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Vastu võeti
2008. aasta
eelarve
Keila Linnavolikogu võttis
teisipäeval, 18.detsembril ühegi vastuhääleta
II lugemisel vastu Keila
linna 2008. aasta eelarve
kogumahus 123 664 000
krooni. Eelarvest räägib
volikogu rahanduskomisjoni esimees.
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Häid jõule ja meeleolukat
aastavahetust!

Vandaalide
elu läheb
raskeks
Keila linna avalike turvakaamerate parki on tublisti parandatud. Samuti on
välja vahetatud olemasolevad kaamerad

Järgmine lehenumber ilmub 4. jaanuaril
foto: bigfoto.com
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Juubilar Ruth
Kukner
Oma sünnipäeva tähistas Keila
kauaaegne eesti keele õpetaja ja
koolimuuseumi hea hoidja
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Aastavahetus Keilas
Kui suur pauk tuleb seekord?
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Nädal Lõppes, teine algas

lugeja kiri

Rahulikke pühi

Keilas on toimunud olulisi
positiivseid arenguid

Teie käes on selle aasta viimane Keila Lehe number. Ilmunud on neid kokku 12. Loodame, et oleme
suutnud vahendada teavet nii elanike vahel kui ka
edastada kodanikele informatsiooni linnavõimult
ning asutustelt. Samuti oleme vast senisest veidi
rohkem suutnud tekitada dialoogi inimeste ja linnavõimu vahel.
Kindlasti on tublisti ruumi areneda. Kolm kuud ning
12 numbrit on just selline aeg, kus võib juba teha
mõningaid järeldusi ning vigadest õppida.
Eeskätt on kindlasti võimalik ja vajalik parandada
lehe levikut. Kahjuks on selgunud, et tööjõupuudus
on üldiselt levinud ning lehti laiali kandma ei ole
lihtne inimesi leida. Loodame siiski, et uuel aastal
suudame senised probleemid lahendada ning leht
jõuab tõepoolest kõigini, ka uutesse elurajoonidesse
ning tupiktänavatesse. Seni püüame
olukorda leevendada sel teel, et
paneme lehte välja võimalikult paljudesse avalikesse kohtadesse:
lehed on üldjuhul olemas Keila
linnavalitsuses, kultuurikeskuses, sotsiaalkeskuses, tervisekeskuses. Juhul kui kellelgi
on soov ning valmisolek lehte
laiali kanda, võtke julgesti
ühendust.
Kuna tegemist on aasta viimase
numbriga, siis on õige aeg soovida kõigile lugejatele ning eriti
Keila linna kodanikele rahulikke
jõulupühi ja aastavahetust, palju õnne ja soojust ning soovide
täitumist. Ning usku paremasse homsesse...
doris matteus
doris@keila.ee

tanel mõistus,
keila linnapea
Olen veendunud, et 2007
oli Keila jaoks väga hea aasta.
Paljud asjad õnnestusid, mitmed projektid on pooleli,
mõne probleemi lahendamiseni pole veel jõudnud.
Rohkem kui kunagi varem

keila linna kodulehe foorum

Arendaja eelmine eskiis väikeelamutega oli siiamaani
parim. Uusi tehaseid võiks
siiski rajada tööstusparkidesse, eriti kui kasutatakse
raskeveokeid. Ka Keilas
Tööstuse tänaval on selleks
mitmeid variante. 130 miljonilise maksumusega tehase
puhul ei tohiks sobiva maatüki valimine üle jõu käia.
Jõe 57 b territoorium on
küll tootmismaa, kuid ümbritsetud elamutest ja ei oma
sobivat väljapääsu rasketranspordile. Seega peaks
tema kasutamisel tootmisotstarbel olema täidetud
teatud lisatingimused:
1. raskeveokite toomine
tänavatele, mis on mõeldud

Keila nädalaleht

jalik ressurss.
Kompromisside kunst on ka
võitlus meie elu väärnähtude
vastu. Tänaseks on enamik
kesklinnast järjest paraneva
kvaliteediga valvekaamerate
vaateväljas. Järjest tõhusam on
koostöö politseiga, keda toetatakse ka tehnilise varustuse
soetamisel. Piirangud alkoholi
jaemüüjatele, järjest avarduvad
noorte vaba aja veetmise võimalused. Need ja paljud teised
meetmed on mõeldud tühise
hulga kurikaelte ohjeldamiseks. Samas peame vältima
ühiselu tavareegleid aktsepteerivate linnaelanike võimaluste ahendamist.
Kuigi Keskväljak on saanud
uue liikluskorralduse ja asfaltkatte, on muutused kesklinna
tänavapildis veel pooleli. Valminud on projektid Kultuurikeskuse esise uueks kujundu-

Esmaspäeval toimus Keila
linnavalitsuses avalik arutelu
Keilasse Jõe tn 57b kinnistule
planeeritava tootmiskompleksi
teemal. Kõnealune detailplaneering algatati novembri alguses.
Keila linna üldplaneeringu
kohaselt on antud maa-ala
sihtotstarve tootmismaa. Seni
on maa omanik ning arendaja
piirkonda soovinud rajada elamurajooni, kuid kuna pakutud
lahendusega oleksid kaasnenud suured probleemid, ei

kiitnud seda heaks ümberkaudsed elanikud. Peamise
probleemina nähti liiklusmahtude suurt kasvu olemasolevas
elamurajoonis ning sellega
kaasnevat elukeskkonna halvenemist
Tänaseks on arendaja oma
kavatsusi muutnud ning soovib endisele OÜ Harko territooriumile rajada plasttorude
tehase, milline tegevus on
kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Arendaja: „Soovisime
sellele alale rajada elamurajoo-

ni. Kuna ümbruskonna elanikud selle plaaniga nõus ei olnud, siis peame järgima
üldplaneeringus ette nähtud
sihtotstarvet.”
Arendaja kinnituse kohaselt
on kavandatav tootmine keskkonnasõbralik ega kahjusta
ümbruskonda ühelgi moel tootmisprotsess ei tekita müra,
ei eralda gaase ega lõhnu ning
on täielikult jäätmevaba. Nii
tooraine kui valmistoodangu
transport on kavandatud lõuna
poolt ning Jõe tänava piirkon-

kommentaar
kergliikluseks, ei ole lubatav
2.õhtul, öösel, puhkepäevadel ei tohiks toimuda
mürarikkaid laadimis- ja
transporttöid.
Ilmselt on ka teistsuguseid

arvamusi, kuid piirkonna
elanike valdav arvamus oli,
et selline tootmine elamute
vahel ei ole vastuvõetav.
Ootame ka linnavõimu
poolt arusaavat suhtumist.

