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Keila kogudus
valib uut
õpetajat
Peale 18 aastat Keila koguduse teenimist asus Jaan
Jaani uude ametisse Eesti
Politsei peakaplanina.
Selle tulemusena otsitakse Keilasse uut koguduseõpetajat.
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seas

Kultuuripreemial seitse
kandidaati
inimene

Muutused linnajuhtide
seas toimuvad nii Keilas
kui Sauel – Saue linnavolikogu valis uue linnapea
ning Keila linnavolikogu
liige Leino Mägi andis
ametivande Riigikogus.

lk 3

lk 3

vaba aeg

Kaks uut näitust
Harjumaa Muuseumis

Anneli Teimannile
omistati õpetaja metoodiku ametijärk
lk 5
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Liiklusest ja
ohutusest
Selle nädala juhtkirjas annaks sõna
linnakodanikule.
Allpool toodud kirja saatis toimetusele Triin Nõlvak.
„Autojuht, kes sa 14. jaanuari õhtul kella 18-19 vahemikus sõitsid mööda Keila mnt kesklinnast Keila Tervisekeskuse suunas ja ei pidanud vajalikuks endise
politseijaoskonna juures oleva ülekäigukoha juures
seisma jääda, et kõnniteed ületanud 10.a tütarlaps ja
tema vanaema saaksid juba alustatud teeületamist
lõpetada, vaid sõitsid edasi... Olen teed ületanud 10
aastase tüdruku ema ja soovin sulle öelda, et olen
sulle väga tänulik, et tüdruk, kes sinu möödasõidu
tagajärjel sõidutee keskele kukkus, on elus ja terve.
Väga palun, et suhtuksid liikluseeskirjadesse, kaasliiklejatesse ja jalakäijatesse austavalt.
Meil kõigil on keegi, kes ootab meid koju ...“
Liiklusviisakuse teemaga haakub ka Kruusa tänava
ümbersõidu temaatika. Veidigi aega Kruusa ja Pargi
tänava ristmikul valvates näeb lausa uskumatut
nahaalsust. 30 km/h tundub mõnele kaasliiklejale
ikka lausa seismisena ning tingimata tuleb sooritada
möödasõit. Rääkimata sellest, et Ehitajate tee kaudu
sõitmine näib eriti pika ringina – tihti eiratakse Pargi
tänava otsas olevat keelumärki. Jala käimine on
seal lausa julgustükk.
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foorumist

Teine rongipeatus Keilasse
foorumist
Keila linnalehest sai lugeda,
et Saue ja Laagri kandis avatakse peagi 2 uut rongipeatust. Arvestades, kuidas
Keila on laienenud (LoodeKeila ja Tammermaa ka ju
siinsamas), siis teeksin ettepaneku ka Keilasse 1 lisa
peatuskoht teha, asukohaga
kusagile Rõõmu kaubamaja
kanti, sealtkandi linnaelanikud oleksid kindlasti tänulikud!
Kessu
www.keila.ee foorum
Uute peatuskohtade rajamine on kindlasti üks viis, kuidas
reisirong saab paindlikumalt
vastu tulla ajas muutuvatele
liikumisvajadustele, ehk siis
kui tekivad uued elurajoonid
või töökohad. Käesoleval aastal ehitab Elektriraudtee AS
välja kolm täiesti uut peatuskohta – Saue vallas Padula ja
Urda ning Tallinna linnas Kitseküla. Uute peatuskohtade
rajamine saab teoks tänu
ERDF vahenditest finantseerimisele. Kindlasti püüame ka
tulevikus oma tegevusareaalis

Foto:internet

ringi vaadata, kas kusagile on
täiendavaid peatuskohti vaja
ning seejärel leida ka võimalikku finantseerimislahendust.

Kuldar Väärsi
Juhatuse liige
Elektriraudtee AS

Kas lisa rongipeatus aitaks?
• Tallinnast Keila suunas liigub igal tööpäeval 26 rongi, Keilast
Tallinna 28. Lisaks kiirrongid, millel Keilas lõpp- ja alguspeatus.
• Neist 26 rongist jätkab Keilast Paldiski suunas teed 12, Riisiperre läheb 8 ja ainult Keilani sõidab 6.
• Raudtee hargneb pea kohe Keila jaamast väljudes, seega
juhul kui rajada uus peatuskoht Rõõmu kaubamaja taha,
saaksid seal peatuda vaid Paldiski suunal sõitvad rongid, mida
on kokku vähem kui pool Keilat läbivate elektrirongiliinide
koguarvust.

Kasulik teada

Mis toimub Kruusa tänava piirkonnas?
Viimasel ajal on seoses
Haapsalu maantee liikluseks
sulgemisega paljud linnakodanikud avaldanud pahameelt
kehvade liiklusolude üle ümbersõidu piirkonnas. Kuna

Kruusa ning Pargi tänavad on
niigi kehvas seisukorras, siis
tavapärasest oluliselt suurem
liikluskoormus on oma töö teinud ning liigelda on selles piirkonnas väga kehv.

Keila linna teedetänavate
aastaringse hooldamise leping
on sõlmitud AS Jaakson&Koga, töid teostab reaalselt aga
AS Keva.
Kruusa tänava kandis toi-

muva kohta räägivad AS Keva
juht Rein Siim, tulevikuplaanidest annab ülevaate abilinnapea Enno Fels.

enno fels,

kommentaar

keila abilinnapea
võimalik kuiva augu puhul;
1. täita freesasfaltiga.

rein siim
as keva juht
Püüame anda endast
parima. Tänavate seiret
tehakse igapäevaselt meie
hooldusmeeste poolt. Kui
on näha, et tekkimas või
tekkinud on augud, siis on
kolm võimalust:
2. täita kuuma asfaltiga talvel ei ole võimalik;
3. täita külma asfaltiga -

Keila nädalaleht

kommentaar

Kruusa tänavale oleme
pannud kokku mitukümmend tonni freesasfalti, kuid see sõidetakse
praeguse ilmaga aukudest
kohe jälle välja. Probleem
on selles, et tänav, mis juba
kaks aastat ootab remonti,
on hetkel ajutiselt väga
suure koormuse all. Leping
on Jaakson&KO ning Keila
linna vahel siiski tehtud, arvestades tänavate normaalset ekspuateerimist, praegu
sellega küll tegu ei ole.
Hetkel saab paluda Keila
elanikelt vaid kannatust. Kui
pidada kinni kiiruspiirangu-

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

test ning valida sõidukiirus
vastavalt teeoludele, siis
ei juhtu ka autoga midagi
hullu.Löökaukudest suurem
probleem on ju tegelikult
jalakäijad. Rohkem kui mõni
lõhutud autosild vaevab
see, et paljud lapsed käivad
koolis sealtkaudu. Vihmaga
pori, külmaga kõnniteede
puudumise tõttu on tõsine
oht sattuda autode rataste
alla.
Oleme paigaldanud lisaks nõutud liiklusmärkidele täiendavaid märke, kuid
paljud juhid neist ei hooli.
Näiteks eriatakse Pargi tn
otsas olevat keelumärki ega
peeta kinni ümbersõiduskeemist.

