kasulik teada

lugejaga vestleb

Lemmikloomad ja
kultuur

meeldetuletus

Keila haridus – küsimused ja
vastused
lk 5

lk 2

Riigilipu
heiskamise päev

Keila nädalaleht
Reede, 01.02.2008

02.02
Tartu rahulepingu
aastapäev

nr 5 (17)

uudised

Jõustusid piirangud
alkoholi müügile

Haapsalu
maantee ja
Kruusa tänava
ristmiku
sulgemine

2. veebruaril jõustuvad Keilas piirangud alkoholimüügile.
Novembrikuus kinnitatud
alkoholi müüki piirav kord
keelab alkoholiga kaubelda
kauplustes, mille müügisaali
pind on väiksem kui 80m2.
Samuti on keelatud alkoholi
kaasamüük toitlustusasutustest.
Lisaks müügipinna suuruse
kehtestamisele hakkavad
karmimad reeglid kehtima
ka neile kauplustele, kelle
müügipind ka edaspidi alkoholiga kaubelda lubab. Nimelt
peavad nad paigaldama müügikohta turvakaamerad, mis
võimaldavad fikseerida kõik
alkohoolsete jookide müügitehingud ja nendes osalejad.
Alkoholimüügiga tegelevate
ettevõtete arvu piiramise ja
karmimate abinõude rakendamisega loodetakse vähendada
alaealiste alkoholi kättesaadavust ning selle kuritarvitamisega tulenevaid avaliku korra
rikkumisi.
Hetkel on Keilas alkoholi
jaemüügiga tegelevaid kauplusi 13, müügisaali suuruse
nõude sätestamine puudutab
neist 5. Uuest määrusest tulenevaid muudatusi kommenteerivad poepidajad, kellele
uus kord veebruarikuust
kehtima hakkab.

Alates esmaspäevast, 4.
veebruarist jätkuvad Põhja-Keila veeprojekti tööd
Haapsalu maantee lõigul
Kruusa tänavast kuni
Rõõmu kaubamajani

lk 4
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Harju maakonna avalikel liinidel
uued vedajad
Tekst: Harjumaa Liinide
asemel teostab avalikke
bussireise nüüdsest AS
Mulgi Reisid

lk 3
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Pidu enne suurt tööd –
Keila abituriendid
pidasid balli
lk 5

vaba aeg

lk 4

Keilas on tublid
spordinoored
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Iga algus on
raske
Lõppeval nädalal leidis aset abiturientide ball.
See on tähtis üritus, kus tunnustatakse nii õpetajaid
kui ka õpilasi tehtud töö eest. Gümnasistidele on
ball viimaseks meelelahutuslikuks ürituseks enne
eksameid. Kui mõtlema hakata, siis polegi kirjandini
enam kaua aega jäänud. Noored mõtlevad juba oma
edasistele valikutele - kuhu edasi õppima minna,
mida eluga peale hakata. Riigieksamid on kõikidel
valitud ja nüüd ei jää muud üle kui nendega toime ka
tulla. Palju jõudu neile selleks!
Veebruarikuust hakkasid kehtima piirangud
alkoholi müügile. Poed on loodetavasti oma muudatused teinud ning nõudmised täitnud. Näib, et
ka mõistavad piirangute vajalikkust. Annavad ju
turvakaamerad ka neile endile suurema kindluse, et
müüja keelust üle ei astu. Lootkem
ka sellele, et kehtestatud nõudeid
sisuliselt täitma hakatakse, mitte
ainult vormiliselt. On ju eesmärgiks mitte kellegi kiusamine,
vaid see, et alaealistel oleks
võimalikult raske alkoholi
kätte saada ning seega
ka kiusatus väiksem. Kuid
jah, kahjuks ei saa antud
küsimuses usaldada, vaid
peab kontrollima. Mina
küll olen nõus kasvõi iga
päev dokumenti näitama,
kui seda ka noorematelt
linnakodanikelt küsitakse.

doris matteus
doris@keila.ee

Koerte jalutamise kultuurist
Keila linnas
kadi kroon,
kroon@keila.ee
Keila, hariliku väikse linnana, on sobilik koerte-kasside
pidamiseks. On täiesti mõistetav, et ühel korralikul majaomanikul on aias neljajalgne
valvur. Seda enam tuleb aga tähelepanu pöörata loomapidamiskultuurile. Palju pannakse
rõhku koerte treenimisele,
kuuletumisele, mulle aga tundub, et õpetada tuleks natuke
ka koeraomanikke.
Tervisesporti harrastavate
linnakodanike ning koeraomanike meelispaigad ühtivad paratamatult. Üheks selliseks
alaks on Keila terviseradade
ümbrus. Mets on vaikne, inimesi vähe ja koeral saab rahumeeli joosta lasta. Kahjuks kipuvad peremehed unustama,
et sealsamas terviseradadel
käivad linnaelanikud siiski
jooksmas, suusatamas vm
sporti harrastamas.
Üks sõber rääkis mulle hiljuti loo, kuidas ta hommikul
terviserajal joostes ebameeldiva kogemuse osaks sai. Nimelt
sundis urisev, hambaid näitav
koer ta trenni peatama. Sportimist sai ta jätkata siis, kui looma suitsetav peremees oli piisavalt kaugele kõndinud ja
koer talle lõpuks järele jooksis.
Taolisi olukordi on ilmselt juhtunud paljudel ja nagu selgi
korral, kuuleb omaniku suust
vaid sõnu: „Ära karda, ta ei tee
midagi!”.
Siinkohal tahaksin paluda
kalleid koeraomanikke, et nad
korraks mõtleks ka teistele
liiklejatele ja vaataks olukorda
läbi nende silmade.
Linna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi peab avalikus kohas olema koeral nii
rihm kui ka suukorv. Siinkohal
ei saagi vist eeldada, et kõik

Foto: pdphoto.org

seda reeglit laitmatult täidaksid, aga kõrva taha panekuks
siin midagi on. Tunnistan, et
oma saksa lambakoera olen ka
metsavahel vabalt jooksma
lasknud ja suukorvi tal samuti
pole. Peab aga arvestama, et
on ka teisi liiklejaid ja lahtiselt
jooksev suur koer on hirmuäratav. Ei ole teist inimest nähes nii raske kutsuda koer
enda juurde ja panna ta rihma
otsa. Raske ei ole ka tänaval
kõndides lemmikut enda kõrvale tõmmata, et mööduja
saaks rahulikult edasi liikuda
ja veenduda, et sinu koer ei
valmista talle mingit ohtu.
Koera käitumine näitab nii
mõndagi sinu enda kohta. Öeldakse ju, et koer on oma peremehe nägu...

