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lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Kultuur ja
preemia

Järgmisel nädalal selgub, kes saab või kes saavad
Keila linna selle aasta kultuuripreemia.
Meeldetuletuseks väike lõige kultuuripreemia
põhimäärusest:
•
Keila linna kultuuripreemia on iga-aastane
rahaline preemia kultuurielu väärtustamiseks ja selle
edendajate tunnustamiseks Keila linnas.
•
Kultuurielu mõistetakse laiemas tähenduses,
hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust,
rahvakultuuri, sporti jt. valdkondi.
•
Kultuuripreemia ei ole institutsioonide tegevustoetus ega stipendium, vaid nimeline tunnustusja tänupreemia.
Kultuuripreemiat on välja antud alates 1997. aastast, seega juba üle kümne aasta. Preemia saajaks
on osutunud õpetajad, kultuuritegelased, sportlased,
arstid, ametnikudki. Ka sel aastal on kandidaatide
hulgas vägagi erinevate elualade esindajaid.
Keila vast tuntuima tunnustusavalduse võlu seisnebki asjaolus, et selle osaliseks võib saada igaüks,
hoolimata tema tegevusvaldkonnast, positsioonist,
kuulumisest või mittekuulumisest mingisse gruppi.
Kõik sõltub tublide inimeste olemasolust ning nende
tubliduse märkajatest.
Loodetavasti jätkub edaspidigi Keilas nii neid
inimesi, kelle tööd ja tegemised on kaaskodanike arvates seda väärt, et neid esile tõsta, kui neid inimesi,
kes teiste tehtud tööd märkavad. Õnneks on seni
jätkunud nii tegijaid kui nägijaid. Komisjoni töö ei saa
olema kerge.

doris matteus
doris@keila.ee

Kruusa tänaval ja Haapsalu mnt
jätkuvad tööd kuni sügiseni
enno fels,
keila abilinnapea
Ilmastiku kiuste jätkub Keilas vee-ja kanalisatsioonitrassi
ehitus. Märtsikuuks paigaldatakse torustikud Haapsalu
maanteele kuni Barsbütteli tänavani. Seejärel alustatakse
kava kohaselt märtsis töödega
Kruusa tänaval. Lisaks vee-kanalisatsioonitorudele rajatakse
tee alla sajuvee kanalisatsioon,
mis ulatub osaliselt Haapsalu
maanteele. Väljaehitamist vajavad ka uue lasteaia maa-aluste kommunikatsioonide  liitumistrassid. Samuti on kokku
lepitud Eesti Energiaga, kes
samaaegselt vahetab välja
Kruusa tänaval oma amortiseerunud elektriliinid ja postid.
Vastavalt tööjärjele ja ilmastikule tehakse algust ka teetöödega, mis saavad tõsisema
hoo sisse mais 2008.
Kruusa tänav renoveeritakse täielikult, ehitatakse uus
aluskate. Vastavalt projektile
muutub oluliselt ka liikluskorraldus Pargi tänava ristumisel.
Kõnniteede rajamine parandab
jalakäijate liikumistingimusi.
Projekteeritud on ka Pargi tänava läbimurre, mille väljaehitamine sel aastal ei ole küll
veel lõplikult otsustatud.
Samuti tuleb uuendamisele
Haapsalu maantee. Barsbütteli
tänava ristmikule ehitatakse
juba varemalt Keila keskvälja-

Foto: valdur vacht

kul populaarsust kogunud
ringristmik, mis tekitab linna
alguse tunde ning rahustab
ühtlasi autoliiklust. Tänav
saab ka korraliku kõnnitee,
ohutud ülekäigurajad, uue tänavavalgustuse jne.
Seega toimub Haapsalu mnt
ja Kruusa tänava piirkonnas
tihe tegevus praktiliselt kuni
2008 aasta sügiseni, mis põhjustab kahjuks ka ajutisi eba-

mugavusi seal liiklejatele.
Püüame kindlasti neid ebamugavusi võimaluste piires leevendada. Sellel nädalal alustame juba teetööde riigihanke
ettevalmistamist. Koos tehnilise järelevalve teostajaga ning
projekteerijatega täpsustame
hetkel tööde logistikat ja mahte. Kindlasti vaatame koos teetööde tegijaga eelnevalt läbi ka
võimalikult optimaalsed tööde

ded ka maastikusõidukite liiklemise eeskiri.

Oma krundil maastikumasinaga sõiduks piiranguid ei ole.
Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi on keelatud mootorsõidukite, sealhulgas maastikusõidukite (ATV-de) ning
mootorrataste, parkimine ja
nende sõitmine selleks mittenähtud kohtades, sealhulgas
haljasaladel, staadionitel, mänguväljakutel, kalmistutel, kõnniteedel, tervise- ja suusaradadel.  
Registreeritud maastikusõiduk võib liigelda üldkasutatavatel teedel, kuid mitte kiiremini
kui
50
km/h.
Registreerimata maastikusõidukiga on keelatud sõita üldkasutatavatel teedel

järjekorrad ja ajutise liikluse
ümberkorraldamise teetööde
ajal.
Lõpptulemusena
saavad
piirkonna elanikud endale
kauaoodatud võimaluse liituda
linna veevärgiga. Uuendatud ja
korrastatud saab suures osas
piirkonna amortiseerunud teedevõrk. Selle nimel soovin kõigile kannatlikku meelt ja
mõistvat suhtumist.

Kasulik teada
Kus ja kuidas sõita ATVga?
Viimastel aastatel kogub aina rohkem populaarsust ATV soetamine hobisõiduks. Harrastajatele pakub sõit kindlasti palju rõõmu, kuid
loodusele nad kasu ei too. Rahulolematust
sõitjate suhtes kuuleb ikka ning probleem vales kohas sõitjatega jätkub. Millised seadused
kehtivad ATV – dele ja kus tegelikult nendega
Keilas üldse sõita tohib?
Mis on ATV?
Lühend ATV tuleneb inglise keelsest terminist “All Terrain Vehicle”, mis tõlkes tähendab “iga maastiku sõiduk”.
Eesti keeles on kõige lihtsam
öelda “minitraktor” aga kasutatakse ka track, tracker, rannabuggy jne.
Kuigi algselt loodi ATV kolmerattalisena, on nüüdseks
enamasti levinud neljarattalised sõidumasinad.
Looduses liikumine

Keila nädalaleht

heta seadusega vastuollu minna. Piirangud kehtivad loomulikult ka teistele masinatele:
maasturitele, enduro- või krossiratastele, jettidele, mootorsaanidele.
Sõidukitega looduses sõitmist reguleerivad looduskaitseseadus ja liiklusseadus.
Maastikusõidukite liiklemisele
maastikul sätestab lisaks nõu-

Mida ütleb seadus?
Looduskaitseseaduse järgi
võib maastikul maastikusõidukiga sõita või seda parkida
üksnes maavaldaja loal ehk
kaitsealadel kaitseala valitseja
nõusolekul ja eramaa puhul
maaomaniku või -valdaja loal.

