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täiendavad klassid Keila Koolile.

Noorte
huvitegevuse
toetamise
korrast Keilas
25. oktoobril võttis Keila
volikogu vastu uue noorte
huvitegevuse toetamise
korra.

lk 3
noored
Foto: kadi kroon -laur

Vana niidivabriku
territooriumil
hukkus inimene
Tuula teel asuva mahajäetud vabriku territooriumil
jäi meesterahvas varingu
alla

lk 4
vaba aeg

vaba aeg

Kogudus kutsub
pastoriaadihoone
koristustöödele
lk 7

Noorsootöö
nädal möödus
edukalt
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 28. 10. 2011 • Nr 38 (188)

LUGEJAGA VESTLEB

Ohud kuvariga töötamisel

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Kadi Melzar
Tänu Kadile saab poolsada algklassides käivat last teada
algtõed esmaabi andmisest. „Noh, kas nad just asja selgeks
saavad, aga aimu vähemalt ,“ usub Kadi pildistajale ambut
näidates. Abmuga antakse inimesele vajadusel hapnikku juurde. Ega sageli ei tea ju isegi suured inimesed meditsiinist ja
esmaabist palju. Töötades kiirabis teab Kadi täpselt, kui tühiste
asjade korral kiirabi välja kutsutakse. Sageli saaks inimesed ise
hakkama kaaslasele abi osutamisega. Nõnda ka lapsed. „Kui
nad teavad, kuidas näpule sidet panna või mürgitusjuhtumi
korral käituda – see on elus väga oluline. Peamine on mitte
paanikasse minna, kui verd nähakse, “ on ta veendunud. Aga
tuleb osata hinnata ka seda, kuna tuleb kiirabi välja kutsuta,
ja teada, kuidas seda teha. Ja muidugi ennetustöö – kuidas
ennast kaitsta, kui kaugele tuleb mahalangenud elektrijuhtmest
hoida kuiva või märja ilmaga, miks peaks kiivrit rattaga sõites
kandma. „Palju juhtub teadmatusest,“ saab Kadi nentida.
Kadi rääkis enda kogemusest, kui tütar palus koduõuel
rattaga tiirutamiseks endale kiivrit. Palus kohe mitu korda. Kui
lõpuks laps kiivri pähe sai, sõitis veidi aega ja juhtuski – laps
kukkus. Kukkus nõnda, et kiiver läks katki. Aga kui kiivrit poleks
olnud?
Mõttele rääkida lastele esmaabi andmisest tuli Liisi Hiirekese mängutoast. Sel kolmapäeval ja reedel toimuvatele koolitustele pani end kirja ligi poolsada last. Kadi oli lahkelt nõus
tasuta rääkima tulema. Eks ta ole oma tööst varemgi rääkinud
– lasteaias. „Aga kordamine on tarkuse ema,“ naeratab Kadi.
„Kui võimalus antakse, tuleb seda kasutada.“
Kadi läks kiirabisse tööle kohe pärast Tallinna meditsiinikooli
lõpetamist 2002.aastal. „Meeldib, seepärast seal olengi. Ega
palga pärast seda tööd küll ei teeks,“ lisab Kadi. Praegu on ta
Regionaalhaigla Paldiski kiirabi brigaadis õde/brigaadijuht.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Kuvariga töötamine on tänapäeval
tööelu igapäevane
osa ning pea igas
ettevõttes leidub
kasvõi üks kuvariga
töötaja. Seepärast
on tarvilik taaskord
meelde tuletada
peamised kuvariga
töötamise töötervishoiu ja -ohutuse
nõuded.
maris liidemaa
tööinspektor

Kuvariga töötaja töökoha riskide hindamisel tuleb arvestada töötaja nägemist ohustavaid tegureid, võimalikku
füüsilist või vaimset ülekoormust, töökeskkonna ohutegureid (näiteks müra, valgustus,
sisekliima) ning töötamiskoha kujunduse ergonoomilisust
ja sobivust töötajale.
Töökeskkonnas leviv seadmetest lähtuv ning taustmüra
tuleb viia nii madalale tasemele, et see ei häiriks keskendumist ega suhtlemist. Peamiseks müraallikaks kontoris,
eelkõige avatud kontoris, on
kolleegide omavaheline suhtlemine ja telefoniga rääkimine. On ettevõtteid, kus telefonisuhtlus asendub üha enam
elektroonilise suhtlemisega,
kuid see omakorda toob kaasa
klaviatuuri
„klõbistamise”
müra. Mürataseme vähendamiseks kontoris saab kasutada
näiteks müra summutavaid
vaipkatteid või eraldada töötajate lauad/töötamiskohad
vaheseintega.
Valgusallikad – aknad ja katuseaknad, läbipaistvad või
poolläbipaistvad seinad - ei

tohi asetseda töötaja otseses
vaateväljas ega halvendada
kuva kvaliteeti. Akendel peab
olema valgust reguleeriv kate.
Üld- ja kohtvalgustus peavad
tagama piisava tööpinna valgustatuse ja töötaja nägemisväljas olevate pindade vajaliku
kontrastsuse. Välistatud peab
olema valgusallika võimalik
peegeldumine kuvariekraanile.
Ergonoomiline töökoht
ennetab vaevusi
Ennetamaks erinevaid luu- ja
lihaskonna vaevusi, on kuvariga töötamisel tähtis jälgida, et
töökoht oleks kujundatud ergonoomiliselt. Töötajal peab
olema võimalik töötada talle
sobivas, mugavas asendis.
Töölaud peab olema küllalt
suur, et võimaldada kuvari,
klaviatuuri, hiire ja muude vajalike seadmete sobivat paigutamist. Töötool peab olema
püsikindel, selle istme ja seljatoe asend peavad olema reguleeritavad ning vajadusel
peab töötaja saama kasutada
jalatuge. Klaviatuur peab olema eraldiasetsev, kaldega ja
mati pinnaga ning paigutatud
töölauale nii, et töötajal ei tekiks vaevusi kätes ega käsivartes. Selleks peab klaviatuuri
ees ja kõrval olema piisavalt
vaba ruumi käte ja käsivarte
toetamiseks ning hiire kasutamiseks. Samuti peavad klaviatuur ja hiir asetsema võimaluse korral samal tasapinnal.
Üldjuhul on Eestis kuvariga töötajate töökohad ergonoomilised ja kaasaegsed. Üha
enam võimaldatakse töötajatele erinevaid vahendeid, mis
aitavad säästa tervist ja muuta
töökohta veelgi mugavamaks
ja sobivamaks konkreetsele
töötajale. Kuna taoliste sead-

mete valik on väga lai, siis tuleks igal töötajal valida endale
sobivaim. Kui ühele töötajale
sobib näiteks hiirealus randmetoega, siis teine töötaja
võib eelistada hoopis klaviatuuri ees asetsevat randmetuge. Vahel aga ei pruugi töötaja
ise tunnetada, et tal oleks tarvis üht või teist abivahendit
ning vajadus võib ilmsiks tulla alles tervisekontrolli käigus, kus töötervishoiuarst
kontrollib luu- ja lihaskonna
seisundit.
Töötajale tuleb võimaldada
silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega tekkivate vaevuste ennetamiseks kuvariga
töö kombineerimist teist laadi
tööülesannetega. Kui see ei
ole võimalik, peab töötaja saama perioodiliselt pidada puhkepause, mille kestus peab
moodustama vähemalt 10%
kuvariga töötamise ajast.
Näitlikud infomaterjalid
tõstavad teadlikkust
Paljudes ettevõtetes on töötajate puhkeruumis nähtavale
kohale asetatud pildimaterjal
võimlemisharjutustega, kus
on erinevad harjutused pingete vähendamiseks lihastes ja
silmades. Töötajatele selline
lahendus meeldib ning nad on
teadlikud, et taolisi harjutusi
tehes säilib töövõime ja heaolu. Samuti on kontorites kasutusel suured võimlemispallid, mida töötajad kasutavad
vahepeal istumiseks ja võimlemiseks. Positiivseid näiteid
saab tuua ka terviseedendamisele suunatud ettevõtmiste
kohta - näiteks olen külastanud ettevõtet, kus toimuvad
kord nädalas joogatunnid.
Eelnevalt oli juba juttu tervisekontrollist. Tööandja peab
suunama töötaja, kes vähe-

malt poole oma tööajast töötab kuvariga, töötervishoiuarsti juurde tervisekontrolli.
Tervisekontroll hõlmab endas
silmade ja nägemise ning luuja lihaskonna seisundi kontrolli. Viimane on oluline eelkõige sundasendis viibimisega
seotud vaevuste avastamiseks.
Tervisekontrolli tehakse töötervishoiuarsti või silmaarsti
määratud ajavahemiku järel,
kuid mitte harvem kui üks
kord kolme aasta jooksul. Samuti on töötajal õigus nõuda
tervisekontrolli kuvariga töötamisel tekkinud nägemishäirete või luu- ja lihaskonna
vaevuste korral.
Tervisekontrolli tulemusena annab töötervishoiuarst
hinnangu töötaja terviseseisundile ning vajadusel teeb
tööandjale ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse
muutmiseks. Olenevalt töötaja terviseseisundist ja tema
töötamiskohast võib töötervishoiuarst töötajale soovitada ujumist, massaaži, võimlemist jms, aga ka regulaarsete
puhkepauside pidamist ja erinevate abivahendite soetamist
töökoha sobilikumaks muutmiseks.
Enne kuvariga tööle asumist tuleb iga töötajat juhendada ja välja õpetada.
Tööinspektorina on meeldiv tõdeda, et paljud tööandjad täidavad eelpool nimetatuid töötervishoiu ja -ohutuse
nõudeid ning pööravad lisaks
sellele tähelepanu ka neile aspektidele, mida seadused ja
määrused ette ei kirjuta, hoolides seeläbi oma töötajatest.
Kasutatud õigusaktid: Vabariigi Valitsuse 15.11.2000. a
määrus nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”

Nädal piltides

Foto: erakogu
Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö Liidu eestvedamisel toimusid 22. oktoobril üle Eesti ehtekojad.
Keila Kultuurikeskuses ehtekojas sai osa võtta keraamiliste ehete, fantaasiaehete, tekstiilist ehete ja Marise teistmoodi
ehete töötoas. Lisaks toimus Raamatulaat, mida korraldab MTÜ Kultuurilaegas juba kolmandat aastat

Keila nädalaleht

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

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

trükk:
Printall

Esmaspäeval alustas muusikakool
kolimisega uue koolihoone D-tiiba.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Noorte huvitegevuse toetamise
korrast Keilas

25. oktoobril võttis
Keila volikogu vastu
uue noorte huvitegevuse toetamise
korra. Huvitegevus
on lai mõiste – selle
all käsitleme Keilas
tegutsevaid kunstiringe, tantsutruppe,
kogu spordivaldkonnaga tegelevaid
klubisid.

