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Teeprojekt
areneb Keilale
sobivas suunas
Linnavalitsuse saalis
toimus Tallinn - Paldiski
maantee rekonstrueerimist sh Keila lõunapoolset
ümbersõitu puudutav
avalik arutelu. Keila ja
ümbruskonna elanikud
said välja öelda omi mõtteid ja küsida küsimusi,
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Kool tähistab sünnipäeva
Reedel, 23.novembril tähistatakse
Keila koolides sünnipäeva. Järjepidevat haridust on Keilas antud
nüüdseks juba 140 aastat. Korrapärase koolitöö alguseks peetakse
esimese vallakooli rajamist 1867.
aastal, mil Kustas Ampel hakkas
Valkse külas Väljaotsal kooli pidama. Õpetust anti lastele Keilas aga

vaba aeg

juba varem, enne 1867. aastat. Ka
Keila kesklinna asetatud hariduskivilt võib lugeda, et hariduse
andmise algusest Keilas on möödunud juba rohkem kui kolmsada
aastat. Haridustegevuse alguseks
peetakse nimelt 17. sajandi lõppu,
mil Keila kirikuõpetaja seadis sisse
korrapärase leeriõpetuse ning

koostas selleks vaimuliku sisuga
õpperaamatu. Esimene köster –
koolmeister Elias Packel - õpetas
köstritoas lugemist, katekismust
ja kirikulaule. Selle sündmuse järgi peaksid Keila koolid tähistama
juba 316. hariduse aastapäeva.
Ükskõik, kumba aastaarvu pidada
Keila koolihariduse alguseks, igal

Keila Aianduse ja Mesinduse
Selts tähistab juubelit

juhul on sellest ajast alates linna
haridussüsteemis olnud palju
muutusi nii õppekorralduses kui
ka kooli asukohas. Keila koolides
on läbi aegade valitsenud suur
ruumipuudus. Tänaseks on ka viimati ehitatud gümnaasiumihoone
kitsaks jäänud ning käivad ettevalmistused uue koolimaja ehitami-

vaba aeg

seks, mis peaks valmima 2009.
aastal. Muutusi on toimunud ning
praegu toimumas mitte ainult
koolihoonete osas, vaid ka sisus,
sellepärast on igati asjakohane
meenutada lühidalt Keila hariduse ajalugu ning olulisi murdepunkte.

Uus heitveetrass on
kasutuses
Kuigi vee – ja kanalisatsiooniprojekti tööd alles
käivad, kasutavad uued
liitujad juba teenust uuest
vee ja heitveetrassist.
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Esimene advent
Keila linnas
Adventi tähistatakse jõululaada ja
päkapikkudega

50. sünnipäeva puhul on avatud ka
näitus seltsi töödest - tegemistest
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Nädal Lõppes, teine algas

Kiriku asemel
kool

Ametlik sissetulek garanteerib
sotsiaalse turvalisuse

Ajal, mil Keilas hakati andma haridust – olgu
sellest ajast siis möödas 300 aastat või 140 aastat - oli iga linna tähtsaimaks ning uhkeimaks
ehitiseks kirik. Tänasel päeval on linna kõige olulisemaks osaks muutumas haridus ning kool. Hariduse pakkumine ümbruskonna lastele on kohaliku
omavalitsuse üheks kõige tähtsamaks ülesandeks,
hariduskulud moodustava omavalitsuse eelarvest
märkimisväärselt suure osa. Suure tõenäosusega
on just kool ning haridus ning nende kvaliteet need
asjaolud, mis avaldavad täna kõige suuremat mõju
linna või valla elanikkonnale. Inimasustus ei koondu
enam mitte ümber kirikute, vaid ümber haridusasutuste. Miks muidu kurdavad väikesed paigad, et kooli
sulgemine lõpetab ka asula olemasolu. Ka Keilas on
haridust alati väärtustatud – peeti ju isegi vabadussõja kangelaste mälestamiseks sobilikemaks just
kool ehitada.

Kuigi aasta-aastalt on ümbrikupalga
saajate hulk stabiilselt vähenenud, leidub
Eestis endiselt inimesi, kes varjavad oma
tegelikke sissetulekuid ja teevad endale
sellega karuteene.

Keilas täna seda ohtu ei ole, et kool tuleks sulgeda. Vastupidi – juba mõnda aega käivad ettevalmistustööd uue koolimaja ehitamiseks. Arvatavasti
kujuneb uuest koolimajast, mille kogupind on üle
pooleteise hektari, tähtsaim ehitis Keilas vähemalt
käesoleva sajandi esimesel poolel. Uue kooli projekti
ümber juba toimunud ja toimuvad arutelud on tõsine ettevalmistus rajamaks Keilasse parima kooli.
Maja aga ei tähenda veel kooli. Parim kool ei tähenda parimat ja uhkeimat koolimaja. Nõudmised koolile ning haridusele on täna hoopis teised, kui need
olid 300, 140, 50 või 5 aastat tagasi. Uus koolimaja
annab vaid võimaluse astuda korraga pikem samm
ning saada tõepoolest parimaks kooliks. Lisaks ei
saa kool täna olla vaid haridustempel ning hoonena linna uhkeim ehitus, vaid peaks olema kohaliku
(vaimu)elu keskuseks ning kohaliku
identiteedi kujundajaks.
Ning lõpetuseks ei ole väheoluline
ka see, et on alust loota, et
ka tulevased Keila õpilased
saavad oma kooliaega
meenutada samade sõnadega nagu Hillar Palamets:
„Mis aga Keila kooli juures
oli eriti sümpaatne, see oli
otse koolimaja taha jäänud
männik, meie alaline mängumaa. Koolimaja lausa metsas,
või metsa serval, linnapoisile
tundus see uskumatuna...”

maksu- ja tolliamet
Turvaline töösuhe ja elukeskkond on suur väärtus. Selle loomisele saame ise kaasa
aidata, kui teadvustame, milleks meie panus on vajalik,
kuidas seda kasutatakse ja
mida me vastu saame.
Ametlik sissetulek annab
meile kindlustunde suhetes
tööandja ja pankadega ning
sotsiaalse garantii haigestumisel, peret luues ja vanaduspõlves. Siiski saab Maksu- ja Tolliameti andmetel ca 11% Eesti
töötajatest ümbrikupalka.
Sotsiaalsest garantiist rääkides tasub esmalt mõelda vanemapalgale, mis kompenseerib laste kasvatamise tõttu
saamata jäänud tulu ning aitab
ühitada töö- ja pereelu. Hüvitise suuruseks kuus on reeglina
100% hüvitise saaja eelmise
kalendriaasta ühe kuu keskmisest palgast.
Meie tulevane pension sõltub aasta jooksul tööandja
poolt tasutud sotsiaalmaksust
ja meie enda panusest pensionisammastesse.
Viimastel aastatel on suur
hulk kaasmaalasi soetanud või
vahetanud kodu. Vaatamata

kinnisvaraturu rahunemisele
seisab see paljudel alles ees.
Pankadest laenu või liisingu
taotlemisel eelistatakse neid,
kellel on kindel ametlik sissetulek. Krediidiasutused hindavad laenutaotleja maksevõimet
viimasel kuuel kuul pangakontole laekunud sissetuleku põhjal või tööandja või maksuhalduri vastava tõendi alusel.
Töölepingus kindlaks määratud palk annab meile kindluse ka töösuhetes. Mõnigi n-ö
ümbrikupalga saaja võib tuua
näiteid, kuidas tema haigusraha või puhkusetasu on olnud
teenitud palgast väiksem. Ka
nende maksmise aluseks on
ametlikult deklareeritud palk.
Esimese tõsise tööõnnetuseni ei teata kahjuks ka, et tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse saanud töötajal on

Eelmise nädala Keila Lehes loetles Keila linnapea
Tanel Mõistus suuremad
käimasolevad ning kavandatavad tööd-tegemised,
mida kõiki rahastatakse
linnaeelarvest ehk Keila
linna kodanike tulumaksust:
• Järgmiseks kevadeks on
Keila üks esimesi Eesti linnu, kus on kõikjale juhitud
puhas vesi ja mille reovesi
juhitakse kaasaegsesse
puhastisse.
• Järgmisel sügisel on loodetavasti lasteaia järjekord
kahanenud miinimumini – linn ostab valmivast
eralasteaiast juurde 80
lasteaiakohta.
• Kevadel algab uue
koolimaja ja selle kõrvale
staadioni ehitus.
• Keskväljak saab järjest
kaasaegsemat ilmet.
Viimase kurnatud olekuga peatänava – Haapsalu
maantee korrastamiseks
on projekt valmimas, ehitus
algab järgmisel aastal.

