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Uut linnas
Alates 1. märtsist kuni 2011.
aasta veebruari lõpuni
tegeleb Keila linna parkide
ja haljasalade aastaringse
hooldamisega riigihanke
võitnud CityHaldus OÜ.
Eelmisel nädalal said
leevendust ka tänavavalgustuse probleemid Tuula
tee raudteeülekäigul ja
Ülesõidu tänaval.
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Õpilasvahetus Hollandiga jätkub

Head
naistepäeva!

Legendi järgi kohtus pr.
Reet Merilain 1989.aasta
suvel kuskil Euroopas hr.
Harry Raemaerkesiga.
Sel aastal võõrustasid
õpilased Keila Ühisgümnaasiumist ja Keila Gümnaasiumist 18. korda oma
kodudes vahetusõpilasi
Hollandist.
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Kõik algab
esimesest sammust
Initsiatiiv on karistatav. Enamasti. Kui keegi ei
looda, et ma midagi teen, ja ma ei teegi, siis pole
kellelgi midagi märgata ja kritiseerida. Kui midagi
juba teha, siis on suur oht, et keegi siiski märkab.
Tavaliselt märkab kriitiline silm.
Samas on igasugune tähelepanu, ka negatiivne, märk sellest, et su tööd ja tegemist on tähele
pandud. Kriitikat ei tasu karta, sest see näitab, et
sind ning sinu toimetamisi on märgatud. Kui juba
märgatakse, siis ehk keegi ka kuuleb ja näeb, mida
sul on öelda.
Eelmises lehes rääkis Tõnu Talve hirmust valge
paberilehe ees ning sellest, et õpetaja peamine eesmärk on aidata õpilasel seda hirmu ületada. Tänases numbris meenutab Keila Gümnaasiumi ajalehe
Teataja senine peatoimetaja Anti Noor oma esimesi
mõtteid ajakirjanikuna, mis sisaldavad üsna sedasama mõtet – ei tohi karta mehikest sulepeaga, kes
kirjutada tahab, oma hingest välja lasta.
Ehk siis – ei tohi karta seda esimest sammu. Ning
tuleb julgustada ka teisi esimesi samme tegema.
Eriti noori inimesi. Vahel ka veidi tunnustada, et
vältida tunde tekkimist - teen või ei tee, pähe saan
ikka. Need mehikesed hinges, olgu siis sulepea või
muu vahendiga, tuleks ikka välja lasta.
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Linna juhtimine läbi sihtasutuste vähendab maksumaksja
raha kasutamise läbipaistvust
Hariduse Sihtasutusele.

martti mandel
volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees
Reformierakonna linnavõimu ajal on Keila linn asutanud
kolm sihtasutust: Keila Hariduse Sihtasutus, Sihtasutus
Keila Leht ja Sihtasutus Keila
Terviserajad. Keila Linnavolikogu võttis käesoleva aasta 26.
veebruari istungil vastu otsuse
munitsipaalkoolide
Keila
Gümnaasium ja Keila Algkool
tegevuse lõpetamise kohta
ning otsustas vastavad õigused
ja kohustused üle anda Keila

Mida see tähendab?
See tähendab, et suurt osa
linna raha kasutatakse läbi
sihtasutuste ja otsuseid selle
kasutamise üle teevad sihtasutuste nõukogud. Kui Keila linn
kohaliku omavalitsusena on
koos oma munitsipaalasutustega avaliku õiguse subjekt,
mille kohustuseks on ellu viia
avalikku ehk Keila linnakodanike ühishuve, siis sihtasutus
on eraõiguslik subjekt, mille
eesmärk on erahuvi. Kuigi
Keila linn on nimetatud sihtasutuste ainuomanik, ei laiene
sihtasutustele need riigiõigusest tulenevad nõuded, mis on
Keila linnal ja sellele alluvatel
munitsipaalasutustel.
Omavalitsuse ja sellele alluvate munitsipaalasutuste tegevus ja raha kasutamine on avalik ning selle üle võib
põhjalikumat kontrolli teostada näiteks volikogu revisjonikomisjon, aga eraõigusliku

sihtasutuse puhul selliseid
võimalusi ei ole. Sihtasutust
küll auditeeritakse ja sellel on
kohustus esitada majandusaasta aruanne, kuid kõik see
toimub eraõiguslike põhimõtete alusel. Majandusaasta
aruandes saab ülevaate sihtasutuse finantsseisust ja rahavoogudest, kuid mitte sellest,
kuidas vahendeid konkreetselt
kasutati ja millistel põhjendustel.
Miks peab maksumaksja
raha kasutamine olema võimalikult läbipaistev?
Praktika on näidanud, et
avaliku halduse läbipaistvus
on kõige parem vahend ebaotstarbekate ja kahjulike otsuste ning korruptsiooni vastu. Kohaliku omavalitsuse
puhul on omavalitsuse elanikud valinud grupi inimesi osutama neile haldusteenust ning
andnud neile selleks läbi maksude kasutada rahalised vahendid linnaeelarve näol. On

iseenesest mõistetav, et nende
vahendite kasutamine peab
olema võimalikult transparentne.
Paraku ei ole Keila linn ainus omavalitsus, kus linna
raha kasutatakse läbi sihtasutuste. Sellest hoolimata peaksid linnajuhid eelpool nimetatud ohtude tõttu otsima
alternatiivseid võimalusi munitsipaalasutuste kasutamise
näol. Kui siiski leitakse, et
sihtasutuse kasutamine on
kõige otstarbekam, peavad
sihtasutuste nõukogud olema
poliitiliselt võimalikult tasakaalustatud või tuleb leida
mõni muu lahendus, kuidas
tagada sihtasutuste raha kasutamise piisav läbipaistvus ja
linnakodanikele kontroll nende tegevuse üle. Samuti võiks
Reformierakond selliste suurte
otsuste tegemisel arvestada
rohkem nii teiste erakondade
kui ka asjasse puutuvate huvigruppide seisukohtade ja arvamustega.

arutelu

Miks me teeme sihtasutusi?

andrus loog

doris matteus

keila linnavolikogu
esimees

keila linnavolikogu
rahanduskomisjoni
esimees

Eelmise sajandi viimase
kümnendi keskel suudeti suur
osa riigiasutusi muuta kas aktsiaseltsideks, osaühinguteks
või avalik-õiguslikeks asutusteks (Tartu Ülikool, Rahvusraamatukogu,
Haigekassa).
Arvatavasti pärineb muutmiseelsest ajast ka väide, et riik on
halb peremees. Mingil põhjusel on asi jäänud pidama kohaliku omavalitsuse halduses
olevatele asutustele normaalse
vormi leidmise osas. Ju pole
see olnud nii oluline.
Tegelikult ei ole mitte riik
ega linn halb peremees, vaid
küsimus seisneb hallatava asutuse struktuuris ning otsustusprotsessis. Nimelt on halla-