enno fels,
keila abilinnapea

Torude tooraine

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

seks,
Haapsalu
maantee
rekonstrueerimiseks, rahvusvaheliselt ülisuurt vastukaja
tekitanud arhitektuurse konkursiga saime kinnitust Keila
jõeäärse potentsiaalist. Pärast
kahtekümmet aastat kerkib
Keilas taas uus lasteaed. Veel
veidi ja pea kogu linn saab olema kaetud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Jaamahoone
ümbruse detailplaneering on
valmimisjärgus, endise leivatehase alale uue kaubanduskeskuse loomine on maantee ümberehitusplaanide kammitsaist
vabanenud. Kõik linnale olulised projektid edenevad – kahtlemata aeglasemalt, kui me tahaksime, kuid siiski kindlalt.
Soovin Teile kõigile rahulikku jõuluaega, turvalist aastavahetust ning kordaminekuid
2008. aastal!

Torutehase ehitamise plaanid rahva ees

küsimus

Peeter danelson

suhtleb praegune linn oma elanikega. Endise tagasihoidlike
võimalustega infolehe asemel
on hakanud ilmuma ajaleht,
linna kodulehte kasutavad uudiste ammutamiseks ka üleriigilise leviga väljaanded, tsenseerimata foorumis saavad
võrdväärselt rääkida nii kaasamõtlejad kui põhimõttelised
eitajad.
Ühiselt kohalike elanikega
otsime võimalusi parimal viisil
linna planeerida, rahva „tellimusel“ toimus arhitektuurikonkurss endise turuhoone
platsi planeerimiseks, uue
koolihoone projekteerimisel
on kooliõpetajad joonistel mitmeid seinu liigutanud. Linnajuhid ei vaja uusi hooneid –
neid vajavad linna elanikud.
Linnavõimu roll on leida
kompromiss erinevate soovide
vahel ja soovide täitmiseks va-

foto:valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

Maa on olnud pikaajaliselt
kasutuses tootmismaana.
Seal toimus aktiivne tootmistegevus, mis tõi kaasa
ka suure liikluskoormuse.
Tootmismaana on maa
kirjas üldplaneeringus.
Tegemist on arendaja
maaga, sellest tulenevalt on
tal õigus seal üldplaneeringuga kooskõlas tegutseda.
Loomulikult peab tegevus
vastama keskkonnanõue-

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

da puudutama ei peaks. Tooraine on kavas tuua Euroopast,
toodang on mõeldud valdavalt
Baltikumi turule, eeskätt aga
Eesti tarbeks.
Planeeritava ala naabruses
elavad linnakodanikud tundsid
eeskätt huvi tehase võimaliku
mõju üle nende elukeskkonnale. Küsimusi tekitasid nii tooraine kui valmistoodangu transpordi küsimused, võimalik
müra kui keskkonnariskid.

Tähtis
tele ega tohi tekitada olulisi
ebamugavusi ümbruskonna
elanikele.
Järelevalvet nõuetele vastavuse üle teostab linn. Detailplaneering ei ole selleks
viimane koht. Planeeringu
alusel koostatakse projekt,
mis peab vastama tingimustele. Projekti põhjal väljastab linn ehitusloa. Kui tehas
valmis saab, tuleb taotleda
kasutusluba, mis omakorda
peab vastama projektile.
Kaval on omad plussid.
Näiteks oleksid elamurajooniga kaasnenud kindlasti
suuremad koormused nii
linna liiklusele kui infrastruktuurile.

Kojukanne:
as express post

Keila lehe toimetus töötab
pühade ajal tavapärastel
tööpäevadel, ehk 27., 28. ja
31. detsembril.
Suletud oleme 24. – 26.
detsembril ning 1.jaanuaril.
Sel ajal saate meiega
ühendust võtta e – posti
teel: leht@keila.ee

Trükk:
as printall
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Lühidalt

Vandaalide elu ei ole kerge
Keila konstaablid
Annika Pedosk ja
Kristy Roostfeldt
on välja selgitanud
mitu noormeest,
kes on Keila linnas
toime pannud lõhkumisi. Viiele lõhkujale on määratud
trahv. Lisaks tuleb
vandaalidel hüvitada tekitatud kahju.

14.oktoobril lõhuti Luha 7
maja juures sõiduauto Opel
Astra küljepeegel ja sõiduauto
Fiat Bravo küljeukse klaas.
Väärteod panid toime kaks
1986. aastal sündinud noor-

doris matteus
doris@keila.ee

Keila konstaabli Kristy
Roostfeldti andmetel lõhkus
28.septembril õhtul Keila
Gümnaasiumil
pakettakna
1988. aastal sündinud noormees.

Foto: valdur vacht

meest.
16.oktoobril lõhkus Keila
haigla parklas sõiduauto VW
Golf küljepeegli 1988. aastal
sündinud noormees.
20.oktoobril lõhkus Vasara
14 korteri akna 1990. aastal
sündinud noormees.
3.novembril lõhuti Vasara
14 maja trepikojas korteri uksekell. Selle teo pani toime
1986. aastal sündinud noormees- sama, kes lõhkus autosid Luha 7 juures.
Oktoobri lõpus lõhkus
1994. aastal sündinud noormees Vasara 8 maja otsaseina.
Kuna noormees on vanuse tõttu süüvõimetu, siis menetlus
tema suhtes lõpetati ja materjalid suunatakse Keila Linnavalitsuse alaealiste komisjoni
alaealise
mõjutusvahendite
seaduse rakendamiseks.

