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Eestikeelsed koolid
ühinevad
Eelmises lehenumbris
andsime ülevaate uue kooli
ehitamise ning Keila koolide
ümberkorraldamise käigus
seni tehtud otsustest.
Juba mõnda aega on lisaks
uue koolihoone ehitamise
protsessile jõudsalt edasi
liigutud ka selles suunas, et
ühendada Keila Algkool ning
Keila Gümnaasium.
Sel nädalal sündis vast
seni kõige rohkem tähelepanu
pälvinud otsus - lõpetada 31.
augustiks 2008 Keila Algkooli
ning Keila Gümnaasiumi tegevus. Kahtlemata tekitab sellise
kõlava nimega otsus kõigis
koolitemaatika vastu huvi
tundvates linnakodanikes (vähemalt õpilastes, lapsevanemates ning õpetajates) hulga
küsimusi. Seda isegi hoolimata asjaolust, et sellesama
teisipäeval langetatud koolide
lõpetamise otsusega pannakse linnavalitsusele kohustus
tagada Keila Gümnaasiumi
ja Keila Algkooli õpilastele
võimalus jätkata alates 1.
septembrist 2008.a õpinguid
Keila Hariduse Sihtasutuse
loodavas koolis.
Kõige olulisematele nende
kahtlemata tekkivate küsimuste seast annab vastused
Keila linnavolikogu esimees
Andrus Loog.

vaba aeg

Õpetajate
palgatõus sai
kinnituse
Keila Linnavolikogu võttis
vastu kaks määrust, millega kinnitati uued palgamäärad õpetajatele ning
Keila linna hallatavate
asutuste töötajatele.

lk 3
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Keila keelab
veokite
transiidi
1. märtsist on kõigil Keila
linna sissesõitudel üle
3,5 tonniste sõidukite
liiklust keelavad märgid
lisatahvliga „Välja arvatud
linna teenindav transport“. Soovitatav Keilast
ümbersõit Niitvälja kaudu
on märgistatud.

lk 5
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Tõnu Talve ja
Fragile
Intervjuu Fragile kunstiringi juhendaja Tõnu Talvega
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Nädal Lõppes, teine algas

Mis on oluline?
Eesti Vabariigi 90. juubeli suurimad pidustused
on tänaseks möödas. Järelkaja kestab päevalehtedes siiani.
Mis teemal kõige rohkem juttu on? Tõsi, ka presidendi kõne on pälvinud tähelepanu, kuid enam
lehe- ja ajaleheruumi on kahtlemata enda alla võtnud hoopis teema, kes mida ja keda õhtusel vastuvõtul seljas ning käevangus kandis. Nagu igal aastal,
võetakse üksipulgi lahti nii kleidilõigete üksikasjad
kui juveelid ja kasukad. Rääkimata kutsutute nimekirjast.
Loomulikult on ülekannet vastuvõtult ilus ja huvitav vaadata. Kuid kas tagantjärele ainult see peabki
tähelepanu pälvima ning meelde jääma?
On kurb, et kõik on vabariigi aastapäeva õhtul
nagu viis kopikat teleka ees ning vaatavad „pingviinide balli“, aga samas unustavad lipu heisata. Kumb
on siis oluline - kas vabariigi aastapäev või see, mis
Evelin Sepal seljas on või kellega ta vastuvõtule
ilmub?
Kindlasti on palju-palju peresid, kus lippu ei unustata heisata ning kelle jaoks 24. veebruar on tähtis
püha. Aeg-ajalt aga näib, et meelde tuleb see kuupäev vaid sellepärast, et saab kostüüme vaadata.
On kurb, kui oma riigi lippu, mida nähes veel
kümmekond aastat tagasi pisar silma tuli, ei austata
isegi vabariigi sünnipäeval. On see Eesti siis selline,
nagu me tahtsime, või mitte (vastus kahtlemata
oleneb vastajast), alternatiivset varianti vaevalt keegi tagasi igatseb.

Arstiabi Keilas
foorumist
Juba pikemat aega vaevab
mind küsimus, et kes peaks
hea seisma selle eest, et
Keilas oleks kättesaadav
enam-vähem
normaalne
arstiabi? Kas mitte linnavalitsus? Ma ei mõtle, et linnavalitsus peaks arste hakkama tööle võtma, kuid
hoolitsus linnaelanike heaolu eest peaks küll kuuluma
linnavalitsuse kompentensi.
PERH-i (Mustamäe Haigla), kelle ripats Keila Haigla
on, see kuuldavasti küll ei
pidavat huvitama. Praegu
on ju nii, et luumurru korral kipsi veel traumapunktis
saad, kuid sellest 3-4 nädala
pärast vabaneda ja arsti
konsultatsioonile saada on
võimalik ainult Tallinnas.
Rääkimata
igasugusest
muust eriarstiabist. Ja mis
Keila nn. perearstindusse
puutub, siis see ei kannata
küll mingit kriitikat. Küllap
on sellega nõus enamus
Keila rahvast.
Loodetavasti on linnavalitsus ka kõigega kursis, mis
puutub arstiabisse meie linnas ja püüab koos maavalitsusega (Keila polikliinikut
külastab ju kogu Lääne Harjumaa ) linna elanike heaolu
nimel tegutseda.
Juulika

Vastab Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog,
arst:
Keila linnavalitsus ja volikogu on vägagi kursis nii haigla
teemaga kui ka perearstindusega Keilas.
Linna ülesannete ja õiguste
hulka arstiabi korraldamine
aga ei kuulu.
Haiglate hulk on ära määratud Eesti Haiglate Arengukavaga. Kui PERH leiab, et aktiivravihaigla või traumapunkti
pidamine Keilas ei ole võimalik, siis linnal kahjuks seda
nõuda on võimatu. Perearstinduse korraldamine on peamiselt perearstide enda käes.
Tõsi, ka maavanemal on olemas roll, kuigi vähene.
Keila haiglast
Proovin tuua erinevad argumendid, miks ei ole mõtet liigselt loota, et selle funktsioon
taastatakse.
Esiteks on praegune Keila
Haigla liialt suur. Keila haigla
pind on võrreldav Mustamäe
haiglaga. Ehitatud on Keila
haigla nõukogude ajal tuumasõja evakuatsiooni hospidaliks.
Täna ei ole selles mahus aktiivravi haigla taastamine
mõeldav.
Haiglate kontsentratsioon
Harjumaal on Eestis kõige kõrgem. On ju ka Tallinn Harjumaal. Lääne-Harjumaal, millest saab Keila puhul rääkida,