Foto: märt lillesiim

Lugejate kirjad
Eelmise reede lehenumbris
oli juttu Keila linna tänavavalgustusest. Ilmunud artiklist
ajendatuna pöördusid Keila
Lehe poole Allika tn majade 1,
2 ja 5 elanikud küsimusega,
kas, mil moel ning millal on
kavas parandada tänavavalgustuse olukorda Allika tänava
elurajoonis.
Nimelt on selles piirkonnas

omal ajal ehitatud korruselamud koos majade külge paigaldatud lokaalse toitega valgustitega.
Tänaseks
on
elektrihinna tõusu tagajärjel
korteriühistud majadele paigutatud valgustuse likvideerinud, linna tänavavalgustus aga
nendesse piirkondadesse ei
ulatu. Palusime kommentaari
Keila linnavalitsuselt.

doris@keila.ee

Keila nädalaleht

keilast

• Valmimas on terviseradade juurde spordiväljakud.

doris matteus

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

õigus tööandjalt nõuda tekitatud kahju hüvitamist sõltuvalt
palga suurusest, kui tervisekahjustus on tekkinud tööandja süül.
Kiire majandustõusu ja sellega kaasneva kindluse tõttu
tööturul teatakse vähem, et
tööandja maksejõuetuse või
kollektiivse koondamise korral
on meil õigus töötuskindlustuse hüvitisele. Selle eesmärgiks on kindlustada edasine
toimetulek ja ühtlasi toetada
tööotsinguid.
Maksumaksjatena
saame
palju hüvesid, mille puhul pole
me enda panusest teadlikud.
Viimaste aastate väga head
maksulaekumist oleme kõik
tähele pannud. Riigi ja kohaliku omavalitsuse rahaliste võimaluste taga on just tublid
maksumaksjad. Üle poole meie
tulumaksust laekub registreeritud elukoha järgse kohaliku
omavalitsuse eelarvesse, seega
mõjutame otseselt oma igapäevast elukeskkonda ja kodu
lähedal pakutavaid teenuseid.

Foto:valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

kommentaar

enno fels,
keila abilinnapea
Allika tänava valgustust
uuendati sel aastal nn paarisnumbritega majade ees
ja tänava alguses.
Ülejäänud tänavat valgustasid kunagi majade küljes
olevad valgustid, mis kuuluvad korteriühistutele, aga
on mingil ajal ühistute poolt
toitevõrgust välja lülitatud.
Loomulikult ei ole ühistutel
kohustust tänavat valgustada oma kulul.
Pikemas perspektiivis tuleb
Allika tänava valgustuse
rekonstrueerimine kindlasti
projekteerimisele ja seejärel
väljaehitamisele maakaablis, metallpostidel ning uute
valgustitega. Lähiaastatel

Kojukanne:
as express post

nende töödeni kardetavasti aga ei jõuta. Kiiremad
lahendused valgustuse
parandamiseks piirkonnas
loodame aga leida koostöös
ühistutega. Näiteks Allika
tänav 1 majaga on selline
kokkulepe juba tehtud
ning toimib. Kui ühistud
on nõus taluma valgustust
majaseinal, siis linn kannaks
hoolduse ja elektri kulu.
Igal juhul alustame lähiajal
vastavasisulisi läbirääkimisi ka teiste Allika tänava
majadega.
Sarnaste probleemide puhul soovitan pöörduda ikka
Keila linnavalitsuse poole.
Linnakodanike ettepanekud
on oodatud ning koos on
alati kergem ka lahendusi
leida.

Trükk:
as printall
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Konkurentsiamet uurib Keila alkoholipiiranguid
Konkurentsiametis
on asunud menetlema kaebust Keila
alkoholipiirangute
peale. Linnavolikogu lähtus otsust
tehes Alkoholiseadusele, mis annab
kohaliku omavalitsusele õiguse
kehtestada müügivormi puudutavaid
kitsendusi.

kommentaar

andrus loog,
keila volikogu esimees

doris matteus
doris@keila.ee

Konkurentsiamet on asunud
menetlema kaebust, mis esitati seoses Keilas kehtestatud
alkoholimüügipiirangutega.
Kaebus laekus Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2007.a määruse nr.36 peale, millega keelatakse Keila linnas alates 1.
veebruarist 2008. a. alkohoolsete müükide jaemüük kauplustes, mille müügipind on
väiksem kui 80 ruumeetrit.
Kaebuse esitajat Konkurentsiamet ei avalda. Kaebaja leiab,
et määrus paneb ettevõtjad
ebavõrdsesse olukorda, mille-
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ga rikutakse võrdse kohtlemise
printsiipi.
Kaebuse menetlemise käigus
palus Konkurentsiamet Keila
Linnavalitsuselt selgitusi, millised asjaolud olid vastava
määruse vastuvõtmise aluseks.
Keila linnavolikogu tugines otsust tehes Alkoholiseadusele,
mis annab kohaliku omavalitsuse volikogule õiguse oma
territooriumil alkohoolse joogi
jaemüügil kehtestada lisaks
seaduses nimetatud piirangutele ja keeldudele sortimenti,

müügikohti ja müügivormi
puudutavaid kitsendusi ja piirata alkoholiga kauplemise
aega. Minimaalse müügisaali
suuruse (80 m²) nõude puhul
alkoholi jaemüügi osas on seadusliku kitsenduse osas lähtutud reaalsetest kohalikest oludest.
Kuna müügipinna kitsenduse
rakendamine eeldab mõne
kaupluse töö ümberkorraldamist, rakendatakse määruse
sätteid alates 2008. aasta 1.
veebruarist

„Määruse vastuvõtmisel oli
kaks olulist põhjust: alkoholi
liiga kerge kättesaadavus
alaealistele ning suur
avaliku korra rikkumiste
arv alaealiste poolt Keilas.
Kohalikul omavalitsusel on
vähe võimalusi midagi ära
teha, peale kontrolli karmistamise ja müügi piiramise.
Mitmed omavalitsused
on kaasa läinud populistliku ettepanekuga müüki
ajaliselt piirata. Meie ei usu
ajalisse piiramisse – esiteks

ei ole alust arvata, et see
vähendaks alkoholi kättesaadavust ning teiseks ei
tohi alaealised mitte mingil
kellaajal alkoholi kätte saada. Leidsime, et ainukeseks
võimaluseks reaalseid tulemusi saavutada on piirata
müügikohtade arvu linnas
ning kehtestada karmimad
kohustused kõigile alkoholiga kaubelda soovijatele,
seda just ostude kontrolli
osas. Kordan veelkord, et
kui ettevõtte põhitulu tuleb
alkoholi müügist, siis Keilas tõepoolest ei ole vaja
alkoholiputkasid. Samal ajal
jätkame loomulikult tihedat
koostööd nii Politseiga kui
Keila linnas korda valvava
turvafirmaga G4S, et kaoks
karistamatuse tunne.