Tutvustati kooli
projekti

küsimus ja vastus

enno fels,
keila abilinnapea
Teenitud karistuse saavad
kinni peetud vandaalid. Kinnipidamiseks ning karistamiseks on tarvis pealtnägijaid ning tõendeid. Milliseid
meetmeid on linnal kavas
rakendada, et vähendada
lõhkumiste arvu ning suurendada kinni peetud ning
karistuse saanud vandaali-

de hulka?
Keila abilinnapea Enno Fels:
„Tänaseks oleme oluliselt
suurendanud turvakaamerate hulka linnas. Samuti
on vanad kaamerad välja
vahetatud uuemate ning
paremate vastu. Kaamerad
on olemas lauluväljaku piirkonnas, valvatav on kogu
Haapsalu mnt ning Jaama
tänava piirkond, Jaama
tänav, raudteejaama plats ja
keskväljaku piirkond.
Tegemist on kõrge kvaliteediga suumitavate
kaameratega, mis võimaldavad inimesi ka ära tunda.
Kaameraid ka jälgitakse
ning see on juba tulemusi
andnud.”

uudised

Keila 2008. aasta eelarve loob
järgnevatele aastatele aluse
Teisipäeval kinnitas Keila linnavolikogu eelarve vastuvõtmisega
Keila
linna peamised sihid
2008. aastaks.
doris matteus
keila linnavolikogu,
rahanduskomisjoni esimees

Esmakordselt sai järgmise
aasta eelarve vastu võetud veel
vana aasta numbri sees. Mida
see tähendab? Eeskätt seda, et
oluliste tööde ja tegemistega
saab pihta hakata juba uues
aasta esimestel päevadel. Aasta on lühike ning teha on palju.
Kui tegevused ning vahendid
lepitakse kokku alles kolm
kuud pärast aasta algust (sellise hiliseima lubatud tähtaja
eelarve vastuvõtmiseks sätestab Valla- ja linnaeelarve seadus), jääb reaalse töö tegemiseks vaid kolm neljandikku
võimalikust ajast. Kuna Keila
on arenev linn, mille eelarvest
üsna suure osa moodustavad
mitte tegevuskulud, vaid aega
nõudvad investeeringud, siis

on eriti oluline, et töödega
saab kohe pihta hakata.
Samuti annab see märku
linnavalitsuse tublist tööst.
Eriti kui tuletada meelde, et
eelarve menetlemisel volikogus ei tulnud ei komisjonidelt,
fraktsioonidelt ega linnavolikogu liikmetelt ühtegi sisulist
muudatus- või parandusettepanekut.
Eelarve sisulisest poolest
võib peamise märksõnana nimetada tulevikku suunatust.
2009. aastal peaks valmima
uus kool, juba selle aasta sügisel lasteaed. Mõlemad ääretult
vajalikud sündmused toovad
endaga lähiaastatel kaasa tõsise kulude kasvu. Seega on täna
oluline valmistuda eelarve
struktuuri muutumiseks: suunata investeeringuid ettenägelikult ning tõsta majandamise
efektiivsust. Neid suundi
2008. aasta eelarve ka väljendab.
Sarnaselt lõppeva aastaga
on ka 2008. aastal suur osakaal
eelarves – ligi 9% kogukuludest ning üle 11% prognoositavast tulumaksu laekumisest

– teede ja tänavate korrashoiul.
Enamuse sellest summast
moodustavad investeeringud,
esmajärjekorras Haapsalu mnt
ning Kruusa tänava piirkonna
rekonstrueerimine. Teedeehituse põhimõte peab kahtlemata olema – parem vähem, aga
paremini. Mis tähendab omakorda mitte „poolt ülesannet”,
vaid kõrgemat kvaliteeti ning
paremat vastupidavust.
Investeeringud ei tähenda
aga vaid betooni ja asfalti. Linnaeelarvest palka saavate kooliõpetajate palgad on võrdsustatud riigi poolt tasustatavate
pedagoogide palkadega. Samuti on alates septembrist lasteaiaõpetajate palgad võrdsustatud kooliõpetajate palkadega,
mille suunas oleme juba mõnda aega liikunud ning mida tuleb tulevikuski säilitada.
Majandamise
efektiivsemaks muutmise osas võib esile
tuua eeskätt juba sel aastal
alustatud, kuid uuest aastast
senisest laiemalt toimuma
hakkavat linnavara (lasteaedade, linna korterite, kultuurikeskuse, linnavalitsuse hoone

Foto: aadu salumäe (fotojaht)

ja teiste objektide) ühtset
hooldamist ning haldamist.
See toob loodetavasti kaasa
kulude kokkuhoiu ning investeeringute senisest tulemusrikkama suunamise, kuna võimaldab käsitleda linnavara
terviklikult.
Käesoleval aastal asutati ka
kolm sihtasutust – Keila Hariduse Sihtasutus, Keila Terviseradade Sihtasutus ning Sihtasutus Keila Leht. Selle otsuse
eesmärgiks on samuti ühest
küljest juhtimise parandamine
ning efektiivsuse tõstmine,

teisest küljest suurem paindlikkus ning võimalused muude
(linnaeelarve väliste) rahaliste
vahendite kaasamisel.
Kogu eelarve sisust ülevaate andmine ajalehe veergudel
ei ole (õnneks) võimalik. Töö
pärast eelarve vastuvõtmist alles algab ning loodetavasti
saab kõik kavandatu ka ellu
viidud. Põhilised kohustused
lasuvad siin linnavalitsusel,
loomulikult koos allasutustega. Eeldused eduks on olemas
ning alustamiseks kõik valmis.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

21.12- 23.12

3

Kolmapäeval, 19. detsembril toimus Keila linnavalitsuses
uue koolihoone projekti arutelude kokkuvõttev koosolek.
Mitme kuu jooksul on Keila Hariduse Sihtasutus koos
arhitektide, õpetajate ja teiste
asjaosalistega ning huvitatutega teinud tihedat tööd ning
tänaseks on jõutud sinnamaani, et võtta kokku esitatud ettepanekud.
Ettepanekuid,
märkusi
ning küsimusi esitati kokku
üle 160, kõik need töötati läbi
ning tehti otsus, kas nende sisseviimine projekti on otstarbekas. Kahjuks kõikide soovide
arvestamine ei ole võimalik.
Samuti on mõned ettepanekud küll võimalikud, kuid liiga
kulukad. Näiteks ei ole otstarbekas ehitada eraldi ruume
riigieksamite tegemiseks. Oma
piirangud on seatud juba lähteülesandega.
On ka hetkel veel lahtiseks
jäänud küsimusi, mille lahendamine ei kuulu otseselt eelprojekti valdkonda. Küll on
need tähelepanekud võimalik
arvesse võtta projekteerimise
edasistes staadiumites ning ka
hoone sisustamisel.
Tänaseks on tehtud ka järgmised sammud kooli valmimise suunas - välja on kuulutatud
kooli ehitaja leidmiseks korraldatav riigihange. Kui kõik
läheb plaanipäraselt, lüüakse
kopp maasse juba 2008. aasta
varakevadel.
Arutelude käigus tehtud
muudatusettepanekutest ning
nende läbitöötamise käigus
tehtud otsustest on lähemalt
võimalik lugeda järgmise aasta
esimeses Keila Lehes.