elab inimesi umbes 60 000.
Seda on liialt vähe, et sellise
teeninduspiirkonnaga
võiks
püsida aktiivravihaigla. Ning
mitte lihtsalt aktiivravihaigla,
vaid aktiivravihaigla selliselt,
et säiliks spetsialistide kvalifikatsioon ja oleks võimalik tagada ka diagnostikavahendite
kättesaadavus.
Pealegi pole olemas enam
spetsialiste, kes seda aktiivravi
osutaks. Arstid, kes töötasid
kunagi Keila haiglas, on rakenduse leidnud mujal haiglates
kas Eestis või väljaspool. Ka
pikkade järjekordade tekkepõhjus pole mitte ruumipuudus, vaid arstide vähesus. Sellest, kui Mustamäe haiglas
töötavad arstid töötaksid ka
Keila haiglas, ei väheneks järjekorrad, pigem ikka pikeneks.
Nende funktsioonide jaoks,
millised võiks sel majal Keilas
täna olla - näiteks hooldusravi,
polikliinik, hooldekodu – on
hoone aga liialt suur.
Ka selleks, et Keilas oleks
võimalik pidada traumapunkti,
ei piisa ainult arstist ja õest,
kes katkilõigatud näpu kinni
seovad. Selleks on vaja töötavat piltdiagnostikat (röntgenosakonda), laboratooriumi. Mõlemad
nn.
abiosakonnad
nõuavad investeeringuid ja
personali. Selleks, et traumapunkt töötaks 24 tundi ööpäevas, on vaja vähemalt 6 arsti ja
6 õde. Ja personali leidmine

ongi kõige keerulisem mure.
Perearstidest
Perearstikohtade juurdetegemine toimub vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise
seadusele. Kui mingis piirkonnas on inimeste arv suurenenud ja olemasolevate perearstide nimistud on täis, siis on
maavanemal õigus kuulutada
välja konkurss uuele perearstile. Linna ei saa minna perearsti juurde ja öelda, et sa töötad
halvasti. Kõige suurem valikuvõimalus on patsientidel - valida teine perearst.
Linna on viimastel aastatel
pakkunud Keila perearstidele
korduvalt erinevaid võimalusi
ruumide korrastamiseks. Keila
jaoks oleks ideaalne tervisekeskuse (polikliiniku) loomine, kus töötaksid tänapäevastes tingimustes perearstid ja
kus oleks piiratud ajaga ka eriarstide vastuvõtu võimalused.
Linna poolt pakutud võimalused ei ole aga perearstidele sobinud. Ka viimane pakkumine,
kus linn pakkus perearstikeskusele ruume Põhja tänaval
valminud uute elamute esimesel korrusel, ei olnud vastuvõetav. Vägisi aga perearste
ümber majutada ei saa. On selge, et praeguse perearstikeskuse majast korraliku perearstikeskust teha on nii ehituslikult
kui ka parkimise korraldamise
tõttu väga keeruline ja kallis.

Vabariigi 90. aastapäev piltides

Anu Lamp ja Tobiase Keelpillikvartett

Kultuuripreemia laureaat Maret Pärnamets

Keila nädalaleht

Foto:märt lillesiim

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

Vabariigi aastapäeva aktus Keila Algkoolis
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto:märt lillesiim

Foto:valdur vacht

Kultuuripreemia laureaat Priit Idarand
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto:märt lillesiim

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

3

Lühidalt
Annetused Vabadussõja Võidusambale

keila leht
leht@keila.ee

Teisipäeval võttis Keila Linnavolikogu vastu kaks määrust, millega kinnitati uued
palgamäärad õpetajatele ning
Keila linna hallatavate asutuste töötajatele.
Õpetajate palgad tõusevad
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist
vähemalt 22%, linna hallatavate asutuste töötajate palgad
keskmiselt 15%.
Vabariigi Valitsuse määrusega on kehtestatud käesolevaks aastaks munitsipaalkoolide õpetajatele uued palga
alammäärad, mis on 22% võrra suuremad, kui 2007. aastal.

Samuti on sellel aastal tõusnud miinimumpalga määr.
Koolides töötavate pedagoogide miinimumpalgad ulatuvad Keilas 2008. aastal keskharidusega
õpetaja
8100
kroonist kuni pedagoog-metoodiku 13 910 kroonini kuus.
Direktori asetäitja palk on kuni
15 500 krooni.
Klassijuhataja ülesannete
täitmise eest lisandub vastava
ametijärgu miinimumpalgamäärale päevaõppe põhikoolis
1500 krooni ja teistes vormides 10% vastavast miinimumpalgamäärast.
Lasteaednike palgad on tulevikus sõltuvalt ametijärgust
ja ametikohast 7450 – 11 000

uudised

Uus liiklusskeem takistab
veokite transiiti
keila leht
leht@keila.ee

Keila Linnavalitsus kinnitas
Keila linna liiklusskeemi ja
uued piirangud veokite transiitliikluse piiramiseks.
1. märtsist on kõigil Keila
linna sissesõitudel üle 3,5 tonniste sõidukite liiklust keelavad märgid lisatahvliga „Välja
arvatud linna teenindav transport“. Soovitatav Keilast ümbersõit Niitvälja kaudu on
märgistatud.
Piirangu eesmärk on takistada veokite liiklust Keila linnas. Samas ei tee linnavalitsus
takistusi Keila linna teenindavale transpordile. Keilas asuvate objektide teenindamist
tõendab kauba saatedokument
või linnavalitsuse poolt väljastatav luba.
Eelmisel sügisel valminud
liiklusauditi tulemusena sündinud uue liiklusskeemi olulisim põhimõte on väikelinna
kontseptsioon - rohkem rahulikku liiklust, kus kerg- ja autoliikluse kiiruste vahed olek-

sid minimaalsed. See põhimõte
ei soosi transiitliiklust läbi linna. Mõne kvartalisisese tänava,
näiteks Vasara tänava peaks
skeemi järgi sulgema läbisõiduks füüsilise takistusega. Ka
ei peaks tulevikus Keilas olema magistraaltänavaid.
Liiklusskeemi
koostanud
Margus Nigoli sõnul inseneribüroost „Stratum“ on Keila
liikluse suurim probleem asjaolu, et üldine liikluskeskkond
ei toeta sõnumit, mida tahetakse edasi anda märkide ja
teiste liikluskorraldusvahendite abil – tänavad on laiad, ristmikud tähistamata, puuduvad
äärekivid jne.

krooni. Suurenesid ka erialaspetsialistide ning haldusja abipersonali töötasud.
Kuna määrav roll kaadrivalikul ja haridusasutuse töö
korraldamisel on asutuse juhil,
siis kehtestab linnavolikogu
palga piirmäärad. Konkreetsed
palgasummad kehtestab asutuse juht.
Lisaks on haridusasutuse
juhil õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud
vahendite piires määrata lisatasusid, toetusi ja preemiaid.
Keila Sotsiaalkeskuse, Keila
Avatud Noortekeskuse, Maakonnaraamatukogu ja Keila
Kultuurikeskuse töötajate palgamäärade puhul on arvesta-

tud asutuste juhtide ettepanekuid ja ühtlustatud erinevate
allasutuste palgatasemeid.
Linna allasutuste tarvis
kehtestati ühtsed palgamäärad

esmakordselt. Linnavalitsuse
sõnul loob see eelduse, et samaväärse töö tegijad linna erinevates allasutustes saaksid ka
samaväärset palka.