Keila nädalaleht

tava
asutuse
puhul
ebakonkreetne ning seega ebaselge nii vastutus kui otsuste
tegemise protsess – tegemist
on ühest küljest iseseisva üksusega, millel samas aga igasugune iseseisvus puudub. Vastutus hajub ning taandub tihti
nn poliitilisele vastutusele. Samuti on eelarveline asutus
juba oma olemuselt suunatud
kulutamisele ning seega ebaefektiivsusele. See ei ole kellegi süü, vaid tuleneb hallatava
asutuse kui tegevusvormi eripärast.
Oleme leidnud, et Keilas
peaks senisest rohkem püüdma mitte asjadega tegeleda,
vaid ka tulemusi saavutada.
väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Selleks on vajalik tulemusele
suunatud
ning
efektiivne
struktuur, kus on selge vastutus ning otsustusprotsess.
Sihtasutus ehk juriidiline isik,
mis on loodud teatud eesmärgi
saavutamiseks, on selleks väga
sobiv. Läbi nõukogu on linnal
täielik kontroll sihtasutuse tegevuse üle, samal ajal on selge
ka vastutus - sihtasutuse nõukogu ning juhatus vastutavad
isiklikult oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju
eest.
Sihtasutus võib oma tulusid
kasutada üksnes põhikirjaliste
eesmärkide
saavutamiseks
ning sihtasutuse iga-aastane
auditeerimine on kohustuslik.
Samuti peab linna poolt asutatud sihtasutus oma majandustegevuses kinni pidama Riigihangete seaduse sätetest,
muuhulgas neist, mis käsitlevad riigihangete korraldamise
üldiseid põhimõtteid – läbipaistvus, konkurents jne.
Mis siis muutub avaliku
raha kasutamises? Kontroll
selle üle muutub pidevaks, kohustuslikuks ja professionaalseks. Organisatsioonid saavad
selge otsuste ja vastutuse ahela. Eeldus, et valimistel saadud

hääled ja seeläbi saadud koht
volikogus teevad inimesest
teadja ja oskaja kõigil aladel,
eriti aga juriidikas ja raamatupidamises, on ekslik. Seetõttu
kasutab ka revisjonikomisjon
hallatavate asutuste kontrollimiseks audiitorite abi. See
kontroll on aga juhuslik ja pisteline.
Tõsi, struktuuri muutmine
toob kahtlemata kaasa uued ja

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

keerukamad ootused revisjonikomisjonile. Peab ju hakkama
üksikute lepingute kontrollimise asemel hindama oluliselt
komplekssema teenuse ostmiseks kulutatud rahasummade
kasutamist. Leiame, et täna,
kui linna raamatupidamise
õigsus kuulub niikuinii kontrollimisele sõltumatute spetsialistide – audiitorite – poolt,
peakski revisjonikomisjoni roll

nihkuma
raamatupidamise
kontrollimiselt tegevuse sihipärasuse ning kulutuste otstarbekuse hindamisele. Linnavara kasutamise sihipärasuse
hindamiseks ei piisa sellest,
kui kontrollida üksikuid lepinguid, pigem tuleks senisest
rohkem tähelepanu pöörata
tehtud sammude tegelikule tulemusele.

Foto: märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Murru töötajad pidasid kinni
keelatud esemetega kooliõpetaja
bns

kommentaar

Murru Vangla julgeolekutöötajad pidasid sel nädalal
hommikusel tööletulekul kinni üldhariduskooli õpetaja,
kelle käekotist leiti keelatud
esemeid.
Murru julgeolekuosakonna
töötajad leidsid õpetaja Irina
käekoti topeltpõhja vahelt 5
mobiiltelefoni, 2 handsfree
seadet, mälupulga ja telefoni
akulaadija.
Murru Vangla direktor Toomas Ernits tunnustab Murru
julgeolekutöötajate
tublit
tööd. “Esemed avastati meie
julgeolekuametnike analüüsi
ja jälitustegevuse tulemusena,
nii et see igati tunnustust vääriv töövõit,” ütles Ernits.
Ernits rõhutas ühtlasi, et
varem või hiljem peetakse niimoodi kinni kõik rikkujad.
“On vaid aja küsimus, kuni
Murrus võetakse vahele kõik
seadust ja vangla sisekorda
rikkuda üritavad isikud. See ei
ole selline asi, mille puhul
kaastöötajad võiksid vahel silma kinni pigistada,” kinnitas
Ernits.
Irina andis Murru Vangla
kinnipeetavatele tunde üldharidusõppe raames.

tanel mõistus,
keila linnapea
Kahjuks on tegemist
KÜG õpetajaga, kes õpetab
ka vanglakoolis. Praeguseks hetkeks õpetaja Irina
Kerimova Keila Ühisgümnaasiumi vanglaõppes
enam ei õpeta. Talle on
määratud ka kooli direktori

poolt noomitus ning lõpliku
otsuse tema jätkamisest
Keila Ühisgümnaasiumis
saab teha pärast kõikide asjaolude selgitamist, pärast
kriminaalmenetluse lõppu.
Loomulikult vastutab
nii kooli maine kui oma
töötajate eest asutuse
juht. Tööandja esindajana
olen teinud Keila Ühisgümnaasiumi direktorile
arupärimise, milles soovin
täit ülevaadet juhtunust
ning põhjustest, miks sellest
otsekohe ei informeeritud.
Peale info saamist saan
teha järeldusi ning sellest
lähtuvaid otsuseid.

Põhja Ringkonnaprokuratuur on alustanud kuriteo täp-

semate asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetluse.

Keila Ühisgümnaasiumi
juurde loodi vanglates haridust andvad osakonnad,
kui vanglahariduse reformi
käigus anti üldhariduse
korraldamine kõikides
vanglates üle piirkondlikele gümnaasiumidele või
täiskasvanute gümnaasiumidele.
Vanglaharidust annavad

kooli omaette osakonnad, mis täna paiknevad
Rummul ja Harkus. Osa
õpetajaid õpetab vaid vanglaõppes, teised on samas ka
tavakooli õpetajad.
Keila abilinnapea Eike
Käsi sõnul on seni töö hästi
sujunud, vanglaõppe süsteem on hästi käivitunud.

Keila Gümnaasiumi ajaleht ”Teataja”
tähistas sünnipäeva
leht@keila.ee

Keila Gümnaasiumi ajalehe
Teataja esimene number ilmus
9 aastat tagasi, 24. veebruaril
1999. aastal. Ajaleht kajastab
eeskätt koolieluga seotud uudiseid ning teemasid.
Teataja senine peatoimetaja
Anti Noor meenutab Keila
gümnaasiumi kodulehel: „Ma
mäletan, kui ma esimest korda
Teataja uksest sisse astusin,

Lühidalt
Gümnaasiumis jagatakse „Oma Nägu”
preemiaid

“OMA NÄGU” on Keila Gümnaasiumi õpilaste
loominguliste konkursside
aastapreemia, mis jagatakse
välja igal aastal märtsikuus.
Traditsiooniliselt
selgitatakse aastapreemia “OMA
NÄGU” väärilised välja
parimate tööde eest kirjanduses, kunstis, muusikas ja
käsitöös.
Sel aastal toimub pidulik
gala 14.märtsil kell 14.00
Keila Gümnaasiumis.
“OMA NÄGU” jagatakse
alates 2000.aastast.

vanglaõpe

uudised
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mõeldes, mida ma küll teen?!
Ma ei oska ju kirjutada! Kuid
ma ütlen üht - igaühe hinges
meis peitub väike mehike sulepeaga. Me tihtipeale peidame
ta enesesse ära ja kardame teda
esile tuua, sest me kardame
kirjutada. Me arvame, et see
mehike ei ole liiga osav, või et
tal on liiga kehv sulepea ja kirjutamine läheb nässu. Kuid
teate mis? See mehike ei ole
sugugi nii kehv kui te arvate.
Ta on osavam kui te ette kuju-

tada oskategi. Ta tuleb lihtsalt
natuke välja lasta sealt hingest,
lasta tal kirjutada! Selleks ta ju
meil hinges pesitsebki!“
Traditsiooniliselt anti lehe
sünnipäevapeol pidulikult üle
ka peatoimetaja(te) ametikoht.
Järgmisel õppeaastal vahetavad sel kohal Anti Noore välja
Ivar Krustok ja Kadri Siitsman
Teataja noore toimetuse juhendajaks on ajalehe sünnist saati
olnud Mairoos Kala.

