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Politsei
kontrollis
parkimist
Teisipäeva hommikul
toimus Keilas järjekordne
erisuunitlusega politseireid kus kontrolliti autode
parkimist elurajoonides.
Probleemsed piirkonnad,
millele tähelepanu pöörati, olid Põhja, Allika ja
Vasara tänava elurajoonid.
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Noorsootöö
läbi noorte
silmade

Eesti Vabariik 90

Keila noortekeskuse noored valmistavad end ette
konverentsiks „Noorsootöö noorte silmade läbi”.
Toimuvatel aruteludel
kaardistatakse antud valdkonnas kohalik olukord
noorte silmade läbi ning
pakutakse välja, milline
see ideaalis olla võiks.

lk 5
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Raamatuesitlus Harjumaa
Muuseumis
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Nädal Lõppes, teine algas

manifest

Andrus Loog kirjutab sellest, et täiskasvanuks on
saanud põlvkond, kes ei mäleta rublade värvi. Mina
ka ei mäleta, kuigi kuulun põlvkonda, kes võiks suuta
seda meenutada. Seevastu mäletan talonge (rohelised), leiva- ja piimajärjekordi (pikad), laulvat revolutsiooni, Balti ketti, esimesi eesti kroone ja esimesi
oste nende eest Võrus Kubja poes.
Juubeliaasta tunnuslause on „Ühiselt ehitatud riik“.
Eesmärk on Süvendada Oma Riigi Tunnet, taaselustada mõttesild meie riigi sündimishetkede juurde ja
kujunemislukku. Tõepoolest, mida aasta edasi, seda
hapramaks jääb side mineviku ja oleviku vahel. Need,
kes mäletavad, need kaovad. Pildile astuvad põlvkonnad, kes algust enam ei mäleta.
Samas ei saa jääda minevikku. Riik ei ole miski,
mis valmis saab ega arene. Ühenduslülil mineviku
ja oleviku vahel ei saa olla vaid ühte otsa. Ajaloo ja
kogemuse edasikandumine ei sõltu ei ainult noortest
ega ainult vanadest, vaid kõigist. Ka Keila linnavolikogu liige Robert Helde rõhutab tänases lehenumbris
vajadust kogemuse ja ajaloopärandi edasiandmise
järele.
Küsimus on täna selles, kuidas seda riiki edasi ehitada. Kerge on öelda „kas sellist Eestit me tahtsime“.
Raskem on midagi ära teha. Siiski selgub ka sellest
lehenumbrist, et leidub noori, kes on endale eeskujuks võtnud ütlemise „On inimesi, kes ütlevad, et
maailma pole võimalik muuta, ja on inimesi, kes seda
ei usu - nemad muudavadki maailma!“
Millist Eestit me tahame?

Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi
iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane
lootus, et hoolimata pimedast
orjaööst ja võõraste rahvaste
vägivallavalitsusest veel kord
Eesti aeg tuleb, mil “kõik pirrud kahel otsal lausa löövad
lõkendama” ja et “kord Kalev
koju jõuab oma lastel õnne
tooma”.
Nüüd on see aeg käes.
Ennekuulmata
rahvaste
heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab end hävitav
korralagedus, ähvardades oma
alla matta kõiki rahvaid, kes
endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad
Saksamaa võidukad väed, et
Venemaa pärandusest omale
osa nõuda ja kõigepealt just
Balti mere rannamaid oma alla
võtta. Sel saatuslikul tunnil on
Eesti Maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja, ühemeelsele otsusele jõudes rahvavalitsuse alusel seisvate Eesti
poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega, toetades rahvaste enese määramise õiguse
peale, tarvilikuks tunnistanud
Eesti maa ja rahva saatuse
määramiseks järgmisi otsustavaid samme astuda:
EESTIMAA tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides,
kuulutatakse tänasest peale

Ühiselt ehitatud Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele
riik

doris matteus
doris@keila.ee

ISESEISVAKS DEMOKRATLISEKS VABARIIGIKS.
Iseseisva Eesti vabariigi piiridesse kuuluvad: Harjumaa,
Läänemaa, Järvamaa, Virumaa
ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa
ühes Läänemere saartega Saare-, Hiiu- ja Muhumaaga ja
teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas.
Vabariigi piiride lõplik kindlaksmääramine Lätimaa ja
Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud.
Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks kõrgemaks
ja korraldavaks võimuks Eesti
Maapäeva poolt loodud rahvavõim Eestimaa Päästmise Komitee näol. Kõigi naabririikide
ja rahvaste vastu tahab Eesti
vabariik täielikku poliitilist
erapooletust pidada, ja loodab
ühtlasi kindlaste, et tema erapooletus nende poolt niisama
ka täieliku erapooletusega vastatakse.
Eesti sõjavägi vähendatakse
selle määrani, mis sisemise
korra alalhoidmiseks tarvilik.
Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse
koju ja demobiliseeritakse.
Kuni Eesti Asutav Kogu, kes
üleüldise, otsekohese, salajase
ja proportsionaalse hääletami-

se põhjal kokku astub, maa valitsemise korra lõplikult kindlaks
määrab,
jääb
kõik
valitsemise ja seaduseandmise
võim Eesti Maapäeva ja selle
poolt loodud Eesti Ajutise Valitsuse kätte, kes oma tegevuses järgmiste juhtmõtete järele
peab käima:
1. Kõik Eesti vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja politilise ilmavaate peale vaatamata,
leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees.
2. Vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele,
venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele
kindlustatakse nende rahvuskultuurilised autonoomia õigused.
3. Kõik kodanikuvabadused,
sõna-, trüki-, usu-, koosolekute-, ühisuste-, liitude- ja streikidevabadused, niisama isiku
ja kodukolde puutumatus peavad kogu Eesti riigi piirides
vääramata maksma seaduste
alusel, mida valitsus viibimata
peab välja töötama.
4. Ajutisele valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata
kohtuasutusi sisse seada kodanikkude julgeoleku kaitseks.
Kõik poliitilised vangid tulevad otsekohe vabastada.
5. Linna-, maakonna- ja vallaomavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd
jatkama.

6. Omavalitsuse all seisev
rahvamiilits tuleb avaliku korra alalhoidmiseks otsekohe
elusse kutsuda, niisama ka kodanikkude enesekaitse organisatsioonid linnades ja maal.
7. Ajutisele Valitsusele tehtakse ülesandeks viibimata
seaduse-eelnõu välja töötada
maaküsimuse, töölisteküsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialdastel demokratlistel
alustel.
E e s t i ! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust
võid määrata ja juhtida! Asu
ehitama oma kodu, kus kord ja
õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste
peres! Kõik kodumaa pojad ja
tütred, ühinegem kui üks mees
kodumaa ehitamise pühas
töös! Meie esivanemate higi ja
veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid
selleks.
Su üle Jumal valvaku
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!
Elagu iseseisev demokratiline
Eesti vabariik!
Elagu rahvaste rahu!
EESTI MAAPÄEVA VANEMATE NÕUKOGU
24. veebr. 1918. a.