Killukesi teistest omavalitsustest
Saue linn saab uue ja
avarama noortekeskuse
Saue linnavalitsus algatas
detailplaneeringu, mis näeb
uue noortekeskuse asukohana
ette Koondise tänava piirkonda.Värske ideekavandi järgi
kerkib multifunktsionaalne ja
võimalusterohke keskus, kus
põhirõhk on laste ja noorte
vaba aja mitmekülgsel sisustamisel.Uue keskuse ehitamiseks vajaminev raha tuleb
linna eelarvest ja toetust
soovitakse leida ka Euroopa
Liidu tõukefondidest.
BNS
Harku vallas avas uksed
Pangapealse lasteaed
Muraste külas Pangapealse
uues elurajoonis valminud
lasteaed annab lasteaiakohad
144 lapsele.
Ühekorruseline lasteaed
on kavandatud kuuerühmalisena. RTG Arhitektid OÜ
poolt projekteeritud hoone
põhilahendus on funktsionalistlik, värvikas ja lastepärane.
Siselahendus on värviküllane
ja lustiline. Rühmaruume
ühendavad terrassvarjualused,
igasse rühmaruumi pääseb ka
otse õuest. Lasteaia rajamist
sellesse piirkonda põhjendab
Muraste küla kiiresti kasvav

elanike arv.
Lasteaia ehitust korraldas
vallale kuuluv äriühing OÜ
Strantum. Ehitaja leidmiseks
korraldatud riigihanke võitis
Facio Ehituse AS.
BNS
Jüri alevikku kavatsetakse ehitada krematoorium
OÜ Kristin Matusebüroo
kavandab Jüri alevikku krematooriumi, et lõhestada veidigi
AS-ile Tallinna Krematoorium
kuuluvat monopoli, kuid kohalike ja valla vastuseisu tõttu
on ehitust edasi lükatud juba
üle kahe aasta.
7004-ruutmeetrise krundi
ostu-müügilepingule kirjutasid matusebüroo juhatuse
liikmed ja sealse arendaja
esindajad alla 2005. aasta 19.
detsembril. Kui valla esindajatel tekkis lisatingimusi krematooriumi kõrvale jääva krundi
osas, tehti projekti nõutud
kohandused, kuid pärast seda
on vald detailplaneeringute
kinnitamise peatanud. Samuti
ei meeldi krematooriumi rajamine lähedal asuva Andrekse
elurajooni elanikele.
EPL
Sauel alustab Gordoni
perekool

Saue linnas hakkab toimuma kursus, mis tutvustab
Thomas Gordoni metoodikat.
Gordoni Perekooli eesmärgiks
on aidata lapsevanematel
omandada suhtlemisoskusi,
mis toovad kaasa õnnelikumad suhted vanemate, laste
ja teiste nende jaoks oluliste
inimeste vahel. Tegemist on
praktilise kursusega, kus
õpetatakse inimesi paremini
mõistma oma suhteid ümbritsevatega ja neid soovitavas
suunas kujundama, ilma
seejuures võimu ja vägivalda
kasutamata. Loe veel juurde
kodulehelt www.sinamina.ee
www.saue.ee
Harjumaale jääb vaid üks
metskond
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) rakendab 1.
juulist uut juhtimisstruktuuri,
mis tähendab, et Harjumaale
jääb vaid üks metskond.
RMK uue juhtimisstruktuuri kohaselt jääb senise 63
metskonna asemel alles 17 –
Ida-Virumaale ja Pärnumaale
kaks ning teistesse maakondadesse üks metskond.
Harjumaa metsaülemaks
kinnitati praegune Paunküla
metsaülem Andrus Kevvai.
RMK

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

Alates tänasest, 22.veebruarist saab ka Keilas annetada raha Vabadussõja
monumendi heaks. Korjanduskast asub Keila Linnavalitsuse infoletis Keskväljak
11 hoone I korrusel.
14. veebruari seisuga on
Vabadussõja Võidusamba
rajamiseks
annetuskontodele kantud 619 434.32
krooni. Lisaks nimetatule
on tehtud annetusi ka Kaitseliidu malevates paiknevatesse annetuskastidesse.
Keila korjanduskasti panid
esimesed rahatähed Keila linnavalitsuse töötajad.
Korjanduskast liikus esimesel Keila päeval ka vabadusvõitlejate iseseisvuspäeva
aktusele Keila Algkoolis ja
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktusele
Keila Kultuurikeskuses.
Annetusi
monumendi
rajamiseks saab teha järgnevatele kontodele:
221037774285
Hansapangas
10220074488017
SEB Ühispangas
Saajaks märkige:
SA VABADUSE
MONUMENT
Selgituse reale: Annetus
Vabadussõja võidumonumendi püstitamiseks.
Lisainformatsiooni saab
http://www.vabadusemonument.ee/
Keila gümnaasium avab
uksed
Neljapäeval, 6. märtsil toimub Keila Gümnaasiumis avatud uste päev, kuhu oodatakse
kõiki oma õpilaste vanemaid.
Päeva jooksul (8.15-16.00)
on võimalik külastada oma
laste tunde ning vestelda õpetajatega, samuti saab külastada kooli muuseumi ja raamatukogu.
Kell 18.30 toimub aulas infotund õppimisest Keila Gümnaasiumi gümnaasiumiosas 9.
klasside lõpetajatele ja nende
vanematele.
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keila linnavalitsuses
Ehitusload