erki fels
KULTUURIKOMISJONI ESIMEES

Otsus puudutab 14 spordiklubi ja 4 kultuuriklubi, mis
koondavad ligikaudu 610 last.
Vajadust huvitegevuse korra
muutmiseks nägid eelkõige huvitegevust edendavad
MTÜ’d ise, kellega koostöös
uus määrus valmiski.
Vana korra järgi maksis
Keila linn klubidele pearaha,
millest 80% tuli automaatselt maksta tagasi linnale, et
üürida linnalt ruume (nt Tervisekeskust). Ülejäänud 20%
pearahast jäi klubidele tegevuskulude katteks. Uue korra-

ga kaasnev suurim muutus on
pearaha asendamine huvitegevusbaasi toetusega ja meisterlikkuse toetuse lisandumine.
Uue korra järgi ei tegele linn
enam väikese pearaha jagamisega klubide vahel
Varem pidi lapsevanem valima,
millisele klubile ta oma lapse
pearaha suunab. See tähendas olukorda, kus nii klubide
kui ka linna administratiivne
ressurss oli koormatud „reguleerimisega“. Nüüd vähenes
klubide kohustus tegelda bürokraatiaga. Enne pidid klubid
esitama oma taotlused laste
arvu kohta kaks korda aastas,
et laste liikumise puhul saaks
pearaha suunata nendesse klubidesse, kus lapsed tegelikult
käisid. Olukorda analüüsides
selgus, et muutusi aasta keskel toimus väga vähe (1-3%)
ning me koormasime klubisid
liigse kohustusega. Lisaks pidi
linnavalitsus menetlema kogu
protsessi topelt.
Lisandus
meisterlikkuse toetus
Uue korra järgi läheb senisest
toetusest 80% otse huvitegevusbaasi ja 20% meisterlikkuse toetuse finantseerimiseks.
Linn võimaldab kõigile klubidel tasuta kasutada Keila linna
ruume, mida nad tegutsemiseks vajavad. Ehkki see ei ole
otsene rahaline toetus, tuleb
mõista, et selle taga seisab linna jaoks märkimisväärne raha-

line number. Sel aastal kulus
linnal ainuüksi huvitegevusklubidele baasi toetuseks 107
000 eurot, mille kahandamist
pole kavas.
Igasuguse
huvitegevuse puhul on oluline areng ja
edasijõudmine. On lapsi, kes
tahavad kaks korda nädalas
niisama oma lõbuks jalgpalli
mängida, ja on neid, kes tahavad võistelda ning jõuda tippu.
Varem kehtinud kord ei teinud
nendel erinevatel soovidel vahet. Võrdselt said pearaha nii
algajad kui ka vabariiklikul
tasemel tulemusi saavutanud
lapsed. Samas on selge, et algajate õpetamine/treenimine on
odavam kui tegelemine edasijõudnutega (nõuab viimane ju
rohkem võistlustel osalemist,
laagrite korraldamist, paremat
varustust, spetsiifilist juhendaja tähelepanu jne). Sellepärast sündiski otsus luua meisterlikkuse toetus, mida saavad
taotleda klubid, kus lapsed
on jõudnud keskpärasest kõrgemate tulemusteni. Sellega
annab linn sõnumi, et nende
laste tegevust on märgatud ja
tunnustatud. Me ootame spordi- ja kultuurielamusi, mida
pakuksid meie „tipud“, kelle
ümber saaks koonduda oma
fännkond. Praegu paistavad
teiste seast oma organiseeritusega silma Keila Jalgpalliklubi toetajad.
Kuna meisterlikkuse toetuse kehtestamisega kaob
klubidel ära 20% rahalist ot-

setoetust, on kõlanud väide,
et vanemad peavad oma laste
trenni eest rohkem maksma
hakkama. See ei ole tõsi. Otsetoetus läks klubide tegevuskulude katteks, sellega ei vähendatud otseselt osalustasu.
Kultuurikomisjoni koosolekul
toodi näide, kuidas ühes lasteaias tegutsevas grupis oli
nii 6-aastaseid, kes said pearaha, ja 5-aastaseid, kes vanuse alampiiri tõttu pearaha
ei saanud. Osalustasu oli aga
kõigil ühesugune. See näitab,
et 20% pearaha otsetoetusest
ei ole pöördvõrdelises seoses
omaosalustasuga. Meisterlikkuse toetust saavad taotleda
kõik klubid ja sellel on kompenseeriv toime. Rõhutan,
linna rahaline panus Keila
huvitegevusse ei vähene, vaid
20% pearahast jagatakse lihtsalt õiglasema süsteemi järgi
– neil klubidel, kes tegelevad
rohkem „tippudega” ja kelle
kulutused on seetõttu suuremad, on võimalik saada ka
suuremat toetust. Antud põhimõtet on aktsepteerinud
valdav osa klubisid.
On kõlanud eksiarvamus,
et uus kord motiveerib klubisid ainult „tippudega” tegelema ja kaob motivatsioon tegeleda võimalikult paljude Keila
linna noortega. Meie alajuhid
teavad, et kõrgemad tulemused tulevad ikka siis, kui lastega on juba varakult tegutsema
hakatud. Suurem laste arv klubis tähendab suuremat osalustasude kogusummat, millest

kaetakse juhendaja tasu. Mida
suurem on hobikorras tegelejate osakaal, seda rohkem
ja kõrgemaid tippe sealt välja
kasvab. Huvitegevuse juhendajad ja treenerid on üldiselt
missiooniks seadnud haarata
endaga kaasa nii palju lapsi
kui võimalik.
Meisterlikkuse
kriteeriumitest
Määrusele on ette heidetud
– ja õigusega –, et meisterlikkuse toetuse puhul on „meisterlikkuse” mõiste ebaselge.
Määrusesse kirjutada, mida
konkreetselt tähendab meisterlikkus, võimalik ei olnud.
Huvitegevuse toetamine puudutab lihtsalt nii paljusid erinevaid valdkondi. Samas on
tähtis, et toetuse taotleja ja ka
toetuse määrajad ise teaksid,
millised on kriteeriumid. Loodan, et linnavalitsus tegeleb
sellega ja leiab üldise kriteeriumitepagasi, mida toetuse
määramisel arvesse võtta.
Huvitegevuse
toetamise
korda on Keilas muudetud
väga tihti ja ideaalset varianti polegi veel leitud. Ehk on
praegune siiski samm edasi.
Määrusest tähtsamad on meie
treenerid ja juhendajad, kes
oma tegevuse lastele pühendavad. Kindlasti on noored
selle eest tänulikud. Kultuurikomisjoni esimehena soovin
kõigile huvitegevuse juhendajatele ning lastele jõudu ja et
huvi ei raugeks.
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Lühidalt
Rahvaloendajad alustavad tööd veebruaris
REL 2011 rahvaloendajad hakkavad Keilas ukselt-uksele liikuma alates 16. veebruarist. Enne
seda võivad Statistikaameti
küsitlejad Teid külastada, kuid
seda teiste küsitluste raames.
Kindlasti peab küsitleja ennast
tutvustama ja esitlema Statistikaameti töötõendit.
22. oktoobril püüdis end
statistikaameti töötajana tutvustav naisterahvas pääseda
ühte Pae tänava korterisse.
Kuigi külastaja kinkis Rahva ja
eluruumide loendus 2011 logoga pastapliiatsi, tekkis korteriomanikul kahtlus küsitleja isiku
suhtes.
Statistikaameti REL 2011
Kommunikatsioonispetsialist
Katerina Danilova sõnul ei tohiks küsitlejad enne 16.veebruari
Rahva ja eluruumide loendus
logo kandvaid pastapliiatseid
jagada. Töötõendis ja loendajana esineva isikus kahtluste
korral tasub helistada telefonil
625 9100 Statistikaameti klienditoele ja oma kahtlusi jagada.
Rahvaloenduse kohta saab
infot Statistikaameti kodulehelt aadressil http://www.stat.
ee/loendused.

Klaveri toetuseks on
kogunenud 3544 eurot
Eelmisel nädalal avas Keila
Kooli Sõprade Klubi taas oma
annetusklaveri. Klaveri sees oli
seekord 260 eurot ja 57 senti,
millest enamus kogunes klaveri esimesel kontserdil. Kokku on
tänaseks klaveri toetuseks annetatud 3544 eurot. Täname
kõiki annetajaid!

31.oktoobril toimub

KEILA
NOORSOOTÖÖ
KVALITEEDI
VÄLISHINDAMINE

KEILA
KOOL

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.

10.00 		
		
12.00-14.00
		
		
		
16.00-18.00
		
		
17.30- ...
		
		

Mälestusküünalde süütamine
lahkunud õpetajate kalmudel
Vilistlaste, õpetajate ja õpilaste
meeskondade vaheline
korvpalliturniir Keila
Tervisekeskuses
Kõik Keila linnas asuvad
koolimajad on avatud, võimalik
minna vaatama ja meenutama
Vilistlaste kokkutulek uues
koolimajas (Ehitajate tee 1)
eeskava ja tantsuga

Oodatud on kõik Keila Mittetäieliku Keskkooli,
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.
Jääme Teid ootama!
Keila Kool

Kell 16.00-17.00 toimub pressikonverents
Keila Linnavalitsuse saalis
(Keskväljak 11), kus välishindajad annavad Keila
noorsootööle omapoolse
nägemuse. OODATUD
KÕIK HUVILISED!
Noorsootöö hindamisel
võetakse arvesse vaba
aja tegevusi linna noortele: huviharidus, sport,
avatud noorsootöö,
noorteühingute tegevus, noorte omaalgatus,
noorteinfo, karjääriteenused jne.
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Keila Linnavolikogus
KEILA LINNA ARENGUKAVA AASTANI 2020 MUUTMINE
Keila linnavolikogu viis läbi
Keila linna arengukava aastani 2020 muutmise eelnõu I lugemisele ja suunas
selle linnavalitsusele üle
vaatamiseks ja hinnangu
andmiseks. Kavas on muuta Keila Linnavolikogu 25.
septembri 2007 määrusega
nr 30 kinnitatud Keila linna
arengukava aastani 2020
III peatükki „Tegevuskava”
ning kinnitada see uues redaktsioonis. Muudatused,
mis arengukava tegevuskavas käsitlevad muuhulgas
tervishoiu valdkonda, kuhu
on lisatud lõik tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja
infrastruktuuri parendamise kohta ning taastatud on
linnaeelarvest 0-kulutusega
mõte suusatunneli rajamisest.
HUVITEGEVUSTOETUSE
KORRA MUUTMINE
Huvitegevustoetuse korra
muutmine osutus sisuliselt
uue korra vastuvõtuks. Korras käsitletakse baasitoetusena tasuta huvitegevusbaasi kasutamist. Seetõttu
ei ole enam vajadust reguleerida pearaha kaudu baasi kasutamist. Uute mõistetena on lisandunud ka
meisterlikkuse toetus, mis
on rahaline toetus ja sellega seotult meisterlikkuse
komisjon, mis tegeleb selle
toetuse jagamisega. Muudetud on vanuse piiranguid.
Toetuse puhul on kadunud
alampiir, mis oli seni kehtinud korras 6 aastat. Lisandus meisterlikkuse toetuse
ülempiir 26 aastat. Kadunud
on ka piirang mitmes klubis
tegutsemisele.
OÜ VARAHOOLDUS
PÕHIKIRJA MUUTMINE
Keila Linnavolikogu muutis
Kohaliku Omavalitsuse Seaduse ja äriseadustikust alusel Osaühingu Varahooldus
põhikirja seitsmes punktis
ja kinnitas põhikirja uue redaktsiooni.
SA KEILA TERVISERAJAD,
SA KEILA LEHT JA KEILA
HARIDUSE SA PÕHIKIRJADE MUUTMINE
Keila Linnavolikogu muutis
Riigihangete seaduse muudatusest tulenevatel põhjustel SA Keila Terviserajad,
SA Keila Leht ja Keila Hariduse SA põhikirju kolmes
punktis.
LINNAVARA OTSUSTUSKORRAS VÕÕRANDAMINE
Keila Linnavolikogu otsustas võõrandada Arkaadia
Kapital AS’le otsustuskorras
Keila linnale kuuluv kinnistu
Pargi tn 38, mille pindala on

