritunnus
19801:012:0106) olemasolevat
lähiaadressi “Väljaotsa 1“ ja
määras lähiaadressiks “Madalmaa“. Eelnevast tulenevalt
on kinnistu uus koha-aadress
“Harju maakond Keila linn Madalmaa“. Madalmaa asub Keila
kõige põhjapoolsemas nurgas.
DETAILPLANEERING
Keila Linnavalitsus algatas
detailplaneeringu koostamise Tallinna mnt 13 kinnistule,
eesmärgiga jagada kinnistu
kaheks üksikelamu krundiks,
määrata maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning
tingimused uue üksikelamu
ehitamiseks: Tallinna mnt 13
kinnistu suurus on 1821 m2,
sihtotstarve on 100 % elamumaa. Piirkond on väljaehitatud
tänavavõrguga ja hoonestatud
olemasolevate väikeelamutega. Lisaks jääb planeeritav ala
pooles ulatuses kesklinna miljööväärtuslikule alale, kus tuleb
arvestada kujunenud ajaloolise
miljöö säilimisega. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva kinnistu jagamine
kaheks üksikelamukrundiks,
Luha tänava äärsele moodustatavale hoonestamata krundile ehitusõiguse ulatuse ning
hoonestusala ja -tingimuste
väljatöötamine uue üksikelamu rajamise eesmärgil ning
liiklus- ja parkimiskorralduse
määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning
kujade määramine, olemasolevate ja uute tehnovõrkude ja
-rajatiste asukohtade ning varustuse põhimõtete määramine, samuti servituudi vajaduse
ning lähiaadressi määramine.
Detailplaneeringu tellija on
kinnistu omanik ja koostamise
korraldaja on Keila Linnavalitsus ning detailplaneeringu
kehtestab Keila Linnavolikogu.
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Keila Linnavolikogus
RAHANDUSKOMISJONI
ESIMEHE JA ASEESIMEHE
VALIMINE
Rahanduskomisjoni esimehe
kandidaatideks esitati Doris
Matteus ja Viljar Paalaroos.
Valituks osutus 10 poolthäälega Viljar Paalaroos.
Rahanduskomisjoni aseesimehe kandidaadiks esitati
Mati Õunloo, kes osutus 9
poolthäälega ka valituks.
Rahanduskomisjon kinnitati
samas koosseisus, nagu see

tegutses ka seni. Rahanduskomisjonis on Sirje Pulk, Snežana Ušakova, Ago Kokser, Gaily
Vaikma, Uno Koppelmaa, Leino Mägi ja Meelis Aab. Vahetusid vaid komisjoni esimees
ja aseesimees.
REVISJONIKOMISJONI
LIIKME VALIMINE
Revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks esitati Viljar Paalaroos ja Doris Matteus. Valituks
osutus Viljar Paalaroos.

Liikluspolitseinik:
jalakäijad, palun
olge ettevaatlikud!
Viimastel kuudel on suurenenud liiklusõnnetuste arv, kus
vigastada on saanud jalakäijad.
Põhja Prefektuuri liikluspolitsei juht kutsub kõiki jalakäijaid
üles kasutama helkurit ning
olema pimedal ajal liigeldes
tavapärasest ettevaatlikumad.
„Saabuvat pimedat ja külma aega arvesse võttes tuleks
mõelda, mida saab igaüks
meist teha selleks, et vältida
liiklusõnnetusse
sattumist.
Helkuri kandmine ning tähelepanelik käitumine liikluses
on vähim, mida me kõik elude säästmiseks teha saame,“
rõhutab Põhja Prefektuuri
liiklusjärelevalve talituse juht
Elari Kasemets.
Arvestada tuleks tõsiasjaga, et liiklusõnnetusse sattudes on nõrgemaks pooleks
pea alati jalakäija. „Lähenedes
ülekäigurajale peab veenduma,
et sõiduk näeb teid ja annab
teed. Samuti ei maksaks kõndida seal, kus teeolud seda ei
võimalda või kus kõndimine
on ohtlik nii jalakäijale kui ka
teistele liiklejatele. Liigeldes
maanteel, eeskätt just pimedal ajal, soovitan autojuhtide
tähelepanu tõmbamiseks kasutada erksamates toonides
riideid. Kindlasti peab kandma
helkurit – seda politsei ka lähinädalatel väga teraselt kontrollib – ning liiklema vasakul pool