Kruusa 15 asuva
5-korruselise korterelamu
rekonstrueerimiseks. OÜ
Varahooldus taotluse järgi
kavatsetakse 45 korteriga
elamu fassaadide rekonstrueerimise käigus hoone
soojustada, vahetada trepikodade aknad ja välisuksed,
asendada amortiseerunud
rõdud uute teraskonstruktsioonis rõdudega;
elektroonilise sidevõrgu ehitamiseks Haapsalu
maantee maa-alale Barsbüt-

teli tänavast kuni Keila valla
piirini. Tegemist on Keila
linnas asuva Elion Ettevõtted AS-i Keila – Lehola – Vasalemma elektroonilise sidevõrgu ehituslõiguga;
Keila Muusikakooli
territooriumil
Haapsalu
mnt 25 asuva varisemisohtliku amortiseerunud kuuri
lammutamiseks. Hoone tagasein on juba kohati varisenud, osaliselt on hoone
lammutamist
alustatud
Ohtu tee poolsest otsast.

keila linnavolikogus
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Kontrolliti riigilippe
Iseseisvuspäeval korraldas
politsei reidi, mille käigus
kontrolliti riigilipu heiskamist
Keila linnas.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Madis Melzari hinnangul
oli olukord masendav: „Üksikuid aadresse välja tooma ei
hakka, aga kõige hullem oli
olukord Loode-Keila elamurajoonis, kus 2/3 majadest polnud lippu heisatud. Kuid ega
teised linnaosad paremad polnud.“
Kõige parem oli Keila linnas
olukord Eha tänaval, kus kõigil
majadel olid lipud heisatud.
Samas meenutas Madis
Melzar, et Eesti lipu seaduse ei

nõua vaid lipu heiskamist, vaid
ka seda, et lipp peab olema puhas ja terve, millist nõuet rikkusid paljud majaomanikud.
Vastaval karistusseadustiku
§ 271 on riigilipu kasutamise
korra rikkumise eest võimalik
määrata rahatrahv 6000 kr või
arest. Nii kaugele siiski ei mindud. Rikkujatega vesteldi ning
neile tehti suuline hoiatus ja
selgitati Eesti lipu seaduse
nõudeid.
Madis Melzar: „Lipu heiskamine on kohustuslik ainult 3
päeval aastas. Üritame siis olla
hoolikad ja austame Eesti lippu ja meie pühi.“

meeldetuletus

Eraisikutel on lipu heiskamine kohustuslik
kolmel lipupäeval:
- iseseisvuspäeval,
- võidupühal ja
- taasiseseisvumispäeval.
Kõikidel lipupäevadel – neid on kokku 13 – on lipu heiskamine kohustuslik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele.

Krimiuudised
Politsei
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12. veebruari öö jooksul
murti ukse kõveraks väänamise teel sisse Linnamäe tee 6
angaari, kust varastati keevitusaparaat, kolm ketaslõikurit,
kõrgusmõõtja koos vastuvõtjaga, nurgasaag, elektrikeevitusaparaat, neli akudrelli.
15. veebruaril murti Pae 13
maja juures parempoolse esiukseklaasi lõhkumise teel sisse
sõiduautosse VW Passat ja varastati GPRS seade ning piljardikomplekt.
15. veebruaril varastati Vasara 8 maja juures sõiduautolt
Mercedes Benz mõlemad küljepeeglid.
15. veebruari öö jooksul
varastati Luha 13 maja ees

mustalt sõiduautolt Mercedes
Benz mõlemad küljepeeglid.
16. veebruaril varastati
Põhja 10B maja juures sõiduautolt Mercedes Benz vasakpoolne küljepeegel.
18. veebruaril peeti Keskväljak 8a juures kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
23. veebruaril peeti Tuula
tee ja Kalda tn ristmikul kinni
joobes juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus
24. veebruaril varastati
Ülejõe tee 2 töökoja ruumidest
ja autodest telerid, erinevad
tööriistad, mobiiltelefon Nokia,
sõiduki dokumendid, liikluskindlustuse poliisid, 2 EV passi
jt esemeid.
24. veebruaril tungisid
Keva tanklas kannatanule kal-

lale mitu noormeest. Üks noormees lõi ühe korra selja tagant
avaldajat rusikaga pea piirkonda, mille tagajärjel kannatanu
kukkus. Seejärel peksid tundmatud maaslamajat jalgadega
kõhtu ja keha piirkonda, tekitades selle teoga füüsilist valu.
Lööjate isikud on politseile teada ja nende suhtes alustati kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 36 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
g4s

1911

11. veebruaril kell 10.20 -

Luha 13 maja juures jäi jalgrattur auto alla, kutsutud politsei
ja kiirabi.
17. veebruaril kell 04.50 Luha tn 13 juures lärmav noorte seltskond, peale märkust
noored lahkusid.
22. veebruaril kell 18.25 Kooli tn 7 ees keset teed lamab
vanem mees (surnud), kutsutud politsei ja kiirabi.
22. veebruaril kell 21.00 Keila haigla juures estakaadile
kogunenud noorte lärmakas
jalgratturite kamp, tehtud märkus ja saadetud laiali.
23. veebruaril kell 01.40 Keila Gümnaasiumil lõhutud 3
välimist akent.
24. veebruaril Jaama kaupluse kõrval lõhutud VAZ 2101
esiklaas.
		

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новая схема движения
Кейлаское городское
правительство утвердило новую схему движения транспорта в городе и установило новые
ограничения на проезд
большегрузных автомобилей через город.
Начиная с 1 марта, на
всех подъездных к городу дорогах будут
установлены знаки, запрещающие въезд в город большегрузным автомобилям более 3,5 т.
К запрещающим знакам будут добавлены
таблички с надписью
«Кроме обслуживающего город транспорта». Город предлагается
объезжать
по
обозначенному знаками маршруту через
Нийтвялья. В основе
новой схемы движения
лежит концепция организации
движения
транспорта в пределах
маленького города –
более спокойное движение
небольших
транспортных средств
и минимальная скорость. В ближайшем
будущем
некоторые
улицы (например, улица Вазара), ведущие в
жилые кварталы, будут
оборудованы препятствиями, запрещающими проезд. (стр. 3)
Новости городского правительства
Выданы следующие
разрешения на строительство:
•
на реконструкцию
пятиэтажного
дома по адресу Крууза,
15;
•
на
прокладку
сети электронной связи
на участке от ул. Барсбюттель до границы
Кейлаской волости;
•
на снос сарая на
территории Кейлаской
музыкальной школы.
(стр. 4)
Вопросы и ответы
На вопрос городского
газетного форума: кто
должен отвечать за то,
чтобы в городе была бы
доступна квалифицированная медицинская
помощь? - отвечает

