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Elektriraudtee
võtab kasutusele Harjumaa
ühistranspordi
hinnatsoonid
Uue korra järgi saab praeguse kolme asemel olema
neli tsooni. Samuti tõstab
Elektriraudtee alates 1.
detsembrist hindu.

lk 3
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Tuula tee vabriku varemed tuleks
lammutada võimalikult kiiresti
Eelmisel nädalal tegi Keila Linnavalitsus
Tuula tee 5 kinnistu omanikule ettekirjutuse kinnistu sulgemiseks kõrvalistele
isikutele ja varisemisohtlike varemete
lammutamiseks.
Teisipäeval paigaldas linna
korraldusel Varahooldus OÜ
territooriumile piirded ning
hoiatavad sildid. Järgmise päeva hommikuks olid piirded kadunud ja osa silte maha tiritud.
Abilinnapea Enno Felsi sõnul
püüab Keila linn saavutada
kokkuleppe omanikuga, et va-

etendus

remed saaks võimalikult kiiresti lammutatud. „Nii kaua kui
hoone on püsti, püsib ka oht,“
ütles Enno Fels. „On selge, et
piirded ja hoiatavad sildid inimesi territooriumist eemal ei
hoia.“
Tuula tee 5 kinnistu ostis
pankrotivarana selle aasta al-

gul HIMS Investments OÜ.
Suvel väljastas linn omanikule
lammutusloa ning praegu on
käimas detailplaneeringu koostamine.
HIMS Investments OÜ juhataja Hans Alteri sõnul saaksid nad lammutustöödega
alustada kohe peale detailplaneeringu kehtestamist, kuid
töid takistab territooriumil olev
pinnasereostus, mille on põhjustanud vabriku territooriumil
olev vana katlamaja. „ Kahjuks ei räägitud meile pinnasereostusest siis, kui kinnistu
ostsime“, selgitas Hans Alter.

„Seega puuduvad meil hetkel
rahalised vahendid reostuse
likvideerimiseks. Lammutama
ei saa aga hakata ilma reostust
koristamata.“
Siiski loodab Hans Alter
võimalusse lammutada osad
kinnistul olevad hooned. Sel
juhul saaks esimesed lammutustööd teha kevadel.
Kuna vabrikuala on ohtlik
ja tuleks kiiremas korras täielikult lammutada, loodab Hans
Alter Keila linna abile. „Kuna
Keila linna huvi on samuti, et
kinnistu korda saaks, võiks
Keila linn võtta reostuse likvi-

kino

Etendus „Palun
lahkuge lavalt“
jääb Keilas ära
lk 6

deerimise enda kanda,“ pakkus
Alter välja võimaliku lahenduse. Abilinnapea Enno Fels veel
midagi kindlat öelda ei julge.
„Lähipäevil kohtume Tuula tee
5 omanikuga, siis saame selgitada veelkord, millised huvid ja
kohustused on kinnistu omanikul ning linnal.“
Vahepealsel perioodil püüab
HIMS Investments OÜ endiselt ala märgistada ja piirata, et
kõrvalised isikud sinna ei pääseks. HIMS Investments OÜ
soovib endiselt arendada jõe
äärset piirkonda ning sinna on
planeeritud elamurajoon.

Päästeameti
inspektorid
kontrollivad
suisuandureid
Novembris külastavad
Keila kodusid päästeameti
inspektorid, kes kontrollivad suitsuandurite
olemasolu.

lk 5

Kultuurikeskuses
linastub filmitalgute
film „Täitsa lõpp“
lk 6
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LUGEJAGA VESTLEB

Ülekanded suurendasid oluliselt
volikogu istungite vaatajatearvu
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Tiina Sinijärv

Tiina Sinijärv sai esmaspäeval kinnitust, ja ülejäänud Keila
teada, et Keila linna noorsootöö on keskmisest tasemest
kõvasti üle ja Keila noorsootöötajaid võib valdavale enamusele
teistele eeskujuks seada. Seda ütles esmaspäeval Keila linna
noorsootöö kvaliteeti hindamise projekti juhtiv Kaisa Orunuk.
„Ma arvan, et teeme olulist ja tähtsat tööd ja mul on suurepärane meeskond,“ räägib Tiina, kes on hiljuti 9. sünnipäeva tähistanud Keila Avatud Noortekeskuse juht selle loomisest saati.
Tiina nimetab mitmel korral (Keila) noorsootööd oma missiooniks. Keilas näib ta olevat kogu noorsootöö elav sümbol.
Tiina enda sõnul sai ta tänu hindamisele pildi selgemaks: „Meie
tööd ju ei saa kuidagi mõõta. Napilt võrrelda.“ Tiina on Eesti
Noorsootöö Keskuse korraldatud omavalitsuste noorsootöö
hindamise projekti raames käinud kolmes omavalitsuses ja
ühe teise projekti raames veel mitmes. „ Igas omavalitsuses
on erineva suurusega rahakott ja seeläbi ka erinevad võimalused. Võimaluste kõrval on samavõrd oluline, et noored oleksid
aktiivsed.“ Tiina meenutab heldimusega Keila noortekeskuse
algusaegade tublisid ja hakkajaid noori, aktiviste, kes panid ise
käe külge ja ka hoidsid tehtut ehk veidi rohkem, kui praegu on
tavaks.
„Noorsootöö ei ole vaid noortekeskus. Ma ei jäta enne, kui
kõik seda mõistavad,“ alustab Tiina noorsootöö põhialuste
tutvustamist. „Mu unistus on, et kõigi noorte vaba-aja sisustamisega tegelevad inimesed teeksid noortele mitmekülgsemate
arenguvõimaluste pakkumise nimel tihedamat koostööd, mitte
ei konkureeriks omavahel. Jõudude ühendamisel saab tulemus
olla vaid veelgi parem.“
„Aga tegelikult ma tahan maale. Sinna oma maale Pärnumaal. Ka sealne noorsootöö tahaks järeleaitamist,“ pihib Tiina.
Aga ideed on tal ikkagi seotud Keila ja Keila noortekeskusega
- hoone ja noorteka õuega. Tegelikult terve linnaruumiga, et
oleks rohkem tegutsemisruumi ka neile, kes spordiga suurt ei
tegele. Just praegu on otsustamisel üks projektitaotlus õue
korrastamiseks. „Antakse raha, on tore - teeme ära. Kui ei anta,
eks siis otsime uue võimaluse ja kirjutame uue projekti,“ on
Tiina optimistlik. Enne ta pensionile (ilmselt ta mõtleb selle all
Keilast äraminekut) minna ei saa, kui noorteka õu korras pole.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

doris matteus
KEILA LINNAvolikogu liige

Eelmise nädala Keila Lehes ilmus uudis sellest, et videoülekanded volikogu istungitest on
lõpetatud. Nagu volikogu viimasel istungilgi, põhjendas
volikogu esimees Ago Kokser
ülekannete lõpetamist vajadusega raha kokku hoida. Lisaks
väidetakse artiklis, et linnakodanike seas ei ole ülekanded
erilist populaarsust omandanud. Vaadakem numbreid.