vastutav väljaandja:
doris matteus

Mida peaks inimene
tegema, kui ta avastab
löökaugu, mis on või võibolla ohtlik?
Sellest võib teada anda
AS Keva e-posti aadressil
keva@hot.ee või Keila linnavalitsusse.
Mida peaks inimene
tegema, kui ta on auto
tähistamata august läbi
sõites ära lõhkunud?
Juhul kui auk on tõepoolest tähistamata, siis
peaks jääma augu juurde
ja juhtumist politseile teada
andma. Tagantjärele on
raske midagi tuvastada.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine häirib
kindlasti linna tavapärast
liiklust. Porisel ajal on
olukord halb eriti jalakäijatele - piirkonnas puuduvad
ju ka kõnniteed. Tänavad
on halvas olukorras (eriti
tugevalt on amortiseerunud Kruusa tänav) ja neid
remontida praegustes
ilmaoludes keeruline.
Kaeve- ja trassipaigaldustöödel tehakse siiski
kõik, et ebamugavused
oleksid võimalikult lühiajalised. Paraku sellise mahuka
projekti realiseerimine
nõuab paratamatult teede
osalist sulgemist. Küll aga
ei kesta selline olukord

Kojukanne:
as express post

kaua, peale kaevetöid
alustatakse juba piirkonna
tänavate rekonstrueerimist.
Haapsalu mnt uuendamise tööprojekt on
valmimas ja antakse projekteerijate poolt üle veel
jaanuarikuus, seejärel saab
välja kuulutada riigihanke.
Töödega on kavas sõltuvalt ilmastiketingimustest
alustada juba märtsis-aprillis. Kevadel alustatakse ka
Kruusa tänava ja selle ümbruse teetöödega. Kruusa
tänaval vajab uuendamist
teealus ning tuleb rajada
sajuvee kanalisatsioon.
Kavandatav Pargi tänava
läbimurre sunnib osaliselt
tänava asukohta muutma.
Ehitatakse kõnniteed, ligipääsutee uuele lasteaiale,
lahendatakse Pargi-Tamme
ristmik jne. Tööd on väga
mahukad, kuid tulemusena
saab 2008. aasta jooksul
korrastatud suur osa probleemsest piirkonnast.

Trükk:
as printall
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Lühidalt

Seitse kandidaati Keila linna
kultuuripreemiale
Keila linna 2008.
aasta kultuuripreemiale esitati 8 taotlust kokku kuue üksikisiku
ja
ühe
organisatsiooni nimega.
Kandidaatideks on esitatud
Kerttu Soans, Maret Pärnamets, Tarmo All, Priit Idarand, Silvi Kalda, Vambola
Kaldre ning Keila Koerasõprade Klubi Ipson.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel, mis toimub 22. veebruaril.
Preemia suurus on sel aastal 130 895 krooni. Kultuuripreemia saaja või saajad otsustab linnavolikogu kultuurikomisjon.

Saue linnapeaks sai
Orm Valtson

kommentaar
Kandidaadid 2008. aasta
Keila linna kultuuripreemiale on:
•
Kerttu Soans, lastekirjanik ja filmirežissöör.
Esitaja: Aivar Põldvee
•
Maret Pärnamets,
Keila Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja
Esitajad: Ühe taotluse esitas Keila linnavalitsuse spordi- ja huvinõunik Jaanus Väljamäe,
teise
MTÜ
Kultuuriguru nimel juhatuse
liige Tiit Laur, kaastaotlejatena noortekeskuses fotoringi
õpilane Kertu Paalaroos, Tallinna Lastehaigla psühholoog
Marileen Olenko, Keila Gümnaasiumi huvijuht Kai Kulbok, Harjumaa Muuseumi

majandusjuhataja Urmas Veersalu, Vikerkaare lasteaia õpetaja Heli Iljašenko ja Noortekeskuse
juhataja
Tiina
Sinijärv.
•
Tarmo All, kes vallutas möödunud aasta 1.augustil
esimese keilalasena Lenini
mäetipu (7134m).
Esitajad: Heli Nurger ja Urmas Veersalu
•
Priit Idarand, spordi- ja terviseliikumise ürituste
korraldaja Keilas
Esitajad: Mart Jakobson,
Urmas Paejärv ja Urmas Veersalu
•
Silvi Kalda, kunstnik
Esitaja: Mairoos Kala (avaldust toetasid mitmed Keila
Gümnaasiumi õpetajad).
•
Vambola
Kaldre,
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Saue linnavolikogu valis
eelmisel neljapäeval linnapeaks Reformierakonda kuuluva senise volikogu esimehe
Orm Valtsoni ja kinnitas uue
linnavalitsuse koosseisu.
Saue linnavalitsuse liikmeteks said Rafael Amos, Jüri
Tümanok, Vello Toomik, Mati
Uuesoo. Abilinnapeadena jätkavad ametis Rafael Amos ja
Mati Uuesoo.
Saue linnavolikogu avaldas
mullu 22. novembril linnapea
Ero Liivikule umbusaldust,
põhjendades seda Liiviku ebakompetentsusega linna juhtimisel.

Eelmise aasta kultuuripreemia saaja Otto Pruuns
Keila jaamahoone restaureerija
Esitajad: Enno Fels, Leino
Mägi, Mati Mandel, Aivar

Põldvee ja Rein Siim
•
Keila Koerasõprade
Klubi Ipson
Esitaja: Eero Lall

uudis

Volikogu liige kaebab Keila linna peale
Keila linnavolikogu fraktsioon Tasakaal
fraktsiooni esimehe Ago Kokseri isikus
pöördus möödunud aasta detsembrikuu
lõpus Harju maavanema poole taotlusega
algatada järelevalevemenetlus Keila linna
suhtes.
Palve sisuks on kaebus 18.
detsembril 2007. a Keila linnavolikogu poolt vastu võetud
Keila linna 2008. aasta eelarve
üle.
Nimelt leiab fraktsioon Tasakaal, et linnaeelarves ei kajastu nõuetekohaselt Keila linna kohustused Rootsi Energia
Agentuuri ees ehk Riigikohtu
poolt eelmise aasta oktoobris
Keila linnalt välja mõistetud
Paldiski katlamaja ehituseks
1992. aastal võetud laen. Ago

Kokser: „Keila linnavolikogu
poolt vastu võetud Keila linnavolikogu määruse kohaselt ei
kajastu Keila linna 2008. aasta
eelarves Keila linna kohustused Rootsi Energia Agentuuri
(STEM) ees summas 20 694
804. Keila linnavolikogu on jämedalt rikkunud Valla- ja linnaeelarve seadust.“
Kommenteerib Keila linnavolikogu esimees Andrus
Loog.