Siinkohal tahaksin ära märkida seaduselõigu, mille leidsin samuti eelmainitud eeskirjast. Nimelt võib ohtliku koera
või kassi hukata enesekaitseks,
kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.(l.19)
Ma ei arva, et on olemas inimesi, kes pahatahtlikult teise
kodulooma ründaksid. Seda
võib aga teha nt meeleheitel
noor ema, et oma last läheneva
koera eest kaitsta. Sealjuures
ei pruugi ta tähelegi panna, et
looma peremees on vaid mõnikümmend meetrit tagapool.
Enesekaitseks võib inimene
reflektiivselt koera rünnata, ja
tal on selleks ka õigus.
Võib juhtuda ka nii, et pi-

medal õhtul tundub koerale, et
mööduv suusataja ründab
tema peremeest(tõstab ta ju
kätt), ja korralik õpetatud koer
astub peremehe kaitseks välja.
Koer on sõbralik loom, kuid
samas ka truu ja kaitsev. Kui
paljud teist on 100% kindlad,
et lemmik ei hammusta, ründa
mitte kunagi? Jalakäija jaoks
võib tunduda teie koer ohtlik
ja koer võib näha samamoodi
kaasliiklejates ohtu.
Seega, armastage oma lemmikuid ja arvestage sealjuures
ka teiste inimestega. Parem on
elada koos turvaliselt ja sõbralikult, kui sõneldes ja ükskõikselt suhtudes. Üldiselt tegin
seekord vaid oletusi. Jäägem
vaid lootma, et need oletusteks
jäävadki.

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall

Lugeja kiri
Neljapäeva,
24.jaanuari
hommikul kell 06:05 sõitsin
mööda Haapsalu maanteed
Keila poole. Umbes 2 km enne
Rõõmu kaubamaja oli tee ääres arvatavasti autolt löögi saanud, veel elus metskits. Juhtub
ikka, loodus ju! Minu meelehärmiks möödus lamavast kitsest G4S patrullauto, kes korraks pidurdas, tegi suurema
kaare ja sõitis minema. Arvestades tema käitumist ning sõidumaneeri, arvasin, et siiski
on kindlam asi enda südame-

Keila nädalaleht

asjaks võtta ja teavitada loomakaitsesse või RMK-sse. Infoliini numbrilt 1182 sain
lühinumbri 1313, kust peale
paari täpsustava küsimuse esitamist lubati jahimeestega
ühendust võtta. Küsimusele,
ega G4S operaatoritelt ei ole
tulnud sellest juhtumist teavet, sain vastuseks EI. Seega kas G4S kohus ei ole tagada
ohutus ja võtta ühendust asjakohaste inimestega, kui selleks
on vajadus?
Kalmer Kade
väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

kommentaar
Turvatöötaja tõesti nägi
kitse ja aeglustas sõitu, et
paremini näha ja talle paistis, et kits on elus, kuid ilmselt saadud löögist väheke
endast väljas ning otsustas,
et parem on mööda sõita, et
kits saaks end koguda ja
oma elu edasi elada. Inimese juuresolek poleks kitsele
julgustavalt mõjunud.
Kahju muidugi, kui situatsioon oli valesti hinnatud ja

vastutav väljaandja:
doris matteus

olukorra oleks hädatapu
meeskonna kutsumine paremini lahendanud. Liin
numbriga 1313 on patrullile
teada ja seda on ka vajadusel kasutatud. Seekord oli
olukord valesti hinnatud, paraku. Tagantjärgi on lihtsalt
kitsest kahju.
Lugupidamisega,
Katrin Paas
G4S Infojuht

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim
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Jõustusid piirangud alkoholi
müügile
Veebruarik u u s t
hakkasid Keila linnas kehtima novembrikuus kinnitatud
piirangud
alkohoolse joogiga
kauplemisele.

kommentaar

rein siim
as keva juht
Müügisaali pinna nõue
on Keva tanklal täidetud ja
ületatud, vajadusel oleksime
olnud võimelised ka pinda
kahekordistama.

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Alates 1. veebruarist on
Keila linnas keelatud alkohoolse joogiga kaubelda kauplustes, mille müügisaali pind on
väiksem kui 80 m2. Samuti on
keelatud alkoholi kaasamüük
toitlustusasutustest.
Lisaks nimetatud keeldudele on kauplused, mis müüvad
alkohoolseid jooke, kohustatud paigaldama müügikohta
turvakaamerad, mis võimaldavad fikseerida kõik alkohoolsete jookide müügitehingud ja
nendes osalejad.
Piirangute
kehtestamisel
novembrikuus avaldas Keila
linnavolikogu esimees Andrus
Loog lootust, et piirangute
kehtestamisega väheneb eeskätt alaealistel võimalus osta
alkoholi. Andrus Loog: „Leia-

Turvakaamerad on müügisaalis samuti juba aastaid
olemas, kuid sellele mõttele,
et neid kasutada müüjate töö kontrolliks, tulime
alles hiljuti. Samas saame
niimoodi ka ise olla kindlad,
et ei ole müünud alkoholi
ja tubakatooteid inimestele,
kellele neid müüa ei tohi.
Seega meile piirangute
kehtestamine muudatusi
kaasa ei too.

marek kaptjuh
poeomanik

me, et tuleb tugevdada kontrolli – nii ametlikku kui sotsiaalset – alkoho1imüügikohtade üle. Selle üheks võimaluseks on piirata alkoholimüügiga tegelevate ettevõtete arvu
ning kohustada müüjaid rakendama karmimaid abinõu-

sid, vältimaks keelatud kauba
sattumist alaealiste kätte.“
Samal ajal on linn viimasel
ajal tihendanud ka avaliku linnaruumi valvet turvakaamerate abil, mille pilti ka jälgitakse.

Tänu enam-vähem normaalsele viitajale hakkasid
ettevalmistused pihta juba
eelmisel aastal, kui antud
eelnõu volikogus toetust
sai. Tänaseks on paigaldatud kauplusesse videovalve
koos vajaliku tehnikaga ning
tellitud projekt kaupluse
ruumide laiendamiseks, mis
on õnneks antud ruumides
võimalik, seega kõik normid

peaks täidetud saama,
et kauplus saaks endiselt jätkata. Peale teatud
investeeringute ja paberimajanduse suurt muutust
piirangud kaasa ei too,
kauplus muutub suuremaks
ja loodetavasti ka klientide
arv. Raskem on nendel, kellel vajalikke laiendusi teha
pole võimalik ja kes peavad
leppima tegutsema ilma
alkoholi müügita või üldse
kaupluse sulgema.

11.01- 13.01

Pauline Saral – 100
23. jaanuaril tähistas oma 100.
sünnipäeva Pauline Saral. Keilas elab nüüd juba kaks üle
100 aastast kodanikku.
Pärit on Pauline Saral Põltsamaalt. Keilas oma poja pere
juures elab juubilar alates
1960. aastast. Oma ea kohta
näeb vanaproua väga hea välja ning kuigi proua Pauliine
kurdab liigesevalude üle, on ta
tervis hea.
25.jaanuaril käisid juubilari
õnnitlemas ka Keila linnapea
Tanel Mõistus ja abilinnapea
Eike Käsi.
Keila kõige vanem kodanik
Alvine Sõrmus tähistas 19. augustil oma 101. sünnipäeva.