Hea läbipääsuvõime ja väikesemõõdulise maastikusõidukiga kipuvad omanikud
sõitma ka seal, kuhu muidu
liiklema ei pääse, nt metsades
ja parkides. Kuid nii kahjustatakse taimkatet, mille taastumine võib aega võtta isegi aastakümneid, ja häiritakse loomi,
linde, putukaid.
ATV-ga sõitja peab teadma,
et selle sõidukiga looduses liikumiseks kehtivad piirangud,
mida tuleb arvestada, kui ei taväljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

oluline
Harjumaal on ametlikud
sõidukohad järgmised:
-Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) Aru maastikusõidurada
-RMK Mustjõe maastikusõiduala
-RMK Padise maastikusõidurada
-Saku-Männiku tankodroom
tud maastikusõiduki puhul ka
registreerimistunnistust
•
olema kaine
•
kandma motokiivrit
ning sõidutama ainult motokiivriga reisijat

Maastikusõiduki
juht
peab:
•
omama mootorsõiduki juhtimisõigust ning kaasas
kandma juhiluba ja registreeri-

Mootorsõidukitega seotud
õigusrikkumisi menetlevad nii
Keskkonnainspektsioon
kui
Politseiamet. Lisaks liiklusseadusele sätestab liiklemist loodusobjektidel Looduskaitseseadus ja selle alamaktid.

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall
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huvitav

Kultuuripreemial 7 kandidaati
Hiljemalt 15. veebruaril selgub, kes
saab või saavad Keila linna 2008. aasta
kultuuripreemia.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Vastavalt kultuuripreemia
põhimäärusele võib preemiasaajaid olla kokku kuni kolm.
Kandidaate esitati kultuuripreemiale aga traditsiooniliselt
rohkesti – 6 üksikisikut ning
üks klubi. Kõik nad – ka need,
kes lõplikuks preemiasaajaks
ei osutu - on kahtlemata väärt
esiletõstmist. Sellepärast toome veelkord ära need tublid
Keilaga seotud isikud koos
kokkuvõttega taotlusest.
Kerttu Soans
Aivar Põldvee esitas Keila
linna 2008.aasta kultuuripreemia kandidaadiks lastekirjaniku ja filmirežissööri Kerttu
Soansi.
Keilast pärit, siin õppinud
ja töötanud Kerttu Soans on
laiemalt tuntuks saanud kui
lastekirjanik. Tema tuntumad
raamatud on „Oliivia ja esimene maailm“(2003.a.), Kultuurkapitali lastekirjanduse auhinna
nominent
2005.aastal
„Kruubi Ruudi ja tema inimesed“ (2004.a.), „Teistmoodi
Sirel“(2005.a.) ning „Mari ja
Jüri 10 ametit“ (2007.a.). Tal

on valminud kaks dokumentaalfilmi sarjas „Eesti lood“ –
„Kahe näoga saar“(2005.a.) ja
24/1 ehk alla 7-aastastele
keelatud“(2007.a.).
Maret Pärnamets
Keila Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Maret Pärnametsa esitati kultuuripreemia kandidaadiks kahel korral.
Ühe taotluse esitas linnava-

litsuse spordi- ja huvinõunik
Jaanus Väljamäe, teise MTÜ
Kultuuriguru nimel juhatuse
liige Tiit Laur, kaastaotlejatena
noortekeskuses fotoringi õpilane Kertu Paalaroos, Tallinna
Lastehaigla psühholoog Marileen Olenko, Keila Gümnaasiumi huvijuht Kai Kulbok,
Harjumaa Muuseumi majandusjuhataja Urmas Veersalu,
Vikerkaare lasteaia õpetaja
Heli Iljašenko ja Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv.
Maret on töötanud noortekeskuses selle avamisest alates
– alguses vabatahtlikuna, hil-

jem täiskohaga. Lisaks põhitööle on ta loonud ja vedanud
noorteorganisatsiooni, kirjutanud ja ellu viinud projekte ja
juhendanud noorte fotoringi.
Tema eestvedamisel tegutseb Keilas kaks organisatsiooni – MTÜ Keila Noorteaktiiv ja
MTÜ Kultuuriguru. Aastaid on
ta juhendanud noortekeskuse
fotoringi, on üks Keila fotojahi
eestvedaja, kirjutanud ja elluviinud erinevaid projekte. Ehk
tuntuim tema juhitud projekt
on ühiskonna valupunktidele
viitav tasuta üritustesari „Roherock“.
Jaanus Väljamäe: „Mina pean
kõige olulisemaks Mareti tegevuses Keila noorte kaasamist erinevatesse tegevustesse. Ta on noortele olnud usaldusväärne juht ja
partner.“
Kertu Paalaroos: „Maret on üks
vähestest nendest suurtest inimestest, kes mõistavad noori inimesi
ja see on üks väga õige ja hea
omadus ühele noorsootöötajale.
Maret teeb Keilas palju rohkem,
kui inimesed märkavad ja teavad.“
Tarmo All
Heli Nurger ja Urmas Veersalu esitasid kultuuripreemia
kandidaadiks möödunud au-

matukogu.
Esitaja: „Silvi Kalda on oma rikkaliku loomingiga jäädvustanud
oma kodulinna nime paljudes Eestimaa paikades ja välismaal.“
Avaldust toetasid mitmed Keila
Gümnaasiumi õpetajad.

Foto:erakogu

Tarmo All vallutas Pamiiri mäestikus asuva Lenini mäetipu
Silvi Kalda
gusti 1.augustil esimese keilaMairoos Kala esitas kultuulasena Lenini mäetipu (7134m)
ripreemia kandidaadiks nahavallutanud Tarmo All´i.
Tarmo All töötab Eesti Geo- kunstnik Silvi Kalda.
Silvi Kalda töid on ekspoloogia keskuse geofüüsika ja
meregeoloogia osakonna juha- neeritud vabariigi ulatuses ja
tajana ja on Eesti Geoloogia- välismaal. Keila elanikel on olseltsi juhatuse liige. Tema huvi
matkamise vastu on kestnud
pikka aega.
Priit Idarand
Mart Jakobson, Urmas Paejärv ja Urmas Veersalu esitasid
spordi- ja terviseliikumise ürituste korraldamise eest Keilas
aastatel 1997-2007 kultuuripreemia kandidaadiks Priit
Idaranna.