teeservas,“ annab Kasemets
soovitusi. Helkuri kandmiselgi on omad nõuded. See peab
olema kinnitatud umbes põlvede kõrgusele, olema puhas
ning autojuhile nähtav.
Selle aasta üheksa kuu
jooksul on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud kokku 390
inimkannatanuga
liiklusõnnetust, neist 121-s on saanud
viga jalakäijad. Tänase seisuga
on Põhja Prefektuuri territooriumil juhtunud liiklusõnnetustes hukkunud 16 inimest,
kellest viis on olnud jalakäijad.
Viimane surmaga lõppenud
õnnetus leidis aset esmaspäeva
õhtul Tallinna-Tartu maantee
34. kilomeetril, kus 67-aastane
mees sai teed ületades löögi
sõidukilt Peugeot. Jalakäija
viidi vigastustega haiglasse,
kus ta paar tundi hiljem suri.
Esialgsetel andmetel oli mees
tumedates riietes ning ei kandnud helkurit.
Keilas on sel aastal juhtunud 2 liiklusõnnetust, kus on
inimesed kannatada saanud.
24.aprillil põrkasid Männiku
tänaval kokku kaks sõidukit.
Avariis said vigastada kaks inimest. Teine õnnetus toimus
Linnamäe teel, kus 31.juulil
läks kraana ümber ja inimene
sai viga. Jalakäijatega liiklusõnnetusi pole sel aastal Keilas
juhtunud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости городского собрания
Председателем комиссии по
финансовым вопросам в городском собрании большинством голосов избран В.Паалароос.
Заместителем
председателя стал Мати
Ыунлоо. Состав комиссии не
изменился. Председателем
ревизионной комиссии также большинством голосов
избран В.Паалароос. (стр 4)
Дни, когда вывешивается
государственный
флаг
Рийгикогу утвердило 18 знаменательных дней и праздников, которые нужно отмечать
вывешиванием
государственного флага. По
своей сути эти 18 дней можно разделить на три группы:
события, связанные с государственностью,
события,
отмечающие культурные и
семейные традиции, а также
знаменательные дни. Больше всего дней, отмеченных
государственных флагом, в
первой группе. Это годовщина подписания Тартуского
мира, День независимости,
День победы, День Европы,
День восстановления независимости и т.д. В этой группе всего 10 праздников. Ко
второй группе относятся 4
праздника: День матери,
День отца, День знаний,
День поминовения. С культурой связано 4 дня: День
родного языка, День флага,
Иванов день и День племен.
(стр 2)
Город Кейла в десятке
наиболее успешных самоуправлений
В понедельник была опубликована таблица наиболее
успешных самоуправлений
Эстонии, это так называемый индекс успешности самоуправлений. За последнее
время в десятке наиболее
успешных самоуправлений
существенных изменений не
произошло. И особенно приятно заметить, что наш город занимает в таблице 10-е
место. Под индексом успешности подразумевается тот
потенциал, который имеется
в распоряжении самоуправлений и который позволяет
им что-либо сделать. Этот
индекс, в первую очередь,
зависит от количества жителей. То есть, чем больше жителей, тем успешнее самоуправление.
В
десятке
наиболее успешных самоуправлений 8 относятся к Харьюскому уезду, кроме них,
в десятку вошли еще Курессааре и Тарту. (стр 3)
22 октября в Культурном
центре
При поддержке Эстонского

союза народного искусства и
рукоделия 22 октября по
всей Эстонии состоятся мастерские украшений. В городском центре культуры в
этот день можно будет принять участие в работе 4 мастерских:
керамические
украшения
(руководитель
Кярт Сеппель), фантазийные
украшения (Тийу Ялакас),
украшения из текстиля, оригинальные украшения (руководитель Марис Вийрес).
Плата за участие в работе
мастерской 1 евро. Также 22го октября в Культурном
центре уже в третий раз состоится благотворительная
книжная ярмарка. Сбор книг
для ярмарки 19-го и 20-го
октября с 12.00 до 19.00. в
Культурном центре. (стр 6)
Кейла в Союзе городов
Балтийского моря
6 октября в Лиепая завершилась 10-я конференция
Союза городов Балтийского
моря. Ведущим городом Союза был выбран город Кейла. До этого роль ведущего
города выполнял Кярдла.
Кейла будет выполнять ведущие функции в течение
следующих двух лет. Мэр город Т.Мыйстус был избран в
руководство Союза. Участие
в работе Союза городов
Бальтийского моря, по словам мэра города Танеля
Мыйстуса, поможет найти
партнеров для сотрудничества и возможности финансирования различных проектов.
Союз
городов
Балтийского
моря
был
учрежден в 1991 году в Польше. В настоящее время в
Союз входит 106 городов из
10 стран Балтийского региона. (стр 3)
Всеэстонская неделя молодежной работы
С 19-го по 26-е октября будет
проходить всеэстонская неделя молодежной работы,
целью которой является
привлечение к сотрудничеству различные заинтересованные группы и представление
возможностей
молодежной работы общественности. Информация о
событиях и мероприятиях
недели можно найти на домашней страницы Эстонского центра молодежной работы www.entk.ee . (стр 5)
Танцевальный ансамбль
«Кейкал»
Ансамбль народного танца
приглашает к сотрудничеству новых танцоров. Репетиции женской группы проходят по вторникам с 18.00
до 20.00. Смешанная группа
занимается также по вторникам с 20.00 до 22.00. До
встречи! (стр 6)
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karjäär

Noored karjääriplaneerimise
lävepakul
Maailmas on palju erinevaid uksi. On kulunud ja räämas uksi, värskelt värvitud
ja uhkeid uksi, on kriuksuvate hingedega
ning äsja õlitatud uksi. Osad uksed on
praokil ja teised on suletud, mõnel lausa
suur roostes tabalukk ees.
kairit krumm
LÄÄNE HARJU KARJÄÄRIKESKUS

Milline on minu uks?
Tihti seisame nende uste ees ja
peame otsustama, millise ukse
lingile käsi seekord tõsta. Erinevate võimaluste kaalumine ja
nende seast parima valiku tegemine on keeruline protsess,
olenemata vanusest.
Kuidas teevad tähtsaid valikuid tänapäeva noored, kel ees
põhikooli või gümnaasiumi lõpetamine? Kas minna õppima
kutsekooli või kõrgkooli, kas
pakkuda end tööturul, luua
pere või hakata vabatahtlikuks
välismaal...
Selliseid tähtsaid valikuid
tuleb teha teadlikult ja kaalutletult. Tähtis on see, et noor

inimene ei jääks oma tulevikku
puudutavaid otsuseid tehes
üksi. Tuge annavad eelkõige perekond ja kool.
Viimastel aastatel on noorte
tarbeks just selliste tähtsate valikute tegemise toetamiseks
loodud karjäärikeskused, mis
tegutsevad ühise Rajaleidja
märgi all. Nende seas ka Keila
Avatud Noortekeskuse juures
tegutsev karjäärikeskus, mis
ootab külla kõiki Lääne-Harjumaa noori.
Mis on karjäärikeskus ja mis
seal tehakse?
Karjäärikeskuses töötavad karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja. Karjääriinfo spetsialist aitab leida adekvaatset infot
nii õppimise, töötamise, vaba-