Postimees
Saue linnavolikogu sai
uue esimehe
Saue linnavolikogu esimehe valimistel valiti salajase hääletuse tulemusena
volikogu uueks esimeheks
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liidu fraktsiooni kuuluv
volikogu kauaaegne liige
Valdis Toomast. 15 hääletanust andis ome poolhääle 13
liiget. Toomasti vastu ei antud
ühtegi häält, 2 sedelit loeti
kehtetuks. Saue linnavolikogu
uue esimehe valimised tingis
eelmisel istungil toimunud
Saue linnapea valmisied, kus
valituks osutus tolleaegne volikogu esimees Orm Valtson.
Ettevõtjana tegutseb Toomast

Foto: valdur vacht

Harju maakonna avalikel
liinidel uued vedajad

on aktiivne Saue linna elanik,
juhtides kohalikku jalgpalliklubi ning olles paljude uute
algatuste eestvedajaks.
Delfi
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tahab Rae valda
rajada mini-Eesti
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tahab Rae valda
umbes 44 hektari suurusele
maalapile rajada miniatuurset
Eestit, kus oleksid paigas tähtsamad Eesti turismiobjektid.
Igast regioonist valitakse
välja põnevamad ja iseloomulikumad objektid. Näiteks
Saaremaad iseloomustavad
sepikojad, kus inimesed saaksid seppade kõrval ise rauda
taguda.

Projekt, mille üks eesmärk
on turiste Tallinnast välja
meelitada, peaks valmima
kolme partneri jõul ja osalusel: vald, kes eraldaks maa,
Euroopa Liit, kellelt võiks
raha taotleda, ning mõni
jõukas Eesti eraisik või asjast
huvitatud ettevõte.
Kõigepealt on aga vaja teha
äriplaan ning tasuvusanalüüs,
mis peaks aprillis valmima.
Äripäev
Vanast Pringi koolihoonest saab rannarahva
residents
Kolm Viimsi valla muuseumit on kavas viie aasta ja
kümnete miljonite kroonidega
muuta rannakülade ajaloo- ja
kultuurikeskuseks, kuhu oleks

asja ka teadlastel.
Viimsi muuseum kolis
Pringi rannakülas asuvasse vanasse koolimajja veidi
vähem kui viis aastat tagasi
ja praeguseks on ajastutruult
taastatud allkorruse näitusesaalid.
Lisaks Pringi koolimajale
kuulub SA Viimsi Muuseumid
koosseisu ka läheduses asuv
vabaõhumuuseum ning Nõukogude armee üleajateenija
elumajja tehtud militaarmuuseum Naissaarel, mis ootavad
värskendust ja täiendust.
Lootuskiire selleks annab
sihtasutuse plaan taotleda
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu mitukümmend
miljonit krooni eurotoetust.
Postimees

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

Lühidalt

kommentaar

Killukesi teistest omavalitsustest
Türisalu pangale rajatakse teepiirded
Märtsis algab teeremont
Vääna-Jõesuu-Keila-Joa
maanteel, mille käigus paigaldatakse Türisalu pangale
teepiirded. Hiljemalt tänavu
septembri keskpaigaks on
Türisalu pank maantee poolt
korralike piiretega piiratud.
Piire ehitatakse praegusest
parklast kuni Keila – Joani
ning sinnakanti rajatakse veel
üks väiksem autode seisukoht.
Lisaks plaanitakse Türisalu
panga kõrvale rajada puhkekeskus, mis moodustaks koos
vallavalitsuse poolt arendatava
platvormi heakorrastamisega
tervikliku projekti. Türisalu
panga piire valmib hiljemalt
15. augustiks.

3

22. jaanuaril alustasid Harju
maakonna avalikku liinivedu
uued vedajad - edelasuunal AS
Samat ja OÜ Arne Auto, lõunasuunal AS Mulgi Reisid ja
idasuunal AS Harjumaa Liinid.
Läänesuunal, kuhu alla kuulub
ka Keila ja selle ümbrus, hakkab varasema Harjumaa Liinide asemel vedusid teostama
AS Mulgi Reisid.
Esialgu on bussiajad samad,
kuid suuremad muutused
sõiduplaanis on kavandatud
aprillikuuks. AS – i Harjumaa
Liinid poolt välja antud perioodikaardid ja õpilaskaardid kehtisid kuni 21. jaanuarini 2008.
Nüüdsest tegeleb piletimüügi
korraldusega Harjumaa Ühistranspordikeskus ning kogu
sellekohane sõitjatele vajalik
informatsioon, sh sõidukaartide hinnad ja müügikohad,
on saadaval keskuse kodulehel
www.harjuytk.ee.
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keila linnavalitsuses

Tähelepanu ettevõtjad!

Välja antud kasutus- ja ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
- ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni tänavatorustikule
koos
liitumispunktidega
Jaama tn – Pargi tn – Männiku tn – Haapsalu mnt vahelisele alale ning Pargi tn –
M ä n n i k u
tn – Kuuse tn – Tamme tn
vahelisele alale. Ehitustööd
tegi AS ASPI, omanikujärelevalvet teostas OÜ EL Konsult.
- Rõõmu tänava tänavavalgustusele.

Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
koolihoone ja kommunikatsioonide rajamiseks
Ehitajate tee 1 asuval kinnistul. Lisaks gümnaasiumihoone ehitusloale väljastati luba elektrivarustuse,
sidekanalisatsiooni, välisvalgustuse ning gümnaasiumi teede ja platside ehitamiseks. Ehitusluba taotles
Keila Hariduse Sihtasutus.
ehitise laiendamiseks Koidu tn 76 asuval kinnistul.

Vastavalt Majandustegevuse registri seadusele § 26 peab
ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu
õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.

gilõivu.
Info veebilehel http://mtr.
mkm.ee ja Keila Linnavalitsuse telefonil 6 790 723.

Ülalnimetatud kohustuse
täitmata jätmise korral peatatakse registreering majandustegevuse
registris
alates 01.05.2008.a.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda rii-

volikogu istungil
Muutusid komisjonide koosseisud
Keila linnavolikogu 29.
jaanuari istungil puudutas
suurema osa päevakorrapunkte volikogu komisjonide koosseisu.
Pärast paari kuud volikogu tööst eemalolekut asus
volikogu kultuurikomisjoni
esimehe kohuseid täitma
taas Tarmo Tamkivi. Kultuurikomisjoni aseesimees
on Targo Kaldoja ning liikmed alates 29. jaanuarist
Allar Adoberg, Andrei Arjupin, Priit Idarand, Oksana Jõe, Kalle Kask, Reet
Käärik, Ilona Laido, Tõnis
Luhamäe, Doris Matteus,
Heli Nurger, Indrek Puolokainen ning Katrin Sassi.
Rahanduskomisjoni
uueks aseesimeheks Riigikokku siirdunud Leino Mägi
asemel valiti Andrus Loog.
Muutus ka teiste komisjonide koosseis.