Lehes toodud tabelist selgub, et vaatajanumbrid on olnud järgmised: jaanuaris 69,
veebruaris 87, märtsis 73, aprillis 46 ja 24 (toimus kaks istungit), mais 16, juunis 1, augustis 49 ning septembris 10.
Kas need numbrid on tõepoolest nii väikesed?
Vaadakem võrdluseks volikogu istungite külaliste arvu
aastal 2006, enne ülekannete
alustamist. Sealjuures tuleb
meeles hoida, et kui 2006. aasta andmete puhul on tegemist
lõpliku külaliste arvuga, siis
selle aasta numbritele tuleb lisada saalis viibinud linnavalitsuse ametnikud, keda on olnud
alati vähemalt 5.
Kas endiselt on ülekannete
vaatajanumbrid väikesed?
Linnavalitsuse saali mahub ca

100 pealtvaatajat, seega tähendaks 87 või 73 inimest juba
pea tervet saalitäit. Täissaali ei
ole mina ühegi volikogu istungi ajal näinud. Kui saalitäis ini-

mesi on liiga vähe, siis mis on
paras arv? Ülekannete alustamise eesmärk oli anda soovijale võimalus jälgida volikogus
toimuvat
otsustusprotsessi.
Seda kodus, mis võimaldab jälgida vaid huvitava küsimuse
arutamist. Kui enne valimisi
lubavad poliitikud otsustamise
avalikkust ja läbipaistvust, siis
on koalitsiooni otsus vägagi
arusaamatu.
Lisaks jäi volikogu istungist
häirima asjaolu, et samas ajal,
kui volikogu esimees põhjendas ülekannete lõpetamist rahapuuduse ning kokkuhoiuvajadusega, tegi volikogu liige
Erki Fels ettepaneku ülekanneteks kulunud raha pigem
Keila Kooli klaveri toetuseks
annetada. Seega kokkuvõttes
ütleb koalitsioon – raha on,
aga vot ülekandeks ei ole.

isik. Raha, mida kulutame „Tallinna televisiooni“ matkimisele,
saaks minu arvates kasutada
parema sihtotstarbega: olgu
selleks siis tahvlid Keila Kooli
D-korpuse klassidesse, perearstikeskuse praksiste toetamine,
huvitegevuse
toetussumma
suurendamine, või hoopis Keila
Kooli uue klaveri järelmaksuks.
Loomulikult oli videoülekanne mugav viis volikogu istungit
jälgida. Ent tegemist oli lisavõimalusega, kaugeltki mitte
ainuvõimalusega saada informatsiooni. Volikogu istungid
on kõigile avatud. Kui videoülekande kvaliteedi osas oli kuulda
kriitikat, siis linnavalitsuse saalis
istungit jälgides selliseid probleeme pole. Mul oli rõõm näha
eelmisel istungil üle pika aja
saalis pealtvaatajaid, kellega sai

istungi pausidel arvamusi vahetada. Just see teeb minu arvates volikogu töö läbipaistvaks.
Leian, et volikogu istungi algusaeg tuleks lükata hilisemale kellaajale. Nii saaksid osaleda ka
need huvitatud isikud, kes oma
töökohustuste tõttu ei jõua kell
17:00 algavale istungile.
Peale võimaluse istungit
saalis jälgida, kajastavad volikogus toimuvat istungite protokollid. Volikogu otsused on
avalikustatud Keila veebilehel
kohe pärast nende vastuvõtmist, samuti leiavad need kajastust järgmises Keila Lehes. Keila linna kodulehel on meil juba
aastaid foorum (omavalitsuse
kodulehel on see harv nähtus).
Keila linnal on aktiivselt kasutatav Facebook’i lehekülg, mida
seatakse eeskujuks teistele

omavalitsustele. Selle taustal ei
ole minu arvates kohane rääkida, nagu oleks videoülekannete
peatamine muutnud otsustusprotsessi vähem läbipaistvaks.
Küll aga avaldan nördimust
Keila linna kodulehe probleemide pärast. Seoses uuele kodulehe formaadile üleminekuga
ja serveri vahetusega on Keila
linna koduleht muutunud väga
aeglaseks. Tegemist on riigi
poolt finantseeritava ja läbiviidava projektiga, mille eesmärk
on kõik omavalitsuste veebilehed viia ühtsetele alustele. Töid
teostaval ettevõttel on hallata
70 omavalitsust, sestap võtab
projekt ka nõnda kaua aega.
Loodan, et töödega jõutakse
valmis võimalikult ruttu ja Keila
kodulehekülje funktsionaalsus
taastub.

31. jaanuar

13

28. veebruar

10

8. märts

13

4. aprill

44 *

12. aprill

8

25. aprill

27

2. mai

15

15. juuni

Külalisi ei olnud

20. juuni

9

17. juuli

7

8. august

4

29. august

19

15. september

12

26. september
15
* - tegemist oli istungiga, kus umbusaldati ning vahetus koalitsioon

kommentaar

erki fels
KEILA LINNAVOLIKOGU LIIGE

Keila linnavolikogu istungitest
videoülekande tegemine lõpetati raha kokkuhoiu ja vaatajate vähesuse tõttu. Ühe istungi
ülekanne maksab 169 eurot.
See teeb umbes 2000 eurot
aastas (või rohkem, olenevalt
sellest, kui palju on erakorralisi
istungeid). Samas on vaatajate
arv tagasihoidlik. On toimunud
isegi istung, mida jälgis ainult
videoülekande eest vastutav

Nädal piltides

Foto: erakogu

Noortekeskuses andis reedel tasuta
kontserdi Laika Virgin.

Keila nädalaleht

Foto: MÄRT LILLESIIM

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

Keilat külastas Eesti Noorsootöökeskuse
välishindamiskomisjon, kes hindas kohalikku noorsootöö kvaliteeti. Muuhulgas tutvuti lennukiga.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Foto: valdur vacht
Linnavalitsuses käis regionaalministri
nõunik Avo Üprus (vasakult teine) ja Harju Ettevõtlus ja
Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede (vasakul) . Kohtumisel linnapea Tanel Mõistuse ja abilinnapea Eike Käsiga oli
koguduste ja omavalitsuse koostöö parandamine.

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Elektriraudtee võtab kasutusele Harju
maakonna ühistranspordi hinnatsoonid

Elektriraudtee loobub senisest tsoonikaardist, võttes
kasutusele Harju
maakonna ühtsed
ühistranspordi hinnatsoonid. Ühtlasi
korrigeerib ettevõte
alates 1. detsembrist oma piletite
hinnakirja.
ELEKTRIRAUDTEE
„Me soovime, et lähitulevikus
saaksid Harjumaa inimesed
osta maakonna ühissõidukites
kehtivaid päeva-, kuu- ja teisi
ühispileteid,“ sõnas Elektriraudtee AS müügijuht Norbert
Kaareste. Antud asjaolu arvestades võtab Elektriraudtee
kasutusele Harju maakonna

ühistranspordi hinnatsoonid.
„Tänase kolme tsooni asemel
on elektrirongides edaspidi
kasutusel neli hinnatsooni,“
selgitas Kaareste.
Hinnakirja korrigeerimise
tulemusel on Elektriraudtee
Sõidukaart edaspidi kliendikaart ja piletikandja, andes
ühekorrapiletite
soetamisel
rongis 20% hinnasoodustust.
„Käesoleval aastal tehti iga
neljas reis elektroonilist piletikandjat kasutades. Antud
muudatuse tulemusel loodame, et enamus ühekorrapileteid ostetakse edaspidi meie

Tänase kolme
tsooni asemel on
elektrirongides
edaspidi
kasutusel neli
hinnatsooni

elektroonilisele piletikandjale
ehk Elektriraudtee Sõidukaardile,“ selgitas Kaareste.
Sisuliselt samaks jäävad
Kaareste sõnul Elektriraudtee
Sõidukaardile müüdavate 30päeva tava- ja soodus-kuukaartide hinnad.
Üleminek uuele hinnakirjale toimub 1. detsembril. Rohkem infot uutest hindadest ja
tsoonidest leiab www.elektriraudtee.ee/piletid leheküljelt.