AARE LEPIKSAAR

tahtliku töö, vaba aja veetmise,
tervise ja paljude muude teemade kohta. Karjäärinõustaja
juures saab teha teste, mis aitavad end tundma õppida, täita
töölehti ja vestelda oma tuleviku üle. Koos arutletakse erinevate hariduse- ja töö võimalus-

te
üle,
koostatakse
tulevikuplaane ja leitakse vastuseid erinevatele probleemidele. Karjäärikeskuse eesmärk
on aidata noorel ennast tundma õppida ning leida vajalikku
infot teadliku tuleviku planeerimiseks.

Keila Karjäärikeskus ootab
Teid Keila Avatud Noortekeskuses. Kui olete huvitatud sellest, et karjäärikeskus tuleks
hoopis ise Teile külla, näiteks
kooli või mõnda teise noortekeskusesse, andke julgelt teada.
Tuleme kindlasti!

haridus

Tulekul üle-eestiline noorsootöö nädal
19.-26. oktoobril
toimub üle-eestiline
noorsootöö nädal,
mille eesmärk on
kaasata noorsootöösse sihtgruppe,
kes pole varem
noorsootöös osalenud ja noorsootöö
tutvustamine laiemale avalikkusele.
maret lepiksaar
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Noorsootöö nädala keskne
teema on noorsootöö võimaluste ja positiivsete kogemuste

tutvustamine nii noortele kui
täiskasvanutele. Noorsootöö
nädala üle-eestilisi sündmusi
leiab Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt www.entk.ee
KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE ETTEVÕTMISED:
Kolmapäev, 19.10.2011
15:54 väljub Balti jaamast
Tallinn-Riisipere rong, milles
üks vagun on Keila noorteinfo
vagun. 7.-26.aastastel noortel
on selles vagunis reisimine
tasuta!
Neljapäev, 20.10.2011
10.00 Karjääripäev Lääne Harju 12. klassidele (Keila
Koolis)

Reede, 21.10.2011
9.30 Keila lasteaiad tutvuvad
noortekeskuse võimalustega
Koolivaheajal 24. –
28.10.2011 oleme avatud kell
10.00 – 21.00
Esmaspäev, 24.10.2011
Ilu päev
13.30 patsipunumise töötuba
15.00 jumestamise töötuba
Teisipäev, 25.10.2011
Lauamängude päev kõigile
10.00-17.00 Liiklusmemoriin
ja liiklusdoomino
10.00-17.00 Farmer
10.00-17.00 Genial, Cracasonne, Katani asustajad, Ticket To

Ride Euroopa, Aggicola
13.30-15.00 Kaardimäng SET
14.00-20.00 A-Ü, Elu on selline ja Eesti Mälumäng
15.00-16.00 Magic the
Gathering mängu õpetus
16.00 Magic the Gathering
võistlus
15.45 MTÜ Keila Noorteaktiivi ekskursioon Keila Linnavalitsusse
Kolmapäev, 26.10.2011
Turniiride päev
14.00 Lauajalgpall
16.30 Lauatennis
17.00 Kaardimäng SET
Neljapäev, 27.10.2011
Kunstide päev

10.00 Lauamängude
valmistamine
12.00 Helkuri valmistamine
14.00 Salvrätitehnikas romantiline riidepuu, kivi, sõnumiga
puutükk jne
17.30 “Kõik kunstiks!” –
kollaaž - assamlaaž tehnika
Reede, 28.10.2011
Sünnipäeva kontsert
17:00 Rainer Meinarti trummi
show
18.00 My Lucid Dream
19:00 Laika Virgin
Terve koolivaheaja vältel
toimub 7.-9.aastastele lastele
linnalaager.
Täpsem info:
www.keilanoortekeskus.ee
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Lühidalt
Harjumaa tervisliku
toidu kampaania
“Harjumaalase tervislik
lemmikretsept”
Harju Maavalitsus kuulutas
välja kampaania “Harjumaalase tervislik lemmikretsept”,
mille raames kogutakse kõigile kättesaadavast toorainest
soodsaid ja lihtsaid tervisliku
toidu retsepte.
Kampaania kestab terve oktoobrikuu (1.10.2011-31.10.2011)
ja kampaanias osalejate vahel
loositakse välja temaatiliste
ajakirjade tellimused. Kogutud
retseptidest pannakse kokku
e-raamat.
Retsepte võib saata Harju
Maavalitsuse tervisetuppa nii
posti teel (Harju Maavalitsus,
Roosikrantsi 12, 15077) kui täites veebis. Ankeet on leitav
aadressil www.harju.ee.
Retseptikogumise kampaanias osalemiseks ootame retsepti, selle saamislugu ja võimalusel fotot toidust.
Kampaaniategevusi toetab
Tervise Arengu Instituut.