Leino Mägi on riigikogu
liige

kommentaar

andrus loog,
keila volikogu esimees
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog:
Ei hakka siin üle kordama
kogu selle protsessi ebaõiglust Keila linna vastu.
Mulle jääb Ago Kokseri
avaldus Harju maavanemale sügavalt arusaamatuks
mitmel põhjusel.
Ago Kokser on pikaajalise
volikogu kogemusega ja
olnud ka mõni aasta Keila
linnapea. Ligemale 10 aastat kohaliku omavalitsuste
otsuste juures olemist võiks
anda arusaama, kuidas
ja kus mingid otsused
sünnivad. Ago Kokser, olles

volikogu liige, omab mitte
ainult võimalust, aga ka
kohustust osaleda volikogu
töös. Ei fraktsioon Tasakaal
ega selle juht pole eelarve
kahe lugemise käigus ei
rahanduskomisjonis ega ka
volikogu laua taga teinud
ühtki parandus- ega muudatusettepanekut. Sisuliselt
kaebab Ago Kokser iseenda
peale, ei teinud ta ju ettepanekuid ega hääletanud ka
eelarve vastu.
Linnaeelarves kajastatakse
kõik antud eelarveaasta tulud, kulud ja investeerimistehingud. Linna finantskohustused peavad kajastuma
bilansis, mitte eelarves.
Kuna laenu tagasimaksmise
küsimuses ei ole veel konkreetset kokkulepet saavutatud, siis ei ole hetkel mingit
alust, millele tuginedes
2008. aasta eelarvesse vastavaid kulutusi planeerida.
Tõepoolest ei ole kavan-

datud maksta kogu linnalt
välja mõistetud summa ära
2008. aasta linnaeelarve
omavahenditest. Võlausaldaja ei ole kunagi ka sellist
nõudmist esitanud. Kui
laenu tagasimaksmise osas
konkreetsed kokkulepped
sõlmitud saavad, siis tuleb
kahtlemata viia sisse muudatused ka linnaeelarvesse.
Täna aga ei ole selleks
mingit alust.
Kohtuotsust aksepteerib
Keila linn igati ja kajastab kõnealust kohustust
kindlasti 2007. aasta
aastaaruandes linna bilansi
koosseisus.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

14. jaanuaril andis ametivande
riigikogu asendusliige Leino
Mägi, kes asendab Eesti Maaülikooli rektoriks valitud Mait
Klaassenit. Riigikogus hakkab
Leino Mägi osalema maaelukomisjoni töös.
Seoses Leino Mägi saamisega
riigikogu liikmeks peatuvad
ka tema volitused Keila linnavolikogus. Asendusliikmena
saab volikogu liikmeks Tarmo
Tamjärv.
Leino Mägi kuulus ka parlamendi eelmisse koosseisu.
Seni töötas ta sihtasutuse Keila Terviserajad juhatuse liikmena ning oli Keila linnavolikogu liige.
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Linn otsib projekteerijat ja parkide
hooldajat
Keila Linnavalitsus otsustas eelmisel nädalal korraldada kaks riigihanget:
haljasalade hooldaja ning
Vasara tänava rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks.
Vasara tänava rekonstrueerimise
tööprojekti
koostamise tähtaeg on 1.
juuli 2008.
Tööprojekt peab kajastama muuhulgas uue teekatte
ehitamist, kõnnitee ja äärekivide uuendamist, sajuvee
ärajuhtimist teelt, parkimiskohtade loomist, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, liikluskorraldust.
Keila linna parkide ja
haljasalade
aastaringne
hooldaja on plaanis leida
järgnevaks 3 aastaks.
Hooldamisele antavate
kõrgeima
hooldusklassi
haljasalade kogupind linnas
on 77 500 m2. Sinna hulka
kuuluvad Keskpark, Paldiski mnt äärsed alad, Keila
lauluväljaku ja staadioni ala
ning ala Tiiru tänava, raudtee, raudteejaama ja kultuurikeskusega vahel. Nendel
aladel nõuab linn igapäevast
prahist koristamist, langenud lehtede koristamist (lehehunnikud veetakse ära
peale töö lõppu), kuivanud
okste ja mahalangenud

venekeelne veerg

Koostati jäätmealane
infovoldik

linnavalitsus teatab

puude eemaldamist ja utiliseerimist, pargi- ja kõnniteede igapäevast puhastamist
ja
korrashoidu.
Lauluväljakul lisanduvad
kohustustesse muuhulgas
pinkide puhastamine ja
nende korrasoleku kontroll,
lava ja kiviplatsi puhastamine ja korrashoid.
II hooldusklassi haljasalasid on Keilas 78 500 m2
ja III hooldusklassi haljasalasid 24 800 m2 ning mõned eraldi objektid.
Lisaks hakkab hanke
võitja tegelema hekkide pügamisega, linna tänavainventari hooldusega, 20 000
ruutmeetri pargiteede talvise hooldusega ning mänguväljakute hooldusega.
Mõlemad riigihanked on
tänaseks välja kuulutatud.

Keskkonnaministeeriumi
Jäätmeosakond on koostanud
jäätmehooldusalase voldiku,
mida on võimalik paberkandjal
ka Keilas saada. Voldikud on
nii eesti- kui venekeelsed.
Keilas on voldikud saadaval
linnavalitsuse infoletis, kultuurikeskuses, tervisekeskuses, sotsiaalkeskuses ja Keila
lehe toimetuses.
Voldikut on võimalik näha
ka Keskkonnaministeeriumi
kodulehel.

Сегодня в номере

foto: valdur vacht

Abipolitseinikud kohtusid
linnapeaga
Keila linnapea Tanel Mõistus ja kolm linna aktiivsemat
abipolitseinikku allkirjastasid
16. jaanuaril käsunduslepingud, millega määrati kindlaks
abipolitseinike avaliku korra
kaitsmisse kaasamise tingimused ja ulatus.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Marek Saare sõnul on Keilas registreerunud abipolitseinikuks paarkümmend inimest,
neist enamus pani ennast kirja
pärast mulluseid aprillisündmusi. „Linnapeaga käsunduslepingu sõlminud Kalev San-

der, Matti Sikka ja Genadi
Ovsjannikov on neist aktiivseimad,“ ütles Marek Saar.
Linnapea kabinetis toimunud kohtumisel vesteldi kohvitassi juures abipolitseinike
tööst ja turvalisuse tagamise
võimalustest. Linnapea tundis
huvi, millega linn saaks abipolitseinike tegevust veel toetada.
Abipolitseinike
tegevuse
toetamiseks on Keila linna
2008.aasta eelarves planeeritud kokku 60 000 krooni.

foto: valdur vacht

Eakad said maamaksusoodustust
Keila Linnavalitsus otsustas osaliselt maamaksust
vabastada 307 pensionäri ja
10 represseeritud isikut.

Maksuvabastuse suurused
on sõltuvalt maa suurusest
vahemikus 121-450 krooni.

Keila Vesi aktsiakapital 69,24 miljonit
Keila Linnavalitsus suurendas AS Keila Vesi aktsiakapitali 3 000 000 krooni
võrra, mille tulemusel on

AS Keila Vesi aktsiakapitali
suurus nüüd 69 240 000
krooni.

foto: valdur vacht

Pildil vasakult : Tanel Mõistus, Marek Saar, Kalev Sander,
Matti Sikka ja Genadi Ovsjannikov.