kõnealused kauplused
Minimaalse müügisaali
suuruse nõude sätestamine Keila linnas puudutab
järgmiseid kauplusi:
OÜ Baltfield – Haapsalu
mnt.31

OÜ Hake Kaubandus Kauplus JAAMA X+1
OÜ Hamlin - Luige Pood
OÜ Markapello - Markapello
Kauplus Haapsalu mnt.31
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Teeprojekt areneb Keilale sobivas suunas
doris matteus
doris@KEILA.EE

Eelmisel kolmapäeval toimus projekti „Tehniline abi
Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks“
keskkonnamõjude
hindamise aruande kokkuvõttev avalik arutelu. Esmakordselt tutvustati Keila lõunapoolse
ümbersõidu
temaatikat.
Kuna arutelu üheks teemaks oli kogu projekti keskkonnamõjude hindamise aruanne tervikuna, siis oli kohal
huvilisi kogu piirkonnast,
mida rekonstrueeritav maantee mõjutama hakkab. Tagasiside projektile ning keskkonnamõjude
hindamise
aruandele on olnud lõiguti erinev, kuid üsna rohke. Küsimu-

si on õhus veel mitmeid.
Esmakordselt rahva ees olnud Keila linna lõunapoolne
ümbersõit on kavandatud rahuldamaks eeskätt kohalikku
liiklust ning võimaldamaks
pääsu Paldiski ning Haapsalu
maanteele. Rekonstrueeritakse
olemasolev tee, arvestades
maksimaalset sõidukiirust 70
km/h. Säilivad kõik olemasolevad ühendused. Tee uude
koridori viimist ei saa pidada
põhjendatuks, kuna liiklussagedus on liiga väike.
Samuti leiab keskkonnamõjude hindaja, et tuleks kaaluda,
kas oleks võimalik edaspidigi
hakkama saada ilma esialgu
plaanidesse kuulunud, Keilast
lääne poolt mööduva ning kahte suuremat maanteed ühendava lõigu rajamiseta, kuna tee
rajamisest saadav kasu ei kaalu

üles võimalikke negatiivseid
mõjusid.
Keila linnal on olnud seniMaanteeameti ning projekteerijaga hea koostöö. Nii projekteerija kui keskkonnamõjude
hindaja senistes ettepanekutes
on arvestatud linna seisukohtadega - põhjapoolsel lõigul
kavandatakse kiirtee ehitada
uude asukohta, olemasolevast
teest eemale.
“Sellised põhimõttelised lahendused annavad võimaluse
linna edasiseks normaalseks
arenguks. Kindlasti on aga
paljudes detailsemates küsimustes veel ka linnal ees nii
arutelusid kui otsuseid. Hoiame linnaelanikke arengutega
kursis,” kinnitas Keila abilinnapea Enno Fels.
Omapoolsed lõplikud soovitused loodab keskkonnamõ-

jude hindaja Harjumaa Keskkonnateenistusele esitada veel
selle aastanumbri sees. Lõpliku otsuse trassivliku osas teeb
Maanteeamet. Reaalsed ehitustööd algavad loodetavasti
2010.-2011. aastal, projekt
viiakse ellu etappide kaupa,

alustades kõige kriitilisemast
lõigust Narva ja Tartu maantee
vahel. Keila lõunapoolse ümbersõiduga läheb aega veelgi
kauem – kuni 2015. aastani
seda teelõiku Maanteeameti
teehoiukavades ei ole.

Lühidalt
Inglise keele päev Keila
Algkoolis
Reedel, 9. novembril oli Keila algkool lahkeks võõrustajaks
29 Harjumaa kooli 5. klasside
õpilastele. Toimus maakonna
inglise keele päev teemal „English Speaking Countries”.
Kooli koridorides olid väljas Keila algkooli 5. kl õpilaste
ühised projektitööd samal teemal.
Kõikidel koolidel oli ette
valmistatud kodune töö – oma
kooli tutvustav plakat ja inglisekeelsed kommentaarid selle
juurde. Meeleolukad etteasted
ja värvikirevad plakatid teenisid kuulajatelt tugeva aplausi.
Peale tutvustuse toimus tegevus neljas töötoas.
Õpilastel tuli vastata küsimustele inglise keelt kõnelevate riikide kohta, lugeda
erinevaid tekste ja neis vigu
parandada, esitada panomiime
ja olla ka õpetaja rollis.
Lapsed õppisid inglise keele päeval palju uut huvitavat
ja õpetajad said vahetada kogemusi ja rääkida oma töö
rõõmudest ja muredest. Kõigile osalejatele jäi mälestuseks
kaunis tänukiri ning märk,
koolile aga näitus plakatitest,
mida kogu koolipere saab nädala jooksul külastada.
Kokkuvõtteks jäi kõlama
lause: „It was fun but not easy”
– „Oli lõbus aga mitte lihtne”.
Päeva korraldasid ja juhtisid
inglise keele õpetajad Evelin
Süvari-Hein, Reet Pudan, Anniki Kase, Urve Leomar, Leila
Must, Tiiu Pikpoom ja Sirje
Luide Harjumaa haridusosakonnast.
Tiiu Pikpoom
Keila Algkooli inglise keele
õpetaja

allikas: road.estdan.ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA
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linnavalitsus teatab
Teated
Vastavalt AS Keva taotlusele andis Keila Linnavalitsus nõusoleku vee erika-

sutuseks
Keila
linnas
aadressil Ülejõe tee 2.

2008. aastaks maamaksust vabastamise
taotluste esitamine
Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad ning represseeritud isikud ja nendega
võrdsustatud isikud saavad
maamaksu vabastust nende
kasutuses/omandis olevalt
elamumaalt Keila linnas
kuni 1000 m² (0,1 ha) ulatuses, välja arvatud maalt,
mis kuulub erastatud ja vallasasjana tsiviilkäibes oleva
eluruumi juurde või on korteriomandi esemeks oleva
maatüki mõtteline osa.
Isikule, kellel oleks õigus
mitmele maksuvabastusele,
määratakse üks maksuvabastus tema valikul.
2008. aasta maamaksuvabastuse suurus Keila linnas
on 450 krooni.
Isikud, kes on esitanud
taotluse maamaksuvabastuse saamiseks eelnevatel aastatel, ei pea täiendavat taot-

lust esitama.
Kes ei ole veel taotlenud
maamaksuvabastust ja kellel on selleks õigus, see
saab esitada taotluse Keila
Linnavalitsusele käesoleval
aastal kuni 31.detsembrini
kaasa arvatud.
Kirjalik taotlus on suunatud Keila Linnavalitsusele
ja peab sisaldama:
1.Taotleja ees ja perekonnanime, isikukoodi või
sünnikuupäeva, pensionitunnistuse numbrit.
2.Taotleja alalise elukoha
aadressi, kuhu saadetakse
maamaksuteade, juhul kui
isik elab mujal.
3.Maksustatava
krundi
aadressi ja pindala.
4.Taotleja kinnitus, et ta
ei saa oma kinnistult rendiega üüritulu.
5.Soovitav on ka lisada
kontakttelefoni number.

Kuusk leitud
Selle aastane Jõulukuusk
tuleb Keilasse Tuula külast
Tari talu maadelt.
Hinnanguliselt paarikümne meetri kõrgune puu vali-
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matupidajana.
Triin Reimand elab Keilas,
ta on abielus, kasvatab kahte poega ja tütart.