4130 m2 koos selle oluliste
osade ja päraldistega hinnaga 80 000 eurot. Kinnistu
müügilepingu
sõlmimise
notari tasu tasub Keila linn
ja riigilõivu tasub Arkaadia
Kapital AS. Tegemist on hoonestamata kinnistuga, millel
kehtib Keila Linnavolikogu
27.02.2007 otsusega nr 12
kehtestatud detailplaneering, mille alusel on võimalik kinnistu hoonestada ühe
hoonega: kuni 2-korruselise
ridaelamuga, mille suurim
ehitusalune pind võib olla
870 m2 ja maksimaalne
kõrgus 9 meetrit. Keila Linnavolikogu 25. märtsi 2008
otsuse nr 15 „Pargi tn 38 kinnistu võõrandamine avalikul
suulisel enampakkumisel”
kohaselt oli kinnistu alghind
3 000 000 krooni (s.o ca
191 735 eurot). Enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust, mistõttu Keila
Linnavolikogu tunnistas 25.
novembri 2008 otsusega nr
62 „Kinnistu Pargi 38 enampakkumisel võõrandamise
nurjunuks
tunnistamine”
enampakkumise nurjunuks.
RAHA ERALDAMINE
Linnavolikogu eraldas Osaühingule Keila Tervisekeskus
mittesihtotstarbelise
toetusena ükssada kakskümmend tuhat (120 000)
eurot aastas järgmisel kolmel eelarveaastal, st alates
2012. aastast kuni 2014. aastani. Toetus määrati sooviga
tagada Keila linna lastele ja
noortele sportimisvõimalused Keila Tervisekeskuse
ruumides.
LÄHETUSSE SAATMINE
Keila Linnavolikogu saatis
Keila Linnavolikogu liikmed
Margus Välja ja Rein Siimu
3. novembrist 2011 kuni 7.
novembrini 2011 välislähetusse Gruusia Vabariiki
Chiatura rajooni kutsel osalema Chiatura päevadel ja
maksta neile välja lähetusega seotud kulud ning päevaraha 32 eurot päevas. Volikogu otsuse rakendamisega
kaasnevad kulud kahe volikogu liikme lähetuse korral
on kokku ca 1300 eurot.
VOLIKOGU ISTUNGITE
ÜLEKANNETEST
Linnavolikogu esimees Ago
Kokser kandis volikogule
ette istungite ülekannete
vaatajate arvud. Volikogu
istungit on sel aastal vaadatud keskmisel kuus 40
vaatajat, viimastel kordadel
alla kümne. Ühe istungi heli
ja pildi ülekanne läks maksma ligikaudu 2000 eurot
aastas, mida linnavolikogu
liikme Erki Felsi ettepanekul võiks kanda Keila Koolile
ostetud klaveri järelmaksu
fondi.
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Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus otsustas maksta linna eelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku
7131,80 eurot.

tänava maa-alal. Ehitusprojekti koostas Kiirvool OÜ,
kooskõlastas AS Keila Vesi ja
EE Jaotusvõrk OÜ.

Linnavalitsus otsustas anda
ühetoalise eluruumi aadressil Põllu 1a-516, suurusega
16,2 m2 üürile 1. novembrist
2011 kuni 31. detsembrini
2011 üürimääraga 0,32 eurot
ruutmeetri kohta ja eluruumi kõrvalkulude määraga
0,64 eurot ruutmeetri kohta.

MÄÄRATUD
EHITUSTINGIMUSED
Linnavalitsus määras arhitektuur – ehituslikud lisatingimused Keilas Tervise
7 asuval 973 m2 suurusel
elamumaa kinnistul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

KASUTUSLOAD
Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamule aadressil Aasa tn 3 ja Nurmenuku
tn 22.
EHITUSLUBA
Linnavalitsus väljastas AS
Keila Vesile ehitusloa Kruusa tn 25 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunkti ehitamiseks Kruusa

LÄHIAADRESSIDE
MUUTMINE
Linnavalitsus muutis maaüksuse olemasolevat lähiaadressi “Kanarbiku tänav
Kallaku piires” ja määras
lähiaadressiks
“Kanarbiku tänav”. Samuti muutis
linnavalitsus olemasolevat
lähiaadressi “Ehitajate-Kullerkupu kergliikluse tee 1” ja
määras lähiaadressiks “Ehitajate-Kullerkupu kergtee”.

Tuula tee vanas
vabrikus jäi inimene
varingu alla
Teisipäeval kell 10.40 sai
Päästeamet väljakutse Keilasse Tuula teel asuva vana
vabriku territooriumile, kus
mahajäetud
vabrikus
oli
meesterahvas jäänud seinapaneeli alla. Päästjad kergitasid
seina kiiresti õhkpatjade abil

üles. Kannatanu anti kiirabile
üle, kuid ta oli selleks hetkeks
juba surnud, ütles Põhja-Eesti
päästekeskuse pressiesindaja
Ants Raava.
Miks mees mahajäetud majas viibis ja millised on juhtumi asjaolud, uurib politsei.

Keila Linnavalitsuse teade
TEEMAPLANEERINGU „HARJUMAA KERGLIIKLUSTEED“
AVALIK ARUTELU
muvad avalikud arutelud 2.
Teemaplaneeringu eesmärk
novembril kell 17.00 Maardu
on maakonna kergliiklusteeLinnavalituses (Kallasmaa 1,
de võrgustiku planeerimine
Maardu) ning 4. novembril
läbi teekoridoride määratlekell 13.00 Harju Maavalitsumise ning selle võrgustiku sises (Roosikrantsi 12, Tallinn).
dumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringualaks on
Informatsiooni teemaplakogu Harju maakond, välja
neeringu kohta on võimalik
arvatud Tallinna linn.
saada Harju Maavalitsuse
Teemaplaneering on näharengutalitusest
(Roositav Harju Maavalitsue veebikrantsi 12, Tallinn), tel 611
lehel www.harju.ee.
8789, e-post alan.rood@
Avalik arutelu Keila Linmv.harju.ee, või tel 611 8790,
navalituses (Keskväljak 11,
e-post
tiina.beldsinsky@
Keila) toimub 3. novembril
mv.harju.ee.
2011 kell 17.00. Lisaks toi-

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Публичное обсуждение
тематического планирование «Дороги легкого
движения в Харьюском
уезде»
Публичное обсуждение указанного тематического планирование состоится 3 ноября в 17.00 в зале мэрии. С
тематическим планированием можно познакомиться
на веб-странице правительства Харьюского уезда www.
harju.ee. Цель планирование
– создание сети дорожек для
легкого движения в уезде с
учетом имеющихся так называемых дорожных коридоров, а также связь этой
сети с уже имеющейся инфраструктурой. (стр 4)
Закон,
регулирующий
деятельность кладбищ
В следующем году вступит в
действие новый закон, регулирующий
деятельность
кладбищ. Целью нового закона является организация
работы всех кладбищ страны на единых основаниях и
с выполнением общих требований. Прежде законодательное регулирование в
данной сфере отсутствовало.
Новый закон будет касаться
и тех, в чью обязанности
входит поддержание порядка на кладбище, и людей,
которые ухаживают за могилами своих близких. В новом законе будут оговорены
многие аспекты, регулирующие правила и частоту захоронений. Например, если
могила в течение года ни
разу не приводилась в порядок, то она получает статус
неухоженной могилы. Если
родственник живут далеко и
не имеют возможности раз в
год приезжать на кладбище,
то можно будет заказать соответствующую услугу, этой
возможностью в последнее
время пользуются все чаще.
Каждое кладбище должно
иметь регистр, который будет давать представление о
состояние дел на сегодняшний момент и о возможных
перспективах.
Фирма
«Valten Pluss», занимающая
поддержанием порядка на
кладбище в Карьякюла, уже
приступила к заключению
договоров с владельцами
участков. (стр 5)
Поддержка деятельности по интересам в горо-

де Кейла
25 октября городское собрание приняло новый порядок
поддержки деятельности по
интересам. Деятельность по
интересам является достаточно широким понятием,
включающим в себя занятия
в различных кружках, танцевальных группах и спортивных секциях. Решение
затронуло, в целом, 14 спортивных клуба и 4 клуба, занимающихся поддержкой и
развитием культуры, которые объединяют более 610
детей. Необходимость изменить порядок поддержки
деятельности по интересам,
в первую очередь, связана с
деятельностью недоходных
предприятий. Согласно старому порядку, деньги выделялись на точное количество участников, то есть
поголовно. Из выделенных
средств в городскую казну
возвращалось порядка 80%.
А оставшиеся 20% должны
были покрыть все текущие
расходы. Самое большое изменение, согласно принятому порядку, состоит в том,
чтобы выделенные средства
составят базу для развития
деятельности по интересам
и поддержку мастерства.
(стр 3)
Помоги выбрать самую
активную организацию
и самых деятельных людей
В этом году снова будут выбирать самую активную организацию и отмечать деятельных и активных людей.
Если у Вас есть знакомые,
которые подходят под указанные критерии, то обязательно напишите о них,
предложите их кандидатуры.
Кандидатуры ожидаются в
следующих
номинациях:
«Предприниматель
2011
года», «Гражданское объединение 2011», «Спонсор
2011 года», «Поступок 2011
года», «Самый яркий человек 2011 года». Кандидатуры
с контактными данными и
обоснованием выбора можно отправлять до 15 ноября
либо по адресу э-почты:
mariliis@heak.ee, либо по
почте по адресу: "Aasta
Tegijad
2011",
Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Sirge tn 2, Tallinn 10618. (стр
5)

KEILA VALLA LEHT
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Juhime valda perspektiivitundega
Eesti põhiseaduse kohaselt on omavalitsused Eesti
riigi kõige tähtsam osa, sest just siin puutuvad inimesed ja riigivõim kõige vahetumalt kokku. Sotsiaalsed
tugisüsteemid ja hariduselu korraldus, taristuarendus
ja elukeskkond – nende inimese elus esmatähtsate
valdkondadega tegelemine on meie, vallajuhtide,
esmane kohustus.

JAAN ALVER
VALLAVANEM

S

eetõttu on väga oluline juhtida
valda võimalikult efektiivselt
nii, et maksumaksja poolt valla
valitsemiseks antud vahendid oleksid
ära kasutatud elanike jaoks kõige paremal viisil.

Mida on valla praegune vallavalitsus pooleteise aastaga teinud?

Kõigepealt lahutasime valla poliitilise
juhtimise ja vallaametnike tasandi,
mis tähendab, et vallaametnikud ei
pea enam muretsema, millist poliitilist võimu toetab volikogu ja nad saavad rahulikult oma tööd teha, olenemata võimukoalitsiooni koosseisust
või selle vahetumisest.
Põhjalikult oleme analüüsinud
valla finantsseisu ja teinud suurt tööd
valla eelarve kallal. Kui rahaasjades
on selgus majas, on võimalik selgelt
näha valla arenguvõimalusi ja selle
suundumusi. Pean väga oluliseks, et
iga ametnik jälgib ise oma haldusala eelarveliste vahendite kasutamist
ning ühes sellega on pädev tegema ka
sisulisi ettepanekuid järgmise aasta
eelarvesse. Lisaks iga ametniku pädevuse tõusule jääb sellise töökorralduse juures valla finantsjuhile rohkem
aega eelarve analüüsiks ja perspektiividega tegelemiseks.
Valla finantsseis on praegu palju
tugevam, kui aasta tagasi. Kindlasti
on selleks aidanud kaasa ka üleüldise
majandusolukorra paranemine, mis
on toonud kaasa parema tulumaksu
laekumise. Ligi 5000 elanikuga valla
jaoks on tähelepanuväärne käesoleval
aastal 270 võrra tõusnud tõumaksumaksjate arv. Kuid sellest üksi poleks
kindlasti piisanud, et jalad taas tugevasti maha saada. Juba kuus aastat on
vallale olnud kõige olulisemaks investeerimisobjektiks Laulasmaa Kooli

hoone. See valla arenguks ülivajalik
investeering on aga peale Rahandusministri määrust (27.02.2009.a.
nr.12.), mille kohaselt Eesti Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) poolt rajatud
koolide kohustused lisatakse kohalike omavalitsuste võlaks, viinud Keila
valla esikuuikusse Eesti omavalitsuste seas oma 121%-se võlakohustusega
valla eelarvest. Selline situatsioon on
aga mõneks ajaks pannud piduri igasugusugusele laenuvõtmisele ja investeerimisvõimalusele, ilma milleta on
aga edasised sammud valla arendustegevuses äärmiselt keeruline ülesanne. See oli ka üks põhjus, miks vallavolikogu otsustas vastavalt RKAS-e
lepingust tulenevale õigusele kooli
hoone vallale välja osta. See on nüüdseks ka õnnestunud, mille tulemusena
hoiame kokku kuni 1,3 miljonit eurot
valla raha. Olles koolihoone peremees
näitavad arvutused, et kulud vähenevad kindlasti ka hoone korrasoleku
tagamisel ja haldamisel.
Oleme sõlminud lepingud pankadega kõigi oma seniste laenukohustuste refinantseerimiseks, mille tulemusena jääb meil lähiaastatel veel
täiendavalt ligi 100 000€ eurot aastas
vallaelu arendustegevuseks.

