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Välja on valitud Keila linnaks nimetamise
70. aastapäeva tähistamiseks korraldatava
Fotojahi sügisetapi parimad tööd. Nende
autorid on Aare Vaida, Andres Taumann,
Eevi Kutpri, Kertu Paalaroos, Märt Jamnes,
Tiit Paalmäe, Tõnis Luhamäe ja TM.

Keilat külastasid staarid

foto: kertu paalaroos

Keila gümnaasiumis
toimus eelmisel traditsiooniline rokipidu. 51. lennu
korraldatud üritusel „Keila
otsib rokistaari” esinesid
nii eesti tuntud muusikud
kui ka maailmakuulsad
staarid.

foto: deniss morgunov
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foto:tiit paalmäe

muusika

Noorteaktiiv heade
näidete kogumikus
Keila noortekeskuse projekt
heade näidete kogumikus
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Muusikakooli õpilaste
tegus november
Muusikakooli klaveriõpilaste
tegus ja huvitav november
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Keila on ilus

Mida teha ehitusprahi, vana mööbli
ja muude taoliste jäätmetega?

Selle nädala Keila Lehe kaanel on Keila linnaks nimetamise 70. aastapäeva tähistamiseks korraldatava
Fotojahi sügisetapi parimad tööd. Oma fotosid saatis
selle etapi raames 21 autorit. Töid esitati kokku 155.
Kõik pildid kujutavad erinevat osa Keilast.
Üks fotojahi žüriiliikmetest ütles: „Neid pilt vaadates
tekib lõpuks tunne, et – Keila on ikka päris kena linn.”
Tõesti tekib see tunne – kaanepiltidel on ju kujutatud
ilusat väikelinna.
Sama mulje on viimasel ajal endal jäänud – et Keila
on päris ilus. Eriti kui kõndida või sõita õhtusel ajal
läbi kesklinna. Tänavad on valged, kuusk on tuledes,
ilulambikesi on ka puudel ja tänavavalgustuse postide küljes. Ning mis peamine – kesklinn on võtmas
tõelise kesklinna ilmet.
Selge see, et teha on veel väga palju
ning ilusad võiksid olla, lisaks kesklinnale, ka äärepoolsed alad. Ning
ka siis võiks kindlasti midagi
paremini teha. Kuid vahel on
tore üritada näha ümbritsevat
samamoodi nagu linna fotograaﬁd – otsida pigem ilusat
ja positiivset kui koledat ja negatiivset. See viimane hakkab
niikuinii silma.
Kui veel lumi ka maha tuleks...

doris matteus
doris@keila.ee

maret pärnamets,
linnakodanik
Tahan jagada enda kogemust suuremõõtmelise prügi
toimetamisest prügilasse.
Kodus – nii eramajas kui ka
korteris remonti tehes või ostes uue mööbli või kodutehnika, tekib küsimus, kuhu panna
vana. Kui mõni hea tuttav seda
kraami endale ei taha, siis keegi peab selle eest maksma, et
üleliigne ese prügimäele tee
leiaks. Võimalus on alati salaja
korteriühistu konteineri kõrvale asi vaikselt ära sokutada
ning kõik elanikud koos maksavad selle eest. Mõni on ka
väga jultunud ning viskab prahi metsa alla. Eeldatavasti enamik inimesi on keskkonnasõbralikud ja ausad.
Toon ühe näite enda olukorrast, kuna tekkis remondi ja
kolimise käigus erinevaid jäätmeid – klaasi, vanu vaipu, tugitoolid, kipsplaat, külmkapp,
värvipurgid, plekki ja muud
metalli.
Külmkapi, värvipurgid, vanad ravimid ja muud koduelektroonikat saab viia Keva territooriumil asuvale ohtlike
jäätmete kogumispunkti laupäeviti 10.00-16.00. Selle eest
maksab Keila linn ning jäätmete äraandmine on tasuta.
Vana mööbli ja ehitusprahi
jaoks mõtlesin tellida konteineri. RagnSellsi teenindusest
öeldi, et kõige väiksem konteiner 7 m³ Keilasse ööpäevaks

maksab üle 2700 krooni. Minu
jaoks oli see liiga kallis. Ei jäänud muud üle, kui tuli ise tee
ette võtta Tallinna Prügilasse.
Jäätmeid oli nii autos kui ka
pilgeni täis järelkärus. Tallinna
Prügilas oli meeldiv teenindus
ning maksma läks 360 kg segajäätmeid 221 krooni. Sinna
juurde tuleb arvestada edasitagasi bensiinikulu ja kel vaja
järelkäru rentida, siis see ka.
Aga kokkuvõttes on rahaline

võit päris suur.
Ühe jutiga viisin ära ka metalli – Paldiskisse Kuusakoskisse. 180 kg metalli eest
maksti mulle 297 krooni. Seal
oli üleval ka kiri, et metalli
veoks Kuusakoskisse laenutavad nad tasuta haagist. Seda
võimalust mina ei kasutanud
ning ei tea kommenteerida.
Kuna asbesti sisaldavaid
jäätmeid nagu näiteks eterniit
Tallinna Prügila vastu ei võta,

siis seda saab ära anda Tallinnas firmas nimega Slops. Kodulehelt leian, et selle eest tuleb tasuda 1155 krooni tonn.
See käik seisab veel ees.
Kokkuvõttes jäin seni oma
prügiveoga rahaliselt enam-vähem nulli. Kel vähegi selline
võimalus ja aeg, siis julgen
soovitada. Rahaliselt võidate
kindlasti!

keskkonnasõbralik ja määrib
jalatseid. Viimast teeb ka tuhk.
Liiva kasutamisel tekib probleeme kevadel selle kokku kogumisega, killustiku saab ilusti

kokku pühkida aga liivaga see
nii lihtne ei ole. Samuti võib
liiva eriti öösiti minema puhuda tugev pinnatuisk. Üheks
põhjuseks on ka meie muutli-

kud talved; kord on sula siis
jälle külm. Sula ajal jääb liiv
kõnniteele, kui öösel külmetab, tekib liiva peale õhuke jääkirme ja seetõttu on tee ikkagi
libe. Pestud granaatkillustik
seevastu on korduvkasutatav,
ja isegi suurte temperatuurimuutuste juures on ta libedustõrjel tõhusam kui liiv.
Kust saada graniitkillustikku?
Kortermajadel on võimalik
AS Kevast tellida väiksed konteinerid granaatkillustikuga.
Väiksemates kogustes on
killustikku võimalik soetada
ehituspoodidest.
Peale libedustõrje peavad
omanikud teed ka lumest puhastama ja tagama jalakäijale
piisava ruumi liiklemiseks.
Sealjuures peavad restkaevud
olema lume – ja jäävabad ning

tagama vee äravoolu. Ammune vaidlus on, et sahkautod
lükkavad puhastatud teed jälle
umbe. Sealjuures on ka vastupidiseid olukordi kui lund puhastatud sõiduteele visatakse.
Päriselt selliseid olukorda vältida ei saagi, kuid loodetavasti
suhtuvad kõik töötegijad teineteisse austusega.

