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Veest ja virinast 2007. aasta õiguskorra ülevaade
Selle nädala suurimat kõneainet tekitanud teema
on vähemalt linna foorumis Põhja-Keila veeprojekt
ning sellega kaasnev – müra ja liiklustakistused. Kes
ei saa rahulikult kohvi juua, kuna masinad varahommikust akna taga müttavad, kes ei saa harjunud
kombel ühest linna osast teise liikuda.
Ise ma virisen ka, miks ei virise - Kruusa tänav
tõepoolest ei kannata kriitikat. Halb on seal sõita ja
ebamugav on kahtlemata ka sealse piirkonna igapäevaelu.
Aga. Vahel aitab, kui mõelda sellele, mida saab muuta selle virinaga. Ei ole minu ega ka teiste torisevate
liiklejate otsustada, et selle linnaosa inimesed lihtsalt
ei saagi kunagi kraanist kvaliteetset vett ning ühist
kanalisatsiooni. Kahjuks ei ole veel leiutatud tehnoloogiat, mis võimaldaks paepinnasesse ilma lärmita kraave kaevata. Samuti ei ole esialgu võimalik
ehitada esmalt valmis tee ja seejärel sellesse torud
paigaldada. Ning lõpuks ei suuda ka suurim virisemine muuta ilma.
Peale projekti lõppu saab Keilast linn, mille elanikel on pea kõigil võimalik kasutada ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni hüvesid. Tõsi, enamikku keilakatest
see ei puuduta – neil lihtsalt on kõik see juba aastaid
olemas. Kas mõned kuud kehvemaid liiklustingimusi
on tõespoolest nii suur häda, et seda on raskem üle
elada kui aastakümneid ämbrimajandust?
Konstruktiivsed ja asjalikud ettepanekud olukorra
parandamiseks on loomulikult vajalikud, aga „oleks“
on kohe päriselt ka paha poiss.

kaido saarniit,
lääne-harju politseiosakonna juht
Möödunud aastal langes
kuritegevus Lääne – Harju politseiosakonna territooriumil
pea kõigis omavalitsus üksustes, välja arvatud kolmes omavalitsuses, kus kuritegevus
vastupidiselt mujal toimunud
langusele hoopis kasvas. Kahjuks kuulub Keila linn nende
kolme hulka, kus kuritegevus
kasvas.
Kasv oli täpselt nelikümmend kuritegu rohkem kui
2006. aastal – kokku registreeriti Keila linnas 2007. aastal
kuritegusid 247. Enamik Keilas toime pandud kuritegudest
toimusid avalikus kohas. Valdavateks kuritegudeks olid autodesse sissemurdmised, avaliku korra rasked rikkumised,
vargused tänaval ja ka korduvalt joobes olekus sõidukijuhtimised. Raskeid isikuvastaseid
kuritegusid pandi Keila linnas
2007. aastal toime vaid üks,
milleks oli röövimine. Siinkohal on hea meel tõdeda, et
möödunud aastal ei olnud Keila linnas mitte ühtegi tapmist
ega ka raskete kehavigastuste
tekitamist.
Kõigist Keila linnas registreeritud kuritegudest avastas
politsei nelikümmend protsenti. Avastamise protsent on
aasta-aastalt kasvanud ning
usume, et suudame seda tren-
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di ka jätkata.
Nüüd aga kuritegudest
väärtegude juurde. Neid registreeriti kokku 1923, millest
377 olid toime pandud alaealiste poolt. Kuna möödunud
ning ka käesoleval aastal pöörab politsei varasemast enam
tähelepanu liiklusjärelvalvele,
siis enamik 1923st väärteost
olid liiklusalased rikkumised.
Nendest enim vormistati kiiruse ületamisi, turvavarustust
mittekasutamist ning joobes
juhtimisi. Vähem esines avaliku korra rikkumist või alkoholi
tarvitamist avalikus kohas.
Märkimata ei saa jätta erinevaid lõhkumisi Keilas, neid on
võrreldes varasemate aastatega
tuntavalt enam. Lõhuti kooliaknaid, sõidukeid ja aedu.
Kokku registreeriti üle saja

väärteo, mis puudutasid kas
siis võõra vara rikkumist või
lõhkumist. Kindlasti pöörab
käesoleval aastal politsei rohkem tähelepanu lõhkumistele,
et teha lõhkujate isikud kindlaks ja hoolitseda, et nad karistuse saaksid.
Keila linnas töötavad küll
noortekeskus,
muusikakool
ning tervisekeskus, kus tegutsevad erinevad huvialaringid ja
trennid, kuid ikkagi on Keila
linnas alaealiste rikkumiste
arv märkimisväärselt suur –
377 väärtegu. Keila linna koolides on politsei pidanud erinevaid loenguid seadusandlusest, liiklusohutusest ning narkootikumidest. Paraku on noori, kes olenemata omandatud
teadmistest ja huviringide võimalustest, otsivad muud tege-

vust tänavatel, seejuures tarbides alkoholi ja tubakatooteid.
Kokkuvõtvalt saab siiski
tõdeda, et Keila linna turvalisuse pärast pole suureks muretsemiseks põhjust. Kuritegevuse tase on jätkuvalt stabiilne
ning koostöös kohaliku omavalitsuse ning Keila elanikega
suudame kindlasti olukorda
veelgi parandada. Võti turvalisemaks elukeskkonnaks peitubki ju ühises pingutuses.
Head inimesed, andke politseile teada, kui märkate näiteks
lõhkumisi, ohtlikku liiklusrikkumist või muid korrarikkumisi. Kõige kiiremini saab seda
teha ikka politsei lühinumbril
110. Soovin kõigile linnaelanikele turvalist 2008. aastat.

Küsitlus - Kas sorteerite oma jäätmeid?
Proua Elve
Ma sorteeriks küll, olen
nõus nt biojäätmed eraldi panema, aga kõik muu peaks
ikka ühine olema. Olen nõus
ka taara eraldi viima, aga et ma
purke ja metalli eraldi sorteerin, on ikka absurdsus. Varem
ma panin ka ikka paberi ja
klaasi eraldi, neid ei olnud mõtet ära viia lasta. Aga seda
aega, et vaadata, kas raamat on
kaanega või ilma, ja purke pesta, mul küll ei ole. Uude jäätmekorda suhtun küüniliselt,
kuna ta on läinud liiga äärmusesse. Ma saan sellest kõigest
aru, aga ta ei toimi. Ei ole tehtud piisavalt ettevalmistust, et
süsteem töötaks.
Tarmo, kodanik
Mina sorteerisin juba ennem aastavahetust, olen seda
aastaid teinud. Uue jäätmeseaduse kohta arvan, et oleks väga
positiivne, kui reaalselt haka-

Keila nädalaleht

taksegi sorteerima. Aga ma ei
usu, et suured kortermajad,

hotellid, marketid jm ettevõtted hakkavad prügi samamoodi sorteerima, nagu kodudes
seda tehakse. Seadus on poolik, kuna seda ei kontrollita
niikuinii. Tuleks teha munitsipaalprügipolitsei! Probleeme
on tekinud mul aga teatavate
jäätmeliikide tuvastamisel. On
olemas nii palju erinevat prügi, mille liiki on raske tuvastada. Ma ei ole prügihuviline
noormees ja kui tekib mingi
error, siis lendab ese olmeprügi konteinerisse.