Сегодня в номере

Kuigi vee – ja kanalisatsiooniprojekti tööd alles
käivad, kasutavad uued liitujad juba teenust uuest vee
ja heitveetrassist. Esimesena sai lepingu proua Virve
Gross Kooli tänavalt. Viimasele lepingule kirjutas
proua Gross alla 15. novembril ning nüüd on kauaoodatud vesi majas sees.
Virve Gross tõdes, et neil
vedas, kuna nende maja oli
üks esimesi, milleni töötajad jõudsid. „Ilmselt ei läinud töö nii kiiresti kui planeeritud oli, aga mis me
ikka viriseme, me olime
seda päeva oodanud juba
aastaid, need paar kuud lisaks oodata pole mingi
mure. Meie majale oli see
igatahes parim kink sel aastal! Ma ei tea küll, kuidas
teistel Kooli tänava elanikel
läks, võibolla ei läinud neil
nii hästi ja kiiresti kui meil.
Aga meie oleme rahul. Suured tänud!”
Vee – ja kanalisatsiooni-

Официальный доход – гарантия социальной безопасности
Несмотря на то, что
из года в год количество работников, получающих зарплату в
конверте, уменьшается,
тем не менее еще находятся в Эстонии люди,
скрывающие свои реальные доходы. По данным
Налоговот а м о ж е н н о г о
департамента, зарплату
в конверте получает
сейчас порядка 11% работников. Тем самым
эти люди ставят под
угрозу свою социальную безопасность и свое
будущее, финансовая
стабильность которого
зависит от реальных законных доходов. (стр.
2)
Цена на воду
АО «Кейла Веси» сообщает о том, что с 1
февраля начинают действовать следующие тарифы:
•
вода – 10 крон
20 сентов куб. м
•
канализационные услуги – 14 крон 40
сентов куб. м.
Цены даны уже вместе с налогом с оборота.
(стр. 4)
Сдана одна канализационная трасса
Несмотря на то, что
работы по прокладке
канализационных и водопроводных трасс еще
продолжаются,
есть
уже первые результаты.
15 ноября подписан
первый договор пользователя о присоединении к новой системе.
Госпожа Гросс, подписавшая первый договор, считает, что им повезло, т.к. их дом был
одним из первых на
участке
прокладки
трассы. (стр. 4)

Foto: internet

AS Keila Vesi teatab, et alates 1. veebruarist kehtivad
Keila linnas järgmised veega varustamise ning heitvee
ärajuhtimise teenuse hinnad:

-

Veega varustamise teenus 10 krooni 20 senti
kuupmeeter (hind koos käibemaksuga, ilma
käibemaksuta 8 krooni 64 senti kuupmeeter)
Heitvee ärajuhtimise teenus 14 krooni 40 sen
ti kuupmeeter (hind koos käibemaksuga, ilma
käibemaksuta 12 krooni 64 senti kuupmeeter)

Krimiuudised
Politsei

Keila Linnavolikogu 37. istung toimub teisipäeval, 27. novembril 2007 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2007. aasta IV
lisaeelarve
3. Keila linna 2007. aasta
eelarve muutmine
4. Keila linna 2008. aasta
eelarve
5. Keila Linnavalitsuse
teenistujate koosseis,
struktuur, palgamäärad ja
palgatingimused
6. Kanarbiku 15 detailplaneeringu kehtestamine
7. Ehitajate tee 1 detailplaneeringu kehtestamine

tööd loodetakse lõpetada
kevadel. Teekatete taastamine tehakse ilmade soojenedes.

as keila vesi teatab

-

teade

8. Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
9. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning huvikooli
seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise
delegeerimine linnavalitsusele
10. Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise tingimused ja
kord
11. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

venekeelne veerg

Uus heitveetrass on
kasutuses

ti välja tosina endasuguse
seast. Otsimas käidi Riisiperes, Munalaskme ja Ellamaa piirkonnas. Keilasse
jõuab 28.novembril

Linnavalitsuses uus töötaja
Alates teisipäevast, 13.novembrist töötab linnavalitsuses raamatupidaja-eelarvestajana Triin Reimand.
Triin Reimand on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli 1997. aastal raamatupidamise ja rahanduse
eriala. Seni töötas Reimand
Tallinna Ülikooli vanemraa-

Reede, 23.11.2007 • Nr 8 (8)

110

13. novembril ründasid
avaldajat ja tema poega Linnamäe 6 juures kaks maskides
meesterahvast, avaldajale lasti gaasi näkku ja tema poega
üritati kinni haarata, kuid ei
saadud. Kuriteo toime pannud
isikud on tuvastatud ning nende suhtes on alustatud kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühimumbrile 110 19 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse

tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612 4592 või elektronposti
aadressil annika.pedosk@pohja.pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Marek Saar`ele telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil marek.saar@pohja.pol.ee.

g4s

1911

14. novembril kell 00.35 - KEVA
tankla juurest alkoholijoobes
kodanik, kes üritas autoga ära
sõita.

Обсуждение проекта
На прошлой неделе в
зале мэрии состоялось
обсуждение
проекта
«Техническая помощь
при
реконструкции
шоссе
ТаллиннПалдиски». В ходе обсуждения, в первую
очередь, уделялось внимание возможным экологическим
последствиям строительства.
Горожане имели возможность задать интересующие их вопросы и
высказать свое мнение.
(стр. 3)

Юбилей городского Общества садоводов и пчеловодов
В этом году городское Общество садоводов и пчеловодов отмечает свой 50-летний
юбилей. В связи с этой
знаменательной датой
в субботу, 17 ноября, в
доме общества по адресу ул. Охту, 5 (второй
этаж) будет открыта
выставка, которая является своеобразным
отчетом многолетней
деятельности. Торжественное празднование
юбилея Общества состоится 24 ноября. (стр.
6)
I адвент в Кейла
2 декабря перед Центром культуры состоится ежегодное мероприятие - I адвент. Помимо
торжественной церемонии объявления начала
рождественского покоя
(в 16.30) состоится рождественская ярмарка и
концерты (в 15.00 и в
18.00). Под елкой будет
стоять почтовый ящик,
куда можно положить
письмо для Деда Мороза. (стр. 5)
Новости городского правительства
•
Согласно представленному ходатайству мэрия разрешила
пользоваться АО Кева
городским адресом: ул.
Юлейыэ теэ, 2.
•
Городская рождественская ель будет
доставлена 28 ноября
из деревни Туула, хутора Тару.
•
Начиная с 13 ноября, к выполнению
своих
обязанностей
приступил новый бухгалтер по бюджету
Трийн Рейманд. (стр.
4)
Северо-эстонский
предварительный тур
гимнастического
фестиваля
GymnaFest
2007
24 ноября в 14.00 в
Оздоровительном центре состоится североэстонский
предварительный
тур
гимнастического
фестиваля
GymnaFest
2007. В этом региональном туре примут участие 25 групп. Заключ и т е л ь н ы й
концерт-выступление
состоится 9 декабря в
центре культуры «Сальме». (стр. 6)

Päevakorral
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peateema

Lühidalt

Kool tähistab sünnipäeva

Reedel, 23.novembril tähistavad Keila
koolid sünnipäeva. Järjepidevat haridust
on Keilas antud nüüdseks juba 140
aastat. Keila kooli lugu on olnud keeruline
nii hariduslikus, poliitilises kui ka majanduslikus mõttes. Vaatamata kõigele omas
Keila kool alati tähtsat osa hariduse- ja
kultuurikandjana.
kadi kroon
kroon@KEILA.EE