Krimiuudised
Politsei

110

31.detsembril peeti Haapsalu mnt 15 juures kinni autojuht, kes juhtis mootorsõidukit
ajal, mil juhtimisõigus oli temalt
kohtu poolt ära võetud. Juhi
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
01. jaanuaril peeti Tallinna
mnt-l kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
02. jaanuaril varastati
Tallinna mnt 13 maja hoovist
sõiduauto Mazda 626 reg. nr
902ANV.
03. jaanuaril varastati Rõõmu Kaubamajas leti pealt kahe
tundmatu noormehe poolt
kuldehteid.
03. jaanuaril varastati Pae
9 Säästumarketi parklas jalg-

rattahoidjast lukustatud 7-käiguline jalgratas GIANT 820.
07. jaanuaril varastati
avaldaja rahakott, milles olid
erinevate pankade deebet- ja
krediitkaardid, ID kaart, juhiluba, haigekassakaart ja sularaha. Hansapanga kaardiga võeti
hiljem avaldaja arvelt välja sularaha.
07. jaanuaril varastati Pargi 30 Keila haigla sekretäri
ruumist valevõtme kasutamise teel isiklikke ja haigla asju.
Tööruumist käekotist varastati
rahakott, milles oli sularaha,
ID-kaart, EV pass, Hansapanga
kaart, HansaNeti paroolikaart.
Samuti varastati punast värvi
mobiiltelefon Samsung.
07. jaanuaril lõhuti Tamme 2B ära kaks akent, teler ja
mööblit ning varastati majast
Digibox “VIASAT” ning interne-

tiblok “KÕU “. Antud kuriteos
kahtlustatavad on kinni peetud
ja nende suhtes on alustatud
kriminaalmenetlus.
07. jaanuaril peeti Kruusa
11A juures kinni joobes juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
12. jaanuaril peeti Ülejõe
tee 2 Keva tanklas kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
13. jaanuaril varastati Keila Tervisekeskuses riidekapist
avaldajale kuuluv kuldkett ja
mobiiltelefon NOKIA E50-1.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 41 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.
g4s

1911

07. jaanuaril kell 00.26 –
Sõiduauto juht joobes. Üle antud politseile.
07. jaanuaril kell 16.05 –
Statoili tanklas kinni peetud
kaks varast. Üle antud politseile.		
10. jaanuaril kell 10.00 Ulla kohvikus joobes meeskodanik. Minema saadetud.
11. jaanuaril kell 22.40 Lauluväljakul kogunevad noored.
13. jaanuaril kell 21.50 - Miki
lasteaia jalgvärav lõhutud.

Кейлаская община
Михклиской
церкви
выбирает
нового пастора
После
18-летней
службы в Михклиской
церкви пастор Я.Яани
получил предложение
занять место главного
капеллана Эстонской
полиции. 13 января в
Домском соборе состоялось его посвящение в
новую должность. Тем
самым должность пастора
Михклиской
церкви была объявлена
вакантной, и для заполнения вакансии до назначенного срока (10
января) поступило два
заявления: от Й.Сийма,
пастора
общины
Харью-Мадизе, и от
М.Роотса, пастора общины
Хяэдемеэсте.
Церковный совет, в
полномочия которого
входит выбор нового
пастора, соберется на
заседание 3 февраля.
(стр. 5)
Инфобуклет о сортировке мусора
Отдел Министерства
охраны окружающей
среды, занимающийся
вопросами сбора и хранения отходов, составил информационный
буклет, который возможно получить и в нашем городе. Инфобуклеты
имеются
на
русском и на эстонском
языке. Инфобуклеты
можно получить в мэрии на первом этаже, в
центре культуры, в
оздоровительном центре, в социальном центре и в редакции городской газеты. (стр. 4)
Новым мэром Сауэ
стал Орм Валтсон
В четверг на заседании городского собрания Сауэ был выбран
новый мэр, которым
стал член партии реформ Орм Валтсон. На
этом же заседании был
утвержден состав городского
правительства. В связи с тем, что
до этого Орм Валтсон
выполнял обязанности
председателя горсобрания, на следующем заседании горсобрания
будет избран новый
председатель. (стр. 3)
Новые выставки
Начиная с 10 января,
в музее Харьюского уезда открыты две новые
выставки:
выставка

Банка Эстонии «Своя
страна, свои деньги:
история эстонских денег» и выставка «100
лет
Товариществу
эстонской
литературы». Экспозиция Банка
Эстонии получила первую премию на фестивале эстонских музеев в
Нарве, который состоялся осенью 2007 года.
Выставка объединяет
различные материалы,
которые рассказывают
о денежных единицах и
прочих
платежных
средствах, действовавших на территории
Эстонской республики,
в том числе и в период
до образования Банка
Эстонии. Вторая выставка посвящена истории деятельности Товарищества
эстонской
литературы в период с
1907 по 1940 годы. (стр.
6)
Новости городского правительства
•
Мэрия приступила к поиску фирм,
которые возьмут на
себя обязательства по
реконструкции улицы
Вазара (ремонт дорожного покрытия, прокладка тротуаров, строительство стоянки) и
уход за зелеными насаждениями в городе.
•
Городское правительство приняло решение о частичном
освобождении от земельного налога 307
пенсионеров и 10 человек, пострадавших от
репрессий.
•
Городское правительство увеличило
акционерный капитал
АО «Кейла Веси» на 3
000 000 крон. Общий
акционерный капитал
составил 69 240 000
крон. (стр. 4)
Каток в Молодежном центре
В прошлую субботу
члены
городского
«Лайонс-клуба» приступили к строительству катка во дворе Молодежного центра. В
случае благоприятных
погодных условий покататься на коньках
можно будет уже в ближайшее время. (стр. 6)
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Keila kogudus valib uut õpetajat
anneli pärlin

Peale 18 aastat Keila koguduse teenimist kutsuti õp. Jaan
Jaani uude ametisse Eesti Politsei peakaplanina ning ta õnnistati ametisse 13. jaanuaril
Tallinna Toomkirikus. Tema
uus ülesanne on üles ehitada
politseiametnikele suunatud
kaplaniteenistus Eesti Politseis.
Selle tulemusena kuulutas
EELK Konsistoorium (kirikuvalitsus) detsembris vakantseks Keila koguduseõpetaja
ametikoha ning määras kandideerimisavalduste esitamise
tähtajaks 10. jaanuari sel aastal. Tähtajaks laekus Konsistooriumisse kaks avaldust sooviga
kandideerida
Keila
koguduse õpetajaks. Peapiiskop Andres Põder andis kandideerimisloa mõlemale kandidaadile: EELK Harju-Madise
koguduse õpetaja Joel Siimule
ning EELK Häädemeeste koguduse õpetaja Marek Rootsile.
Kirikuseadustiku kohaselt

valib kogudusele uue õpetaja
koguduse nõukogu. Valimiskoosolek toimub 3. veebruaril
peale jumalateenistust, koosolekut juhatab Lääne-Harju
praost Jüri Vallsalu. Et kandidaadid oleksid nõukogu ees
võrdses seisus, peavad nad
mõlemad Keila kirikus proovijumalateenistuse. Õp. Joel Siimu proovijumalateenistus toimub 20. jaanuaril kell 11 ning
Marek Rootsi proovijumalateenistus 27. jaanuaril kell 11.
Need jumalateenistused on
avatud kõikidele. 28. jaanuari
õhtul toimub koguduse nõukogu täiendav koosolek, kus
kuulatakse ära kandidaatide
nägemused koguduse teenimi-

kogudus arvudes
2007.aastal:
toetas nimelise annetusega
koguduse tegevust 459
inimest , ristiti 35 last ja
täiskasvanut, leeritati 31
noort, laulatati 3 abielupaari, maeti 29 inimest

sest ja tulevikust.
Koguduse järgmine õpetaja
astub ametisse valimistulemuste kinnitamise hetkest.
Koguduseliikmetel on võimalus avaldada oma arvamust
nõukogu liikmetele, keda nemad eelistaksid näha Keila koguduse järgmise õpetajana.

