kasulik teada

uudis

meeldetuletus

Leiti Vasara tänava
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Konstaablijaoskonnas on
uus juht
Keila konstaablijaoskonna
uus juht on Madis Melzar.
Madis Melzar on varem
tegutsenud kriminaalpolitseis, välipolitseis ja
korrapidamisteenistuses.

lk 3
uudised

Muutub
parkide
hooldaja
fotod: kertu paalaroos ja valdur vacht

Keila 2008. aasta kultuuripreemia saavad Maret
Pärnamets ja Priit Idarand
vaba aeg

Uus näitus Harjumaa
Muuseumis
lk 6

sport

Keila parkide hooldamisega hakkab tegelema OÜ
City Haldus. Hooldamisele
kuuluvad Keskpark, Paldiski mnt äärsed alad, Keila
lauluväljaku ja staadioni
ala ning ala Tiiru tänava,
raudtee, raudteejaama ja
kultuurikeskusega vahel.

lk 4

Jalgpall on
meeskonnamäng
lk 6
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Hoidke oma
vara

Viimasel ajal on teadmata põhjustel Keilas sagenenud vargused. Või pigem – aialippide lõhkumine
on kriminaalkroonika veergudel asendunud näppamisega.
Tihti toimuvad vargused päise päeva ajal ning
avalikes kohtades – koolid, tänavad, kauplused jne.
Varga saagiks langevad väiksemad isiklikud esemed nagu mobiiletelefonid, rahakotid ja isegi joped.
Selliseid näppamisi on ühest küljest raske vältida ja
kindlasti on raske ka tegijaid tabada. Seega ainukeseks võimaluseks on teha varastamine nii keerukaks
kui vähegi võimalik.
Meelde kipuvad tulema mõne aasta tagused maakonnalehe kriminaalkroonikad – Keila-Joa parklast
varastati alatasa küll käekotte, rahakotte, kaameraid,
telefone. Ja ikka lausa hulgi. Kriminaalkroonikat tähelepanelikult lugedes tekkis alatasa soov varustada
kõnealune parkla sildiga – ära jäta oma asju järelevalveta.
Hiljutisi politseiteateid lugedes tekib paratamatult sama soov. Silte küll riputama ei hakkaks, kuid
paneks kõigile lugejaile südamele kahte asja:
Esiteks – hoidke oma varal silma peal või paigutage
see kohta, kus see on kaitstud.
Teiseks – hoidke silmad lahti ning teavitage ükskõik
mille kahtlase nägemisel vastavaid ametiisikuid.
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foorumist

Mis saab jaamahoone esisest
platsist
foorumist
Tere, kellele kuulub jaamahoone asuv parkimisplats?
On see ikka linna oma?
Mure nimelt selles, et õhtul
rongilt tulles avaneb seal
vaatepilt, kus autod pargivad risti - rästi ja see ala,
mis on jalajkäijatele jäänud,
ei ole muud kui augupuru.
Augud on vett täis, millest
need samad autod veel läbi
sõidavad kui oma kalli pereliikme kätte on saanud. Tänavavalgustust kui sellist
seal ei ole. Kaua selline asi
jätkub?
Kitty
www.keila.ee foorum
Käesoleva aasta märtsis valmib Keila raudteejaama piirkonna detailplaneering mille
eesmärgiks on lahendada raudteejaama ümbruse, aga ka selle
lähipiirkonna (Ohtu tee, Uue
tänava äärne turuala) hoonestus ja avalik ruum ühtselt
funktsioneeriva tervikuna.
Planeeringuga kavandatakse renoveerida nii platsid kui
haljastus. Nüüdseks uue elu
saanud jaamahoone esisele

Foto:eevi kutpri, fotojaht

väljakule rajatakse ajaloolise
taustaga purskkaev koos mõnusa puhkealaga. Uue tänava
äärde tuleb parkla, ümber kujundatakse praegune turuala.
Perspektiivis nähakse ette
Ohtu tänavat ühendava raud-

teetunneli asukoht. On palju
muudki huvitavat, millega
saab peagi tutvuda täpsemalt.
Peale
detailplaneeringu
kehtestamist alustatakse projekteerimisega ja 2009. aastal
saab juba alustada ka ehitus-

töödega.
Lähiaastatel saab linna atraktiivne piirkond väärika väljanägemise.

inimene kogub enda pensioni
ise, makstes oma brutopalgast
2% pensionifondi. Riik lisab
sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt
4%.
3. III sammas – täiendav kogumispension.
See on vabatahtlik era-lisapension.

ja kuu keskmise palga ulatuses.

Enno Fels

Kasulik teada

Mida kaotad, kui saad palka ümbrikus?
Kas sinu eest on maksud
makstud? Kontrolli andmeid
juba täna läbi e-maksuameti.
Sinu tasud, hüvitised ja krediidivõimalused sõltuvad otseselt ametlikust palgast. Erinevate
hüvitiste,
elatise,
puhkusetasu, pensioni arvestamise ja krediidiasutustele
kliendi maksevõime tõestamise aluseks on ametlikud sissetulekud.
1. Vanemahüvitis
Hüvitise suurus arvutatakse taotleja eelmise kalendriaasta ühe kalendrikuu keskmise tulu alusel. Hüvitise
suuruseks kuus on reeglina
100% hüvitise saaja eelmise
kalendriaasta ühe kuu keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust.
2. Tervisekahjustusehüvitis
Töötajal, kes on saanud tööülesannete täitmisel tervisekahjustuse, on õigus nõuda
tööandjalt tervisekahjustusega
tekitatud kahju hüvitamist.
Kahju hüvitisele on isikul õi-

Keila nädalaleht

gus, kui tervisekahjustus on
tekkinud tööandja süü läbi.
Kahju hüvitamine seisneb rahasummade väljamaksmises
sissetuleku (või selle osa) ulatuses, millest isik jäi ilma töövõime kaotuse või selle alanemise tagajärjel.
3. Ajutise töövõimetuse
hüvitised
Ajutise töövõimetuse hüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel
kindlustatud isikule, kellel
jääb töö- või teenistuskohustuse täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud
sotsiaalmaksuga maksustatav
tulu. Töövõimetuse hüvitist
arvutab haigekassa seega kindlustatud isikule töövõimetuslehel märgitud töö-või teenistuskohuste täitmisest vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal arvestatud sotsiaalmaksu alusel.
Andmed saab Haigekassa Maksu- ja Tolliametist. Töövõimetuse hüvitised jagunevad: haigushüvitis,
hooldushüvitis,
väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