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall

Kasulik teada
Keila talvisest valmisolekust oleme juba kord
kirjutanud. Teede ja tänavate eest hoolitseb
Keilas AS Jaakson ja Co, kes peab organiseerima ööpäevaringse taliteenustuse valve ja
teostama lume – ja libedustõrje. Talve tulekuga peavad aga arvestama ka majaomanikud, kuna elanike töö on puhastada ning
lumest ja libedusest vaba hoida oma kinnistuga piirnev kõnnitee.
Keila linna heakorraeeskirja
kohaselt on kinnistu omanik
kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga külgneval
puhastusalal. Samuti peab ehitise omanik hoidma puhtana
hoone välistrepi, vältima libeduse teket ning tagama katusele ja räästa külge kogunenud
varisemisohtliku lume ja jää
eemaldamise ohutul viisil.
Tihti kasutatakse libeduse tõrjeks tuhka, liiva või soola. Klo-

Keila nädalaleht

riidide ja tuha kasutamine
kõnni – ja pargiteedel on aga
heakorraeeskirja järgi keelatud. Nende asemel võib kasutada vaid pestud granaatkillustikku. Samuti pole lubatud
kuhjata kloriidisegust liiva või
lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale.
Miks tohib kasutada vaid
granaatkillustikku?
Soola ei tohi libeduse tõrjeks kasutada, kuna see ei ole
väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Tähtis
Pensionäridel on võimalik
eelnevalt
registreerides
saada teatud kogus tasuta
graniitkillustikku,
mis
enne aasta lõppu ka koju
tuuakse.
Registreerida
saab Keila linnavalitsuse
infoletis ja tel: 6790700 ja
6790706.
Registreerimine
toimub
kuni 21.detsembrini.
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Keilas tabati hommikul 12 alkoholi
tarvitanud sõidukijuhti
Esmaspäeva, 10.
detsembri hommikul kõrvaldas politsei Keilas liiklusest
12 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti.
doris matteus
doris@keila.ee

Kinnipeetud juhtidest 5 olid
alkoholijoobes ning 7 alkoholitarvitamise tunnustega. Lisaks
fikseeriti 3 turvavööta sõitjat

ning 6 muud rikkumist.
Operatsiooni läbiviimiseks
pandi Keila „lukku” ning kella
seitsmest kümneni kontrolliti
kõiki linnast väljasõitjaid ja
väiksema koormusega punktides ka sissesõitjaid. Kokku
kontrolliti ca 1100 autot.
Lääne-Harju
politseiosakonna komissar Kaido Saarniidu hinnangul tulemus siiski
väga hull ei olnud, kuid kindlasti mitte hea. Saarniit kinnitas, et reide Keilas korralda-

takse kindlasti ka edaspidi,
ning tunnustas kohaliku omavalitsuse ja politsei edukat
koostööd linnas. „Keila linnavolikogu korrakaitsekomisjonis on politseiga üheskoos tõdetud selliste suurreidide
vajadust. Linn on omalt poolt
toetanud politseid tehnilise
varustuse soetamisel ja tasustab abipolitseinike tööd, kes
aktiivselt osalevad politsei
töös,” ütles Saarniit.
Aasta lõpus rakendatakse
Keilas tööle lisapatrullid.

uudised

Sild saab valgustatuks
keila linnavalitsus

Maanteeamet teatas Keila
Linnavalitsusele, et järgmisel
aastal valgustatakse Tallinna
ringteel asuv Keila jõe sild ja
ristmikud selle juures.
On ette valmistanud tehnilised tingimused Tallinna ringtee,
Tallinn-Keila-Paldiski
maantee ja Luha tänava vahelise ala valgustuse projekteerimiseks ning ehitamiseks 2008.
aastal, ütles Põhja Regionaalse

Maanteeameti direktor Enn
Raadik. Valgustatuks saab Paldiski maantee ristumine Luha
tänavaga, sild, ristmik bensiinijaamade vahel ning mõnisada meetrit nii Väike-Õismäe
kui Saue suunas kulgevat
maanteed.
Tallinn –Paldiski maantee ja
Piiri tänava ristmiku ümberehituse projekt valmib ja ehitatakse Raadiku sõnul välja
arendaja poolt koostatava kaubanduskeskuse detailplaneeringu realiseerimisel.

Uus-Paldiski maantee ristumist Karjaküla teega ja Keila

Foto: valdur vacht

linnast tuleva Paldiski maanteega Maanteeamet valgustada
ei kavatse, kuna peale maantee
rekonstrueerimist ei ole enam
tegemist põhimaantee lõiguga.
Keila abilinnapea Enno Felsi sõnul on maanteeameti teade maanteesilla piirkonna valgustamise plaanidest igati
meeldiv. Et saaks kiiremas korras valgustatuks samuti ohtlik
väljasõit Karjaküla tee ristumise juures, alustab linn ametiga
läbirääkimisi. „Praegu on tege-

mist riigiteega ja linn omavoliliselt seal piirkonnas mingeid
töid teha ei saa. Aga liiklusohtlik on see ristmik juba
praegu. Meil pole seda aega, et
oodata, kuni ristmik linna
omaks saab,“ ütles Fels.
Mõni aeg tagasi saatis Keila
Linnavalitsus Maanteeametile
märgukirja Keila väljasõitude
halvast valgustatusest. Linn
avaldas valmisolekut vajadusel
osaleda Uus-Paldiski maantee
Keilast väljuvate tänavate ristumiste valgustamisel.

uudised

Keilat külastasid maailmakuulsad staarid!
erki fels
erki.fels@keila.edu.ee

7. detsembril toimus Keila
gümnaasiumis kõigi aegade
suurim Rokipidu, kuhu oli
saabunud artiste maailma igast
nurgast. Keila otsis rockitähte
ja leidis selle. Hurraa!
Rokipeolt ei puudunud ka
heategevus. Keila rahva telefonikõnedest sai liikumispuudega poiss Vasja enda ratastoolile
uued kummid, et oleks talvel
turvaline liigelda. Palju õnne
Vasja!
Kokku müüdi üle 300 pileti.
Rahvas oli ärevil, fännid valmis
lavale tormi jooksma. Kõik
tahtsid oma iidoleid näha.

Õhtujuhid Maaja ja Tarvo
astusid pimedusest valguse
kätte ja kuulutasid Rokipeo
avatuks. Kohtunikeks sel pingelises muusikute heitluses
olid nagu ikka Rein Rannap,
Heidy Purga ja Martin Kõrm,
kes asendas Mihkel Rauda.
Elevuse ja rõõmujoovastuse
tekitamiseks lasti lavale lahti
eelmise aasta „Keila otsib rokitähte“ võitja – Rammstein. Julge pürotehnika kasutamine
jahmatas paljusid.
Eelvoorudest ei pääsenud
kahjuks finaali üks tore noor
Ice-creami tüdruk, õpetajad
oma võimlemiskavaga ja Setumaalt kohale roninud Hellad
Käokesed. Finaali ukse taha

jäid ka Call on me poisid ehk
tantsutrupp 12C, kelle esinemine jättis paljudel suu ammuli.
Esimene finalist oli Mika,
kes esitas oma hiti „Big girls,
you are beautiful“. Temaga
ühes tantslesid laval ka ebaloomulikult suured tüdrukud,
kes tõepoolest olid ilusad.
Mikale järgnes naisteansambel Chicago, keda lihtsalt
ei juletud kavast välja jätta. Nimelt tantsisid nad mõrvarliku
tango, kust ei puudunud veri,
mustad kilekotid, revolver
ning kaunid lesed. Pinged võttis maha USA laulja Madonna
ja meie enda Onu Bella meisterlik duett.