valimiste kronoloogia
20. jaanuar – õp. Joel Siimu proovijumalateenistus
27. jaanuar – õp. Marek Rootsi proovijumalateenistus
28. jaanuar – kandidaatide enesetutvustus koguduse
nõukogule
3. veebruar – koguduse nõukogu valib kogudusele järgmise
õpetaja
5. veebruar – EELK Konsistoorium kinnitab valimistulemused
oma korralisel koosolekul
Keila Miikaeli kirik

Foto:kertu paalaroos,

Noorte keskel töötamine hoiab noorena
kroon@keila.ee

Keila kauaaegsele käsitööõpetajale Anneli Teimannile
omistati eelmise aasta lõpus
õpetaja – metoodiku ametijärk. Keila gümnaasiumis hetkel rohkem kõrgeima kvalifikatsiooniga õpetajaid ei ole.
Mis juhtis ta just selle erialani,
mis hoiab õpetajat sedavõrd
palju aastaid koolis ning millised on tema mõtted oma õpetatavast ainest – Anneli Teimanni küsitles Kadi Kroon.
Palun rääkige oma haridusteest. Miks otsustasite
õpetajaks hakata ja miks
just käsitöö valisite?
Peale Keila I keskkooli lõpetamist läksin edasi Tallinna
Pedagoogilisse
Instituuti
(praegu Tallinna Ülikool) käsitööd õppima. Valisin ma selle
tee sellepärast, et käsitöö mulle väga meeldis ja see oli ka
koolis minu lemmikaine. Õpetajaks ma niiväga ei tahtnudki
saada aga ega mul selle vastu
ka midagi ei olnud. Kooli ajal
töötasin paar suve lasteaias,
nii et väike lastega töötamise
kogemus oli mul olemas. Keilasse tulin õpetama 1971. aastal ning ülikooli lõpetasin
1973.
Kuidas Te suhtute tänapäeva tööõpetusse?
Praeguse õppekava järgi on
läinud töö vabamaks, hästi
palju on koolidel endil otsus-

tada ja teha. Määratud on vaid,
et igal aastal peab olema kodundus ja õmblemine, kuid
ülejäänud valdkonnad on õpetaja enda otsustada, mida ja
kui palju millalgi õpetada. Sisse on tulnud ka palju uusi tehnikad nagu viltimine, siidimaal, paelte punumine jne.
Kõike muidugi ei jõua, aga kui
õpilased üksmeelselt soovi
avaldavad, siis ikka püüame
aega leida ka uute tehnikate
jaoks. Preagu luuakse uut õppekava, mille järgi tekib võimalus ka poistele õpetada kodundust ja käsitööd.
Mida peate ise tähtsaks
lastele õpetada?
Eesmärk on, et ese, mis õpilased valmis teevad, on selline,
mida nad ka kasutavad. Õpilastega koos valime sellise eseme, et see oleks pop ja et nad
tahaksid seda teha. Praegu on
näiteks suur sallimood. Sall
võib küll tunduda lihtne, aga
ta on moes ja praktiline ning
seda saab kohe kandma hakata. Siis aga tekib jälle see mure,
et pole näitustele midagi saata
- kõik tööd lähevad kohe kasutusse.
Kuidas ajaliselt on tunnid
jaotatud? Kas õpilased jõuavad töödega valmis?
Me oleme töid muutnud nii
palju väiksemaks, et maksimaalselt oleks võimalik tunni
ajal valmis teha. Enam me näiteks ei koo kahte sokki, vaid

ühe päkapikusoki. Iga õpilane
valib, kui suure soki ta teeb,
vastavalt oma kudumiskiirusele. Õmblemises ei tehta ka
väga keerulisi esemeid. Seitsmendas klassis teeme lihtsa
särgiku, kus peal õpime ära
teatud tehnoloogiad, kantimised, palistused jne. Kindlat kohustust õpilastel ei ole, et siin
on lõige, sellise pead tegema,
ka lihtsat lõiget annab väga
vahvalt disainida. Tänapäeval
on valikuvõimalusi rohkem.
Mis teid oma töö juures
on nii kaua hoidnud ja edasi
hoiab?
Ilmselt mulle lihtsalt meeldib õpetamise töö. Samas vahel olen täiesti tüdinenud,
kuid siis jälle tunnen suurt vaimustust, kui midagi hästi välja
tuleb, või kui näen, et minu
vaimustus kedagi nakatab. Ja
noorte inimeste keskel on hea
töötada, hoiab ennast ka noorena.
Soovite õpetuseks midagi
lisada?
Väga tore oli see, et kui
mulle metoodiku ametijärk
omistati, siis koolis peeti seda
oluliseks. Selline tänuavaldus
oli väga meeldiv. Keila kool on
olnud minu ainuke töökoht
ning mul on olnud väga head
õpilased ja kolleegid. Olen olnud Keila patrioot ja püüdnud
alati olla ka omaltpoolt koolile
abiks. Keila kool on väga vahva.

Lühidalt
Harjumaa 2007. aasta iive oli jätkuvalt
positiivne

inimene

kadi kroon
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2007. aastal registreeriti
Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel
maakonnas 1626 sündi, mis
on 215 last enam kui 2006.
aastal. Möödunud aastal suri
Harjumaal 1087 inimest, seega on maakonna iive jätkuvalt
positiivne.
2007. aasta jooksul sündis
Harjumaal 818 poissi ja 808
tüdrukut. Kõige rohkem
lapsi sündis möödunud aastal
Viimsi vallas - 201, Rae vallas
sündis 146, Harku valda tuli
juurde 144, Maardu linna 126
ja Saue valda 102 uut ilmakodanikku.
Esmasündinuid oli 715,
teisi lapsi 581, kolmandaid
249, neljandaid 51, viiendaid
15, kuuendana sündis 8 ja
seitsmendana 3 last. Oma
perre kaheksanda, üheksanda,
kümnenda ja kaheteistkümnenda lapsena tuli igaüht
ilmavalgele üks põngerjas.
Kaksikuid sündis 21 paari,
sellest õdesid 5 paari, vendi 4
ja õde-venda 12 paari.
Surmaakte koostati läinud
aastal 1087, mehi suri 511,
naisi 576. Lahkunute keskmine vanus oli 72,5 aastat.
Mehed elasid keskmiselt 68 ja
naised 77 aastaseks.
Harju Maavalitsus