Ta on olnud seotud paljude
rahvaspordiürituste läbiviimisega: Keila Poolmaraton, Keila
lahtised meistrivõistlused suusatamises, Keila Suusapäevad,
Keila Jooks, jooksu-, suusa- ja
rulluisuvõistlused. Ta on aktiivselt osalenud terviseradade
rajamisel ja hooldamisel.
Esitajad: „Arvame, et Priit Idaranna poolt üles näidatud aktiivsus väärib tähelepanu, sest ta on
aastate jooksul paljud puhkepäevad ning õhtused tunnid pühendanud Keila spordiürituste läbiviimisele.“

nud võimalus tema töid imetleda Harjumaa Muuseumis ja
Tallinnas Tarbekunstimuuseumis. Mitukümmend tema tööd
on arvatud Eesti Tarbekunstija Disainimuuseumi varade
hulka, töid on omandanud Tartu Kunstimuuseum, Tallinna
Ajaloomuuseum,
Tallinna
Kunstifond, Moskva Kunstifond, Lepzigi Deutsce Bücherei, Eesti Akadeemiline Raa-

Vambola Kaldre
Enno Fels, Leino Mägi, Mati
Mandel, Aivar Põldvee, ja Rein
Siim tegid ettepaneku Keila
linna 2008. aasta kultuuripreemia määramiseks Vambola
Kaldrele. Vambola Kaldre on
restaureerinud Keila ajaloolise,
1870. aastatel ehitatud jaamahoone.
Esitajad: „Keila raudteejaam oli
omaaegse St.Petersburg -Tallinn –
Paldiski (Kegelbahn, Apelsiniraudtee) raudteeliini üheks oluliseks
rajatiseks. Keila ajaloolise raudteejaama hoone taastamine ei olnud
linnale taskukohane. Tänaseks on
19. sajandist pärit jaamahoone
taastatud ligilähedaselt algsega.
Üks linna „väravatest“ on tänu
Vambola Kaldre tööle taastatud
nii omadele kui ka külalistele.“
Koerasõprade Klubi Ipson
Eero Lall esitas preemia
kandidaadiks Keila Koerasõprade Klubi Ipson.
Klubi ühendab aktiivseid ja
õpihimulisi koeraomanikke.
Koera tõulisus pole oluline,
oluline on koera peremehe
soov oma lemmikuga tegeleda.
Klubis on ligi 100 liiget nii
Keilast kui lähiümbrusest.
Esitaja: „Keila Koerasõprade
Klubi Ipson teeb tänuväärset tööd
loomapidamiskultuuri tõstmiseks
Keilas.“

Foto:eevi kutpri, fotojaht

Vambola Kaldre restaureeritud jaamahoone

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01
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Lühidalt
EELK Keila Miikaeli
kogudus sai uue
õpetaja
3. veebruaril toimusid valimised Keila koguduse õpetaja
ametikohale. Valituks osutus
Marek Roots, senine Häädemeeste koguduse vaimulik.
Marek Roots on sündinud 6.
jaanuaril 1976. aastal Elvas,
on abielus, peres kasvab kaheaastane tütreke. Lõpetas Tartu
Teoloogia Akadeemia, seejärel
jätkas õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris. 2003. aasta juunis
valiti Häädemeeste koguduse
vaimulikuks.
2006. aastal oli kümme kuud
Kanada praostkonna vikaarõpetaja ja teenis kahtteist eesti
kogudust Kanadas ja USAs.
Koos abikaasaga jätkavad stuudiumi Usuteaduse Instituudi
magistrantuuris.
Marek Roots asub ametisse
Keila koguduse vaimulikuna 1.
aprillist 2008.
Sirje Parameel
Keila Koguduse sekretär

Kuumaõhupallivõistlus
toimub Keilas ja Võrus
20. – 24. augustini aset leidev
võistlus „Olympus Cup 2008
Võrus ja Keilas“ viiakse läbi
koostöös Võru linnaga - Võru
linnapea Kersti Kõosaar, Keila
linnapea Tanel Mõistus ning
võistluse ametliku sponsori
Olympus Estonia OÜ prokurist Arvo Viilup sõlmisid vastava eelmisel nädalal.
Keila, kes on kuumaõhupallisündmusi Eestis läbi viinud
alates 1996. aastast, ei soovi
linnapea Tanel Mõistuse sõnul
olla kuumaõhupallide pealinn.
„Soovime jagada suurepärast
elamust ja vaatepilti ka teiste
piirkondade inimestega. Oleme varem korraldanud võistlusi koostöös Viljandi ja Rakvere
linnaga ning nüüd tuleme ka
Lõuna-Eestisse,“ ütles Mõistus.
Rahvusvahelisest võistlusest
on kutsutud osa võtma kuni
20 kuumaõhupalli meeskonda
Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Saksamaalt,
Venemaalt ja Itaaliast.
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linnavalitsus teatab
Haapsalu maantee liiklust reguleerib foor

Varisenud kaevik sundis
Haapsalu maantee liiklust
kavandatust varem fooriga
reguleerima.
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusel laienes teisipäeval Haapsalu maantee
ja Kruusa tänava ristmikul
kaevik kavandatust laiemaks. Sisse varises ka osa
seni sõiduteena kasutatud
asfaltpinnasest.
Varingus
ükski inimene ega sõiduk
viga ei saanud.
Kaevetööde piirkonnas
ühesuunaliseks muutunud
liikluse suunda määrab
nüüd valgusfoor.
Esialgu loodeti alal säilitada kahesuunaline liiklus.
Selleks rajati jalakäijatele
ajutine laudtee ja senine
kõnnitee
muudeti
sõidualaks.

Haapsalu maantee ja
Kruusa tänava ristmikul
kulgevad rajatava trassiga
risti mitu muud trassi ja
nende ehitamise ajast on
pinnas sõmeram, kui mujal
Keila all, kus domineerib
paekivi. Kaeviku seintele
kindla toestuse rajamine
oleks ristuvate trasside tõttu tehniliselt keeruline ja
ebaotstarbekalt kallis. Ligikaudu nelja meetri sügavuse kaeviku varisemist võis
ehitajate hinnangul põhjustada ka Haapsalu maanteed
kasutavate autobusside ja
veokite poolt tekitatud vibratsioon.
Ajutised liiklusmärgid
Leholas ja Keila Tallinnapoolsel sissesõidul soovitavad transiitliiklusele ümbersõitu Niitvälja kaudu
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Elektriliinide vahetus toob
kaasa elektrikatkestusi
Järgmisel nädalal jätkab
ABB Keila linnas Eesti Energia
elektriliinide uuendamist.
4. veebruaril alustati töödega Koidu ning osaliselt ka Aia
ja Pärna tänavas. Seetõttu esines piirkonnas päevasel ajal
elektrikatkestusi.
11.veebruaril jätkab ABB
nädala kestel töid Tähe tänaval
majade nr 23-38 piirkonnas
ning osaliselt Aia tn-l. 18.
veebruarist on plaanis tööd
Koidu tn 1-32 ning 24-64 vahel. Edasi peaks jätkuma tööd
juba Pae, Piiri ning osaliselt
Uus tänaval.
„Loodame inimeste mõistvat suhtumist ja arusaamist.
Üritame teha tööd võimalikult
lühikeste elektrikatkestustega
ja nii kiirelt kui võimalik,“ kinnitas Kalev Puussepp ABB-st.
Vahetatakse välja vanad paljasjuhtmega elektriliinid uuema