Olemasolevate
andmete
põhjal loetakse Keila hariduseloo alguseks 17. saj lõppu. Keila esimene köster – koolmeister Elias Packel hakkas 1691. a
köstrimajas lastele haridust
andma. Õpetati kirjatarkust,
katekismust ja kirikulaule.
1726. a Packel suri ning näljahäda ja Põhjasõda peatasid
hariduse arengu. Lapsi õpetati
koduõppe ja leerikoolide teel.
19.saj algul tegutsesid rändõpetajad, kes kontrollisid koduõpetust ja selgitasid välja
kirjaoskamatud.
1867. a loodi Keila vallakool, kui Kustas Ampel hakkas
Valkse külas Väljaotsal kooli
pidama.
1886. a kolis vallakool
Kruusiaugule, mistõttu Keilas
sel ajal õppetööd ei toimunud.
Lapsevanemad koos kirikuõpetajatega asutasid Keila Rahvaharidusseltsi Kooli, mis alustas
tööd 1.oktoobril 1907.a. Kool
suleti 1911. a süüdistatuna
kahjulikus mõjus ümbruskonna koolide õpilaste riigikeele
oskusele.
1912. a alustas tööd venekeelne „Keilaskoje pravitelstvennoje utšilištše”(Keila kroonu elementaarkool). Esimese
maailmasõja algul kool suleti
ja taasavati 1915. aasta jaanuaris. Haridust anti vallamajas.
1918. – 1921.a töötas kool

Keila Kõrgema Rahvakooli
nime all. Keila koolist kujunes
6-klassiline algkool.
1920ndail aastail töötas
Keila algkool ruumipuudusel
neljas majas: Haapsalu mnt 8
(parun von Uexkülli maja),
Jaama tn Kulbi maja, Jaama tn
(endine polikliinik) hoones ja
vallamajas.
1928. a otsustati ehitada
Keilasse uus koolimaja Eesti
Vabadussõjas langenute mälestuseks. 1930. a 21. septembril toimus Keila alevi ja
Keila valla ühine koolimaja pühitsemine.

Pühapäeval, 21.septembril
pühitseti Keilas uut koolimaja.
Keila haridustempel on kolmekordne kiviehitis ja on nii väliselt kui oma sisemuselt oma
lihtsuse ja külgetõmbavuse poolest väga meeldiv. Sarnane nägus koolimaja ei tuleks häbiks
isegi pealinnale.
„Vaba maa”1930.a 23.sept.
Aastatel 1938 – 1940 olin
Keila Algkooli koolipoiss. Võrreldes suure linnakooliga, milles
olin seni õppinud, tundus Keila
kool hoopis inimlikumana ja
väiksemana. Mis aga Keila kooli juures oli eriti sümpaatne, see
oli otse koolimaja taha jäänud
männik, meie alaline mängumaa. Koolimaja lausa metsas,
või metsa serval, linnapoisile
tundus see uskumatuna...
Hillar Palamets

Harju maavalitsus
jagas kohalikele projektidele raha

1940. a muudeti algkool
mittetäielikuks keskkooliks,
mis oli 7- klassiline.
1951. a ühendati eesti õppekeelega kooliga Vene Mittetäielik keskkool.
Kuna Keilas tegutses vaid 7
– klassiline kool pidid õpilased
oma keskharidusteed jätkama
Tallinnas, mis oli nii õpilastele
kui lapsevanematele piisasavalt tülikas ja kulukas. Tekkis
vajadus luua Keilasse keskkool. 1954/1955. õppeaastal
see juhtuski.
Keskkooli rajamisega ilmnesid aga uued probleemid:
kõrgharidusega õpetajate leidmine, kasvava õpilaskonna
mahutamine ruumidesse, kabinettide ja spordirajatiste ehitamine jms. Eelkõige oli aga
vaja lahendada ruumikitsikus.
1959/60. õppeaasta keskel
avatigi uus koolimaja.

Uues koolimajas oli õpilastele loodud kõik tingimused edukaks õppimiseks. Laste käsutuses on ajakohane muusikaklass,
füüsika – keemiakabinet, pioneerituba ja raamatukogu.
Kooli sportlaspere tunneb aga
eriti suurt rõõmu avara võimla
üle. Noorte esteetilise kasvatamise eesmärgil on koolimajasse
üles pandud rohkesti meie
kunstnike maale ja graafilisi
töid.
V.Malts „Uus koolimaja avas
uksed”

Kuigi uus maja oli alles valminud, hakkas koolis jälle ruumi väheks jääma. Neljakorruseline juurdeehitus uue ja vana
koolimaja
vahele
valmis
1967/1968 õppeaastaks. Sellest ajast jagunes Keila keskkool
kaheks:
Keila
I
Keskkool(eesti õppekeelega)
ja Keila II Keskkool(vene õppekeelega).
Kui õpilaste arv Keilas üle-

Harju maavalitsus jagas kohalikele projektidele kohaliku
omaalgatuse programmi raames ligi kaks miljonit krooni.
Projektide hindamisel lähtus
maavalitsus Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse hindamiskriteeriumitest, millest
olulisemad on projekti mõju
piirkonna kohaliku omaalgatuse arengule ja kohaliku
tasandi koostöö soodustamisele ning projekti tulemuste
jätkusuutlikkus.
Toetatud projektidega saab
tutvuda Harju maavalitsuse
kodulehel.
Toetati nii noorteürituste korraldamist, vaba aja keskustele
sisustuse ja tehnilise inventari soetamist, rahvakultuuri
edendamist, mänguväljakute
ja bussipaviljonide ehitamist,
erinevate rajatiste remonti
kui ka trükiste ja audiovisuaalse materjali koostamist
ning erinevate konverentside,
teabepäevade ja ümarlaudade
korraldamist.
Järgmine taotlusvoor avaneb
kevadel 2008.

Hariduskivi Keila kesklinnas

Foto: valdur vacht

tas tuhande piiri, tekkis jälle
vajadus uue koolimaja järele.
Koolimaja ehitati 30 – komplektiline ja 1975.aasta 3.oktoobril asuti uude majja Põhja
tänaval.

E.Kukner. Pärast uue koolimajaga tutvumist koguneti avarasse aulasse, kus koolipere andis
päevakohase
sisuka
kontserdi.
A.Kivi „Sai päris valmis”
Harju Elu 3.oktoober 1975

Pidulik oli õpilaste tulek läbi
linna vana koolimaja juurest.
Õpilaste kollonn jõudis koolimaja esisele, kus vaata et jääb
kitsaks siniste ja hallide mütsidega õppurite ridadele. Keila I
keskkool on üks rajooni suurimaid. Sõna võttis kooli direktor

Käesolevaks hetkeks on alanud uue koolimaja ehitamise
protsess. Käimas on projekteerimine ning kool peaks valmima 2009. aasta sügiseks.

uudised

Esimene advent Keila linnas
keila kultuurikeskus
kultuur@KEILA.EE

I advendi ühine tähistamine Keila kultuurimaja ees on
saanud juba ilusaks tavaks.
Selle aasta advendiüritus toimub 2. detsembril, kohaks endiselt Keila kultuurimaja esine
plats.
Tavapärasele kontserdile ja
jõulurahu väljakuulutamisele
lisaks toimub sel aastal jõululaat, piparkoogivõistlus ja palju muud põnevat. Kuuse all on
avatud Jõuluvana postkast,
kuhu iga laps saab oma salajased soovid poetada. Kohal on
ka päkapikud, kellega mängima-tantsima on kõik oodatud.
Laadapäkapikkude käest on

võimalik osta mitmesuguseid
jõulukaupu-kingitusi
ning
kuuma glögi kuni kella kolmeni. Jõulumeeleolu loovad lastaia „Vikerkaar” ja tantsurühma
“Spekter” väikesed tantsijad.
Kultuurikeskuse I korrusel on
avatud Sepiste näitus.
Jõulurahu kuulutavad kell
16.30 välja Keila linnapea hr.
Tanel Mõistus ja EELK Keila
Miikaeli koguduse hooldajaõpetaja Joel Siim. Esinevad
Keila linna poistekoor ja Keila
Linnaorkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!
Kell 15.00 ja 18.00 toimuvad kultuurikeskuses advendikontserdid, esinevad Lenna
Kuurmaa, Nele - Liis Vaiksoo

ja Mihkel Mattiisen.
Piparkoogivõistlus
Keila Kultuurikeskuse trepil toimub suur piparkoogivõistlus, kuhu kõigil väikestel
ja suurtel perenaistel ja peremeestel on võimalus tuua kõige isuäratavam ja huvitavam
iseküpsetatud piparkook.
Piparkoogid pannakse välja
kultuurikeskuse ette trepile,
kus neid saavad hinnata kõik
laadale tulnud maiasmokad.
Parimad küpsetajad saavad ka
auhinnad.
Piparkooke hakatakse vastu
võtma kell 11.00, kohe laada
alguses ja viimased maiuspalad peaksid olema jõudnud
kultuurimaja ette kell 12.00.