Heategevuslik
veespordihommik

Anneli Teimann

Foto: valdur vacht

õpetaja - metoodik
Mida kujutab endast
õpetaja – metoodiku
ametijärk?
Õpetaja-metoodik on õpetajaametis kõige kõrgem
kvalifikatsioon. Õpetaja
– metoodiku ametijärk
omistatakse vabariikliku
atesteerimiskomisjoni poolt.
Selleks, et metoodikuks
saada, peab õpetajal olema
vähemalt viimased 5 aastat
omistatud vanem – õpetaja
ametijärk. Metoodiku ametijärk ei ole igavene, atesteerimine toimub iga 5 aasta

tagant ja kui dokumente
uuesti ei esitata, langetakse
1 järk allapoole.
Lisaks peab õpetaja selleks,
et metoodiku ametijärku saada, olema teinud
erinevaid erialaseid töid. Nt
juhendanud pedagoolilise
praktika läbijaid või noorpedagooge; osalenud õppeasutuse arendustegevuses
; koostanud, retsenseerinud
pedagoogilist uurimustööd;
välja töötanud või retsenseerinud, avaldatud õppevara üleriigilisel tasandil jne.

Juba seitsmendat aastat järjest korraldab Keila
Lions Klubi heategevuslikku
veespordihommikut, kuhu on
oodatud kõik osalema.
Eelnevatel aastatel on ürituse tuludest toetatud Keila
piirkonna lapsi neile ujumiskursuste korraldamisega ja
Keila paljulapselisi peresid
neile ujulapääsmete kinkimisega.
Üritusel on kavas palju
lustlikke mänge ja võistlusi nii
väikestele kui suurtele. Saab
proovida oma võimeid 50m
distantsi ujumisel, liutorust allaliuglemise kunstis,
kombineeritud teateujumises,
vesikorvpallis. Väiksematele
toimuvad eraldi tegevused
lastebasseinis. Lisaks vesiaeroobika, mullivann ja saunad.
Lustida aitavad üllatuskülalised. Võistlusaladel on välja
pandud parimatele auhinnad.
Kutsume kõiki osalema sportlikul ja tervistaval
heategevuslikul üritusel 27.
jaanuaril kell 11.00 – 13.00.
Pileti hind 80.- krooni, alla
10aastased tasuta. Kohtumiseni veespordihommikul.
Keila Lions Klubi
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vaba aeg

Uued näitused Harjumaa
Muuseumis
keila leht

foto: urmas veersalu

krooni valmistamisest ja selle
käitlemisest Eesti Pangas enne
ringlusselaskmist. Külastajad
saavad detektori abil tuvastada
oma isiklikus rahakotis leiduvate kupüüride õigsust. Veebruari viimasel nädalal saab näitusel vaadata ka uut, Eesti
Vabariigi 90ndale aastapäevale
pühendatud meenemünti. Näitus jääb avatuks kuni 2. märtsini.
Näitus „Eesti Kirjanduse

Selts 100“ tutvustab Eesti Kirjanduse Seltsi ajalugu.
Väljapanek annab ülevaate
EKS-i asutamisest ja asutajatest, tähtsamatest ja olulisematest tegemistest aastatel
1907 – 1940 ning EKS-i tegevusest tänapäeval. Näituse
koostas EKS-i endine teadussekretär Krista Ojasaar.
Näitus jääb avatuks kuni
10. veebruarini.

•

KEILA TERVISEKESKUS

Otsime kollegi!
Harju maakonna ja Keila Linna tuntuim vabaaja keskus Ootab tööle rõõmsameelset ning aktiivse ellusuhtumisega

Müügi- ja teenindusjuhti
kelle peamisteks tööülesanneteks on:

•

Müügitöö planeerimine, müügiplaani ja -eelarvete
koostamine (s.h ka jälgimine ja kontroll),
Aktiivne müügitöö, müügianalüüs ja aruandlus;

Noortekeskuse
platsile liuväli
Viiendal jaanuaril alustasid Keila Lions klubi mehed
noortekeskuse õuele liuvälja rajamist. Columbia – Kivi
AS abil sai plats ka äärekivid, ja tänu Enstole on õuel
olemas tänavavalgustus.
Kuna ilm nüüdseks enam
valli ehitamist ei soodusta, jääb see töö külmemat
aega ootama. Hetkel jääb
üle vaid ilmataadi mõistvale suhtumisele loota. Vaja
on lund ja natuke sulailma,
et tekiks korralik jäätunud
lumevall ja seejärel krõbedat külma, et vesi ruttu ära
jäätuks, mitte ei sulataks
üles lumevalli ega voolaks
minema. Seejärel võib juba
appi kutsuda päästeameti,
kes laseb vee liuväljale.
Koostöös Lionsite ja ilmataadiga saavad noored
ehk sellel talvel uisutada.
Üleskutse: Kui kellelgil
on kodus vanad uisud, mis
on omanikule väikseks
jäänud või lihtsalt enam ei
kasutata, siis noortekeskus
oleks väga tänulik, kui sellised uisud saaks noortekeskusele anda selleks, et
neid noortele sõitmiseks
laenutada.

foto: urmas veersalu

Kaks uut näitust Harjumaa Muuseumis

•

Paarismängus
teadjaimad Tõnu
Talve ja Igor Habal
Eelmisel nädalavahetusel Jüri Nesseli mälestuseks linnavalitsuse saalis
korraldatud mälumänguvõistlusel Keila paariskilb
2008 võitjad olid ülekaalukalt Tõnu Talve - Igor
Habal.
Võitjapaari kogutud 63
punkti vastu tulid 59 punktiga teiseks Eik Sagen - Rein
Laumets. Kolmas koht läks
57 punktiga jagamisele
Jaan Loide - Vello Tõnso ja
Andres Kund - Lembit Ainsoo vahel.
Mängujuhid olid Allar
Viivik ja Tenno Sivadi.

leht@keila.ee

Harjumaa Muuseumis on
alates 10. jaanuarist huvilistele avatud kaks huvitavat väljapanekut: Eesti Panga muuseumi näitus “Oma riik, oma raha:
Eesti raha lugu” ning näitus
„Eesti Kirjanduse Selts 100“.
Eesti Panga muuseumi väljapanek „Oma riik, oma raha:
Eesti raha lugu“ valmis Eesti
Panga ja Eesti raha ajaloo eksperdi Ivar Leimuse koostöös
ning pälvis 2007. aasta sügisel
Eesti muuseumide festivalil
Narvas peaauhinna. Tegemist
on väga huvitava ning ülevaatliku näitusega, mis tutvustab
Eesti Vabariigis käibinud maksevahendeid (muuhulgas enne
Eesti Panga loomist) ning annab ülevaate neljast kasutusel
olnud vääringust. Tiit Jürna
kujundatud näitus jagab teavet
eri rahadest eesti, vene ja inglise keeles ning on illustreeritud
paljude näidistega.
Näitusel saab kokku panna
puslesid eri perioodide rahadest ning lahendada ristsõnu.
Samuti saab vaadata filmi
1928. aastal käibele lastud

Lühidalt

•
•
•
•
•
•

Koostööpartneritega koostöösuhete loomine, hoidmine ja
arendamine;
Hinnapakkumiste ja pakettide koostamine;
Kampaaniate ettevalmistamine ning läbiviimine;
Teenuste ja turu nõudluse analüüs;
Igapäevane suhtlus klientidega;
Majas juba toimivate teenuste ning peatselt avatavate
lisateenuste arendamine ning müük;
Väga hea teeninduskvaliteedi tagamine.