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

Heli, noor ema
Mina sorteerin küll jäätmeid, ja tegin seda ka varem.
Kui mul oli võimalik prügi
eraldi panna, siis ma ka tegin
seda, näiteks paberi panin ikka
eraldi, kuna selle jaoks oli
spetsiaalne konteiner olemas.
Uude jäätmesüsteemi suhtun
suhteliselt skeptiliselt, kuna
see oli natuke läbi mõtlemata.
Järsku oli uudis, et nüüd peab
sorteerima hakkama. Kastegi
õieti polnud ja need, mis olid,
said ruttu täis. Natuke liiga
ülepea otsus oli minu arvates.
Põhimõtteliselt on idee ju õige,
aga seda oleks pidanud rahvale
varem selgitama. Liiga ootamatult tuli uus süsteem

aja lõppedes tagasi sõidan, siis
võtan ette. Uus jäätmeseadus
on minu arvates küllaltki hästi
läbi mõeldud. Kahjuks hakati
inimeste teavitamisega veidi
hilja peale. Seni aga olen märganud, et suuremal osal inimestest ei ole sorteerimise
vastu midagi. Uudne ja äge euroasi siiski ju. Eks eestlastele
ole loodus alati tähtis olnud
ning selle hoidmine tuleb üldiselt kenasti välja. Kahjuks on
ka muidugi erandeid. Õnneks
on netis piisavalt lehekülgi,
mis on mõeldud sorteerimise
tutvustamiseks. Varem oli na-

tuke segane, et mis jäätmed
täpselt kuhu minema peavad,
aga praegu ei ole see asi enam
keeruline.
Priit perega
Mina sorteerin prügi minimaalselt. Tavaliselt jaotan prügi kolmeks: taara, papp-paber
kõik muu olmeprügi. Niimoodi tegin ka varem. Erilisi muutusi pole ma läbi viinud, lihtsalt asjast räägitakse rohkem
ja olen olukorda rohkem teadvustanud enesele. Hulluks ei
tohi minna selle prügiga möllamise küsimuses. Olen keskkonnasäästliku eluviisi pooldaja, aga kõik vastavad
seadused ja reeglid peaksid
ikka kaine mõistuse piiridesse
jääma. Ei tahaks kodus ühte
tuba prügitöötlemiseks ja ladustamiseks eraldada, mingeid
pakendeid ja pudeleid pestes
oleks ka ilmselt päris kohtlane
tunne. Moto oleks: saagem

keskkonnasõbralikuks jäätmesorteerijaks, kuid jäägem siiski
ka inimeseks. Kuna pole end
õnneks viimaste pööraste seadusemuudatustega teadlikult
100% kurssi viinud, siis ütleks, et kõik on kristalselt selge! Korteriühistu juhatuse
nõudliku tooniga juhised koridori stendil hoiavad päris hästi
kursis! Rikkuda küll ei julge,
ähvardavad trahviga! Lisateabe
hankimiseks pole vajadust tekkinud.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall

Ivo, tudeng
Keilas kodus sorteerime
küll, oleme seda juba ammu
teinud. Koolis on nii kiire olnud, et Tartusse pole jõudnud
tuppa süsteemi teha. Kui vahevastutav väljaandja:
doris matteus
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Kui kaugele on jõudnud PõhjaKeila veeprojekt?
Põhja-Keila veeja
kanalisatsiooniprojekt puudutab
pea kõiki keilakaid.
Osa Keilast saab viimaks ometi vee- ja
kanalisatsiooniühenduse, teine osa
kurdab projekti töödest tekkivate ebamugavuste üle.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kaugel töödega tänaseks ollakse, miks just sellises järjekorras ehitatakse ning mis veel
ees ootab, räägivad AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann
ning projekti juht Valdo Liiv.
Kaugele töödega tänaseks jõutud on?
Esimese ja teise etapi ehitustööd on lõpetatud, käimas
on kolmas etapp. Kevadesse
jääb kogu piirkonna ülevaatamine, vigade parandamine,
haljastuse rajamine ja tänavate
taastamine.
Kokku ehitatakse veeprojekti käigus üle 5 km kanalisatsiooni- ja üle 4 km veetorustikke. Majaühendusi ehitati
esimese ja teise etapi käigus
159, 139 majapidamist said
võimaluse ühineda ühisveevärgiga ning 159 ühiskanalisatsiooniga. Kolmanda etapi
lõppedes lisandub 34 majapidamist, kes saavad veeühenduse ning 36, kellel saab olema
võimalus ühineda linna kanalisatsiooniga.
Kogu projekti maksumuseks kujundeb ca 30 miljonit
krooni, sellest 49% taotleti
ning saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning 51% oli
omafinantseering.
Projekt jaotati 3 etappi
praktilistel kaalutlustel.
Esiteks on kogueelarve 30
miljonit krooni, Keskkonnainvesteeringute Keskus aga ei
rahasta väga suuri projekte.
Samas aga on projekti esimeste osade edukas lõpetamine

suur pluss järgmise etapi tarbeks toetuse taotlemisel. See
asjaolu koos suure omafinatseeringuga (50% minimaalse
15% asemel) olid olulised eelised teiste taotluste ees.
Teine põhjus projekti jagamiseks oli soov kaasata ka
väiksemaid ehitusettevõtteid
ning sellega suurendada konkurentsi ja hoida kokku kulusid.
Lisaks oleks kogu projekti
korraga tegemise puhul praegusest veelgi keerukamaks
muutunud logistika ning liikluse korraldamine.
Kuidas olete graafikus püsinud?
Üldiselt oleme püsinud nii
eelarves kui ajagraafikus. Iga
etapi tegemiseks oli 4 kuud juulis algas esimene etapp,
septembris teine ja detsembris
kolmas. Kogu projekt peaks lõpule jõudma märtsis. Selle eelduseks on, et ei tule suurt külma – kui temperatuur on alla
-15 kraadi, ei saa toru paigaldada.
Esimene etapp pikenes tänu
sellele, et mitmes kohas oli
paas väga kõrgel - trasside rajamine oli raske ning võttis
kaua aega.
Probleem tekitas ka see, et
kunagi tehtud projekt osutus
kohati ebatäpseks – polnud
tutvutud loodusliku olukorraga. Küsimuse lahendamiseks
korraldasime iga etapi eel rahvakoosolekud, kus selgitasime
inimestele tausta ning küsisime nende ettepanekuid. Tegime projekti palju muudatusi,
eelkõige puudutasid need liitumispunktide
asukohtade
muutmist majaomanike soovil.
Linnakodanikku
häirib
eeskätt tänavate kehv olukord. Miks on tänavad sellised, nagu nad on?
Reeglina kaevetööde teostaja ehk torude panija tänavat
kogu laiuses ei asfalteeri, vaid
taastab endise olukorra. Kuna
kõigi kõnealuste tänavate olukord oli halb ka enne kaeve-
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tööde algust, siis oleks olnud
kummaline, kui ülejäänud tänav oleks olnud vana ning kaevetriip värskelt asfalteeritud.
Kokkuleppel linnaga otsustati,
et kaevejälg taastatakse ajutiselt freesipuruga ja kõikidel
tänavatel, kus ehitustöid teostati ning mille rekonstrueerimine niikuinii plaanis, taastab
teekatted täies mahus linn.
Erandina korrastati kohe Kooli
ja Männiku tänav, üks neist
laste pärast ja teine on lihtsalt
suure liikluskoormusega. Ülejäänud tänavad on planeeris
asfalteerida varakevadel kohe
peale külmade lõppu.
Miks alustati ehitamist
kesklinna poolt, aga mitte
vastupidi? Sel juhul oleks
saanud Kruusa tänava ära
rekonstrueerida ning ümbersõit oleks olnud mugavam.
Etappide järjekorra põhjus
on tehnoloogiline. Torustikke
on mõistlik hakata ehitama
eelvoolust alates. Teoreetiliselt