Head keilakad!
teha. Paremaks tegemiseks
peame esmalt seadma kõrgemad eesmärgid ja seejärel
püüdma nende poole.
Head Eesti Vabariigi sünnipäeva.

Kätte on jõudmas Eesti Vabariigi juubelipidustuste kulminatsioon. Pühapäeval möödub 90 aastat Eesti rahvusriigi
sünnist. Mitte kõik need 90
aastat pole olnud võimalust
nautida iseolemise ja isetegemise vabadust ja kohustust.
Seda rõõmustavam on, et me
elame täna paremini kui kunagi varem on Eestis elatud, kuigi oma igapäeva askeldustes ei
taha me seda alati tunnistada.
Veel vähem tahame me
meenutada viimast nõukogude
okupatsiooniaega. Tänaseks
on suureks sirgunud laulva re-

volutsiooni põlvkond. Põlvkond, kelle vanemad pidid, piimatalongid käes, hommikul
vara kaupluse järjekorras seisma. Põlvkond, kes pole käes
hoidnud nõukogude rublasid
ega mäleta, kuidas need välja
nägid. Muidugi on võimalik ainult rõõmu tunda, et lapsed
saavad kasvada vabas Eestis.
Kuid samas, ei tohi me unustada, et Eesti iseolemine ei ole
midagi iseenesestmõistetavat.
Seda kallist vabadust on vaja
hoida ja kaitsta. Ütleb ju meie
juubeliasta
tunnuslausegi:
„ühiselt ehitatud riik“, et tegemist on meie kõigi oma asjaga.
Tihti esitatakse küsimus, et
kas sellist Eestit me tahtsimegi. Arvatavasti, vähemalt sellise Eesti oleme ju koos teinud.
Mitte kõik ei pruugi olla
hästi ja sellist aega, et enam
paremaks ei saa teha, ei tule
kunagi. Paremaks saab meie
kodu minna vaid siis, kui me
seda ise tahame paremaks

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Keila linnavalitsus ja linnavolikogu õnnitlevad kõiki
Keila elanikke iseseisvuspäeva puhul
ja kutsuvad osalema

Eesti Vabariigi 90.aastapäevale
pühendatud kontert-aktusel

Keila Kultuurikeskuses täna, 22.veebruaril kell 19.00.
Esineb segakoor Keila, valiku eesti luulest ja
keelpilliminiatuuridest läbi aegade esitavad Tobiase
keelpillikvartet ja Anu Lamp.
Aktusel antakse Maret Pärnametsale ja Priit Idarannale üle
Keila linna 2008.aasta kultuuripreemia.
Kõik on oodatud

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

andrus loog,
keila volikogu esimees
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huvitav

Lühidalt

Kes on Keila kultuuripreemia
saajad?

Kontrolliti alkoholimüügi piirangute
täitmist

12. veebruaril selgusid 2008. aasta Keila Kultuuripreemia laureaadid

Priit Idarand

Maret Pärnamets

Priit Idarand on sündinud
Tallinnas, enne Keilasse kolimist elas ta Loksal ja Jõgeva
lähistel.
Haridust on ta muuhulgas
omandanud TSIK-i Otepää filiaalis suusatamist õppides.
Peale keskkooli tegeles ta kuni
sõjaväeteenistustuseni aktiivselt spordiga. Ajateenimise
lõppedes töötas Priit 8 aastat
suusatreenerina Kalevi laste ja
noorte spordikoolis. Lõpetas
Tallinna Pedagoogika Ülikooli
kehalise kasvatuse erilal 1993.
Eesti riigi taasiseseisvumisega
katkes aktiivne spordiga tegelemine ja nüüdseks on juba 12
aastat igapäevatööd tehtud
Keila ehitusmarketis. Keilas
oma vanavanemaid külastades
leidis ta siit linnast ka endale
kaasa ja 1993. aastal asus Keilasse elama. Priit Idarand on
abielus ja kahe lapse isa. Lisaks
suurele spordilembusele tegutseb ta ka heategevusega,
olles Keila Lions klubi liige.

Maret Pärnamets on sündinud
ja kasvanud piiriäärses linnas
Mõisakülas, kus ta ka lõpetas 1995.a. keskkooli. Oma
ema mattis Maret keskkooli
lõpueksamite ajal ning isa
paar aastat hiljem. Ema surm
keskkooli lõpueksamite ajal
oli arvatavasti peamiseks põhjuseks, miks ta läks pärast
keskkooli õppima ja ennast
nö otsima Tallinna EELK
Usuteaduse Instituuti teoloogia erialale. Need õpingud
jäid pooleli. Lõpetanud on ta
Tallinna Sidekooli fotograafia
ning Tallinna Pedagoogilise
Seminari noorsootöö eriala.
Neli aastat on Maret töötanud
Eesti Akadeemilises Raamatukogus bibliograafina. Keilasse
kolis 2002. aastal ja samal sügisel läks vabatahtlikuks Keila
Avatud Noortekeskusesse,
kus 2003. aastal ka ametlikult
tööle asus. Hetkel on ta kahe
mittetulundusühingu – Keila
Noorteaktiiv ja Kultuuriguru - üks eestvedaja, samuti
endiselt noortekeskuses noorsootöötaja.
Maretil on 6-aastane tütar
Marian ning ta on vabaabielus
mehega, kes on samuti noorsootöötaja ja muusik.

Mida preemia Teie jaoks
tähendab?
Peamiselt tunnustust, minule tuli see aga suure üllatusena. Esitatud oli palju häid
kandidaate ja mina ei osanud
preemiat üldse lootagi.
Preemia omistati Teie
mitmete aastate tegevuse
eest, kuid mida Te ise peate
oma suurimaks saavutuseks?
Arvan, et kõike tuleb koos
vaadata. Paljudele spordiüritustele, mida on Keilas ja ka
vabariigis tehtud, olen õla alla
pannud. Minu tegevustest oli
välja toodud poolmaraton, Keila jooks, rulluisuvõistlus, suusatamise Keila meistrivõistlused,
Keila
suusasarjad,
jalgrattasõit jne. Ma ei usu, et
ühe alaga üksi tähelepanu pälviks. Ainus üritus, millele sai
tõeliselt alus pandud, oli Keila
jooksu toomine Keila Päevade