Foto: valdur vacht

Teabepäev Harjumaa mittetulundusühingutele
Sa Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab Tallinna
ja Harjumaa mittetulundusühingutele tasuta teabepäeva
erinevatest rahastusvõimalustest kodanikuühiskonna ja
piirkonna arendamiseks.
Teabepäeval räägitakse Kohaliku Omaalgatuse Programmi võimalustest ehk toetustest
MTÜde projektidele, mis arendavad kohalikku elu ja kaasavad inimesi. Samuti räägivad
Avatud Eesti Fondi esindajad
toetustest ühenduste tugevdamiseks ja nende võimekuse
tõstmiseks ehk Vabaühenduste Fondi võimalustest.
Lisaks on võimalik kuulata
Viljar Veebeli ettekannet teemal Euroopa Liidu laienemise
mõju tööjõuliikumisele ja sisserändele.
Teabepäev toimub 11.märtsil kell 11.00 – 15.00 Tallinna
Puuetega Inimeste Kojas. Teabepäev on osalejatele tasuta.
Vajalik eelnev registreerimine
kuni 7. märtsini e-maili teel
juta@hedc.ee, telefonil 6566
522 või kodulehel www.hedc.
ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

33.90

74.50

99.-
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keila linnavalitsuses
Keila parke hooldab CityHaldus OÜ
Alates 1. märtsist kuni
2011. aasta veebruari lõpuni tegeleb Keila linna parkide ja haljasalade aastaringse
hooldamisega
riigihanke
võitnud CityHaldus OÜ.
Kolm aastat kehtiva lepingu hind on 3 175 200
krooni. Lepingu hind võib
suureneda, kui töövõtjast
sõltumatult kallinevad oluliselt lepingu maksmust
mõjutavad hinnad – näiteks
autokütus.
Töövõtja poolt mittekvaliteetselt või mittetähtaegselt teostatud tööde teostamise eest tuleb maksta
leppetrahvi kuni 10% vastava töö maksumusest või
leppetrahvi kuni 3000 krooni ja töö tuleb ikka ära
teha.
Lepinguga kuulub hooldamisele 77 500 ruutmeetrit I hooldusklassi haljasalasid. Siia alla kuulub
Keskpark, kesklinna haljasalad, Paldiski maantee äärsed alad, lauluväljaku ja
staadioni ala. Hooldajal tuleb seal tegeleda igapäevaselt puhastuse, korrashoiu

ja prahikoristusega. Muru
tohib nendel aladel olla kuni
7 cm kõrgune. Lauluväljakul lisandub lava, kiviplatsi
ja pinkide puhastamine ja
korrashoid. Lisaks on lepingus 78 500 ruutmeetrit II ja
24 800 ruutmeetrit III hooldusklassi alasid ja eraldi
Männiku ala. CityHalduse
hoole alla jääb ka hekkide
pügamine, tänavainventari
ja mänguväljakute hooldus
ning pargiteede talvine
hooldamine.
Seni oli linna parkide ja
haljasalade hooldaja Makrokapital OÜ. Abilinnapea
Enno Felsi sõnul muutuvad
võrreldes varasema lepinguga eelkõige tööde mahud
– lisandunud on mitmed
tööd, mida senine leping ei
katnud. Lisaks on käesolevast aastast linnavalitsuses
tööl linnaaednik, mille tulemusena on järelevalve teostatava töö osas senisest professionaalsem
ning
põhjalikum.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse tõttu on alates 13.
märtsist liiklusele suletud
Kruusa tänav.
Põhja-Keila veeprojekti viimase osana ehitatakse vee- ja
kanalisatsioonitrassid Kruusa
tänavale. Projektile lisaks ehitatakse linna kulul tänavale ka
sadevetekanalisatsioon.
Tänava sulgemine on esialgu planeeritud aprilli lõpuni –
trasside kavandatava valmimiseni. Linnavalitsus loodab
siiski, et tänav jääb suletuks ka

edaspidi – siis juba tänava rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimistööde ajagraafik selgub pärast ehitaja leidmiseks
korraldatud riigihanke tulemuse selgumist.
Ehitustööde ajal püütakse
tagada tänava elanikele sõidukite läbisõiduvõimalus. Alati
see siiski võimalik ei ole. Keila
Linnavalitsus ja AS Keila Vesi
vabandab võimalike ebamugavuste pärast ja loodab mõistvale suhtumisele.

Algas konkurss Harjumaa
kaunis kool 2008
ni. Paigaldati 7 valgustit ja
rajati 243 meetrit liini. Kuna
kõrgepingeliini tsoonis on
keelatud õhukaabli kasutamine, jäi valgustamata Ülesõidu tänava ja Ringtee ristmik.
Töid teostas vähempakkumise võitnud AS Elero Keila
linnavalitsuse
tellimusel.
Töö hind oli ligi 261 000
krooni.
Jõe-, Koidu- ja Tähe tänaval, Tallinna maanteel ning
mitmel pool mujal asendab
AS Eesti Energia Jaotusvõrk
uusi liiniposte, seetõttu
paigutatakse ka valgusteid
uute postide otsa. Mõnel juhul pannakse ka uusi valgusteid.

keila linnavolikogus
Detailplaneeringu kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas Sopsu-Tooma tn 3
kinnistu detailplaneeringu,
mille koostas OÜ Disarek.
Planeeringuga määratakse Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu (pindala 1219 m²)
ehitusõigus sihtotstarbega
elamumaa, suurim hoonete
arv: 2 (1 elamu ja 1 abihoone); suurim ehitusalune
pind: 240 m² (täisehitus
20%); suurim lubatud kõrgus: 8 m (sh abihoonel 5
m); suurim lubatud korruselisus 2 (sh abihoonel 1).
Sopsu-Tooma tn 3 kinnistule on määratud servituudi ala (laiusega 4 m)