Septembris sündis
Harjumaal 159 last
2011. a septembrikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 159 lapse
sünd. See on 45 võrra vähem
kui 2011 aasta augustis, mil
registreeriti 204 sündi ja 27
võrra vähem kui 2010 aasta
septembris, mil registreeriti
186 sündi.
Poisse sündis 80 ja tütarlapsi 79. Esmasündinuid oli 43,
teisi lapsi 71, kolmandaid 29,
neljandaid 13, viiendaid 2 ja
kuuendaid lapsi üks. Kaksikuid
sündis kaks paari.
Surmakandeid koostati kokku 87, mehi suri 45 ja naisi 42.
Lahkunute keskmine vanus oli
72 aastat. Mehed elasid keskmiselt 65 ja naised 79 aastaseks. Registreeriti üheksa ja
lahutati neli abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati üks.
Keilas registreeriti septembrikuus 11 lapse sünd. Poisse
sündis 5 ja tüdrukuid 6.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Esimese maailmasõja aeg
Varsti hakkasid okupatsiooni halvad küljed nähtavale tulema. Rahvalt hakati rekvireerima kõiksugu
aineid ja neid Saksamaale saatma.
Vallavalitsus püüdis, nii palju kui
võis, elanike huvides talitada. Kui
vallamajast läks kirjalik käsk rekvireerimiseks abitalitajatele küladesse, siis läks ikka suusõnaline käsk
ühes, et mitte anda, kuid kui anda,
siis võimalikult vähe.
Vallavanem Tähe ei meeldinud
sakslastele. Pealegi astus Tähe

vallavanemate koosolekul Toompeal, kus Balti hertsogiriigi küsimus
oli otsustamisel, sakslaste vastu
üles. Tähe vallandati juulikuu lõpul
ja sakslased määrasid uueks vallavanemaks Suur-Tutermaa kohapidaja A.Peksi.
Mida sügise poole, seda suuremaks
kasvas rahva lootus saksa võimu
alt pääseda. Veel enam suurenesid
need pärast sakslaste lüüasaamist
läänerindel ja pärast sündmusi
Saksamaal. Ka Keilas hakkas Sak-

sa võim rahvast rohkem arvestama. Nende poolt kutsuti pühapäeval, 10.novembril kell 2 päeval
pritsimaja saali rahvakoosolek
kokku. Koosolek kutsutigi selle
eesmärgi ja mõttega, et ehk Keila
elanikud paluvad saksa sõjaväge
enamlaste kartusel siia jääma.
Pritsimaja saal oli rahvast tulvil,
koos oli umbes 250 -300 inimest.
Alguses komandant seletas: „Mina
kõnelen ja teil ei ole luba kõnelda.
Aga pärast võite teie ka kõnelda,
kui mina luban.“ Siis seletas ta,

mida head on sakslased siin teinud: 1) on kindlustatud rahva julgeolek, 2)on korraldatud põllutööd
ja põldude seemendamise küsimus
on lahendatud, 3)on korraldatud
kalaasjandust. Seejärel küsis ta,
kas on kellelgi selle koha pealt midagi rääkida. J.Tähe tõusis püsti ja
ütles: „Teen ettepaneku koosoleku
juhataja valida“. „Kuidas, mina
olen ju koosoleku juhataja?“ küsis
komandant imestunult ja kohmetades. Tähe: „Teie olete umbkeelne,
teie ei saa aru rahva kõnest,“ ja

pani kohe ette valida koosoleku juhatajaks (kirikuõpetaja) J
Kukk, kes mõistab mõlemaid keeli.
Komandant vastas : „Jah, õpetaja
Kukega oleme me nõus“. J.Kukk
asus koosoleku juhataja kohale.

XVII teatmematerjali kogumise
võistlus, Tallinn 1975,
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Judokad tõid
Soomest neli kulda
Möödunud nädalavahetusel
käisid Keila Ookami judokad
külas põhjanaabritel, kus
osaleti Eden Shiai turniiril
Tamperes. Võistlustules oli
üle 300 igas vanuses judoka
47 erinevast Soome ja Eesti
klubist. Kõik seitse keilakat
maadlesid hästi ja andsid
endast parima. Väikesearvulisest koosseisust hoolimata
õnnestus Ookami klubil tugevas konkurentsis sekkuda
ka esikohaheitlustesse ja
võita kokku neli kuldmedalit!
Kastanid tõid tulest Albert
Ploom, Sven-Magnus Sülluste, Katrin Mägedi ja KallePriit Peebo.

Keikali segarühm I Eesti Naiste Tantsupeol Jõgeval.

tants

Tantsurühm Keikal
ootab Sind!
Sügis on täishoo
sisse saanud ja
nõndasamuti
ringide töö Keila
Kultuurikeskuses.
Uut hooaega on
alustanud ka Keikali rahvatantsurühmad. On paras
aeg pisut meelde
tuletada, mida seni
teinud oleme, et
uusi tantsuhuvilisi
ühinema kutsuda.
RIINA TAMMISTU

KEIKALI TANTSURÜHM

Keikali segarahvatantsurühm
kasvas välja 1979. aastal
Harju KEK –is moodustatud
rühmast, seega tegutsenud
juba üle kolmekümne aasta.
Oleme osa võtnud kõikidest
vabariiklikest, piirkondlikest
ja maakondlikest tantsupidudest, samuti mitmetest Europeade tantsufestivalidest:
1995. aastal Valencias ja 1996.
aastal Torinos ning rahvusvahelistest tantsufestivalidest
Belgias, Saksamaal, Rootsis
ning Türgis.
Keikali naisrühm loodi ligi
20 aastat tagasi Andres - Aare
Toominga poolt noorte tantsukollektiivi Spekter lastevanematest. 1996.aastast tegutseme Keila Kultuurikeskuse
juures ja kanname segarühmaga ühist nime Keikal. Naisrühm on samuti alates 1994.
aastast võtnud osa kõikidest
vabariiklikest ja Harju maakonna tantsupidudest. 1996.
aastal osalesime koos segarühmaga Europeadel Torinos,