allikas: ab ansambel
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keila linnavalitsuses
Välja antud ehitusload
- Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa Põhja 35 asuva ehitise rekonstrueerimiseks - fassaadi rekonstrueerimiseks.
- Linnavalitsus väljastas
ehitusloa Vasara 14 – 49
asuva korteri rekonstrueerimiseks.
- Linnavalitsus andis ehitusloa elektri õhuliini ja 10
kV maakaabelliini ehitami-

seks Paldiski mnt 35/4 kinnistust kuni Keila valla piirini ning sidekanalisatsiooni
ehitamiseks Kullerkupu tänava maal Kanarbiku tänavast kuni Keila valla piirini.
- Samuti andis linnavalitsus
kasutusloa Nurmenuku tn
32 üksikelamule.

linnavalitsus teatab
Linnavalitsuse töö pühade ajal
Aasta viimastel päevadel on
Keila Linnavalitsus avatud
kõigil tööpäevadel. Puhkepäevad on 24., 25. ja 26.
detsembril.
Tavapäraselt on linnavalitsuse infosaal avatud neljapäeval, 27.detsembril kell
8.00-17.00 ning reedel, 28.

detsembril kell 8.00 –
15.30. Esmaspäeval, 31.
detsembril on lühendatud
tööpäev kell 8.00 – 12.00.
Kodanike parema teenindamise nimel pikendatakse
neljapäeval, 27. detsembril
vastuvõtuaegu kella 9.00-st
kuni 15.00-ni.
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Arhitektuurivõistluse võit
Leetu
Keila linnas aadressil Tuula
tee 5 asuva endise riidevabriku
kinnistu hoonestamise tarbeks
parima planeeringulise ja arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatud arhitektuurivõistluse
võitjaks
osutus
märgusõna „active edge“ all
osalenud noorte arhitektide
kollektiiv Leedust. Auhinnad
anti Keila Linnavalitsuses üle
17.detsembril.
Võidutöö autorid on Linnaruumi Analüüsimise Teaduslikus Laboratooriumis (Urbanistines
analizes
mokslo
laboratoria) töötavad arhitektid Andrius Uogintas, Margarita Podagelyte ja Matas Cirtautas.
Teise koha saavutanud töö
„Keila 14“ taga on kollektiiv

„PiKaSch arcitecture studio“
Zoltan Schrammeli juhtimisel
Ungarist. Kolmanda koha saavutanud töö “Kegel” autorid
on Asum Arhitektid OÜ-st
Hannes Koppel ja Sander Aas.
Arendaja Landscape Invest
OÜ tegi võidutöö autoritele ettepaneku jätkata tööd ala planeerimisel. Võitnud arhitektide enda sõnul neid seni
suuremaid töid ette loetleda
pole – arhitektina on töötatud
alles paar aastat. Täna käisid
võitjad tulevasel planeeringualal esimest korda.
Žürii hinnangul tõi „activ
edge´le“ võidu väga põhjalik
kohalike olude analüüs ja sellele tuginev väga hea lahendus.

Omavoliline kaevaja sai trahvi
Keila linnavalitsus määras
kiirmenetluse käigus trahvi
Kullerkupu tänaval ehitusja kaevamisloata kaablitrassi rajanud ASile Tengel.
Tööd peatati 12. detsembril, ehitusloa taotluse esitas

firma linnavalitsusele 14.
detsembril. Kaevamisluba
saab väljastada alles ehitusloa olemasolul. Kiirmenetluse käigus määras linnavalitsus AS Tengelile trahvi 10
000 krooni.

Hasartmängijad aitavad uuendada
„Vikerkaare“ elektrisüsteemi
Siseministeeriumi juurde
kuuluv hasartmängumaksust investeeringutoetuste
andmise komisjon toetab
Keila Vikerkaare lasteaia
elektrisüsteemi uuendamist
500 000 krooniga.
Eesmärgiks on korrastada
Lasteaia Vikerkaar ruumide
valgustust, et luua lastele
vajalikud mängu- ja õppimistingimused.
Projekti
käigus on kavas uuendada
lasteaia C-korpuse põhi- ja
harujuhtmestik,
ehitada
korruste ja rühmaruumide
uued kilbid, vahetada pisti-

kupesad, lülitid ja valgustid,
ehitada välja maanduskontuur ning paigaldada evakuatsioonivalgustus. Pärast
elektrisüsteemi uuendamist
tehakse siseviimistlus, mille käigus värvitakse laed ja
seinad ning koridoridesse
ehitatakse ripplaed.
Projekti kogumaksumus
on 1,8 miljonit krooni, linnapoolne omafinantseering
1,3 miljonit krooni. Töödega alustatakse 2008. a mais.
Projekti lõpp on kavandatud
2008.a augustisse.

foto: märt lillesiim

Algas kultuuripreemia
kandidaatide ülesseadmine
Kuni 15. jaanuarini on võimalik üles seada Keila linna
2008. aasta kultuuripreemia
kandidaate. Selleks tuleb Keila
Linnavalitsusele esitada kirjalik taotlus, milles sisaldub ka
esitamise üksikasjalik põhjendus. Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale, nagu arvustused, artiklid, eksperdihinnangud või fotod. Taotlusi võivad esitada kõik soovijad.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Keila kultuuripreemia asutati 1997. aastal eesmärgiga
väärtustada linna kultuurielu

selle edendajate tunnustamise
kaudu. Kultuuripreemia suurus on 0,15% eelmise eelarveaasta tegelikult laekunud
üksikisiku tulumaksust ning
see määratakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate
eriti silmapaistvate saavutuste
või sügavama tähendusega
kestvamate teenete eest, millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime.
Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses laiemas tähenduses, hõlmates loomingut,
haridust,
kasvatust,
teadust, rahvakultuuri, sporti
ja teisi valdkondi.

serikkumistega
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.

Uus tn. 1 juures alkoholijoobes
autojuht, kohal politsei.
12. detsembril kell 19.30 Keskpargis teabesilt koos postiga maast välja tiritud.
15. detsembril kell 00.05
- Jaama platsil lillekioski aken
lõhutud, teavitatud politseid.
16. detsembril kell 23.40 Keskväljakul sõiduautos Saab
reg.nr 609AYF 6 liikmeline
noorteseltskond lärmab ja
muusika autos on põhja keeratud, turvatöötaja märkustele ei
reageerinud, kutsutud politsei,
kes toimetas seltskonna Saue
jaoskonda.