Järgmisel nädalal suletakse
liiklusele Kruusa tänav

foto: valdur vacht

Valgust juurde!
Eelmisel nädalal hakkas
tööle vastvalminud tänavavalgustus Tuula tee raudteeülekäigul ja Ülesõidu tänaval.
Tuula teel valgustati lõik
Kalda tänavast kuni raudteeni. Paigaldati 4 valgustit
ja ehitati välja 90 meetrit
elektriliini. Lõuna pool
raudteed oli valgustus juba
varem olemas. Tuula tee jalakäijate ülekäigukoha valgustusprobleemide kohta
on linnavalitsusele märgukirja saatnud ka Harjumaa
Muuseum.
Ülesõidu tänaval oli seni
valgustamata lõik Eha tänavast Ringtee suunas. Töid
tehti kuni kõrgepingeliini-
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drenaaži või kraavi rajamiseks Sopsu-Tooma tn 1 kinnistu kasuks (liigvete ärajuhtimiseks)
ning
Sopsu-Tooma tänava kaitsevöönd laiusega 5 m.
Planeeritav ala asub Keila põhjaosas Kruusa tänava
paneelelamutest
põhja
pool, arendatavas elamurajoonis.
Planeeringuala
moodustab Sopsu-Tooma
tn 3 kinnistu ja sellega piirnev tänavalõik. Kinnistu on
hoonestamata,
üksikute
mändidega. Pääs kinnistule
on Sopsu-Tooma tänavalt.
Liitumised linna tehnovõrkudega on välja ehitatud.

Harju Maavalitsus kuulutas
välja õpilasprojektide konkursi
Harjumaa kaunis kool 2008,
mille eesmärk on arendada
õpilaste loovust ning koostöövõimet.
Teist aastat maakondlikuna
toimuva õpilasprojekti käigus
töötavad osaleva kooli õpilased
välja idee, kuidas muuta oma
kooli keskkond loodussõbralikuks, kauniks, isikupäraseks ja
isamaalisust
väärtustavaks.
Koostöös kooli juhtkonna,
õpetajate, kohaliku omavalitsuse ja lastevanematega viivad
õpilased oma idee ellu ning
konkursil osalemiseks vormistatakse projektiraport toimunud tegevuste kohta.
Projektiraportis kirjeldatakse projekti tegevusi, õppimist
tegevuse kaudu, õpilaste initsiatiivi, huvitavate ideede lahendusi praktilises tegevuses
ja uurimustööd õppetegevuses, kasvatuslike eesmärkide
püstitust ja tulemusi ning õpilaste hinnanguid toimunu
kohta.
Žürii, kuhu kuuluvad Harju
Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harjumaa
Koolijuhtide Ühenduse esindajad, valib võitjad välja projektiraportite ja koolide külastamise põhjal.
Konkursi võitjat tunnustatakse sügisel tänuüritusel.
Kaks parimat projektitööd esitatakse üleriigilisele konkursile „Eesti kaunis kool 2008“
Läinudaastase
konkursi
Harjumaa kaunis kool 2007
võitis Harmi põhikool. Projekti käigus istutasid õpilased tai-

mi, korrastasid lõkkeplatsi,
muutsid koolisöökla hubasemaks, märkisid kooliõuele vigursõiduraja ning korrastasid
parki ja laiendasid lipuväljakut. Projekti raames tähistati
Harmi koolis tuhkapäeva, millega pöörati tähelepanu klassiruumi puhtusele ja korrale,
ning Eesti Vabariigi aastapäeva
koos Johan Pitka juubeliga,
mille raames joonistasid III-IV
klassi õpilased oma isikliku
vapi.
Liikumise „Eesti kaunis
kool” algatajaks oli president
Lennart Meri, kes kümme aastat tagasi kuulutas välja kodukaunistamise teemalise kirjandivõistluse. Koostöös Eesti
kodukaunistamise liikumisega
on koolides järjest enam tähtsustama hakatud kodanikuhariduse ja väärtuskasvatuse põhimõtteid. See idee elab
tänaseni edasi üle-eestilises
õpilasprojektis „Eesti kaunis
kool”.
„Harjumaa kaunis kool
2008“ tiitlile konkureerimiseks tuleb saata projektiraport
hiljemalt 09.06.2008 Harju
Maavalitsuse haridusosakonda
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
ja võimalusel ka e-posti aadressil lilian.urba@mv.harju.ee
(tingimused: üleslaetavad tööd
peavad olema formaadis .rtf
või .pdf, ei tohi sisaldada
macro-sid (neid töid ei avata);
kõik projektiga seotud pildid
peavad olema saadetava dokumendi sees; faili suurus kuni
20 MB)
Harju Maavalitsus

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Объединяются
школы
1 сентября 2008 года
в одну школу объединятся Кейлаская гимназия и Кейлаская начальная
школа.
Опираясь на программу развития, 26 февраля городское собрание
приняло решение о
прекращении с 31 августа 2008 года деятельности двух городских
школ и передаче целевому
учреждению
«Кейла Харидус» всех
полномочий, необходимых для организации
дальнейшей образовательной деятельности.
После передачи трудовых договоров работодателем для персонала
школ становится целевое учреждение, которое отвечает за обеспечение
возможности
продолжения обучения
в городе, начиная с 1
сентября 2008 года.
Городские парки
Начиная с 1 марта и
до февраля 2011 года,
круглогодичный уход
за городскими парками
будет
обеспечивать
CityHaldus OÜ, с которым 29 февраля был
подписан соответствующий договор. Стоимость
заключенного
договора в настоящий
момент составляет 3 175
200 крон, но может изменяться в сторону увеличения, например, изза роста цен на топливо.
К числу объектов, подлежащих уходу, относятся
Центральный
парк, городские газоны
и зеленые насаждения
в центре города, территории, располагающиеся по обеим сторонам
Палдиского шоссе, стадион и певческое поле.
(стр. 4)
Больше света!
На прошлой неделе
заработала новая система освещения на железнодорожном переходе на улицах Туула и
Юлесыйду. На улице
Туула уличными осветительными приборами был оборудован отрезок до улицы Калда.
В районе улицы Юлесыйду установлено 7
уличных
осветительных приборов на участке от улицы Эха до
Рингтеэ. Этот участок
ранее не освещался.
(стр. 4)

Утверждено
детальное планирование
На заседании городского собрания было
утверждено детальное
планирование, которое
представил OÜ Disarek.
Данная детальная планировка определяет характер застройки участка
по
адресу
ул.
Сопсу-Тоома, 3, площадью 1219 m². На участке
планируется жилищное строительство – 2
здания (одно жилое и
одно подсобное), высотой не более 8 м, количество этажей – не более двух. (стр. 4)
Новая выставка
В четверг, 6 марта, в
музее Харьюского уезда
открывается выставка
работ художественного
кружка «Сирлетт», который вот уже 15 лет
работает в городском
центре культуры и в
детском саду «Мики».
Руководит кружком Сирье Раннаметс. На этой
выставке можно увидеть работы – живопись
и керамика - участников кружка, выполненные за последний год.
Художественный кружок выставлял свои работы не только в Эстонии, но еще и в
Финляндии и Германии. (стр. 6)
Гимнастический
фестиваль в Кейла
В субботу, 1 марта в
Оздоровительном центре состоится гимнастический фестиваль
Эстонского
союза
школьного спорта. Фестиваль откроет президент Эстонского союза
школьного
спорта
олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ. В
мероприятии примут
участие порядка 400
спортсменов со всей
Эстонии.
Подобный
фестиваль проводится
уже в 18 раз. Пятый год
в фестивале принимают участие гимнастки
из Кейла. (стр. 6)
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huvitav teada