sünnitushüvitis, lapsendamishüvitis.
4. Töötuskindlustushüvitis
Töötuskindlustus on sundkindlustus, mis kindlustab
töötajale hüvitised töötuks
jäämise, kollektiivse koondamise ning tööandja maksejõuetuse korral. Töötuskindlustushüvitise eesmärgiks on
töötuks jäämise korral kindlustada inimesele toimetulekuks piisav sissetulek, mis
ühtlasi toetaks aktiivseid tööotsinguid. Esimesed sada töötuks olemise päeva makstakse
töötuskindlustushüvitist 50%
töötaja varasemast töötasust.
Alates 101. päevast langeb hüvitis 40% töötaja varasemast
töötasust.
5. Krediidivõimalused
Laenu või liisingut väljastavad pangad võtavad kliendi
maksevõime hindamise aluseks viimase kuue kuu arvelduskonto väljavõtte või tööandja poolt väljastatud tõendi
samal perioodil saadud sissevastutav väljaandja:
doris matteus

tulekute kohta. Sissetulekutena võtavad krediidiasutused
arvesse ka üüri- või rendilepingu alusel saadavaid tulusid.
Mitteametlikke sissetulekuid
omavad isikud ei saa dokumentaalselt tõendada oma tegelikke sissetulekuid ja kliendi
vähese maksvõime tõttu ei sõlmi pangad ilma piisavate lisatagatiste olemasoluta ka laenu
või liisingutehinguid.
6. Pension
Eesti pensionisüsteem jaguneb kolmeks sambaks:
1. I sammas – riiklik pension.
Riiklik pensionkindlustus
tagab inimesele sissetuleku vanaduse, töövõimetuse ja toitjakaotuse korral. Riiklikku pensioni
makstakse
palgalt
arvestatavast sotsiaalmaksust.
Tööandjad maksavad 20% töötaja brutopalgast praeguste
pensionäride pensioniteks.
2. II sammas – kogumispension.
Kogumispension põhineb
eelfinantseerimisel - töötav
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

7. Puhkusetasu
Puhkusetasu arvestamisel
arvutatakse päevatasu üldjuhul arvutamise vajaduse tekke
kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud
palga kogusummast. Päevatasu arvutamisel arvatakse palga
koosseisu töötaja teenitud palgana käsitatavad summad –
põhipalk, lisatasud, preemiad
ja juurdemaksed. Päevatasu
arvutamisel ei võeta arvesse
puhkusetasu ning teiselt tööandjalt saadud palka, samuti
ravikindlustuse hüvitist ja teisi
summasid, mida «Palgaseaduse» kohaselt ei käsitata palgana.

9. Elatis abikaasale või
lapsele
Elatise suuruse võivad pooled kokku leppida kas suuliselt
või kirjalikult, kuid kokkuleppe puudumisel määrab elatise
suuruse kohus. Kohus võtab
elatise suuruse määramisel arvesse vara ja sissetulekute suurust ning abikaasa või lapse
vajadusi.
Eraisik võib vaadata talle
tehtud väljamaksete andmeid
tööandjate kaupa, kes on temale tehtud väljamakseid deklareerinud. Selleks tuleb siseneda
e-maksuameti/e-tolli
uude versiooni -> valida
Eraklient (vaid isikutel, kes
saavad esineda e-keskkonnas
mitme rolliga) -> horisontaalmenüüst “Väljamaksed ja tasumised” -> avanevast vasakmenüüst “TSD koondandmed”
-> seal valitakse aasta -> klikata ettevõtte nimel.

8. Töölepingu lõpetamise
hüvitus
Tööandja on kohustatud
maksma töötajale töölepingu
lõpetamisel hüvitust kuni nel-

Teata ümbrikupalgast vihje@emta.ee või vihjetelefonil
(tasuta, 24h) 800 4444.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada

Uudised
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Kultuuripreemia saavad Maret
Pärnamets ja Priit Idarand
12. veebruaril selgusid 2008. aasta
Keila Kultuuripreemia laureaadid

kultuuripreemiale seitse kandidaati - 6 üksikisikut ning üks
klubi.
Preemia suurus sõltub eelneval aastal linnaeelarvesse
tegelikult laekunud üksikisiku
tulumaksu summast ning on

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Teisipäeval koos olnud kultuuripreemia komisjon otsustas 2008. aastal anda välja kaks
linna kultuuripreemiat: Maret
Pärnametsale Keila noortega
tehtud töö eest ning Priit
Idarand’ile spordi- ja terviseliikumise edendamise eest Keila
linnas aastatel 1997-2007.
Keila Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Maret Pärnamets esitati kultuuripreemia
kandidaadiks kahel korral ühe taotluse esitas linnavalitsuse spordi- ja huvinõunik Jaanus Väljamäe, teise MTÜ
Kultuuriguru nimel juhatuse
liige Tiit Laur, kaastaotlejatena
noortekeskuse fotoringi õpilane Kertu Paalaroos, Tallinna
Lastehaigla psühholoog Marileen Olenko, Keila Gümnaasiumi huvijuht Kai Kulbok,
Harjumaa Muuseumi majan-

sel aastal kokku 130 895 krooni.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel, mis toimub 22. veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses.

eelmistel aastatel on kultuuripreemia saanud

dusjuhataja Urmas Veersalu,
Vikerkaare lasteaia õpetaja
Heli Iljašenko ja Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv.
Priit Idaranna esitasid spordi- ja terviseliikumise ürituste
korraldamise eest Keilas kultuuripreemia
kandidaadiks
Mart Jakobson, Urmas Paejärv
ja Urmas Veersalu.
Kultuuripreemia komisjon
koosneb Keila linnavolikogu
kultuurikomisjoni liikmetest
ning on seega hetkel 14liikmeline. Valimisel ei saa osaleda
see kultuurikomisjoni liige,
kes on esitatud preemia kandidaadiks. Vastavalt kultuuripreemia põhimäärusele lepib

komisjon enne salajase hääletamise läbiviimist kokku valimisprotseduuris, samuti selles, mitu preemiat kõnealusel
aastal välja antakse (võimalik
1-3) ning kuidas preemiasumma võitjate vahel jaguneb.
Sel aastal otsustas komisjon
pärast põhjalikku arutelu jagada preemiasumma võrdselt
kahe esitatud kandidaadi vahel. Kelle vahel täpselt, selle
otsustas salajane hääletus. Hea
tava kohaselt avalikustab häältelugemiskomisjon vaid valitute nimed, jättes saladuseks nii
hääletustulemuse kui ülejäänud kandidaatide järjestuse.
Kokku esitati selle aasta

1998. aastal:
Ene Oja
Mati Mandel
Kuldar Hütt
1999. aastal :
Ruht Kukner
Helgi Rõõmussaar
Andres-Aare Tooming
2000. aastal:
Eva Allast
Andrus Loog ja Jüri Pere
Milvi Korsen
2001. aastal
Koit Kirber
Helvi Jürisson
Vilve Nilk
2002. aastal
Reet Leemets
Leili Venda

2003. aastal
Mati Strauss
Irja Põlluveer
Pilvi Põldmaa
2004. aastal
Perekond Teppo
Heli Nurger
Juula Virroja
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Lühidalt
Konstaablite juht on
Madis Melzar
Alates esmaspäevast, 11.veebruarist on Keila konstaablijaoskonna juht Madis Melzar.
Seni töötas Melzar konstaablina Paldiski linnas ja Keila vallas.
Politseis on Madis Melzar töötanud väikese pausiga alates
1992.aastast, kui ta lõpetas
EV Politseiakadeemia. Ta on
politseis tegutsenud erinevatel
ametikohtadel kriminaalpolitseis, välipolitseis ja korrapidamisteenistuses.
37aastane Madis Melzar on pärit Võrust, elab Keilas, on abielus ja kasvatab kahte tütar.
Konstaablijaoskonna
juhiga
saab kontakti telefonil 612
4591 või Keila Konstaablijaoskonnas.