isoleeritud AMKA juhtme vastu. Samuti vahetatakse välja
vanad mädanenud puitpostid
ning pannakse ligi 70 uut valgustit. Sellega suurendatakse
elektrivõrgu töökindlust ning
parandatakse piirkonna elektrivarustust. Töödega plaanitakse lõpetada märtsi lõpuks.
Tööde tellija on Eesti Energia
Jaotusvõrk.
Linnavalitsus on kohustanud ehitajat teostama töid võimalikult väheste ebamugavustega
elanikele.
Ehitajalt
nõutakse
elektrikatkestuste
minimeerimist ning elanike
teavituse ja ohutu liikluskorralduse tagamist. „Tekkivatest
probleemidest tuleb teada
anda ehitajale ja soovitavalt ka
linnavalitsusele, et saaksime
vastavaid abinõusid tarvitusele
võtta,“ ütles abilinnapea Enno
Fels.

Taotlusi enam kui raha
Keila linna eelarvest kultuuritegevuseks toetuse saamiseks laekus tähtajaks 36
taotlust. Toetust soovitakse ligikaudu topelt rohkem, kui
linnaeelarves selleks ette on
nähtud.
Kokku on taotlustega soovitud summa 842 674 krooni.
Linnaeelarves on kultuuritegevustoetusteks 435 000 krooni.
Otsuse, kuidas ja kellele

kultuuritegevuseks toetust antakse, teeb linnavalitsus pärast
kõigi taotluste põhjalikku analüüsi. Praegu linnas kehtiva
korra järgi võib täiendavaid
taotlusi esitada ka 1.maiks. Ka
selle otsuse, kas esimese vooru taotluste põhjal jaotatakse
kogu eelarves planeeritud raha
või jäetakse varu täiendavate
toetuste tarvis, teeb linnavalitsus.

Krimiuudised
Politsei

110

21. jaanuaril murti Vasara
6 sisse sõiduautosse BMW ning
varastati helivõimendi GAS ja
bassikõlar “Pioneer”.
23. jaanuaril varastati Keila Ühisgümnaasiumis kehalise
kasvatuse tunni ajal tütarlaste
riietusruumist avaldaja alaealiselt tütrelt avaldajale kuuluv
mobiiltelefon Nokia 7360 Pink,
IMEI: 356441011944739.
24. jaanuaril varastati
Paldiski mnt 28D avaldaja kodust tema alaealise poja mobiiltelefon NOKIA 5200 IMEI:
352731012862177.
26. jaanuaril peeti Paldiski
maanteel kinni joobes juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
26. jaanuaril varastati Keskväljak 3 lukustamata tagaukse
kaudu kaks kasti õlut.
26. jaanuaril varastati Allika 2 maja ees seisnud sõiduautolt Volkswagen mõlemad
küljepeeglid.
28. jaanuaril varastati Keila raudteejaamas Keila-Tallinn
elektrirongist avaldajale kuuluv
käekott, milles olid viimase nimele välja antud välismaalase

pass ning pensionitunnistus,
sularaha 15.- krooni, villane
müts, mustad kindad, kosmeetikatarbed ning prillid.
28. jaanuaril peeti Paldiski
mnt 17 juures kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
28. jaanuaril varastati Pae
21 maja juures olevast sõidukist
Ford Transit juhipoolse akna
lõhkumise teel mobiiltelefon
Sony Ericsson K810i.
30. jaanuaril peeti Ülejõe
tee 2 juures kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
30. jaanuaril varastati Piiri
5 garaažist auto ukseluku lõhkumise teel valget värvi sõiduauto Ford Sierra.
31. jaanuaril varastati
Haapsalu mnt 57 kaupluse
hoovilt valvekaamera JVC
TK-C920.
31. jaanuaril varastati
Haapsalu mnt 31 kauplusest
müüjale kuuluv rahakott, milles
oli: sularaha ca 250 krooni, Keila Tarbijate Ühistu kliendikaart,
Hansapanga seeniorikaart. Kui
avaldaja pöördus panka, selgus,
et automaadist on tema arvelt
välja võetud 10000.- krooni sularahas.

01. veebruaril varastati
Jõe 11 eramu hoovis lahtisest
kuurist sõiduautost Nissan
auto dokumendid, järelhaagise
dokumendid, fotoaparaat, automaat tõkkepuu pult. Kuuri alt
varastati paadimootor Yamaha
F4AMH.
A j a v a h e m i k u l
01.01-31.01.2008 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
311 korral, millest: LE nõuete rikkumisi oli 262 (alkoholijoobes
juhte 6, juhtimisõiguseta juhte
7). Alkoholiseaduse § 70, 71
rikkujaid tabati 29 korral, neist
alaealisi 9. Tubakaseaduse §
47,48 rikkujaid tabati 13 korral.
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse § 15’1
rikkujaid tabati 1 korral.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 93 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud ku-

ritegude kohta, palume edastada Keila linna konstaablitele
Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@pohja.pol.
ee, Kristy Roostfeldt`ile telefonil 612 4595 või elektronposti
aadressil
kristy.roostfeldt@
pohja.pol.ee või Keila konstaablijaoskonna juhile Marek
Saar`ele telefonil 612 4591 või
elektronposti aadressil marek.
saar@pohja.pol.ee.
g4s

1911

23. jaanuaril kell 02.25 Paldiski mnt. kraavis sõiduauto
Mercedes, juht alkoholijoobes,
kohale kutsutud politsei.
30. jaanuaril kell 22.40
- Keila Algkooli söökla aken
praokil, teavitatud algkooli
esindajat.
01. veebruaril kell 23.54
- Heina tn. noored lärmavad,
tehtud märkus, saadetud laiali.
02. veebruaril kell 21.20 Jaama tn. lasteaias noorukite
kamp, saadetud laiali.
02. veebruaril kell 02.25
- Keskväljakul alkoholijoobes
meesterahvas pikali, kutsutud
politsei.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
7 кандидатов на
соискание культурной премии 2008
года
На соискание городской премии за достижения в области развития культуры 2008 года
было представлено 7
кандидатов. В числе
представленных кандидатов – К.Соанс, режиссер и детская писательница,
М.Пярнаметс
– молодежный работник, Т.Алль – первый
житель нашего города,
покоривший пик Ленина, П.Идаранд – организатор
различный
спортивных мероприятий в городе, С.Кадла –
художница и В.Калдре
– руководитель реставрации здания Кейлаского вокзала. А также
одним из кандидатов
была представлена организация – городской
клуб любителей собак
«Ипсон».
Традиционно культурная премия вручается лауреату мэром города на торжественном
собрании, посвященном годовщине независимости. В этом году
это торжественное событие состоится 22
февраля. (стр. 3)
Ремонт на ул. Крууза и Хаапсалуском
шоссе продлится до
осени
Несмотря на неблагоприятные погодные
условия, в городе продолжаются работы по
прокладке водопроводных и канализационных трасс. В марте будут проложены трубы
по Хаапсалускому шоссе до улицы Барсбюттель. Затем согласно
плану начнутся работы
на улице Крууза. В это
же время планируется
строительство различных коммуникационных систем на территории нового детского
сада и присоединение
их к общей городской
системе. На март в том
же районе запланированы и плановые работы по замене устаревших
линий
электропередач.
Все
это, к сожалению, предполагает не- которые
неудобства для жителей района и для движения транспорта. Но
городское правительство надеется на понимание горожан, по-