saab ka teistpidi ehitada, kuid
see ei ole eriti tark tegu. Majagi hakatakse ikka vundamendist ehitama. Pealegi taodeldi
iga etapi jaoks rahastamist
eraldi ning kui mingil põhjusel
oleks osad taotlused rahuldamata jäänud, siis oleks tekkinud olukord, kus näiteks
Kruusa tänaval oleks olnud
küll toru, kuid seda poleks saanud kasutada, kuna eelvolu
pole.
Veebruarikuus peaks taas
liikluseks avatama Haapsalu
maantee praegu suletud
lõik. Sellega aga ei ole veeprojekti kolmas etapp veel
valmis. Mis edasi saab?
Tööd jätkuvad Haapsalu
maanteel kuni Barsbüttelini
tänavani. Selles piirkonnas ei
ole võimalik maanteed päris
sulgeda, kuna ei ole mõeldav
korraldada ümbersõitu läbi
Loodeosa. Seega tuleb liikluse
korraldamiseks ilmselt kasutada foore. Loodame kõigilt elanikelt mõistvat suhtumist.

Ehitustööde teostamise käigus
on teatud ebamugavused siiski
paratamatud, kuid Keila Vesi
üritab teha kõik võimaliku, et
nii liiklust kui ehitustööde
piirkonnas elavaid inimesi võimalikult vähe häirida.
Mitmed liikluse ümberkorraldustest häiritud kodanikud on tundnud huvi, kas
töid ei oleks saanud kiiremini teha?
Lepingus ette nähtud tähtaeg oli sellise tööde mahu kohta pigem pingeline. Veel lühem
tähtaeg tähendanuks ühest
küljest kallimat hinda, teisest
küljest rohkem ebamugavusi
piirkonna elanikele – töid oleks
pidanud tegema ka nädalavahetuseti ning korraga oleks olnud suletud veel rohkem tänavaid.
Oluline on siiski ka see, et
kui projekt lõppeb, on Keila
Eestis esimene linn, mis on
praktiliselt 100% kaetud kvaliteetse vee ja kanalisatsiooniga.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01
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Lühidalt
Selgusid kampaania
„Kus elab sinu naaber?” võitjad
Keila linnapea Tanel Mõistus
võttis pühapäeval, 20.jaanuaril vastu kampaania „Kus elab
Sinu naaber“ ajal ennast elanike registris Keila elanikuks
kantud isikud.
ID-kaarti lugeja võitsid Siim
Klanberg (soovitaja Kai Klanberg), Liina Siniveer (soovitaja Mall Siniveer), Vjatšeslav
Rotar, Asta Kiirats ja Kuldar
Kiirats. Peaauhinna – 30 000
kroonise „Estraveli“ reisi sai
kampaania ajal 77.-ndana registreeritud Natalja Aleksandrova. 23. jaanuaril andis Tanel
Mõistus võitjale tšeki ka üle.
Peavõidu omanik oli linnavalitsuses auhinnaks pandud
kinketšekki saades meeldivalt
üllatunud ja väga õnnelik.
Võidureisi sihti ei osanud ta
veel öelda, kuid arvas, et pere
vajaks kosutuseks ühte sooja
nädalat küll.
Nädala sees loosis vastav komisjon kõigi aastavahetuse
seisuga Keila elanike seast välja viie 2500 kroonilise rahalise
auhinna võitjad. Rahalise auhinna võitsid Ragnar Tiiroja,
Margus Neudorf, Kalev Käbal,
Darko Palumets ja Gert Grünberg.
Kampaania „Kus elab Sinu
naaber?“ suurendas Keila elanike arvu 88 inimese võrra.
Keila elanikuks registreerus
152 inimest, lahkus 67 inimest. 62 korral registreeriti
elukoht ümber Keila siseselt.
Soovitajana pani end kirja 21
inimest. Aastavahetusel elas
Keilas 9488 inimest. Aasta
esimeste nädalatega on elanike arv kasvanud veelgi. Reede,
18. jaanuri hommikul oli Keila
elanike arv 9513.
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keila linnavalitsuses
Välja antud ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload
ehitise laiendamiseks Haapsalu mnt 57B
asuval kinnistul. Keila Tarbijate Ühistu taotles ehitusluba Haapsalu mnt 57B
asuvate kaupluse ja ladude
kompleksi rekonstrueerimi-

seks ja kokkuehitamiseks
juurdeehituse kaudu üheks
hooneks.
0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks SopsuTooma 1A asuvast “Sopsu”
alajaamast kuni Kruusa 23
kinnistuni.

linnavalitsus teatab
Konstaablile linna korter
Keila Linnavalitsus otsustas anda Keila konstaablina töötavale Annika Pedoskile
üürile
linnale
kuuluva kahetoalise eluruumi Kruusa tänava elamus.

Üürihinna suurus on 60
krooni ruutmeetri kohta.
Üürileping sõlmitakse kuni
31.detsembrini 2008. aastal.

Sopsu-Tooma tuleb linnale
Sopsu – Tooma tänava äärsete kruntide arendaja Osaühingult Marlend Invest
annab tasuta linnale üle tänava ja kõnniteede kinnistud koos tänavavalgustuse
ja vihmaveekanalisatsiooniga.
8. jaanuaril esitas arendaja
Keila Linnavalitsusele sooviavalduse võõrandada Keila linnale tasuta Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse
ja loodeosa elurajooni vahelise ala detailplaneeringu
alusel moodustatud kinnis-

tud – alajaam, jalgtee ja sõiduteed. Koos tänavaalaga
saab linn ka endale tänava,
tänavalagustuse, vihmaveekanalisatsioonisüsteemi.
See tähendab, et edaspidi
hakkab linn ka nende süsteemide kulutusi kandma.
Need kulutused on planeeritud linnaeelarvesse. Kinnistud saavad linna omandisse
pärast
notari
nõusoleku saamist ja kinnistusraamatus muudatuste
tegemist.