2005. aastal
Jaanus Väljamäe
Riina Sippol
Lii Sepp
2006. aastal
Aivar Põldvee
2007. aastal
Otto Pruuns;
Katrin Sassi

teade

Eesti Energia kehtestab uued elektrivõrguga liitumise põhimõtted
eesti energia
jaotusvõrk
Alates 1. märtsist hakkavad
kehtima uued Eesti Energia
Jaotusvõrgu elektrivõrguga liitumise põhimõtted. Muudatus
puudutab kinnisvaraarendajaid ja Eesti Energia kliente,
kes soovivad suurendada peakaitset, ning endale uut eramut rajavaid inimesi.
Võrreldes senisega laieneb
kindlaksmääratud ehk fikseeritud hinnaga liitumise piirkond ning sellest väljapoole
jääva liitumise eest tuleb kliendil maksta uue elektrivõrgu
ehitamise kulupõhist tasu.
Märtsini saab liituda olemasolevatel tingimustel.

Kindlaksmääratud elektrivõrgu liitumise piirkond on
uute põhimõtete järgi 400
meetrit lähimast keskpinge
elektriliinist. Selles piirkonnas
toimub 90-95 % kõigist liitumistest. Antud liitumise puhul hakkab üks amper maksma
1750 krooni, millele lisandub
käibemaks ja lepingu menetlemise tasu 400 krooni.
Kuni 1. märtsini määratletakse kindlaksmääratud piirkonda 400 m lähimast alajaamast. See moodustab kokku
ligi 16% Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnast ning seal on
ühe ampri hind 800 krooni liitumisel kuni 100 ampriga, sellest suuremate amprite puhul

on hind 1400 krooni.
Eesti Energia Jaotusvõrgu
juhataja Margus Uudami sõnul
on uute liitumispõhimõtete
kehtestamise üks peamine eesmärk lõpetada uute elektrivõrguga liitujate doteerimine kõigi teiste elektritarbijate arvelt.
“Kui senini maksid tegelikest
liitumiskuludest 45% kinni
kõik elektritarbijad oma igakuise elektriarvega, siis uute
põhimõtete järgi katavad liitumiskulud liitujad ise. Seetõttu
saame rohkem investeerida
olemasoleva
elektrivõrgu
uuendamisse ja elektrikatkestuste vähendamiseks, suurendamata seejuures võrgutasusid”, lisas Uudam. “Samas

ootame kõiki, kes soovivad liituda veel vanade põhimõtete
järgi, esitada oma liitumistaotlus veebruarikuu jooksul,” ütles Uudam.
Väljaspool kindlaksmääratud piirkonda tuleb kliendil
alates 1. märtsist maksta liitumise eest kulupõhist tasu. Kuludel põhinevat tasu arvutatakse
individuaalselt
ka
detailplaneeringu aladele ehk
kinnisvaraarenduse piirkondade liitumistele.
2007. aastal liitus elektrivõrguga 5406 uut klienti. Liitumiste tipphetk oli 2007. aasta jaanuar, siis liitus ühe kuuga
700 uut klienti. Jaanuarist
hakkas liitumiste arv kiirelt

vähenema ning 2007. novembris võeti vastu vaid ligi 250 uut
liitumist. Samas on kasvanud
amprite suurendamine ehk
juba olemasolevad kliendid ostavad endale tarbimisvõimsusi
juurde.
Jaotusvõrk on Eesti suurim
elektrivõrgu ettevõte, mis toob
elektrienergia ligi poolele miljonile kodule ja ettevõttele.
Jaotusvõrk investeerib elektrivõrgu uuendamisse kolme aasta jooksul 4,8 miljardit krooni,
mille peamine eesmärk on vähendada elektrikatkestusi poole võrra, kao alandamine 7
%-ni ning pingeprobleemi lahendamine.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

Jaanuarikuus sündis Harjumaal 151 last
2008. aasta jaanuaris registreeriti Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel
151 lapse sünd.
Poisse sündis 77 ja tütarlapsi
74. Esmasündinuid oli 70, teisi
lapsi 52 , kolmandaid 24, neljandaid 3 ja viiendaid 2. Kahte
perre sündisid kaksikutest õde
venda, seda pere esimese ja
teise ning kolmanda ja neljanda lapsena.
Surmaakte koostati kokku
99, mehi suri 53 ja naisi 46.
Lahkunute keskmine vanus
oli 71,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 66,5- ja naised
77-aastaseks.
Registreeriti 2 ja lahutati 5
abielu.
Keila linnas sündis jaanuari
jooksul 6 last, 3 tüdrukut ja 3
poissi. Surmaakte vormistati
Keilas kokku 5.
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keila linnavalitsuses

linnavalitsus teatab

Detailplaneeringud

Vajatakse linnaarhitekti

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse kehtestamiseks Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu
detailplaneeringu.
Planeeringuga määratakse
Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu
ehitusõigus. Alale lubatakse rajada kuni 1 kahekorruseline ja kuni 8 meetri kõrgune elamu ja 1 abihoone,
suurim ehitusalune pind

240 m². Sopsu-Tooma tn 3
kinnistule on määratud servituut drenaaži rajamiseks
1219 m² suurune kinnistu
on praegu hoonestamata,
üksikute mändidega. Pääs
kinnistule on Sopsu-Tooma
tänavalt. Liitumised linna
tehnovõrkudega on välja
ehitatud.