PILETI HIND LIINIL KEILA  TALLINN  KEILA
1 korra pilet

Tava

Soodus

Ekspress

SÕIDUKAARDIL

1,36

0,96

1,6

PABERKANDJAL

1,7

1,2

2

30-päeva pilet Tava

Soodus

Ekspress

Ühe suuna

INTERNETIS

32,64

29,16

38,4

17,95

ID-KAARDIL

34,6

30,91

40,7

19,03

RONGIS

35

elektriraudtee.ee
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Keila Koolis tuli kokku vilistlasesindus

Alanud on kooli sünnipäevakuu. Teoksil on
mitmeid ettevõtmisi, et väärikalt tähistada Keila hariduselu 320. juubelit, statsionaarse hariduseandmise 144. sünnipäeva
ja sellel õppeaastal keskharidust omandava 55. lennu lõpetamist.
lii sepp
KEILA KOOL

Sündmused kulmineeruvad vilistlaste kokkutulekuga 26. novembril 2011 Keila uues koolihoones. Enne kokkutulekut
aktiviseeruvad vilistlased, et
ühiselt õlg alla panna ürituse
heale kordaminekule. Seekordselt tuldi kokku 31.oktoobri
õhtul, et aru pidada vilistlaskogu staatuse ja tegevuseesmärkide üle. Kokkutulnuid
tervitas kooli direktor Gled-

KEILA
KOOL

Airiin Saarso. Toimus väike
ajalooline tagasivaade vilistlaste tegevusele. Tutvumisvoorus avaldati oma mõtteid
selle üle, miks nad kohale olid
tulnud ja kuidas korraldada
vilistlasesinduse edasist tegevust. Vilistlasesinduse töös
osalemiseks andsid oma nõusoleku Tiina Veisalu (2.lend),
Tiiu Pikpoom (8.lend), Hille
Karm (10.lend), Ago Kokser
(13.lend), Lii Sepp (15.lend),
Leino Mägi (16.lend), Eike
Käsi (17.lend), Marje Väinaste

(20.lend), Aivar Põldvee (23.
lend), Riine Kallas (27.lend),
Hannes Kuhlbach (31.lend),
Helen Tensbek (36.lend), Doris Matteus (40.lend), Timo
Suslov (42.lend), Karmo Tihane (46.lend), Ahti Noor
(47.lend), Erki Fels (51.lend),
Martin Põldvee (53.lend). Vilistlasesinduse eesmärkidest
jäid kõlama vilistlaste ühtseks
pereks liitmise idee. Tegutseda
selle nimel, et kõrgel hoida ja
edasi kanda Keila Kooli vaimu,
hoolitseda Keila hariduselu ja
kooli traditsioonide järjepidevuse eest, olla kaasosaline
koolielu suursündmuste ja vilistlaste kokkutulekute korraldamisel, täiendada kooli ajaloolist teavet, teha koostööd
juhtkonnaga, ühineda „Tagasi
kooli“ projektiga, eriliste tee-

nete eest valida auvilistlasi ja
töötada õpetaja elutööpreemia väljaandmise võimaluse
nimel. Siinkohal kutsub vilistlasesindus üles ühinema
kõiki asjasthuvitunud vilistlasi
kooli vilistlaskoguga ja andma
oma soovist teada aadressil lii.
sepp@keilakool.ee. Suur osa

potensiaalsetest vilistlaskogu
liikmetest töötab täna Keila
Koolis õpetajatena. Ligi 140
Keila Kooli õpetajast on 32
kooli vilistlased. Hoidkem kõrgel kooli au ja vaimu!
Ootame kõiki vilistlasi ja
endisi ning täna koolis töötavaid õpetajaid kokkutulekule.

Keila Koolis alustas Kogemuste Akadeemia

Kolmapäeval, 2.
novembril alustas
Keila Koolis Kogemuste Akadeemia
esimene loengusari
“2020. aasta töökoht”
Kogemuste akadeemia
meeskond
Loengusari on eelkõige suunatud 8.-12. klasside õpilastele, kuid soovi korral, on kuulama oodatud ka kõik teised
huvilised. Esimesel kohtumisel oli külaliseks Põhja-Eesti

Päästekeskuse Ennetusbüroo
juhataja Mait Lillemaa. Mait
rääkis loo päästjatest, nende
motivatsioonist ja igapäevatööst. Ametist, kus professionaalsus ja motiveeritus on
vaieldamatult täidetavad väärtused. Kuidas selleni jõutakse? Kes on need inimesed ja
miks nad seda teevad?
Loengusarja eesmärk on
tutvustada õpilastele erinevaid ameteid. Loengusarja
esinejad on valitud aga mitte pelgalt ametite järgi, vaid
teadmises, et nemad on need
selle elukutse esindajad, kes
teevad oma tööd südamega.

Loengusarja üks kandev idee
on väärtustada erinevate ametite esindajaid, kes on oma ala
parimad spetsialistid, on oma
tööga rahul ja see pakub neile
jätkuvalt väljakutseid ja rahuldust.
“2020. aasta töökoht” loengud toimuvad iga kolme nädala tagant kolmapäeviti.
Saamaks teada, millised on
ametid, millest õpilased on
huvitatud, korraldasid 8.-12.
klasside klassijuhatajad väikese uuringu. Selle tulemusel
kujunes pingerida ametitest,
mille tutvustamiseks proovime huvitavad ja innustavad

esinejad leida. Tegemist on
karjääritemaatilise kogemustevahetamisega. Uuringutest
selgub, et õpilased ei ole sageli
kursis erinevate ametite reaalsusega. Vähene on ka teadmine, millised ametid on olemas
ning millistele tingimustele
peaks vastama valdkonna töötaja. Loengusarjaga lahkame
ja selgitame erinevate ametite
olemust. Anname laia ja mitmekesise vaate töömaailma
erinevatele võimalustele.
Oleme planeerimas ka juba
järgmisi loengusarju:
1. Loengud lapsevanematele

- rääkides nii filosoofilise kui
ka praktiliste näidete kaudu
pedagoogikast ning võimalustest oma last arendada.
2. Loengusari, mille idee on
veel lapsekingades, pakub võimalusi kõigil soovijatel kohtuda inimestega, kes oma valdkonnast terviklikult mõtlevad,
kes omavad oma tedmiste
kõrval suurt pilti maailmast.
Teretulnud on alternatiivsed
pakkumised traditsoonilisele,
igapäevaselt toimivate varjatud skeemide paljastamine
jne.
Kohtumiseni akadeemias!
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Lühidalt
Ensto võttis kasutusele
uue tehnoloogia
Ensto Ensek Keila tehases käivitati uudse maakaablite külmkahanevate muhvide valmistamise liin. Ka maailmas vähe
levinud silikoonist valmistavate
muhvide kasutamine teeb välitöödel kaablite ühendamise
oluliselt lihtsamaks.
Ensto Enseki tehastes on sel
aastal tehnoloogia uuendamisesse investeeritud ligikaudu
1,5 miljonit eurot, sellest Keila
tehasesse 0,5 miljonit, ütles
Ensto Ensek ASi juhatuse esimees Üllas Täht.