5

Tähtis ei ole küpstaja vanus
ega piparkoogi suurus!
Kell 12.00 - 14.00 saavad
oma hinnangu anda kõik laadale tulnud maiasmokad. Kell
14.30 kuulutavad päkapikud
välja 10 paremat piparkoogi-

küpsetajat ning annavad neile
pidulikult üle auhinnad.
Pane oma taignarull valmis
ja võibolla oled just Sina üks
nendest, kes küpsetab sellel
aastal kõige ahvatlevamad piparkoogid!

Foto: valdur vacht

I advent Keila linnas
2.detsembril Keila
kultuurikeskuse ees
Kell 11.00
• Kuuse all on avatud
Jõuluvana postkast, kuhu
iga laps saab oma salajased
soovid poetada.
• Jõulumeeleolu loovad
lastaed „Vikerkaar” ja tantsurühm “Spekter” väikesed
tantsijad.
• Suur piparkoogivõistlus
Keila Kultuurikeskuse
trepil.
• Sepiste näitus Kultuurikeskuse I korrusel.
• Sooja saab kohalike päkapikkudega koos mängidestantsides.
• Laadapäkapikkude käest
saab osta mitmesuguseid
jõulukaupu-kingitusi ning
kuuma glögi kell 11.0015.00.
Kell 16.30
Jõulurahu väljakuulutamine
Jõulurahu kuulutavad välja
Keila linnapea hr. Tanel
Mõistus ja EELK Keila
Miikaeli koguduse hooldajaõpetaja Joel Siim.
Esinevad Keila linna poistekoor ja Keila Linnaorkester.
Kell 15.00 ja 18.00
Advendikontserdid Keila
Kultuurikeskuses
Esinevad: Lenna Kuurmaa,
Nele - Liis Vaiksoo ja Mihkel Mattiisen
Pilet: 100.- ja 85.- (õpilane,
pensionär)
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Keila Aianduse ja Mesinduse Selts
tähistab juubelit

GymnaFest Keilas

aivi jakobson
Sel aastal täitub Keila Aianduse ja Mesinduse Seltsil tegutsemise 50. aastapäev. Sünnipäevaga seoses avati laupäeval,
17. novembril seltsimajas näitus, kus antakse ülevaade seltsi tegemistest 50 aasta läbilõikes. 24. novembril tähistatakse
aga juubelit piduliku koosistumisega.
Kuigi esimesed aianduse ja
mesinduse seltsid loodi Eestis
juba 19.sajandil, pandi Keila
aiandusseltsile alus 1957. aastal, kui rajooni kultuurimajja
kogunesid Keila linna aiandushuvilised, et moodustada
Eesti Aianduse ja Mesinduse
Seltsi Keila linna osakond. Keila seltsi osakonna juhatuse esimeheks valiti sm M. Aasmäe ja
revisjoni komisjoni esimeheks
P. Ellert. Esialgsest 20liikmelisest aiandushuviliste perest
kujunes 10 tegevusaasta jooksul 180liikmeline Aianduse ja
Mesinduse Seltsi Keila osakond. 1988. aastal oli seltsis
juba üle 700 liikme.
Kuigi keeruliste politiliste
sündmuste käigus 90. aastatel
vähenes liikmete arv tohutult,
on Keila selts tugevasti kosunud ja siiani vabariigi üks aktiivsemaid. Eelmise juhataja

Milvi Ojapõllu algatusel, koostöös volikogu ja juhatusega,
sai aianduse ja mesinduse selts
Ohtu tee 5 asuva maja omanikuks. Hoone, kus varem oli kasutada vaid üks tuba, sai nüüd
seltsi koduks.
Juubeli puhul sai hoone fassaad uue ilme ning juba varem
sillutati tee kividega ja korrastati maja ümbrus. Siseremont
2006. aastal elavdas tegevust
veelgi, sest oli olemas hubane
koht, kus koos käia.
Seltsi tegevusaastate jooksul
on toimunud palju: mesindusseltsis koguti ja müüdi mesilasmürki ja õietolmu. Traditsiooniliselt toimuvad igal
aastal aianduse ja mesinduse
õppepäevad, kevad- ja sügislaadad ning seltsi aastapäeva
tähistamine ja teised tähtpäevad. Üheks tähtsamaks tööks
on ilusamate koduaedade hindamine. Parimad neist saadetakse ka maakondlikule konkursile ning sealt on saadud
ka auhinnalisi kohti. Aianduse
ja mesinduse kõrval on töökad
naised ja mehed tegelenud
edukalt ka muudel aladel - käsitöö, aiatöö, puuviljade sisse
tegemine jne. Palju aastaid tegutses naisansambel „Aimes”,
kelle kaunistada olid nii omad
tähtpäevad kui ka vabariikli-

kud kokkutulekud. Seltsimajast saab siiani osta erinevaid
aiasaadusi, sibulaid – seemneid, mett ja palju muud.
Taasiseseisvumisega avanesid
ka riigipiirid ning seepärast otsustati luua suhteid naaberriikide aiandusseltsidega. Esimene reis tehti 1995 aastal Rootsi.
Nüüdseks on käidud Hollandis tulbipõldudel, Austria alpiaasadel ning paljudes teistes
riikides. Tihedamad suhted on
loodud Soome Mäkilamme
aiandushuvilistega, kellega on
välja kujunenud igaaastane
kokkusaamise traditsioon.
Keila Aianduse ja Mesinduse
Selts tänab südamest kõiki
seltsi liikmeid, kes on enda
abikäe ulatanud, näitusele
enda valmistatud käsitöid, hoidiseid jpm toonud. Täname
Leili Eelmäed, kes on näituse
kokku pannud, Maie Käbali`t
kes pani raamidesse Keila Seltsi liikmete koduaedade pildid,
Anne – Liis Pitkanen`i, kes tõi
Keila mesinduse lipu ja ajaloo
Harjumaa muuseumist ning
lipu autorit Veera Liivakut.
Keila Aianduse ja Mesinduse
Seltsi tegemistest saab täpsemalt teada, kui külastada näitust seltsimaja teisel korrusel
aadressil Ohtu tee 5.

ege soidla
ege@triumf.ee

24.novembril algusega kell
14.00 toimub Keila Tervisekeskuses GymnaFest 2007 PõhjaEesti eelvoor.
Üleriigiline võimlemisfestival
sai alguse 1997.a. ning tänavu
toimub see juba üheteistkümnendat korda. Kuna GymnaFestist osa võtvate rühmade
arv on aasta-aastalt kasvanud,
siis toimub festival esmakordselt 3 osas: Põhja-Eesti eelvoor
24. novembril Keilas, LõunaEesti eelvoor 25. novembril
Tartus ning lõppkontsert 9.
detsembril Tallinnas Salme
Kultuurikeskuses.
Põhja-Eesti eelvoorus astub
publiku ette 25 rühma ligi 350
osalejaga. Gymnafest 2007 kavasid hindab žürii, mille koosseisus on tunnustatud võimlemis- ja tantsuspetsialistid.
Hinnatakse nii esinemiskava-

de kompositsiooni kui ka selle
tehnilist sooritamist, võimlejate treenitust ning väljenduslikkust ja publikuga suhtlemise
oskust.
Eelvoorude parimad rühmad
pääsevad edasi lõppkontserdile, mis toimub 9. detsembril
Salme Kultuurikeskuses. Paremaid rühmi pärjatakse lau-

reaadi tiitli ning tunnustus- ja
ergutusauhindadega.
Keila võimlejatest astuvad
GymnaFestil üles SK Triumf
tüdrukud kavaga “Masin”
(treener K. Aid) ning VK Sistrum tüdrukud kavadega “Appi,
ämblikmees!” ja “Kõik kassid
on öösel hallid” (treener S.
Aija).