Noortekeskusel tasulistel
teenustel uued hinnad
Linnavalitsus kinnitas Keila
Avatud Noortekeskuse tasuliste teenuste uue hinnakirja.
Spordisaali üürimine maksab
200 krooni tund, ruumide üür
500 krooni tund. Ringitöö
maksab 50 -200 krooni kuus,
noortelaagris
osalemine
10-150 krooni päev. Lisaks on
noortele edaspidi arvuti kasutamine tasuta.
Saali üürimise hind treeninguteks jäi samaks. Spordisaali
hinna sisse käib ka pesemise ja
sauna kasutamise võimalus.
Ruumide üürimise võimalust noorteüritusteks on seni
kasutatud eelkõige sünnipäevade tähistamiseks. Selleks
otstarbeks on võimalik üürida
saal koos pallide, sulgpalli ja
lauatennise vahendite ning õnnegolfiga; mänguderuum, kus
on piljard, lauajalgpall, noolemäng ja lauatennis; elutuba
teleri, muusikakeskuse, DVD

- mängija ja videomakiga (laste
karaoke, filmid) ning paljude
lauamängudega. Lisaks saab
köögis toidulaua ettevalmistamiseks kasutada nõusid, pliiti,
kohvimasinat, mikrolaineahju
ja kiirkeedukannu.
Ürituseks/sünnipäevaks on
ruume võimalik üürida ainult
pühapäevadel, kuna teistel
päevadel on noortekeskus kõigile avatud ja toimuvad tavapärased tegevused.
Ringitöö on valdavalt endiselt tasuta. Vastavalt vajadusele, kui on tegemist kallimate
vahenditega, tuleb osalejatel
need osaliselt ise tasuda.
Linnalaagris osalemistasu
päevaraha sõltub samuti tegevustest: kui on väljasõidud,
ekskursioonid, koolitused või
peab arvestama toidlustamise
ja lisatööjõukuluga, on päevaraha suurem.

Keila linnavalitsus otsib
taas inimest linnaarhitekti
ametikohale. 4. detsembrist
tööle asunud linnaarhitekt
Andres Mänd ei läbinud
katseaega.
Linnaarhitekti töö eesmärk on linna üldise arhi-

tektuurse ilme kujundamine ning linna arhitektuuri-,
projekteerimis- ja planeerimisalase töö korraldamine
ja koordineerimine.
Ametikohal on nõutav
erialane kõrgharidus.

Parkide hooldaja muutub
Linnavalitsus tunnistas
edukaks avatud riigihankemenetluse tulemused - Keila parkide hooldamisega
hakkab tegelema OÜ City
Haldus. Leping sõlmitakse
pärast hanketulemuste edasikaebamise aja lõppemist.
Kolme aastat hõlmava lepingu summa saab olema
üle 3 miljoni krooni. Seni
tegeles Keila parkide ja haljasalade hooldamisega OÜ
Makrokapital.
Hooldamisele antavate
kõrgeima
hooldusklassi
haljasalade kogupind linnas
on 77 500 m2. Sinna hulka
kuuluvad Keskpark, Paldiski mnt äärsed alad, Keila
lauluväljaku ja staadioni ala
ning ala Tiiru tänava, raudtee, raudteejaama ja kultuurikeskusega vahel. Nendel
aladel nõuab linn igapäevast
prahist koristamist, lange-

nud lehtede koristamine
(lehehunnikud veetakse ära
peale töö lõppu), kuivanud
okste ja mahalangenud
puude eemaldamist ja utiliseerimist, pargi- ja kõnniteede igapäevast puhastamist
ja
korrashoidu.
Lauluväljakul lisanduvad
kohustustesse muuhulgas
pinkide puhastamine ja
nende korrasoleku kontroll,
lava ja kiviplatsi puhastamine ja korrashoid.
II hooldusklassi haljasalasid on Keilas 78 500 m2
ja III hooldusklassi haljasalasid 24 800 m2 ning mõned eraldi objektid.
Lisaks hakkab hanke
võitja tegelema hekkide pügamisega, linna tänavainventari hooldusega, 20 000
ruutmeetri pargiteede talvise hooldusega ning mänguväljakute hooldusega.

Leiti Vasara tänava projekteerija
Linnavalitsus tunnistas
Vasara tänava rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks korraldatud riigihankel edukaks AS K&H
poolt esitatud pakkumise.
Pakkumise väärtus oli
413 000 krooni
Vasara tänava rekonstrueerimise
tööprojekti
koostamise tähtaeg on 1.
juuli 2008.
Tööprojekt peab kajastama muuhulgas uue teekatte
ehitamist, kõnnitee ja ääre-

kivide uuendamist, sajuvee
ärajuhtimist teelt, parkimiskohtade loomist, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, liikluskorraldust.
Abilinnapea Enno Felsi
sõnul ongi 2008. aastaks
kavandatud Vasara tänava
rekonstrueerimise projekti
koostamine, ehitamisega
saab alustada loodetavasti
2009. aastal.

telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.

lärmakas noorte seltskond,
kutsutud korrale ja palutud lahkuda, mida noored ka tegid.
08. veebruaril kell 21.52 Lauluväljakul grupp noori, kes
sodivad seina, isikud kaamera
abil ja ekipaaži liikmete poolt
tuvastatud ja antud üle politseile menetlemiseks.
09. veebruaril kell 02.08 Keila Gümnaasiumi siseõuel I
korrusel üks aknaruut pudeliga katki visatud ja teisel aknal
jalajäljed.
10. veebruaril kell 19.00 Lauluväljakul noorte seltskond
tarvitab alkoholi, tehtud märkus, saadetud laiali
10. veebruaril kell 22.45 Keskväljakul noorte seltskond
tarvitab alkoholi, tehtud märkus, saadetud laiali.

Krimiuudised
Politsei
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04. veebruaril varastati
Põhja 8 Keila Gümnaasiumi
garderoobist halli värvi meeste
talvejope O’Neill, mille käistel
on punased triibud.
04. veebruaril varastati
Põhja 8 Keila Gümnaasiumi
garderoobist halli värvi meeste
sulejope Nike ning tumesinine
kootud müts.
04. veebruaril murti Paldiski mnt 17 Keila Tervisekeskuses
riietehoius lahti lukustatud riidekapp ning varastati sularaha
400.- krooni ja mobiiltelefon
NOKIA E90.
10. veebruaril peeti Metsa
11a juures kinni autojuht, kes
juhtis mootorsõidukit ajal, mil
juhtimisõigus oli temalt kohtu

poolt ära võetud. Juhi suhtes
alustati kriminaalmenetlus.
10. veebruaril peeti Paldiski maanteel kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 14 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612 4592 või elektronposti
aadressil annika.pedosk@pohja.pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile

g4s

1911

05. veebruaril kell 18.50 - 2
noormeest loopisid Vasara 3
juurest Paldiski mnt .liikuvaid
sõidukeid, noored kinni peetud
ja isikute andmed edastatud
politseile.
10. veebruaril kell 12.40 Jaama bussipeatuses lamavad
2 alkoholijoobes meeskodaniku, kutsutud politsei.
04. veebruaril kell 21.10 Linnavalitsuse ees kogunenud