Keila vallavolikogu valis
uued vallajuhid
Neljapäeva, 27. oktoobri hommikul toimunud vallavolikogu
istungil leidsid toetust eelmisel
istungil esitatud umbusaldused
ning umbusaldatud vallajuhtide asemele valiti uus vallavanem, vallavolikogu esimees
ning vallavolikogu ase-esimees.
Vallavanemaks osutus valituks
Kalev Laast, kes valiti 2009.
aasta kohalikel valimistel vallavolikogusse valimisliit „Meie
Inimesed“ nimekirjas. Kalev
on kolmandat põlve Keila valla elanik, pärit Kloogarannast.
Ta on omandanud juriidilise
kõrghariduse ning Keila vallaga, kui ametiasutusega seotud
alates 1993. aastast. Kuni 2010.
aastani oli ta ametis vallavalitsuse liikme ja ehitusjärelevalve
spetsialistina, peale seda vallavolikogu liikmena. Volikogu
valiti juhtima samuti valimisliidu „Meie Inimesed“ nimekirjas
volikogusse kandideerinud volikogu liikmed – volikogu esimeheks valiti Kadri Tillemann, kes
on Keila vallas tegev olnud üle
10 aasta ning oli aastatel 20052010 Keila vallavanem. Vallavolikogu aseesimeheks valiti
Svetlana Kadel-Gleeson (pildil),
kes on samuti Keila vallast pärit
ning töötas kuni 2007. aastani
Keila vallas kantselei nõuniku ja
õigusnõunikuna. Ükski uutest
vallajuhtidest erakondadesse
ei kuulu. Keila vallavolikogu
koguneb taas 3. novembril kell
18.00, et kinnitada ametisse
uus vallavalitsus ja valida uued
juhid volikogude komisjonidele.
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venekeelne veerg

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsuses
KASUTUSLUBA
Keila Linnavalitsus väljastas
Keila Hariduse Sihtasutusele
kasutusloa Keila Kooli D-korpuse ehitamisele. Kasutusloa taotlemisel esitas taotleja
valminud ehitise ülevaatuse
akti,
ehitusprojektid, mille
järgi ehitati ja ehitamise täitedokumentatsiooni (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid,
teostusjoonised,
kasutatud
materjalide ja seadmete sertifikaadid, vastavustunnistused,
hooldus- ja kasutusjuhendid,
torustike survestamise aktid

ja protokollid, joogivee analüüsid, kokku 11 kausta). Kõik
ettenähtud mõõdistused on
teostatud,
tehnosüsteemid
ja valgustus vastavad normidele. Ehitas AS KMG Ehitus,
omanikujärelevalvet tegi AS
Telora-E.
Keila Kooli D ehk Läänetiivas
asuvad kooli tööõpetuskabinet, spordisaalid, mitu klassiruumi ning ruumid Keila
Muusikakoolile. Muusikakooli
esimesed tunnid uutes ruumides anti juba esmaspäeva,
31.oktoobri pärastlõunal.

info
Keila linna jõulukuusk on leitud. Jõulupuu kasvab Keila
linna territooriumil Loigu talu maadel, puisniidu ja metsa
piiril.

Korteriühistute
talvisest parkimiskorraldusest
Talvel on paratamatult kortermajade piirkondades ruumi
parkimiseks vähe. Keila linn
korraldab küll lumelükkamise
tänavatelt, kuid parklaid peaks
lumest puhastama ja vajadusel
ka lund teisaldama korteriühistud.
Et lumesahal oleks võimalik tänavat lumest puhastada,
paigaldatakse lähiajal Vasara
ja Põhja tänavale ajalise piiranguga parkimist keelavad sildid.
Nagu eelmisel talvel, paigaldatakse märgid ka sel aastal Pae
tänavale. Nimetatud kohtades
on talveperioodil parkmine
keelatud ajavahemikus 10.00 –
13.00. Abilinnapea Enno Felsi
sõnul võimaldab selline liik-

luskorraldus linna tänavatelt
paremini lund puhastada. „Kui
piirangust ei pea kinni kasvõi
üks auto, muudab see lumelükkamise oluliselt keerukamaks, kuna sahal on väga raske
autode ümber manööverdada.
Seetõttu on väga oluline, et
kellaajalisest piirangust kinni
peetaks.“ Vasara, Pae ja Põhja
tänava ääres asuvate korterelamute juhatused
võiksid
teavitada antud piirangust ka
oma maja elanikke.
Linna maal parkimist korraldavad korteriühistud (nt
Vasara tänaval) peaksid ise
hoidma parklad lumest puhtad
ning vajadusel sealt ka lund
teisaldama.

Krimiuudised

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti oktoobris
politsei poolt Keila linnas 95
sündmust ja teadet, neist pooled olid väärteod. Kõige rohkem
fikseeriti jällegi liiklusseaduse
rikkumisi. Mõni hoiatus on tehtud juba ka helkuri mittekandmise eest. Kuna kätte on jõudmas aasta kõige pimedam aeg,
siis tuletan meelde, et autojuht
pimedas liikuvat inimest juba
varakult märkaks, on helkur jätkuvalt vajalik nii täiskasvanule
kui lapsele. Uue liiklusseaduse
järgi peab helkurit pimeda ajal
kandma nii asulas kui väljaspool
asulat. Pime aeg on ajavahemik

ehast koiduni, kui loodusliku
valguse vähesuse tõttu on nähtavus alla 300 meetri.
Vargustest teatati kahel
korral. 8. oktoobril murti sisse
Ülesõidu tänava eramusse, kuid
õnneks midagi ei varastatud.
11.-12. oktoobril murti sisse
Nurmenuku tänava eramusse
ja varastati erinevaid esemeid
sh murutrimmer Castelgarden,
hõbedast värvi jalgratas Marin
ja raadio Tangent Uno (pildil).
Kui kellegil on infot nimetatud
varguse kohta või kui kellelegi
on pakutud pildil olevaid esemeid, siis palun helistage koheselt tel 53400126. Anonüümsus
garanteeritud.
Politsei pidas kinni narkojoobes isiku, kes toimetati ekspertiisi ja seejärel kainenema.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Täiendava infor-

matsiooni edastamiseks õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaabli-

tele Annika Pedosk`ile telefonil
612 4592 eletkronposti aadressil annika.pedosk@politsei.ee
või Madis Melzar`ile telefonil
612 4591 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee.
Noorsood ja alaealisi puudutavates teemades palun ühendust võtta noorsookonstaabli
Liisa Kanguriga telefonil 612
4591 või eletronposti aadressil
liisa.kangur@politsei.ee.