председатель городского собрания Андрус
Лоог. (стр. 2)
Fragile – в городском центре культуры
6 марта в Кейласком
центре культуры будет
открыта выставка работ
учеников, гостей и руководителя
художественного
кружка
Fragile. Выставка будет
работать в течение месяца. (стр. 6)
Анонс!!!
13 марта в Кейласком
центре культуры состоится показ спектакля
Русского
Драматического театра «Детектор
лжи» по пьесе драматурга В.Сигарева.
Молодой драматург
смотрит на мир в крошечную щелку занавеса сплошной тьмы и
безнадежного отчаяния
и все-таки видит застенчивый свет надежды. Своих героев он
подбирает на дне жизни и помогает им подняться.
В нынешней эстетической и нравственной
неразберихе театры не
так уж часто рискуют
ставить пьесы современных авторов. И всетаки в 2005 году режиссер
нашего
театра
Эдуард Томан решился
на такую постановку;
«Детектор лжи» - название, которое можно
трактовать в самом широком смысле, ибо в
произведении
идет
речь о поисках правды
– в жизни, в судьбе, в
отношениях.
Автор и режиссер настаивают на том, что
конкретная реальная
правда может противоречить абстрактной истине, и они на стороне
именно этой правды,
какой бы сомнительной
она ни была. Поскольку
они рассказывают историю, а не занимаются
морализаторством.
Начало спектакля в
19.00. Цена билетов:
100 и 90 крон.

Esita küsimus Keila
konstaablile
Küsimusi ootame e-posti aadressil
leht@keila.ee või Keila Lehe toimetusse.

Päevakorral
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huvitav teada

Keila haridus - küsimused ja vastused

Loe ka:
Miks
Keila
Hariduse
Sihtasutus?
25.01.2008
Kes suunavad Keila Hariduse Sihtasutuse
tegevust? 01.02.2008
Parima väikelinnakooli lähteülesanne.
08.02.2008
Kuidas saab lähteülesandest kool?
15.02.2008
Tehtud otsused 22.02.2008
doris@keila.ee

Keila on juba mõnda aega
liikunud linna arengukavas
kirja pandud eesmärgi suunas,
nimelt sihiga ühendada Keila
Algkool ning Keila Gümnaasium üheks kooliks. Ühendamise järgmise sammuna tegi
Keila linnavolikogu teisipäeval
otsuse (otsuse tekstiga saab
tutvuda leheküljel 4) lõpetada
31. augustiks 2008 Keila Algkooli ning Keila Gümnaasiumi
tegevus.
Kõik Keila Gümnaasiumi ja
Keila Algkooli lepingutest
(sealhulgas
töölepingutest)
tulenevad õigused ja kohustused antakse üle Keila Hariduse
Sihtasutusele. Töölepingute
üleandmisel muutub õpetajate
ja teiste töötajate tööandjaks
Keila Hariduse Sihtasutus.
Ühtlasi peab Keila Linnavalitsus tagama Keila Gümnaasiumi ja Keila Algkooli õpilastele võimaluse jätkata alates 1.
septembrist 2008.a õpinguid
Keila Hariduse Sihtasutuse
loodavas koolis.
Sellega saab Keilast ilmselt
ainuke linn Eestis, mille ainuke munitsipaalkool on venekeelne gümnaasium – Keila
Hariduse Sihtasutuse poolt
loodav kool hakkab toimima
erakooli seaduse alusel.
Mis muutub aga tegelikkuses õpilase, lapsevanema ning
õpetaja jaoks, kui munitsipaal-

Uue kooli lõunapoolne vaade

koolide asemel alustab tegevust erakool? Selgitab Keila
linnavolikogu esimees Andrus
Loog.
Kui Keila Gümnaasiumi ja
Keila Algkooli tegevus lõpetatakse, kuidas siis Keila
lapsed edaspidi haridust
saavad?
See otsus on üks mitmete
otsuste ahelas, millega me viime ellu Keila linna arengukava
ja soovi muuta hariduse andmine Keilas paremaks.
Keilast ei kao haridus ära,
niikua kui siin linnas on lapsi,
kes soovivad koolis käia. Me
anname lihtsalt Keila Hariduse
Sihtasutusele üle ühe kohaliku
omavalitsuse kohustuse – anda
kooliharidust. Nõukogude aja
jäänuki – hallatava asutuse –
asemel hakkab selle kohustuse
täitmisega tegelema uus kool.
Erakool, mis on pealegi linna
poolt asutatu ning seega täielikult linna kontrolli all, on lihtsalt üks hariduse andmise võimalikke viise.
Iga algus on alati millegi
lõpp. Parem on seda otsust
vaadata mitte kui millegi vana
lõppu, vaid kui uue algust.
Lapsevanemana arvan, et
kui erakooli asutamisega ei
kaasne õppemaksu, hariduse
tase on hea ja lapsed saavad
kooli lõpetamisel aktsepteeritud paberi, millega saavad jätkata õpinguid kõrgkoolis, siis

Keila algkool
iga korrastatud struktuur on
parem kui nõukogude aja jäänuk.
Millised muudatused toob
koolide tegevuse lõpetamine ning erakooli alustamine
endaga kaasa õpetajatele?
Tublidel õpetajatel ei ole
mingit alust tunda hirmu oma
töökoha säilimise pärast – ega
erakoolgi ilma õpetajateta toimida saa.

foto: märt lillesiim

Õpetajate töölepingud ja
muud vajalikud lepingud antakse vastavalt volikogu otsusele üle sihtasutusele. Ühtegi
õpetajat lahti ei lasta ja kõik
töölepingud antakse üle samadel tingimustel, nagu need on
sõlmitud praeguste koolidega.
Ka õpetajate tööstaaž ei katke.
Kuna 2009. aasta sügiseks
valmib loodetavasti ka uus
koolimaja, siis õpetajate töötingimused hoopis paranevad.

allikas: ansambel

Lühidalt
Keila Gümnaasiumi
OÕV konverentsil
„Noorte vabariik”

Keila eestikeelsed koolid ühendatakse

doris matteus

5

Juba täna on Saksamaal
sündinud ja Eestis mitu aastat
õpetajatööd teinud inimesed
pöördunud sihtasutuse poole
pakkumisega koostööks. On
selge, et korrastatud, toimiva
ning samas paindliku struktuuri loomisel soovib järjest
rohkem hingega õpetajaid anda
oma panuse laste õpetamisse.
Kas erakool toob kaasa
õppemaksu ning tasulise hariduse?
Ei, riikliku õppekava järgne
õpe peab olema tasuta. Õppemaksu riikliku õppekavaga
määratud osas kindlasti ei tule,
kohalik omavalitsus peab selle
tagama.
Küll aga on õppemaksu
kehtestamine teatud täiendava
õppe puhul üks võimalus. Kui
ikka süvaõpe nõuab täiendavaid vahendeid, mida linnaeelarvest ei ole võimalik leida, ja
lapsevanemad on nõus finantseerima, siis saab erakool
hõlpsasti seda võimalust kasutada. Erakooli tuleb seega vaadata kui võimalust soovijatel
legaalselt saada süvendatud
teadmisi - me ei pea järgima
Tallinna mõningate eliitkoolide poollegaalseid rahakogumismeetodeid.