Valla kultuurielu

Keila vallal on erakordne tähendus
Eesti kultuurile, kuid tegelikult ka
rahvusvahelisele kultuurielule, sest
just meie vallas elab maailmakuulus
helilooja Arvo Pärt, kelle Arhiivikeskuse rajamisele ka vald püüab igati
kaasa aidata. Kultuuriministeeriumiga oleme saanud eelnevad kokkulepped, et korrastatakse Holokausti
mälestusmärk ja selle ümbrus Kloogal. Koostöös Lääne-Harju koostöökoguga loodame saada korda Türnpu
pargi Tuulnas, kus toimuvad iga-aastased meestelaulu päevad Eesti Meeskooriseltsi rajaja Konstantin Türnpu
mälestuseks. Vallavalitsuse taotlusel
saime selle pargiala riigilt ka valla omandisse, mis teeb võimalikuks
meiepoolse projektirahade taotlemise. Rekonstrueeritava Keila-Joa lossi
ümbrust soovime näha ulatusliku
kultuurpargina, milles teeme koostööd nii Keila-Joa lossi arendaja National Heritage Foundationi OÜ, kui
ka Riigi Metsamajanduskeskusega.

Aimar Altosaar, Jaan Alver ja Age Leedo

Põhjalikult oleme
analüüsinud valla
finantsseisu ja
teinud suurt tööd
valla eelarve kallal.
Rekonstrueerimisel on pea kõik
joogivee ja reovee
puhastusjaamad.
Valla nägu on
muutunud ning
muutub veel.
Omapoolse panusena oleme esitanud
Keskkonnainvesteeringute Keskusele
rahataotluse ligi 26 ha pargi korrastamisele.
Keila vallas on hakanud uut elu
elama ka ajaloolised lossid ja mõisahooned. Tänud Toomas Annusele,
kelle ettevõtted rahastasid Kõltsu suvemõisa restaureerimist ja ümbruse
korrastamist ning on avanud selle
huvilistele erinevate sündmuste korraldamiseks. Suure huviga ootame
Andrei Dvorjaninovi töö tulemusi,

sest just tema näol on ajalooline Joa
loss Keila-Joal saanud endale vastutustundliku peremehe. Sestap peab ka
vald ajaga sammu pidama ning algatab detailplaneeringu aleviku arengumuutusi silmas pidades. Planeerimine
hõlmaks noortele mängu- ja spordiväljakuid, pikas perspektiivis uut lasteaeda ümbritsetuna kultuurilise- ja
loodusväärtusega korrastatud lossipargiga ning tulevast turistide voolu
silmas pidades uut liikluskorraldust ja
parkimisest.

Taristud ja kergliiklusteed

Valla poolt 3.a. tagasi asutatud veemajandusettevõte Lahevesi AS on saanud
sisse arvestatava hoo. Rekonstrueerimisel on pea kõik joogivee ja reovee
puhastusjaamad. Ühisveevärgi rajamine hajaasustatud vallas on paraku
üks kallimate killast ning tulenevalt
sellest peab kaaluma targu selle kõige
otstarbekamat ja jõukohasemat lahendust enne, kui hakatakse tegema suuri
investeeringuid. Ilma elanike mõistva
suhtumiseta ning koostööta on ühisveevärgi rajamine pea võimatu. Kõik
me saame aru, et liiklemine jalgsi ja
rattal ei ole turvaline keset liiklusvoogu, mis tänaseks on saavutanud astme,
mis on võrreldamatu 20. aasta taguse
liiklusintensiivsusega. Peame tegema
olulisi jõupingutusi kergliiklusteede
rajamisel. Eelkõige peame välja töötama kergliiklusteede kava ja koostama
üksikute teede projektid, mis iseenesest on rahamahukad tööd. Tänaseks

saame öelda, et kergliiklusteede kava
on valmimas käesoleva talve jooksul
Harju Maavalitsuse kergliiklusteede
teemaplaneeringu raames. Alustanud
oleme ka kergliiklusteede projektide
koostamisega. Tänapäeval mõistame,
et kergliiklusteed peavad olema valgustatud – seega näeme järgmise aasta eelarves ette ka tänavavalgustuse
projektide koostamise. See valdkond
on Arengukava investeeringute kavas
nimetatud, mis omakorda vajab pidevat planeerimist ja ülevaatamist valla
jõukohasust arvestades.
Usun, et tänu valla finantsseisu parandamisele ja korrastamisele oleme
nüüd võimelised toetama vallarahva,
seltside ja mtü-de algatusi uute projektide loomisel ja elluviimisel. Oleme sõlminud lepingu kutselise projektijuhiga, kes aitab vallal ja seltsidel
projekte vormistada ja juhtida.

Muutub valla koduleht

Vallavalitsus võttis vastu otsuse liituda Siseministeeriumi poolt väljatöötatud universaalse, kaasaegse paljude võimalustega standardiseeritud
omavalitsuste kodulehe. See peaks
vallaelanike kasutuses olema alates
käesoleva aasta lõpust. Valla nägu on
muutunud ning muutub veel. Hea elukeskkonna ja -korralduse nimel tuleb
vallavalitsusel pidevalt teha tööd, olla
avatud ajastu võimalustele ning suhelda konstruktiivselt naaberomavalitsuste ja riigiametkondadega.

Keila valla leht
Uued töötajad
Liisi Puntso

26. septembrist töötab keskkonnanõunikuna Liisi Puntso. Liisi on üles
kasvanud ja elanud peamiselt Keila
ümbruses. Viimatine töökoht- Saku
Vallavalitsus ei ole ka meie vallast
kaugel! Keila vallavalitsusse otsustas ta tööle tulla sest töö on mitmekesisem, huvitavam ning väiksema
ametnike arvu tõttu ei ole nii suurt
spetsialiseerumist, kui suuremates
omavalitsustes. Eesti Maaülikooli haridusega keskkonnamajandusspetsialistina on Liisil palju ideid, kuidas
meie ilusa loodusega vallas oleksid
hoitud nii loodus, kui ka inimeste elukvaliteet. Suuri võimalusi näeb ta Keila
vallas tervisespordi arenguks, sest siin
on selleks olemas kõik tingimused.
Liisi Puntso leiab, et palju oleks
veel teha vallaelanike informeerimisel
– kelle käest ja kuidas otsida oma küsimustele vastuseid. Õigeaegne teavitus aitab kindlasti vältida nii mõnegi
probleemi tekke. Ühe esimese asjana
kavatseb valla uus keskkonnanõunik
tegeleda jäätmemajanduse ja prügistatud kohtadega.

Kalev Sepp

5. oktoobrist on valla ehitusspetsialistiks Haapsalust pärit Kalev Sepp.
Kalev on väga kogenud omavalitsusametnik, töötanud Lääne maavalitsuses ja maakonna omavalitsustes alates taasiseisvumise algusaegadest.
Uus vallaametnik peab väga oluliseks,
maja- ja kinnistuomanikel oleksid kõik
ehitus- ja kasutusload korras, sest see
on lõpuks alati ju ka omanike endi huvides, kui neil tuleb suhelda pangaga
või kui on vajadus omandit võõrandada.
Kalev Sepp loodab, et riik jõuab ka
ehitusregistri ja -järelvalve valdkonnas
e-ajastusse, sest ta peab vohavat paberlikku asjaajamist mittevajalikuks,
kui peaaegu kõike muud saab riigis
juba ajada internetis ID-kaarti kasutades. Samuti peaks olema ettekirjutiste tegemine hoonete omanikele
palju lihtsam, kohapeal läptopi kaudu
tehtav, nii nagu seda teeb näiteks politsei. Samas ei peaks ettekirjutused
mõjuma mitte karistusena vaid eelkõige hea nõu ja abina. Trahvida tuleb
ikka alles siis, kui ettekirjutust täita ei
taheta!
Kalev peab väga oluliseks info jagamist vallarahvaga, siis on ka koostöö ja järelvalve lihtsam ja kõigile osapooltele meeldivam tegevus.
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Valla areng on kiirenenud
Planeeringud ja ehitustegevus, teede korrashoid ja
keskkonnaalane tegevus on need tööd ja tegemised,
mis annavad valla arengutasemest kõige esmasema
pildi. Oleme eelarveliste vahendite piiratusest hoolimata suutnud pooleteise aastaga kõigis nimetatud
valdkondades edasi minna.
dust. Neid tegevusi saame teostada
vaid tee omaniku nõusolekul. Teehoid
on saamas kindlamale järjele, peame
silmas pikemat perspektiivi, et teed,
mille korrashoid sõltub meist, saaksid
viie-kuue aasta jooksul korda.

Jalakäija ja auto – kes? kus?

AGE LEEDO

VALLAVALITSUSE LIIGE

K

eila Vallavolikogu poolt
vastu võetud Arengukavas
2011-2015 välja toodud
tegevuskava ja investeeringukava
on omavahel selgelt seostatud ning
eesmärgistatud. Oleme sõnastanud valla arengu kriteeriumid ning
punktid, kuhu soovib vald lähiaastatel suunduda. Need kavad on
seostutud ka valla finantsplaaniga,
mille eelnõu esitab vallavalitsus oktoobrikuu volikogu istungi päevakorda.

Koostöö viib edasi

Oleme pooleteise aastaga kujunenud usaldusväärseks partneriks riigi keskametkondadele, mis on kaasa
aidanud mitmete täiendavate investeeringute saamiseks valla arengusse. Lisaks veemajanduse kiirele
arendamisele AS Lahevesi poolt,
oleme riigi saastekvoodi müügist
eraldatud toetusega soojustamas ja
remontimas haridusasutusi nagu
Lehola Kool ja Klooga Lasteaed
ning Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜd.
Kõigi jaoks uus ja huvitav elektriautode projekt on samuti leidnud
Keila Vallavalitsuse jaoks positiivse
lahendi.
Rahandusministeeriumi
poolt eraldatud elektriauto jõuab
meile 2012. a. kevadel ning on suunatud sotsiaalvaldkonna teenindamiseks.
Vallaelanikena kasutame nii riigi maanteid, vallateid ja tänavaid
kui ka eraomanike valduses olevad
teid. Keila Vallavolikogu poolt avalikeks teedeks nimetatud 365km
teed jagunevad Keila Vallavalitsuse
omandis olevateks teedeks ja eraomanike omandis olevateks teedeks. Riigiteede nimistus olevate
teede korrashoid on reguleeritud
Maanteeameti poolt. Valla ja eravalduses olevate teede korrashoiu osas
oleme korrastamas vastastikkuseid
kohustusi. Käesoleva aasta suvest
alustasime eratee omanikega teedelepingute sõlmimist. Soovime, et
oleks võimalik lisaks teehooldusele
ka õigus teostada teepeenra hool-

Kergliiklusteede ehitus võib vallas
alata 2013. aastast. Maanteeamet on
juba alustanud Kloogaranna-KeilaJoa maantee projekteerimisega. Kavas on rekonstrueerida 2013 aastal
Kloogaranna - Keila-Joa sõiduteed
ning koostöös Maanteeametiga rajab
Keila Vallavalitsus koostöös kergliiklustee Kloogaranna-Laulasmaa lõigul. Teelõigul Laulasmaa-Keila-Joa
oleme alustanud samuti kergliiklustee projekteerimist ning kui vähegi
finantsvõimekust on, soovime selle
lõigu rajada samaaegselt sõidutee rekonstrueerimisega. Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringut aluseks võttes on vallal kergliiklusteede
ja matkaradade arendamisele vaja
pühenduda senisest palju enam. Oma
järge on ootamas ka Laulasmaa – Lohusalu kergliiklustee projekteerimine.

se oleme andnud sisendi, nähes ette
viie ehitusjärguga kogu valla katmise
kergliiklusteedega. Kuid seda saame
rääkida siiski alles 10-20 aasta perspektiivis.
Kaunis suveaeg ja liivased rannad
toovad palju külastajaid ning seoses
sellega suureneb ka parkimiskoormus
suvel mitmeid kordi. Oleme Maanteeameti spetsialistidega arutanud võimalust rajada teeäärsed parkimistaskud, kuid hetkel ei ole head lahendust
leidnud. Loodetavasti saame järgmisel
aastal juurde vähemalt ühe ala, kuhu
randa minnes turvaliselt oma auto
parkida, kuid ega see veel ole veel
probleemide lahendus! Tõenäoliselt
õnnestub midagi ka parkimisvallas
ära teha alles siis, kui rekonstrueeritakse Kloogaranna -Keila-Joa maantee.
Vallasisene bussiliiklus on ka uuenemas. Oleme leidnud lahenduse,
kus oma piiratud valla ühistranspordivõimalusi parimal viisil kasutades
saaksid lapsed kooli ja vallaelanikud
liikuma. Kuulutasime välja riigihanke
valla autobussiliinide teenindamiseks,
et leida meie parim ettevõte, mis meie
elanikke õigeaegselt ja korrektselt teenindaks.