Проверка дымовых датчиков
В ноябре в городе начнется
проверка наличия в квартирах и частных домах дымовых датчиков. Проверку будет проводить инспекторы
Северо-Эстонского
спасательного департамента. По
словам старшего инспектора
В.Плеэса, инспекторы в группах по 2-3 человека будут посещать дома в нашем городе.
Все инспекторы носят форменную одежду и при посещении обязаны представлять
рабочее удостоверение. Если
у владельцев квартиры возникнут сомнения, то можно
позвонить
по
телефону
6282100 и проверить информацию об инспекторе. За нарушения, выявленные в ходе
проверки, инспекторы могут
выписать штраф величиной
до 400 единиц (штрафная
единица составляет 4 евро).
(стр 5)
Перемены в правлении
Кейлаской волости
В четверг, 27 октября, на состоявшемся заседании волостного собрания Кейлаской
волости
были
поддержаны вотумы недоверия, предъявленные руководителям волости, и выбраны
новые руководители. Новым
волостным
старейшиной
стал Калев Лааст, который
был избран в 2009 году в волостное собрание в списке
избирательного союза «Наши
люди». Калев Лааст является
коренным жителем волости,
имеет высшее юридическое
образование, до 2010 года
был членом волостного правления и специалистом по вопросам строительного надзора, после этого – членом
волостного собрания. Председателем волостного собрания стала Кадри Тиллеманн,
заместителем председателя
избрана Светлана КадельГлеесон. Ни один из новых
руководителей волости не
является членом какой-либо
партии. Волостное собрание
вновь соберется на заседание
3 ноября в 18.00. для того,
что утвердить новое правление волости и избрать новых

руководителей
(стр 3)

комиссий.

Организация парковки в
зимнее время
Зимой около многокварирных жилых домов зачастую
недостаточно мест для парковки. Город заботится о расчистке городских улиц, но
парковочные площадки возле домов должны приводиться в порядок квартирными
товриществами, в том числе,
речь идет и о своевременном
вывозе снега. Для того, чтобы снегоуборочная техника
могла чистить улицы, на улицах Вазара и Пыхья будут
установлены знаки, ограничивающие парковку. Такие
же знаки будут установлены
и на улице Паэ. Это значит,
что с 10.00 до 13.00 парковать автомобили в указанных
местах запрещено. (стр 4)
Премьера
народного
фильма
Премьера фильма, созданного совместными усилиями
эстонского народа “Просто
конец!” состоится 11 ноября
2011 года в 111 кинотеатрах
по всей Эстонии. Народный
фильм повествует о приключениях жителей Эстонии за
день до конца света. В течение года в создании фильма
приняло участие более 1500
человек. Фильм создавался
руками кинолюбителей, но
признанные профессионалы
принимали участие на всех
основных этапах работы над
фильмом. Результатом совместных усилий стал 80минутный фильм о преодолении
трудностей
и
обретении любви. (стр 6)
Новая система цен на
электричку
Эстонская электрическая железная дорога будет использовать в Харьюском уезде деление на зоны, принятое в
общественном
транспорте
уезда. Цены на проезд в соотвествии с этими зонами будет
откорректированы к 1 декабря. Более подробная информация о зонах и ценах на вебстранице www.elektriraudtee.
ee/piletid. (стр 3)
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kasulik

Päästeamet tuleb kodudesse
suitsuandureid kontrollima
Novembris tuleb
ligi 20 inspektorit
kontrollima Keila
korterelamutes
ning eramajades
suitsuandurite
olemasolu.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Põhja-Eesti Päästekeskuse vaneminspktori Vello Pleesi sõnul
jagunevad inspektorid 2 – 3
liikmelisteks gruppideks ja külastavad kodusid kõikjal Keilas.
Kõik inspektorid kannavad
mundrit ning peavad esitama
töötõendi. Kui endiselt on isiku
õigsus kaheldav, võib helistada
Põhja-Eesti Päästekeskuse telefonil 6282100 ning kontrollida
inspektori tausta. Kontrolli käigus ilmnenud rikkumiste eest
on inspektoritel õigus välja
nõuda trahv kuni 400 trahviühikut (üks trahviühik on 4€).
Elanikel on võimalik kutsuda
päästekeskuse spetsialistid
tasuta koju tuleohtusnõu
andma
Kodukülastuse eesmärk on selgitada elanikele tuleohutuse
nõudeid ning pöörata tähelepanu kodus esinevatele puudustele ja ohtudele. Päästespetsialistiga koos saab vaadata üle
võimalikud ohukohad, nagu
küttekolded või elektriseadmed-paigaldised.
Erinevalt kontrollkäikudest
ei vormistata kodukülastuste

käigus ettekirjutusi ja trahve,
see teenus on tasuta.
Need, kes soovivad koju kutsuda päästespetsialisti, helistagu pääste infotelefonil 1524.
Samalt numbrilt saab igaüks
teavet ka pottsepateenuse,
korstnapühkimise, lõkketegemise, grillimise ja päästespetsialistide kontaktide kohta.
Päästeamet tuletab meelde
suitsuanduri hooldamise vajadust
Päästeamet korraldatud teavituskampaania kutsub üles
kontrollima oma vanemate ja
eakate lähedaste suituanduri
korrasolekut ning vahetama vajadusel patareid.
„Me saame õppida teiste riikide kogemusest, kus suitsuandur muutus kohustuslikuks ja
umbes kolm aastat hiljem patareide tühjenemise ajal hakkas
tulesurmade arv kasvama, sest
uute patareidega andurid ei
jõudnud lakke tagasi,“ rääkis
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints.
Viimastel aastatel leitakse
Eestis eakatega toimunud tuleõnnetuste sündmuskohtadelt
üha sagedamini tühja patareiga
või laest alla keeratud suitsuandureid. Sageli ei võimalda vanainimeste endi tervislik olukord
anduri eest piisavalt hoolt kanda. Kahjuks esineb ka juhtumeid, kus poest soetatud suitsuandur pelgalt paigaldusraskuste tõttu pole kunagi eakate
elanike lakke jõudnud.
„Kui aastas päästavad suit-

Põhja-Eesti Päästekeskuse vaneminspektor Vello Plees on üks neist, kes novembrikuus
kodusid külastab