programmi. Enne meid toimus
see gümnaasiumi juures, kuna
aga Keila Päeva raames pälvivad üritused alati suuremat
tähelepanu, otsustasime jooksu tuua kesklinna üle. 1994.
aastal oligi start esimest korda
Tallinna kaupluse ees. Taasalgust olen teinud ka suusatamise meistrivõistlustega Keilas,
mis esmakordselt toimusid samuti 1994.aastal lennuki juures. Siis aga hakati juba terviseradasid rajama ja järgnevad
võistlused toimusid juba seal.
Mis ajendab oma vaba
aega tervisespordiürituste
korraldamisele kulutama?
Kunagi sai ise sporti tehtud
ja tahaks ju, et lapsed ka liiguks, et neile tegevust jätkuks
ja linnas midagi toimuks.Teine
põhjus võib olla see, et vennaga koos tegelesime ja tegelema
ka praegu ajavõtuteenuse pakkumisega
spordivõistlustel.
Kui ma mujal sellega tegelen,
siis miks mitte sama ka kodulinnas teha.
Kas on ka tulevikuplaane?
Üldse ikka tahaks asja edasi
ajada, aga Keilas on nüüd sihtasutus Keila Terviserajad. Need
üritused, mis varem sai koos
pere ja mõttekaaslastega tehtud, saavutavad ehk nüüd suurema mastaabi. Varem pidi ise
otsima sponsoreid ja abilisi,
aga sihtasutusel on korraldamine kõvasti lihtsam. Abiks
olen ma ikka nõu ja jõuga igal
pool, kui abi vajatakse.

Mida kultuuripreemia saamine Sulle tähendab?
Tähendab tunnustust inimeste poolt, kes leidsid, et olen
sobiv kandidaat, ja inimestelt,
kes selle otsuse tegid. Ei saa
salata, et see tõstab enesehinnangut, kui su töid ja tegemisi
märgatakse.
Aga tõttöelda tuli preemia
mulle suure üllatusena, ma ei
osanud seda kuidagi oodata
või loota.
Mida Sa ise tõstaks oma
tegemistest esile? Mis Sinu
arvates on kõige tänuväärsem tegu?
Midagi konkreetselt esile tõsta
on väga raske. Vahel näed

kurja vaeva mõne projekti
õnnestumiseks - hangid raha,
levitad infot, üritad end arusaadavaks teha, miks üks või
teine asi ühiskonnas oluline
on, aga seda ei väärtustata.
Siis aga tuleb su juurde armas
noor inimene, pisar silmis,
oma murega. Ja ta tuleb minu
juurde!!! See, et tal mure on,
on kurb, aga kui ta otsustab,
et mina olen õige usaldusisik,
see teeb südame soojaks. Ja
kui leiame koos probleemile
lahenduse, siis see ongi kõige
tänuväärsem tegu.
Kui rääkida mingist konkreetsest ettevõtmisest, siis seda
on kindlasti „Roherock“, mida
ma koos oma kolleegidega
noortekeskusest ja noortega
Noorteaktiivist vean.
Mis ajendab vabast ajast
korraldama ja tegema?
Kõige ausam vastus on, et see
meeldib mulle. Ma olen olnud
tõeliselt stressis ja mõelnud
näiteks nõudepesija ametist,
sest ka see töö meeldib mulle,
aga ei nõua nii palju vaimset
pingutust ja suhtlemist. Aga
ma ei kavatse veel oma tegemistest loobuda, olen sellest
liialt sõltuvuses.
Ja mis asi see vaba aeg on?
Mulle meeldib kogu aeg

tegevuses olla. Mulle kohutavalt meeldib see ütlemine:“
On inimesi, kes ütlevad, et
maailma pole võimalik muuta,
ja on inimesi, kes seda ei usu
- nemad muudavadki maailma!“
Kas on tulevikuplaane?
Jah, ilma ei saakski. Ma pole
selline „elan üks päev korraga“ tüüp, kuigi vahel tahaks.
Minu jaoks on siiski mugav,
turvaline keskkond ja eesmärgistatud tegevus oluline.
Töö suhtes on hetkel suuremad plaanid, et noortele
tuleks sel aastal skatepark,et
noortekeskus saaks täielikult
korda ning suur osa mõtteid on 28. augustil toimuva
liiklusohutuse teemalise
perepäeva „ROHEROCK – ole
normaalne!“ korraldamise
juures.

Roherocki teemaks oli Pane Prügi Kasti

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01
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Foto:erakogu

Teisipäeval,
18.veebruaril
viisid Keila Linnavalitsus ja
politsei läbi ühise reidi, et
kontrollida eelmisel aastal
kehtestatud ning selle aasta 1.
veebruarist kehtima hakanud
alkoholi jaemüügi piirangutest
kinnipidamist.
Ühise reidi käigus kontrolliti nii müügisaali suurust kui
kaamerate olemasolu. Ainuke
alkohoolsete jookide müügikorra rikkumine avastati Jaama
kaupluses, kus müügiprotsessi
ei jälginud salvestav kaamera.
Kaamera paigaldati järgmiseks
hommikuks.
Kõigis teistes alkoholi jaemüügiga tegelevates kauplustes
olid kõik linnavolikogu määrusega esitatud nõuded täidetud.
Mõnes kaupluses ei osanud
müügisaali töötajad salvestust taasesitada. Politseinikud
soovitasid kaupluste omanikel
korraldada töötajatele vastav
koolitus.
Määruse kehtimahakkamisel
lõpetati alkohoolsete jookide
müük saali väiksuse tõttu vaid
kahes kaupluses, mitmes poes
suurendati müügisaali pind vajaliku suuruseni. Praegu müüb
Keilas alkohoolseid jooke 10
kauplust.
Keila Linnavolikogu kehtestas
2007.aasta 30. novembril alkoholi jaemüügile kitsendused,
mis hakkasid kehtima selle
aasta 1.veebruaril. Määruse
kohaselt tohib Keilas alkoholi
müüa kauplustes, mille müügisaali pind on vähemalt 80
ruutmeetrit ning alkohoolsete jookide müügitehingud ja
selles osalejad jäädvustab turvakaamera. Alkohoolse joogi
kaasamüük toitlustusasutustest keelati.
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud

Keila Linnavalitsus algatas
detailplaneeringu Keila lõunaosa magistraaltee I etapi
rajamiseks.
Planeeringu
eesmärk on magistraaltee
asukoha ning munitsipaliseerimiseks vajaliku maa
määramine. Magistraaltee
lõik planeeritakse Ringteest
kuni Linnamäe tee 6f kinnistuni.
Planeeringuala

suurus on ca 4,4 ha. Magistraaltee rajamisega lahendatakse veotranspordi juurdepääs Jõe tn 57b kinnistule
väljaspool elurajooni ning
tagatakse Linnamäe tee 6a
kinnistule kavandatava teedevõrgu läbisõidetavus.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused Keila linnas Ülesõidu 5A kinnistul asuva korterelamu
pööningukorrusele korteri
laiendamiseks. Hoone välis-

ilmet muuta ei lubata. Keila
linna üldplaneeringu kohaselt on Ülessõidu 5A kinnistul tegemist väikeelamumaaga
ning
kesklinna
miljööväärtusliku alaga.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
•
üksikelamu rekonstrueerimiseks Pargi tn 26
asuval kinnistul:
•
tänavavalgustuse
ehitamiseks Tuula teel Tuula tee 3- st raudtee suunas
ca 90 meetrit ja Ülesõidu
tänaval Ülesõidu ja Eha tänava ristmikust kuni Aukamäe 21 kinnistuni ca 240
meetrit. Ehitusprojektid on

koostanud ASOM OÜ.
•
kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks Ehitajate tee 1 kinnistule
või
sellega
külgnevatele
tänavatele.
Ehitusprojekti
koostas
SWECO Projekt AS.
•
10 kV maakaabelliini väljakandeks ehitusalalt
Ehitajate tee 1 kinnistul.
Ehitusprojekti koostas AS
Stik-Elekter.

teade

Politsei kontrollis
parkimist
Teisipäeva hommikul toimus Keilas järjekordne erisuunitlusega politseireid – kontrolliti
autode
parkimist
elurajoonides.
Ligikaudu tunni aja jooksul
jäeti autoomanikele sõiduki
tuuleklaasile
paarkümmend
kutset konstaablipunkti, kus
toimuva vestluse tulemusel
selgub, kas karistuseks on
hoiatus või rahatrahv.
Probleemsed
piirkonnad,
millele tähelepanu pöörati,
olid Põhja, Allika ja Vasara tänava elurajoonid.
Peamised rikkumised, mis
tuvastati, olid seotud auto par-

kimisega kõnniteele (tagamata
sealjuures jalakäijatele vajaliku
liikumisruumi) ja haljasaladele. Samuti pargitakse korruselamute piirkonnas tihti autosid sellisel moel, et takistatud
on nii jalakäijate kui operatiivsõidukite ligipääs välisuksele.
Ligipääs peab olema aga kindlustatud nii kiirabile, päästeametile kui teistele majaelanikele.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Madis Melzari sõnul on
hooletu ning mõtlematu parkimine väikelinnades tavapäraseks probleemiks.

väljavõte liikluseeskirjast
Peatumine ja parkimine
§141. Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle
parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii,
et jalakäijale jääks teepeenral vabaks vähemalt 0,75 m laiune
käiguriba.
§143. Asulas tohib sõidukit parkida ka:
3) osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda näitab vastav
liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale seal vabaks vähemalt
1,5 meetri laiuse käiguriba.
§151. Peatuda ei tohi:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba;
5) kohas, kus seisev sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite
liikumise või takistab jalakäijaid;
12) haljasalal ilma selle omaniku (valdaja) loata;
§152. Parkida ei tohi:
1) kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei luba, ega kohas,
kus ei tohi peatuda;
6) kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.

Keila Linnavolikogu 40. istung toimub teisipäeval, 26. veebruaril 2008 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1.
Linnapea aruanne
2.
Keila linna 2008.
aasta eelarve muutmine
3.
Keila linna üldhariduskoolide töötajate
töötasustamise alused
4.
Keila Linnavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
5.
Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse

lõpetamine ning õiguste
ja kohtuste üleandmine
sihtasutusele
6.
Sopsu-Tooma tn 3
kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
7.
Linnapeale lähetusrahade maksmine
8.
Rahanduskomisjoni
koosseisu kinnitamine
9.
Kohalalgatatud
küsimused

foto: doris matteus

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Politsei

Linnavalitsusel uus
infosekretär
Linnavalitsuse infosekretärina asus tööle Marju Kullerkupp.
Viimased 14 aastat töötas
Marju Kullerkupp kliendihaldurina OÜ Varahooldus ja selle eelkäijates.
Marju Kullerkupp on elupõline Keila elanik, tal on kaks
täiskasvanud ja üks eelkooliealine laps, keda kasvatab koos
elukaaslasega.
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Esita küsimus Keila
konstaablile
Küsimusi ootame e-posti aadressil
leht@keila.ee või Keila Lehe toimetusse.

foto: valdur vacht

Täiendava informatsiooni edastamiseks 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 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.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Сообщения
•
День флага – 24
февраля,
годовщина
независимости Эстонской республики.
•
Торжественное
собрание и концерт, посвященный 90-летию
независимости Эстонской республики, состоится 22 февраля в 19.00
в Кейласком центре
культуры. На собрании
будут вручены премии
за заслуги в области
культуры.
•
Заседание
городского собрания состоится во вторник, 26
февраля в 17.00 в зале
мэрии (стр. 3)
Новости городского правительства
Детальное планирование: городское правительство начало детальное планирование
I этапа строительства
южной части магистрали. Цель планирования
- определение месторасположения магистрали и выбор участка для
строительства.
Проектирование: городское правительство
утвердило условия проектирования чердачного этажа жилого дома
по адресу ул. Юлесыйду
5А, согласно которым в
ходе предполагаемой
перестройки здания запрещается
изменять
его внешний вид.
Разрешения на строительство:
городское
правительство выдало
следующие разрешения на строительство –
•
реконструкция
частного жилого дома
по адресу ул. Парги,
26;
•
строительство
системы уличного освещения на отрезке от
Туула теэ, 3 в направлении железной дороги,
приблизительно 90 м, а
также на отрезке от перекрестка улиц Эха и
Юлесыйду до улицы
Аукамяэ, 21, приблизительно 240м;
•
строительство
отопительной,
водопроводной и канализационной систем на
участке по адресу ул.
Эхитаяте, 1.
Объявлен конкурс на
поиск подрядчика для
реконструкции участка
Хаапсалуского шоссе и
улицы Крууза. (стр. 4)
Новый секретарь
К выполнению обя-