Keilal on linnaaednik
Alates 22. jaanuarist alustas
0,5 kohaga tööd linnaaednik
Inge Angerjas.
Viimati töötas Inge Angerjas OÜ Joosti Aiandid tegevjuhina. Enne seda oli ta aastaid
Põltsamaa linna haljastusspetsialist. Põltsamaa tuntud roosiaiad on tema planeeritud
ideest teostuseni. Ta on koostanud ka Eesti esimese, ligi
400 Eesti tingimustes kasvavat
roosisorti sisaldava „Roosikataloogi“. Tema enda väitel on
tegemist õnneliku olukorraga,
kus töö ja hobi kattuvad.

Inge Angerjas on lõpetanud
iluaiandusele spetsialiseerunult Räpina Aianduskooli ja
Eesti Põllumajandusülikooli
maastikukaitse ja –hoolduse
eriala ning on läbinud Luua
Metsanduskoolis linnaaednike
täiendkoolituse.
Inge Angerjas elab esialgu
Põltsamaal, kuid asub peagi
elama Tallinna. Tal on täisealine tütar.
Linnaaedniku tööülesannete hulka kuulub linna haljastuse kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine.
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Ametisse asub uus
sotsiaalnõunik
Keila abilinnapea ametisse
siirdunud Eike Käsi asemel
asub alates asub alates 28. jaanuarist sotsiaalnõunikuna tööle Piia Peterson.
Seni töötas Piia Peterson
Keila Sotsiaalkeskuse lastekaitsespetsialistina. Varem on
ta töötanud sotsiaaltöötajana
Saue vallas ja kasvatajana Ääsmäel.
Ta kuulub Keila linna alaealiste komisjoni, Keila Linna
Nõustamiskomisjoni, on MTÜ
Valikuvõimalus juhatuse liige,
MTÜ „Tuula tutulus“ asutajaliige ning MTÜ Keila Lastekaitseühing liige.
Piia on lõpetanud Tallinna
Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö eriala ning hiljem läbinud
mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ja kursusi.
Ta elab Saue vallas Tuula

Сегодня в номере
День флага
2 февраля – годовщина подписания Тартуского мирного договора.

külas, on abielus ja kahe lapse
ema.
Sotsiaalnõuniku tööde hulka kuulub linna sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja
koordineerimine ning kohaliku
omavalitsuse pädevusse kuluva tervishoiualase ja terviseedendusliku tegevuse koordineerimine.

Veetarbijatel palutakse fikseerida näit
Vastavalt AS Keila Vesi taotlusele kehtestas Keila Linnavalitsus alates 1. veebruarist 2008.a uued veevarustuse ja kanalisatsiooni ärajuhtimise hinnad. AS Keila Vesi palub oma
klientidel edastada veearvestite näidud seisuga 31.01.08
vee-ettevõttele kodulehel www.keilavesi.ee, e-posti aadressil keilavesi@keilavesi.ee või telefonil 6780927.
Alates 1. veebruarist 2008 kuni 31. detsembrini 2009 on
AS Keila Vesi klientidele veega varustamise teenuse hind 8
krooni 64 senti /m³ (käibemaksuga hind 10 krooni 20 senti
m³).
Heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks kehtestati alates 1.
veebruarist 2008 kuni 31. detsembrini 2009 12 krooni 20
senti m³ (käibemaksuga hind 14 krooni 40 senti m³ ).
Arvestades keskmise tarbija tarbimiseks 2,5 kuupmeetrit
kuus, tähendab see ligikaudu 10 krooni võrra suuremat
veearvet.
Eraisikutel abonenttasu hind ei muutu, juriidilistel isikutel
vaadatakse üle eelmise aasta kuu keskmine veetarbimine,
mille alusel määratakse abonenttasu uus koefitsient . Vana
hinnaga saab tasuda veebruarikuu jooksul, märtsist võetakse makseid uue hinnaga. Lisainfo www.keilavesi.ee

Новые чиновники
Начиная с 22 января, к выполнению своих обязанностей приступит
городской
садовник Инга Ангерьяс. И.Ангерьяс является составителем каталога
сортов
роз,
растущих в Эстонии.
Долгие годы работала
главным специалистом
по озеленению в г.
Пыльва. Знаменитые
пыльваские сады роз
являются ее идеей, которую она же и довела
до воплощения. В число ее обязанностей на
новом посту входит выработка концепции озеленения города и претворение концепции в
жизнь.
Начиная с 28 января,
к выполнению обязанностей городского социального работника
приступит Пийа Петерсон. П.Петерсон до недавнего времени работала
в
городском
социальном центре специалистом по защите
прав ребенка. В число
ее обязанностей входит
управление и координирование городского
социального обеспечения. (стр. 4)
Городское правительство
сообщает о решении

Politsei

Päevakorras:
1.
Linnapea aruanne
2.
Jäätmeveo teenustasude suuruse määramise
kord
3.
Alkohoolse joogi
jaemüügi aja piiramine
4.
Keila Linnavalitsuse
liikme kinnitamine
5.
Revisjonikomisjoni
tööplaani kinnitamine
6.
Kultuurikomisjoni
esimehe valimine

выделить городскому
констеблю А.Педоск в
пользование принадлежащую городу двухкомнатную квартиру на
улице Крууза. Договор
на пользование квартирой заключен до 31 декабря 2008 года. (стр.
4)
Новости городского правительства
Выданы следующие
разрешения на строительство:
•
разрешение на
реконструкцию
комплекса зданий, принадлежащих Кейласкому
обществу потребителей
по адресу Хаапсалуское
шоссе, 57А.
•
разрешение на
прокладку кабельной
линии от подстанции
на улице Сопсу-Тоома,
1А до улицы Крууза, 23.
(стр. 4)
Новая школа: вопросы и ответы
Начиная с этого номера, на страницах газеты будут регулярно
печататься материалы,
освещающие процесс
подготовки к строительству новой школы.
В этом номере можно
познакомиться с идеей
создания
целевого
учреждения «Кейла Харидус». На вопросы,
касающиеся создания
целевого учреждения,
отвечает председатель
городского
собрания
Андрус Лоог. (стр. 5)

Krimiuudised

teade

Keila Linnavolikogu 39. istung toimub teisipäeval, 29. jaanuaril 2008.a algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Keila uus linnaaednik Inge Angerjas

venekeelne veerg

7.
Rahanduskomisjoni
aseesimehe valimine
8.
Kultuurikomisjoni
koosseisu kinnitamine
9.
Keskkonnakomisjoni
koosseisu kinnitamine
10.
Sotsiaalkomisjoni
koosseisu kinnitamine
11.
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
12.
Kohalalgatatud
küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.
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17. jaanuaril avastati Kruusa 21 korterelamus, et trepikoja
kilbikapist on korterisse veetud
omavoliliselt
elektrijuhtmed
ning selle kaudu elektrit varastatud. Antud teoga tekitati
korteriühistule oluline varaline
kahju, teo toimepanija/-te suhtes alustati kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 21 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

19. jaanuaril kell 03.10 Lauluväljakul alkoholi tarvitav
noorte seltskond, teavitatud
politseid.
17. jaanuaril kell 01.35 Ülesõidu tn liiklusmärk pikali
sõidetud.
19. jaanuaril kell 01.30 Vaikne tn. 48 juures kogunenud ja lärmab noorte seltskond,
kutsutud korrale.
19. jaanuaril kell 02.08 Vaikne tn. 48 noored joovad ja
lärmavad, kutsutud politsei.
20. jaanuaril kell 03.25
- Jaama tn. lasteaial 1 aialipp
katki.