Volikogu sotsiaalkomisjon tegutseb edaspidi koosseisus Kalle Kask, Maret
Väli, Mikk Erlenheim, Märt
Jamnes,
Aasa Ploovits,
Marju Preegel, Pille Savisaar, Riina Sippol, Maret
Väli ning Peeter Kõresaar.
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kuuluvad Andrus
Loog, Rein Siim, Meelis
Aab, Priit Aus, Elmar Kala,
Kalle Kask, Ülle Lindus,
Tiit Mae, Doris Matteus,
Leino Mägi, Kaido Saarniit,
Heikki Sikka ning Andres
Truss. Keskkonnateemaga
tegelevad volikogu vastavas
komisjonis Ülle Lindus,
Rein Siim, Veiko Kaufmann, Andrus Loog, Andres Matteus, Meelis Zujev,
Vladimir Tassa, Margus
Välja, Elmar Kala, Siiri
Hunt ning Ivar Krustok.

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

Eike Käsi sai linnavalitsuse liikmeks
Keila Linnavolikogu kinnitas abilinnapea Eike Käsi
Keila Linnavalitsuse liikmeks.
Sama otsusega vabastas
volikogu linnavalitsuse liikme kohustustest Kaido-Allan Lainurme. Kaido-Allan
Lainurm lahkus abilinnapea
ja linnavalitsuse liikme kohustest sooviga algatada
endale kuuluvas konsultatsioonifirmas mitu uut pro-

jekti. Eike Käsi asus Keila
abilinnapeana tööle 7. jaanuaril. Seni töötas ta Keila
linnavalitsuses sotsiaalnõunikuna.
Keila
Linnavalitsusse
kuuluvad nüüd lisaks linnapea Tanel Mõistusele ja
Eike Käsile abilinnapea
Enno Fels, finantsjuht Avo
Reiska, Toivo Lumiste ja
Olev Mäll.

foto: valdur vacht

teade

Kaevamistöö sulgeb
Haapsalu maantee ja
Kruusa tänava ristmiku
Alates esmaspäevast, 4. veebruarist jätkuvad PõhjaKeila veeprojekti tööd Haapsalu maantee lõigul Kruusa
tänavast kuni Rõõmu kaubamajani. Jalakäijatele
ehitatakse haljasalale ajutine uus kõnnitee teealast
kaugemale.
Liiklust Haapsalu maanteel kaevamistööde lõigul ei
suleta, kuid suunatakse osaliselt kõnniteele. Haapsalu
maanteel ja Kruusa tänava ristmik suletakse liiklusele. Liiklus on reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega.
Erinevad sõidusuunad eraldatakse vastavate tähistega, sõidukiirust piiratakse. Võivad ette tulla ajutised
liiklusseisakud.
Haapsalu-Tallinna suunalisele transiitliiklusele soovitab Keila Linnavalitsus kasutada ümbersõiduteed
Niitvälja kaudu.
Jalakäijatele ehitatakse haljasalale ajutine uus kõnnitee. Olemasolev bussipeatus Keila Tarbijate Ühistu
juures viiakse üle Haapsalu maantee ja Barsbütteli
tänava ristmiku lähedusse.
Mõne nädala pärast jõuavad kaevamistööd Rõõmu
kaubamaja esisele Haapsalu maantee lõigule – siis jääb
liiklusele avatuks vaid üks sõidurida, liiklussuunda
hakatakse reguleerima ajutiste valgusfooridega.
Töid Haapsalu maanteel viib AS Keila Vesi tellimusel
läbi AS Vensen.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Вступают в действие ограничения
на торговлю алкоголем
Начиная с 1 февраля,
вступают в действие
ограничения на торговлю алкоголем, принятые городским собранием в ноябре 2007
года. Согласно этим
ограничениям право на
торговлю алкоголем сохраняют
магазины,
торговая площадь которых не меньше 80м2.
Также
запрещается
торговать алкоголем на
вынос предприятиям
общественного питания. В настоящее время
из 13 магазинов, торговавших алкоголем до
сих пор, право на дальнейшую торговлю сохраняют 5. (стр. 3)

на воду, которое вступает в действие с 1 февраля 2008 года. В связи
с этим АО «Кейла Веси»
обращается ко всем
клиентам с просьбой
зафиксировать показания водомеров по состоянию на 31.01.08 г. и
передать их в «Кейла
Веси», используя одну
из перечисленных ниже
возможностей: либо по
телефону 6780927, либо
отправить по адресу
keilavesi@keilavesi.ee.
Стоимость кубометра
воды с учетом подоходного налога составит 10
крон 20 сентов, стоимость кубометра сточных вод составит 14
крон 40 сентов. Дополнительная информация
на сайте www.keilavesi.
ee. (стр. 4)

Образование
в
Кейла – вопросы и
ответы
В этом номере газеты
есть возможность познакомиться с членами
правления
целевого
учреждения «Кейла Харидус». (стр. 5)

Паулине Сарал –
100 лет
23 января свой столетний день рождения
отметила жительница
нашего города Паулине
Сарал. Юбиляра поздравили с днем рождения мэр города Т.
Мыйстус и вице-мэр
Э.Кяси. Теперь в Кейла
две горожанки, чей возраст перевалил за сто
лет. Старейшей жительнице нашего города Альвине Сырмус 101
год. (стр. 3)

Новости городского правительства
Городское
правительство выдало права
пользования
•
водопроводной
и канализационной системой, расположенной
на улицах Яама, Мяннику,
Хаапсалуское
шоссе, а также на территории между улицами Парги, Мяннику,
Куузе и Тамме. Работы
по прокладке системы
осуществляло
АО
«АСПИ»;
•
системой уличного освещения на улице Рыыму.
Городское
правительство выдало разрешения на строительство
школьного здания по
адресу ул.Эхитаяте, 1, к
которому прилагаются
права на прокладку канализационной системы, установку уличного
освещения, а также
право на строительство
дорог и площадок на
территории гимназии.
(стр. 4)
Просьба к потребителям
Опираясь на ходатайство АО «Кейла Веси»,
городское правительство приняло решение
о повышении тарифов

Внимание, предприниматели!
Согласно закону, регулирующему действие
бизнес-регистра, каждый предприниматель
один раз в год к 15 апрелю обязан представлять
административному
органу, в который было
подано ходатайство о
регистрации,
подтверждение правомочности регистрации в
случае, если с момента
регистрации прошло
более трех месяцев. За
подтверждение правомочности регистрации
не нужно платить государственный налог. Дополнительная информация на сайте http://
mtr.mkm.ee либо по телефону 6 790 723. (стр.
4)
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Keila haridus - küsimused ja vastused

Kes suunavad Keila
Hariduse Sihtasutuse
tegevust
Loe ka:
Miks
Keila
25.01.2008

Hariduse

doris matteus
doris@keila.ee

Eelmise nädala lehes oli pikemalt juttu Keila Hariduse
Sihtasutuse asutamise põhjustest ning eesmärkidest. Sel nädalal tutvustame veidi lähemalt
Keila
Hariduse
Sihtasutuse nõukogu liikmeid,
kelle on oluline roll ning vastutus eelmises lehenumbris
kirjeldatud eesmärkide saavutamisel.
Sihtasutuse nõukogul on
täna 7 liiget: Enno Fels, Helmer Jõgi, Eike Käsi, Doris Matteus, Andrus Loog, Leino Mägi
ning Peeter Tulviste.
Enno Fels
Sündinud Järvamaal 1954.
aastal.
Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi.