Ärge unustage teha
head!
irina kerimova
keila ühisgümnaasiumi huvialajuht

Jõulude ajal ja uue aasta
saabudes on tore komme teha
kingitusi. Lapsed armastavad
ja ootavad pühi, sel ajal on nad
eriti ümbritsetud vanemate
hoole ja tähelepanuga.
Meie gümnaasiumis õpivad
Haiba lastekodu kasvandikud.
Ürituse „Mina ja pere“ raames
tegid algklassiõpetajad Nadežda Kuzmina ja Jelena Smirnova
ettepaneku läbi viia heategevusliku jõuluürituse. Sellest
võtsid õpilased ja lapsevanemad aktiivselt osa. Kingitusena anti üle mänguasju, riideid,
jalanõusid, maiustusi ja raamatuid.
4. jaanuaril esineti kontserdiga lastekodu lastele ja kasvatajatele. Sellel kontserdil esines tantsutrupp Angelina
Sorgina juhendamisel, kes on
meie kooli õpilane ja kooli
puhkpilliansambel, keda juhendab Ivan Tšogolev. Tantsutrupile oli see esimene esinemine.
Puhkpilliansambel
koosseisus Diana Aasmaa,

Anži Ušakov, Julianna Meidra
on korduvalt esinenud heategevuslikel üritustel.
Külalisi võeti vastu väga
sõbralikult ja soojalt. Lapsed
suhtlesid nii vene kui ka eesti
keeles ühises jõululauas, mille
katsid lastekodu töötajad. Heameel oli näha, kuidas vanemad
lapsed hoolitsesid nooremate
eest, lastekodu on saanud nende päriskoduks. Rõõmsaks
teeb koostöö ja head suhted
Keila Ühisgümnaasiumi administratsiooni,
pedagoogilise
kollektiivi ja Haiba Lastekodu
direktori Sirje Justi vahel.
Ta ei jäta vahele ainsatki
lastevanemate
koosolekut,
soosib oma kasvandike osavõttu kõikidest kooliüritustest.
Keila Ühisgümnaasiumi õpetajad omalt poolt aitavad lastekodu lastel toime tulla õppetööga.
Õpetaja
Nadežda
Kuzmina külastab Haiba Lastekodu ja aitab õpilastel õppida.
Loodame, et meie koostöö
jätkub ka tulevikus.

Keila kultuurimajas
alustab Laulustuudio
kadi kroon
kroon@keila.ee

Bel Canto Laste Laulustuudio tegutseb juba üheksandat
aastat. Itaalia keelest tõlgituna
tähendab bel canto ilusat laulu, mis ongi stuudio eesmärgiks. Kaie Külasepp: „Kõik
koosviibimised, nii laulutunnid kui ka esinemised, on korraldatud nii, et rõõm laulmisest hetkekski ei kaoks.“
Lauluperre kuuluvad lapsed
vanuses 1 – 14 eluaastat. Laulustuudio põhieesmärgiks on
laste vaba aja sisustamine läbi
muusikalise ja loova tegevuse.
Kuna stuudio töös osalevad
lapsed alates esimesest eluaas-

tast, on olulisel kohal lapse
tundemaailma avastamine ja
kasvatamine läbi muusikalise
või muu loova tegevuse, näiteks joonistamine, voolimine,
lavaline liikumine.
Bel Canto laululapsed on
saanud palju auhinnalisi kohti
erinevatelt konkurssidelt ning
esinenud kõikjal üle Eesti.

Kasuks tuleb ka, kui oled ise tervisespordist lugupidav ning oskad seda ka
oma tulevastele klientidele pakkuda.

Meie pakume:
•
•
•
•
•

Sõbralikku ning meeskonnatööd hindavat kollektiivi;
Eneseteostusvõimalust;
Füüsist ja vaimu kosutavaid motivaatoreid;
Konkureerivat palka,
Enesearendamise võimalusi.

Nõudmised kandidaadile:
•
•
•
•
•
•
•

Varasem juhtimis ja müügitöö kogemus;
Iseseisvus ja initsiatiivikus;
Organiseerimis- ja algatusvõimelisus;
Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
Koostöövalmidus ja oskus töötada meeskonnas;
Oma tööülesannete täitmiseks vajalikul määral arvuti
kasutamise oskus;
Väga hea eesti keele oskus ja oskame hinnata ka võõrkeelte
oskust.

Kui sind ei kohuta tööülesannete pikk loetelu ning oled valmis areneva
vaba-aja keskuse proﬀessionaalses meeskonnas kaasa lööma, siis kandideerimiseks saada meile juba täna oma CV e-posti aadressil kylli.tinnuri@
keila.ee
Lisainformatsiooni saab telefonil 6 737 639

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus

teater

Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
„ESIMENE”
Tanel Mõistuse loodusfotode
näitus
3.jaanuar – 3.veebruar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“OMA RIIK, OMA RAHA”
Eesti raha lugu, Eesti panga
muuseumi näitus
Näitus tutvustab Eesti Vabariigis käibel olnud maksevahendeid
10.jaanuar – 2.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
EESTI KIRJANDUSE SELTS
100
Näitus tutvustab Eesti Kirjanduse Seltsi ajalugu
10.jaanuar - 10.veebruar
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
“ÖINE LEND”
Kadri Kuusleri näitus
8.jaanuar – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„SIRLETI” AASTA AVANÄITUS
Kunstiringi 15.juubeliaasta
avanäitus
Keila kultuurikeskuse fuajees
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.Lavastaja Roman Baskin
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

„ADOLF”
Monolavastus, nimiosas Indrek
Taalmaa
22. jaanuar kell 19.00
Pilet: 120.-, 100.Füüreri ideoloogia põhipostulaadid
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
„PLASTIKVÕILEIB”
Vana – Baskini teater
7.veebruar kell 19.00
Pilet 120.-, 140.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

KINO

Palju õnne!