Järgnes Rannapi kirjutatud
suurteos „Kes kellega käib?“,
kus tehti läbi laulu avalikuks
aasta kuumemad paarid. Rujale järgnes alati kaunis ja talendikas Niki. Ta laulis, üllatus,
üllatus, laulu: „Sa oled see, kes
jääb“. Siis oli aeg kutsuda lavale skandaalne Bloodhound
Gang. Ja siis see juhutus –
Spice Girls’i comeback! Uskumatu, aga nad tõesti esinesid
Keila gümnaasiumis! Publikul
ei lastud aga toibuda, sest kohe
võttis laulu üles legendaarne
geenius Timbaland koos Nelly,
Timbu ja Keri Hilsoniga.
Nüüd küsib tõenäoliselt
üks normaalne keilakas: „Kas
tõesti ei esinenud Shakira ja

Rihanna?“ Nad esinesid! Nad
lendasid siia, muide, reaktiivlennukiga otse Inglise kuninganna vastuvõtult, kes ise
oleks ka tulnud, kui tal ei oleks
olnud piinarikast nohu.
Lõpetuseks paluti lavale
Poola teadlane Dr. Detsaböll,
kes avalikustas aasta 2007
„Keila otsib Rokitähte“ võitja,
kelleks on SHAKIRA!
Nii lõppes Rokipidu. Järgmisel aastal lubasid staarid jälle Keilasse ilmuda. Pole midagi
teha, varsti on see linn kuulsam kui Hollywood.
Tänud 51. lennule, kes oli
otsene kontserdi maaletooja ja
läbiviija!

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

7.12- 9.12
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Lühidalt
Soome aastapäev
Keilas
Laupäeval viibis Keilas 44liikmeline delegatsioon sõpruslinnast Huittisest, et tähistada siin Soome Vabariigi 90.
aastapäeva. Oma riigi tähtpäeva tähistamine sõpruslinnas
on Keila ja Huittise suhetes
juba pikaajaline traditsioon.
Igal külaskäigul võetakse kaasa
erinev kollektiiv.
Keilat külastasid sel aastal
Huittise Sõpruslinnade Seltsi
esindus, linnavalitsuse esindus ning tantsuansambel KAHO-KA. Keila poolt esinesid
Keila Kultuurikeskuses toimunud kontsert-aktusel segakoor
„ Keila“ ning Marika Pabbo
ja Tiina Kalvet Keila Muusikakoolist. Külalisi tervitas linnapea Tanel Mõistus. Vastuvõtul
osales ka Soome Instituudi
juhataja Jaana Vasama, kes
oma kõnes rõhutas eriliselt
linnakodanike vahelise suhtlemise olulisust. Huittise ning
Keila vahel on alati olnud head
suhted nii linnavalitsuste kui
ka linnakodanike tasemel.
Ühisüritusi on korraldatud nii
kultuuri kui spordi vallas ning
mitmed linnakodanikud Soomest ning Eestist on omavahel
headeks sõpradeks saanud. Lisaks ametlikele, võib inimestevaheliste sidemete olemasolu
pidada suhete pikaealisuse
võtmeks.
Õhtul vaatasid külalised
Rahvusooper „Estonias“ Ferenz Liszti muusikale seatud
Tiit Härmi balletti “Kameeliadaam“.
Külalisi võõrustas Keila
Sõpruslinnade Selts.

Foto: keila kultuurikeskus
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keila linnavalitsuses
kaevu kaitsevööndis maakasutustingimuste määramine.
Detailplaneeringu
ala moodustab Ehitajate
tee 7, Ehitajate tee 7a, Ehitajate tee 9 kinnistute ning
Kruusa tn vaheline ala ning
sellega piirneva Kruusa tänava lõik. Planeeringuala
suurus on ca 1,7 ha.

Heina tänaval;
sidekonteineri
ja
FOC haru ehitamiseks Kullerkupu tänava ja T-8 maantee vahelisele alale.

Keila Linnavolikogu 38. istung toimub teisipäeval, 18. detsembril 2007 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
tunnistamine (Põllu 1A-235,
319 ja 325)
8. Kalda 3-5 eluruumi
enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine
9. Korteriomandite enampakkumisel võõrandamise
nurjunuks tunnistamine
(Kruusa 15-12, Kruusa 15-13,
Põhja 10A-28)
10. Keila linnapea palgatingimused
11. Volituse andmine
12. Kohalalgatatud küsimused

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

saalis uue koolihoone projekti tutvustamine.

Avalik arutelu
Esmaspäeval, 17. detsembril kell 18.00 toimub Jõe
57b detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu Keila linna-

valitsuse saalis II korrusel.
Arendaja soovib ehitada
alal plasttorude tootmise
tehase.

Doonoripäev
visekeskuses aadressil Paldiski mnt 17.

Toetused puudega lastele
Liikumispuudega Inimeste
Liidu vahendusel on liikumispuudega laste vanematel kuni
31. jaanuarini 2008.a võimalik
taotleda toetust saatesarja
“Tantsud tähtedega” 2007
poolt liikumispuudega lastele
tehtavast annetusest.

teade

Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2008. aasta
eelarve
3. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
4. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine
5. Täiendavad sotsiaaltoetuste määrad
6. Kohanime määramise
kord
7. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks

Kolmapäeval, 19. detsembril kell 17.00 toimub Keila
linnavalitsuse II korruse

Verekeskus ootab kõiki Keila doonoreid 18. detsembril
kell 10.30 – 15.00 Keila Ter-

Ehitusload
Linnavalitsus
väljastas
järgmised ehitusload:
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tänavatorustiku ehitamiseks Keilas Nurmenuku põik tänaval ja

linnavalitsus teatab
Kooli projekti tutvustamine

Detailplaneering
Keila Linnavalitsus algatas detailplaneeringu Keila
linna veehaarde Kruusa tänava reservpuurkaevu rajamiseks. Detailplaneeringu
eesmärk on puurkaevu ehitamiseks vajaliku krundi
asukoha
täpsustamine,
krundi piiride ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsu lahendamine, puur-
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Toetuse eesmärgiks on luua
Eesti liikumispuudega lastele
võimalus enda füüsiliseks ning
vaimseks arendamiseks. Toetus on eelkõige mõeldud lapse
kehaliseks arengu soodustamiseks,
huvialaharrastusteks,
taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks, toimetulekuks igapäevases elukeskkonnas jne (näiteks hipoteraapia,
osalemine huvialaringis, taastusravi; samuti abivahendite
muretsemine või omaosaluse
maksmine abivahendite muretsemisel, koolitustel osalemine, eluaseme kohandamine
jms).

tada ka tema vanem või eestkostja, sotsiaalhoolekandeasutus või liikumispuudega inimesi ühendav mittetulundusühing.
Annetuse jagamist korraldab Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liidu poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon,
kuhu kuuluvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajad ning liikumispuudega
laste vanemad kui toetuse saajate sihtgrupi esindajad.
Täiendavat teavet ning taotlusvorme
saab
telefonil
6790726 või e-posti teel:
eike@keila.ee.