Keila Gümnaasiumi Õpilasomavalitsusel avanes suurepärane võimalus osaleda Pärnus
toimuvatel Eesti Vabariigi
90.aastapäeva pidustustel
ning konverentsil “Noorte
vabariik”.
23.veebruari varahommikul
sõitis grupp noori Pärnusse,
et tähistada üheskoos Eesti
Vabariigi 90.aastapäeva. Kohale jõudes saime osa võtta Eesti
Vabariigi väljakuulutamise
monumendi avamisest ning
kaasa elada EV Kaitsejõudude
paraadile.
Peale paraadi olime kutsutud Pärnu kontserdimajja, kus
toimus konverents “Noorte
vabariik”. Kohale oli tulnud
üle 500 noore. Konverents
algas hümni laulmisega, peale
mida tervitasid kokku tulnud
noori Eesti Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves ning
Pärnu linnapea Mart Viisitamm. Kogu üritust modereeris teleajakirjanik Märt Treier,
kes vallutas noorte südamed
oma isiksusega.
Esimesena astus meie
ette visionäär Linnar Viik,
kes rääkis meile globaalsest
ühiskonnast. Ta rõhutas, et
edukad on need, kes ideid ellu
viivad ning kes suudavad oma
silmapiiri laiendada, et näha
maailma suuremana.
Järgmisena esines EBSi
õppejõud Tiina Tšatšua, kes
rääkis meile unistustest ja
nende täitmisest. Ta oli endaga kaasa võtnud ka MTV Eesti
turundusjuhi Karoli Hindriksi, kes oli omakorda kaasa
võtnud ansambli Bedwettersi
solisti Joosep Järvesaare, et
motiveerida meid inimesega, kes uskus ja unistas oma
bändi võidust MTV Euroopa
auhinnagalal.
Viimasena astus lavale
kõigile teada-tuntud laulja
Chalice, keda klaveril saatis
Jürmo Eespere. Chalice laulis
noortele mõtterohkeid laule
ning laulude vahepeal ütles,
et üks raamat nädalas on maksimaalne kogus lugemiseks
ning et 7 inimest päevas on
piisav kogus suhtlemiseks.
Peale väikest vaheaega
toimus paneeldiskussioon teemal “Kas vananev ühiskond
tõrjub noori?”. Samal ajal
esines teises saalis ansambel
“Supernova”, mille järgi konverentsist osavõtjad tantsida
ning lõbutseda said.
Tagasisõidul oli noortel
ühine arvamus, et oli meeldiv
päev pidada Eesti Vabariigi
90.aastapäeva sellise üritusega.
Raili Puolokainen
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Vaba aeg
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Õpetaja autoriteet on see,
mis loeb
doris matteus
doris@keila.ee

06. märtsil avatakse Keila
Kultuurikeskuses Fragile
kunstiringi õpilaste, külaliste ja juhendaja kunstitööde
näitus. Kunstiringi juhendaja
on Tõnu Talve, kellega ka
vestlesime tema ja kunstiringi tegemistest ning sellest,
kuidas kunsti õpetada.
Fragile kunstiring tegutseb Keila gümnaasiumis
eelmise aasta oktoobrist,
seega on tegemist üsna uue
algatusega. Milles seisneb
selle kunstiringi eripära?
Fragile kunstitunnis
toimub õpilaste eelhäälestus
maalimisprotsessiks muusika ja muusikast lähtuvate
impulsside kaudu. Visuaalne
ning heliline impulss on üsna
võrdsed, üks toetab teist ja
üks tingib teise. Töötatakse
lähtuvalt muusika rütmidest
ja tämbritest, kompositsioonist, arendustest.
Võib öelda, et tegemist on
polüfoonilise lähenemisega
– mitu aistingut töötavad korraga, mille tulemusena tekib
kompleksne realisatsioon.
Loomiseprotsess on näitusel ka videos näha.
Mis muusikat kasutate?
Väga erinevat. Muusika
peaks olema võimalikult abstraktne, mis annab mõtlemise
ja ettekujutamise võimaluse.
Sobib nii klassikaline muusika, kammermuusika kui ka
rokkmuusika. Kammermuusikast näiteks Erkki-Sven Tüüri
teosed, intellektuaalse kitarrimuusika juures mainiksin
Robert Jürjendali nime. Linkin
Parkil on näiteks väga oluline
visuaalne sõnum. Üllatavalt
hästi töötab ka klubimuusika.
Loomulikult ei suru ma
oma maitset ega lähenemist
õpilastele peale, nad ise valivad muusika.

Matkates vabariigi
sünnipäevale
karmo tihane

Kas sellise kunstitegemise viisi juures on eeltingimuseks pillimänguoskus,
musikaalsus?
Usun, et tugevad visuaalsed kujutajad omavad tihti ka
tugevat, kuigi välja kujunemata potentsiaali muusikalise
instrumendi mängimisel.
Oled kunstiõpetaja, kes
kasutab oma töös tavapärasest erinevat meetodit.
Mis on Sinu arvates kõige
tähtsam kunsti õpetamise
juures?
Õpetaja roll on eeskätt
julgustamine. Töötan palju
sel printsiibil, nagu töötavad
õpilastega pilliõpetajad - natuke näitavad, natuke sekkuvad
ja siis lasevad ise tuuseldada. Põhiline on, et ei tekiks
valge paberi ehk tühja pinna
ehk loomiskartust. Hirmu ja
krambi äravõtmine on kõige
olulisem asi üldse. Tundub,
et muusika kaudu on krambi äravõtmine noortel kõige
lihtsam.
Samal ajal on õpilaste kujutus- ja väljendusviisid minu
jaoks väga suureks abiks,
aitäh neile selle eest. Nad ei
saa vahel aru, kui palju ma
nende loomingust tegelikult
ammutan enda loomingule
väljendusjõudu.
Siiski tuleb meeles pidada,
et Fragile kunstiringi puhul on
tegemist süvalähenemisega,
tavatund on ikka tavatund.
Mida on siis tavaõpetuse puhul võimalik teha, et
õpilastes kunsti vastu huvi
äratada ning loomishirmu
ära võtta?
Õpetaja isiksus ja autoriteet või selle puudumine on
see, mis loeb.
Olen vanemate õpilaste
hinnanguist kuulnud, et
liigne teoretiseerimine ja
kuiv analüüs või ülevaade
on talumatult igav ja tekitab
tõrke igasuguse kunsti vastu.