Inspektorid jagunevad 2 – 3
liikmelisteks gruppideks ja
külastavad kodusid kõikjal Keilas.
Kui aastas päästavad suitsuandurid
sadu elusid, siis tulesurmade puhul
on fakt, et vähemalt pooltel
hukkunutest polnud eluruumides
kohustuslikku suitsuandurit, mis
oleks aidanud tulekahju varases
staadiumis avastada

suandurid sadu elusid, siis tulesurmade puhul on fakt, et
vähemalt pooltel hukkunutest
polnud eluruumides kohustuslikku suitsuandurit, mis oleks
aidanud tulekahju varases staadiumis avastada,“ lisas Ints.
Päästeamet tuletab meelde,
et elusid päästab vaid töökorras
ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Aastal 2006 alustas Päästeamet suitusandurite alast
teavitustööd ning kolme aastaga vähenes tulesurmade arv
100 inimese võrra 163 inimeselt 63 inimeseni.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Teiseks silmapaistvaks sündmuseks
oli Keila alevi asutamine.
Keila juhtivad ühiskonnategelased nägid ära, et nii kaua, kui alev
vallast pole lahutatud, ei ole ka alevil
arenemist loota, sest Keila mõis ja
valla omavalitsus ei olnud huvitatud
alevi arengust. Oli vaja luua iseseisev Keila alev. Algas kauakestev ja
vaevarikas võitlus alevi asutamise
eest. 20.jaanuaril 1918.a toimus
esimene Keila elanike üldkoosolek
Keila vallamajas, kus tuli arutlusele
alevi asutamine.
Niisuguseid koosolekuid korraldati
ka 27.novembril 1918.a ja 25. jaanuaril 1919. aastal. Peamiseks takistuseks alevi loomisel oli see, et alevi
ümbruse maad kuulusid mõisale ja
selleaegne mõisnik parun Fersen tegi
kõik, et mitte kaotada oma maavaldusi. Ka tolleaegse Põllutööministeeriumi planeerimise peakomisjon
ja Harju maavalitsus takistasid
alevi loomist. Viimaks 17.oktoobriks

1924.a otsustas Harju maavalitsus
jaatavalt alevi loomise.
13.ja 14.detsembril 1924.a toimusid
esimesed Keila alevi omavalitsuse –
alevivolikogu valimised. 2.jaanuaril
1925.a tuli kokku Keila alevi esimene
volikogu. Volikogu juhatajaks valiti
trükitööline Alfred Kaupmees. Esimeseks alevivanemaks valiti tööstur
J.Tähe (endine vallavanem), abiks
postkontoriülem J.Berg-Grünfeldt ja
sekretäri kohusetäitjaks V.Marjapuu.
Keila alevi esimese volikogu liikmed
1925.aastal olid tööstur J.Tähe,
trükitööline Alfred Kaupmees, postkontoriülem Johann Berg-Grünfeldt,
kaupmees Anton Tuberg, jaamaülem
Martin Kurvits, tisler August Sepp,
rätsep Juhan Kobrusepp, saeveskiomanik Peeter Ventsel, limonaadiettevõtte omanik August Elling,
põllumees Jakob Rank, kaubatarvitajate ühisuse ärijuht Johannes
Habel, tööstur Bernhard Regastik,

vabrikutööline Jüri Reimann ja õpetaja Eduard Lahesalu. Alevivalitsuse
esimene asukoht oli Keila vallamaja.
Alevi maa-ala oli algselt väga väike.
Läänepoolseks piiriks oli mets, ida
pool jõgi. Lõunapoolne raudteetagune ja põhjapoolne Paldiski maantee äärne maa kuulusid mõisale.
Maareformi tõttu läksid mõisa maad
vallale ja suurte sekeldustega saadi
alevi maid laiendada. Nii tekkisid
raudtee taha Jõe ja Sõja (enne Tisleri, nüüd Tähe) tänavad, Ohtu tee ja
Aia tänav. Rida maju ehitati Paldiski
maantee äärde ja loodi uued Pae ja
Piiri tänavad. Majade juurde rajati
puuvilja ja juurviljaaiad ning mõne
aasta pärast külvasid Keila aiapidajad oma aiasaadustega Nõmme turu
üle. Nad viisid ka Tallinna kondiitritele aedmaasikaid ja vaarikaid.
Saue õpetajat Priidu Kohavat (endise
nimega Kohtitski), kes endale ehitas
maja Sõja tänavasse nr 30, autasustati Keila Põllumeeste Seltsi

21.augusti 1932.a korraldatud näitusel aiasaaduste eest 1.auhinnaga
– kuldmedaliga. Kuid loodusesõber
P.Kohava ei leppinud tavaliste tuluandvate puu- ja aedviljade kasvatamisega. Ta istutas oma aeda ka
välismaiseid ilupuid ja –põõsaid nagu
Mandžuuria pähklipuu, seedermänd,
hallileheline pooppuu, punaleheline
pöökpuu, aktiniidia (hiina vääntaim,
mida mõned nimetavad puukägistajaks), toompihelgas, kanada kadakas, kontpuu, sabina kadakas, ungari
ja jaapani sirel, deutsia, läikleheline
tuhkpuu, Saaremaa päritolu jugapuu, mahoni, viinamarjad ja paljugi
veel. Viinamarju kasvatas ka arhitekt
Arnold Väli oma aias Jõe tän.nr 2.

XVII teatmematerjali kogumise
võistlus, Tallinn 1975,
Harjumaa Muuseumi kogu.
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Toimub Harjumaa
Kodanikeühenduste
Konverents
Head kodanikeühendused Harjumaalt, Tallinnast ja üle kogu
Eesti! Ootame teid rõõmuga
osalema Harjumaa Kodanikeühenduste Konverentsil, mis
seekord keskendub küsimusele: „Organisatsiooni kuvand,
kultuur ja käitumine – kellele ja
milleks?“
Toimetame, kogu aeg. Teeme tööd, oma sihtgrupi jaoks,
liikmete hüvanguks. Viime ellu
igasugu põnevaid projekte, kui
on aega ja piisavalt motiveeritud meeskonda ning ressursse. Suhtleme koostööpartneritega, kui neid on. Kui palju
me aga igapäevaselt mõtleme
sellele, millisena paistame me
organisatsioonina oma siseringist väljapoole? Kas ja kuidas
on korraldatud meie igapäevased suhted ja kultuur aga meie
siseringis? Kui meiega liitub
uusi inimesi, siis kes ja kuidas
neid „sisseelatab“, neile meie
käitumismalle tutvustab? Kas
midagi peaks kirja panema?
Kas kultuur ja kuvand on üldse
midagi, millepeale igapäevaselt mõelda?
Kui tuled konverentsile, siis
saad harukordse võimaluse
neil teemadel teiste kodanikeühendustega arutleda, häid
näpunäiteid koguda ja jagada,
kuulata nii teoreetilist poolt kui
häid praktikaid teemaekspertidelt ning ka Harju maakonnas
silmapaistvatelt ettevõtetelt
ning ühendustelt.
Päeva juhib ning arutelusid
suunab Urmas Vaino. Päevakava leiad www.heak.ee
Tule ise ja kutsu sõber ka
kaasa! Kirja saad end kuni 13.
novembrini panna www.heak.
ee
Konverentsile panevad õla
alla suures osas nii Kodanikuühiskonna Sihtkapital kui Harju Maavalitsus. Osalustasu on
10 eurot. Konverents toimub
17. novembril kell 10.30 – 16.30
Hotel Euroopas (Paadi tn 5,
Tallinn).