Krimiuudised
Politsei

110

10. detsembril peeti Luha
13 juures kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
12. detsembril varastati
Paldiski mnt 50 maja juures
sõiduautolt
Mercedes-Benz
C250 4 alumiiniumist valuvelge
koos Michelin’i naastrehvidega.
Samuti on muljutud juhipoolse
küljekarbi otsad.
14. detsembril tungis Paldiski mnt kiriku juures noortekamp kallale naisterahvale.
Avaldajat löödi mõned korrad
keha piirkonda. Antud sündmu-

se suhtes alustati kriminaalmenetlus ning sellega seoses peeti
kinni 2 16-aastast noormeest.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 17
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 õigu-

g4s

1911

11. detsembril kell 19.40 -

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Вандалы будут наказаны
Городские констебли
А.Педоск и К.Ростфельдт выяснили, кто
причастен к серии правонарушений, имевших
место в октябре-ноябре
этого года (разбитые
окна в Кейлаской гимназии и прочее). Пятерым участникам назначен денежный штраф.
К тому же они обязаны
возместить нанесенный
материальный ущерб,
который не входит в
сумму штрафа.
Победители архитектурного конкурса
из Литвы
Победителями архитектурного конкурса,
объявленного мэрией с
целью поиска лучшего
архитектурного решения территории по
адресу ул. Тула, 5, стало
творческое объединение молодых литовских
архитекторов
„active edge“. Приз победителям
вручается
сегодня, 17 декабря, в
мэрии. На втором месте
архитектурная студия
из Венгрии, третье место заняли Х.Коппель и
С.Аас из Asum Arhitektid
OÜ.
Ремонт электросистемы за счет налога
от азартных игр
Работающая при Министерстве внутренних
дел комиссия по поддержке инвестиций выделит из доходов, полученных за счет налога
на азартные игры, 500
000 крон на обновление
электросистемы
детсада «Викеркаар».
Полная стоимость проекта составит 1,8 млн
крон, из которых 1,3
млн – самофинансирование города. Работы
начнутся в мае 2008
года и будут завершены
к августу.
Началось
представление кандидатов на получение
премии по культуре
2008
До 15 января можно
представлять кандидатов на получение премии по культуре 2008
года. Для этого следует
написать ходатайство,
которое включает в
себя детальное обоснование выбора. К ходатайству можно приложить дополнительные

материалы: статьи, фотографии, экспертные
оценки. Своих кандидатов могут представлять все желающие.
Премия по культуре
вручается мэром города на торжественном
собрании, посвященном Дню независимости Эстонии.
В Кейла побывал
книжный автобус
В прошлый четверг в
наш город заезжал
книжный автобус «Народная книга». Этот
книжный магазин на
колесах дает возможность любителям книг
во всех уголках Эстонии
приобретать понравившиеся книги. По словам шофера-продавца,
посетителей всегда достаточно, несмотря на
то, что о приезде автобуса заранее не предупреждается.
Сборник
стихов
«Ворота любви»
17 декабря в Кейласком социальном центре состоялась презентация сборника стихов
поэтессы Н.Койт «Ворота любви». Иллюстратор – художница
С.Алликхейн, с чьими
работами тоже можно
познакомиться на месте. Мероприятие проходило в рамках кружка литературы, который
работает в Социальном
центре.
Новости городского собрания
На последнем заседании городского собрания на повестке дня
стояли следующие вопросы:
•
назначение дополнительных
социальных пособий и изменение
порядка
выплаты;
•
порядок выбора
топонимов;
•
закрепление
статуса социальных помещений
(ул.Пыллу,
1А, 235, 319 и 325);
•
признание недействительным объявленного аукциона квартир (ул. Крууза, 15-12,
13, ул. Пыхья, 10А-28);
•
условия оплаты
труда мэра города.

Päevakorral
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Lühidalt

Algavad ettevalmistused koolide
ühendamiseks

Keilas käis Raamatubuss
Eelmine neljapäev külastas
Keilat Rahva Raamatu raamatubuss. Ratastel kauplus
sõidab mööda Eestit ja annab
raamatusõbrale võimaluse
ükskõik millises Eestimaa
nurgas endale raamatuid
soetada. Tegemist on sihtotstarbelise Scania tüüpi bussiga,
mis on kohandatud raamatute
müügiks.
Bussijuhi/müüja sõnul oli
raamatuhuvilisi piisavalt, eriti
arvestades sellega, et mingit
varasemat informatsiooni
tuleku kohta ei avaldatud.
Edaspidi püüatakse siiski ette
teatada ja võib – olla hakkatakse ka graafikut reklaamima.
Keilas oli buss esimest korda.
Juhi sõnul tekib uutes linnades probleeme hea müügikoha
leidmisega. Vaja on paika, kus
rahvas käiks, näiteks kaubanduskeskuse juures, aga samas
ei tohi takistada liiklust. Buss
on siiski suur ja võtab palju
ruumi.

Uue kooli rajamine on hetkel ilmselt Keilas
üks olulisemaid teemasid. Teisipäeval võttis Keila linnavolikogu vastu otsuse, mille
kohaselt Keila linnavalitsus peab alustama
ettevalmistustöid Keila kolme kooli – Keila Gümnaasiumi, Keila Algkooli ning Keila
Ühisgümnaasiumi – ühendamiseks Keila
Hariduse Sihtasutuse alla.
doris matteus
doris@KEILA.EE

Mida see otsus tegelikult tähendab ning milleks see tarvilik oli, räägib Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog.
Tegemist on otsusega,
mille sisuks on anda linnavalitsusele volitused valmistada ette koolide liitmine ning
nende koondumine Keila Hariduse Sihtasutusse. Milleks
see vajalik on?
Esimeseks põhjuseks on
ambitsioonikas otsus rajada
Keilasse parim kool. Linna haridusolude otsustav parendamine on kõne all olnud pikka
aega, seda mõtet on toetanud
kõik poliitilised jõud ning linnakodanikud.
Oleme sõnastanud vastuse
küsimusele, mida tähendab
parim kool - me peame aitama
oma lastel unistused ellu viia.
Esmalt aga peame vastama
küsimusele, kas me õpetame
lapsi või matemaatikat ja loodusõpetust. Parim kool Keilas
pole suunatud mitte ainult õppimiseks ja õpetamiseks. Loodetavasti kujuneb sellest üks
linna vaimuelu keskus, mis tugevdab kohalikku identiteeti.
Hea kool annab linnakodanikule kindlustunde, et siin linnas on mõnus elada.