keila avatud noortekeskuse töötaja

foto: keila kultuurikeskus

Loomulikult ei tohi ka mängulisusega minna tobedaks
ega ennast unustada. Kuigi
vahel on see huvitav, seda
eriti vanemate õpilaste puhul
- hilisteismeliste mõtted on
väga harivad ja valgustavad,
õpetajal on ainult vaja silmi
lahti hoida.
On sügavalt inimese individuaalsuses kinni, millega noor
kunsti üldse vastu võtab, kui
võtab - kas analüütiliselt või
emotsionaalselt, tundeliselt.
Milliseks hindad kunsti
õpetamise taset Eestis
üldiselt?
Olen osalenud ettekannetega mitmel kunstiõpetajate
maailmakongressil ning näi-

nud, mis toimub mujal. Eestis
tehakse nii mõndagi asja väga
hästi, on väga võimekaid
õpetajaid - jahmataval kombel
ja õnneks. Tihti aga lähevad
parimad koolist ära, kuna ei
ole võimalik ära elada ainult
õpetajatööst. Ainult missioonitundest ei saa tööd teha.
Tihti on õpetajate hulgas sel
põhjusel ka vähemvõimekaid
inimesi. Kuidas nõiaringist
välja murda, on põhiküsimus.
Tõnu Talve palus edastada
oma tänu Keila linnavalitsusele, kultuurikeskusele ning
koolile, kes on teda tema
tegevuses usaldanud ning
toetanud.

keila gümnaasiumi kunstiõpetaja

Fragile kunstiringi õpilaste,
külaliste ja juhendaja kunstitööde näitus avatakse Keila
Kultuurikeskuses 06. märtsil
2008. aastal kell 16.30.
Näitust aitasid ette valmistada gümnaasiumi õpilased
Marianne Orusalu, Kristjan
Vaikla, Irina Shevchenko,
Marina Shevchenko, Margot
Võigas, Steven Rätsep, Jaanus

foto: bigphoto.com

keila leht
leht@keila.ee

Fragile Keilas
tõnu talve

Kuidas võtta vastu kaua
oodatud Eesti Vabariigi 90.
juubelit? Kodus magades?
Loomulikult mitte. Üks
korralik Eesti noor otsib üles
matkakepi ja ajab seljakoti
kurjaks, ehk siis otsib üles
matkamiseks vajaliku varustuse. Te küsite kindlasti miks?
Vastus lihtne - 23. veebruari
õhtul leidis aset Saue Noortekeskuse korraldatud öömatk
„Matkates Vabariigi sünnipäevale”. Laokülla oli kokku
tulnud 48 noort nii Sauelt,
Nissilt, Keilast ja teistest
siiapoole Tallinna jäävatest
noortekeskustest.
Jalutuskäik mööda met-

sasihte lõppes mere ääres
väikese hernesupi ja teega.
Tehti üles ka lõke ja võeti üles
laulujoru Eesti auks. Edasi
kulges matk mööda merekallast, kus olukord muutus juba
huvitavamaks, sest rannale
oli kukkunud paekivi tükke
ja seal kasvas ka puid, mille
tõttu pidi vahepeal liikuma ka
mere ja maismaa piiril, vältides laineid. Kuigi grupp venis
ekstreemsetes oludes päris pikaks, jõudsid kõik siiski ilusti
lõpppunkti Klooga- Rannas.
Matk oli mõnus vaheldus
igapäeva rutiini. Suurimad
tänud Saue Noortekeskusele
selle korraldamise eest. Järgmine kord soovitame kõigil
võimaluse avanedes selline
üritus kaasa teha.

Aaslaid, Jaanek Aaslaid, Roger
Anari, Arti Roosenberg, Kristiina Kruup, Jessica Viinamägi, Kätlin Ahu, Kadri Onemar,
kelle joonistusi ja maale võib
samas näha.
Muusikat (kitarr ja elektroonika) teeb Robert Jürjendal, videot Urmas Sepp.
Külalistena esitavad oma
fotosid Teele Tuuna ja NeemeToomas Raet. Näitust saab
külastada kuu aega.
Olete kõik oodatud!

Pühapäevasel aktsioonil
„Kõik koos ümber maailma“
osales Keila Terviseradadel
106 inimest, kes läbis 578,5
kilomeetrit.
Kõige pikema distantsi läbis Keilas jalgrattaga Karl Lell
- 35 km. Pikim jalgsidistants
oli Margiti 26 kilomeetrit.
SA Eesti Terviserajad
kutsusid kõiki eestimaalasi
24. veebruaril sportlikult
tähistama Eesti Vabariigi
90. sünnipäeva, osaledes üle
Eesti terviseradadel toimuval
sportlikul rekordiüritusel
„Kõik koos ümber maailma“.

Üritusest oodati osa võtma
kõiki suusatamist või tervisejooksu ja –kõndi harrastavaid
inimesi, läbitud distants pandi
kirja. Kokku läbiti Eestis enam
kui neljakümnel terviserajal
ligikaudu 20 000 kilomeetrit.
Keilas korraldas ürituse
SA Keila Terviserajad, keda
abistas Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse tudeng
Raili Friedemann. Tankimäe
ümbruses oli avatud tähistatud 2,9 ja 4,5 kilomeetri
pikkune rada.
Keila osales aktsioonis ka
möödunud aastal, kui 200
suusatajat läbis 2070 kilomeetrit.

NÄDALAVAHETUS KEILA TERVISEKESKUSES
1.märtsil kell 11.00
KEILA TERVISEKESKUS

Koolispordiliidu VÕIMLEMISFESTIVAL
Üritus on tasuta!

2.märtsil kell 9.00

Eesti Meistrivõistlused 10 tantsus
18.30 - Võistluste pidulik osa

Tavapilet 180,-; õpilasele 130,-

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
“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

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
“OMA NÄGU 2008”
Keila Gümnaasiumi
Galakontsert
14.märts kell 14.00
Keila gümnaasiumis
Põhja 8, Tel: 6045290 e-post:
kool@keila.edu.ee

Palju õnne!