aidates sisustada tänavakontserte, samuti osalesime Europeadel 1997. aastal Martigny’s
Sveitsis ning 2004.aasta suvel
Riias. Rühm on käinud veel
tantsufestivalil Kreekas ja
Belgias.
Tantsijad on saavutanud
mitmeid auhinnalisi kohti
Juba ligi kümmekond aastat on mõlemat tantsurühma
juhendanud Eesti üks teenekaim tantsuõpetaja Ilma
Adamson. Ka Ilma käe all
oleme jätkanud üldtantsupidudel ja maakondlikel pidudel
osalemist, samuti hulgaliselt
reisinud ning oma tantsuoskust näidanud nii Lätis, Leedus, Venemaal Moskvas kui
ka Ungaris. Rühmadest on
saanud üle Keila linna tuntud
kollektiivid, kes aitavad sisustada linna päevade kontserte.
Oleme esinenud ka Vabariigi
aastapäeva aktustel. Samuti
osalenud mitmetel üleriigilistel võistutantsimistel ja
saavutanud seal auhinnalisi
kohti. Sellel suvel osalesime

Juba ligi
kümmekond
aastat on
tantsurühma
juhendanud
Eesti üks
teenekamaid
tantsuõpetajaid
Ilma Adamson
Tulge osa
saama mõnusast
treeningust

mõlema rühmaga Jõgeval toimunud I Eesti Naiste Tantsupeol. Järgmise suurema sihina
on ees 2014. aastal toimuv
Üldtantsupidu.
Keikal ootab uusi
tantsijaid
Läbi aastate ja aastakümnete
on meie read tasapisi uuenenud. Nüüd, uue hooaja algul
ootame taas enda hulka uusi
tulijaid. Sina, kes Sa oled huvitatud mõnusa koormusega
treeningust, tantsulisest enesearendusest ja heast seltskonnast, kes Sa elukoha vahetuse tõttu või mõnel muul
põhjusel oled pidanud oma
senise tantsuelu katkestama,
kuid heal meelel seda jätkaks,
kes Sa armastad tantsu ja soovid selles midagi uut avastada
ja õppida, oled meie juurde
oodatud. Saame kokku kord
nädalas ning treeningud on
jõukohased igaühele, kes elus
mingi tantsulise tegevusega
kokku puutunud on. Naised,
võtke kaasa oma heal meelel
tantsima tulevad abikaasad
ning tulge meie segarühma!
Mehi ootame muidugi kohe
hulganisti, sest kenad tansivad naised on segarühmas
juba ka ootamas. Samuti ootame naisrühma kergejalgseid
tantsukogemust omavaid naisi. Tulge osa saama mõnusast
treeningust,
meeldivatest
traditsioonidest ja võimalusest õppida kauneid eesti rahva- ning autoritantse, et neid
hiljem ka teistega meie esinemistel jagada.
Naisrühma treeningud toimuvad teisipäeviti kell 18.00
kuni 20.00 ja segarüma treeningud samal õhtul kell 20.00
kuni 22.00. Kohtumiseni!

Oskus vaadata,
andekus märgata ja
tahe teha
Kas vahel ei tundu Sulle, et
liigume läbi elu kinnisilmi ja
püstipäi, märkamata midagi
enda umber. Ja lapsed ikka
meie järel. Kiiresti, kiiresti,
kiiresti…Ja siis imestame,
kuhu on kadunud loovus,
oskus, innovaatilisus ja miks
seda kaua aega unistustes
olnud “Eesti Nokiat” ei tule
ega tule.
Aga võtame veidi aja
maha. Läheme metsa. Oleme metsas. Vaatame. Kuulame. Mõtleme. Ja siis, oh
imet, koorub meie kiirusekoormusekooriku alt välja
ammu ununenud unistused
ja oskused.
Tegime seda kõike koos
Rannamõisa Lasteaia lastega. Kõigepealt läksime loodusesse papiruuduga (10x10
cm), mille keskel oli väike
auguke. “Läbi augu vaadates näed ainult tähtsaid
asju” ütles 7 aastane Robert
ja sama vana Andree lisas:”
Maailm muutus väga väikeseks”
Siis olid meil 20x20 cm
raamid, mida panime ümber
oma lemmikkohtade. Oli see
siis põnev puukoor või unine
sumilane. Esmase kompositsiooniõpetuse said lapsed
vaadates ja analüüsides proﬁfotograaﬁde loodusfotosid.
Siis väike fotoaparaadi käsitlemise õpetus ja loodusesse.
Kui kõik 112 pilti ateljees suurendatud said ning õpetajad
need kenasti vormistatult
näitusele panid, võttis Andres kogu protsessi kokku sõnadega: “See on nagu päris”
Ja tõesti, ei oleks uskunudki,
et väike inimene sellisel tasemel toimetada suudab.
Rannamõisa
Lasteaia
laste fotonäitus on Keila Kultuurimajas avatud oktoobri
lõpuni.
Margit Toomlaid

22. oktoober
Keila Kultuurikeskuses
Ehtekojad üle maa
Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö Liidu eestvedamisel toimuvad
22.oktoobril üle Eesti ehtekojad. Keila Kultuurikeskuses ehtekojas saab sellel päeval kell 10.00-13.00 osa võtta järgmistest
töötubadest:
Keraamilised ehted – Kärt Seppel
Fantaasiaehted – Tiiu Jalakas
Tekstiilist ehted - meie maja lapiring
Marise teistmoodi ehted – Maris Viires
Osalustasu 1€