Töötanud Keila Teraviljasaaduste Eksperimentaalkombinaadis, Harju Kommunaalettevõtete Kombinaadis (hiljem
Harjumaa Elamu-ja Kommunaalmajanduse Tootmiskoondis, OÜ Harko ja Cleanaway
Keila OÜ), Keila abilinnapeana
ning Tallinna Kommunaalame-

Tallinna Pedagoogikaülikoolis
sotsiaaltöötaja kutse ning superviisori (tööjuhendaja) kutse. Omab magistrikraadi sotsiaaltöö alal.

Sihtasutus?

linnavolikogu liige, hetkel volikogu esimees ja korrakaitsekomisjoni esimees.
Leino Mägi
Sündinud Tallinnas 1955.
aastal.
Lõpetanud Keila I Keskkooli
ning Tallinna Polütehnilise
Instituudi.

ti ehituse ja järelevalve osakonna juhatajana. Hetkel Keila
abilinnapea.
Helmer Jõgi
Sündinud Tartus 1952. aastal.
Haridus: Tartu Ülikool, matemaatika 1975

Töökohad:
X ja XI Riigikogu 2003–;
Haridus- ja Teadusministeeriumi keskhariduse talituse
juhataja 2001–2003;
H. Treffneri Gümnaasiumi
direktor 1987–2001;
EKP Tartu Rajoonikomitee
instruktor 1985–1987;
Tartu 1. Eriinternaatkooli
õpetaja 1984–1985;
Kutsehariduse Pedagoogika
THI
nooremteadur
1983–1984;
Kutsekeskkooli nr 16 õpetaja 1975–1983

Töötanud Harju KEKis infolehe toimetajana ning 16
aastat Keila linnavalitsuses
sotsiaalnõunikuna. Hetkel Keila abilinnapea ning kureerib
hariduse, kultuuri, sotsiaaltöö
ning spordi valdkondi.
Ühiskondlik tegevus: ESÜ
Socius, MTÜ Kiwanise Naisteklubi Keilas, Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon, Kutsekvalifikatsiooni SA Kutsekoda, Keila
Huvitavate Kohtumiste Klubi.
Andrus Loog
Sündinud Tartus 1963. aastal.
Lõpetanud TRÜ arstiteaduskonna 1987. aastal. Spetsialiseerunud südame ja veresoontekirurgiale. Töötanud ja
õppinud Ameerika Ühendriikides.

Töötanud Tallinna Autode
Remondi Katsetehases meistri
ning jaoskonnajuhatajana, VE
Vanalinn direktorina, aastaid
Keila linnapeana.
Kuulus Riigikogu X koosseisu, vahepeal töötas SA Keila
Terviserajad juhatajana, hetkel
Riigikogu XI koosseisu liige.
On olnud Keila linnavolikogu liige aastatel 2003-2005
ning 2007-2008.
Keila Suusaklubi juhatuse
liige, SA Keila Terviserajad
nõukogu liige.
Doris Matteus
Sündinud Tartus 1979. aastal,
Keila elanik alates teisest eluaastast.

Eike Käsi
Sündinud Keilas 1955. aastal
Lõpetanud Keila I Keskkooli
ning Tallinna Pedagoogilise
Instituudi matemaatika – füüsikaõpetajana.
Omandanud

Keilasse tuli 1993. aastal.
Üks Keila Südamekliiniku AS-i
asutajatest. Töötab Taastava
Kirurgia Kliinikus kirurgina.
Alates 2004. aastast Keila

Lõpetanud Keila Gümnaasiumi ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskon-

na,
hetkel
samas
magistriõppes.
Töötanud Riigi Teataja Kirjastuses nõunikuna, Prantsusmaal lapsehoidjana ning Põllumajandusministeeriumis
peaspetsialisti ja büroojuhatajana. Täna SA Keila Leht juhataja.
Alates 2003. aastast Keila
linnavolikogu liige, hetkel volikogu aseesimees, rahanduskomisjoni esimees.
Peeter Tulviste
Sündinud Tallinnas 1945. aastal
Haridus: Moskva Riiklik
Ülikool, psühholoogia, 1969;
psühholoogiadoktor, professor
1987;
Tallinna 10. Keskkool

Töökohad: X ja XI Riigikogu 2003–;
Eesti Teaduste Akadeemia
asepresident 1994–2004;
Tartu Ülikool 1969–
Ühiskondlik
tegevus:
Greifswaldi Ülikooli nõukogu;
Eesti
Rahvusraamatukogu
nõukogu esimees; Eesti Teaduste Akadeemia humanitaarja sotsiaalteaduste osakonna
juhataja; Eesti Kirjanduse
Selts; Voroneži Ülikooli audoktor; Euroopa Teaduste ja
Kunstide Akadeemia ning Venemaa Kasvatus- ja Sotsiaalteaduste Akadeemia; Eesti
Põllumajandusülikooli kuratoorium; Eesti Euroopa Liikumise juhatus; Helsingi Ülikooli
Aleksandri
Instituudi
nõukogu.

uudis

Toimus traditsiooniline abiturientide ball
kadi kroon
kroon@keila.ee

Iga – aastane Keila gümnaasiumi abiturientide ball leidis
seekord aset 25.jaanuaril Keila
kultuurikeskuses. 12 aastat
korraldatud ball on traditsiooniline pidulik üritus, mis toob
kokku abituriendid ja nende
õpetajad.
Õhtu kõige tähtsam sündmus on aasta abiturientide valimine. Valimisel osaleid seitse
gümnaasiumi tublimat ja silmapaistavamat õpilast. Sel aastal oli kandidaatideks neidude
seast Maaja Hallik, Kristiina
Herkül, Sabina Vatter, ning

noormeestest Anti Noor, Erki
Fels, Allar Adoberg ja Rasmus
Karja. Tiitli võitsid aktiivne
kooliesindaja, Rohelise Kassi,
Teataja ja ÕOV liige Maaja
Hallik, ja ÕOV liige, suurürituste organisaator ja juht, kooliesindaja ning helitehnik Allar
Adoberg. Lisaks aasta abiturientidele valiti ka aasta õpetaja kes pälvis Populaarsema
Õpetaja tiitli. Sel aastal oli abiturientide
lemmikpedagoog
nooruslik ajalooõpetaja Ena
Soodla.
Õhtut juhtis näitleja Veikko
Täär ja tantsuks mängis ansambel L’Dorado.