Teeme ennast nähtavaks

Keila valda külastab aina rohkem
inimesi just looduskaunisuse tõttu
– mererannad, Treppoja, Keila-Joa,
mõisad jpm. on vaatamisväärsused,
mida nii Eestimaa elanik kui ka välisturist uudistama tulevad. Selleks, et

gise hiilguse kaotanud Klooga rand
ja seda teenindav taristu. Vallavalitsus
on juba kolm aastat koos kohalike
maa-omanikega tegelenud Kloogaranna detailplaneeringu koostamisega. Ulatuslik ligi 54 hektarit hõlmav
projekt on väga komplitseeritud, kuid
oleme lõpuks ala detailplaneeringu
vastuvõtmisele jõudnud väga lähedale. Hetkel oleme Keskkonnametiga
kooskõlastamas lahendust, mis vastab
kõrgetele keskkonnakaitse nõuetele
veemajanduse küsimustes. Tõenäoliselt saavad rannamõnude nautijad
veel enne, kui Kloogaranna rand ise
end täie iluga ligi meelitab, külastada
Kersalu randa, sest just sinna on maaomanik planeerimas avalikku randa
koos teenindavate teenustega. See
detailplaneering on juba lõppjärgus
ning loodame, et arendaja suudab seal
juba järgmiseks suveks pakkuda senisest mugavamaid puhketingimusi!
Meil on hea meel, et mitmed pikka
aega kestnud vaidlused vallavalitsuse
ja ettevõtjate-maaomanike vahel on
leidnud mõlemaid pooli rahuldavad
lahendused. Mitmed detailplaneeringud ja arendused on saanud uue hoo
ja soovi arendajate poolt investeerida
valla hea käekäigu nimel.
Näiteks Niitvälja Ratsaspordibaas,
mille maaküsimuste lahendamine tugevdab kindlasti selle järjest populaarsemaks muutuva ning valla profiilile
hästisobiva spordiala arengut. Ratsasport võib vallas laieneda veelgi, sest
Joa lossi uus omanik on lubanud Keila-Joal ratsasporti edendada!

Algatused, mis
leiavad toetust

Kloogaranna detailplaneeringu vastuvõtmisele on jõutud lähedale

Soovime projekti valmis saada 2012 a.
Paljude kergliiklusteede teostuseks on
vaja suurt tuge ka kõigi vallaelanike
poolt, kuna planeeritavad teed võivad hakata läbima just teile kuuluvat
kinnistut, kuna planeerimistegevuse
käigus ei ole enamustes piirkondades
kergliiklustee rajamise jaoks maad kavandatud. Tunneme ju kõik käies või
rattaga sõites, et puudu on teest, kus
ohutult liikuda. Sellele tuleks mõtelda
ka sel hetkel, kui tullakse uurima Teie
kui maaomaniku valmisolekut kokkulepet sõlmida kergliiklustee läbimiseks Teie kinnistult. Harju Maakonna
kergliiklusteede võrgu arengukavas-

külalistel ja meil endil oleks hõlpsam
vaatamisväärsusi leida, soovime järgmisel aastal paigutada Lohusalusse,
Laulasmaale, Leholasse, Kloogale ja
Karjakülla pilkupüüdvad valla kaardid. Loodame, et Lääne-Harju Koostöökogu toetab meie projektitaotlusi!

Arengud ja planeeringud

Liivased mererannad on valla suurimaks tõmbenumbriks, kuid ometi
ei leia me just palju heakorrastatud
randu ja arenenud rannateenindust
v.a. Laulasmaa SPA, mis on taas pakkumas head teenust! Kahjuks on viimase kahekümne aastaga oma kuna-

Vallas on hakanud
liikuma veel üks
huvitav projekt–
tänu viitseadmiral Tarmo Kõutsi
initsiatiivile oleme
kaardistamas kõiki
lautrikohti valla
väga pikal rannajoonel. Loodame,
et algatus loob
paadiomanikele uusi võimalusi
oma aluseid vette
lasta ning meremõnusid
nautida. Seda teemat
kajastas pikemalt
ajakiri „Paat“ oma
septembrinumbris.
Kohtumiselt Keila-Joa elanikega jäi
kõrvu soov konstaabli olemasolust,
kes aitaks leida lahendusi probleemidele, mis vajavad ametivõimu sekkumist. Suurt kiitust tubli töö eest tuleb
edastada valla konstaablitele. Meil on
vedanud, sest vallas teenindab elanikke kaks konstaablit! Praegu on nende
vastuvõtupunkt vaid Kloogal, kuid
oleme avamas 2012. aastal samasuguse konstaablipunkti ka Keila-Joal, kus
konstaabel hakkab jagama tööruume
sotsiaalnõunikuga. Lähiajal anname
teada uue vastuvõtupunkti lahtiolekuaegadest.

Keila valla leht
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Lahevesi laieneb
Valla vee-ettevõte Lahevesi AS on kujunemas
senisest palju suurema
haardega munitsipaalettevõtteks.
AIMAR ALTOSAAR

LAHEVESI NÕUKOGU ESIMEES

V

allavalitsuses on lugemisel
ettepanek volikogule sõlmida
100%-lt valla omandis oleva ettevõttega vallavara haldusleping,
mille raames võib vald lisaks vee-ettevõtte funktsioonidele anda Laheveele üle ka mitmete teiste valla jaoks
oluliste objektide haldamise. Näiteks
juba teist aastat tegeleb Lahevesi valla
avalikus ruumis asuvate prügikastide
tühjendamisega, mis nüüd fikseeritakse sõlmitud vallavara halduslepingu lisas. Leping annab võimaluse anda
valla ettevõttele üle ka kalmistute, sotsiaalkorterite, koolide ja lasteaedade
haldamise. Täiendavad funktsioonid
fikseeritakse lepingu lisadena, kus nähakse ette vallavalitsuse ja ettevõtte
kohustuste jaotus.
Lahevesi AS on kolme ja poole aastaga kasvanud pisiettevõttest täiesti
korraliku suurusega munitsipaalettevõtteks, mille varade maht on juba
praegu ligi 0,4 miljonit eurot, kuid mis
peale Keila-Joa-Türisalu vee- ja kanalisatsiooni projekti elluviimist kasvab
enam kui 3,5 miljoni euroni. Lahevesi
on mõne aastaga muutunud usaldusväärseks partneriks Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK), tänu
millele oleme saanud väga olulist tuge
paljude veemajandusobejektide renoveerimiseks või ehitamiseks: valminud
on Klooga veetöötlusjaam ja reoveepuhastusjaam, lõppjärgus on Karjaküla, Lehola, Lohusalu veetöötlusjaamade
rekonstrueerimistööd. On alustatud
Kloogal Kivi ja Aedlinna teede piirkonnas vee- ja kanalisatsioonitorustike osalise rekonstrueerimistöödega.
Käimas on tööprojekti koostamine Le-

Lohusalu puurkaev

hola reoveepuhastile ja kanalisatsiooni
kolmele pumbajaamale. Koostamisel
on projekteerimise- ja ehitushanked
Keila-Joa veetöötlusjaama, reoveepuhasti ja torustike rekonstrueerimiseks. Tulevikus liituvad torustikega
ka Harku valla elamupiirkonnad. Ettevalmistamisel on eelprojekt kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks
Kloogarannast Keila-Joa puhastini.
AS Lahevesi peab torude rajamiseks
olema valmis, kui hakatakse ehitama
Treppoja- Keila-Joa kergliiklusteid.
Kavas on ühendada kokku MTÜ Lohusalu Vesi ja AS Lahevesi torustikud,
et tagada Lohusalu sadama piirkonna
elanikele kvaliteetsem joogivesi. Ülevõtmisel on Kloogaranna puurkaevu
pumpla aadressil Mere tn 1a. Peale rekonstrueerimist hakkab Lahevesi va-

rustama ühisveevärgi kaudu ka Mere
tn ja teisi sealseid kinnistuid.
Loomulikult on vallaelanike vajadused palju suuremad, meil on suuri
piirkondi, mis vajaksid hädasti üsna
suuri investeeringuid puhta joogivee
tõrgeteta kättesaamiseks ning reovee
nõuetekohaseks puhastamiseks. Laieneval ettevõttel on suuremad võimalused ka ambitsioonikamate projektidega
alustamiseks, sest lisaks bilansinumbritele vajab ettevõte ka oskuslikku ja
pühendunud tööjõudu, head projektijuhtimisvõimekust ja kogemusi. Viimaste kuude jooksul ongi ettevõttesse
asunud tööle mitu suurte kogemustega
töötajat, et tagada meie võimekus täita
valla halduslepingust tulenevaid kohustusi ning arendada veel suurema
jõudlusega valla veemajandust.

Laulasmaa Kooli
tagasiostu kasulikkusest
Vald hoiab tänu refinantseerimisele otseselt kokku 1,3 miljonit eurot.
VALLAVALITSUS

K

eila valla finantsnõunik Karoli
Koger kinnitab, et Laulasmaa
Kooli hoone tagasiost Riigi
Kinnisvara AS-lt (RKAS) oli vallale
igati kasulik tehing. Kuid valla vara on

paremini hoitud ning reaalne on saada
tulu ka alljärgnevalt:
- Laenu graafik on fikseeritud 20 aastaks ja see muutub mõnevõrra vaid
Euribori muutudes. RKAS hinna kujunemist on meil raske kontrollida. Ka
läbirääkimiste käigus konstanteerisime
fakti, et RKAS ei ole huvitatud meile
maksete kujunemise täiesti läbipaistvaks tegemisest.
- RKAS kuumakse sisaldas lisaks kapitali komponendile ka igasugu muid
teenuseid (tehnohooldus, haldus, järele-

valve, kindlustus ja remondifond). Neid
teenuseid vahendas meile RKAS ja meil
siin kaasa rääkida ei õnnestunud. Täna
võib Keila vald need teenused tellida
talle sobivatel tingimustel, ajahetkedel
ja hinnaga.
- Remondifondi saab Keila vald koguda ise oma hinnangust lähtuvalt sobivas ulatuses. RKAS’ga oli makse fikseeritud sõltumata sellest, kas vallal selleks
võimalused olid ja kas selleks otsene
vajadus oli. Vald saab ise remondofondi
kontrollida ja juhtida.