Raamatulaat
22. oktoobril kell 10.00 - 13.00 korraldab MTÜ Kultuurilaegas
juba komandat aastat Keila Kultuurikeskuses raamatulaada.
Meist igaühel on kodus raamatuid, mida me enam ei vaja, aga
ära visata ei taha. Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii kutsuvadki heategevusliku raamatulaada korraldajad
raamatusõpru üles tuulama oma
raamatukappides ja -riiulites, et
sealt enesele mittevajalik üles leida. Pole vahet, kas toote laadale
ühe raamatu või kolm kastitäit.
Oluline on see, et seni kasutult
seisnud kirjavara enesele uue lugeja leiaks. Endale mittevajalikke
raamatuid võivad laadale tuua ka
asutused, ettevõtted ja ühingud.
Sellel aastal plaanime saadud tuluga toetada raamatu “Keila Kultuurikeskus 55” väljaandmist.
Raamatute kogumine laadale toimub
19. ja 20. oktoobril kell 12.00—17.00
Keila Kultuurikeskuses.
Raamatute hinnad on 0,5 kuni 2€
Info tel: 6045 045 või e-post marge@keila.ee

Rahunemise tee
Õpituba peeglisaalis, kahel erineval kellaajal, algusega 11.00 –
12.30 ja 13.00-14.30.
Psühholoogid Monika Loit-Kilgas ja Marianne Metsanurm tutvustavad lõdvestustehnikate plaadikomplekti ja jagavad praktilisi nõuandeid selle iseseisvaks kasutamiseks.
Õpituba tasuta! Võimalus plaadikomplekti kohapeal osta.
„Rahunemise tee“. Viis tõhusat lõdvestumisvõtet stressi ohjamiseks. On 2 CD-st koosnev plaasikomplekt juhendatud lõdvestusseanssidega.
Järjepidev füüsiline ja psüühiline lõdvestumine leevendab
stressi sümptomeid (kroonilised valud, unehäired, ärevus),
parandab keskendumisvõimet, alandab vererõhku, soodustab
ainevahetust ja tugevdab immuunsüsteemi. Väheneb läbipõlemiseoht. Värske energiavoog lisab teotahet ja tarmukust.
Kui otsustad muuta eluviisi ning võtta rohkem aega iseenda
jaoks, tuleks iga päev kasutada teadliku lõdvestumise kosutavat mõju. Selleks vali plaadikomplektil olevate võtete hulgast
üks või mitu endale sobivat ning asu harjutama. Lõdvestumisoskus säästab organismi mitmetest tervisehädadest ning parandab elukvaliteeti.
Too igasse päeva lõdvestushetked, nii rahuned, saad energiat
ja oled tegusam!

Teisipäeval,18.oktoobril kell 13.00 Keila Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17) politsei ja päästeameti loeng
turvalisusest ja ohutusest eakatele.
Põhja Prefektuur ja Põhja –Eesti Päästekeskus on ühistööna
pannud kokku loenguprogrammi. Umbes pooleteist tunnisesse
vestlusprogrammi mahuvad teemad: Kuidas kaitsta ennast ja
oma vara, Õige abi kutsumine, Käitumine ohuolukordades, Oskuslik
käitumine tulekahju korral, Suitsuanduri vajalikkus, Kuidas muuta
kodu tuleohutumaks jne.

Keila linna Pensionäride Ühenduse SÜGISPIDU toimub
29. oktoobril algusega kell 15.00 Keila Kultuurikeskuses
Esineb 35.aastapäeva tähistav eakate rahvatantsu rühm koos
naaberrühmade ja lauluansambliga. Esitatakse suvist MemmeTaadi peo kava. Tantsuks mängivad Priit+poisid.
Osavõtumaks 4€. Tasumine Keila Kultuurikeskuses 24. ja 25.
oktoobril kell 12.00 – 14.00.
PÜ juhatus

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

24.09.2011 Jette Piibermann
30.09.2011 Karlos Post
30.09.2011 Evelina Kaspirovskaja

Müüa 2-kordne maja Metsanurme külas, Saku vallas ja
2-toaline korter Sauel Koondise
tn-l otse omanikult. Müügiga kiire! Piret 5185117

ost/müük

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel. 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„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
RANNAMÕISA LASTEAIA
LASTE FOTONÄITUS
11. – 28. oktoober
Keila Kultuurikeskus

kontsert
EESTI HITTE 80-90NDATEST
14. oktoober kell 20.00 tasuta
Cafe Platz
TALVEIGATSUS” ESINEVAD LUISA VÄRK JA
ALEN VEZIKO
9. november kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
LINDPRIID
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
18. detsember kell 18.00
Keila Kultuurikeskus

kino
“TÄITSA LÕPP” - KINOBUSS
- FILMITALGUD ESITLEB
11. november kell 20.11
Pilet:3/2/1,5€
Keila Kultuurikeskus

teater
„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
“PALUN LAHKUGE LAVALT”
- KOMÖÖDIATEATER
10. november kell 19.00
Pilet: 10€/8€
Keila Kultuurikeskus

sport
KALJU KAJAKI MÄLESTUSVÕISTLUS MALES
15. oktoobril kell 11.00
Oodatud on kõik malehuvilised, eriti Kalju Kajaki endised
õpilased
Eelregistreerimine tel.
53478221
Harju Elektri saal
JALGPALL: KEILA JK - SK
JÕGEVA NOORUS 96
16. oktoober kell 12.00
Keila kunstmuruväljak

muud üritused
EHTEKOJAD HARJUMAAL.
RAAMATULAAT. RAHUNEMISE TEE.
22. oktoober kell 10.00
Keila Kultuurikeskus
ESMAABIKOOLITUS
ALGKLASSIDELE
26. ja 28. oktoober kell 12.00
Koolitus on tasuta!
Vajalik on eelnev registreerumine aadressil anneli@
hiirekese.ee
Hiirte Mängumaal
PETERBURI TSIRKUS
27. oktoober kell 10.00 ja
12.00. Keila Kultuurikeskus