Gymnafest toimub juba 11. korda

foto: keila tervisekeskus

Sport
Keila algkooli poisid on Harju koolinoorte meistrid 2007.a.
Novembris selgitati Harjumaa parimad koolid rahvastepallis.
Mängisid 4.-5. klassi poisid
ja tüdrukud. Poiste turniiril
osales 29 Harjumaa kooli
ning võitjaks tuli Keila algkooli võistkond. Teise koha
sai Kallavare keskkool ja kol-

mandaks Saue gümnaasium.
Keila gümnaasiumi poisid
saavutasid 9. koha.
Keila algkooli võistkonnas
mängisid Kairo Arna, Kevin
Enni, Markus Härma, Jan-Morten Mõistus, Martin Idarand,
Henri Lumiste, Markken Olop,
Tõnis Tõnison, Erik Pahlberg

ja Hendrik Lall. Keila poisid
said ka õiguse esindada
Harjumaad Eesti koolinoorte
rahvastepallivõistlustel.
Tüdrukute turniiril osales
25 kooli ja Keila algkooli
tüdrukud saavutasid tubli 9.
koha ja Keila gümnaasiumi
tüdrukud 17. koha.

Keila meistrivõistlused korvpallis
18.novembril toimunud mängude tulemused:
Exclusive Turba Gümnaasium
77:21
Honda/Speed - Padise
85:45
A4 Kinnisvara - Harju Elekter
49:42
Vasalemma Saue
38:78
Mängude ajakava 25.novembril
14.50
Padise Vald Vasalemma Vald
16.00
Saue Juurviljapõrgu
17.10
Turba Gümnaasium II Scorpion
18.20
Harju ElekterExclusive
Mängud toimuvad Keila Gümnaasiumis

Keila Aianduse ja Mesinduse Seltsi maja

foto: märt lillesiim

da füüsilist koormust ning meeldivalt aega veeta.

KEILA TERVISEKESKUS

Keila Tervisekeskuses õpetatakse ujuma ka
täiskasvanuid!
Tallinnas ja selle lähiümbruses on täiskasvanul üsna raske leida
treeningut, kus saaks õppida ujuma. Keila Tervisekeskuses on selline
võimalus olemas. Igal esmaspäeval ja neljapäeval kell 19.00 toimub
täiskasvanute ujumistund, kus õpitakse erinevaid ujumisstiile, selgitatakse nende tehnikaid, harjutatakse hüppeid ja pöördeid ning tehakse
muid huvitavaid ujumisharjutusi. Treeningutel kasutatakse ka mitmeid
abivahendeid. Tunnis käivad väga erineva ujumisoskusega ning eri vanuses täiskasvanud, kelle eesmärgiks on õppida paremini ujuma, saa-

Inimesed, keda huvitab ujumine, kuid kes ei ole siiani leidnud võimalust
oma oskuste arendamiseks, on loomulikult oodatud ujumistreeninguga
liituma. Kuna treening algas juba septembris, on kõik praegu treeningus
käijad saavutanud vähemalt rahuldava ujumistaseme, seega oleks päris
algajatel mõttekas enne tulla personaalsesse ujumistundi.
Personaalne ujumistund ongi mõeldud eelkõige inimestele, kes tunnevad, et vajavad ujumise selgeks saamiseks rahulikku ning personaalset lähenemist, sest tund toimub ainult ühe kliendiga. Aga oma praktikast võin
öelda, et personaaltreeningut kasutavad meelasti ka inimesed, kes oskavad juba väga heal tasemel ujuda, kuid kellele näiteks ei sobi rühmatreeningu aeg või kes vajab eriti suurt tähelepanu tehnika parendamiseks.
Nii rühmatreeningu kui personaalse ujumistunni pikkuseks on 45 minutit, ujuma võib aga asuda juba enne treeningut, või jätkata seda pärast.
Lunastatud piletiga võib loomulikult kasutada ka maja teisi võimalusi,
näiteks minna jõusaali või aeroobikatrenni. Ujumise rühmatreeningusse
pääseb majapiletiga, mille hind varieerub olenevalt sellest, kas tegemist

on üliõpilase, püsikliendi vms. Personaaltrenni hind on tavapiletist ca
poole kallim.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake meie kodulehte aadressil
http://www.keilsaport.ee ja http://swimming.welisa.com, ujumise rühmatunnis või personaaltunnis osalemiseks pöörduge treener Evelyn
Pesuri poole telefonil 51992921.
Kohtumiseni Keila Tervisekeskuses!
Treener Evelyn Pesur

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„HARJUMAA RAHVAMAJAD”
14. september - 25. november
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„LOOMINE”
Salme Allikheina maalid.
8.oktoober – 30. november
Keila sotsiaalkeskus,
Keskväljak 17
Tel: 679 1570, e-post:
sots@keila.ee
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„ÕLIMAALID”
Aivo Blum õlimaalide näitus.
3. november – 30.november
Keila Kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„AIANDUS JA MESINDUS
SELTS”
Aiandus ja mesindus seltsi 50.
juubeli kroonika.
17. november – 9. detsember,
kell 10.00 – 17.00
Keila aiandus ja mesidus selts
Ohtu tee 5, Tel: 60 45 621

kontsert

SAUE POISTEKOOR
Advendikontsert, juhendaja
S.Illak
9.detsembril kell 12.00 Sissepääs tasuta
Keila Uusapostlik Kirik
Jaama tn.18
KANDLEKONTSERT
Advendikontsert,
juhendaja P.Karras
9.detsember kell 14.30
Sissepääs tasuta
Keila Uusapostlik Kirik
Jaama tn.18
ADVENDIKONTSERT
Heiki Mätlik(kitarr) ja Ka Bo
Chan(kontratenor)
16.detsembril kell 16.00
Sissepääs tasuta
Keila Uusapostlik Kirik
Jaama tn.18
TRADITSIOONILINE
JÕULUKONTSERT
26.detsembril kell 16.00
Sissepääs tasuta
Keila Uusapostlik Kirik
Jaama tn.18

teater
Vana- Baskini Teater „VIIMANE SIGAR”
8. detsember, kell 20.00
Keila Kultuurikeskuses Pilet
110.-/130.- (Välja müüdud!)
Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

KINO

ADVENDIKONTSERT
Keila Muusikakooli õpilaste
kontsert.
30.november kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
ADVENDIKONTSERDID
Lenna Kuurmaa, Nele – Liis
Vaiksoo ja Mihkel Mattisen
2.detsember kell 15.00 ja 18.00
Keila kultuurikeskuses
Pilet: 85.- / 100.Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
ORTHODOX SINGERS
Advendikontsert,
juhendaja Valeri Petrov
2.detsembril kell 12.00
Sissepääs tasuta
Keila Uusapostlik Kirik
Jaama tn.18

Filmiseanss „GEORG”
10. detsember kell 18.00 ja
20.15
Keila kultuurikeskuses, Pilet:
45.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

koolitus
ESMAABIKOOLITUS lastevanematele.
29.novembril 18.00 - 20.30.
Keila algkoolis
Lektor Rita Popova. Võimalik koolitusele registreerida
26.novembrini.
Tel: 6781133 e-post algkool@
keila.edu.ee

Palju õnne!

muud üritused

Sündinud

Keila Aianduse ja Mesinduse
Seltsi „JUUBELIPIDU”
24. november, kell 13.00
Keila kultuurikeskuses
Pidu on eelregistreerimisega
seltsi liikmetele.
Registreerida saab Ohtu Tee 5,
Tel: 60 45 621

5.11.2007			
15.11.2007			
18.11.2007			

70.a.		