Keila haridus - küsimused ja vastused

Koolide ühendamine – veel küsimusi ja vastuseid
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
Keila eestikeelsed koolid ühendatakse
29.02.2008
keila leht
leht@keila.ee

Eelmises lehes oli pikemat
juttu otsusest ühendada Keila
gümnaasium ning Keila algkool ning anda hariduse andmine üle Keila Hariduse Sihtasutusele.
Keila linna kodulehe foorumis on viimastel päevadel käinud kooli teemal elav arutelu.
Järgnevalt trükikõlblikuks toimetatud lühikokkuvõte veebis
kerkinud küsimustest-vastustest. Vastajaks endiselt Keila
linnavolikogu esimees Andrus
Loog.
Mis kool see Keilasse siis
tuleb Keila Gümnaasiumi ja

Keila Algkooli asemele? Linnas käivad jutud, nagu tuleks erakool?
Juriidiliselt on pärast seda,
kui Keila Hariduse SA asub
kooli pidama, tegemist erakooli seaduse alusel tegutseva
kooliga. Mis ei tähenda, et sellega kaasneks õppemaks. Keila
Hariduse SA (KHSA) on linna
poolt asutatud ja sisuliselt antakse üle üks linna ülesannetest.
Mis saab õpetajatest? Kas
võetakse uude kooli uued
õpetajad? Mis saab siis praegustest õpetajatest? Kust
kavatseb Keila linn võtta vahendid, et õpetajatele maks-

ta kompensatsiooni, sest
tegemist tuleb ju töölepingute lõpetamisega?
Kuna kooli ei ole ilma õpetajateta, siis ka õpetajad jätkavad koolis tööd. Nagu on kirjas
ka otsuses, võtab sihtasutus
üle töölepingud õpetajatega.
Kuna töölepingud lähevad üle,
siis ei ole tegemist lepingu lõpetamisega, seega puudub vajadus kompensatsiooni maksmiseks.
Positiivse poole pealt juhtub see, et KG rahvas hakkab
töötama-õppima
senisest
märksa meeldivamas keskkonnas. Kahtlasema väärtusega on KA (tagasi)muutmine neljaklassiliseks. Raske
on harjuda mõttega, et vana,
kuid hästi toimiv ja suurte
traditsioonidega Keila Algkool likvideeritakse ning temast jääb järele vaid ajalooline hoone, milles töötavad
Suure kooli 4 nooremat klassi ehk siis tulevase mammutkooli tilluke eraldi paiknev ja
eemalt juhitav osake.
Keila Algkooli (KA) maja
saab olema üheks majaks, kus
toimub uue kooli õppetöö.
Maja eelisteks on lisaks ajaloo-

lisele väärtusele lapsesõbralikkus, kompaktsus ja sotsiaalse
kontrolli olemasolu. Kahuks
pole võimalik KA lõpmatult
suuremaks paisutada. 2008.a.
on esimesse klassi minevaid
lapsi viie klassi jagu. AK-i mahub kolm klassi. Mille järgi
peaks tegema valiku, kes pääsevad algkooli õppima? Kahjuks ei saa täna lubada, et
2008.a. saavad kõik esimesse
klassi minevad lapsed AK-s
alustada – seda otsust ei ole
täna veel.
Kindlasti tahaks selgitust
saada järgmisele lõigule
26.02.08 otsusest: „Kooli
juhtimine ning õppe- ja kasvatustegevus erakoolina on
tulemuslikum, erakoolil on
paremad ning paindlikumad
võimalused omandatava hariduse kvaliteedi tagamiseks
...”
SA iseenesest ei anna paremat haridust. SA vorm loob
paremad eeldused, et oleks
võimalik anda paremat haridust. Kui hallatav asutus, olles
oma eelarvega linnaeelarve
osa, on suunatud kulutamisele, siis SA võiks olla suunatud
tulemusele.

Kas ikkagi hakatakse lastevanematelt obrokit välja
pressima mõne täiendava
tunni eest nädalas või siis
selle eest, et tekib “õpikallakuga” klass?
Arvatavasti mõtleb kirjutaja
ebaseaduslikku maksu koguma. On kahju, kui õppekallaku
eest peab mõnes koolis lastevanematelt toetust küsima,
nagu on juhtunud Tallinna
munitsipaalkoolides, loodan,
et Keila kool ongi õppimiskallakuga kool.
Miks ei võiks Keilas olla
kaks põhikooli? Praeguses
Keila algkoolis võiks olla 2
paralleeli esimesest üheksanda klassini ja teises majas 2-3 paralleeli. See aitaks
tublisti vähendada teismeliste massi ühes koolis.
Idee ju on iseenesest liberaalne, kahjuks ei ole linna käsutused Viplalat, kes tinistaks
algkooli nii suureks, et selline
variant ära mahuks algkooli
hoonesse. Rääkimata sellest,
et põhikoolis on tarvis ka näiteks keemia- ja füüsikaklasse,
mis seavad ehitusele oma nõuded.

Uudis

Õpilasvahetus Hollandiga jätkub
ann vaida
keila gümnaasium

Õpilased Keila Ühisgümnaasiumist ja Keila Gümnaasiumist võõrustasid sel aastal
juba 18. korda oma kodudes
vahetusõpilasi Hollandist. Külalised käisid juba veebruari
alguses.
Kolmapäeval sõitsime oma
külalistele Tallinna lennujaama vastu. Pikkade ettevalmistuste järel oli käes aeg, mil me
lõpuks näeme oma vahetusõpilasi. Positiivsed muljed eelmistelt osalejatelt suurendasid
ootusärevust veelgi. Lennuk
on maandunud ja seal nad
ongi! „Aidake neil kohvrid
bussi viia,“ tuletab õpetaja
meelde. Algas sõit Tartu poole.
Esialgu oli bussis läbisegi
kuulda eesti, vene ja hollandi
keelt, kuid mõne hetke pärast
läks suhtlus sujuvalt üle inglise keelele.
Tegime väikese jalutuskäigu
Tartus ja sõitsime edasi Kuutsemäele.
Neljapäev algas lumes. Paar
tundi talisporti möödus kiiresti ning ees oli pikk bussisõit
Keilasse.
Reedel olime pealinnas: kü-

lastati Riigikogu, jalutati vanalinnas, osteti suveniire, peeti
arvukalt lumesõdu ja vastutulijate peal praktiseeriti eesti
keelt.
Nädalavahetuse pidi iga
pere ise sisustama. Üldiselt
proovisime näidata Eestit sellest küljest, mida tavalistel turismireisidel ei näe.
Esmaspäeva veetsime Ühisgümnaasiumis. Igaüks võis
selga tõmmata Vene rahvarõivad ning õppida rahvatantse,
-laule. Maitsesime Ukraina ja
Vene rahvustoite, hiljem käisime Vabaõhumuuseumis ja
sportisime Keila Tervisekesku-

Vahetusõpilased Hollandist

ses.
Vastlapäeva hommik möödus Gümnaasiumis. Järgnes
vaba aeg, mida enamik kasutasid Tallinnas šoppamiseks. Viimane õhtu veedeti koos tantsides ja lõbutsedes - lõpupidu
peeti Keila Noortekeskuses.
Hüvastijätt toimus Keila
linnavalitsuses: palju ilusaid
sõnu, pisaraid ja kallistusi. Igaüks meist on saanud hulgi uusi
sõpru. Kindlasti oli see meeldejääv nädal nii vastuvõtjatele
kui külalistele. Kõik õpilasvahetuse grupist ootavad kannatamatult märtsi lõpus toimuvat reisi Hollandisse.