Keila Kool on
arvatud Eesti
Tervist Edendavate
Koolide võrgustiku
liikmeks.
Lähem info
http://www2.tai.
ee/teated/TEK/
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Lühidalt
· 30. oktoobril toimus jalgpallikohtumine Keila JK
ja Pärnu Linnameeskond
II vahel. Mäng lõppes seisuga 4:2 Keila JK kasuks.
Väravad lõid Tauri Tamkivi,
Priidu Ahven, Henry Rohtla
ning Joel-Kristjan Kütt.
Teine kohtumine Pärnu Linnameeskonna ja Keila JK
vahel toimub sel pühapäeval Pärnus. Sellest mängust
oleneb, kas Keila JK pääseb
järgmisel hooajal II liigasse.
Fännid sõidutab Pärnusse
kaasa elama fännibuss.

kino

Rahvafilm „Täitsa
lõpp“ esilinastub
korraga 111 kinos
Eesti rahvaga koos ja ühe aastaga valminud mängufilm “TÄITSA LÕPP” jõuab
111-sse kinosse maagilisel kuupäeval 11.
november 2011. Rahvafilm räägib eestlaste tegemistest 1 päev enne maailma lõpu
tulekut. Filmi aitas teha üle 1500 inimese.
Talgulised sooritasid filmi põhitegevused
professionaalide juhendamisel igas filmitegemise etapis.
f imitalgud.ee
Käes on Detsembrikuumus
ja jõulud, aga väljas lõõmab
päike. Miski on mäda! Maiade kalender ennustab kohe
saabuvat maailma lõppu ja
eestlased on sattunud justkui
Hukkunud Alpinisti Hotelli –
kes proovib kavalusega pääseda, kes allub Hullumeelsusele
ja laseb sel end lõpuni kanda.
Mõni otsustab saatusele vastu
sammuda ja oma elu armastusele südant puisata – nagu
Rait, kelle silm on lauljatari,
Viimse reliikvia Lenna Kuurmaa peale langenud. Aga tema
parim sõber Mihkel, nagu
Tulnuka-Valdis, saab obaduse
vastu pead ja kuuleb kahelt
päikeselt, et õige tee maailma päästa on hoopis seesama
Lenna jumalatele ohverdada. Siseneb Somnambuulne
Brenda. Mõtlik tütarlaps, kes
peidab endas hullumaja minevikku ja keerulist suhet emaga. Noored tahavad suunduda
igaüks oma teed, aga saatus

ja maailma lõpu ootusest tulenev segadus viivad neid vaid
ühes suunas – Tuhamägedesse! Nagu Toots ja Teele, ei
mõista ka Mihkel ja Brenda
kohe, et nad on loodud teineteise jaoks. Ja nagu Nipernaadi, ei taju Rait, et keegi otsib
ka teda taga. Ent lootus sureb
viimasena ning õnneks saabub ka lõpp...
Tulemuseks on 80-minutiline, ilmatu tempoga roadmovie läbi Eesti kulgemisest,
raskuste ületamisest ja armastuse leidmisest.
Filmitalgute protsessis on
igas etapis mindud välja enneolematutele lahendustele
ikka selleks, et filmiharidus
viia võimalikult laia publikuni. Stsenaarium kirjutati interaktiivse internetiplatvormi
põhiselt, peaosalised valiti
telesaate kaudu ja ülejäänud
osatäitjad rahvahääletuse põhjal, filmil on 6 professionaalset ja 15 amatöörrezhissööri,
võttepäevad toimusid kõigis
Eesti 15-s maakonnas.
Tulekul on Eesti taasise-

INFO
Filmitalgud on Kinobussi
poolt korraldatud, terve 2011. aasta läbi kestev
meelelahutuslikult hariv
projekt, mille käigus aktiviseeritakse kogu ühiskond,
tegemaks Eesti teemadel
üks ühine film.
Nii tehakse koos Euroopa
Kultuuripealinna
Tallinnaga suur kingitus
Eesti filmi 100. juubeliaastaks - 2012 on ametlikult
Eesti Filmi Aasta. Filmiproffide juhendamisel ja
eestvedamisel ning rahva
kaasalöömisel talgute vormis valmib suuremahuline
täispikk mänguline ‘ulmedokumentaalfilm’,
mis
tugineb Eesti legendidele
ja võtab kokku eestluse
elujõu ja mille ettevalmistuses ja elluviimisel lööb
kaasa kuni 10 000 inimest.
Keilas võtsid filmitalgutest osa Piret Krustok ja
Norman Tamkivi

seisvusaja suurejooneliseim
esilinastus: ühel kuupäeval ja
ühel kellaajal esilinastub film
111-s kino näitamise kohas ja
igas Eesti nurgas. Iga Eestlane
saab minna 11.11.2011 kell
20:11 vaatama filmi “TÄITSA
LÕPP” oma kodukandis. Filmi
„Täitsa lõpp“ saab näha Keila
Kultuurikeskuses.

· Keila KK võitis 30. oktoobril peetud kodumängus
Swedbank’i
numbritega
83:56. Pingevabalt kulgenud mängus tegid skoori K.
Lepikson (13 punkti), M. Lepikson 12( punkti), Üprus (10
punkti), Vähk (10 punkti),
Lohu 8 (punkti), Kitsemets
(7 punkti), Vent (6 pukti),
Tihane (6 punkti), Derišev
(4 punkti), Loo (4 punkti),
Tamme (3 punkti). Aitäh
pealtvaatajatele, keda vaatamata samal ajal toimunud jalgpallikohtumisele oli
meeldivalt palju!
· 29. oktoobril Sakus toimunud pallimänguturniiril “Tulevikutähed 2011” saavutasid Keila Korvpallikooli 1. ja
2. klassi poistest koosnenud
võistkonnad
kaksikvõidu.
Keila KK I võistkond saavutas esimese ja Keila KK II
võistkond teise koha. Kolmanda koha saavutas Saku
KK I võistkond. Keila poisse
juhendas treener Toomas
Üprus.
Turniiril võisteldi
erinevates pallimängudes:
rahvastepall, jalgpall ja
korvpall.

teater

„Palun lahkuge lavalt!“
Keilas jääb ära
hannes villemson
KOMÖÖDIATEATER

Komöödiateater on sunnitud
teatama, et 10. novembril Keila etendusele on müüdud 16 ja
broneeritud 32 piletit, mis ei
võimalda nii suurt näiteseltskonda (Kadri Adamson, Tarvo
Krall, Elle Kull, Endrik Kerge,
Pille Pürg, Heino Seljamaa, Diana Klas, Rednar Annus) kohale
tuua. Samade piletitega on aga
võimalus etendust vaadata päev
hiljem 11. novembril kell 19.00
Jüril Rae Kultuurikeskuses, kus
etendus toimub kindlasti, sest

müüdud on juba üle 100 pileti
ja saal mahutab ligi 300 vaatajat. Järgmine läheduses toimuv
etendus on 7. detsembril Tallinnas Salme Kultuurikeskuses,
kuhu olete Keila piletitega samuti teretulnud. Kellele need
variandid ei sobi, saavad piletid
tagasi müüa Keila Kultuurikeskuses. Teadmiseks veel niipalju, et suvise Lauluväljaku etendusega võrreldes on seda tükki
tunduvalt muudetud, tegevus
toodud Eestisse ja näitlejad
klaarivad oma pärisnimede all
isiklikke arveid. Õhus on skandaali hõngu!