GYMNAFEST
Üleriigiline võimlemisfestivali
Põhja – Eesti eelvoor
24.november kell 14.00
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17, Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee

VÄIKE JÕULULAAT
7. detsember kell 12.00 - 18.00
Keila sotsisaalkeskuses
Keskväljak 17
Tel: 679 1570, e-post: sots@
keila.ee
KEILA OTSIB ROKITÄHTE
Keila gümnaasiumi 51.lennu
rockipidu.
Keila gümnaasiumis
7. detsember, kell 19.00 Annetus 30.Põhja tn 8, Tel: 6045 290
SOOME VABARIIGI
90.JUUBELIAASTA
TÄHISTAMINE
8.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kogudus
IGAVIKUPÜHAPÄEV
25.november, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
Kaasa teenib koguduse ühendkoor. jutlusetekst: Mk 13:31-37
Keila Miikaeli kogudus.

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis: 70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule: 25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel. Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või toimetuses Keila linnavalitsuseI korrusel.

Triin Enok
Eleriin Lenk
Georg Marten Kokser

Sünnipäevad

		

				

Valdur Jakobson
Valma Pettai
Zinaida Kozlova

		
				
		

75.a.

I ADVENDT KEILA LINNAS
I advendi üritus ja jõulurahu
väljakuulutamine.
Keila kultuurikeskuse ees
2.detsember kell 11.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
PÄRIMINE JA PÄRANDAMINE – MILLAL JA KUIDAS
Loeng eakatele ja puuetega
inimestele
5. detsember kell 13.00
Keila sotisaalkeskuses
Keskväljak 17
Tel: 679 1570, e-post: sots@
keila.ee
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Hilda Kalm
Helju Roolaid
Laine Simanson

Kuulutused
Töö
Autoremondilukksepp saab
tööd laienevas PakiAutoKeskuses. Eeldame häid teadmisi
autoehitusest ja julget pealehakkamist!
Lisainfoks helista tööpäeviti:
56 56 46 50 või kirjuta: karlis.
goldstein@arista.ee
Väikebusside ümberehitusega tegelev ettevõte pakub
tööd mehhaanikule ja abitöölisele. Kasuks tuleb: huvi tehnika vastu, kohusetundlikkus.
Väljaõppe võimalus kohapeal.
Töökoht asub Keilas. Info tel.
5028725
Tulen koristan Teie kodu
(kogemus ja kvaliteet) Tel:
6889723; 55992301
Vajatakse lapsehoidjat-koduabilist Keila-Joale. Tööaeg
ja tasu kokkuleppel. Telefon:
5100293, e-post: kati@online.
ee

kinnisvara
Müüa maa-alune garaaž
Keilas, Vasara tänaval. Hind 65
000. Tel: 51 030 81
Ostan Keilas uue maja
(mitte korteri või majaosa!!!)
hinnaga kuni 2,8 miljonit
krooni. Võib pakkuda ka veel
mitte päris valmis maja, kui
on olemas ehitusbrigaad, kes
lõpetaks.

Mälestame

Ema
Salme Pajuri`t
lapsed peredega

Avaldame sügavat kaastunnet
Leili Pajurile kalli ema

Salme
Pajuri
surma puhul. Maie, Vaike,
Saima, Vaike, Elle, Eila

Keila Sotsiaalkeskus korraldab reedel, 30.novembril

Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi ühiskülastuse
Rong Tallinnasse väljub kell 10.28.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitusesaalis on avatud
tekstiilikunstnike rühmituse “Vaba tahe” 10 tegevusaastat
tähistav näitus “Muutused. “Vaba tahe” ja sõbrad. Põimevaibad
ja keraamika.” Trepigaleriis on näha ekspositsioon “Ellen Hansen - kavandist vaibani”. Näitusel tutvustab 96-aastane kunstnik
filmilindi vahendusel oma töid ja räägib talle olulistest asjadest.
Välja on pandud ulatuslik valik Ellen Hanseni kavanditest.
Info Tiiu Jalakas, telefon 6791 574
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

Vali WiMAX-internet!
Keila Avatud Noortekeskus otsib täiskoormusega

NOORSOOTÖÖTAJAT
Töö kirjeldus:
• noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele;
• noortega suhtlemine ja noortekeskuse ruumides korra ja järelevalve tagamine;
• noorteürituste korraldamine ja läbiviimine;
• koostöö teiste noortega tegelevate asutustega.
Nõudmised:
• noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö ja/või psühholoogiaalane
haridus;
• väga hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine;
• iseseisvus, algatus- ja organiseerimisvõime;
• võimalus töötada õhtuti ja 1x kuus laupäeval.

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

sinu kinnisvara

0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee
Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus laste või noortega;
• projektide kirjutamise ja juhtimise oskus ning kogemus
Omalt poolt pakume:
• lõbusat ja nooruslikku kollektiivi;
• võimalust heade projekti ideede ellu viimiseks;
• eneseteostus- ja arenguvõimalusi loomingulises töökeskkonas;
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega.
Huvitatutel palume kandideerimiseks saata CV.
knk@keila.ee või postiaadressil Paldiski mnt 28F, Keila, 76606,
Harjumaa
Lisainfo: 6099089, 5231447
www.keilanoortekeskus.ee

AS Neiseri Grupp on 1992 asutatud pehmet mööblit tootev 130 töötajaga ﬁrma, kes investeerib märkimisväärse osa kasumist inimestesse, tootearendusse ja tootmisprotsessi efektiivsuse tõstmisesse ning tänu sellele on
kindlustatud ettevõtte hoogne ja tulemuslik areng. Ettevõttes kasutatav kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnistatud
vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001. Peamised müügiturud on Idas ja Skandinaavias.
Seoses tehase laiendamisega ja tootmismahtude kasvamisega soovime leida kiiresti

ÕMBLEJAID
ja

POLSTERDAJAID
Nõutav eelnev töökogemus antud ametikohal.
Lisainfo telefonil 6518 907 või marianneli@neiser.ee

MASINATE SEADISTAJA – OPERAATOR
(puutöö pinkidel)
ja

KARKASSI MONTEERIJA
Lisainfo telefonil 6518 906 või jyrgen@neiser.ee

Nõudmised kandidaadile:
•
Eesti keele valdamine suhtlustasandil, hoolikas, kohusetundlik ja reibas.
Pakume:
•
•
•
•
•

Aitan müüa

Õmblejad – tükitöö, bruto kuni 14 000 krooni
Polsterdajad – tükitöö, bruto kuni 30 000 krooni
Karkassi monteerija - tükitöö, bruto kuni 20 000 krooni
Mugavat ja kaunist töökeskkonda hiljuti valminud kaasaegses tehases
Tööd ühes vahetuses

Asukoht: Laagri, Harjumaa
Tööaeg: täistööaeg
Sooviavaldus koos CV-ga saata hiljemalt 26.novembriks e-mailile marianneli@neiser.ee või postiaadressil AS
Neiseri Grupp, Seljaku 6, Laagri 76401 Harjumaa

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale
www.lemeks.ee
AS LEMEKS
Paldiski puiduterminal
MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

Tea Astover
Tel. 510 2335
Vaata meie pakkumisi
www.vestman.ee

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali
INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski(at)lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