Foto: keila gümnaasium

Kuidas kõik alguse sai?
Legendi järgi kohtus pr.
Reet Merilain 1989.aasta suvel kuskil Euroopas hr. Harry
Raemaerkesiga. Hollandlaste jaoks oli Eesti väga põnev
maa ja õpilasvahetuse programmi ideest haaras Reet
Merilain vapralt kinni.
1991. aastal organiseeriti
Hollandi Kuningriigi Nieuwegeini linna Cals College nimelise kooli õpilased õpetaja
Harry
Raemaekersi
juhtimisel ja kooli juhtkonna
heakskiidul tööle, et teenida
raha. Selle raha eest osteti
toiduaineid ja tehti pakid.
Igasse pakki oli lisatud midagi isiklikku (mänguasjake,
raamatuke, pilte) ja loomulikult väike kirjake, milles tutvustati end ja oma peret.
Pakid jõudsid Keila kooli novembris. Pakkide saabumisega algas massiline kirjavahetus.
Õpilasvahetustes osalesid 10.-12.klassi õpilased,
kord õppeaastas ja paaril
aastal isegi kaks korda. Eesti
poolne peakorraldaja oli õp.
Reet Merilain, keda toetasid
kolleegid ja kooli direktor
Andris Leons Selg.

Nüüdseks on Õpilasvahetus Eestiga ametlikult lülitatud Cals College’i rahvusvahelistesuhete
projektide
programmi. Eesti – Hollandi
õpilasvahetusprojekt on lisaks üks vanimaid kogu Euroopas. 1997.aastal liitusid
õpilasvahetusega ka Keila
Vene Gümnaasiumi õpilased.
Harry Raemaekerist on
saanud tõeline Eesti fänn. Ta
on ka Keila linna aukodanik.
Kui sõprussuhtes Hollandiga
algasid humanitaarabi jagamisest, siis nüüdseks on üle
mindud haridusprojektidele.
Igal aastal toimub õpilasvahetus. Kohal ollakse ühe
nädala, külastatakse tunde,
tutvustatakse oma maad,
elatakse kodudes.
Lisaks õpetab Harry
Raemaekers igal õppeaastal
kolm nädalat nii Keila Gümnaasiumis kui ka Keila Vene
Gümnaasiumis ühiskonnaõpetust. Iga kord käsitleb ta
erinevat teemat - Euroopa
Liit, usundid, narkootikumid,
sotsiaalprobleemid, mediteerimine.
Allikas: Keila Gümnaasium
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Lühidalt
Aktiivsed Keila
noored
Eestimaa Reformierakonna Noortekogu Keila Klubi
(lühendatult Keila Klubi) asutamisest on möödas natukene
rohkem kui kaks kuud, kuid
juba praeguseks on tehtud
päris palju huvitavat.
Jaanuari lõpus osalesid neli
Keila Klubi liiget konverentsil,
kus tutvuti teiste sarnaste
klubidega üle kogu Eesti.
Kristiina Ojuland rääkis välispoliitikast ja Kalev Kallemets
tutvustas äsja tõlgitud Ludwig
von Misese raamatut „Liberalism“.
Vastlapäeval käisid Keila Klubi
liikmed ühes tallinlastega
uisutamas.
Vabariigi aastapäeva tähistas
Keila Klubi Eesti lippude
jagamisega. Kokku kingiti
linnarahvale rohkem kui 400
lippu.
27. veebruaril külastasime
Riigikogu ja Stenbocki maja.
Riigikogus kohtusime väga
paljude poliitikutega, põgusalt
nägime ära kõik tuntumad
näod Villu Reiljanist Aivar
Riisaluni. Pikemalt suhtlesid
meiega noored Riigikogu
liikmed.
Stenbocki majas tutvustati meile pressikonverentsi
ruumi, Riigivanemate saali,
Rohelist tuba ja peaministri enda kabinetti. Valitsuse
istungisaalis avanes võimalus
arutleda mõnedel aktuaalsetel
teemadel. Näiteks on Andrus
Ansip hästi kursis Paldiski
katlamaja renoveerimisest
tulnud võlaga. Peaminister
kinnitas, et Keila maksumaksja rahaga võõrast võlga kinni
maksma ei hakata. Meile näidati muuseas veel G. W. Bushi
ja Tony Blair’i käsitsi kirjutatud kirju Eesti valitsusjuhile.
29. veebruaril toimus Pärnus
Audru vallas Keila Klubi asutamiskonverents ehk motivatsiooniüritus. Osavõtjaid
oli peale Keila tulnud Tartust,
Tallinnast ja Pärnust.
Märtsi lõpus kavatseme
külastada koerte varjupaika
ja katsume seal kuidagi abiks
olla. Plaanime korraldada ka
kevadkoristamise ürituse, kus
räägitakse muuhulgas lähemalt prügi sorteerimisest.
Keila Klubi on hetkel 120
liikmega suurim noorteühendus Keilas. Oleme meisterdanud endile kodulehe, nii et
keda huvitab, saab sealt meie
eesmärkide ja liikmete kohta
infot. Aadress on: http://keilaklubi.keila.ee
Erki Fels
Keila Klubi esimees
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Uus näitus Harjumaa
Muuseumis

Keilas toimusid
Eesti meistrivõistlused kümnes
tantsus

harjumaa muuseum

Neljapäeval, 6. märtsil avab
kunstiring SIRLETT Harjumaa
Muuseumis oma keraamikaja maalinäituse, mis kajastab
põhiliselt viimase õppeaasta
loomingut.
Laste, noorte ja nooruslike
kunstiringid Keila Kultuurikeskuses ja Lasteaias Miki tegutsevad juba 15. õppeaastat
Sirje Rannametsa juhendamisel. Üle 90 õpilase (alates 4.
eluaastast) tegelevad kunstiga
1- 3 tundi nädalas. Viljeldakse
erinevaid kunstiliike: joonistamine, maalimine, voolimine,
meisterdamine. Suviti toimuvad Eestimaa looduskaunites
paikades kunstilaagrid.
Õpilaste arvates võimaldab kunstiga tegelemine
puhata argipäevast, sisustada
kvaliteetselt vaba aega ja eelkõige julgustab jäädvustama
ümbritsevat maailma läbi oma
silmade ja emotsioonide.