Tänuavaldus
Täname kõiki sugulasi, sõpru, tuttavaid ja
naabreid, kes olid meile toeks kalli Aimi-Mall
Sumabki ärasaatmisel ja ehtisid tema kalmu
rohkete lillede ja pärgadega.
Leinavad lesk, tütar ja poeg peredega
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KOERTE
MÄKKEJOOKSUVÕISTLUS
6. november kell 10.00
Mäkkejooksu reeglitega saab
tutvuda:http://www.ipson.ee/
est_makkejooks
Osalemiseks vajalik eelnev
registreerimine klubi.ipson@
gmail.com
Keila Terviserajad
KEILA KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK
26. november
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

kogudus
18. pühapäev pärast
nelipüha
16. oktoober kell 11.00
Jumalateenistus
armulauaga
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 piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Kord saab alguse elutee, täis valgust ja tarmu.
Nende päevade sees on heldust ja armu.
Pärast pikka rasket haigust lahkus meie kallis
abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

Peep Jürlau

11.03.1941 – 07.10.2011
Leinavad omaksed
Ärasaatmine 14.okt kell 14.30 Pärnamäel

Müüa puitbrikett 149€/960kg,
graanul 177€/960kg 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,
Sügistuultega läksid sa teele,
kust tagasi ei tulda...
Mälestame kallist

Rein
Nahkmanni
Südamlik kaastunne Nellyle
abikaasa ja Priidule isa
surma puhul
Irma, Mare perega ja
Inga perega

Mälestame head ja
abivalmis naabrit

Rein
Nahkmanni

Avaldame südamlikku
kaastunnet Nellyle ja Priidule
kalli abikaasa ja isa kaotuse
puhul
Majanaabrid Priiri 1A

pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa küttepuud 40€ rm
(kask). Transport alates 10rm
tasuta. Tel. 5062645.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10rm laotud koorem, konteiner 2,16rm,
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.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Kvalifitseeritud pottsepp –
ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Tel. 56322522.
Mälestame head naabrit

Rein
Nahkmanni
ning avaldame sügavat
kaastunnet
abikaasale ja pojale
Piiri 3 majarahvas

Südamlik kaastunne Nellyle ja
Priidule kalli abikaasa ja isa

Rein
Nahkmanni
kaotuse puhul

Anni, Erik, Maie,
Valentina, Milvi

Kuldne päike loojus, ööpimedus jäi.
Unehõlma süda sul vajus,
kallid mälestused hinge jäid.

Südamlik kaastunne Priidule ja
Nellile isa ja abikaasa kaotuse
puhul

Kallist abikaasat ja isa

Rein
Nahkmann

Rein
Nahkmanni
mälestavad abikaasa ja poeg

Avaldame sügavat kaastunnet
Aino Jürlaule kalli abikaasa

Peep Jürlau
kaotuse puhul

Töökeskuse pere
(MTÜ Töötahe)

Avaldame Ennole sügavat
kaastunnet abikaasa

Helgi
Kallas`e

Rae rätsep. Rõivaste parandus ja õmblusteenus. Avatud:
E-R 9.00-17.00. Keila Keskväljak
5 (kiriku plats, Rae Apteegi maja
III korrus). Info:6781661.

töö
Pakkuda tööd koduabilisele
(lõunasöögi valmistamine, 5
päeva nädalas). Soovitav auto
olemasolu, töökoht Keila lähedal. Info telefonil 55529236.
Otsin lapsehoidjat 1,1.a tüdrukule neljaks päevaks nädalas T R 13.00 - 18.00. Tel. 56663145.

muu
Kadunud noor triibuline
oranz kass Mudaaugul. Kass on
isane ja väga-väga sõbralik. Info
5291863.
Novembris algavad soome
keele kursused algajatele. Tunnid toimuvad 2x nädalas, T ja R
kell 19.00 - 20.30. Maksumus 24
õ/h – 9€. Info ja registreerimineinfo@tarnekor.ee. Tel. 53321522,
53029454. Keila, Paldiski mnt 21
(II korrus - teeäärne maja).
Avaldame kaastunnet tädi
Nellyle ja Priidule
abikaasa ja isa

Rein
Nahkmanni
10.04,1936 – 09.10.2011
surma puhul
Reet ja Avo lastega

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.
Kallid Nelly ja Priit, oleme
mõtetes teiega, kui jätate
hüvasti kalli abikaasa ja isa

Rein
Nahkmanniga
Vaike, Maie, Saima

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...
Sügav kaastunne Nellyle
ja Priidule
armsa abikaasa ja isa

Rein
Nahkmanni
surma puhul
Keila Sotsiaalkeskuse pere

Kallid Nelly ja Priit!
Oleme teiega kui
jätatate hüvasti
kalli abikaasa ja isa

surma puhul

Rein
Nahkmanniga

Keila linna PÜ

Lääne – Harjumaa Invaühing
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Nädalalõpu
pakkumine -20%

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
-

t%FMJLBUFTTTVJUTVLBOBTBMBU
t,BSUVMJTVJUTVWPSTUJTBMBU
t1SBFUVELBQTBSVMMJE
t1PSHBOEJTUSJUTFM
t5SàIWMJUPSUH
5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Harmet OÜ otsib Tutermaa
tehase meeskonda:

EHITAJAT ja
LUKKSEPPKEEVITAJAT
Sooviavaldus ja CV saada

21. oktoobriks 2011
e-postile:meelis.jarva@harmet.ee
Lisainfo tel. 653 4786

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

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

esinduskauplus

PROTTEN

neljapäevast
laupäevani
13.-15. oktoober

HINNAKOMÖÖDIA
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Paldiski mnt.19 Keila, tel 6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00

Keilakas-

AS Glamox HE on Norra kontserni Glamox tütarettevõte.
Glamox`i tegevusalaks on valgustite tootmine ja müük. Lisaks Eestile omab
Glamox tehaseid Norras, Rootsis, Kanadas, Lõuna-Koreas, Hiinas ja
Saksamaal. Firma on tegutsenud Eestis alates 1992. aastast.