Toetust võivad taotleda liikumispuudega lapsed vanuses
kuni 18 aastat (k.a. noored,
kes õpivad gümnaasiumis)
puude raskusastmest sõltumata. Taotluse võib lapse eest esi-

Krimiuudised
Politsei

110

05. detsembril varastati
Vaikne 3 mobiiltelefon Nokia.
Varasteks olid 2 vene keelt kõnelevat noormeest.
06. detsembril murti sisse
Jaama 3 asuvasse juveelikauplusesse. Kauplusesse siseneti
akna avamise teel tühjana seisnud ruumi ja sealtkaudu seina
lõhkumise teel kaupluse ruumi,
kus seif lõigati lahti ja varastati
kümme alusetäit kuldesemeid.
06. detsembril tuli Keskväljaku postkontori juures umbes
10liikmeline kamp avaldajale
ja tema kahele sõbrale kallale.
Avaldajat peksti korduvalt jalgade ja rusikatega nii näo kui
neerude piirkonda. Peksmise
käigus läks kaduma valge Nike

müts ja maas lohistamise tagajärjel purunes nahktagi. Peksjate isikud on teada ja nende suhtes alustati kriminaalmenetlus.
07. detsembril varastati
Ülejõe tee 1 jope taskust dokumendikaaned, mille vahel oli
auto tehniline pass, juhiload,
erinevad panga- ja kliendikaardid, Seesam kindlustus.
Hansapanga Maestro kaardiga
on võetud välja sularaha.
09. detsembril esitas Haapsalu mnt 19 juures alaealine tütarlaps oma isiku tuvastamata
jätmise ja pahanduste vältimise eesmärgil isiku kontrollimise
käigus Lääne-Harju politseiosakonna vanemkonstaablile
valeandmeid enda isiku kohta.
Tütarlapse suhtes alustati kriminaalmenetlus.

Lisaks eelnevale teatati
politsei lühimumbrile 110 15
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
g4s
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05. detsembri öösel murti
sisse Jaama tn. 3 kullapoodi,
häire ei rakendunud, tegeleb
Politsei.
04. detsembril kell 23.45
- algkooli taga pikali lükatud 2
prügikonteinerit.
04. detsembril kell 00.55 lõhkumine lauluväljakul, lõhkujad said jooksu.
04. detsembril kell 01.15 lõhutud 3 pargipinki, algkooli
söökla aken, haiglal 5 lasteosakonna akent, pargis 2 prügikasti, Jaama tn kiriku kõrval liiva-

kast. Kahtlustatavad nendes
lõhkumistes on Politsei abiga
tuvastatud ja edasi menetleb
asja Politsei.
05. detsembril kell 23.15
- Säästumarketi ukseklaas puruks löödud, teavitatud Politseid.
05. detsembril kell 23.35
- visatud puruks Keila Kultuurikeskuse ees 2 valgustit, videosalvastusest näha, et 3liikmeline noorte seltskond, isikuid
tuvastada ei ole õnnestunud.
06. detsembril kell 15.45 kasiino seinalt lahti kangutatud
vihmaveetoru.
06. detsembril kell 23.35
- haigla lasteosakonnal 1 aken
puruks visatud.
09. detsembril kell 02.20
- Keskväljakul jõulukuusel valgustid okstelt alla tiritud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Представление
проекта новой школы
В среду, 19 ноября, в
17.00 в зале мэрии состоится представление
проекта нового здания
школы.
Публичное обсуждение
В понедельник, 17 декабря, в 18.00 состоится
публичное обсуждение
эскиза детальной планировки территории по
адресу у. Йыэ, 57а, на
которой планируется
построить завод по производству пластиковых
труб.
День доноров
18 декабря с 10.30 до
15.00 в Оздоровительном центре ждут доноров. (стр. 4)
Информация для
родителей
детей,
ограниченных
в
движении
При посредничестве
Союза людей, ограниченных в движении,
можно подать заявку на
получение средств, собранных в ходе передачи Танцы со звездами».
Подать заявку могут
родители детей, ограниченных в движении.
Дополнительная
информация по телефону
6790726 либо по адресу
eike@keila.ee. (стр. 4)
О сортировке бытовых отходов
Начиная с будущего
года, согласно принятому закону, свалки перестанут принимать несортированные отходы.
Самый дешевый способ
сортировки
бытовых
отходов осуществляется на месте их сбора.
Заказать услугу сортировки возможно и на
свалке, но эта услуга
очень дорогая. По закону за сортировку бытовых отходов несет ответственность
самоуправление.
Это
значит, что сортировать свои отходы обязаны те, кто их производят, т.е. сами горожане,
а самоуправление обязано предоставить возможность сбора рассортированных бытовых
отходов
(отдельные
контейнеры для различных видов бытового
мусора). Кроме этого,
предлагаются дополнительные услуги. Одной
из таких услуг является

услуга «Зеленый мешок».
Как стать пользователем услуги «Зеленый мешок»?
Если вы заинтересованы в получении услуги «Зеленый мешок», о
которой уже рассказывалось на страницах нашей газеты, то вам необходимо связаться со
службой обслуживания
клиентов фирмы «РагнСеллс» по телефону 15
155 либо отправить
письмо по адресу электронной почты info@
ragnsells.ee. Вы будете
зарегистрированы,
и
вам будет отправлен
первый зеленый мешок
и инструкция по его использованию.
Наиболее
часто
задаваемые по этой
теме вопросы
На вопросы горожан,
обеспокоенных вводимыми новшествами, ответила Ану Рей, городской советник по охране
окружающей среды.
Будет ли вообще с нового года вывозиться
мусор?
Конечно, будет. Просто от бытового мусора
надо отделять различные бумажные отходы
(упаковки и т.д.), опасные отходы и так называемые садовый мусор
(листья, ветки и т.д.)
Когда в будущем году
вступят в действие правила сортировки бытовых отходов, значит ли
это, что я с рюкзаком
на спине будут растаскивать по городу свой
бытовой мусор по подходящим
контейнерам?
Ситуация не настолько трагична. Многоквартирные дома уже с
2006 года имеют отдельные контейнеры
для бумажного мусора,
а владельцы частных
домов могут относить
бумагу, непригодную
для сжигания в печке, в
контейнеры для бумаги
общего пользования.
Также можно воспользоваться
бесплатной
услугой «Зеленый мешок» (см. выше). Листву и обрезанные ветки деревьев собирают в
городе в организованном порядке. А различные опасные отходы и
старую технику владельцы и ранее сами
отвозили в места сбора
или заказывали эту
услугу.