Fragment ühest varasemast tööst
Kunstiringi SIRLETT loomingut on esitletud enamasti
Eestimaal, aga ka Saksamaal
ja Soomes.
SIRLETT tänab südamest
toetajaid ja näitusel osalejaid!
Näitus Harjumaa Muuseumis, Linnuse tn 9, jääb

foto:sirlett

avatuks kuni 13. aprillini.
Muuseum on kuni märtsi
lõpuni avatud kolmapäevast
pühapäevani kell 11-16. Alates 2. aprillist on muuseum
avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-18.

Keila Gümnaasiumi edukad
võrkpallurid
keila leht
leht@keila.ee

Esmaspäeval, 03.märtsil
2008 toimusid Kiili Kalev
Spordihallis Harjumaa koolidevahelised võrkpallivõistlused 7.-9. klasside tüdrukutele,
kus Keila Gümnaasiumi võistkond saavutas I koha. Kokku
osales 15 võistkonda. II koha
saavutas Saue Gümnaasiumi
ja III koha Alavere Põhikooli
tüdrukud.
Keila Gümnaasiumi võistkonnas mängisid:
Laura Kask, Riina Lähker,
Truuta Kaljuläte, Agnes Peterson, Liis Lillepuu, Karin Paas,
Siiri Reinla ja Eli Viielo.
Tüdrukuid autasustati
Harjumaa ja Kalevi kooliliiga

kuldmedalitega, diplomi ja
suure Kalevi šokolaaditahvliga.
15. ja 16 märtsil toimuvad Suure-Jaanis ja Viljandis
Kalevi kooliliiga ja Eesti
Koolispordi liidu finaalvõist-

lused, kus võistlevad kõikide
maakondade ja suuremate
linnade parimad võistkonnad.
Harjumaad esindavad Keila
Gümnaasiumi tüdrukud ja
poisid.

Eesti meistrivõistlused
kümnes tantsus toimusid
pühapäeval, 2. märtsil Keila Tervisekeskuses. Eesti
kümne tantsu meistrivõistlusi jälgis täismaja, kes
elas häälekalt kaasa oma
lemmikutele. Pika võistluspäeva tulemusena selgusid 2008.a. Eesti meistrid
kümnes tantsus.
Eesti meistrivõistlustele
kümnes tantsus oli registreerunud 136 tantsupaari.
Eesti meistrivõistlusi kümnes tantsus hindas üheksaliikmeline rahvusvaheline
kohtunike kogu, mida juhtis
peakohtunik Ave Vardja.
Võistlus pani punkti Eesti tantsuspordi meistrivõistluste hooajale, kuna eelnevalt on selgitatud meistrid
standardtantsudes
ning
ladina-ameerika tantsudes.
Seega selgus pühapäeval
lõplik nimekiri sportlastest,
kes pääsevad Eestit esindama tiitlivõistlustele.
Kümne tantsu võistlus
on sportlastele suur väljakutse, sest päeva jooksul
tuleb parimaid tulemusi
näidata vaheldumisi mõlemas, nii standard- kui ka
ladina-ameerika
tantsudes. Eesti meistrivõistlused
kümnes tantsus toimuvad
neljas vanuseklassis: juunior I, juunior II, noored ja
täiskasvanud.

vaba aeg

Väikekandled on
valmis
pille keller
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

Haridus- ja Kultuuriseltsi
Läte korraldatud „Väikekannelde meisterdamise kursus“
jõudis laupäeval, 23.veebruaril
lõpusirgele. Päikeselisel pärastlõunal kogunesid meisterdajad Harjumaa Muuseumisse, et oma kätega loodud
pillid ühiselt sisse pühitseda.
Kannel on pere ja järjepidevusega seotud pill. Mitmed
kursuse käigus sündinud tosinast väikekandlest meisterdati vanemate ja laste ühises

foto:keila kultuurikeskus

vaba aeg

Koolispordi võimlemisfestival Keilas
keila leht
leht@keila.ee

Võistluste tulemustega
saab tutvuda veebilehel
www.evtl.ee.

ettevõtmises. Lapsi on kandle
juurde veelgi lisandumas,
sest lisaks pärimusmuusikat
väärtustavate perede omatarbele valmisid esimesed pillid
ka sügisel avatavale Erakoolile
Läte.
Traditsiooniliste ühest
puust õõnestatud väikekannelde meisterdamist juhendas
pillimeister Toivo Toompuu,
esimesed pillimängu oskused
õpetas selgeks kandleõpetaja
Helle Suurlaht. Kursuse läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapital.

Laupäeval, 1. märtsil
toimus Keila Tervisekeskuses
Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival.
Võimlemispeost võttis osa
30 võimlemis- ja liikumisrühma üle Eesti ligi 400 osavõtjaga.
Festival toimus sel aastal
juba 18. korda. Viiendat aastat
järjest oli festivali toimumispaigaks Keila Tervisekeskus ja
festivali eestvedajaks võim-

lemisklubi Sistrum eesotsas
treener Sirje Aijaga.
Lauraadi tiitlid omistati 10
kooli rühmale, teiste hulgas
Keila Algkooli rühmale. Eriauhindadega pärjati 5 kooli/
õpetajat/treenerit.

Tere tulemast Keila Tervisekeskusesse!
KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„VABARIIGILE – VALVEL!”
Väljapanek on pühendatud
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.
14.veebruar – 30.märts
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668 e-post: muuseum@hmk.ee
FRAGILE KUNSTINÄITUS
6.märts
Kunstiringi Fragile näitus.
Juhendaja Tõnu Talve
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“SIRLETT 2008”
Keraamika- ja maalinäitus
6.märts – 3.aprill
Näitus kajastab põhiliselt viimase õppeaasta loomingut.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
KEILA LINNAORKSTRI JUUBELIKONTSERT
16.märts kell 14.00
110 aastat puhkpillimuusikat
Keilas
Keila kultuurikeskses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

kontsert
NAISTEPÄEVA KONTSERT
7.märtsil kell 14.00
Keila Ühisgümnaasiumi pidulik
naistepäeva kontsert
Keila kultuurikeskuses
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
„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
TANTSUKATI TANTSUSHOW
8.märtsil kell 19.00 Pilet: 50.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
ORIENTEERUMINE „KEILA
O-ÖÖ”
Hilisõhtune orienteerumine
Keila männikus
19.märtsil kell 17.30
Algus Keila Noortekeskuses
Info ja registreerimine
Tel: 6099089
e-post: knk@keila.ee
LINNALAAGER
Koolivaheaja linnalaager
17. - 20. Märtsil
Keila noortekeskuses
Täpsem kava: www.keilanoor-

tekeskus.ee
Info ja registreerimine:
Tel. 6099089
“OMA NÄGU 2008”
Keila Gümnaasiumi Galakontsert
14.märts kell 14.00
Keila gümnaasiumis
Põhja 8, Tel: 6045290 e-post:
kool@keila.edu.ee
HARJUMAA KOOLITEATRITE
FESTIVAL
17. – 18. märts
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
KÕHUTANTS
Kõhutantsu treeningud
Neljapäeviti kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Juhendaja Aili Reha
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

sport
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
8. märts
15.00 Honda/Speed - Juurviljapõrgu
16.30 Royal Ehitus - Glamox
18.00 Scorpion - Saue
9.märts
13.00 Harju Elekter - Padise
vald
Mängud toimuvad Keila tervisekeskuses

kogudus
Suur Neljapäev
20.märts kell 17.00
Palvus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Suur Reede
21.märts kell 11.00
Jumalteenistus
Teenib kaasa seenioride
segakoor
Keila Miikaeli kirik
I Ülestõusmispüha
23.märts kell 11.00
Kaasa teenib segakoor Miikael
Keila Miikaeli kogudus