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Определились лауреаты премии по
культуре
Лауреатами премии
по культуре 2008 года
стали Марет Пярнаметс
и Прийт Идаранд. На
заседании комиссии городского собрания по
культуре, состоявшемся во вторник, было
принято решение выдать премию по культуре Марет Пярнаметс за
активную работу с молодежью и Прийту
Идаранду – за развитие
городского спорта и
поддержку оздоровительного
движения.
Общая сумма премии в
этом году составила 130
895 крон. (стр. 3)
Новости городского собрания
На утверждение в городское собрание было
направлена детальная
планировка участка по
адресу ул. Сопсу-Тоома,
3, согласно которой
разрешается построить
на участке жилой дом
высотой до 8 м и одно
подсобное
строение.
Площадь всего участка
1219 м².(стр. 4)
Платные
услуги
Молодежного центра
Городское
правительство
утвердило
список платных услуг
городского Молодежного центра. Например,
аренда спортзала стоит
200 крон/час, аренда
помещений 500 крон/
час. Занятия в кружках
по интересам – от 10 до
150 крон/день.
В Молодежном центре можно арендовать
помещения, например,
для празднования дней
рождения. В комплект
можно включить аренду инвентаря для игры
в настольный теннис,
мяч, бадминтон, а также телевизор, DVDпроигрыватель с какаоке,
различные
настольные игры. Есть
также
возможность
пользоваться плитой,
микроволновкой и посудой. Брать в аренду
помещения для празднования дней рождения можно только по
воскресеньям, поскольку в остальные дни помещения центра находятся в распоряжении
обычных посетителей.
(стр. 4)

В начальной школе будут говорить о
школьном насилии
Учителя Кейлаской
начальной школы приглашают родителей поговорить об одной из
самых актуальных проблем в современном образовании – о случаях
школьного насилия. Во
вторник, 11 марта, в
18.00, в школьном инфоклассе
состоится
лекция для родителей,
в ходе которой будет
рассказано о том, что
такое насилие в школе,
кто обидчик и кто может оказаться в роли
жертвы, на что необходимо обращать внимание и какие меры следует предпринимать.
Проводить встречу с
родителями будет Э.
Розенвальд-Эргма. (стр.
3)
О футболе
В феврале в Оздоровительном центре проводится традиционный
турнир по футболу в
зале Keila Cup. Турнир
проводится в пяти возрастных категориях. В
спортивной жизни города это значительное
событие. О планах городского футбольного
клуба, о перспективах
развития рассказывает
руководитель
клуба
Т.Калдоя. (стр. 6)
Традиционный
бал абитуриентов
Кейлаская
Общая
гимназия всегда с большим
удовольствием
принимает участие в
городских мероприятиях. Последним таким
мероприятием стал Бал
абитуриентов, на котором традиционно выбираются выпускники
года, и награждается
учитель, удостоившийся титула «Популярный
учитель 2008 года». В
этом году учителя отдали свои голоса Юлии
Фасеевой, Андрею Попову и Владимиру Насирову. А титула «Популярный учитель 2008
года» была удостоена
учитель
английского
языка Виктория Юрьевна Лаврищева. Стоит
отметить, что Виктория
Юрьевна уже во второй
раз становится самым
популярным учителем
нашей гимназии. (стр.
6)
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huvitav teada

Lühidalt

Keila haridus - küsimused ja vastused

ANK programm on
keila noortekeskusele toonud edu

Kuidas saab lähteülesandest kool?
Loe ka:
Miks
Keila
Hariduse
Sihtasutus?
25.01.2008
Kes suunavad Keila Hariduse Sihtasutuse
tegevust? 01.02.2008
Parima väikelinnakooli lähteülesanne.
08.02.2008
doris matteus
doris@keila.ee

Eelmises lehenumbris oli
võimalik tutvuda uue koolimaja arhitektuurikonkursi lähteülesandega. Konkursi võitis
töö nimega „Põhjatäht“ ning
hoonet hakkas projekteerima
OÜ AD Ansambel.
Oma lähtekohtadest esialgse ideelahenduse väljatöötamisel ning koolimaja projetkeerimisel
rääkisid
OÜ
AD
Ansamblis töötavad arhitektid
Toivo Tammik ja Mart Rõuk.
Kuidas sünnib lähteülesandest idee?
Ükski otsus ei ole tulnud
lihtsalt, visandeid enne lahenduse paikasaamist on tehtud
sadu. Juhusele ei saa arhitekt
oma töös palju jätta, aga tihti
ütlevad intuitsioon ja kogemus
lahendused ära.
Oleme mõlemad võrdlemisi
pragmaatilised inimesed. Meie
töö baseerub seega teatavatel
praktilistel ja pragmaatilistel
otsustel, et lõpptulemus võimalikult hästi toimiks ning samas ehitusprotsess oleks loogiline ja mõistlik. Ka esteetilise
ambitsiooni kujundajaks on
ratsionaalsed otsused - kui
hoone sisemiselt toimib, siis
ta näeb ka kena välja. Fassaadide joonistamisega ei ole mõtet
liigselt vaeva näha.
Ka Keila kooli projekteerimisel oleme üritanud tabada
koha vaimu, aga seda läbi ratsionaalsete otsuste. Eelkõige
mõtleme kasutajale ja funktsioonidele, mida maja hakkab
täitma. Kui need toimivad, siis
toimib ka esteetiline külg.
Teine peamine lähtepunkt
oli põhimõte, et haridusasutus
peaks olema pigem range ja
klassikaline, mitte väga vaba.
Koolil kui sellisel on teatav
kord, loogika, struktuur, reeglid, millest tuleb ka ehitamisel
lähtuda.
Kuidas sündis see konkreetne lahendus?
Maja on eelpool mainitud
põhimõtetest tulenevalt „kasvanud„ suuresti seespoolt väljapoole.
Lähteülesandes oli nõutud
aatrium – maja süda. Ligi kuu
aega mõtlesime ja analüüsisime, eeltöö oli ülimalt põhjalik. Sellegipoolest sündis lõplik lahendus ühel rahulikul
nädalavahetusel, mil juhtusi-

me koos büroos istuma. Lõpuks sai põhimõtteline skeem
paika pandud.
Iseenesest on hoone ülimalt
loogiline. Lähteülesandes oli
nõutud sissepääs põhja suunast, seega sinna pidi see tulema. Köök tehakse ka elamutel
enamasti põhja, seega said ka
koolil köök ja söökla koha põhjapoolsesse tiiba.
Raamatukogu sobib linna
poole ehk siis itta. Lääne suunas - staadioni poole - jääb
võimla.

Mart Rõuk
Lõuna poole, parkmetsa
suunas pidi seega tulema aula.
Tänaseks on klasside asetus
ja muster esialgsega võrreldes
kaks korda põhjalikumalt ümber joonistatud, kuid põhiskeem jäi samaks.