Päevakorral
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Õpilasomavalitsusel täitub peagi 10 aastat
Keila gümnaasiumi õpilasomavalitsus loodi 1998. aastal, mittetulundusühingu juriidilise staatuse sai 27. aprillil 2000. aastal.
Õpilasomavalitsus on ka EÕELi (Eesti Õpilasesinduste Liidu) liige. Algusaegadest
alates on ÕOV juhendajaks olnud õpetaja
Lii Sepp ning hetkel kuulub juhatusse ka
õpetaja Gaily Vaikma. Tänu eelmise omavalitsuse presidendi Anti Noore algatusele
sai ÕOV selle aasta märtsis endale ametliku ruumi, kus koos käia - varem peeti
koosolekuid õpetaja Lii Sepa klassis.
kadi kroon
kroon@KEILA.EE

Järgmisel aastal täitub õpilasomavalitsusel juba 10 tegevusaastat. Küsimustele vastas
ÕOV president Raili Puolokainen.
Mida ÕOV endast kujutab.
Mis organisatsiooniga on tegemist?
Õpilasomavalitsus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi,

lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
Millega ÕOV tegeleb?
Õpilasomavalitsus tegeleb
koolielu korraldamisega. Aitame korraldada üritusi. ÕOV
esindab kogu kooli õpilasi, lahendab lihtsamaid probleeme
(mis koolis ei meeldi ning
mida on võimalik muuta), tegeleb koolitraditsioonide säilitamise ning koolielu reguleerimisega.
Millised on teie tähtsa-

Õpilasomavalitsuse eelmise õppeaasta koosseis
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Lühidalt
Suurtele peredele 16
000 krooni

mad/vastutusrikkamad
ülesanded?
Vastutusrikkamad ülesanded ongi erinevate ürituste
korraldamine, et kõik sujuks
ilusti ning plaanipäraselt. Samas tuleb esindada kooli koolivälistel üritustel ning suhelda
kooli töötajatega. See aga pole
nii lihtne, kuna tuleb leida
kompromisse, mis sobiksid nii
õpetajatele/direktorile kui ka
õpilastele.
Kui palju liikmeid ÕOV
kuulub?
ÕOVsse kuulub keskmiselt
25 liiget.
Missugused ametid liikmetel on? Kes millega tegeleb?
On olemas president, abipresident, pressiesindaja ja
protokollija. Ülejäänud on tavaliikmed. President suhtleb
direktori, õpetajate ja muude
tähtsate isikutega väljaspool
kooli. Samas korraldab ka
koosolekuid ja organiseerib
üritusi. Kui president on hõivatud või pole kättesaadav, siis
asendab teda asepresident.

Pressiesindaja kirjutab õpilasomavalitsuse tegemistest avalikkusele (mida saab lugeda
näiteks kooli koduleheküljelt).
Protokollija protokollib iga
koosolekut - millest räägiti
ning millised otsused vastu
võeti.
Kuidas ÕOV liikmeks saadakse?
Tähtis on, et õpilane ise on
aktiivne ja tunneb ÕOV tegemiste vastu huvi. Liikmeks
saamiseks tuleb täita avaldus.
Koosolekul toimub hääletamine ning kui kõik on poolt, on
õpilane vastu võetud.
Kui tihti toimuvad koosolekud?
Koosolekud toimuvad vastavalt vajadustele, keskmiselt
üks koosolek 1-2 nädala jooksul. Kooliaasta jooksul ka paar
üldkoosolekut.
Kuidas erineb üldkoosolek
tavakoosolekutest?
Tavakoosolek toimub kiirelt
vahetundide ajal, kus räägitakse teemad üle ja tehakse otsused. Üldkoosolek toimub aga
peale tunde ja kestab kauem.

Üldkoosolekutel
räägitakse
tähtsamatel teemadel, mida on
vaja pikemalt arutada ja nõuavad rohekm aega. Samuti toimuvad üldkoosolekutel hääletamised ja räägitakse juba
toimunud üritustest ja uutest
plaanidest.
Tooge välja mõned näited
oma tegemistest? Mida olete koolis muutnud?
Eelmisel aastal esitasime
ettepaneku muuta koolikella
ning see ka õnnestus. Nüüd on
meil vaiksem ja rahulikum,
meloodiline kell, mis ei häiri
nii palju. Pidevalt korraldame
üritusi, mis on olnud traditsioonid juba ammusest ajast.
Viimane üritus oli näiteks kodanikupäev, kus 12. klassi õpilased käisid nooremates klassides rääkimas Eesti riigist.
Samuti aitame aktuste korraldamisel, nt kooli sünnipäeva
aktus oli suuresti meie korraldatud.
Mida peate oma suurimaks saavutuseks?
Suurimaks
saavutuseks
võiks pidada kooli vilistlaste
kokkutuleku korraldamist eelmisel suvel.
Mida tahaksite veel teha?
Kas ülesandeid on piisavalt?
Mõtteid ja asjaajamisi on
palju, üldjuhul on need väiksemad probleemid, millega tuleb
pidevalt tegeleda. Praegu näiteks käivad õpilasomavalitsuse
liikmed uue koolimaja projekti
arutlemas härra M.Raigi ja
A.Loogiga.
Mis vahe on ÕOV ja õpilasparlamendil? Miks on vaja
kaht õpilasorganisatsiooni?
ÕOV ja Õpilasparlament on
kaks organisatsiooni, mis mõlemad tegutsevad erinevalt.
Eraldi oleme seepärast, et koos
tegutsedes ei töötaks me nii
efektiivselt. Kahe iseseisva
grupina suudame palju rohkem ära teha.
Mille poolest te erinete?
Parlament ja omavalitsus
on erineva suunitlusega. ÕOV
tegeleb põhiliselt ürituste organiseerimisega, õpilasparlament aga seevastu kooli sisulise poolega.

Foto:Õov

Kasu lõikamise aeg

Sellel aastal maksame välja

3,72 milj krooni

Suurim väljamakse
Kliendikaardiga kogutud boonused makstakse välja
üle 8400.Teie elukoha järgseskaupluses.
Häid jõuluoste!

ASi Harju Elekter ja Keila
Linnavalitsuse korraldatud
heategevusliku jõulukaarti
kampaaniast kogunes Keila
Suurte Perede Ühendusele
„Pere Rõõm“ 16 000 krooni.
Keila Suurte Perede Ühendusse kuulub 19 suurt pere kokku
83 lapsega.

Foto:märt lillesiim

Kokku osales kampaanias 17
ettevõtet, kes tellisid 2 300
kaarti. Mõned firmad osalesid
kampaanias ainult rahaga,
kaarte soetamata.
Ühendusel on mõte kasutada
annetusest saadud raha ekskursiooniks Keila sõpruslinna
Siguldasse.
Kingituse andis ühenduse
jõulupeol üle Keila linnapea
Tanel Mõistus.
Kampaanias osalesid:
ABB , AS KeVa, OÜ Elektrimees, Haret AS, AS Eltek,
Eraküte AS Keila osakond,
AS Entek, AS Harju Elekter
Elektrotehnika, Keila Tarbijate
Ühistu, AS Keila Geoloogia,
AS Terrat, AS Harju KEK, AS
Keila Vesi, AS Kelmo, Harju
Maakonnaraamatukogu, AS
Harju Elekter ja Keila Linnavalitsus.