Kuulutused
Töö
Väike kohvik Keilas otsib
oma sõbralikku naiskonda
Sind, kes sa valmistad häid
koduseid toite, oled aus, korda,
puhtust ja oma tööd armastav
KOKK. Töö vahetustega. Huvi
korral helista 5115661, Ulla

müük
Müüa sõiduauto VAZ
2106, 1983 a, 47KW, läbisõit
83000km. Hind: 4000.- Tel: 53
822 866

kinnisvara
Müüa avar, hea asukohaga
4toaline (2/7) korter Keilas,
üldpind 100m2. Avatud suurtuba-köök 35m2, rõdud, saun,
WC eraldi, kelder. Hind 1,6 milj.
krooni. Info tel. 5290495
Müüa Keilas Pargi tn 2
kõrvuti asetsevat ilma vaheseinata garaažiboksi. Telefon:
51 71 007 ,56 488 544. E-post:
marko@esmanton.ee
Soovin üürida eramaja
pikemaks ajaks. Tel.5093900,

Kalle.
Keila Turg annab rendile
kolm kioskit, olemas vesi ja kanalisatsioon. Tel: 55 58 38 22

teenus
Tulen koristan Teie maja.
Kogemus ja kvaliteet. Tel: 688
9723, 55 99 23 01
Rehvivahetus, valuvelgede
remont. FIE Mario Hinn Tel.
53736929. www.rehvivahetus.
planet.ee

Tunneme kaasa
Hellele ja Toivole
ämma ja ema

Avaldame kaastunnet Toivo
Lumistele

Kaotus on valus, mälestus jääb....
Arvo
Südamlik kaastunne

EMA

Liidia
Lumiste

EMA

surma puhul.
Keila Linnavolikogu ja Keila
Linnavalitsus

kaotuse puhul.
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kaotuse puhul.
Sõbrad kultuurikeskusest

Töökaaslased ABC Mööblist

Mälestame

Puhka rahus kallis
naabrimemm

Ida
Pihlamets

Südamlik kaastunne Arvo
Pihlametsale

Ida
Pihlamets’a

EMA

Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

12.12.18 – 04.03.08

Keila linna

mälestavad majanaabrid

surma puhul.
Segakoor Keila endised ja

Pensionäride Ühendus

praegused lauljad

Südamlik kastunne kauaegsele
kaastöötajale Anders
Pihlametsale armsa ema

Ida
Pihlamets’a
surma puhul.
AS Keila Geoloogia töötajad.

teated

Keila Sotsiaalkeskuses
13. märts
10 .00–13.00

Reklaam ning
kuulutused Keila
Lehes
Kaastundeavaldus
raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Kirjastuse “Valgus”

Raamatute tutvustamine
Teatmekirjandus, Sõnaraamatud, Keeleõpikud, Tarbekirjandus, Populaarteaduslik kirjandus, Lasteraamatud

Tere tulemast!

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele
lisandub käibemaks)
Reklaami
hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või
telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti lugejate
kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud
samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuseI korrusel.

PÄEVAHOID
pakub usaldusväärset lapsehoiuteenust
otsese alternatiivina lasteaiale.
•
•
•
•
•
•
•
•

Personaalne lähenemine lapsele
Väikesed rühmad (kuni 10 last)
Kogenud hoidjad
Arendavad tegevused
Päevakava sama, mis lasteaedades
Võimalik taotleda omavalitsuselt lapsehoiu
teenuse kasutamise toetust
Päevahoid töötab E-R 08.00-18.00
Lähem info päevahoiu kohta:
www.ponnimangumaa.ee,
info@ponnimangumaa.ee

56563888,
5049366

UUDIS! Aprill 2008 avame UUE PÄEVAHOIU
filiaali ka TALLINNAS, Toompuiestee 11-10
Registreerime lapsi rühmadesse aastaringselt:
•
Saue filiaali Pärnasalu 31
•
Tallinna filiaali Toompuiestee 11-10

Põnni mängumaa hoiab põnni rõõmsana!
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KEILA TERVISEKESKUS

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

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

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

UUS KAUP
Mustang, Tom Tailor
naiste- ja meesteriided

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:

kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

Trepid
Piirded
Aiad
Väravad

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

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: E – R 12.00-18.00
L
10.00-14.00

-

Pikaajalised Keila piirkonnaga
seotud kogemused
aitavad meil leida just Teile
kõige paremini sobiva lahenduse.

Mees,

rõõmusta oma naist
ja kingi talle uued

Glaskeki aknad!
Märtsis kehtivad Glaskekis

Raamatupidamisteenus
Sauel

As Eesti
Golfikeskus
Niitväljal
otsib oma
kollektiivi:

Väljaku hooldajat
(Töö sobib nii meestele kui naistele)

www.alivre.ee
5019525

Valvurit
Täpsemat infot saab telefonil: 52 03 053
E-post: mihkel@egk-golf.ee

erihinnad:

• PVC- akendele
• Puit- ja puitalumiiniumakendele

Küsi kindlasti hinnapakkumist ja veendu ise!
Kiirusta, sest kõik, kes soetavad aknad enne
14. märtsi saavad kingituseks ajakirja Anne,
Kodukirja või Jana aastatellimuse.

Head naistepäeva Teile kõigile!
Kampaania tingimused kodulehelt.
Müügiesindus Keilas: Jaama 6

Kristjan Reinoja
51 09 002

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Merike nooren
53 417 771

merike.nooren@uusmaa.ee

Marina Hodus
korterid
50 99 765

marina.hodus@uusmaa.ee
U U E P Õ LV K O N N A A K N A D

Annika Mikk
564 66 121

annika.mikk@uusmaa.ee

Külli Friedrichson
maad ja majad
56 490 753

kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

1.septembril 2008.a avab Keilas uksed Erakool Läte 1. ja 2. klass
Tegu on põhiharidust andva kooliga, mis lähtub waldorfpedagoogikast

Viktorija Autokool kutsub
B-kat. autojuhikursustele.
Tunnid toimuvad Tallinnas
Nõmmel, Jaama 1a. Eesti- ja
venekeelne grupp.
Tel/faks: 6566495
Mob: 53464508
www.viktorijaautokool.ee

SAT-TV ANTENNIKESKUS
Jaama 13, Keila
E-R 09.30-17.00, L 09.30-14.00
6781899, 55684433

ARVUTIHOOLDUS 55684438

Koolipere kutsub toredat klassiõpetajat,

kes tunneb huvi alternatiivpedagoogika vastu

Pakume loovat ja sõbralikku keskkonda ning uusi enesearenguvõimalusi

CV saata 21. märtsini aadressil: waldorf.keila@gmail.com
Lisainfo: tel 51 93 66 73 Haridus- ja Kultuuriselts Läte