Venekeelne veerg
Футбол у школы в Лауласмаа
20 октября около школы в Лауласмаа
состоялся товарищеский футбольный
матч между командой мэрии Кейла
и командой Кейлаской волостной
управы. Во главе обеих команд были
руководители самоуправлений: мэр
города Кейла Танель Мыйстус и
волостной старейшина Яан Альвер.
Окончательный счет футбольного
поединка 3:1 в пользу команды города
Кейла.
Управление волостью с чувством
перспективы
Новое волостное правительство,
в
первую
очередь,
разделило
политическое управление волостью
и административную власть. Это
значит, что волостные чиновники,
выполняя свою повседневную работу,
не должны тревожиться, какая
политическая сила поддерживает
волость в настоящий момент. Новое
волостное правительство серьезно
проанализировало
финансовое
состояние волости и проделало
большую
работу
в
вопросах,
касающихся бюджета. Можно сказать,
что финансовое положение волости
на настоящий момент значительно
стабильнее, чем год назад. Самой
существенной
инвестицией
волости за последние годы было
строительство школы в Лауласмаа.
Кредитное бремя и обязательства
по содержанию школьного здания
в соответствии с действующим
законодательством приостановили
на время возможности волости
в отношении новых инвестиций,
поэтому решение выкупить школьное
здание в собственность волости
позволит в ближайшее время
существенно экономить средства.
В волости большое внимание
уделяется сохранению имеющихся
культурных
традиций.
Большое
внимание
уделяется
развитию
волостной
инфраструктуры.
Приведены в порядок практически
все
водоочистительные
сооружения. Строительство единой
канализационной системы в волости
с редким заселением является весьма
сложной задачей, в рамках которой
необходимо просчитать все риски,
учесть все возможности.
Возрождение замка в КейлаЙоа
Замок в Кейла-Йоа по праву
считается жемчужиной западной
части Харьюского уезда, которая
всегда
привлекала
внимание
многочисленных гостей. Несмотря
на то, что водопад и замковый парк
были открыты для посещения, сам
замок был недоступен по разным
причинам. Полтора года назад
замковый комплекс, пребывавший
в весьма заброшенном состоянии,
приобрел А.Дворянинов. Новый
владелец замка незамедлительно
приступил к восстановительным
работам, и вскоре можно было
полюбоваться уже забытым видом
на замок, который стал доступен
после вырубки кустарника на

территории, прилегающей к замку.
А.Дворянинов планирует закончить
реставрационные работы к 2013
году, тогда дворец будет открыт для
посетителей.
Расширяется фирма «Лахевеси»
Волостное предприятие «Лахевеси»
в перспективе может развиться до
уровня предприятия муниципального
значения. Волостное правительство
заключило с принадлежащим волости
предприятием
административный
договор, в рамках которого волость
может
передать
«Лахевеси»
какие-либо
дополнительные
функции. Например, уже второй
год «Лахевеси» вывозит мусор из
мусорных контейнеров, находящися
в общественных местах. Договор
позволяет передать в распоряжение
предприятия «Лахевеси» функции
по администрированию детских
садов, школ и социальных квартир.
Все дополнительные обязательство
будут зафиксированы в дополнениях
к договору.

Новые работники
С 26-го сентября к выполнению своих
обязанностей приступил специалист
по вопросам строительства Калев
Сепп.
С 26-го сентября к выполнению своих
обязанностей приступила Лийзи
Пунсто – новый советник по вопросам
окружающей среды.
Развитие
волости
идет
ускоренными темпами
В принятой волостным собранием
программе развития волости Кейла
на 2011-2015 год четко оговорены
тесно связанные между собой
программа деятельности и программа
инвестиций,
указаны
цели
и
критерии, которые помогут правильно
оценивать промежуточные этапы
развития. Все это сопровождается
сбалансированным
финансовым
планом. За счет средств, полученных
от продажи государственных квот,
были проведены работы по утеплению
зданий школы в Лехола, детского сада
в Клоога, а также социального центра
в Карьякюла, также были сделаны
ремонтные работы в этих зданиях.
Большая работа проводится в сфере
дорожного строительства. С 2013 года
в волости начнется строительство
дорожек для легкого движения,
а также реконструкция дороги
Клоогаранд – Кейла-Йоа. В связи с
большим наплывом отыхающих в
летний период остро стоит проблема
с парковкой автомобилей. Совместно
с
Департаментом
шоссейных
дорого проводилось обсуждение
возможностей
строительства
так
называемых
парковочных
карманов в будущем году. Для того,
чтобы отдыхающим было проще
ориентироваться на территории
волости, планируется установить
яркие, притягивающие внимание
карты в Лауласмаа, Лохусалу, Лехола,
Клоога и Карьякюла.

Keila valla leht

28. oktoober 2011

Keila - Joa lossi taassünd
Keila-Juga ja selle kõrval asuvat Joa lossi on õigusega
peetud Lääne-Harjumaa pärliks, mida käiakse vaatamas lähedalt ja kaugelt. Kui juga ja lossipark on inimestele olnud alati avatud, siis loss ja selle ümbrus on
olnud aastakümneid kas kiivalt hoitud saladus punaarmee baasis või nüüd, okupatsiooniarmee lahkumise
järel nukras seisus ning otstarbeta hoonetekompleks.
AIMAR ALTOSAAR
VALLAVALITSUSE LIIGE

A

astaid on otsitud arhitektuuriansamblile riiklikku funktsiooni, on oodatud pärijaid
viimatiste omanike, vürst Volkonskite
soost ning lõpuks otsitud lihtsalt kedagi, kellel oleks missioonitunnet ja rahalisi võimalusi loss taas elama panna. Poolteist aastat tagasi ostis Andrei
Dvorjaninov lossi hoonetekompleksi
ühes 4 hektari maaga Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsilt. Uus omanik asus viivitamatult tööle lossi, selle kõrvalhoonete
ja omandisse saadud pargialaga. Juba
peale esimest suuremat võsalõikust ja
prahikoristust eelmisel aastal võisid
Keila-Joa elanikud ja Joa lossist möödujad näha uut, kuid tegelikult ammuunustatud vaadet lossile.
Joa lossi omanik ja restaureerimistööde juht Andrei Dvorjaninov plaanib lossitöödega saada valmis 2013.
aastal, siis avatakse see ka külastusteks.
Esimesele korrusele ja keldrisse on
kavas luua 19. sajandi interjöör, kasutades selleks tolleaegse mööbliesemete
koopiaid ja kõiki teisi miljöö loomiseks vajalikke viimistluselemente. Teisel korrusel ehitatakse välja luksuslikud sviidid neile, kes tahavad lossis ka
ööd veeta. Kuigi ehitusluba saadi alles
suve keskel, on töödega hoogsalt alatud, hoonekarp on puhastatud, katus
vahetatud ning seinad kaetud esimese
krohvikihiga. Avaused suletakse ning
see võimaldab saabuval talvel teha sisetöid.

Järgmisena alustatakse hoovivärava kõrval asuva silikaattellistest
seintega rikutud hoone taastamisega,
kuhu peaks tulema koolitus- ja konverentsiruumid. Vallavalitsus on pidanud Joa lossi taastamist kogu valla
arengule väga tähtsaks, mistõttu on
püütud erainvestorite aktiivsust igati
toetada. Keila vallavalitsus on esitanud
taotluse
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele metsapargi korrastamise
rahastamiseks ning andnud välja ehitusloa Riigimetsamajandamise Keskusele kõigi sildade, treppide, teede
renoveerimiseks ja ulatusliku pargiala
korrastamiseks. Vald on kaasanud ka
Riigimetsamajandamise Keskuse kogu
suure 40 hektarilise lossipargi taastamisse, mis on suuremas osas jäänud
riigi omandisse. Koostöös lossiomanikega on taotletud turismimeetme raha
Interreg programmist, kuid esimene
kord ebaõnnestunult. Kindlasti väärib
vallavalitsuse ja ka laiema avalikkuse
tähelepanu härra Dvorjaninovi ettepanek korraldada kogu Keila-Joa aleviku
planeerimiseks suurem arhitekuurikonkurss, et saada parim terviklahendus kogu alale. Eestis on siiani ikka iga
ametkond ja maaomanik laiendanud
oma kinnistuid eraldi, ning seetõttu
on sageli jäänud saamata ka ulatuslikumast koostööst ja terviklikust planeerimisest saadav kasu. Üliväärtuslik
lossiansambel koos erakordse loodusobjekti ja pargiga lausa nõuavad, et
ka siinsete elanike kogu elukeskkond
kujundataks heas kooskõlas looduse ja
inimkäte poolt loodud šedöövritega!

Sõpruskohtumine jalgpallis
Keila linnavalitsus ja Keila
vallavalitsus pidasid sõpruskohtumise jalgpallis
Laulasmaa Kooli spordiväljakul neljapäeval 20.
oktoobril.
JAAN ALVER
VALLAVANEM

Ü

hisürituse korraldamiseks oli
mitu põhjust:
- Keila vallavalitsus esitas
vastu küllakutse Keila linnavalitsusele
tänutäheks ühisele Vastlapäeva tähistu-

sele Linnamäel linna kutsel.
- Sõpruskohtumine jalgpallis pühendati Laulasmaa Kooli õnnestunud väljaostmisele Riigi Kinnisvara AS-lt.
Seega Laulasmaa koolihoone on
nüüdsest valla omandis ja vald selle
heaperemehelik kasutaja.
Võistkonnad mängisid palliga, millel
oli järgmise aasta Jalgpalli EM peasponsori – Euroopa suuremate pankade
hulka kuuluva Unicredit Bank`i logo.
Koolihoone väljaostu tehingu refinantseerija Unicredit Bank`i esindaja Aleksander Andre oli ka sõpruskohtumise
vilemeheks.
Sõpruskohtumise võitis 3:1 Keila
Linnavalitsus, kelle võistkonnale anti
üle ka kõik auhinnad.

Uudised
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Kalmistuseadus nõuab kalmistute
registrit
Järgmisest aastast rakenduva kalmistuseadusega kehtestatakse kogu Eestis
kalmistutele ja matmisele kohalduvad
ühtsed alused. Seaduse eesmärk on kalmistutele kehtivate nõuete reguleerimine
ja ühtlustamine seaduse tasandil. Varasemalt kalmistuid ja matmist puudutav
üldregulatsioon puudus.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Ühtse regulatsiooni kehtestamine tagab selguse ja kindluse
nii kalmistute haldajatele kui
inimestele ning lahendab olukorra, kus kalmistute korrashoid ning matmistavad olenesid ainult kalmistu kasutajast
või haldajast. Kalmistuseadus
kehtestab üleriigiliselt matmise või tuhastamise nõuded
ning reguleerib kalmistute rajamist, haldamist, kasutamist
ja matmiseks sulgemist.
Matmiseks suletud kalmistute kasutusotstarbe muutmi-

se tähtajaks sätestatakse 75
aastat. Lisaks suuremale selgusele kalmistute asutamise ja
sulgemise osas kehtestab kalmistuseadus ühtse pealematmise miinimumaja, milleks on
20 aastat viimasest matmisest.
Haua saab tunnistada hooldamata hauaplatsiks siis, kui
see on olnud märgistatud vähemalt aasta ja seda ei ole selle
aja jooksul korrastatud. Kaugel
elavate sugulaste puhul, kes
mõnikord isegi aastas korra ei
saa surnuaiale tulla, on hauaplatsi hoidmine ja korrastamine ilmselt tasu eest kellegi
hooleks vaja jätta. Seda võima-

lust kasutatakse juba päris palju.
Uute kalmistute rajamisel ja
olemasolevate
laiendamisel
kehtestatakse seaduse alusel
kalmistu välispiirist 50 m laiune rahuvöönd, millega reguleeritakse maakasutust kalmistu
ümbruses, mis on vastuolus
kalmistu otstarbe, eesmärkide
ja hea tavaga.
Kalmistu haldaja peab
asutama kalmistu registri
Kalmistu haldaja peab seaduse
järgi asutama kalmistu registri,
mis on vajalik kalmistute hetkeolukorrast ülevaate saamiseks ning järjepideva ja sihipärase arengu kindlustamiseks
tulevikus.
Kuna seadus hakkab kehtima 2012.aasta jaanuarist, siis
paljud kalmistud ei ole veel registritega tegelema hakanud.
Keila vallas olevate Karjaküla ja
Ohtu kalmistute kohta saab infot aadressilt www.kalmistud.
ee.