Foto:märt lillesiim
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muusika

Muusikakooli õpilaste
tegus november
ada kiisk

Novembrikuus toimus klaveriõpilastele mitmeid huvitavaid ja omanäolisi üritusi.
9.novembril oli Lätis Saulkrasti linnas rahvusvaheline
omaloomingukonkurss, mille
tase oli kõrge ja hindajad väga
nõudlikud. Žüriisse kuulusid
Läti professionaalsed heliloojad ning Eestist osales žürii
töös meie kooli klaveriõpetaja
Riine Pajusaar, kes on aastaid
tegelenud ka improvisatsiooni
ja heliloominguga. Konkursile
võttis ta kaasa oma IV klassi
õpilase Beatrice Randkivi, kes
saavutas nooremas vanusegrupis omaloomingulise palaga
„Salapärased tondid” III koha.
Kui Läti konkursil kõlasid
teosed, mis olid varem valmis
komponeeritud, siis Lasnamäe
Muusikakoolis 24.novembril
aset leidnud omaloomingupäeval said lapsed kätt proovida improvisatsiooni alal. Keila
Muusikakoolist osalesid sellel
päeval Elizabeth Heinmäe ( III
kl.), Beatrice Randkivi (IVkl.)
ja Gertrud Lillemäe (IVkl.).
Improviseeriti lastelaulu teemadel ja õpilaste maalitud piltide järgi. Üritus andis rohkesti loomingulisi impulsse ning
kinkis nii osavõtjatele kui õpilastele hea tuju.
Väga omanäolist klaverifestivali korraldab alates 1997.
aastast Pärnu Muusikakool.
Siiani on sellest osa võtnud
vaid Pärnu linna ja maakonna
muusikakoolid, kuid sellel aastal olid festivalile kutsutud ka
Valga ja Keila muusikakoolide
õpilased. Ürituse eripära on
see, et igal aastal kõlab klaveril
erinevate maade või regioonide muusika ning esinema oodatakse nii soliste kui ansambleid. Seekord oli teemaks
Põhjamaade muusika. 11. Pärnu klaverifestival toimus 17.

novembril ning Keila Muusikakoolist osalesid õp. Eva Teppo
õpilane Anneli Lebert (VI kl.)
solistina ja õp. Pille Parm´i ansamblid Hannamari Vaher (III
kl.) – Aivar Uuk (IV kl.) ning
Merilin Laes (VII kl.) – Sandra
Surring (VIII kl.) Meie õpilaste
esinemine teenis publikult
suure aplausi. Kahtlemata oli
suureks elamuseks ka võimalus mängida Pärnu Kontserdimaja kammersaali laval.
Eesti klaverimuusika kõlas
novembri viimasel laupäeval
Tabasalu Muusikakoolis, kuhu
olid kokku tulnud Harjumaa
muusikakoolide õpilased. Iga
osaleja pidi esitama kaks pala,
millest noorematel oli kohustuslikult kavas R.Kangro või
E.Tubina, vanematel M.Saare
loomingust valitud teos, tähistamaks nende heliloojate juubeliaastat. Teise pala vaba valik
andis toreda ülevaate Eesti
muusikast alates A.Kapist ja
H.Ellerist tänapäeva heliloojate R.Eespere, M.Kõlari, T.Steinerini.
Žüriisse kuulusid Ene Nael
Vanalinna Hariduskollegiumist
ja Anu Tohver Nõmme Muusikakoolist. Eesti klaverimuusika konkursil esines Keila Muusikakoolist 12 õpilast. I koha
saavutasid II kl. õpilane Merily
Oras (õp. A.Kiisk) ja VI kl.
õpilane Anneli Lebert (õp. E.
Teppo), kes oli žürii hinnangul kogu konkursi parim esineja. Teistes klassides esikohta
välja ei antud. II kohale tulid
III klassist Pia Pukkonen (õp.
E.Teppo), VI klassist Katriin
Oll (õp. A.Kiisk) ja VII klassist
Merilin Laes (õp. P.Parm). III
koha sai VII klassi õpilane
Anett Sibrits (õp. P.Parm). Kiituskirja pala väga hea esituse
eest pälvisid Marie Mesipuu
(III kl./õp. A.Kiisk) ja Triin Samuel (VIII kl./õp. A.Kiisk).
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Külalised Vikerkaare lasteaias
6.detsembril käis Vikerkaare lasteaias külas laulja
Eda-Ines Etti. Eda-Ines rääkis lastele oma tööst lauljana ja sellest, kuidas lauljaks
saada. Lapsed olid õppinud
selgeks Eda-Inese laulu
“Must ja valge”, mille Naksitralli rühm esitas. Pärast
tantsiti ja lauldi koos lauljaga. Kohtumise lõpus said
kõik lapsed laulja pildi koos
autogrammiga. Lasteaiale
kinkis Eda-Ines oma uue
plaadi „Kustutame vead”.
Lauljaga käisid kohtumas Naksitralli, Tarzani,
Pöialpoiste,
Metsluikede
ja Kullaketrajate rühmade
lapsed.

Kinake valmistas
jõulukinke
Keila Kiwanise klubi naisteühenduse Kinake liikmed
valmistasid lastekodu lastele jõulukinke. Kiwanise klubi
naised veetsid eelmise esmaspäeva õhtupooliku Keila gümnaasiumis käsitööd
tehes. Kooli käsitööõpetaja
Anneli Teimanni juhendamisel valmistati viltimise
teel toredaid päkapikke. Viltimistehnikaid on erinevaid
ning kõige rohkem tuntakse viltimist suveniiripoodides ja laatadel müüdavate
vigurmütside järgi. Päkapikud valmisid aga kuivviltimise teel, kus suurem töö
käib nõelaga. Kuigi kõik
naised alles tutvusid selle
tehnikaga ja nõel aegajal
ka sõrme torkas, valmisid
siiski kenad päkapikud, mis
lastele kindlasti palju rõõmu valmistavad.
Kenad värvilised päkapikud kingitakse jõulude puhul Haiba lasteküla lastele.

vaba aeg

Noorteaktiiv heade näidete
kogumikus
maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Keila Avatud Noortekeskukuse projekt „NOORED =
TULEVIK, siililegi selge!“
valiti välja kogumiku „Head
näited avatud noorsootööst“
jaoks, mille andis välja Tartu
Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus.
Kogumikku on koondatud
17 inspireerivat kogemust
üle Eesti ja väljaspool Eestit
tegutsevatest noorsootöö
organisatsioonidest.
Projekti toimumise ajavahemik oli september-detsember
2005. Projekti eesmärgiks oli
luua noortekeskuse juurde tegutsev noorteaktiiv. Noorteaktiiv ühines 2006.aasta alguses
MTÜ Keila Noortekoguga
ning tegutseb hetkel MTÜ

Keila Noorteaktiivi nime all.
Aktiivi kuulub ligi 30 liiget.
Nimetatud kogumikuga saab
tutvuda Keila Avatud Noortekeskuses. Kogumikku levitab
Eesti ANK Ühendus ja Tartu

Linnavalitsuse noorsooteenistus.
Keila Noortekeskuse ja Noorteaktiivi projektidega saab
tutvuda: www.keilanoortekeskus.ee

foto: maret pärnamets

Keila Lions klubi jõulukontsert
keila lions klubi

Nagu eelmistelgi aastatel,
korraldab Keila Lions klubi
traditsioonilise heategevusliku kontserdi Keila Miikaeli kirikus. Kui varasematel aastatel
on kontserdi andnud kohalikud muusikud, siis selle aasta
esinejad on pärit Inglismaalt.
Tegu on folkansambliga, mis
on kokku pandud vaid selle
kontserdi tarvis. Ansambli

juhiks on laulja ja kitarrimängija Raphael Mead, flööti ja
mandoliini mängib Geoffrey
Richardson ja bassi Andy
Briggs. Kuna esinejad soovi-

vad tasuks vaid lennupileteid,
siis suureneb kindlasti ka
kontserdist laekuv kogutulu,
millega Keila Lions klubi saab
toetada piirkonna abivajajaid.
Kontsert toimub 15.detsembril kell 18.00 Keila Miikaeli
kirikus. Varasematel aastatel
on Lions klubi heategevuslikel
kontserditel üles astunud Arsise kellade kooli ansambel ja
Georg Otsa nimelise Tallinna
muusikakooli jazzansambel
Siim Aimla juhtimisel.