занностей инфосекретаря мэрии приступила
Марью Куллеркуп, которая в течение 14 лет
работала в «Варахоолдус». М.Куллеркуп является потомственной
жительницей нашего
города. У нее двое
взрослых детей и один
ребенок дошкольного
возраста. (стр. 4)
Презентация книги «Вокруг Балтийского моря»
состоится в субботу
23 февраля в 14.00. Составителем книги является доктор исторических наук М.Граф. Эта
книга представляет собой обзор жизни Х.
Эйнпауля (1915 г.),
охватывающий почти
100 лет. Х.Эйнпауль с
2003 года является жителем нашего города.
(стр. 6)
Молодежный актив – за парк для молодых
Недоходное
предприятие «Кейла Ноортеактив» ходатайствует
о выделении 500 000
крон из фонда доходов,
полученных от азартных игр, для строительства скейт-парка на
площадке в начале ул.
Йыэ. Со своей стороны,
город пообещал обеспечить инфраструктуру – асфальтовое покрытие, освещение и
необходимую разметку.
В будущем предполагается строительство раздевалок и туалетов.
(стр. 5)
День друга в детском саду «Мики»
14 февраля в детском
саду «Мики» праздновали день друга. В этом
году этот праздник получился
особенным,
потому что в доме были
гости из детского садика «Сипсик». К встречи
гостей во всех группах
готовились
заранее:
мастерили открытки и
украшения.
Гостей
встретили во дворе, где
все собравшиеся заслушали приветственную
речь заведующей детсадом Л.Ныу. Гости и
хозяева
веселились,
пели и танцевали, а в
завершении
встречи
дети подарили собственноручно изготовленные подарки. (стр.
6)
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Vabariigi aastapäeva üritused Keilas
Isamaa
sünnipäevaks

robert herle
irl liige, keila linnavolikogu liige

Igal aastal, kui tähistame Eesti
Vabariigi sünnipäeva, tulevad
Keila piirkonna vabadusvõitlejad, endised poliitvangid,
Murtud Rukkilille Ühingu
liikmed ja kõik Keila linna
võõra võimu poolt represseeritud inimesed kokku Keila
Algkooli hoonesse, et osa
saada Keila Algkooli õpilaste
ja õpetajate poolt pakutavast

kontserdist. Veteranidele
esinevad laulukoorid, tantsurühmad ja muusikud. Sellest
ühisest koosviibimisest võtavad osa ka Keila linnavalitsuse ja volikogu liikmed. Samuti
Keila kultuuriinimesed. Vestlusringis räägivad veteranid
oma mälestusi – oi kui palju
neil on meenutada. Räägivad
ka noortele oma elukogemustest ja kultuuripärandist, mida
noored peavad nüüd hoidma
ja edasi viima järeltulevatele
põlvkondadele.
Tahaksime, et eesti noorsugu
sekkuks rohkem meie rahvast
puudutavatesse küsimustesse.
Võtaks osa ajaloolise ja mõtlemapanevate ringide ja seltside
tööst. Sel viisil on nende
osaks hoida ja edasi kanda
Eesti riigi tulevikku.
Tänavusel juubeliaasta toimub meie kohtumine Keila
Algkooli reedel, 22.veebruaril
kell 13.00.

Tähista Eesti Vabariigi 90.
sünnipäeva Keila Terviseradadel
keila leht
leht@keila.ee

SA Eesti Terviserajad kutsuvad kõiki eestimaalasi
24. veebruaril sportlikult
tähistama Eesti Vabariigi 90.
sünnipäeva, osaledes kella
12.00-16.00 Eesti Terviseradadel toimuval sportlikul
rekordiüritusel. Osaleda on
võimalik ka Keila Terviseradadel.
Üritusest oodatakse osa
võtma kõiki suusatamist või
tervisejooksu ja –kõndi harrastavaid inimesi nii peredega, sõpruskondadega või ka
üksinda. Kohapeal pakutakse
ka sooja jooki ning parkimine
on korraldatud.
Rajad on avatud kogu piduliku
pühapäeva jooksul. Tankimäe
ümbruses on avatud kaks tähistatud rada - 2,9 ja 4,5 kilomeetri pikkune. Enda panuse
andmiseks rekordi püstitamisse, tuleb Keila Terviseradades

kohal olla ajavahemikus kella
10.00–14.00, et suuremates
keskustes läbitud kilomeetrid
fikseeritaks. Läbitud vahemaad summeeritakse ning
tulemus tehakse teatavaks
vabariigi aastapäeva õhtul.
SA Eesti Terviserajad poolt
korraldatava ürituse „Eesti
Terviseradadel ümber maailma” eesmärk on tutvustada
inimestele nende kodukandi
looduslikke terviseradu ja
kutsuda kõiki eestimaalasi

vabariigi aastapäeval ühiselt
tervislikult aega veetma tervisekilomeetreid läbides.
Sarnasel üritusel kahe eelmise
aasta registreeritud osalejate
rekordiks on üle 9000 inimese
ning suusakilomeetrite
arvuks saadi üle 92 000 kilomeetrit ehk tublisti üle kahe
ringi ümber maakera.
Eesti Terviseradade kaardiga
saab tutvuda veebilehel www.
terviserajad.ee.

huvitav teada

5

Lühidalt
Noorteaktiiv tahab
parki noortele
MTÜ Keila Noorteaktiiv
taotleb hasartmängumaksu
vahenditest 500 000 krooni
Jõe tänava alguses asuvale
platsile skatepargiga noortepargi rajamiseks.
Keila linna panus oleks
platsile infrastruktuuri rajamine. Praegune kehv asfaldikate
vajab uuendamist, platsile
on vaja projekteerida ja välja
ehitada valgustus ja piirded.
Kaugemasse tulevikku jäävad
riietehoiu ja wc-ga väikese
hoone ehitamine.
Noored on skateparki
Keilasse oodanud juba mitu
aastat. Kui Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmiste
programmist võimaldatakse
projektitoetus, siis läheb
skatepargi rajamine lahti juba
käesoleva aasta suve alguses.
Ehitusel arvestatakse kindlasti ekstreemspordi huviliste
initsiatiivgrupi ettepanekuid
ja ideid.
Kui soovid antud teemal
kaasa rääkida, siis anna endast
märku meiliaadessil noorteaktiiv@keila.ee

Keila haridus - küsimused ja vastused
Tehtud otsused
Loe ka:
Miks Keila Hariduse Sihtasutus?
25.01.2008
Kes suunavad Keila Hariduse Sihtasutuse
tegevust? 01.02.2008
Parima väikelinnakooli lähteülesanne.
08.02.2008
Kuidas saab lähteülesandest kool?
15.02.2008
doris matteus
doris@keila.ee