Päevakorral
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huvitav teada

Keila haridus - küsimused ja vastused

doris@keila.ee

Miks Keila Hariduse Sihtasutus?
Keila Hariduse Sihtasutus
asutati pea aasta tagasi, 30.
jaanuaril 2007.
Sihtasutuse põhikirjaliseks
eesmärgiks on „tema halduses
olevate territooriumide ja hoonete haldamine ja majandamine ning osalemine Keila haridusasutuste
pikaajalise
arengukava elluviimisel.“
Mida nimetatud eesmärk
tegelikkuses tähendab, millised on sihtasutuse eesmärgid
ja ülesanded ning millised on
ootused sihtasutuse tegevusele.
Selgitab Keila linnavolikogu
esimees Andrus Loog
Milleks asutati Keila Hariduse Sihtasutus?
Haridus on noore inimese
elus see, mis määrab paljuski
ära tema tulevase elu. Eks me
kõik tahame oma lastele head.
Me ei saa nende elu elada, kuid
saame neid suunata. Eelkõige
läbi selle, et püüame luua võimalikult head tingimused ja
võimalused. Siin on oluline
roll täita linnal – aidata lastel
nende unistused täide viia.
Keila gümnaasiumi hoone
renoveerimise mõttetus sai
selgeks juba õige mitu linnapead tagasi. Hinnang vana
koolimaja renoveerimise ning
uue ehitamise hinnale erinesid
rahaliselt nii vähe, et mõistlikum oli hakata mõtlema uue

hoone ehitamisele.
Kooli ehitamiseks leidsime
mõistliku olevat luua eraldi
sihtasutus. Esiteks ei ole mõeldav, et ükski linnaametnik
suudaks nii suurt ülesannet
oma igapäevatöö kõrvalt täita,
teiseks on majanduslikult otstarbekam, kui ehitamisega tegeleb eraldi organisatsioon.
Ütlesite, et on otstarbekam, kui ehitamisega tegeleb eraldi organisatsioon?
Millest see otstarbekus tuleneb?
Tänaseks valminud kooli
eelprojekti järgi on kooli pind
ca 1,8 ha ning ehituse maksumus ca 350-400 miljonit krooni. Linnal puuduvad vahendid
sellise investeeringu tegemiseks ja ka linna laenuvõtmise
võime ei rahuldaks kooli ehituse rahavajadust. Mitte et
linn ei suudaks raha tagasi
maksta, vaid seadus on selline.
Loomulikult oleks olnud
võimalik kasutada Riigi Kinnisvara ASi abi, aga niipalju
kui oleme näinud nende pakkumistest, on selline lahendus
pikas perspektiivis väga kallis.
Valides erinevate variantide
vahel, sai otsustatud sihtasutuse moodustamise kasuks.
Sihtasutuse eesmärgiks
ei ole vaid koolihoone ehitamine. Millised on ootused
sihtasutusele ja tema tegevusele?
Lisaks kooli ehitamise ette-

Keila Gümnaasium
valmistusele, millega sihtasutus on juba alustanud, näeme
ka seda, et sihtasutus võtab
üle nii koolide haldamise kui
ka sisulise koolitöö korraldmise.
Ühendame Keila algkooli ja
gümnaasiumi, et kõigil lastel
oleksid võrdsed võimalused
kummagi koolimaja hüvede
kasutamiseks. Ühte kooliperre
kuulumine hoiab ära koolide
vastandumise oma identiteedi
säilitamiseks ja tugevdamiseks
– ühtehoidmisest saab väärtus
nii laste, vanemate kui õpetajate jaoks. Lisaks saavad kõik
1. klassi minejad alustada kooliteed ajaloolises algkoolihoones, mis jääb algklasside käsutusse.
Lisaks on Keila piisavalt
väike linn selleks, et õpetajaid,
kellest on alati puudu, oleks
võimalik erinevate koolihoonete vahel jagades efektiivse-

Foto:tanel viik, fotojaht

malt kasutada. Efektiivsemalt
selles mõttes, et head õpetajad
suudaksid võimalikult paljudele lastele oma teadmisi edasi
anda.
Ei tohi unustada ka Keila
Ühisgümnaasiumi, mis tulenevalt seadusest peab tasapisi
minema üle eestikeelsele õppele. Õpilasi jääb aga üha vähemaks ning aastati on õpilaste arv väga erinev. Samas peab
ka venekeelsetest kodudest pärit lastel olema võimalus saada
hea haridus. Hetkel annab
vanglakool võimaluse venekeelset õpet Keilas säilitada,
kuid eesmärgiks ei ole ju kooli
olemasolu, vaid võimalikult
hea haridus. Koolide liitmise
tulemusena saavutatav efektiivsus võimaldab seda paremini teha.
Kindlasti ootame, et sihtasutus võimaldab tuua juurde
teadmist ja kogemust. On ju

tavapärase munitsipaalkooli
koolikorralduse kaasarääkijateks ühelt poolt linnavalitsus,
teiselt kooli hoolekogu. Viimane koosneb lapsevanemate
esindajatest ja on seega pigem
tellija järelevalve. Sihtasutuse
nõukogu võimaldab kaasata
uut teadmist ja kogemust ning
seda ka väljastpoolt Keilat –
täna kuuluvad nõukokku endine Tartu Ülikooli rektor professor Peeter Tulviste ja
pikaajalise koolijuhtimise kogemusega Helmer Jõgi, kes
suutis Tartu linnas ühest pätikoolist teha eliitkooli.
Eesti Vabariigi 10. aastapäeval otsustas Keila volikogu vabadussõja
mälestusmärgina
ehitada kooli. Nüüd, Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva aastal
hakkame Keilasse ehitama uut
kooli. Las need koolihooned
näitavad seda, mida me oma
riigi juures oluliseks peame.

uudis

Kuidas jõuda õpetajana iga õpilaseni?
marika ivandi
keila gümnaasiumi õppealajuhataja