Uue kooli peasissepääs
Milline on maja sisemine
loogika?
Hoone on üles ehitatud
kesksele hallile. Ära ei tohiks
majas eksida, selleks on ta piisavalt kompaktne.
On väga oluline, milline on
hoone atmosfäär. Positiivse atmosfääri kujunemiseks on
muuhulgas vaja kohti, kus on
suurust ja avarust ning mis tagavad üleva meeleolu ja hea
fiilingu. Selleks on meil hall.
Koridorid, mis viivad klassideni, võivad olla kasinamad ja
praktilisemad. Siin ei ole mõtet liigselt priisata.
Kesksest hallist avanevad
kõik tähtsamad suured funktsioonid: söökla, aula, raamatukogu ning võimla. Samas on
kõik majatiivad kasutatavad ka
eraldi. Aula on soovi korral kasutatav ka teatrisaalina, võimlas saab läbi viia spordivõistlusi, raamatukogu on niikuinii
võimalik eraldi kasutada.
Sealjuures on skeem väga
paindlik – erinevate funktsioonide tarbeks on võimalik kasutada nii autonoomset sissepää-

su kui ka peasissepääsu koos
riietehoiuga. Muuhulgas on
võimalik eraldi sisse pääseda II
korruse väiksesse saali.

Toivo Tammik
Samas ei tohi ära unustada,
et universaalsed asjad enamasti ei tööta väga hästi. Antud
juhul on eeskätt tegemist ikkagi kooliga, mitte teatri või
spordihalliga. Kuid samas on
kõik võimalused olemas.

5

Õppetegevus toimub peamiselt II korrusel, mis on ka
hõlpsasti suletav.
Puhta ja musta jala piir asub
sissepääsu ja garderoobi juures nn pudelikaelas, mis on
hõlpsasti kontrollitav. Samas
on keskses hallis palju ruumi
ning avarust. Hallist teisele
korrusele pääsemiseks on 5
erinevat võimalust, seega ei
peaks tekkima ka õpilaste liigse kontsentreerumise ohtu.
Koolimaja puhul on oluline ka selle ümbrus. Millel põhineb koolimaja lähikonna
planeering?
Oleme lähtunud põhimõttest, et kogu nn autondus ehk
autoga juurdepääsu nõudvad
funktsioonid – parkimine, prügimajandus, söökla, tööõpetuse klassid, tehnilised ruumid on koondatud ühte nurka.
Kooli ala piirneb jalgteega, mis
eraldab selgelt ehitusaluse ala
ja säilitatava looduskeskkonna.
Võtsime eesmärgiks, et lapsed
satuksid autodega kokku nii
vähe kui võimalik.

Keila Avatud Noortekeskuse töötajad võtsid reedel
8.veebruaril osa Rae Kultuurikeskuses Avatud Noortekeskuse Programmi tänuõhtust. Juhataja Tiina Sinijärv
tegi ettekande kahest enim
õnnestunud ANK programmi
projektist ja andis ülevaate
ka teistest projektidest. Keila
noortekeskus on ANK programmi kaudu 5. aasta jooksul
olnud üks aktiivsematest raha
taotlejatest.
Kokku on rahastust leidnud
selle programmi kaudu 9
projekti kogusummas 482926
krooni. Tänu sellele programmile on alguse saanud
noortekeskuse Piljardiklubi
ja bändiruum. Piljardiklubist
on sirgumas iseseisev MTÜ.
Klubi liikmed on osavõtnud
meistrivõistlustelt nii Eestis kui ka Euroopa riikides.
Hetkel kuulub piljardiklubisse
69 ja bändiruumi liikmeid on
85 noort.
Muuhulgas on ANK programmi kaudu ellu kutsutud
MTÜ Keila Noorteaktiiv,
korraldatud on mitmesuguseid koolitusi noortele, käima
lükatud ringide tegevusi, erinevat laadi noorteüritusi jms.
Keila Avatud Noortekeskus
sai tänukirja aktiivse ja tulemusliku noorsootöö edendamise eest Harju maakonnas.
Juhataja Tiina Sinijärve
tunnustati eraldi tulemusliku
noorsootöö edendamise eest.
Maret Pärnamets

Algkoolis räägitakse
koolikiusamisest
Keila Algkool kutsub lapsevanemaid kaasa mõtlema ja
lapse mure märkama aktuaalsel teemal – koolikiusamisest.
Teisipäeval, 11. märtsil
2008 kell 18.00 räägitakse
Keila Algkooli teabeklassis
sellest, mis on kiusamine,
kiusaja ja ohver, millele
tähelepanu pöörata, mida ette
võtta ning kiusamisest Keila
Algkooli õpilaste hinnangute
põhjal.
Kokkusaamise viib läbi
Evelin Rosenvald – Ergma.
.

Uue kooli makett

foto: valdur vacht
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Jalkameeste lastest ei saa ju
kossumehi kasvada

Lühidalt

Traditsiooniline
abiturientide ball
aleksandr gortSak
konstantin asmanov

doris matteus
doris@keila.ee

keila ühisgümnaasiumi õov

Veebruarikuus
peetakse
Keila Tervisekeskuses traditsiooniline saalijalgpalliturniiride sari Keila Cup. Turniire
peetakse kokku 5 – kõigile
noorte vanuserühmadele. Tegemist on Keila jalgpalli ühe
aasta olulisima sündmusega.
Kasutasime sobivat hetke
ning palusime Keila Jalgpalliklubi juhatajal Targo Kaldojal
lühidalt rääkida klubist, selle
ajaloost, igapäevaelust ning
tulevikuplaanidest.
Tegutsete Keilas ametlikult juba 1995. aastast. Kuidas jalgpalliklubi sündis?
Klubi sündis nende meeste
initsiatiivil, kes kunagi Erik
Kuuse käe all Keilas jalgpalliga
tutvust tegid. Sõbrad võtsid
pundi kokku ja hakkasid mängima. Algul oma lõbuks, siis
avastati, et oma lapsed on suureks kasvanud. Jalkameeste
lastest ei saa ju kossumehi
kasvada, niisiis alustati laste
treenimist.
Viimastel aastatel on poiste
arv olnud 90 ja 100 vahel, hetkel on nimekirjas 96 last, nende hulgas ka üks tütarlaps.
Treenereid on 5: Ott Aunver,
Aivar Israel, Tõnu Metsson,
Egon Mõek ja Targo Kaldoja.
Kuidas ennast Eesti jalgpallimaastikul positsioneerite?
Oleme tugev keskmine,
keskmise suurusega ja tasemega klubi. Tõsi, suuremate Tallinna ja Tartu klubide vastu ei
saa.
Nooremad poisid mängivad
Eesti meistrivõistluste tsooniturniiril, 95.-96. ja 93.-94.a
sündinud poisid osalevad Eesti MV II liigas (kohad 11-20)
ning 91.-02. aastal sündinud
poisid I liigas (kohad 1-10).
Täiskasvanute meeskond, mis
küll koosneb samuti enamasti
veel koolis käivatest noor-