Foto: karmo tihane

5

Lühidalt
Uus kool sai
ehitusloa
Keila Linnavalitsus väljastas
eelmisel nädalal ehitusloa
koolihoone ja kommunikatsioonide rajamiseks Ehitajate
tee 1 asuval kinnistul. Lisaks
gümnaasiumihoone ehitusloale väljastati luba elektrivarustuse, sidekanalisatsiooni,
välisvalgustuse ning gümnaasiumi teede ja platside ehitamiseks. Ehitusluba taotles
Keila Hariduse Sihtasutus.
29. jaanuariks laekusid ka
taotlused uue koolimaja
ehitushankes osalemiseks.
Hankes osaleda soovijaid
oli kokku 8 ettevõtet, kelle
hulgas kõik Eesti suuremad
ja tuntuimad ehitusfirmad.
Edasi kontrollitakse pakkumiste vastavust tingimustele,
seejärel valitakse kvalifitseerunud osalejate hulgast välja
neli, kes osalevad edasises
hankemenetluses.
Tegemist on väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega.

Eesti kultuurkapitali
Harjumaa eskpertgrupp jagas aastapreemiaid
28. jaanuaril jagas Eesti
kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupp välja aastapreemiad Harjumaa aktiivsele
inimestele. Sihtkapitalide
aastapreemiad määrab iga
sihtkapitali nõukogu.
Preemiaid eraldati kokku
230 tuhande krooni eest.
Sel aastal määrati preemiad
38le isikule või ühendusele/
organisatsioonile. Teiste
seas pälvisid preemiad Kalle
Kask maakondlike ürituste korraldamise eest; Tiia
Peenmaa tulemusliku töö
eest Keila kooridega; Aire
Toms silmapaistva panuse
eest rahvatantsu juhendajana;
Harju Maakonnaraamatukogu
raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal ja
Harjumaa muuseum maakonna museoloogilise tegevuse
kureerimise eest.
2007 aastal eraldas Maakonna ekspertgrupp 170
stipendiumi summas 1 455
970 krooni.

6
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Ole eeskujuks!

sport

Mikk Meerents Eesti noortemeister kõrgushüppes
irja põlluveer

kadi kroon
kroon@keila.ee

Keila sotsiaalkeskuses viidi
kohalikele eakatele läbi vestlusring turvalisuse ja terviseriskide teemal liikluses. Rääkimas
käis
Põhja
Politseiprefektuuri juhtivinspektor Kristel Kaunismaa ja
Eesti Punase Risti koolitusjuht
Ellen Sternhof. Üritus toimus
Põhja Politseiprefektuuri poolt
algatatud kampaania “Ole eeskujuks!” raames, mis kutsub
üles näitama õige ja seaduskuuleka liiklemisega teistele
eeskuju.
Osalejatele räägiti, kuidas
end liikluses tervena hoida, seletati helkuri tööpõhimõtteid
ja vaadati erinevaid võimalusi,
kuidas end liikluses nähtavaks
muuta. Lisaks anti head nõu,
kuidas libedal ajal kukkumist
vältida, kuidas õnnetuse korral
käituda jne. Kokkuvõtvalt soovitati kodanikel olla nähtavad,
vältida paanikat ja olla kindlad
endale, mitte jääda lootma autojuhtidele. Just sellise käitumisega saavad elanikud panus-

foto: märt lillesiim

tada positiivse liikluskultuuri
tekkesse ning kujundada ohutu liiklemise põhiseid hoiakuid
ka teistes kodanikes, 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.

Keila noorkergejõustiklaste
edukas hooaja algus
irja põlluveer
Harjumaa 2008.a noorte
meistrivõistlustel sisekergejõustikus Tallinna Spordihallis
põrmustasid Keila noorsportlased hulga isiklikke tippmarke ja tõid koju palju medaleid.
Keila Gümnaasiumi kergejõustiklased kogusid 10 kuld- ,
6 hõbe- ja 4 pronksmedalit,
Keila Algkooli õpilane Gerli
Israel võitis 2 pronksmedalit.
Kolm kuldmedalit riputati
kaela Mikk Meerentsile, kes
jätkab sel aastal õpinguid Autentese Spordikoolis. Mikk
hüppas kaugust 6.39 ( isiklik
rekord), kõrgust 1.90 ja jook-

sis 60m tõkkeid 8,8ga.
Keila Gümnaasiumi 12 B
klassi õpilane Priit Aus võitis
kuldmedali
800m jooksus
isikliku rekordiga 2.04,73.
Martin Petoffer ületas kõrgushüppes 1.90 ja tasuks
pronksmedal.
A vanuseklassis
suutis
Martin Hein 60 meetri sprindis alistada veenva ülekaaluga
kõik vastased.
Lars- Erik Raissar jooksis
taktikaliselt hästi 800m ja tugeva lõpuspurdiga kindlustas
endale ülekaaluka võidu- tasuks ka isiklik rekord. Martin
Petoffer tõi koju hõbemedali
kuulitõukes, sama suutis Mar-

kus Matteus 200 m jooksus.
Kaks pronksmedalit riputati
kaela Tauri Laurikule - 60 m
jooksus ja kaugushüppes.
B vanuseklassis võitis mitmekülgne tulevikulootus Kristo Tsekenjuk koguni kolm
kuldmedalit, lisaks hõbeda ja
pronksi. Ka tüdrukud olid
tublid, nad suutsid tõusta neli
korda pjedestaali kõrgeimale
astmele. Kuldmedalid võitsid
Kersti Künnapas, Kadri Miggur
ja Liisa Loit. Lisaks kullale
said hõbemedalid ka Kadri Miggrur, Liisa Loit, Kristo Tsekenjuk ja Janeli Kurm.

Eesti A- klassi talvistel
meistrivõistlustel Tallinna
Lasnamäe Kergejõustikuhallis 20.jaanuaril ületas Mikk
Meerents kõrgushüppes 1.97
ja võitis meistritiitli. Kergejõustikuklubi TIPP noorkergejõustiklasele kujunes
võistlus väga pingeliseks.
Kuldmedali võitis ta alles 17.
võistluskatsel ja vaatamata
väga raskeks kujunenud võistlusele suutis Mikk püstitada
isikliku rekordi. Põhivõistlusel ületasid mõlemad liidrid
1.95 teisel katsel. Meistritiitli selgitamiseks toimusid
lisakatsed: 2.01 ja 1.99 ei
suudetud ületada, kuid 1.97
oli Mikule jõukohane ja ta
tõusis pjedestaali kõrgemale
astmele.Võistluspäeva alustas
Mikk edukalt 60m tõkkejooksus, kus ta suutis finaalis
end V kohale joosta isikliku
rekordiga 8,62.
Mikku ootab ees esinemine
Eesti noortekoondises Balti
matšil.
Miku hea esinemise üle
võivad rõõmu tunda kõik
Kergejõustikuklubi TIPP
treenerid: algklassides juhendas teda Sirje Tasso, TV -10
Olümpiastardi vabariiklikus
finaalis võitis ta kõrgushüppe
Tiia Tamsalu grupis treenides, Eesti noortemeistriks B

Aasta algusest avas Keila Tervisekeskuses üle pika aja taas uksed toidukoht buffee-kohvik-minirestoran. Mida võib külastaja
oodata?