Antsul on tunnis väga raske
olla, sest ta mõtted püsivad
hoopis eelmisel õhtul juhtunu
juures. Poisile jäi nii palju arusaamatuks, aga tal ei ole kellegagi nõu pidada. Emal-isal on
pidevalt kiire ja sõbraga ta ju
ometi ei hakka sellisel teemal
rääkima.
Õpetaja märkab, et Ants
mõtleb oma mõtteid. Ta läheb
Antsu juurde ja näitab, milline
huvitav tegevus neil parajasti
käsil on. Õpetaja püüab veel
mitmel korral poisi tähelepanu, kuid tulutult.
Mida saab õpetaja veel ette
võtta? Tunni ajal ei saa õpila-

sega individuaalselt vestelda.
Õpetaja käsutuses on üldjuhul
kümme minutit vahetundi,
mille jooksul saadab ta õpilased klassiruumist välja ja vastab mitmete õpilaste tekkinud
küsimustele. Ta peaks jõudma
õnnetu Antsuga pikemalt vestelda ja leidma võimaluse, kuidas poissi aidata. Õpetaja teab,
et kooli psühholoogi juurde ei
saa Antsu vastu tema tahtmist
saata, selgitamiseks läheb vaja
aega. Samas tuleb valmis panna järgmise tunni õppematerjalid ja –vahendid. Kuidas jõuda õpetajana iga õpilaseni?
Lapsi on väga erinevaid ja
iga laps vajab just talle sobivat
õpetamisviisi, kooli jne.

Lühidalt
Koolitatud tugiisikud
hakkavad toetama
lastega perede toimetulekut

Alates käesolevast numbrist hakkame Keila Lehe veergudel valgustama uue kooli
rajamise protsessi, alustades selle algusest. Paljud küsimused on kindlasti juba
vastuse saanud, paljud ootavad veel vastust. Loodame need vastused, mis täna
juba olemas, ka lehelugejatele vahendada.
doris matteus
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Neljapäeval, 17. jaanuaril
kogunes hulk kooliharidusega
seotud inimesi Keila SOS Hermann Gmeineri kooli saali seminarile „Vabadus hariduses”.
Tiiu Kuurme ja Aivar Haller
rääkisid Haridusvabaduse Liidu eesmärkidest ja põhimõtetest. Hea Alguse koolitajad Liivi Türbsal ja Jana Pillman tõid
piltide abil osalejateni killukesi lapsesõbralikust mõtteviisist. Huvitavaid mõtteid jagus
kõigile. Tänusõnad kuuluvad
korraldajatele Keila SOS HG
Koolist, Haridusvabaduse Liidust ja Keila Hariduse Sihtasutusest.
Foto:internet

SOS Lasteküla Eesti Ühing
ja Lastekaitse Liit alustasid
kolmeaastast koostööprojekti
„Professionaalse pere-tugiisiku teenuse käivitamine Harjuja Pärnumaal”, mille raames
tugiisiku abil toetatakse lastega peresid. Projekti rahastab
SOS Lasteküla Eesti Ühing
koos Lastekaitse Liidu ning
kohalike omavalitsustega.
Projekti raames tehakse koostööd üheksa omavalitsusega,
ka Keila. Pere-tugiisiku teenus
on suunatud lastega peredele, põhitähelepanu on laste
heaolul nii perekonnas kui
kogukonnas. Tugiisikud käivad abivajavate perede juures
kodus ning on koostööpartneriteks valla või linna sotsiaalja lastekaitsetöötajatele.
Peretugevdamise programmi
eesmärk on aidata peresid
kriisiolukordades. Lisaks
pikaajalisele peres hooldamise
teenusele on SOS Lasteküla
Eesti Ühing alustanud pere
tugevdamise programmidega,
et ennetada laste eraldamist
oma vanematest.

Ole eeskujuks!
Kolmapäeval, 30.jaanuaril kell 13.00, viiakse Keila
Sotsiaalkeskuses läbi vestlusring meediku ja politseinikuga
turvalisuse ja terviseriskide
teemal liikluses. Kokkusaamine toimub kampaania “OLE
EESKUJUKS” raames.
Põhja Politseiprefektuuri
poolt algatatud kampaania
“Ole eeskujuks!” kutsub üles
näitama õige ja seaduskuuleka
liiklemisega teistele eeskuju.
Nii saame kõik panustada
positiivse liikluskultuuri tekkesse ning kujundada ohutu
liiklemise põhiseid hoiakuid
meis kõigis, hoides seeläbi nii
enda kui teiste elu ja tervist.
“Ole eeskujuks” on
kampaania, mis on suunatud
eelkõige Tallinna ja Harjumaa
eakatele. Detsembrist/veebruarini 2007/2008 vältava
kampaania eesmärgiks on
soodustada positiivse ja ohutu
liikluskultuuri teket, et üksteist jälgides ja eeskuju andes
vähendada liiklusõnnetustesse
sattunute arvu.
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Vaba aeg

Reede, 25.01.2008 • Nr4 (16)

vaba aeg

Keila Aianduse ja Mesinduse Lühidalt
Seltsi tegemised 2008. aastal
tiiu eller
keila ams

Keila AMS asutati 1957.
aasta 19. novembril. Praegu
kuulub seltsi ridadesse 244 liiget. Keila AMS on üks aktiivsematest omalaadsete seas.
Nüüd lähemalt meie toimetamistest.
Igal aastal viiakse läbi konkurss kaunimale koduaiale eelmise aasta võitjad olid perekond Remmel (Kooli1A) ja
perekond Kivimäe (Põhja 7).
Ka tänavu on kavas nimetatud
üritus korraldada, osavõtuks
võivad registreeruda kõik, kes
arvavad, et nende aed või naabri või sugulase aed väärib tähelepanu ja äramärkimist ning
kuulub Keila AMS piirkonda.
Talve- ja kevadkuudel korraldatakse
aiandusalaseid
loenguid ning huvisõite:
Veebruaris
õpime
tundma toataimi. Väljasõit
Tallinna Botaanikaaeda

Märtsis – uuemat suvelilledest
Aprillis tutvume aiakujunduseks sobiva taimmaterjaliga. Väljasõit Hansaplanti
Kiilis.
Õppused toimuvad iga kuu
teisel laupäeval algusega kell
12. Peale loengut on võimalus
konsultatsioonideks.
Keila AMS-il on Ohtu tee 5
väike kauplus, kus müüakse
aedvilju nii värskelt kui konserveeritult. Eriti rikkalik on
kartulite valik, neid leidub
igaks kulinaarseks vajaduseks.
Juba tulid müügile selle aasta
köögivilja- ja suvelilleseemned. Varsti lisanduvad gladiooli-, begoonia-, daalia- jms sibulad ja mugulad ning augustis
vastavalt tulbid, nartsissid,
krookused jt. Abi ja nõu saab
taimekahjurite tõrjeks kasutatavate mürkide osas.
Tänavu on esmakordselt
pakkuda lastele mõeldud ja

vastavalt pakendatud lilleseemneid, mida on tore koos
ema või vanaemaga kasvama
panna ja siis üheskoos nende
arengut jälgida ning õitsemist
oodata.
Seltsil on tänavu kavas mitu
ekskursiooni ja väljasõitu:
Kirde-Eestisse 24. 25. mail
Kesk-Norrasse 15. 23. juunil
Forssa Sõprusseltsi
17.-19.juulil
Kui soovijaid leidub, siis
sõidame ka augustis Leedu
merevaigurannikule ja Kura
säärele.
Reisidele saavad registreerida seltsi liikmed ja kohtade
olemasolul ka kõik teised telefonil 604562 (Aivi Jakobson).
Seltsi kevadlaat toimub 3.
mail, kuhu ootame asjahuvilisi
nii müüma kui ostma.
Head aiandusaastat kõigile.