AS Glamox võtab oma kollektiivi tööle

LAOTÖÖLISE
Tööülesanded: kaupade vastuvõtt, ladustamine,
komplekteerimine ja väljastamine.

Kandidaadilt eeldame:
tUÊQTVTU LPIVTFUVOOFU LJJSVTUKBTVIUMFNJTPTLVTU
tJOJUTJBUJJWJLVTUKBBTKBMJLLVTVIUVNJTUPNBUÚÚTTF
tFFTUJLFFMFPTLVTULÜOFTKBLJSKBT JOHMJTFLFFMFPTLVTU
BMHUBTFNFM LBTVLTUVMFCWFOFLFFMFPTLVT
tBSWVUJLBTVUBNJTFPTLVTU
tLFTLIBSJEVTUWÜJLFTLFSJIBSJEVTU
tLBTVLTUVMFCFFMOFWMBPUÚÚLPHFNVT 
#LBUFHPPSJBBVUPKVIJMPBEKBUÜTUVLJKVIJMPBE
4PPWJBWBMEVTKBFMVMPPLJSKBMEVT $7 QBMVNFTBBUBIJMKFNBMU
PLUPPCSJLTBBESFTTJM,FLJ ,FJMBWÜJFQPTUJ
BBESFTTJMJOGPFT!HMBNPYDPN NÊSLTÜOBLT-BPUÚÚMJOF

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB

sügiskoristus!

8.novembril 2011. kell 11.00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis kirjalikul enampakkumisel
Keila linnale kuuluva Kinnistu asukohaga

(sobivad nii ehitusjäätmete kui ka olmeprügi kogumiseks)

HAAPSALU MNT. 25, KEILA

Prügikonteinerite rent

Konteinerid on suurustes 10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685 mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga
“Enampakkumine” hiljemalt 8.novembril 2011. kell 11.00
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse
8.novembril 2011. kell 11.15
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis




22. oktoobril kell 10.00 - 13.00
korraldab MTÜ Kultuurilaegas juba kolmandat aastat

Keila Kultuurikeskuses raamatulaada.
Meist igaühel
on kodus raamatuid, mida me enam ei vaja, aga ära visata
ei taha.
Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii kutsuvadki

heategevusliku raamatulaada korraldajad raamatusõpru üles tuulama oma
raamatukappides ja -riiulites, et sealt enesele mittevajalik üles leida. Pole
vahet, kas toote laadale ühe raamatu või kolm kastitäit. Oluline on see, et
22. oktoobril kell 10.00 - 13.00
seni kasutult seisnud kirjavara enesele uue lugeja leiaks. Endale
korraldab MTÜ Kultuurilaegas juba kolmandat aastat
mittevajalikke raamatuid võivad laadale tuua ka asutused, ettevõtted ja
Keila Kultuurikeskuses raamatulaada.
ühingud.
Meist igaühel on kodus raamatuid, mida me enam ei vaja, aga ära visata
Sellel aastal plaanime saadud tuluga toetada raamatu “Keila
ei taha. Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii kutsuvadki
Kultuurikeskus 55” väljaandmist.
heategevusliku raamatulaada korraldajad raamatusõpru üles tuulama oma
raamatukappides ja -riiulites, et sealt enesele mittevajalik üles leida. Pole
vahet, kas Raamatute
toote laadale
ühe raamatu
võitoimub
kolm kastitäit.
Oluline
on see,
kogumine
laadale
19. ja 20.
oktoobril
kellet12.00—
seni kasutult
seisnud
enesele uue lugeja leiaks. Endale
17.00
Keilakirjavara
Kultuurikeskuses.
mittevajalikke raamatuid võivad laadale tuua ka asutused, ettevõtted ja
ühingud. Raamatute hinnad on 0,5 kuni 2 €
Sellel aastal plaanime saadud tuluga toetada raamatu
Info 55”
tel: väljaandmist.
6045 045 või e-post marge@keila.ee
Kultuurikeskus

Kadastritunnusega 29601:008:0034
maakasutuse sihtotstarbega 100%
ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2182m2,
kinnisturegistri registriosa nr.13686802.
Alghinnaga 84 000 eurot

“Keila

Raamatute kogumine laadale toimub 19. ja 20. oktoobril kell 12.00—
17.00 Keila Kultuurikeskuses.

Osavõtutasu 300.- eurot ja tagatisraha 3 000.- eurot
tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole:
221011747720 (Swedbank),
hiljemalt 7.novembriks 2011.
märgusõna all “Enampakkumine”.
Kinnistuga tutvumiseks saab registreeruda eelnevalt
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, tel.6391420

Naaberomavalitsuste elanikel on
võimalik Keila Lehte koju tellida
Tellimishinnad:

3 kuud 5,11€
6 kuud 9,59€
12 kuud 19,17€
Tellimiseks
helistage
telefonil 6588569
või kirjutage
aadressil leht@keila.ee
Keila linna elanikud saavad
Keila Lehte endiselt tasuta.