Seega hõlmab projekt mitte
ainult koolihoone ehitamist,
vaid kõike järgmist:
teadmispõhisele ühiskonnale vastava kooliideestiku
väljatöötamist,
õppekava ettevalmistamist selles vaimus,
kaasaegset ja ratsionaalselt korraldatud õppeprotsessi kujundamist,
sedalaadi
koolile
funktsionaalselt sobiva parima
koolimaja projekteerimist, ehitamist ja sisustamist.
Ehk me mitte ei ehita ainult
koolimaja, vaid korraldame
ümber Keila haridus- ja kultuurielu, rajame linna haridusja kultuurielu uue keskuse.
Milleks on vajalik hariduse sedavõrd tõsine ümberkorraldamine?
Esiteks tingib ühiskonnatüübi muutumine muudatusi
hariduses. Vaja pole mitte inimesi, kel pea täis kiiresti vananevaid teadmisi, vaid neid, kes
suudavad omandada ja luua
uut teadmist. Teiseks lahendatakse tänapäeval enamik olulisi probleeme majanduses, poliitikas ja muudel aladel
paljude inimeste koostöös,
koolid kasvatavad aga jätkuvalt
robinsone. Õpilane peab saavutama senisest parema koostöö- ja suhtlemis-valmiduse

Näited uue kooli välisilmest
ning oskuse.
Need eesmärgid – mis liidetuna annavad parima kooli –
eeldavad kindlasti suuremaid
ümberkorraldusi, kui vaid ühe
maja ehitamine.
Mida see otsus reaalselt
tähendab?
See otsus annab linnavalitsusele konkreetse korralduse
ette valmistada koolide ühendamine ning selleks vajalikud
lepingud Keila Hariduse Sihtasutusega. Esmalt tuleb sõlmida raamleping sihtasutusega,
millega linn väljendab oma tahet kõnealused tegevused ellu
viia. Tahte selge väljendus on
oluline muuhulgas pangale,

allikas:ab ansambel

kelle raha abil uus koolimaja
ehitatud saab.
Juba varem oleme teinud
otsuse, et anname sihtasutusele kooli ehitamiseks üle
praeguste koolide vara. Sellest
järgmine samm on kindlasti
koolide haldamise üleandmine, kuna mitme kooli ühine
haldamine on efektiivsem. Lõpuks peab üle minema ka õppeprotsess ise ehk see kõige
olulisem, miks me üldse seda
kooli ehitame. Küsimus ei ole
ju ainult pitsati ja juhtkonna
ühendamises või selles, kes
millise koha saab. Küsimus on
organisatsiooni kultuuri ühendamises, mida hariduse kvaliteedi tõsisem parandamine

Miks linn ise seda kõike ei
tee, miks tuleb koolid üle
anda sihtasutusele?
Linn on loonud SA eesmärgiga kaasata teadmisi ja oskusi. Ehk siis kuna SA kuulub
100% linnale, siis tegelikult
linn tegelebki sellega. Koolihoone pind on suur umbes 2
hektarit, see on üle kahe korra
suurem kui praegune gümnaasiumi hoone. Ei ole mõeldav,
et keegi linnavalitsuse ametnikest suudaks sellist suurt projekti juhtida oma põhitöö kõrvalt.

Lugupidamisavaldus väärikale pedagoogile
„Ruth”.
Tsiteerin veel. „Igapäevases
elus, inimestega läbikäimises
on ta kui harilik naine. Ta ei
püüa milgi kombel iseäralik
olla ega millegi välimise abinõuga enese pääle tähelepanekut tõmmata. Ta ei ole omas
olekus ekstsentrilik, affekteeritud, edev upsakas, tujukas;
ta on ennem lihtne ja mahe. Ta
ei katsu mitte omi teadmisi ja
oskusi välja paista lasta. Kuid
niisuguse lihtsa ja tagasihoitud esinemise juures ei kaota
Ruth midagi omast isiklikust
väärtusest. See sünnib just temale; see on kogu ta välimise
olekuga kokku – kõlas; see annab talle koguni isesuguse
aristokratliku peensuse.”
Austatud keelemehe sajanditagune sõna on vanamood-

ne, aga mõte üllatavalt ergas ja
sobiv iseloomustama üht tänapäeva samanimelist naist.
18. detsembril tähistas oma
80.sünnipäeva Keila kauaaegne eesti keele ja kirjanduse
õpetaja ning koolimuuseumi
hea hoidja RUTH KUKNER.
Olgu eelnevad read talle tervituseks ja hinnanguks. Veel
töötab Keila koolides inimesi,
kes Õpetaja Ruth Kukneri tööd
mäletavad. On mälestused ja
mälestuste mälestused.(Sina,
Ruth, tead kõige paremini,
millele ja kellele viimaste sõnadega on vihjatud.)
Soovime Sulle, väärikas
sünnipäevalaps, jätkuvalt head
tervist ja sisukaid päevi!
Endised kolleegid Keila
Gümnaasiumist

Foto:Õov

eeldab.

inimene

„Ta on erandlik, ainus olevus, sest ta ühendab eneses
kaks omadust, mis tõelikus
elus endid näivad välja sulguvat: kõrgema, tõesti meheliku
mõistuse ja naiseliku iseloomu
meeldivuse. Ta on kõrgel kraadil i n t e l l e k t u a a l n e,
selles spetsiaalses tähenduses,
mis sellele sõnale Prantsusmaal antakse, nimelt olevus,
kelle juures mõtlemise võime,
pääaju tegevus äärmiselt edenenud ja kes omale suure hulga teaduslikka ja kirjanduslikka ideesid ning faktisid on
mälestuse salvedesse kogunud. Tal on selle tõttu laialdane eruditsion, mis toredat
mälu oletab.” Nii kirjutab Johannes Aavik, peites end pseudonüümi J.Randvere taha,
1909.aastal oma esseenovellis
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Foto:valdur vacht

Tutvustati luulekogu
17.detsembril toimus Keila
sotsiaalkeskuses Ninell Koidu
uue luulekogu „Armastuse värav” esitlus. Raamat sisaldab
teelise kogemusi ja tõdemusi
Teel Üksiolemisse väljendatuna luules ja piltides. Raamatu
illustraatoriks oli kunstnik
Salme Allikhein.
Üritus toimus sotsiaalkeskuse kirjandusringi tegevuse
raames. Raamatu esitlusele oli tulnud ka luulekogu
illustraator Salme Allikhein,
kelle näitus „Loomine” oli
hiljuti üleval sotsiaalkeskuse
saalis. Luulekogu esitlus oli
kirjandusringi üritustesarjas
juba kolmas - hooaja alguses
toimus kohtumine kirjanik
Erik Tohvriga ning kuu aega
tagasi korraldati kirjastuse
päev, kus igaühel oli võimalik
soodsamalt soetada endale
raamatuid otse kirjastuselt.
Kirjandusring korraldab kindlasti üritusi ka edaspidi.