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
„MUDILASE IMETAMINE JA
VÕÕRUTAMINE”
Sünni—ja Imetamise Tugiühingu loeng
6.märtsil kell 15.00, hind perele
25.Hiirekese mängutoas
Juttu räägib ja küsimustele
vastab imetamise nõustaja
Jana Kima
Registreeruda pole vaja.
Haapsalu mnt 31, Tel:
5270908, www.hiirekese.ee

sport
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

Sündinud
05.02.2008 		
14.02.2008 		
18.02.2008 		
20.02.2008 		
20.02.2008 		

Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja, väljaõppevõimalus, kontakt 6747567.
Keilas asuv toitlustusettevõte otsib oma meeskonda tegevjuhti ja peakokka. Pakume
head motivatsioonipaketti, korralikku palka. Mob: 56216616
(Monika) või e-mail:
monika@handler.ee.
Paldiski Lasteaed Naerulind
ootab oma sõbralikku kollektiivi:
- juhataja asetäitjat õppe- ja
kasvatustöö alal (0,5 kohta),
- muusika- ja liikumisõpetajat
(1,25 kohta),
- õpetajat (1,0 kohta),
- kahte abiõpetajat (1,0 kohta).
Palume tulla aadressil Rae

34, Paldiski 76806, Harjumaa
või helistada telefonidel 6 741
344; 58180078. Omalt poolt
pakume konkurentsivõimelist
palka ja vajadusel ka sõidusoodustust.
Rossi Sepaäri OÜ pakub
tööd sepiste viimistlejale.
Töökoht Keilas. Töötasu alates
8000.-netto. Tel: 56 58 370
Korralik ehitusmees otsib
tööd. Tel: 56 242 656

teenus
Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Tel: 58 033 448
Lõikan õunapuid, koostan
aiaplaane, nõustan aia planeerimisel ja rajamisel, haljastan
hauaplatse. Tel 5049835,
www.virkus.com/aiandus

Siim Erik Tamm
Grete Sepp
Stiven Sedman
Marianne Ristimägi
Merlin Lipstok

Avaldame kaastunne

Sügav kaastunne heale naabrile

kauaaegsele orkestrijuhile

Vahur Himbergile isa

Milvi Korsenile venna

Ain Korsen’i

Erich
Himberg’i

surma puhul Harju – KEK`i

surma puhul. Perekond Esse,

rahvamuusikaorkester

Hütt, Lehtme ja Lepp

Hilisõhtune orienteerumine „Keila O-öö“ männikus
19.märts 2008
Algus 17.30 Keila Avatud Noortekeskuses
Võistlusel saavada osaleda 3.-5. liikmelised
võistkonnad.
Osavõtjate vanuse alampiir on 14, kui võistkonnas on nooremaid võistlejaid, siis peab võistkonnas olema vähemalt üks täiskasvanu.
Lisaks noortele on osalema oodatud seiklushimulised osavõtjaid, kas täiskasvanute, perede või
ettevõtete võistkonnas.
Igal võistkonnal peab olema:
•
vähemalt 1 taskulamp (soovitame ka
varupateareid kaasa võtta);
•
täis akuga mobiiltelefon;
•
kompass.

Osavõtt on tasuta!
Täpsem info ja registreerimine:
Tel. 6099089 (Maret Pärnamets)
knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee
Registreerumine toimub kuni 17.märtsini.
Kohtade arv on piiratud!
Toetajad:
Keila Linnavalitsus
Haridus- ja Teadusministeerium

Marsruudi kogupikkus on ~ 10 km.

Koolivaheaeg möödugu lõbusalt ja tegusalt!
KEILA NOORTEKESKUS KORRALDAB

Kuulutused
Töö

7

LINNALAAGRI
Paldiski mnt. 28F 17.-20. märtsil

kinnisvara
Soovin üürida Keila linnas
või lähiümbruses korterit. Tel:
56 242 656
Müüa 1 – toaline keskküttega korter Keilas. Vajab remonti. Tel: 53 955 502
Keila Turg annab rendile
kolm kioskit, olemas vesi ja kanalisatsioon. Tel: 55 58 38 22

muu
AS KeVa autokoolis algavad
5. märtsil B-kat. autojuhikursused. Info ja reg. 6791 473.
Samal tel. reg. ka C -ja CE- kat.
autojuhikursusele.
Keila Turg võtab komisjonimüüki sõiduautosid. Tel: 55 58
38 22

Kell 10.00-16.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Mängud
Tants ja liikumine
Põnev joonistamine
Loomaaia külastamine sealse töötaja
juhendamisel
Playbox
Maskide meisterdamine ja teater
Munadepüha kaunistuste tegemine
Kokkamine

Tiia ja Kristjan!
Edu ehitagu seinad teie
majale,
Õnn kaardugu katuseks ta
kohale!
(Ämmad-äiad - urrjuhh!)
Kolleegid
sotsiaalkeskusest.

Osalemine linnalaagris : 200 krooni (hind sisaldab
toitlustamist) + 30 krooni bussisõidu raha
loomaaeda ja tagasi.
Registreerimine kestab kuni 12.märtsini. Laager
toimub piisava osalejate arvu korral.
Täpsem kava: www.keilanoortekeskus.ee
Info ja registreerimine:
Tel. 6099089
E-post: knk@keila.ee

Filmistuudio Allfilm filmib märtsi
alguses Keila Haiglas mängufilmi
“Kid ja Killer”.
Seoses sellega otsime
massistseenidesse inimesi.
Kui oled huvitatud, palun helista
telefonil 5510364.

8
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AS PROTTEN F.S.C.

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

ESINDUSKAUPLUS

Õpetajaid
Muusikaõpetajat
Liikumisõpetajat
Õpetaja abisid
Kokka
Koka abisid
Maja perenaist
Peremeest

MÜÜGIL KEVAD 2008

Keila Ehitusmarket
võtab tööle

MÜÜJA-KASSAPIDAJA
Töö kirjeldus
Klientide teenindamine ning nõustamine
ehitusmaterjalide müümisel

Pakume
Huvitavat ja vastutusrikast tööd
Kaasaegseid töötingimusi
Tööd graafiku alusel

CV ja avaldus palun saata aadressil Paldiski mnt. 33a Keila 76606,
devest@ehitusmarket.ee
Lisainfo tel. 6747 450

PROTTEN
YAYA Hollandist
UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
KAELAEHTED Saksamaalt

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

Hambaarsti

Omalt poolt pakume:
·
Kaasaegset töökeskonda
·
Konkurentsivõimelist töötasu
·
Lisateenimisvõimalust ringitöö läbiviimisega
CV palume saata e-mailile margery@mudilasmaja.ee.
Lisainfo telefonil 56460001

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 03.03.2008 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 03.03.2008 aadressile
Murru Vangla; Haapsalu mnt. 11;76102,Rummu; Harjumaa märgusõna
"peaspetsialist" või e-posti aadressil: kristel.nuume@just.ee