скольку
ожидаемый
результат существенно
повысит качество коммунальных услуг. (стр.
2)
Замена электропроводов
станет
причиной перебоев
с электричеством
На следующей неделе предприятие АВВ
начинает
ремонтные
работы по обновлению
линий электропередач.
В ходе работ заменят
поврежденные столбы,
поменяют старые провода на современные с
изоляционным покрытием, а также установят
70 новых приборов
уличного освещения. 4
февраля работы будут
проходить на улице
Койду и частично в
районе улиц Пярна и
Айа. В связи с этим в
промежуток времени от
09.00 до 17.00 могут
возникнуть перебои с
электричеством. Полностью работы предполагается закончить к
концу марта. (стр. 4)
Новый пастор
3 февраля состоялись
выборы нового пастора
Михклиского прихода.
Новым пастором стал
Марек Роотс, до этого
служивший в приходе
Хяэдемеэстеэ. М.Роотс
родился в 1976 году в
Эльва, женат, в семье
растет двухлетняя дочь.
К выполнению своих
обязанностей
новый
пастор приступит 1 марта 2008 года. (стр. 3)
Подходит к концу
«Фотоохота»
Продолжавшаяся в
течение целого года
фотоохота завершается
– 29 февраля истекает
последний срок представления конкурсных
фотографий. 4-й последний зимний этап
не был богат снегом, но
тем не менее фотографии заснеженного города получились! К
тому же стоить отметить, что в конкурсе могут участвовать и фотографии зимнего Кейла,
сделанные ранее. Более
подробная информация об условиях конкурса здесь: www.keila.
ee/fotojaht. (стр. 6)
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huvitav teada

Keila haridus - küsimused ja vastused

Loe ka:
Miks
Keila
Hariduse
Sihtasutus?
25.01.2008
Kes suunavad Keila Hariduse Sihtasutuse
tegevust? 01.02.2008
doris@keila.ee

Möödunud aasta jaanuarikuus kuulutas Keila Linnavalitsus välja arhitektuurse ideelahenduse võistluse. Konkursi
eesmärgiks oli leida arhitektuurselt kõrgetasemeline ning
kaasaegne eskiislahendus parimale väikelinnakoolile, nagu
sätestati võistluse aluseks ning
juhiseks olnud lähteülesande
esimeses punktis.
Kõnealuse konkursi tulemusena valiti aprillikuus välja
lahendus, mille põhjal täna
käib koolihoone projekteerimine. Meeldetuletuseks - võitis töö nimega „Põhjatäht“,
autoriteks OÜ AD Ansamblis
töötavad arhitektid Toivo Tammiku juhtimisel.Tänaseks on
toimunud pikad ja põhjalikud
arutelud, mille tulemusena on
esialgsest eskiislahendust saanud oluliselt põhjalikum dokument, välja on antud juba ka
luba kooli ehitamiseks ning
toimumas riigihange ehitaja
leidmiseks.
Siinkohal on sobiv aeg
meelde tuletada, millised olid
need peamised suunised, millest arhitektuurikonkursil osalenud pidid oma ideid välja
pakkudes lähtuma. Kuna olulisi pidepunkte oli arhitektidel
ees 30, siis järgnev on väljavõte sellest dokumendist. Lähteülesandest on välja jäetud mõned detailsemad punktid,
samuti need teemad, mis täna-

seks on oma aktuaalsuse kaotanud.
Väljavõte
lähteülesandest:
1)
Me teeme parima väikelinnakooli;
2)
Õpilaskohtade
arv
uues koolis on 1100 õpilast;
3)
Koolis õpib kokku 34
klassikomplekti;
4)
Klassis on laste arv
keskmiselt 26, kuid ette tuleb
näha reserv vähemalt 30 õpilase paigutamiseks ühte klassi;
5)
Kooli väliskuju peab
hästi sobituma olemasolevasse
looduslikku keskkonda, hooned ei tohi varjutada vaadet
Keila Tervisekeskusele ega vaadet Keila Tervisekeskusest. Eelistatud on plastilised vormid,
lapsesõbralikud ja loodusesõbralikud ehitusmaterjalid. Vältida tuleb pikki koridore, monotoonset
arhitektuuri,
karbikujulisi paigutusi;
6)
Kooli keskosas on
valgusküllane aatrium;
7)
Koolis õpivad lapsed
5.-12. klassini;
8)
Keila Tervisekeskus,
uus koolimaja, staadion, lauluväljak, suusa- ja terviserajad
ning algkooli ja ühisgümnaasiumi hoone moodustavad
ühtse funktsionaalse terviku;
9)
Kool on üles ehitatud
kabinetisüsteemi põhiselt. Erinevate ainerühmade (reaalained, humanitaarained) õpetamiseks
kavandatakse

Uue kooli ideelahenduse arhitektid
võimalusel eraldi funktsionaalsed osad.
10) Kooli
peasissepääs
avaneb põhja suunas (Ehitajate tee suunas), kuid igal funktsionaalsel osal on lisaks ka
omaette sissepääs;
11) Kooliga seotud spordikompleksi
moodustavad:
spordisaal kolme eraldatud
väljakuga ja varustuse hoidmiseks vajalike abiruumidega,
väike saal, maadlussaal ning
jooksurada koos kaugushüppekastiga. Spordisaale peab
saama kasutada ka peale tunde;
12) Koolis on tagatud
kõik võimalused õppetööks liikumispuudega lastele (invalift,
kaldteed, WC-d jne);
13) Koolis on lisaks aula-

le üks ringauditoorium kogu
vajaliku konverentsitehnikaga.
Ringauditoorium peab võimaldama läbi viia suuremaid seminare, koolitusi, konverentse,
õppenõukogu ja lastevanemate
koosolekuid, sooritada riigieksameid jne. Ringauditoorium
peab mahutama minimaalselt
70 inimest, olema ergonoomiline, isoleeritud välismürast.
Ringauditooriumit peab olema
võimalik kasutada ka kooliga
mitteseotud ürituste läbiviimiseks.
14) Kogu
kompleksis
peab saama rakendada ühtset
kiipkaardisüsteemi, mis võimaldab või takistab pääsu erinevatesse funktsionaalsetesse
osadesse. Ruumid on jälgitavad turvakaameratega;

foto: valdur vacht

15) Igas funktsionaalses
osas on eraldi ruum puhkamiseks, grupitööde läbiviimiseks,
pikapäevarühmaks, sotsiaaltööks vms;
16) Ette on nähtud võimalused kõigi vajalike tugiteenuste osutamiseks (sotsiaaltöötaja,
sotsiaalpedagoog,
logopeed, psühholoog);
17) Omaette ruumid õpilasomavalitsusele ja kooli ajalehele;
18) Sidesüsteemid kõikidesse klassidesse (kooli raadio);
19) Kooli hilisemad ekspluateerimiskulud peavad olema optimaalsed. Lahendus
peab arvestama Eesti kliimavööndile sobilike tingimustega.