.
Foto:märt lillesiim
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ohutusnõuded

Aastavahetuse ilutule
teeb Ruf
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Keila aastavahetuse ilutulestik toimub täpselt keskööl
Keila Keskväljakul. Kümne minuti jooksul lendab dünaamilise ülesehitusega vaatemängu
kestel 20-180 meetri kõrgusele
kokku üle 4000 efekti.
Aastavahetuse ilutulestiku
tarbeks on kogutud kokku 70
000 krooni. Raha panevad välja AS Keila Geoloogia, AS
Keva, Tamec Trade OÜ, Belle
Ilusalong, Karontek OÜ, Stiges Oü, ALIBI PUBI (Cordex
OÜ), Play-In Casino, Manovre,
eraisikud Ilmar Kiis ja Armas
Rüütel ning Ruf Eesti AS. Keila linna panus on 20 000 krooni.
Korraldajad panevad pidutsejatele südamele, et kaasa
võetud rakettide kasutamise
järgitaks hoolikalt kasutusju-

hendis toodud ohutusnõudeid
– ennekõike ohutuskaugus,
toote toestamise ja süütamise
viisi nõudeid. Inimmassi keskel ei ole kindlasti rakettide
laskmine ohutu. Keelatud on
joogipudelite lõhkumine. Tühjade pudelite tarbeks pannakse
keskväljakule aastavahetuseks
prügikonteinerid.

- Ilutulestiku süütaja peaks
tootest eemalduma võimalikult kiiresti ja vähemalt
5-20 m (va siseruumides
kasutatava toote - nt
tordiküünla, säraküünla jne
puhul).
- Publiku ohutuskaugus
ilutulestikust peaks olema
alates 30m.
- Mistahes toote süütamisel ei tohi kummarduda
selle kohale. Süüta ilutulestik võimalikult kaugele
ettesirutatud käega.
- Ära kunagi süüta pürotehnikat hoides seda käes.
- Ära kunagi süüta korraga
mitut ilutulestiku toodet.
- Kunagi ära mine kohe tagasi vaatama kohale, kust
pürotehnikat on lastud.
- Ära kasuta toodet, kui
tekib kahtlus, et see ei ole
kvaliteetne - lahtine või
puuduv süütenöör, katkised või kõverad raketivarred jne.
- Enamus tooteid süttib
3-6 sek jooksul. Kui toode
ei ole selleks ajaks käivitunud, ära lähene talle uuesti
enne 15 min möödumist.
- Praaktoode tuleb hävitada vette viskamisega.
Mitte mingil juhul ei tohi
ilutulestikku panna lõkkesse, kaminasse või mujale
tulekoldesse.
- Ära kasuta pürotehnikat
alkoholijoobes või psühhotroopiliste ainete mõju
all!
- Kunagi ära pane ilutulestikku taskusse.
- Ära kunagi sihi või osuta
ilutulestikuga ega viska
seda teise inimese või
muude objektide suunas.
- Ära proovi ise valmistada
ilutulestikku.

KEILA TERVISEKESKUS

reklaamtekst

Lase oma suusad määrida
spetsialistil
ivo lindus
ivo.lindus@havanna.ee

Mis liigub, see kulub,
seetõttu on oluline oma
spordivarustust regulaarselt
hooldada. Veel parem on lasta
seda teha spetsialistidel.
Alates reedest, 21. detsembrist on Keilas avatud
esimene spordipood - HAVANNA sport. HAVANNAS
paneme rõhu justnimelt
spordivahendite hoolduse ja
remondi teenuse pakkumisele
ning seda kõike mõistliku
hinnaga.
Suuski ja lumelaudu
hooldavad oma ala asjatundjad Keila suusaklubist. Klubi
tegutseb juba alates 1998.
aastast, kogenud treeneri
Ülle käe all harjutab käesoleval hooajal üle kolmekümne
lapse. Seniajani pakuti suusahooldusteenust vaid suusaklubi liikmetele ning teistele
sõpradele-tuttavatele, nüüd-

sest hakatakse oma kogemust
jagama kõigile huvitatutele.
Lisaks suusahooldusteenusele pakub HAVANNA talvehooaja spordikaupu, samuti
saab head ning asjatundlikku
nõu, kuidas valida endale sobiv ning taskukohane varustus
ja riietus aktiivseks liikumiseks.

Uus pood asub Keilas
aadressil Haapsalu mnt 57d,
(Rõõmu kaubamajast edasi,
autoteeninduse ja -pesula
ning ehitusmaterjalide poe
vahel).
Olete oodatud
E-R 10-19
L 10-16
Tel. 6512 000

foto: märt lillesiim

Havannas saab hooldada ja osta spordivahendeid

Sport
Keila gümnaasiumi jalgpallurid
Keila gümnaasiumi noored
jalgpallurid esinesid Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel väga hästi.
Karikas võideti teist aastat
järjest.
Kõige nooremad (6.-7. kl.)
saavutasid II koha Saue
Gümnaasiumi järel ja Raasiku Põhikooli ees. 8.-9. klasside arvestuses said Keila
gümnaasiumi poisid tubli III
koha Raasiku PK ja Maardu
Gümnaasiumi järel. 10.-12. kl.
arvestuses saavutati II koht
Kose G järel ja Paldiski VG
ees.
Keila kooli jalgpallurid võidsid ka Eesti Koolispordi Liidu
6.-9. kl. meistriliigas I koha.
Finaalvõistlustel Viljandis

osales 6 võistkonda.
Võidukas võistkonnas mängisid: Henry Rohtla, Jako
Arikainen, Kermo Kiiler,
Martin Kelement, Mart-Mattis
Niinepuu, Priit Danelson, Raido
Leokin, Rando Leokin, Jagnar
Jakobson, Mikk Kelement,
Tõnis Metsson, Toomas Kelo,
Kersten Soldatov.
Suured tänud jalgpallitreene-

ritele ja tublidele lapsevanematele, kes abistasid transpordiga ja elasid mängudele
innukalt kaasa. Aitäh sponsoritele Peeter Danelsonile ja Avo
Fomitsevile, kes aitasid tasuda
sõidukulud nii alagrupimängudele Haapsallu (seal mängis
ka Lars-Erik Raissar 9d) kui ka
Viljandisse.