Keila Aianduse ja Mesinduse Seltsi maja

maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Öine lend
8. jaanuar avati Keila
kultuurikeskuse
fuajees
Sirlett`i
15.juubeliaasta
avanäitus. „Öine lend” nimelisel väljapanekul on
üleval noore kunstniku
Kadri Kuusleri tööd.
Oma loomingut on autor ise kommenteerinud
järgnevalt: Mis mind inspireerib? Muusika, muusika,
muusika – selles peituvad
värvid ja jõud. Mind inspireerivaid värve ja väge
olen palju leidnud punkkultuurist. Tegelikult on
igasuguse mõttega loodud
muusika mind mõjutanud –
mõtted peatuvad sõnades,
mis ka minu hetkemeeleolu väljendavad. Ja muidugi inimesed, emotsioonide
allikad... Kõige parem on
midagi luua siis, kui tunded möllavad – kui olen nii
õnnelik, et niisama naeratada enam ei jaksa või kui
ei oska oma kurbust enam
kuhugi peita. Võtan hoopis
pintsli kätte ja jäädvustan
hetke või inimesed, kellega
mu hetketuju seotud on.
Enamasti on selleks parim
aeg õhtu ning öö – aeg justkui seisataks. Kõik võtab
hoopis teistsuguse kuju, kui
salapärased varjud nurgatagustest välja hiilivad...
Tänan kõiki, kes mind
inspireerisid ning selle näituse võimalikuks tegid!
Autor Kadri Kuusler
Näitus „Öine lend” jääb
avatuks 31.jaanuarini.

foto: märt lillesiim
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Toidu ettevalmistamine vastavalt peakoka koostatud
menüüle.

Meie ootused kandidaadile:
KEILA TERVISEKESKUS

Otsime kollegi!
Harju maakonna ja Keila Linna tuntuim vabaaja keskus ootab tööle krapsakat
ning hakkajat

*
*
*
*
*

Sulle meeldib süüa teha;
Tahet olla teenindaja;
Head suhtlemisoskust ja rõõmsameelsust;
Soovi teha meeskonnatööd;
Head eesti ja vene keele oskust kõnes.

KOHVIKU TEENINDAJAT
kelle peamisteks tööülesanneteks on:

Meie pakume Sulle:

*
*

*

Klientidele kõrgetasemelise teenindus;
Puhtuse ja korra tagamine kohviku saalis;

Sven Tupitsa
fotoõhtu Keilas

Asjatundlikku ja toetavat meeskonda, kes on alati
valmis Sind aitama;

Esmaspäeval, 28.jaanuaril
kell 19.15 toimub Keila Kultuurikeskuse rohelises toas
fotojaht “Keila 70” raames
fotograaf Sven Tupitsa fotoõhtu. Muuhulgas tunnustatakse
kahe eelmise fotojahi etappide
parimaid.
Fotoõhtul tutvustab Sven
Tupits oma loomingut, näitab
fotosid, annab fotograafiaalaseid nõuandeid ning vastab
fotohuviliste küsimustele.
Fotojahil “Keila 70” osalejatega on eelnevalt kohtumas
käinud fotograafid Märten
Kross ja Jarek Jõepera.
Sven Tupits alustas oma
fotograafi teekonda algteadmiste omandamisega Tartu
10.keskkooli pimikus. Kui
pere kolis elama Keilasse, jätkus fotoõpe Keila Kultuurikeskuse fotoringis. 1988. aastal
lõpetas Sven Keila Gümnaasiumi. Soov oli edasi minna
Tallinna Sidekooli fotograafiat
õppima, kuid takistuseks jäi
sõjavägi - Sidekooli astuja pidi
olema läbinud nõukogude
armee. Õpingud jätkusid hoo-

pis Moskva fotozhurnalistika
kaugõppekursustel, mis kestsid kaks aastat. 1990.aastast
töötab Sven Tupits professionaalse fotograafina. Aastatel
2003 ja 2004 on ta täiendanud
end hinnatud erakoolis Soomes, Tampere Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy-s,
Matti Kaleva käe all.
1989-1992 töötas Sven Tupits filmistuudios Tallinnfilm
valgustajana, samaaegselt tegi
kaastööd Keila ajalehele. On
juhendanud Keila Gümnaasiumis fotoringi ja jäädvustanud
linna ajalugu.
Sven on raamatu “Avaliku
elu aastaraamat 2000” 125
portreefoto autor.
Peamiselt on Sven Tupits
töötanud ajakirjade fotograafina – Pere ja Kodu, Stiil,
tänaseks juba üle kümne
aasta ajakirjas Nädal. Hoiab ja
arendab muuhulgas pulma- ja
perefoto head traditsiooni. On
Pulmafoto.ee ja Kalamaja FotoStuudio loovjuht ja omanik.
Fotoõhtule on oodatud
kõik huvilised ning sellest
osavõtt on tasuta.

foto: valdur vacht

Esiplaanil Sven Tupits

*
*
*

Enese täiendamise võimalust;
Firmasiseseid soodustusi;
Töötamist graafiku alusel.

Kui arvad, et Sina oled just see õige meie jaoks, siis kandideerimiseks saada meile juba täna oma CV e-posti
aadressile kylli.tinnuri@keila.ee
Lisainformatsiooni saab telefonil: 673 76 35 või
www.keilasport.ee

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

„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

teater
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
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
BONZO JA TÕUN – SOOJAD
LAULUD
20.veebruaril kell 19.00 Pilet:
125.-/150.Keila kultuurikeskuses
NB tund enne kontserti pilet
175.Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muu
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
Korraldab Keila Lions Klubi

SÜNNI JA IMETAMISE TUGIÜHINGU LOENG
„Imiku toit esimesel eluaastal.
Lisatoiduga alustamine”
31.jaanuaril kell 15.00 Hind
perele 25.Hiirekese mängutoas
Juttu räägib ja küsimustele
vastab imetamise nõustaja
Jana Kima.
Haapsalu mnt 31. Tel: 52 70
908, www.hiirekese.ee
SÜNNITUSEKS ETTEVALMISTAV LOENGUSARI
Loengusari koosneb neljast
kohtumisest
Veebruaris – teisipäeviti kell
18.00 – 19.30
Hiirekese mängutoas
Üks loeng 125.-, neli loengut
460.Täpsem info ja registreerimine
Haapsalu mnt 31, Tel: 52 70
908, www.hiirekese.ee
„OLE EESKUJUKS”
Vestlusring politseiniku ja
meedikuga turvalisuse ja terviseriskide teemal liikluses.
30.jaanuaril kell 13.00
Keila Sotsiaalkeskuses, Keskväljak 17
Tel: 6 791 570
e-post: sots@keila.ee

kogudus
2.pühapäev enne paastuaega
27.jaanuaril kell 11.00
Õp. Marek Rootsi proovijumalateenistus
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
PIIBLITUND KOGUDUSEMAJAS
30.jaanuaril kell 13.00
Jumala armastuse ohvritee
Paldiski mnt 2, Tel: 6044808
e-post: keila@eelk.ee

Mängude graafik 26.jaanuaril 2008
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30

Palju õnne!