Kohvik või restoran?
Piire nende kahe vahel on väga raske täpselt määrata, kuna
need ei ole konkreetselt paigas ning sõltuvad suuresti hindajast. Kõige õigem oleks vast öelda kohvik-minirestoran.
Restoran on meie jaoks koht, kus on sisekujundust, teenindust
ning head toitu. Tõsi, sisekujundus ei ole hetkel veel lõplik ning
muutub veel veidi hubasemaks.

foto: irja põlluveer

7,45ga (isiklik rekord), kuid
kahjuks oleks vaja olnud veel
4 sajandikku paremat aega, et
finaalis joosta.Tulemus andis
10. koha. Tauri Laurik hüppas
kaugust 5.66 (16.koht).
Päev varem toimunud Bklassi meistrivõistlustel jooksis Kristo Tsekenjuk 200m
25,16ga ja saavutas 6.koha, 60
m sprintis ta 7.87ga ja oli 10.

Korvpall
26. jaanuari korvpallimängude tulemused
Turba II -

Harju Elekter

55:94

BC Exclusive -

Turba I

91:80

Mõigu -

Padise

75:51

Glamox -

Honda/Speed

79:58

Juurviljapõrgu -

Scorpion

79:59

Saue A4 –

Kinnisvara

71:63

Mida pakutakse?

KEILA TERVISEKESKUS

Mikk Meerents
-klassis tuli ta treenides Irja
Põlluveeri treeninggrupis.
Praegu jätkab ta õpinguid
10.kl Autentese Spordikoolis,
tema treeneriks mitmevõistlejate rühmas on Tõnu Kaukis.
Lars-Erik Raissar jooksis
end talvistel meistrivõistlustel 800 m isikliku rekordiga
8.kohale. 60 m läbis Martin
Hein tihedas konkurentsis

Kindlasti ei leia menüüst rasvaseid friikartuleid. Pakume seevastu
erinevaid suppe, salateid, pannkooke. Tegemist on eeskätt nn
buffee-mini-Restoraniga ehk, ostes pileti, on võimalik süüa nii
palju, kui soovi on. Buffees on erinevad supid, salatid, puuviljad
ning see menüü vaheldub. Loomulikult on võimalik ka niisama
head kohvi või teed juua ning juttu ajada.

Mida ise oma trumbiks peate?
Kindlasti on meie väärtuseks suur ning kvaliteetne kohvivalik.
Pakume espressot, capuccinot, lattet, latte macchiatot (espresso
piimamütsiga) ja oakohvi. Kasutame Costorado kohvi, mille teeb
eriliseks see, et oad, korjatuna Costa Rica, Salvadori, Brasiilia,
Keenia, Kongo ja Java istandustest, on Itaalias kõik eraldi röstitud
ja siis kokku segatud. Iga päritolumaa kohviuba säilitab talle omase aroomi ja maitseomadused.
Toidu osas teevad meie buffee-kohvik-minirestorani unikaalseks
soojad salatid ning pannkoogid – õhukesed, soojad ja krõbedad
crepe’id ja galetid. Näiteks on võimalik tellida galette mahlase

praetud seasiseﬁlee, porrulaugu, minitomatite ning sinihallitusjuustuga, salateid praetud veiseﬁlee, Saaremaise lepasuitsulõheﬁlee, krõbeda lestaﬁlee või mahlase kanaﬁleega.
Nii salatid, kui pannkoogid annavad välja pearoa mõõdu
ning sobivad hästi ka meesklientidele, kes tavaliselt tahavad
tugevamat toitu ja kartulit. Meie salatist ning pannkookidest
saavad nad tavaliselt kõhu täis.
Laste hulgas on erakordselt menukad õhukesed pirakad
pannkoogid jäätise ja kuumade marjadega.
Minirestorani jookide valikus on naturaalne siider ja kerged
majaveinid, buffee valikus lisakas mahladele ka smuutid.
* Restoranis on ka juhtmevaba internetiühendus.
Püüame leida oma koha Keila toidumaastikul ning täita kõikide külastajate ootusi, pakkudes neile meeldivat atmosfääri,
teenindust ning maitsvat toitu.
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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
10.jaanuar – 2.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
EESTI KIRJANDUSE SELTS
100
10.jaanuar - 10.veebruar
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

kontsert
MARJU LÄNIK
Marju Läniku akustiline juubelikontsert
13. veebruar kell 19.00 Pilet:
100.-/125.Säravamad laulud läbi aegade
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
BONZO JA TÕUN – SOOJAD
LAULUD
20.veebruaril kell 19.00 Pilet:
125.-/150.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

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

muud üritused
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
„PÄRIMINE – MILLAL JA
KUIDAS?”
8.veebruaril kell 13.00
Juristi loeng
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak 17 Tel: 6791570
VABARIIGI AASTAPÄEVA
KONTSERT – AKTUS
Keila kultuuripreemia kätteandmine
22.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
KÕHUTANTS
Neljapäeviti kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Juhendaja Aili Reha
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
16.veebruaril Keila tervisekeskuses
Turba II - Padise Vald kell 10.00
Turba I - Harju Elekter kell
11.30
VasalemmaVald - BC Exclusive
kell 13.00
Saue – Glamox kell 14.30
Scorpion - A4 Kinnisvara kell
16.00
Honda/Speed - Royal Ehitus
kell 17.30
Mängud toimuvad Keila
Tervisekeskuses

kogudus
3.pühapäev enne paastuaega
3.veebuaril kell 11.00
Teenib praost Jüri Vallsalu
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Palvepäeva hommikupalvus
6.veebruaril kell 11.00
Jutlusetekst Mt: 12:33-37
Keila Miikaeli kogudus
Piiblitund kirikus
6.veebruaril kell 12.00
Jeesus – kiusatuste võitja
Keila Miikaeli kirikus

Kuulutused
Töö
Raamatupidamisteenus. 15
aastase kogemusega bilansivõimeline pearaamatupidaja
soovib kodust lisatööd. Soovitavalt OÜ. Elukoht Keilas. Tel:
56 628 428
Paldiski lasteaed Naerulind
vajab kiiresti oma sõbralikku
kollektiivi kahte ÕPETAJAT (1.0
kohta) ja JUHATAJA ASETÄITJAT õppe- ja kasvatustöö alal
(0.5 kohta). Palume pöörduda
lasteaeda aadressil Rae 34,
või helistada tel: 6741344 või
58180078. Pakume konkurentsivõimelist palka ja kompenseerime sõidukulud.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja ja juurdelõikusesse abilise , väljaõppevõimalus , kontakt 6747567
Pakume tööd meestele ja
naistele köögivilja käitlejatena. Sobib igale vanusele. Palk

kokkuleppel. Asume Keilas.
Telefon: 6044246, 5255527.
E-post: vaiko6@hot.ee
Pakume tööd majandustöömehele, kel oleks tehnilist
taipu. Palk kokkuleppel. Asume
Keilas. Sobib ka vanemale
mehele. Telefon: 6044246,
5255527. E-post: vaiko6@hot.
ee

kinnisvara
Müüa 2-toaline korter
52.9m2 Keilas Pae tn 4, 3/5
H: 1 010 000. Keila kesklinnas
asuv maja on renoveeritud
2006, soojustatud 15cm
villaga ja kaetud marmorociga.
Toimiv k/ü, trepikoda remonditud. Korteris plastaknad,
radiaatorid, vee- ja kanalisatsioonitorud vahetatud.
Koridoris parketimustriga
klinkerplaat. Köögis on rõdu.
Hansperdi köögimööbel jääb
korterisse. Lambid jäävad