Videoülekanded volikogu istungilt on lõpetatud

KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Keila Linnavolikogu esimehe
Ago Kokseri sõnul tegi otsuse
lõpetada ülekanded koalitsioon. Ühe istungi ülekanne
läks maksma 167 eurot, aasta
kohta teeb see ligikaudu 2000
eurot. Volikogu liikme Erki

Felsi arvates võiks selle raha
kanda parem Keila Koolile ostetud klaveri järelmaksu fondi.
Vaatajate arv on sel aastal
olnud keskmiselt 40 vaatajat
istungi kohta. Kevadel, kui volikogus oli päevakorras umbusaldamised ja uute juhtide
valimised, tõusis jälgijate arv

kuni 87 vaatajani. Samas juuni istungil vaid üks vaataja –
ülekande kvaliteedi eest vastutav inimene.
Istungitel,
kus erilist huvi äratavaid päe-

Võib järeldada,
et veebiülekanded ei
omandanud
erilist
populaarsust

vakorrapunkte polnud, oli
vaatajate arv paarikümne
juures, septembri istungil oli
vaid kümme vaatajat. Reeglina jälgivad linnavolinike arutelusid heli ja ülekande eest
vastutaja, linna pressiesindaja ja koosolekul mitteviibivad
ametnikud, kelle valdkonda
kuuluvat teemat arutatakse.
Nõnda võib järeldada, et linnakodanike seas veebiülekanne erilist populaarsust ei
omandanud.

ISTUNGID

JÄLGIJAD

25. JAANUAR

69

22.VEEBRUAR

87

30. MÄRTS

73

8. APRILL

46

26. APRILL

24

31. MAI

16

28. JUUNI

1

30. AUGUST

49

27. SEPTEMBER

10

Ülekande jälgijaid istungi kohta

UUDIS

Aita tunnustada tegusaid inimesi ja organisatsioone
Palun aita leida ja tunnustada vahvaid
tegusaid inimesi ja organisatsioone, kes
sel aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt.
HARJU MAAVALITSUS
Kas see on Sinu hea tuttav, oled
temast lugenud lehe veergudelt
või tead kellegi teise kaudu, et
just 2011. aastal on see inimene või organisatsioon eriliselt
millegagi silma paistnud - anna
meile kindlasti teada!
Ootame kandidaate alljärgnevates kategooriates:
Aasta Ettevõtja 2011 - kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on sellel ja eelmisel aas-

tal vaatamata rasketele oludele
kõige enam kaasa aidanud oma
piirkonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks, kuidas on ettevõtja suutnud säilitada töökohad ja/või leida
võimalusi ka veidi laieneda ja/
või ka eksportida, osalemine
kohalikes investeeringuprojektides, keskkonna ja energiasäästlikkus ning koostöö
kogukonnaga.
Aasta
Kodanikeühendus
2011 - sellise tunnustuse saab
seltsing või MTÜ, kes on sellel

ja eelmisel aastal silmapaistnud
kohaliku ja/või maakondliku
elu edendamisega, kogukonnale tugevaks toeks olnud. Tunnustatakse ühendust, kes on
ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid
ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning
on hea mainega kohalike elanike seas.
Aasta Toetaja 2011 - selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või
omavalitsust, kes on läbi selle
ja eelmise aasta silma paistnud
erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele

Lühidalt
Elektrironge sodinud
graffiti-huligaanid
mõisteti vangi
Möödunud aasta suvel Aegviidu jaamas Elektriraudtee ronge sodinud kurjategijad mõisteti Harju Maakohtu poolt
süüdi. Huligaane karistati
kuni 6-kuulise vangistusega,
3-aastase katseajaga. Samuti
on süüalused kohustatud hüvitama tekitatud kahju.
Kurjategijaid aitasid tabada kohalikud inimesed, kes
märkasid
seaduserikkujate
tegevust öises Aegviidu jaamas. Graffiti-huligaane jälitati, märkides ülesse nende
sõiduvahendi registreerimisnumbri.
„Elektriraudtee tänab tublisid kodanikke, kes aitasid
tabada isikud, kes meie vara
rikkusid,“ sõnas ettevõtte
müügijuht Norbert Kaareste.
„Graffitite
eemaldamiseks
kulub aastas suur hulk raha,
antud juhtumi puhul ligi 6500
eurot,“ sõnas Kaareste.
Elektriraudtee tänab ka
politseid, kelle tegevus viis
kurjategijate kohtu ette toomiseni.

foto: VALDUR VACHT

UUDIS

25. oktoobri Keila Linnavolikogu istungilt
raha kokkuhoiu ja vaatajate vähesusele
viidates online ülekannet enam ei tehtud.

5

või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade või ka
ulatusliku vabatahtliku töö
näol).
Aasta Tegu 2011 - see tiitel
omistatakse ettevõtmisele, mis
on sellel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja
parandab kas kohalike või kogu
maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks
hinnatakse tegu, mis võib olla
nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse
koostöö näide kui ka midagi
muud, mis on heaks eeskujuks
ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene 2011 selle tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on
kaasa aidanud maa- ja külaelu
positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste
aastate jooksul. Oluline on ka
avatus ja tuntus maakondlikul
tasandil.
Kandidaadid koos kontaktide ja põhjendustega saad 15.
novembriks 2011 meile saata:
elektroonselt kodulehel www.
heak.ee, e-kirjaga aadressile
mariliis@heak.ee, posti teel
märksõnaga “Aasta Tegijad
2011”, Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, Sirge tn 2, Tallinn 10618

Uute reisirongide
infoportaal täieneb
pidevalt
Elektriraudtee on koondanud
olulisemad uudised uute reisirongide valmistamise protsessist aadressile uus.elektriraudtee.ee.
Edaspidi on kõigil huvilistel
võimalik leida uudiseid Eesti Stadler FLIRT reisirongide
valmimise kohta uus.elektriraudtee.ee/teated aadressilt.
„Viimati avaldasime fotod
uutesse rongidesse tulevatest
istmetest,” sõnas Elektriraudtee
kommunikatsioonijuht
Norbert Kaareste.
Rongide ehitusprotsess on
kulgemas tema sõnul plaanipäraselt ning lähinädalatel
valmivad Stadleri tehastes
esimesed keredetailid. „Aasta
lõpuks peaksid esimesed Eesti
Stadler FLIRT reisirongide kered juba valmis olema,” sõnas
Kaareste.

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.

6

Vaba aeg
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Lühidalt
Kas Sina tead, kuidas leiba tehakse?

Lasteialapsed noortekeskusega tutvumas

foto: KARMO TIHANE

noorsootöö

Tegus noorsootöö
nädal Keilas
19.-26.oktoobrini
toimus üle-eestiline
noorsootöö nädal,
mille raames ka
Keila Avatud Noortekeskus aktiivselt
tegevusi pakkus.
MARET LEPIKSAAR

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

19.oktoobril sai Balti jaamast
Riisiperre sõita Inforongiga,
millest viimane vagun oli sisustatud Keila Avatud Noortekeskuse poolsete tegevustega. Inforongis said noored osa
trummishow’st, noorteinfost,
noortekeskuste tegevustest,
lahendada teste, vastata küsitlusele, mängida lauamänge
ja punuda käepaelu.
Korraldajad jäid ettevõtmisega igati rahule ning otsustati, et liikuv noortekeskus rööbastel tuleb ka kevadel.
Inforongis küsitlusele vastanute vahel loosi läinud Solaris Kino kinkekaardid võitsid:
Jelizaveta Tribunskaja, Kris
Kalvet, Jane Almers, AnnaLiisa Toropov, Alan Taal ja
Mairo Veeroja.
Võitjatega on võetud ühendust.

20.oktoobril toimus Karjäärikeskuse
korraldatud
Karjääripäev
Lääne-Harju
12.klassidele Keila Kooli ruumides.
Päeva juhatas sisse loeng
teemal: „Kas töö võib teha
õnnelikuks“. Edasi toimusid
mitmed huvitavad töötoad.
21.oktoobril külastasid noortekeskust Keila lasteaedade
vanemate rühmade lapsed,
kellele tutvustati noortekeskuse tegevusi.
Spordisaalis mängiti seltskondlikke mänge, II korrusel
sai osa võtta märgitöötoast,
mängida lauamänge või Wii-d.
Pilti sai teha trummide ja kitarride taga. Külastus lõppes

Toimus ka lauajalgpalli turniir.

suure lastediskoga.
24.oktoobrist alustas koolivaheaja linnalaager.
Samal päeval toimus ka Ilu
päev. Osavõtjaid oli palju, sest
milline tüdruk ei tahaks osata kauneid patse punuda või
enda näonaha eest paremini
hoolt kanda? Ja just seda noored neiud kuulda ja praktiseerida said. Täname läbiviijaid
Merilin Gurkot ja Grete Talu.
25.oktoobril toimus lauamängude mängimise päev, kus nii
mõnigi noor sai uue lauamängu mängimise selgeks.
26.oktoobril sai ennast panna
proovile turniiridel. Toimusid
lauajalgpalli, lauatennise ja
kaardimängu SET turniir.

foto: KARMO TIHANE

Keila Miki Lasteaia Ülase
maja Krõlli ja Pätu rühma
lapsed käisid 19. oktoobril
uudistamas viljakasvatusega seonduvaid talutöid, mis
praegustele pisipõnnidele
ja ka veidi vanematele võivad tunduda väga keerulised toimingud.
Ülase maja lapsed tegutsevad oma igapäeva mänguasjadega ja sõpradega
Mudaaugul mändide vahel
rõõmsas ja rohelises keskkonnas, aga vaheldust on ju
vaja! Selleks võeti ette teekond kaugele Sillaotsa Talumuuseumisse Märjamaale.
Kohapeal sai näha talu
peremehe ja –naise juhendamisel vanaaegset talumajapidamist,
proovida
kätt rehepeksus ning muidugi maitsta eriti kasulikku
ja toitvat rukkileiba. Varasemalt paljud lapsed ei
eristanud, milline on oder,
rukis või nisu, siis nüüd ei
ole enam probleemiks neid
„juuste” järgi eristada.
6aastane Loretta arvas,
et kõige vahvam oli näha
vanu nõusid, mis olid väga
erilised ja ilusad. 4aastane Piia Lovisa kinnitas, et
vähemalt oli lõbus ja leib
maitsev! Ringreis talumuuseumis tehtud, asuti vastama viktoriiniküsimustele
õpitu kohta. Kui midagi
muud tänaseks meelde ei
ole jäänud, siis seda teavad
nüüd kõik lapsed, et mannat tehakse nisust.
Viljategu tehtud, suured
viljakoristusmasinad
üle
vaadatud, asuti tagasiteele
igapäevatoimetuste juurde
- targemana lahkusid kõik
osalejad. Leiba veel järele
teha ei oska, aga nüüd on
teada, kui palju vaeva peab
enne nägema, et kakuke
meie lauale jõuaks.

Laura-Liisa Perova
Pätu rühma abiõpetaja

foto: AARE VÕSU

SPORT

Toimus Kalju Kajaki
mälestusvõistlus
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

15. oktoober toimus Kalju Kajaki mälestusvõistlus males.
Osa võttis 16 mängijat. Kohal
oli ka Kalju Kajaki kaks endist
õpilast. Osalejaid oli nii Keilast kui lähiümbrusest.
Võitjaks tuli Rein Aasa Kohilast 7 punktiga. Teisele kohale tuli Raivo Viidu Sauelt 6
punktiga ja kolmandaks Mart

Kaljas Keilast samuti 6 punktiga.
Keila linna 2011.aasta male
meistrivõistlusetel saavutas I
koha Elmar Niinepuu 7 punktiga, II koha sai Mart Kaljas
6,5 punktiga ja III koha Lembit Sikk 4 punktiga. Kiirturniiride sarja kolma parimat
olid Mart Kaljas 28,5 punktiga, Raivo Viidu 27 punktiga ja
Elmar Niinepuu 21,5 punktiga.

foto: ERAKOGU

SPORT

Keila Kooli õpetajad
korvpalliturniiril
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Teisipäeval lõppes Narvas
õpetajate vaheline korvpalliturniir. Keila Kooli võistkond
saavutas turniiril kolmanda
koha. Eelmisel aastal jäädi viimaseks.