Seni on põhjalikumalt juttu
olnud uue kooli rajamise teatud olulisematest etappidest,
mis praeguseks läbitud.
On õige hetk vaadata tagasi
seni tehtud otsustele ning sellele, kuidas nende elluviimine
edeneb.
30. mail 2006. aastal võttis
Keila Linnavolikogu vastu otsuse ehitada uus gümnaasiumihoone Paldiski maantee,
Pargi tänava ja Ehitajate tee
vahel asuvale alale ehitustähtajaga 2009.
30. jaanuaril 2007. aastal
võttis Keila Linnavolikogu vastu otsuse asutada Keila Hariduse Sihtasutus. Sihtasutus
asutamise eesmärgiks oli soov
viia selle abil ellu Keila haridusasutuste pikaajalist arengukava ning senisest otstarbe-

kamalt hallata ja majandada
territooriume ja hooneid.
25. septembril 2007. aastal
tegi Keila linnavolikogu otsuse
anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle Keila Gümnaasiumi
kinnistu aadressil Põhja tn 8.
30. oktoobril 2007. aastal
otsustas Keila linnavolikogu
anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle järgmised varad:
- Pargi tn 2 asuvad Keila
Algkooli ja Keila Ühisgümnaasiumi kasutuses olevad hooned ja rajatised koos juurde
kuuluva maaga;
- Ehitajate tee 1 (Paldiski
maantee, Pargi tänava ja Ehitajate tee vahel asuvale alale)
uue koolihoone ehitamiseks
vajalik maa.
18. detsembril 2007. aastal
andis Keila linnavolikogu linnavalitsusele ülesande ning

linnapea Tanel Mõistusele volitused viia läbi Keila Gümnaasiumi, Keila Ühisgümnaasiumi
ning Keila Algkooli ümberkorraldamine, ühendades koolid
üheks kooliks, võttes aluseks
järgmised eesmärgid:
- Sihtasutusele Keila haridusasutuste (koolide) juhtimise üleandmine ja seeläbi tema
kaasamine Keila hariduselu pikaajalise arengukava elluviimisesse, eesmärgiga parandada
sellega Keila linna koolide
poolt antava hariduse kvaliteeti ja õppekeskkonda ning tagada seeläbi õpilaste harituse
järjepidev parim võimalik
areng;
- Sihtasutusega sihipärase
koostöö tegemine seoses Keila
linna haridusasutuste (koolide) territooriumide ja kinnistute ning hoonete haldamise
ning majandamise parandamisega ja Keila linna rahaliste vahendite säästlikuks ning optimaalseks kasutamiseks;
- Sihtasutusega koostöö
kaudu ja käigus parima võimaliku hariduse andmiseks ning
haridusasutuste (koolide) parimaks haldamiseks Keila linnas avalike haridusasutuste
(koolide) Keila Algkooli, Keila
Gümnaasiumi ja Keila Ühisgümnaasiumi üheks haridusasutuseks (kooliks) ühendamine
Sihtasutusse,
mille

Koostööprojekt:
noorsootöö noorte
silmade läbi

foto: märt lillesiim

tegevust, järjepidevat arengut,
positiivseid tulemusi ning juhtimist (sh. haldamist) korraldab ja tagab Sihtasutus, kusjuures
tulevikus
nähakse
võimalust teiste haridus-, kultuuri- vms. asutuste ja organisatsioonide liitmiseks Sihtasutusega;
- detailplaneeringu alusel
loodavale kinnisasjale uue
koolihoone väljaehitamine.
Tänane seis
- Käimas on riigihange uue-

le koolile ehitaja leidmiseks.
- Keila Gümnaasiumi kinnistu on üle antud Keila Hariduse Sihtasutusele
- Keila Algkooli ja Keila
Ühisgümnaasiumi
kinnistu
ning uue koolihoone kinnistu
üleandmine jõuab loodetavasti
lõpule järgmisel nädalal.
- Ette valmistamisel on Keila Gümnaasiumi ning Keila
Algkooli ühendamiseks ning
sihtasutusse üleandmiseks vajalikud otsused.

Saku Noortekeskuse eestvedamisel toimus
laupäeval 16.veebruaril Rae
Kultuurikeskuses arutelupäev
noorte osaluse teemadel.
Taolisi noorsootöö valdkondi
puudutavaid arutelusid koos
noorte ja noorsootöötajatega tuleb veelgi: seiklus- ja
töökasvatusest, rahvusvahelisest noorsootööst, infost
ja teavitamisest noortele.
Arutelud on ettevalmistus
17.aprillil Saue Gümnaasiumis toimuvale konverentsile
„Noorsootöö noorte silmade
läbi“. Aruteludel kaardistatakse antud valdkonnas kohalik
olukord noorte silmade läbi
ning pakutakse välja, milline
see ideaalis olla võiks.
Selles projektis osalevad
Saue, Saku, Keila, Rae ja
Nissi noortekeskuste noored ja noorsootöötajad. Iga
noortekeskuse noored saavad
konverentsi ettekande jaoks
käsitletud valdkondadest oma
teema. Keila esineb konverentsil teemaga „Noorte osalus”. Konverentsist oodatakse
osa saama nii nimetatud omavalitsuste noori, noorsootöötajaid, kuid ka linnaametnikke
ja juhte.
Maret Pärnamets
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Raamatu “Rännak ümber
Läänemere” esitlus
mall siniveer
mall.siniveer@hmk.ee

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva eelõhtul, 23. veebruaril
kell 14, esitletakse Harjumaa
Muuseumi raamatukogus
raamatut “Rännak ümber Läänemere”, mille on koostanud
ajaloodoktor Mati Graf.
“Rännak ümber Läänemere” on pea tervet sajandit
hõlmav eluloo- ja mälestusteraamat Helmut Einpaulist
(sünd 1915, Valgetähe V kl
teenetemärk), kes elab alates
2003. aastast Keilas.
Helmut Einpauli elukäik
on sarnane paljude tolle
põlvkonna inimeste omaga:
poisipõlv ja koolitee äsjaiseseisvunud Eestis, ajateenistus
armees, esimene töökoht ja
kodurajamine. Kõik hea ja
parem tundus ees olevat. Kuid
suur sõda ja võõrvõim tõid
kaasa ootuste ja lootuste purunemise, surma ja kannatusi,
kümnete tuhandete eestlaste
siirdumise võõrsile. Helmutil
oli võimalus jälgida võõrvõimu toimetusi Eestis, elada nii
natsionaalsotsialistlikul kui
sõjajärgsel Saksamaal, seejärel

ligi pool sajandit Rootsi Kuningriigis.
Mati Grafi koostatud
raamat on kokku pandud arhiiviandmetest, sugulaste mõtisklustest ja mälestustest, aga
eelkõige intervjuudest Helmut
Einpauli endaga. Kasutatud

on fotosid Eesti Filmiarhiivi
ja erakogudest. Raamatus on
168 lehekülge ja see ilmus
kirjastuses Argo.
Esitlusel kommenteerivad ajaloosündmusi Helmut
Einpaul ja Mati Graf. Kõik
huvilised on oodatud.