teade

Harju maakond ootab 2007 aasta parimate kandidaate
harju maavalitsus
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ning Kodukant Harjumaa kutsuvad üles esitama kandidaate,
et tunnustada 2007. aasta
maakonna silmapaistvamaid
inimesi ning organisatsioone.
Välja antakse tiitlid: Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikeühendus, Aasta Sädeinimene, Aasta
Toetaja ning Aasta Tegu.
Aasta Ettevõtja 2007 – kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on 2007. aastal kõige
enam kaasa aidanud oma piirkonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks töökohtade
loomine,
osalemine
kohalikes investeeringuprojektides, keskkonnasõbralikkus

ning hea maine valla/linna elanike ja teiste ettevõtjate hulgas.
Aasta Kodanikeühendus
2007 – sellise tunnustuse saab
seltsing või MTÜ, kes on eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku elu edendamisega, aidates
piirkonnas
lahendada
probleemkohti. Tunnustatakse
ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning on hea mainega kohalike elanike seas ja
eeskujuks teistele ühendustele
maakonnas.
Aasta Toetaja 2007 – selle
nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet või ühendust,
kes on läbi 2007. aasta silma
paistnud erilise toetustegevu-

sega
kodanikuühiskonnale
(kas MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi
(asjade või ka ulatusliku vabatahtliku töö näol).
Aasta Sädeinimene 2007
– selle tiitliga tunnustatakse
inimest, kes oma tegevusega
on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostööoskust ja
aktiivsust oma kodukohas vähemalt 3 aasta jooksul. Kasuks tuleb ka avatus ja tuntus
maakondlikul ning üleriigilisel
tasandil.
Aasta Tegu 2007 – see tiitel omistatakse ettevõtmisele,

mis on eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja
parandab kas kohalike või kogu
maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks
hinnatakse tegu, mis võib olla
nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis kui ka midagi
muud, mis on heaks eeskujuks
ka teistele maakondadele.
Kandidaate neis kategooriates võivad esitada kõik Harjumaa inimesed, külaseltsid,
MTÜd, ettevõtjad ja omavalitsused. Kandidaatide nimed ja
põhjendused palume saata kas
vabas vormis või ankeetidel
(vaata www.hedc.ee) hiljemalt
29. veebruariks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse aadressil Mustamäe tee 4, 10621

Lühidalt
Koorimuusika aastapreemiad 2007 jagatud

Parima väikelinnakooli lähteülesanne

doris matteus
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Tallinn või e-postil hedc@
hedc.ee Infot saab küsida tel
656 6641.
Võitjad kuulutatakse välja
27. märtsil Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste
Liidu, Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse ning Kodukant Harjumaa ühisel tunnustusüritusel.

Pühapäeval, 27. jaanuaril
2008 kuulutati Estonia kontserdisaalis Eesti Kooriühingu
aastakontserdil välja koori– ja
puhkpillimuusika aastapreemiad.
Kaheksale tiitlile kandideeris 71 nominenti, kelle hulgast
tegi valiku Kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride,
orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust
konkurssidel ning panust
ümbritsevasse kultuuriruumi.
Aasta orkestridirigendi tiitlit
kannab viit puhkpilliorkestrit
juhatav Valdo Rüütelmaa, kes
on ka Keila LinnaOrkestri ja
Keila Noorte Brassi dirigent
aastast 2000.
Tiitlisaajatele väljapandud
preemiad pole rahalised, vaid
saaja muusikaliseks arendamiseks mõeldud. Nii saavad
aasta koor ja orkester enda
poolt valitud Eesti heliloojalt
teose tellida, aasta koorijuhid
sõidavad osalema täienduskoolitusele Maailma Koorimuusika Sümpoosiumile, aasta toetajatele anti üle kutsed
kõigile 2008. aasta suurematele koorisündmustele, aasta
korraldajad sai kinkekaardi
spaasse.
Kontserdil osales ka Keila
LinnaOrkester, kes mängis
koondorkestris.

Koolimaja ehitajaks
kandideerimist jätkab 4 firmat
5. veebruaril toimus
Keila uue koolimaja riigihanke läbiviimist korraldava
hankekomisjoni järjekordne
töökoosolek.
Komisjon valis vastavalt
hanketeadetes nimetatud tingimustele 4 parimat pakkujat,
kellele esitatakse hankedokumendid ning kes jätkavad
riigihanke menetluses.
Edukaks tunnistatava
pakkujaga loodetakse ehitusleping sõlmida selle aasta
märtsis.
Keila uue koolimaja ehitaja
leidmiseks korraldatud riigihankes osalemiseks esitati
kokku 8 taotlust, kvalifitseeriti 7 taotlejat, kes omavad
nõutavat kvalifikatsiooni,
kogemusi ja kelle majanduslik
seisund vastab hanketeates
esitatud nõuetele.
Tegemist on väljakuulutamisega läbirääkimisega hankemenetlusega.
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Pensionäride ühendus
tegutseb edukalt