Sport
Royal Ehitus –
Saue
Honda/Speed - A4KV
BC Exclusive –
Padise vald
Vasalemma vald – Mõigu

81:72
72:52
108:63
20:0

Vahemäng:
Juurviljapõrgu – Harju Elekter

57:38

Enamik harjutusi tehakse lamavas asendis.

KEILA TERVISEKESKUS

Aeroobikasaali rühmatreeningud. Osa 2
PowerPilates (45min)
Pilates on korseti süvalihaste, rühti toetavate lihaste treening. Kui originaal Pilates on ilma muusikata siis PowerPilates tunnis on muusikasse seatud harjutused Pilatese elementaar ja põhiprogrammist. Jõukohane ja tõhus tund nii algajale kui edasijõudnud treenijale.
Pilates (55)
Pilatese treening kujutab endast kombinatsiooni harjutustest, mida
sooritatakse kindlas järjekorras koos sügava hingamisega. Iga harjutus kasvab üle järgmiseks tugevdades inimese kere- ja korsetilihaseid.

SHINDO (55)
Jaapanist pärit massaazi-, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteem, kus
kohtuvad vana idamaine tarkus ja kaasaegne teadmine inimesest. Shindo
aluseks on kuus meridiaanivenitust, mille abil nii keha kui ka meel muutuvad paindlikuks ja saavutavad tasakaalu. Eriti tõhusa tulemuse saab, kui
ühendada venitustes liigutused, hingamine ja keskendumine.
HiLow (55)
Suure intensiivsusega treeningtund, mille aeroobses osas kasutatakse ka
hüplemisi, pöördeid ja jooksu. Lihastreeningu osas treenitakse igakord
erinevaid lihasgruppe, kuid kindlasti kõhu- ja seljalihaseid.
Les Mills BodyPump (55)
Lihasvastupidavuse treening, mida tehakse hoogsa muusika saatel treeneri juhendamisel 3-kuuliste tsüklitena. BodyPump treeningtunnis kasutatakse spetsiaalseid kange ja ketaste komplekte, liikumiskombinatsiooni
ei ole. Sobib kõigile harrastajatele, olles vahelduseks jõusaalitreeningule.

Tervisekeskus on avatud:
24.detsember
25.detsember
26.detsember
31.detsember
1.jaanuar

8.00 - 15.00
15.00 - 22.00
8.00 - 22.00
8.00 - 15.00
15.00 - 22.00

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
HÕIMURAHVASTE PÖÖRIPÄEV
29. november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
JÕULUAEG UNGARIS
29.november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
„VÄRVID”
Pisikesed autorid Pille Perepäevahoiust
3.detsember – 6.jaanuar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„ADVENT KOOS LAPITEKKIDEGA”
Lapitekkide näitus
2.detsember – 31.detsember
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
„IN DULCI IUBILO”
Duett „Klassika”, T.Jürjo orelil,
Viru Praostkonna kammerkoor
14.detsembril kell 18.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
HEATEGEVUSKONTSERT
Keila Lions – klubi
heategevuskontsert, inglise muusikud R.Mead,
G.Richardson, A.Briggs
15.detsembril kell 18.00
Keila Miikaeli kirikus
„TASA, TASA”
Helin-Mari Arder – laul, Teet
Raik - kitarr, flüügelhorn, Ara
Yaralyan - kontrabass
16.detsember kell 17.00 (tasuta)
Risti kirikus Harju - Ristil
Annetused lähevad Risti kiriku
oreli remondiks.
Soojad riided selga!
ADVENDIKONTSERT
Heili Mätlik(kitarr) ja Ka Bo
Chan(kontratenor)
16.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KONTSERT
Tabasalu kammerkoori kontsert

16.detsembril kell 12.15 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
ORATOORIUM „KRISTUS”
Esitab K.Sillamaa Kaunite
Kunstide Kool
16.detsembril kell 16.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
KONTSERT
Segakoor „Kaleva” kontsert
25.detsember u kell 12.15
(tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
TRADITSIOONILINE JÕULUKONTSERT
26.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KONTSERT
Segakoori „Keila” kontsert
26.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
JÕULUKONTSERT
21.detsembril Keila gümnaasiumis kell 16.00 Põhja 8
Tel: 6045290

Palju õnne!

„MINA, NAINE”
Rakvere teater
29.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
Piletite müük alates 2.jaanuar
2008!

Sündinud
30.11.2007			

70.a.		

muud üritused

		
				

75.a.
				
				
80.a.
				
				
85.a.
				

JÕULUPIDU
Keila Pensionäride Ühenduse
jõulupidu
16.detsembril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Peoraha 30.- saab maksta
10. ja 11. detsember kella 12.00
– 14.00 kultuurikeskuses

teater
„OMETI KORD”
Vana – Baskini teater
13.jaanuar kell 19.00 Pilet: 140.-,
120.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„PALJU ÕNNE
ARGIPÄEVAKS”
Vene Draamateater
NB! Etendus vene keeles
18. jaanuar kell 19.00 Pilet:
110.- , 90.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“PILLI – TIIDU”
Lasteteater “Teatrike”
22.jaanuar kell 10.30 Pilet: 25.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„ADOLF”
Nimiosas Indrek Taalmaa
22. jaanuar kell 19.00 Pilet:
120.-, 100.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

JÕULUPIDU
SK Triumfi jõulupidu
18.detsembril kell 19.00
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17. Tel: 673 7637
e-post: tervisekeskus@keila.ee
SOOME PÄEV
Soome jõulukommetest ja
–toitudest ning uuest lasteraamatust „Urbo ja Turbo jõulud”
räägib lastele Soome instituudi
juhataja Jaana Vasama.
19.detsembril kell 14.00 (Osavõtt tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
KEILA EAKATE JÕULUPIDU
Kavas kohvilaud ja kontsert
19.detsembril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
VANA AASTA ÄRASAATMISE PIDU
Keila kultuurikeskuse kollektiividele.
28.detsembril, kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kogudus
3.advendipühapäev
16.detsember, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Mt 11:11-19
Keila Miikaeli kogudus

Ando Raun
Ekaterina Chystiakova

		

Aino Elemaa
Niina Traškova
Erika Kask
Asta Kuusmaa
Erna Tüvisalu

Kaotus on valus, mälestus jääb

Südamlik kaastunne Rannole

Avaldame sügavat kaastunnet

ja tema perele

Ranno Nurgerile

EMA

EMA

Leili Nurgeri kaotuse puhul
Ellen, Liana, Tarmo, Marek,

surma puhul

JÕULUKONTSERT
Esinevad Maarja – Liis Ilus ja
Rain Simmul
30.detsember kell 19.00 Pilet
190. –
Keila Miikaeli kirikus
Pileteid on võimalik osta Keila
kultuurikeskusest ja Piletilevi
müügipunktidest

Ron - Sebastian Roosalk

Sünnipäevad

		

ILUVÕIMLEMINE
SK Triumf sõpruskohtumine
iluvõimlemises
15.detsembril kell 10.45
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17. Tel: 673 7637
e-post: tervisekeskus@keila.ee

LUULEKOGU ESITLUS
Ninell Koit esitleb koos kunstniku Salme Allikheinaga oma
luulekogu “Armastuse värav”
17.detsembril kell 13.30
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak Tel: 6 791 570
e-post: sots@keila.ee

7

Mariete

As Elstera kollektiiv

Kuulutused
Töö
Kiosk Keilas vajab müüjat.
Tel. 56609860
Paldiski ja Keila Postkontorid vajavad seoses suureneva
töömahuga kirjakandjaid motokandesse ja jalgsikandesse.
Info: Keila Postkontor
6780980, 5291251; Paldiski
Postkontor 5291251.