Harjumaa
Muuseumis avati
näitus „Vabariigile
– valvel!“

foto: doris matteus

meestest, osaleb Eesti MV IV
liigas, lääne tsoonis.
Kas klubist on ka kõrgemale jõutud?
Praegu on klubi kasvandike
hulgas kolm poissi, kes koputavad tipptaseme uksele. Kaspar Kaldoja mängib Flora duubelvõistkonnas ja on Eesti U19
(kuni 90. a sündinud poisid)
koondise liige. Priidu Ahven
mängib TVMK duubelvõistkonnas ning oli eelmisel aastal
U19 koondise liige. Tauri Tamkivi on Valga Warriori rivistuses.
Alor Lass läks üle Tallinna
klubisse ning oli eelmisel aastal U17 koondises.
Mehi ei ole veel klubist välja kasvanud, sest meie poisid
ei ole veel meheks saanud.
Millised on klubi tulevikuplaanid?
Tahame luua täisväärtusliku
klubi, millel on ka oma teravik
olemas, et poistel oleks siht
silme ees. Selleks peab esindusmeeskond mängima piisavalt kõrgel tasemel. Täna on
eesmärgiks tõusta 7 aastaga
esiliigasse.
Jätkame treenerite koolita-

mist ja täiendkoolitamist. Igal
võimalikul moel aitame kaasa
sellele, et Keilas valmiks kuntsmurukattega jalgpalliväljak.
Üheks peamiseks mureküsimuseks ongi jalgpalliväljaku
puudumine Keilas. Kolm vanemat rühma treenivad kord nädalas Männiku staadionil. Ülejäänud aja oleme kas Keila
Gümnaasiumi või Keila Tervisekeskuse saalis või Keila staadionil.
Flora treener Marko Kuusik
ütles kunagi, et nemad ei ole
Keila klubi Keilas kunagi võitnud, kuna nad lihtsalt ei saa
selle väljaku peal hakkama.
Kui õnnestub lõpuks saada
Keilasse korralik jalgpalliväljak, siis tahaks aasta lõpus võtta esmakordselt tööle ka tegevjuhi-treeneri – täna teevad kõik
tööd oma põhitöö kõrvalt.
Ning lõpetuseks - miks
just jalgpall?
Jalgpall on meeskonnamäng, kus lapsed saavad hea
füüsilise koormuse ning õpivad enda eest võitlema. Tegemist on mänguga, mis vajab ka
mõistust, et mängu kontrollida ja juhtida.

Neljapäeval, 14. veebruaril, avati Harjumaa Muuseumis näitus „Vabariigile
– valvel!“. Väljapanek on
pühendatud Eesti Vabariigi
90. aastapäevale ning tugineb Harjumaa Muuseumi
foto-, ajaloolisele ja arhiivkogule.
Näituse põhiosa moodustavad fotod Eesti Vabariigi sünnipäeva pidulikest
tähistamistest
aastatel
1919-1936 Harjumaal. Teiste
hulgas on väljas jäädvustused vabariigi esimese aastapäeva paraadist Paldiskis, rivistustest Naissaarel
ja Aegnal. Samuti eksponeeritakse Eesti riigilippu,
mis leiti 1993. aastal Keilas
Tähe tänava maja seina
vahelt. Elamu kuulus Keila
kooli juhatajana kuni 1943.
aastani töötanud Konrad
Brehmile.
Näitust täiendab muuseumitund Eesti Vabariigi
sümboolikast koos töölehtede komplektiga alg- ja
põhikooli õpilastele. Näituse koostas Külli Kõrs ja kujundas Kätlin Janson.
Näitus ja jääb avatuks
kuni 30. märtsini. Kuni 2.
märtsini saab veel vaadata
Eesti Panga muuseumi näitust „Oma riik, oma raha:
Eesti raha lugu“.
Muuseum on külastajatele avatud kolmapäevast
pühapäevani kell 11.00 –
16.00.
Ekskursioonid kooli- ja
lasteaiarühmadele esmaspäevast reedeni eelneva
etteteatamisega.

Keila Ühisgümnaasium on
alati hea meelega võtnud osa
aasta abituriendi ja populaarsema õpetaja valimistest.
Sellel aastal nimetasid õpetajad aastaabiturientideks Julia
Fasejeva, Andrei Popov ja Vladimir Nasirov. Need õpilased
on jõudnud oma kooliaastate
jooksul teha kooli heaks väga
palju: siin on olümpiaadide
võidud, sportlikud saavutused
ning kõrgetasemeline osavõtt
erinevatest muusikakonkurssidest. Oleme õigustatult
uhked oma abiturientide üle.

Käesoleva õppeaasta populaarsemaks õpetajaks osutus
inglise keele õpetaja Viktoria Lavrichsheva, kes pälvis
selle tiitli ka eelmisel aastal.
Siinkohal võib ära märkida, et
paljude õpetajate populaarsus
püsib kõrgel tasemel juba
aastaid.
Abiturientide ballist võtsid
osa 11. ja 12. klassi õpilased.
Tahaks tänada Keila Kultuurikeskuse juhatajat Katrin Sassit
väga huvitava ürituse korraldamise eest ning tõdeda,
et meie linna traditsioon –
abiturientide ball – on tõeline
sündmus gümnasistide elus.

foto:karmo tihane

Kultuurikeskuses
esines Marju Länik
Kolmapäeval, 13.veebruaril
esines Keila kultuurikeskuses
Marju Länik akustilise juubelikontserdiga „Säravaimad
laulud läbi aegade”. Kontserdikava oli hea läbilõige laulja
loomingust läbi aegade, kus
naturaalkitarri ja klahvpillide
saatel tulid esitusse paljud
tuntud laulud.
Kontserdi raames esitleb laulja ka samanimelisi albumeid,
alapealkirjadega „Best of Marju Länik 1” ja „Best of Marju
Länik 2”.

foto:kadi kroon

Tere tulemast Keila Tervisekeskuse mini-Spa`sse!
Hea Klient,
nüüdsest on tervisekeskuses lisaks sportimisvõimalustele avatud lõõgastav ja tervistav mini-Spa.
KEILA TERVISEKESKUS

Pakume:

- erinevaid spa massaaže (klassikaline, tai-, mee-, kupu-lümfimasaaž);
- tervistavat soolakambrit;
- infrapunasauna;
- uhiuut solaariumi;
Uutele teenustele (infrapunasaun ja soolakamber ) tutvumishind -10%.
mini-Spa on avatud E – P 10.00 – 20.00
Registreeri end telefonil: 6 737 600
Olete alati oodatud!