Keila Kooli esindasid Priit
Oks, Tarmo Hein, Tarmo Soobik, Tauno Hausenberg, Elen
Viikmann, Merike Kuklase,
Kaisa Aatonen ja Ahti Noor.
Esimese koha õpetajate
vahelisel turniiril teenis Räpina Gümnaasium, teiseks tuli
Kohtla – Järve Gümnaasium.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Mäletatavasti luges vallavanem J.Tähe 26.
veebruaril 1918. aastal Eesti iseseisvusmanifesti kokkutunud rahvale ette. Kogu saksa
okupatsiooni vältel ei olnud iseseisvusest
juttugi. 1918. aasta novembris lahkus sinne
väike salk sakslasi oma kodumaale ning Keila
oli vaba. Esialgu pärast vägede lahkumist oli
alevik nii imelikult tühi ja vaikne, nagu oleks
kogu elanikkond välja surnud.
Algas uus ajajärk meie elus. 1919. aasta algul
anti välja esimesed eesti rahad – margad ja
pennid ning eesti postmargid. Aga paberraha
väärtus langes järjekindlalt, millega kaasnes
kaubahindade tõus. Riigiametnikele maksti
mõne aja jooksul veel elukalliduslisa, millest

oli aga vähe kasu, sest kaubahinnad aina
tõusid. Aja jooksul olukord paranes. 1927.
aastal anti välja uued rahad – kroonid ja
sendid. Rahakurss muutus stabiilseks, palgad
suurenesid ja rahva ostujõud tõusis.
…
Nagu eelnevalt märgitud, soovis Keila Rahvahariduse Selts pärast kooli sulgemist avaliku
maksulise raamatukogu avada. Kuberner
Korostovets selleks luba ei andnud. Tsaarivalitsuse langemise järel 1917. aastal võttis
selts selle küsimuse uuesti päevakorda. Suvel,
jaanipäeva ajal, korraldati näitemüük, millest
rahvas haruldase elavusega osa võttis ja ka
näitemüügi asjade annetamisega kitsi pol-

nud. Raamatud valis oma äranägemise järgi
Tallinna raamatukaupmees Taavet Mutso ning
selgus, et oli väärtuslik kirjandus. Raamatud
saadeti kätte köidetult 1918. aasta algul. Aga
raamatukogu seisis avamata, sest juhatuse
poolt valitud raamatukoguhoidja R.Preemet ei
avanud raamatukogu ajapuudusel ja raamatupakid seisid vallamaja lukustamata arhiivikapis. Neid raamatupakke kasutati patjadena
Keila lahingus haavatud punaväelaste jaoks
ning mõned neist olid verised. Hiljem viis
K.Vasko raamatupakid pööningule.
16. jaanuaril 1919.aastal valiti E.Lahesalu
(Lammas), kes 1918. aasta lõpul Austriast sõjavangist tagasi tuli, raamatukoguhoidjaks. Ta

muretses raamatukapid, ostis veel raamatuid
juurde ja tegi kõik raamatukogule vajalikud
tööd ära. Raamatukogu avati 2. veebruaril.
Esialgselt oli kogus umbes 1000 või 1500 raamatut. Kogu avati pritsimaja einelaua ruumis.
1920. aasta jaanipäeval pandi toime suurem
rahvapidu koos näitemüügiga, mis jällegi
kena summa sisse tõi. See rahva annetatud
rahadega soetatud Keila Rahvahariduse Seltsi
raamatukogu jäi aluseks praegusele raamatukogule.
XVII teatmematerjali kogumise võistlus,
Tallinn 1975, Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht

Kuulutused
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Palju õnne!
20.10.2011
11.10.2011		

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

Grethel Kaares
Henrik Teinemaa

Soovin üürida garaaži. Tel.
55595048.

Kuhu minna, mida teha
Keila Kultuurikeskus

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
„ÕUNA LUGU“ - KUNSTIRING SIRLETT NÄITUS
6.oktoober – 30.oktoober
Keila Kultuurikeskus

kontsert
TALVEIGATSUS” - ESINEVAD LUISA VÄRK JA ALEN
VEZIKO
9. november kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA NOORTE BRASSI
SÜNNIPÄEVAKONTSERT
18. november kell 18.00
Keila Kultuurikeskus
TREPIKONTSERT. JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE
27. novemeber kell 15.30
Keila Keskvälak
ADVENDIKONTSERT PEARU
PAULUS & TOOMAS JA IVO
VANEM
27. novemeber kell 17.00
Pilet: 8 €/7€
Keila Keskväljak
„VALGE LAEV“ LINDPRIIDE
KONTSERTTUUR
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus

kino
“TÄITSA LÕPP” - KINOBUSS
- FILMITALGUD ESITLEB
11. november kell 20.11
Pilet: 3/2/€
Piletid müügil piletilevis ja
enne filmiseanssi kohapeal

“VÕLUHÕBE” - KINOBUSS KOGUPEREFILM
27. november kell 13.30
Südamlik ja armas lugu väikese printsess Siniroosi seiklustest maagilises päkapikuloos!
Keila Kultuurikeskus

teater
„VÄRVILINE KUMMUT“ - KURESSAARE LINNATEATER
23. november kell 11.00 Pilet:
2€
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
“JÄÄGU MEIE VAHELE” VANA-BASKINI TEATER
9. detsember kell 19.00
Pilet: 8€/10 €
Keila Kultuurikeskus

sport
JALGPALL KEILA JK VS
PÄRNU LINNAMEESKOND II
30. oktoober kell 13.00
Keila Kunstmuruväljak

muud üritused
TASUTA KASUTATUD
RIIDED
28.oktoober kell 10.00 - 13.00
31.oktoobril kell 9.00 -12.00
Keila Sotsiaalkeskus
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
29. oktoober kell 15.00
Keila Kultuurikeskus
KOERTE MÄKKEJOOKSU-

Sünnipäevakontsert
Reedel, 28. oktoober 2011
Keila Avatud Noortekeskuses
(Paldiski mnt 28F).

17:00
		
18:00
19:00

Rainer Meinarti
trummishow
My Lucid Dream
Laika Virgin
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VÕISTLUS
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
ADVENDILAAT
27. november kell 11.00 – 16.00
Info ja registreerimine:
Mari-Liis Pillerpau 6045045;
5132246 või mariliis@keila.ee
Keila Keskväljak
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
20. pühapäev pärast nelipüha
30. oktoober kell 11.00
Tähistame usupuhastuspüha.
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Üürile anda 2-toaline mugavustega korter Pae tn. 5/3.
Korteril on metalluks, pakettaknad, parkett, trepikoda lukus ja
puhas. Normaalses korras. Hind
200 eurot pluss kommunaalmaksud. Tel. 5525894.

ost/müük
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,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

klotsid 40L võrkkottides. Halu
pikkused vastavalt Teie soovile,
30-60 cm. Tel. 56642025.
Müüa 1992. Aasta automaatkäigukastiga BMW 316 I. Tel.
56624142.
Müüa toidukartul 25kg 7€.
Kohaletoimetamine 20 km raadiuses tasuta. Tel. 5255527.

teenus
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.
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.
Klassikaline massaaž. Tel.
55689290.

töö

Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10rm laotud koorem, konteiner 2,16rm,

Õmblusettevõte vajab juurdelõikajat. Asume Pääskülas,
vöimalik ka osalise tööajaga.
Tel. 6777005, 5202703.

Avaldame sügavat kaastunnet
Sigrid Tsekenjuk`le

Südamik kaastunne
Anne Rajale abikaasa

EMA

MATTI

PKC Eesti AS

Keila Hariduse SA

surma puhul

Kuldne päike loojus, ööpimedus jäi.
Unehõlma süda sul vajus,
kallid mälestused hinge jäid
Lahkus meie kallis
abikaasa,isa,vanaisa ja
vanavanaisa

Elmar Valp
10.11.1032 - 24.10.2011
Leinavad omaksed
Ärasaatmine 29.10 kell 12
Tallinna krematooriumis

Tänuavaldus!

Keila Lasteaed Vikerkaar
võtab tööle muusikaõpetaja ja
asendusõpetaja. Soovijatel saata CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Sooviavaldusi ootame hiljemalt
4.november 2011 aadressile
Põhja 12 A, Keila või meiliaadressile vikerkaar@keila.ee
Keila lasteaed Sipsik otsib
oma meeskonda 0,5 koormusega tervishoiutöötajat. Sooviavaldus ja CV saata sipsik@
keila.ee. Tel. 6781957.
Autoteenindus Keilas võtab
tööle sõiduautode lukksepa. Tel.
5033523.

muu
Veoauto- (bussi) juhtide
ametikoolitus (õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe). Algus 28.
oktoober 2011 kell 18:00 Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee,
tel 6780060. KAJA Koolitus.
C1,C/CE-kat veoautojuhi ja
d1-kat bussijuhi kursuse teooriatund esmaspäeviti kell 18:00.
Esimene infotund esmaspäeval,
07.11.11 kl 18:00 Keilas, Keskväljak
5. Info ja registreerumine. www.
kaja.ee, tel 6780060. KAJA
Koolitus.
B-kat autojuhikursuse esimene infotund kolmapäeval, 2.11.11
kell 17:00 Keilas, Keskväljak 5.
Teooria e-õppe võimalus. Info
ja registreerumine www.kaja.ee,
tel 6780060. KAJA Koolitus.

kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet
Asso Asumets`ale

EMA

surma puhul
Töökaaslased AS-st
Harju Elekter Elektrotehnika

Talgupäev Keila koguduse vanas pastoraadis
29. oktoober kell 14.00 – 17.00. Plaanis jätkata Kumnas asuva
Keila koguduse vanas pastoraadis esimese korruse ruumide
koristamist prahist. Viimasel talgupäeval, 24.septembril puhastati peaaegu 3 ruumi - tänud kõigile tegijatele! Kaasa võtta
töökindad, soojalt riidesse! Võimaluse korral palume huvilistel
oma osalemisest ette teatada (talgutoidu korraldamiseks).
Lisainfo keila@eelk.ee või 51931501 (Marek).

MTÜ Kultuurilaegas tänab kõiki, kes 22.-23. oktoobril
toimunud Raamatulaadast aktiivselt osa võtsid. Täname
neid, kes raamatuid müügiks tõid ja neid, kes raamatuid ostmas käisid.Annetustena kogusime 455 €, millega toetame raamatu „Keila Kultuurikeskus 55“ väljaandmist. Raamat ilmub selle
aasta lõpus, kui Keila Kultuurikeskus tähistab oma 55 – juubelit.
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Reklaam

Reede, 28. 10. 2011 • Nr 38 (188)

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Sel hooajal teenindame
teid kahe rehvivahetusboksiga.

Müügil soodsalt kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00, L-P 10.00-15.00
Tallinna mnt.14, Tel: 53578603

www.extrafix.planet.ee

Kõik

Sleepwelli
kattemadratsid, Red ja
Black sari kuni 06.11.2011

Täisvahetuse hind alates 15€

-20% soodsamad!

Nädalalõpu
pakkumine -20%

NOVEMBRIKUUS

Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam
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Mina olen Sinu Keila
piirkonna kinnisvaramaakler!
Külli Friedrichson
kutseline maakler
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

PEDIKÜÜR
10 €
(ilma lakita)
tel.6780883
Pargi 30

(Keila haigla 0-korrus)