Keila linna jõulupeod
- Jõulupidu väikestele keilakatele, kes on sündinud 1. oktoobrist 2000.a kuni 31. detsembrini 2006.a ning kes ei veel ei käi
Keilas lasteaias, toimub 15.detsembril kell 11.00-15.00 Keila
linnavalitsuses. Väike kontsert toimub kell 11.15
Need lapsed, kes on haiged või ei saa jõulupuul osaleda,
saavad paki kätte esmaspäeval, 17. detsembril Keila linnavalitsuse toast 24.
- Jõulupidu Keila linna eakatele elanikele toimub kolmapäeval, 19. detsembril algusega kell 15.00 Keila Kultuurikeskuses.
Kavas on kohvilaud ja kontsert mõnusas jõulumeeleolus.

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 t
elefonil 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 linnavalitsuse I korrusel.
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
PUIDUPOOD

Keila Gümnaasium

Höövelmaterjal, voodri- ja
põrandalauad, saematerjalid,
liistud, puidukaitsevahendid,
soojustusmaterjalid, muud
ehitusmaterjalid,uksed,
tööriistad. Transport
Kliendikaardiga alati
soodsamad hinnad!

vajab alates 2. jaanuarist
2008

koristajat
Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 12.00-18.00
L 10.00-14.00

OÜ Deveko Pluss
Haapsalu mnt 57d KEILA

15. detsembril
Kogu kaup -20%

Tel 6044037, 53487421
info@devekopluss.ee
www.devekopluss.ee

Detsember on kingikuu!

Ilusat jõuluaega!
Avatud II korrus
Palju soodsaid hinnapakkumisi

Tööülesanded:
klassiruumide ja üldpinna
koristamine tööpäevadel
alates 15.00.
Nõudmised kandidaadile:
töötaja peaks olema kohusetundlik, lapsesõbralik ja
stressitaluvusega.
Täpsem info telefonil
604 5290.

Avatud:
E-R 10.00-19.00
L 10.00-16.00

Uus-Paldiski mnt. 4

AS Terrat on Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud
peamiselt vee- ja kanalisatsioonialaste ning teiste keskkonnakaitseliste
ehitusprojektide läbiviimisele

OTSIME OMA MEESKONDA

AASTALÕPU RIIETUS

Töö sisu:

ESINDUSKAUPLUSEST

-

NAISTE RÕIVAD PROTTEN
ERFO - SAKSAMAA
YAYA – HOLLAND
MEESTE RÕIVAD SAKSAMAALT
POISTE RÕIVAD PROTTEN
PARFÜMEERIA , PESU, KINGAD
KOTID, KINDAD
JÕULUKUU PAKKUMISED

Suuremõõtkavaliste (valdavalt 1:500 mõõtkava) topogeodeetiliste
mõõdistuste läbiviimine ja tööaruannete koostamine
Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine ehitusplatsidel (ehitiste ja rajatiste
väljamärkimine, teostusmõõdistuste ja teostusjooniste koostamine)

Nõudmised kandidaadile:
-

Geodeesiaalane tehniline kõrgharidus või lõpetamata tehniline
kõrgharidus samas valdkonnas
Eelnev töökogemus ehitusobjektidel
Geodeetiliste mõõteinstrumentide (elektrontahhümeeter, nivelliir,
GPS-seade) ja tööks vajaliku arvutitarkvara (AutoCAD/Civil )
kasutamisoskus
Geodeetilisteks töödeks kehtestatud nõuete ja normatiivide tundmine
Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume:
-

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 , KEILA

TEL.6747575

E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00 P-SULETUD

Kaabel ei ulatu? Ühendus aeglane?

Vali WiMAX-internet!
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

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!

Töötasu alates 12 000.- krooni (bruto) kuus
Kaasaegseid töövahendeid ja häid töötingimusi
Erialast täiendkoolitust
Sõbralikku kollektiivi
Kindlat töökohta stabiilses arenevas firmas

Lisainfo: Avo Sulger, 5063007

MÜÜJA
Pakume tubli töö eest brutopalka
alates 8500 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info telefonil 6 844 041 või
cv.smarket@rimibaltic.com
Infot saab ka kaupluse juhatajalt.

(ka suviseks praktikaks)

Tööülesanded:
·
·

vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine
haljastus-ja üldehitustööd

Kasuks tuleb:
·
·
·
·

B-kategooria juhiluba
valmisolek töölähetusteks
plasttorude keevitamise kogemus
nivelliiri kasutamise oskus

Ettevõte pakub:
·
·
·
·

kohapealset väljaõpet
kindlat töökohta arenevas firmas
kaasaegset töökeskkonda
töötasu 15 000 krooni (bruto) kuus

Lisainfo: tel 6 790 951, 53 292 858

Lisainfo:

Tööleasumise aeg: kohe
Kodulehekülg: www.terrat.ee
Kontori asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa. CV palun saata janika@terrat.ee

AS Terrat on Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud
peamiselt vee- ja kanalisatsioonialaste ning teiste keskkonnakaitseliste
ehitusprojektide läbiviimisele

OTSIME OMA MEESKONDA

PROJEKTIJUHTI

TÖÖDEJUHTI

Tööülesanded:

Töö kirjeldus:

-

Ehitusprojektide ettevalmistamine ja juhtimine
Töökvaliteedi eest vastutamine
Ehitustegevuse organiseerimine

Nõudmised kandidaadile:
KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

VÄLISTORUSTIKE
PAIGALDAJAID

GEODEETE

AS PROTTEN F.S.C.

-

Erialane töökogemus
Erialane kõrgharidus
Arvutikasutmise oskus (Word, Excel, MS Project)
B-kategooria juhilubade olemasolu

Kasuks tuleb
-

Inglise ja vene keele oskus kõnes ja kirjas
FIDIC-lepinguformaadi alusel tehtud ehitustööde juhtimise kogemus

Ettevõte pakub:
-

Töötasu alates 20 000 krooni kuus, millele lisandub tulemustasu
Erialast täiendkoolitust
Kindlat töökoha stabiilses arenevas firmas
ametiautot

-

tööde juhtimine ehitusobjektil

Nõudmised kandidaadile:
-

ehitusalane haridus (võib olla omandamisel)
kasuks tuleb eelnev töökogemus ja hea suhtlemisoskus
oskus töötada projektdokumentatsiooniga
arvuti kasutamise oskus
kohusetundlik, täpne
B-kat. juhiluba

Ettevõte pakub:
-

töötasu alates 14 000.- krooni (bruto), millele lisandub
tulemustasu
kaasaegset töökeskkonda
sõiduauto, telefon, arvuti
erialast täiendkoolitust
kindlat töökohta stabiilses arenevas firmas

Lisainfo:

Tööleasumise aeg: kohe
Kodulehekülg: www.terrat.ee
Kontori asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Lisainfo tel: 6790 956, 51 40 268 (Mikk Mahlapuu), CV palun saata janika@terrat.ee