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
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
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
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
„VABARIIGILE – VALVEL!”
Väljapanek on pühendatud
Eesti Vabariigi
90. aastapäevale.
14.veebruar – 30.märts
Harjumaa Muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
RAAMATUNÄITUS
Vabariigi juubeliaasta. Veebruar – Vabariigi presidendi kuu.
25 kaunimat raamatut
Harjumaa raamatukogu lugemissaalis
Keskväljak 15, II korus
Tel: 6045573
e –post: info@hcl.ee
“MINU EESTIMAA”
6.veeruar – 3.märts
Keila laste kunstinäitus
Keila kulktuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
BONZO JA TÕUN – SOOJAD
LAULUD
20.veebruaril kell 19.00
Pilet: 125.-/150.Keila kultuurikeskuses
NB tund enne kontserti pilet
175.Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
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”
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
VABARIIGI AASTAPÄEVA
ÜRITUS
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud üritus
Kohtumine härra Matti
Päts`iga
20.veebruar kell 12.00
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak 17, Tel: 6 791 570
e-post: sots@keila.ee
VABARIIGI AASTAPÄEVA
KONTSERT – AKTUS
Keila kultuuripreemia kätteandmine
22.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
16.veebruar 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
KEVADPIDU
Keila Linna Pensionäride
Ühenduse pidu
2.märts kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Palju õnne!

KÕHUTANTS
Kõhutantsu treeningud
Neljapäeviti kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Juhendaja Aili Reha
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee

Sündinud
24.01.2008			

sport
NOORTE SAALIJALGPALLITURNIIR
Keila Cup 2008
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
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
2. paastuaja pühapäev
17.veebuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Jutlusetekst: Mk 9:17 - 29
Keila Miikaeli kogudus
Piiblitund kogudusemajas
20.veebruaril kell 13.00
Jeesus – kurjuse võimu võitja
Kogudusemajas
Paldiski mnt 2
Tel: 6044808

Mälestame

Ülle Randele perega armsa
isa,vanaisa ja äia

Erich Alteri
surma puhul.

Ott Mälter
Mälestame head naabrimeest

Südamlik kaastunne

Töökaaslased

„EMA JA LAPSE SEEDEMIKROFLOORA”
Sünni ja Imetamise Tugiühingu
loeng
Seos tervisemuredega, sh
allergiaga
21.veebruaril kell 15.00 Hind
perele 25.Hiirekese mängutoas
Juttu räägib ja küsimustele
vastab imetamise nõustaja
Jana Kima.
Regitreeruda ei ole vaja.
Haapsalu mnt 31, Keila. Tel:
5270908, www.hiirekese.ee
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Ülo
Sirkelit

Aleksander
Feldmann’i
Avaldame kaastunned

ja avaldame kaastunnet

abikaasale ja lähedastele.

Helinile, Meelisele, Madisele.

KÜ Põhja 18

Perekonnad; Einard,

Rõõmu Küpsetuskojast

Kullerkann, Kaldre

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
5027899.

Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja ,väljaõppevõimalus , kontakt 6747567.

kinnisvara
Müüa Keilas Pargi tn 2
kõrvuti asetsevat ilma vaheseinata garaažiboksi, ühe tk hind
55 000.- (22,6mr2). Telefon:

51 71 007, 56 488 544. E-post:
marko@esmanton.ee.

muu
Keila Pensionäride Ühenduse kevadpidu 2.03. kell
15.00 Keila Kultuurikeskuses.
Peoraha 50.- saab maksta 25.
ja 26.02 kella 12.00 – 14-00
kultuurikeskuses.

Keila Avatud Noortekeskus teatab
Sportmängude trenn on nüüdsest jagatud kahte vanuseklassi:
15.30-17.00 5.-10.aastased
17.00-18.30 11.-18.aastased

Trenn toimub igal teisipäeval!
Trenn tegutseb avatud ringi põhimõttel ehk sellega võivad liituda
huvilised igal ajal ning trenni registreeimine ei ole oluline. Selles
trennis mängitakse igal nädalal erinevaid sportmänge – lauatennist,
võrk-, korv-, sulgpalli, tehakse teatevõistlusi jms.
Juhendab noorsootöötaja Aare Lepiksaar
Tel. 6099089
www.keilanoortekeskus.ee
noorteinfo@keila.ee

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)

Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse
esimesel korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub
käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta,
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Võtame tööle Keila korrashoiukeskusesse

AS PROTTEN F.S.C.

ELEKTRIK-AUTOMAATIKU

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.

Kelle tööülesanded on tootmisseadmete elektri- ja automaatikasüsteemide
rikete kõrvaldamine, seadmete remondi ja häälestustööde elektri- ja
automaatika osa korrashoiutööde teostamine.
Kandidaadilt eeldame elektrialast keskeri- haridust, praktilise töö kogemust
elektri- ja automaatikaseadmete ning süsteemide hoolduse ja remondi alal,
automaatikaskeemide lugemisoskust, loogikasüsteemide tundmist, täpsust
ja korrektsus, tehnilist taiplikkust.
Pakume kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalust.
Lisainfo telefonil: 56801965 Toomas Garelis
Kirjalik sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 29.02.2008 ABB AS
personaliosakonda Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald Harjumaa
faks 6801711 e-post: cv@ee.abb.com, www.abb.ee
ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab
infrastruktuuri-ja tööstusettevõtteid energeetika ja automaatika valdkonnas.
ABB grupi ettevõtetes ligikaudu 100 riigis töötab
110 000 inimest. ABB alustas Eestis tegevust
1992.a, tänaseks töötab ettevõtte erinevates
üksustes üle Eesti 1000 inimest.

Tule

Valvuriks
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 26.02.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"vanglaametnik" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

ESINDUSKAUPLUS
saabus müügile
YAYA kevadkollektsioon 2008 Hollandist
kaelaehted Saksamaalt
uus valik käekotte
täienenud valik lõhnasid
Kõik pesutooted
-10% soodsamalt
14.02-23.02.08
Jätkub allahindlus sügistoodetele.

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

Otsib oma meeskonda

Peaspetsialisti

(kinnipeetavate eluosakonna töö korraldamine)

Nõuded kandidaatidele:

* kõrgharidus (korrektsioon ja politsei)
* EV kodanik
* riigikeele valdamine kõrgtasemel
* arvutioskus
* hea suhtlemisoskus

Omalt poolt pakume:

* 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 18 750.Lisainfo: 6729292, 6729322
CV ja sooviavalduse palume saata hiljemalt 26.02.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"peaspetsialist" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