Lühidalt

sport

Fotojaht hakkab lõppema!
maret pärnamets

villi kask
keila pensionäride ühenduse

Keila linna Pensionäride
Ühenduse aruande – valimiskoosolek toimus 2. veebruaril
kultuurikeskuses. Saal oli rahvast täis ja see näitab, et eakad
on meil üsna aktiivsed. Osa
võttis ka Keila abilinnapea Eike
Käsi ja sotsiaalnõunik Piia Peterson.
Ülevaade tehtud töödest
andis ühenduse esimees Endel
Remmel. Selle põhjal võib öelda, et organisatsioon toimib
üsna edukalt. Aasta jooskul on
läbi viidud 4 pidu, kusjuures
osavõtjate arv kõigub 120 –
150 vahel ja nii esinejate kunstilise taseme kui ka peoperenaiste poolt pakutava osas võib
kuulda ainult kiitvaid hinnanguid. Ekskursioonidest võib
lugeda eriti kordaläinuks Lõuna – Eesti kahepäevast külastust aga ka käigud marjametsa
ja terviseradadele on olnud
alati osavõturohked ja meeldivad. Aktiivsel on tegutsenud
lauluansambel ja tantsumemmed.
Ettekandja leidis, et kindlasti on võimalik mõndagi asja
paremini teha, aga selleks on

vaja kõigi loovat ja heatahtlikku suhtumist juhatuse poolt
algatatud üritustesse.
Revisjonikomisjoni aruande
esitas komisjoni esimees Helga Merilain. Ta märkis, et mingeid rikkumisi rahaliste vahendite käitlemisel esinenud ei
ole ja hindas selles osas juhatuse töö heaks.
Abilinnapea Eike Käsi tutvustas kõigepealt oma endise
töö jätkajat Piia Petersoni ja
andis lühiülevaate Keila Linnavalitsuse poolt tehtavas töös,
mis puudutab konkreetselt
sotsiaalvaldkonda. Linnavalitsus on toetanud ja toetab ka
edaspidi Pensionäride Ühenduse poolt läbiviidavaid üritusi
ning abistab võimaluse piires
vanureid, kes on toimetulekuraskustes. Siiski leiti, et parandada oleks võimalik koostööd nii Keila konstaablijaoskonna kui Keila linnavalitsusega.
Ühenduse tööle andsid osavõtjad oma sõnavõttudes positiivse hinnangu.
Üldkoosolek valis ühenduse
nõukogu ja juhatuse koosseisu
järgmiseks kaheks aastaks.

maret@kultuuriguru.ee

Vahe soome puss
Juba varastest aegadest alates on puss olnud
soomlase üks tähtsamaid
tööriistu. See oli naise ja
mehe vööl nii argipäeval
kui pühade ajal. Pussi kasutamist õpetati lastele juba
maast – madalast, peale
mida oli see oma kandjaga
kaasas nii tööl, pidudel kui
vaba aja veetmisel.
Puss on üheteraline, tupes kantav lühikese teraga
tööriist. Tera valmistamiseks kasutatakse üldiselt
süsinikterast ja roostevaba
terast. Käepideme materjalidena on kasutatud erinevaid puuliike, samuti kasetohtu ning Lapi pusside
juures põhjapõdra ja põdra
sarvi.
Pusside ajalugu Soomes ulatub tagasi eelajaloolistesse aegadesse, kuid
pussivalmistamise traditsioonid on praegugi au
sees. Peale tehaste leidub
Soomes kümneid kutselisi
pussivalmistajaid, kellele
lisandub veel sadu ala harrastajaid.
Puss on soomlaste jaoks
tänapäevalgi tähtsaks tööriistaks ning lisaks sellele,
on tast saanud ka ese, mida
meeledi kogutakse või kingitakse.
Soome Rahvusmuuseumi, Suomen Puukkoseura
ja Fiskarsi näitus „VAHE
SOOME PUSS” on Keila
kultuurikeskuses
avatud
25.veebruarini.

Aasta aega kestnud fotojaht “Keila 70” hakkab varsti
läbi saama – 29.veebruaril on
viimane aeg fotosid esitada.
IV ehk talvine etapp pole
olnud küll lumerohke, kuid
kel on olnud õnne, see on ka
lumise Keila pildile saanud.
Pealegi - fotojahi meeskond
ootab ka pilte, mis on olemas
ehk varasemast talvisest
Keilast.
Kui puudub professionaalne peegelkaamera, siis
pole samuti mõtet meelt heita, fotosid ootame kõigilt, kes
on oma kodulinna pildistanud
ja soovivad fotojahist osa
võtta. Fotojahi tulemusena
valmiva linna fotoalbumi
eesmärk ongi, et see oleks linnakodaniku enda kujundatud
ehk sisaldaks pilte Keila linna
elanike silmade läbi.
Fotojahi raames jaanuarikuu lõpus nõuandeid jaganud
fotograaf Sven Tupits tuletab
osalejatele meelde, et mida
kvaliteetsemad on pildifailid,

seda parem trükivalmidus on
neil raamatu jaoks. Pildistama
minnes soovitas Sven mõelda
enda jaoks eeskätt selgeks
eesmärgi: kus, mida, kellele ja
milleks pilti tegema minnakse? Mis on pildi mõte?
Kuna linnapilti kujundavad
suuresti ka asutused ja ettevõtted, siis ootame pilte ka
nende töödest ja tegemistest.
Ehk leidub kollektiivis mõni
inimene, kes teie ettevõtmiste
pildikataloogidest olulisemad
ülesvõtted kokku kogub ja
kümmekond pilti asutuse
nimel meile saadab.
Lähtudes Sven Tupitsa ettesven tupits:

”Soovitan
enda jaoks
seada selge
eesmärgi: kus,
mida, kellele ja milleks
pilti tegema
minna? Mis on
pildi mõte?”

panekust võiks lisada esitatud
piltide juurde konkreetse foto
mõtte või eesmärgi. Eriti vajalik oleks see asutuste puhul,
kes oma tegemisi kajastavad ja
seeläbi oma mainet kujundavad.
Fotograafidele meeldetuletuseks tahaks välja tuua ka
käesolevast aastast kehtima
hakanud Isikuandmete kaitse
seaduse. Selle kohaselt peab
fotograaf avalikus kohas pildistades teavitama pildile jäävat isikut või isikuid sellest, et
ta kavatseb pilti teha. Pildile
jääv inimene peab saama aru
faktist, et jääb pildile, ning tal
peab olema võimalus soovi
korral enda jäädvustamist
vältida.
Teavitamiskohustus ei
kehti avalike ürituste puhul,
mille avalikustamise eesmärgil
jäädvustamist võib mõistlikult
eeldada.
Fotojahi korraldajad soovivad piltnikele tahet, indu ja
ilusaid pildistamise ilmasid!
Fotojahi juhendi leiab:
www.keila.ee/fotojaht.

foto: valdur vacht

Keila Pensionäride ühenduse esimees Endel Remmel vastu
võtmas konkursi Kaunis Keila Kodu võitjameeneid

“4 novembri hommik”, Deniss Morgunov

Keila Tervisekeskuse sõbrapäeva eri

KEILA TERVISEKESKUS

Kingi endale ja oma sõbrale mõnus päev Keila Tervisekeskuses.
Pärast lõõgastavat suplust saate meie Kohvik-mini-Restoranis nautida ahjusooja šokolaadikooki
koos pokaali roosa veini või värskendava smuutiga. Pakett sisaldab:
•
Ujumist
•
Kooki ja jooki sinule ja sõbrale
Sõber on tore,
Sõber olla on hea,
Kui sul on sõber,
Siis on sul kõik, mis on hea.