Sõbrapäeval sai Keila SOS
Koolis näha palju kuulsusi
kaja olenko
keila sos kooli direktor

Möödunud nädala neljapaeval toimus Keila SOS
Hermann Gmeineri Koolis
play-box üritus – KUULSUSTE PIDU.
Mitmenädalase harjutamise tulemusena jõudsid lavale
kuulsad bändid kodu-ja välismaalt. Laval sai näha Nexust,
Supernovat, Britneyt jne, jne.
Kõik kooliklassid olid esindatud ühe või mitme looga.
Kaasa lõi ka lasteaed. Nende
esituses sai näha Lordit ja

Meie Meest. Kui lasteaialaste
esinemist aitasid korraldada
õpetajad ja ka lapsevanemad, siis kooli õpilased olid
enamasti oma kava ise kokku
seadnud, kostüümid otsinud
ja meigi teinud. Mõni tagasihoidlikum laps pabistas enne
lavale astumist üsna kõvasti,
aga läks ikka. Kust see julgus
ja kogemus tuleb, kui ei
proovi. Ega personalgi kõrvale
jäänud. Nende poolt sai näha
uut eurolaulu Leto Svet.
Isetegemise rõõm paistis kõigi
silmist. Tore oli teha ja ka teisi

vaadata. Publiku seas oli üsna
palju lapsevanemaid ning
SOS Lasteküla lapsi. Ürituse
õnnestumises oli oma osa ka
Keila Avatud Noortekeskusel,
kes meile lavakaste ja tehnikat
laenas. Siin kohal suur tänu
neile! Samuti täname kõiki
lapsevanemaid, kes üritusele
kaasa aitasid.
Sellised vahvad tegemised
teevad kooielu rõõmsamaks ja
annavad energiat pika kooliveerandi jätkamiseks.

Lühidalt
Sõbrapäev Miki
Lasteaias
14. veebruaril oli Miki
Lasteaias tore päev – tähistati sõbrapäeva. Sel aastal
oli üritus väga eriline, sest
külla tuli Keila linna Sipsiku
Lasteaia pere. Miki lasteaia
lapsed teadsid külaliste saabumisest juba nädal aega
enne ja ettevalmistused
sõpradega
kohtumiseks
toimusid igas rühmas. Valmistati sõbrapäeva kaarte
ja meisterdati südamekujulisi kaelaehteid. Sõbrapäeva
hommikul kogunesid lapsed
õue ja muusika saatel jäädi
ootama külalisi. Kui Sipsiku
pere kohale jõudis, oli terve
Miki lasteaia hoov rõõmust
elevil. Juhataja Lenne Nõu
pidas südamliku vastuvõtukõne ja tänas Sipsiku lasteaia lapsi toreda kingituse
eest. Miki lasteaiale kingiti
suur lilleline süda, mis jääb
sümboliseerima kahe lasteaia sõprust. Lapsi lõbustati
erinevate tantsude ja lauludega, mille eestvedajaks oli
Miki lasteaia lauluõpetaja
Malle Siidirätsep. Ürituse
lõppedes pakuti reispassiks
sooja jooki ja Miki lasteaia lapsed jagasid lahkesti
enda tehtud meisterdusi.
Tänapäeva
kasvatuskultuuris on esikohal inimsuhted. Igas kasvatusmomendis
tähtsustatakse
kodukandi kultuuri ja kaaskodanikuga
arvestamist.
Sellised sõbrapäeva üritused kahe lasteaia vahel oma
kodulinnas on eeskujuks
eelkõige lastele mõistmaks
seda, et me kõik elame lähestikku ja läbi sõpruse on
siin väikeses Keila linnas
meil hea kasvada tublideks
inimesteks.

vaba aeg

Eesti luule ja
muusika

22. veebruaril kell 19.00 esinevad Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel Keila
kultuurikeskuses Tobiase
Keelpillikvartett ja Anu Lamp.
Tobiase Keelpillikvartett ja
Anu Lamp
Maano Männi – viiul
Kristjan Hallik - viiul
Toomas Nestor – vioola
Aare Tammesalu - tšello
Valik eesti keelpilliminiatuure läbi aegade: Võrk,
Tobias, Eller, Kõrvits seotuna
eesti luulega läbi aegade. Luulet valib ja esitab Anu Lamp
Alates ansambli loomisest
2000. aasta suvel on Tobiase
Keelpillikvartett esinenud
regulaarselt nii kontserdi- kui
festivalipubliku ees.
Praegu kuuluvad kvartetti Maano Männi, Kristjan
Hallik, Toomas Nestor ja Aare
Tammesalu. Kvarteti liikmed
olid teinud koostööd varemgi,
kuid Tobiase nime all astuti
esmakordselt üles juunis 2001
festivalil “Tubin ja tema aeg”.
Kvarteti nimi on austusaval-

dus helilooja Rudolf Tobiasele,
kes kirjutas eesti esimese
keelpillikvarteti.
Tobiase kvarteti tellimusel
on kirjutanud Tõnu Kõrvits
“Neli vaimulikku eesti rahvalaulu” ja Robert Jürjendal
keelpillikvarteti “Manitseja”.
Lisaks kontsertidele Eestis
on esinetud ka Stokholmis
(2003) ja Berliinis (2005).
Kvarteti repertuaari kuuluvad
maailma kvartetiliteratuuri
tähtteosed, oluline osa on ka
eesti muusikal.
Anu Lamp on armastatud
eesti näitleja, tõlkija, lavakunstikooli õppejõud.
Hiljuti toimunud Eesti
2006. aasta teatripreemiate
jagamisel omistati talle Priit
Põldroosi nimeline auhind
Eesti keelekultuuri pühendunud hoidmise ja pedagoogitöö eest Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia Kõrgemas
Lavakunstikoolis ning Johannes Aaviku elutööd tutvustava, valgustuslik-uurimusliku
lavastuse ja raamatu “Keeleuuenduse lõpmatu kurv”
loomise eest.

Mari-Liis Liivamägi
Miki lasteaia Pipi rühma
õpetaja

foto:linnateater

Tere tulemast Keila Tervisekeskusesse!
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Kuhu minna, mida teha

Südamlik kaastunne Liana

Küünal nutab kuumi pisaraid

Valdmaa perele ema, ämma

Mälestustehell põlemise valu...

ja vanaema

näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
“OMA RIIK, OMA RAHA”
Eesti raha lugu, Eesti panga
muuseumi näitus
10.jaanuar – 2.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
“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 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 korrus
Tel: 6045573
e –post: info@hcl.ee

kontsert
KEILA LINNAORKSTRI
JUUBELIKONTSERT
16.märts kell 14.00
110 aastat puhkpillimuusikat
Keilas
Keila kultuurikeskses
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
MAARJA – LIIS ILUS & REIN
RANNAP
31.märts kell 19.00 Pilet: 160.-/
130.- (pensionärid, õpilased
-18.a)