Ootame kaupmehi ADVENDILAADALE
Keilas 27. novembril 2011
27.novembril 2011 toimub Keilas juba kuuendat aastat
meeleolukas I advendi tähistamine.
Lisaks toredatele esinejatele ja Jõuluvana postkastile on endiselt
avatud ADVENDILAAT, kuhu ootame müüjaid.
Oodatud on müüjad, kes pakuvad käsitööd, kodumaist ja jõuludega
seonduvat kaupa, sooja jooki ning maitsvaid küpsetisi.
Laat toimub õues ja on ilma kohamaksuta !
Info ja registreerimine:
Mari-Liis Pillerpau 6045 045; 51 322 46
või mariliis@keila.ee

Kuulutused
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Palju õnne!
11.10.2011
17.10.2011
26.10.2011
27.10.2011
29.09.2011

Kuulutused

Sündinud

kinnisvara

Mihkel Maiste
Jan-Erik Õunmann
Kätrin Nairis
Egert Kõrgessaar
Merilin Saar

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
HARJUMAA TÖÖSTUSPÄRAND
Viis näidet Harjumaa
Muuseumi kunstikogust
3. november 2011 –
8. jaanuar 2012
Harjumaa Muuseum

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. november kell 17.00
Pilet: 8€/7€
Keila Keskväljak
„VALGE LAEV“ LINDPRIIDE
KONTSERTTUUR
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus

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
“HIIREKESE JÕULUPÄEV”Viljandi Laste- ja Noorteteater
Reky
19. detsember, kell 11.00
Pilet: 5€
Keila Kultuurikeskus
“LEEKRÜÜBE” - EESTI
DRAAMATEATER
18. jaanuar 2012 kell 19.00
Pilet: 12€/10€
Piletite broneerimine alates
1.detsember
Keila Kultuurikeskus

sport
DISC-GOLFI VÕISTLUS
„TERE TALV“
5. november kell 10.00
Eesti disc-golfi võistluskalendri hooaja viimane võistlus.
Info: jaanus@keila.ee
Keila Terviserajad
JALGPALL KEILA JK VS
PÄRNU LINNAMEESKOND II
6. november kell 13.00
Pärnu

muud üritused

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

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

“VÕLUHÕBE” - KINOBUSS KOGUPEREFILM

KIRJASTUSTE PÄEV
17. novembril kell 12.00 - 17.00

kino
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Oma raamatuid tutvustavad:
Kirjastused Varrak,Valgus, Sinisukk, Kunst, Maurus, Menu,
Pilgrimbooks ja TEA kirjastus
Keila Sotsiaalkeskuse saal.
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
21. pühapäev pärast
nelipüha
6. november kell 11.00
Sõna- ja palveteenistus
Teenib diakon Peeter Krall
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse
jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Müüa 1-toaline kõigi mugavustega korter, 2/5, heas korras, osaliselt möbleeritud. Tel:
56479246.

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€ ,
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€ ning kivisüsi 210€
tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.

Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
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
Õhksoojuspumpade paigaldus. Õhk-Õhk, Õhk-Vesi seadmed. Fujitsu, Atlantic, Mitsubishi
Electric. Tuulutaja OÜ, 5179946
Kalvi. õhtuti tel 6550855.

55939504.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.

töö
Domeca OÜ pakub osalise
tööajaga tööd D-kategooria
bussijuhile. Tel. 56953773.
Kohvik Kegel otsib enda kollektiivi rõõmsameelset ja kohusetundlikku klienditeenindajat.
Täistööajaga, töö toimub graafiku alusel. Kandideerimiseks ja
lisainformatsiooni saamiseks
võtke meiega ühendust telefonil 5020583 või e-maili teel
kegel@kegel.ee

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

Karina Apteek OÜ, Vasalemma tee 10 võtab tööle proviisori. Info: rummu@mail.ee, tel.
58092246.

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

Hole In One Catering Keilas
ootab oma meeskonda kokka
ja särasilmset teenindajat. Tel:
55566303, reelika@holeinone.
ee.

Mälestame kauaaegset
naabrimeest

Avaldame Sirje Valp´ile isa,

Avaldame kaastunnet
Sigrid Tsekenjuk`le

Jaanus Viik`i

Elmar Valp´i

Seim, Heina, Küttim, Kimmel,
Brandt, Vasar, Everst

KÜ Põlluäär elanikud

Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.

avaldame kaastunnet Joelile
ja Jaagule

surma puhul
sügavat kaastunnet

Avaldame sügavat kaastunnet
Ljubov Marhel`ile

ABIKAASA
surma puhul

KÜ Kalda 3-K

EMA

ja perele ämma, vanaema ja
vana-vanaema surma puhul
Naabrid Mändmets, Utsal,
Ella, Haavasalu, Arro

Südamlik kaastunne
Joel Viigile

ISA
kaotuse puhul
Segakoor “Keila”

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptistikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Keila Sotsiaalkeskus pakub võimalust sõita Raereisidega kontserdile!
18.11 Sügisõhtu vene romanssidega Suure-Lähtru mõisas

„Vene romansi saladus“
Ettekandmisele tulevad klassikalised vanad vene romansid, mustlasromansid ja vene
rahvalaulud. Laulavad: Maria Kondratjeva (mezzo – sopran), Olga Zaitseva (sopran)
14.15
15.30

Väljasõit Kirikuplatsilt
Saabumine Suure-Lähtru 		
mõisa. Mõisa lühitutvustus
mõisahärralt Mart Helmelt
16.00-17:00 Vene romansside õhtu
17.10 Vene köögi kombekohaselt
pliin, pirukas, tee ja kohv
18.20 kojusõit Suure- Lähtru 		
mõisast
20.30 jõuame tagasi Tallinna

Hind: 15 €
Paketihind väljumisega Tallinnast
Hinnas: kõigi mugavustega reisibuss, sissepääs kontserdile, esinejad (sopran, mezzo, klaver) väike eine
(pliin, õunapirukas, tee või kohv)
NB! vanade ajalooliste põrandate hoidmiseks
palume kontserdil teravakontsalisi jalanõusid mitte
kanda.
Täpsem info ja registreerimine Keila Sotsiaalkeskuses 6791 570, Tiiu Jalakas või Jaane Aer
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Soodsaim

Keila, Haapsalu mnt 57D
tel. 53 48 74 21; 60 44 037

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

Täisvahetuse hind alates 15€
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

VEO- ja
KOLIMISTEENUS
Teenindame 7
päeva nädalas

Lai puitmaterjali valik,
Küttepuud võrkkott 40L al. 2,50€
Küttebrikett 10kg al. 2,00€
Kalastustarbed
Uudis! Nüüd saadaval ka töörõivad!
www.puidupood.ee
08.novembril kell
15.00-17.00 toimub
Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones
Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
sügis-ja talvejalatsite
müük.Talvejalatsid
lambavilla voodriga.
Lao tühjendusmüük
naiste kingadele!

Naaberomavalitsuste
elanikel on võimalik
Keila Lehte koju tellida
Tellimishinnad:
3 kuud 5,11€
6 kuud 9,59€
12 kuud 19,17€

Nädalalõpu
pakkumine -20%

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
-

t.BLBSPOJTJOHJTBMBU
t-JIBmMFFTBMBU
t1MPWTFBMJIBHB
t,PIVQJJNBWJSTJLVQMBBEJLPPL
t2VJDIFTJOHJHB
t2VJDIFLVSHJHB
5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Tellimiseks
helistage
telefonil 6588569
või kirjutage
aadressil leht@keila.ee
Keila linna elanikud saavad
Keila Lehte endiselt tasuta.