Palju õnne!
Sündinud

sport
NOORTE SAALIJALGPALLITURNIIR Keila Cup 2008
3.veebruaril 1995. – 1996.a
sündinud poisid
9.veebruaril 1997. – 1998.a
sündinud poisid
Mängude algus kell 9.00
Sissepääs tasuta
Keila Tervisekeskuses
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Taisia Batšinskaja
Elu on päike, mis tõuseb ja loojub

Mälestame
Keila Kultuurikeskus mälestab

Astra
Saalistet

oma endist töötajat

Elu on küünal, mis särab ja kustub
Avaldame sügavat kaastunnet
Gunnar Saalistele kalli abikaasa

Astra
Saalistet

Astra
Saaliste

Sõbrad Mari Priit Tiina

Avaldame sügavat kaastunnet

surma puhul. Jääme Sind alati

Mallor Maire

Gunnarile ja teistele omastele

mälestama perekonnad Pärt

Südamlik kaastunne
perekond Valendile

ja perekond Lilleberg

Iga lahkumine on raske iga

Mälestame unustamatut

teelesaatmine on kurb
Mälestame leinas kallist sõpra

Avaldame sügavat kaastunnet

Astrat

Astra
Saalistet

Meie siiras kaastunne emale,

ja tunneme siiralt kaasa

Gunnarile ja Ailile

Gunnarile , emale ja

Tiiu ja Tiido

Ailile perega

surma puhul

Tauri ja Timo peredega

Keila SOS Lasteküla

Keila Linnavalitsus

Leiname sõpra

Sinust mälestus me hinges elab.

Las küünlavalgus mälestusi

Sinu hääl veel kõrvus kõlab.

paitab ja kaotusvalu leevendada

Astra
Saalistet
ja avaldame kaastunnet emale,
Gunnarile ja Ailile perega tütre,

lähdastele

Astra
Saaliste

aitab...

Mälestame head sõpra

Langetame leinas pea

Astra
Saalistet

südamliku ja abivalmis kolleegi

Astra
Saalistet

abikaasa ja õe lahkumise puhul

Meie südamlik kaastunne

mälestuseks.

Perekond Reinod ja Riina

emale,Gunnarile ja Ailile perega

Meie siiras kaastunne omastele.

Perekond Üprus

Keila Algkooli pere

In memoriam Astra Saaliste 27.12.1947-28.01.2008
lakke ja rulood akende ette,
pesumasin ja külmkapp jäävad
samuti korterisse. Hea soe
korter maja keskel. Majas on
hooldustasu 10 krooni m2.
Hindamisakt 1 150000. Signalisatsioon. Kaabel TV. Kelder.
Personaalne parkimiskoht.
Korter on sissekolimiseks vaba.
Otse omanikult. (Või üürida
müügini 4500 kr kuus, lisaks
kommunaalkulud).Kontakt: 56
628 428

müük
Müüme söögikartulit.
Hind kokkuleppel. Keila piires
toome ka kauba koju. Telefon
6044264, 5255527. E-post:
vaiko6@hot.ee.

muu
Keila lauluklubi järgmine
kokkutulek on 7. veebruaril kell
15.00 sotskeskuse saalis.

Kustund altarilampide tarjad,
neis õli on otsa saanud,
ja teravad templiharjad
su palge on varjutanud.
(A.Alliksaar)

Tuul murrab tammepuud, õnnetus võttis sõbra
28. jaanuaril 2008.a lahkus igaviku teedele meie kauaaegne kolleeg ja sõber.
Suu tõrgub ja süda keeldub veel rääkimast ja mõtlemast Sinust mineviku vormis. Su tööd ja
tegemised jäid nii äkki pooleli, paljugi lõpetamata...
Tartu tüdrukuna tõi elutee sind Keilasse. 1.septembril 1977.a astusid Sa esmakordselt üle
Keila kooli lävepaku. Sajad Keila väikesed poisid ja tüdrukud on saanud oma esimesed aabitsatõed just Sinult. Oma rõõmsa ja seltsiva olekuga saavutasid Sa väga hea kontakti kolleegide, õpilaste ning lastevanematega. Lisaks koolitundidele õpetasid Sa koos abikaasaga
tantsusamme nii suurtele kui väikestele. Sa oled oma headuse ja inimliku soojusega seemned
külvanud paljudesse südametesse, töödesse ja tegemistesse.
Sa olid vapper ja elurõõmus naine. Raskused, mis elu Sinu teele veeretas, jätsid küll oma
jälje, kuid nad ei suutnud Sind murda. Sa tõusid ja sammusid edasi ning jäid ikka truuks oma
koolile. Sa ei kurtnud kunagi. Sa oskasid aidata teisi, kuid enda aitamiseks sellest ei piisanud. 30 aastat südamega tehtud tööd Keila Algkoolis oli Sinu elutöö.
Nüüd oled Sa sealpool.
Meie, Sinu sõbrad, jäime siiapoole. Meil oli õnn koos Sinuga töötada ning saime pidada
ennast Sinu headeks kaaslasteks.
Armas Astra, kõikjal, kus Sa tegutsesid, jääb Sinust järele tühi koht ja püsiv mälestus. Su siirdumisel igavestele rahumaadele jäävad Sind leinama sõbrad Keila Algkoolist.
Puhka rahus!
Leinav koolipere
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Selle kupongi ettenäitamisel pakume hindamisteenust 10 % soodsamalt.

TÖÖRIISTADE RENT KEILAS
EHITUSMARKETI HOOVIL

Tegutse kohe –
teist sellist
võimalust ei
tule niipea!

A
PA
A

NI
D

N
HI

AS PROTTEN F.S.C.

TAVAHIND

M
KA

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

Ainult 6. - 9. veebruaril,
4 päeva, on kõik uue
põlvkonna PVC-aknad
tehasehinnaga.

ESINDUSKAUPLUS
OLETE OODATUD!
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 , KEILA
TEL.6747575

TEEME RUUMI
KEVADKAUBALE

5-kambriline MAXI PVC
Täpsemad tingimused www.glaskek.ee

LISAALLAHINDLUS
KUNI -50%

Glaskek Keilas: Jaama 6

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

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