Sinu Sõber, Keila Tervisekeskus

foto: deniss morgunov
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Kuhu minna, mida teha

Vaikib rõõm ja mure... kõigest jääb
järele miski, mis ei sure
Mälestame kallist

näitus
“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
Näitus tutvustab Eesti Kirjanduse Seltsi ajalugu
10.jaanuar - 10.veebruar
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
“VAHE SOOME PUSS”
31.jaanuar – 25.veebruar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“MINU EESTIMAA”
6.veeruar – 3.märts
Keila laste kunstinäitus
Keila kulktuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.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
NB tund enne kontserti pilet
175.Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Rakvere teater
29.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„OPAL OTSIB MEEST”
Vana Baskini Teatri etendus
27.märts kell 19.00 ja
30.märts kell 19.00
Pilet 120.-/ 140.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„VALEDETEKTOR”
Vene Draamateatri etendus
13.märts kell 19.00
Pilet 90.- /100.Etendus vene keeles!
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST”
7.märtsil kell 19.00 Pilet
120.-/110.-(õpilased, pensionärid ja mehed)
Peaosas Merle Palmiste
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
„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

“OMA NÄGU 2008”
Keila Gümnaasiumi Galakontsert
14.märts kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Südamlik kaastunne

Keila Gümnaasium

Gunnar`ile kalli abikaasa

avaldab sügavat kaastunnet

Astra
Saaliste

Astra
Saalistet
ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele
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Astra
Saaliste

kaotuse puhul.
Kulla,Mari ja Riina peredega

surma puhul.

Perekond Kolmer

sport
NOORTE SAALIJALGPALLITURNIIR
Keila Cup 2008
9.veebruaril 1997. – 1998.a
sündinud poisid
10.veebruaril 1991 – 1992.a
sündinud poisid
23.veebruaril 1993 – 1994.a
sündinud poisid
24.veebruaril 1999 – 2000.a
sündinud poisid
Mängude algus kell 9.00
Sissepääs tasuta
Keila Tervisekeskuses
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
1. paastuaja pühapäev
10.veebuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst: Mt 16:21 - 23
Keila Miikaeli kogudus

Igavikuteele lahkus
armastatud naabrimees

Südamlik kaastunne
Avaldame sügavat

Ülo Sirkel

kaastunnet Kristina Lillele

ISA

abikaasa ja isa

kaotuse puhul.

Ülo Sirkel’i

Belle Ilusalongi kollektiiv

surma puhul.

Südamlik kaastunne abikaasa
Helinale ning poegadele
Meelisele ja Madisele.
Perekonnad:Einard, Karu,

Helin Sirkel`ile poegadega

Perekond Ritso

Krüger, Link, Luik,
Niinemäe,Vensel, Virrit

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Mälestame endist koolikaaslast

Langetame leinas pea
kauaaegse naabrimehe

Ülo Sirkel’i

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...
Avaldame siirast kaastunnet

Ülo Sirkel’it

Helinile perega kalli

ja avaldame kaastunnet

Ülo Sirkel’i

Helinile poegadega.

abikaasa ja isa

mälestuseks.
Südamlik kaastunne

Endised klassikaaslased

surma puhul

abikaasale ja poegadele.

Keila kooli päevilt

Endised töökaaslased

Perekonnad: Kreek, Keevallik

Tervisekaitsetalitusest

Vaikib rõõm ja mure, kõigest jääb
järele miski, mis ei sure.

Kallis Arge,

Mälestame varalahkunud

sügav kaastunne

sõbralikku klassivenda

elukaaslase

Ürgo
Teekel’it

Ürgo
Teekel’i

ning avaldame siirast kaastunnet tema lähedastele.
Klassikaaslased Keila 1. Keskooli

ootamatu kaotuse puhul.

1982. aastal lõpetanud 8.b

Kolleegid sotsiaalkeskusest

Siidilipp ja hõbepurjed, kuldne
laev läks merele...

Ürgot
head sõpra leinavad
Hillar, Andrus, Kalle,
Katrin peredega.

klassist ning klassijuhatajad.

Mälestame

KULDSE TRIO KULDVARA
Kontserttuur
19. märts kell 19.00
Pilet 100.-/125.Keila kultuurikeskses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„MINA, NAINE”

Keila Cup 2008 noorte saalijalgpalliturniir:
1997 - 1998.a. sündinud poisid. Mängud 09.02.2008
1991 - 1992.a. sündinud poisid. Mängud 10.02.2008
1993 - 1994.a. sündinud poisid. Mängud 23.02.2008
1999 - 2000.a. sündinud poisid. Mängud 24.02.2008
Toimumise koht: Keila Tervisekeskus
Mängude algus: Kell 9.00
Sissepääs: Tasuta

Keila Kultuurikeskuses

Bel Canto laste laulustuudio
Beebikool:
1 – 2 aastastele muusika- ja loovustund
kolmapäeviti 10.00 – 11.00
Laulustuudio:
3 – 7 aastastele laulu- ja loovustund
kolmapäeviti ja reedeti kell 18.00 – 19.00
Registreerimine tel: 56 455 477 ja 670 0556

Ürgo
Teekel’i
ja avaldame südamlikku
kaastunnet Argele ja Marile
kalli elukaaslase ja kasuisa
kaotuse puhul
Maie, Kalev ja Eduard

Kuulutused
Töö
Pakume tööd peakokale,
kokkadele ja teenindajatele
Niitvälja Golfiklubi restoranis
ja Keilas. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust ja ausust.
Pakume oma töötajatele
konkurentsivõimelist töötasu.

Huvilistel palume helistada
585 03 855

kinnisvara
AS Oriost Invest ostab
kehtestatud detailplaneeringuga maatükki, pindala
12000-15000 m2, sihtotstarve

tootmismaa. Olga 55523626

müük
AS-s KeVa Ülejõe tee 2,Keila,
müügil pakitud PUITBRIKETT,
2300.- kr/alus (hind koos
veohinnaga Keilas). Kohaletoomine kolmapäeviti. Tellim. tel.
6791 473
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KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

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

-

Trepid
Piirded
Aiad
Väravad

Projekteerimine, valmistamine, müük ja paigaldus vastavalt Teie
soovidele.
Andrus Lukas GSM 50 31 987, e-mail: andrus@kohilametall.ee
Mart Kirkmann GSM 50 90 451, e-mail: mart@aakv.ee
WWW.KOHILAMETALL.EE

Suusa- ja lumelauahooldus
Talvekaupade allahindlus veebruaris

kuni -50%
AVATUD E-R 10-19 L 10-16
Haapsalu mnt 57D Keila
Asume Rõõmu Kaubamajast 50m Haapsalu poole, ehitusmaterjalide poe kõrval
Tel. 6512000 www.havanna.ee
Enne teeleminekut astu läbi Havannast !

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 15.02.2008 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 15.02.2008.a. aadressile Murru
Vangla, Haapsalu mnt.11; 76102, Rummu; Harjumaa, märgusõna
„spetsialist“ või e – posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