„MINA, NAINE”

Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee

Turba II Turba I Mõigu Glamox Juurviljapõrgu A4 Kinnisvara -

Harju Elekter
BC Exclusive
Padise
Honda/Speed
Scorpion
Saue

19.jaanuaril toimunud mängude tulemused
BC Exclusive –
Juurviljapõrgu –
Honda/Speed –
Glamox –

Mõigu
Royal Ehitus
Scorpion
A 4 Kinnisvara

100 : 56
75 : 65
102 : 72
99 : 54

Keila liiga jätkab tervisekeskuses

7

Sündinud
09.01.2008

Sandra Mänd
Vaikib rõõm ja mure... kõigest

Mälestame

Ferdinand
Alter’it
avaldame südamlikku

Mälestame endist kolleegi

jääb järele miski, mis ei sure
Südamlik kaastunne Riinale,

Reet
Kaldmetsa

kaastunnet omastele

ja avaldame sügavat

Keila linna

kaastunnet lahkunu omastele.

Pensionäride Ühendus

OÜ Heltona

Ellele ja Tiidule kalli õe

Reet
Kaldmets’a
kaotuse puhul
KÜ Paldiski mnt 48

Südamlik kaastunne Annele
ja Jaanusele

Ema
Vanaema
surma puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
Riinale, Ellele ja Tiidule kalli õe

Reet
Kaldmets’a
surma puhul

naabrid: Kaldoja,

Evi ja Avo

Kaljuvee, Viil

Kuulutused
Töö
Raamatupidamisteenus. 15
aastase kogemusega bilansivõimeline pearaamatupidaja
soovib kodust lisatööd. Soovitavalt OÜ. Elukoht Keilas. Tel:
56 628 428

kinnisvara
Müüa 2-toaline korter
52.9m2 Keilas Pae tn 4, 3/5 H:
1 020 000. Maja on renoveeritud, soojustatud ja kaetud
marmorociga. Toimiv k/ü,
trepikoda remonditud. Korteris

plastaknad, radiaatorid, vee- ja
kanalisatsioonitorud vahetatud. Hansperdi köögimööbel,
pesumasin ja külmkapp jäävad
sisse. Hea soe korter maja
keskel. Hooldustasu 10 krooni
m2. Personaalne parkimiskoht.
Korter on vaba. Otse omanikult. (Või rentida kuni müügini
4500, lisaks kommunaalkulud).
Kontakt: 56 628 428

muu

Ühenduse aruande – valimiskoosolek toimub 2.veebruaril
2008, kell 12.00 kultuurikeskuses. Registreerimine ja
liikmemaksude vastuvõtmine
alates kella 11-st.
Pensionäride Ühenduse juhatuse liikmed kohtuvad pensionäridega iga kuu viimasel
esmaspäeval Sotsiaalkeskuses
kell 14.00 – 16.00 alljärgnevalt:
28.jaanuaril, 25.veebruaril,
31.märtsil ja 28.aprillil.

Keila linna Pensionäride

Keila Sotsiaalkeskus võtab tööle

LASTEKAITSESPETSIALISTI
lapsepuhkusel oleva töötaja asendajaks 1,5 aastaks.
Nõutav erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia).
Soovitav varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas ja
vene keele oskus suhtlustasandil.
Sooviavaldus ja CV saata 10. veebruariks
e-posti aadressile: sots@keila.ee
Info tel. 6791573 või 6791571
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SUUSAHOOLDUS, MÄESUUSA- LUMELAUARENT
RATTAHOOLDUS, REMONT, RULLUISUHOOLDUS
AVATUD E-R 10-19; L 10-16

Keila Tervisekeskuses, Paldiski mnt 17, tel: 6 737 666 email:
krp@keilarattapood.ee

Naiste valmisriiete pood

Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

Kadi

Vali WiMAX-internet!
Seoses töömahtude olulise suurenemisega võtame Keilasse
tööle

Müüme kvaliteetseid Eestis
toodetuid kaupu!
HOOAJA LÕPU ALLAHINDLUSED!

Oleme avatud Keilas, Jaama 11:
T-R 15:00-18:00
L 11:00-14:00
Vajame õmblejat!
Oodatav brutopalk 9000 EEK
Tasustamine tükitöö alusel
Info telefonil 53489170

TOOTMISTÖÖLISI
LUKKSEPPASID

Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

0 kr, kuutasu alates 275 kr

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

… kelle põhiülesandeks on:
-

erinevate juhtmeköidiste valmistamine
tootmises olevate seadmete remont ja hooldus

Kui Sa oled:
•
•
•
•

aktiivne ja kohusetundlik inimene
ei karda teinekord pingelises olukorras töötada
eesti keeles saad hakkama ja vajadusel suudad end arusaadavaks teha ka
vene keeles
täisealine (töö tootmises vahetustega!!)

… siis anna endast märku ja tule meile tööle!!!
Täpsem info telefonil: 6390 216 Maili teel: eesti@pkcgroup.com
Võimalik tulla Keila tehasesse täitma kohataotlusankeeti!!!
Asume aadressil: PKC Eesti AS
Paldiski mnt.31, Keila

TÖÖRIISTADE RENT KEILAS
EHITUSMARKETI HOOVIL
Rendime laias valikus tööriistu nii
ehitus-, kui remondi töödeks. Lisaks
pakume:
*Transporditeenust
*Laadur (Bobcat) teenus- ja rent
*Haagiste rent
Oleme avatud E-R 8-17, L 9-14
Küsi lisa tel. 671 2229, www.tannrent.ee
TERE TULEMAST

Tule

Otsib oma meeskonda

Valvuriks

Tervishoiuosakonna spetsialist – õde

Nõuded kandidaatidele:

Nõuded kandidaatidele:

* riigikeele valdamine kesktasemel
* keskharidus
* EV kodanik
* korrektsus ja täpsus

Omalt poolt pakume:

* tööd 24h vahetuses
* huvitavat tööd arenevas vanglas
* mugavat ja odavat transporti Tallinnast ja Haapsalust töökohta ja tagasi
* odavat toitlustamist kohapeal
* enesetäiendamisvõimalusi
* sportimisvõimalusi
* avalikule teenistujale ette nähtud soodustusi
* eneseteostus – ning arenemisvõimalusi
* töötasu välisvalves alates 9150.- ning sisevalves 11438.* läbides kutseõppe (kestvus 1a) on palk välisvalves 12938.ja sisevalves 15 526.Lisainfo: 6729292, 6729322
CV ja sooviavalduse palume saata hiljemalt 31.01.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"vanglaametnik" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

* 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