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

teater
„MINA, NAINE”
Rakvere teater
29.veebruaril kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„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
Lisaetendus kell 21.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
VABARIIGI AASTAPÄEVA
KONTSERT – AKTUS
Keila kultuuripreemia kätteandmine
22.veebruaril kell 19.00
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
“OMA NÄGU 2008”
Keila Gümnaasiumi Galakontsert
14.märts kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
HARJUMAA KOOLITEATRITE
FESTIVAL
17. – 18. märts
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

AVATUD USTE PÄEV KEILA
GÜMNAASIUMIS
6.märts kell 8.15 – 16.00
Kõim vanemad on oodatud
külastama laste tunde ja vestlema õpetajatega.
Keila gümnaasiumis
Põhja 8, Tel: 6045290
e-post: kool@keila.edu.ee
INFOTUND KEILA GÜMNAASIUMIS
6.märts kell 18.30
Infotund õppimisest Keila
Gümnaasiumi gümnaasiumiosas
9.klasside lõpetajatele ja vanematele.
Keila gümnaasiumi aulas
Põhja 8, Tel: 6045290
e-post: kool@keila.edu.ee
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

KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
1.märtsil
10.00 Turba Gümnaasium II Mõigu
11.30 Turba Gümnaasium I Vasalemma Vald
13.00 Harju Elekter - Padise
vald
14.30 Juurviljapõrgu - Honda/
Speed
16.00 Royal Ehitus - Glamox
17.30 Scorpion - Saue
Keila Tervisekeskuses

kogudus
3. paastuaja pühapäev
24.veebuaril kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Eesti Vabariigi 90.sünnipäev
Jutlusetekst: Mk 12:37 - 43
Keila Miikaeli kogudus

Unustamatut

Avaldame kaastunnet Lianale
ja tema perele tema ema

Ilve
Karamnova

Astrid
Kuuskor’it

Ilve
surma puhul Ellen,
Ülle Kalle ja Tehvan

surma puhul

Mälestab Harjumaa ja Keila

Perek. Heina, Herkel,

Memento.Südamlik kaastunne

Vellmann, Janno ja Karmen

lähedastele.

Südamlik kaastunne Mati

Ei tulek ega minek pole meie endi teha, vaid see,

Eskelile armsa vanaema

mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada.

Astrid
Kuuskor’i

Mälestame head naabrit

Astrid Kuuskor’it

surma puhul.

ja avaldame kaastunnet abikaasale, lastele ja lastelastele

töökaaslased Hartberg
Invest Oü`st

Langetame leinas pea Meie

peredega. Perekonnnad: Valberg, Minn, Erik,
Merilain, Meerents

Avaldame sügavat kaastunnet

Mälestame meie seltsi

Ann Eskel-Ustavile ema

südamlikku ja aktiivset liiget

kaastunne Annile ja tema perele
ema, vanaema ja ämma

Astrid
Kuuskor’i
kaotuse puhul.
Perekond Paavel

Astrid
Kuuskor’i
surma puhul.
Töökaaslased inseneri ja
projektbüroost ELSTAR
Ärasaatmine Keila kirikust
23.02. kell 11.00.

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
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Astrid
Kuuskor’it
ja avaldab sügavat
kaastunnet omastele

30.05.1923 – 17.02.2008
Siiras kaastunne abikaasale,
Ann`ile ja Harrisele ning kõigile
lähedastele.
Ärasaatmine 23.veebruaril kell
11.00 Keila kirikus
Keila Sõpruslinnade Selts

Mälestame

Eesti Geoloogiakeskus
mälestab endist töökaaslast

Astrid
Kuuskori’t

Südamlik kaastunne Annile

Astrid
Kuuskor’it

kalli ema

Astrid
Kuuskor’i

ja avaldame südamlikku
kaastunnet lahkunu omastele

surma puhul

Keila linna Pensionäride

Majanaabrid Keilast

Ühendus

Kuulutused
töö

teenus

Korralik ehitusmees otsib
tööd. Tel: 56 242 656

Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Tel: 58 033 448

Rossi Sepaäri OÜ pakub
tööd sepiste viimistlejale.
Töökoht Keilas. Töötasu alates
8000.-netto. Tel: 56 58 370

Paigaldan õhkküttekaminaid.Näidised vahur.fotopic.net
Tel.51970570

kinnisvara
Soovin üürida Keila linnas
või lähiümbruses korterit. Tel:
56 242 656
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.

müük
Müüa küttepuud. Lehtpuu
30 - 35 cm, 560 kr/m3, ja
40 - 55 cm, 525 kr/m3. Hind
kohaleveoga 4 m3 kaupa. Tel:
56 158 990.

muu
Keila Pensionäride Ühenduse liikmetel on võimalik tasuda
2008a liikmemaksu 25 krooni
Keila Kultuurikeskuse riiete-

hoidjatele tööpäevadel kella
15.00 – 20.00, 25. veebruaril ja
31. märtsil saab tasuda liikmemaksu Keila Sotsiaalkeskuses
kella 14.00 – 16.00.
Keila AMS korraldab oma
liikmetele Vabariigi aastapäeva
koosviibimise 23.veebruaril
kell 12.00 seltsimajas. Palume
ekskursioonidest osavõtjatel regisreerida märtsi kuu
jooksul.
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
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KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

1.septembril 2008 avab oma uksed Keila linnas uus 6 rühmaline lasteaed.
Sellega seoses ootab lasteaed oma meeskonda:

Õpetajaid
Muusikaõpetajat
Liikumisõpetajat
Õpetaja abisid
Kokka
Koka abisid
Maja perenaist
Peremeest
Omalt poolt pakume:
·
Kaasaegset töökeskonda
·
Konkurentsivõimelist töötasu
·
Lisateenimisvõimalust ringitöö läbiviimisega
CV palume saata e-mailile margery@mudilasmaja.ee.
Lisainfo telefonil 56460001

Otsib oma meeskonda

Hambaarsti

Otsib oma meeskonda

Peaspetsialisti

(Hambaraviteenuste osutamine kinnipeetavatele)

(kinnipeetavate eluosakonna töö korraldamine)

Nõudmised kandidaadile:

Nõuded kandidaatidele:

Omalt poolt pakume:

Omalt poolt pakume:

* erialane kõrgharidus
* riigikeele valdamine kõrgtasemel
* arvutisoskus
* hea suhtlemisoskus
* positiivne ellusuhtumine

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

* kaasaaegset töökeskkonda
* avalikule teenistujale ettenähtud soodustusi
* odavat toitlustamist kohapeal
* erialaseid täiendkoolitusi
* sportimisvõimalusi
* soodsat transporti Tallinnast tööle ja tagasi
* töötasu 32 890 krooni (bruto)

* 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 29.02.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"hambaarst" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

Lisainfo: 6729292, 6729322
CV ja sooviavalduse palume saata hiljemalt 29.02.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"peaspetsialist" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