Kogupere dokumentaalﬁlm
23.jaanuaril kell 12.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Sündinud
24.10.2007

Kinobussis film “KUHU PÕGENEVAD HINGED”
23.jaanuaril kell 16.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
“PILLI – TIIDU”
Lasteteater “Teatrike”
22.jaanuar kell 10.30 Pilet: 25.Etendus mõeldud alates 4.eluaastast
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
ABITURIENTIDE BALL
25.jaanuar kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
VEESPORDIHOMMIK
27.jaanuaril kell 11.00 – 13.00
Heategevuslik veespordipäev
Keila tervisekeskuses
Kavas palju lustlikke võistlusi ja mänge nii suurtele kui
väikestele.
Korraldab Keila Lions Klubi
Keila tervisekeskus
Paldiski mnt 17, Tel: 673 7637

kogudus
3.pühapäev enne paastuaega
20.jaanuaril kell 11.00
Õp. Joel Siimu proovijumalateenistus
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst Mt 19:27-30
Keila Miikaeli kogudus

Kinobussis film „ARKTIKA
LUGU”
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Elina Rudenko

Mälestame

Mati Andla’t
avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale ja lähedastele
Keila linna
Pensionäride Ühendus

Kuulutused
Töö

muu

Ulla kohvituba vajab kokka.
Väljaõpe kohapeal. Kiire! Telefon 51 15 661
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C.asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja ja juurdelõikusesse abilise. Kontakt
tel.6747567

Keila linna Pensionäride
Ühenduse aruande – valimiskoosolek toimub 2.veebruaril
2008, kell 12.00 kultuurikeskuses. Registreerimine ja
liikmemaksude vastuvõtmine
alates kella 11-st.

hatuse liikmed kohtuvad pensionäridega iga kuu viimasel
esmaspäeval Sotsiaalkeskuses
kell 14.00 – 16.00 alljärgnevalt:
28.jaanuaril, 25.veebruaril,
31.märtsil ja 28.märtsil.

Pensionäride Ühenduse ju-

Keila Avatud Noortekeskus teatab
Spordihuvilistele:
Noorsootöötaja Aare Lepiksaare juhendamisel käivitub Sportmängude
trenn, mis tegutseb avatud ringi põhimõttel ehk sellega võivad liituda
huvilised igal ajal ning trenni registreeimine ei ole oluline. Selles trennis mängitakse igal nädalal erinevaid sportmänge – lauatennist, võrk-,
korv-, sulgpalli, tehakse teatevõistlusi jms.
Järgmine trenn 22. jaanuar kell 17.00 - 18.30
Osavõtt tasuta!
Info: 6099089, noorteinfo@keila.ee
Paldiski mnt 28F
teated

Mängude graafik
19.jaanuaril 2008
10.00

Harju Elekter

–

Padise vald

11.30

BC Exclusive

–

Mõigu

13.00

Vasalemma RSK

14.30

Juurviljapõrgu –

Royal Ehitus

16.00

Scorpion

–

Honda/Speed

17.30

Glamox

–

A 4 Kinnisvara

–

Turba II

Keila liiga jätkab tervisekeskuses

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub
käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta,
samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse
esimesel korrusel.
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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OÜ Varahooldus
Seoses tegevuse laienemisega otsime
oma meeskonda uusi töötajaid järgmistele ametikohtadele:

kinnisvarahaldur
hooldusmees
elektrik
koristajaid
majahoidjaid

AS PROTTEN F.S.C.

+BBOVBSJT

ESINDUSKAUPLUSES

)BBQTBMVNOU"
&3 -

ON ALANUD ALLAHINDLUSED
PALJU KAUPU
SOODSATE HINDADEGA
OLETE OODATUD!

Sooviavaldus koos kontaktandmetega palun saata hiljemalt 24.jaanuariks
2008.a. aadressil Keila Keskväljak 15 või
e-post: varahooldus@varahooldus.ee;
faks 6780208.

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 , KEILA
TEL.6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00 P-SULETUD

TULE,
ÕPI KEELED SELGEKS!
CURRICULUM
VABAKOOLIS
KEELEÕPE
LOOMINGULISELT.
Alates 21. jaanuarist inglise keel
taasalustajatele.
Hind 4484 krooni koos käibemaksuga.
Eraisikule tulumaksutagastus 21%.
Kontakt: krista@curriculum.ee,
56240421
www.curriculum.ee

Sirowa DAB OÜ on loodud 2005 aastal,
kuulub Rootsi Lifco AB kontserni ning on üks
juhtivatest professionaalsete hambaravitoodete ja seadmete hulgimüüja.
Seoses kiire arengu ja tegevuse
laiendamisega otsime oma meeskonda:

OSTUASSISTENTI

Tööülesanded: kaupade tellimine, arvele võtmine, aruannete koostamine
Eeldused: loogiline mõtlemine, täpsus, inglise keele oskus

MÜÜGISEKRETÄRI

Tööülesanded: klientidega suhtlemine ja toodete müük telefoni teel
Eeldused: eelteadmised hambaravist, suhtlemisoskus, eesti ja vene keele
oskus

LABORITOODETE MÜÜGIESINDAJA

Tööülesanded: suhtlemine hambalaborite ja tootjatega, koolituste
korraldamine
Eeldused: eelteadmised hambalaboritööst, eesti, vene ja inglise keel

HAMBARAVITOODETE MÜÜGIESINDAJA IDA-VIRUMAAL

Tööülesanded: aktiivne müük, klientidega suhtlemine
Eeldused: eelteadmised hambaravitööst, hügieenist, autojuhiload, suhtlemis- ja otsustamisoskus, järjepidevus, vene keel

TEHNIKA TOODETE MÜÜGIESINDAJA

Tööülesanded: hambaravi seadmete pakkumine
Eeldused: huvi tehnika vastu, hea suhtlemis- ja veenmisoskus, vene ja
inglise keel

BÜROOASSISTENT

Tööülesanded: igapäevase sujuva bürootöö tagamine
Eeldused: abivalmidus, hea suhtlemisoskus, eelnev kogemus, eesti ja
vene keel
Töökoht asub Sauel. Tööle asumise aeg alates veebruar/märts 2008. Palume
saata elulookirjeldus koos sooviavaldusega põhjendades, miks soovite antud
töökohale kandideerida. Lisainfo ja kandideerimine: Merli Kallas, tegevjuht,
tel: 5024006, 6391325, e-mail: merli.kallas@sirowadab.ee

Otsib oma meeskonda
Tervishoiuosakonna spetsialist – õde
Nõuded kandidaatidele:

* erialane haridus
* EV kodanik
* riigikeele valdamine kõrgtasemel
* arvutioskus
* hea suhtlemisoskus

Omalt poolt pakume:

* Vahetustega tööd (8.00-8.00)
* huvitavat tööd arenevas vanglas
* mugavat ja odavat transporti Tallinnast töökohta ja tagasi
* odavat toitlustamist kohapeal
* enesetäiendamisvõimalusi
* sportimisvõimalusi
* avalikule teenistujale ette nähtud soodustusi
* eneseteostus – ning arenemisvõimalusi
* töötasu alates 15 000.Lisainfo: 6729322; 6729292
CV ja sooviavalduse palume saata hiljemalt 31.01.2008.a. aadressile Murru
Vangla, Haapsalu mnt.11; 76102, Rummu; Harjumaa, märgusõna
„spetsialist“ või e – posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