See hetk, mil saabub jõuluöö
on nagu imeline ootus,
siis hellad mõtted, soovid suus
ja täituma peaks iga soov.

Rahulikke jõule ja tegusat uuta aastat soovib Keila
Tervisekeskuse meeskond

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
„ESIMENE”
Tanel Mõistuse loodusfotode
näitus
3.jaanuar – 3.veebruar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
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
Keila algkooli jõuluhommik

21.detsembril kell 10.00
Keila Miikaeli kirikus
Segakoori „Keila” Kontsert
26.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
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

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
„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!

muud üritused

SE PIDU
Keila kultuurikeskuse kollektiividele.
28.detsembril, kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kogudus
4.advendipühapäev
23.detsember, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
Jutlusetekst: Mt 1:18-24
Keila Miikaeli kogudus
Kaasa teenivad Ääsmäe põhikooli lapsed
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
24.detsembril kell 16.00
Kaasa teenib seenioride
segakoor
Keila Miikaeli kogudus
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
24.detsembril kell 18.00
Kaasa teenib segakoor
„Miikael”
Keila Miikaeli kogudus
Kristuse sündimispüha
25.detsembril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst: Jh 1:1–14
Kell 12.15 segakoor „Kaleva”
kontsert(tasuta)
Keila Miikaeli kogudus
2.jõulupüha
26.detsembril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga,
Talvine leeripüha
Jutlusetekst: Lk 12:8-12
Keila Miikaeli kogudus
1.pühapäev pärast jõule
30.detsembril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst Lk 2:33-40
Keila Miikaeli kogudus
Vana – aastaõhtu jumalateenistus
31.detsembril kell 18.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst Lk 13:6-9
Keila Miikaeli kogudus
Uusaastapäeva jumalateenistus
1.jaanuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst Jh 14:2-14
Keila Miikaeli kogudus

Palju õnne!
70.a.		
		

			

80.a.
			

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

Müüa 4-toal.krt Keilas, VASARA 1, UUS HIND!!! 1 350000
kr. Muudetud. planeering,

Üürile anda heas korras
3-toaline möbleeritud korter
Keilas. Otse omanikult. Telefon
56470640

Otto Ervald

			

Ruth Kukner		

Leili
Nurger’it

Leili
Nurger’it

ja avaldame kaastunnet

Avaldame südamlikku

Südamlik kaastunne Ranno
perele ema, vanaema ja ämma

Leili
Nurgeri

lähedastele

kaastunnet omastele

Perek: Sumbak, Sillat, Vain,

Keila linna Pensionäride

surma puhul

Keller, Lindman

Ühendus

Pereklubi 6. laudkond

Mälestame
Keila Lasteaed Sipsik
töötajat

Leili
Nurger’it
Avaldame kaastunnet lahkunu
lähedastele.
Keila Linnavalitsus

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestus meiega...
KÜ „Põhja 33” elanikud mälestavad
sügavas kurbuses
juhatuse kauaaegset ja väga töökat liiget

Enn Keersalu
ning avaldavad sügavat kaastunnet lesele,
tütrele ja teistele lähedastele.

Südamlik kaastunne Virve

Mälestame armast
Meie südamlik kaastunne

Valentina
Pillerit

Radiku

Lepale venna

Peeter
Kõivu

Tunneme südamest kaasa

omastele

Marinale ja Valerile peredega

Lapsepõlvesõbrad: Joel,

traagilise surma puhul.

Endised töökaaslased

Neeme, Kalev, Priit

Lähemad naabrid perekonnad

tervisekaitsetalitusest

Esse,Himberg,Hütt,Lehtme,
Käärik,Sildvee.

teated

Südamlik kaastunne
Marinale perega kalli

Siiras kaastunne perekond

VENNA

Kaupmehele

ja Annale kalli

POJA

EMA ja
VANAEMA

surma puhul.

surma puhul.

Liivi, Sulev, Mare, Jaanus,

Prk. Talts

Jaan, Katre

aknad vahetatud, aknaga
vannituba. Sat-tv. Panipaik,
parkimiskohad, ilus vaade. Info
tel 5260323

Silvi Baronov
Albina Keerup

92.a.
		

Mälestame

VANA AASTA ÄRASAATMI-

krooni. Võib pakkuda ka veel
mitte päris valmis maja, kui on
olemas ehitusbrigaad, kes lõpetaks. Tel. 566 41 733, e-post:
s6@hot.ee.

Sünnipäevad

Mälestame head naabrit

Kuulutused
kinnisvara

7

muu
Mittekuiv küttepüü koos
transpordiga. Lepapuu 40 cm
450kr/m3. Haavapuu 40 cm
500 kr/m3. Tel. 53410544,
e-post: tauritikerpe@hotmail.
com.

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.

8

Kuulutused
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
PUIDUPOOD
Höövelmaterjal, voodri- ja
põrandalauad, saematerjalid,
liistud, puidukaitsevahendid,
soojustusmaterjalid, muud
ehitusmaterjalid,uksed,
tööriistad. Transport
Kliendikaardiga alati
soodsamad hinnad!

Aitan müüa

sinu kinnisvara

OÜ Deveko Pluss
Haapsalu mnt 57d KEILA
Tel 6044037, 53487421
info@devekopluss.ee
www.devekopluss.ee

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale
Tea Astover
Tel. 510 2335
Vaata meie pakkumisi
www.vestman.ee

AS Harju Elekter soovib kõigile klientidele, koostööpartneritele ja töötajatele head
vana aasta lõppu ning kõike kõige paremat
uueks aastaks.

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

Keila leht avaldab Teie soovid, õnnitlused oma
kolleegidele, sõpradele, klientidele jt.
Keila lehe toimetus töötab pühade ajal tavapärastel
tööpäevadel, ehk 27., 28. ja 31. detsembril.
31.detsembril on lühendatud tööpäev
kell 9.00 – 12.00.
Suletud oleme 24. – 26. detsembril ning 1.jaanuaril.
Sel ajal saate meiega ühendust võtta e – posti teel:
leht@keila.ee
Keila lehe toimetus soovib kõigile lugejaile häid
pühi ja toredat aastavahetust!

foto: bigfoto.com

