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KASULIK TEADA

Nädal Lõppes, teine algas

Keila Lehe 2009.
aasta horoskoop

Muudatused liiklusseaduses

Iga endast lugupidava väljaande üks uue aasta esimesi numbreid sisaldab alanud aasta horoskoopi.
2009. aasta on edukas Jäärale, Sõnnile, Kaksikutele, Vähile, Lõvile, Neitsile, Kaaludele, Skorpionile,
Amburile, Kaljukitsele, Veevalajale ja Kaladele,
eeldusel, et eelmistel aastatel on edu heaks ka tööd
tehtud.
Õnne on 2009. aastal Kaaludel, Neitsil, Kaladel,
Sõnnil, Kaksikutel, Veevalajal, Lõvil, Skorpionil, Amburil, Vähil, Kaljukitsel ja Jääral, juhul kui neil veab.
Palju pingutama peavad Kalad, Kaksikud, Sõnnid,
Jäärad, Vähid, Kaalud, Amburid, Kaljukitsed, Lõvid,
Veevalajad ja Skorpionid.
Lotovõit võib langeda sülle Kaljukitsele, Jäärale,
Skorpionile, Sõnnile, Vähile, Lõvile, Neitsile, Kaksikutele, Kaaludele, Amburile, Veevalajale
ja Kaladele. Samadel tähemärkidel on
soodsatel asjaoludel võimalik saada
töö eest väärilist tasu.
Armastuses võib rohkem või
vähem vedada Veevalajal,
Skorpionil, Amburil, Sõnnil,
Vähil, Lõvil, Neitsil, Kaksikutel,
Kaaludel, Kaljukitsel, Jääral ja
Kaladel.
Kokkuvõttes sõltub kõik siiski
iseendast.

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

madis melzar

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

27. detsembril 2008 jõustusid mitmed muudatused liiklusseaduses:
•Kuna kiiruse ületamine
on jätkuvalt raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste kõige
levinum põhjus, on liiklusseaduse muudatuses karmistatud
karistusi lubatud sõidukiiruse
ületamise eest. Sõidukiiruse
ületamisel kuni 20 km/h võib
juhti senise kümne trahviühiku ehk 600 krooni asemel
karistada 30 trahviühiku ehk
1800 krooni suuruse trahviga. Sõidukiiruse ületamise
eest 21–40 km/h karistatakse
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk 6000 krooni (enne
kuni 3000 krooni) või sõiduki
juhtimisõiguse äravõtmisega
kuni kuue kuuni. Sõidukiiruse ületamise eest üle 40 km/h
karistatakse rahatrahviga kuni
200 trahviühikut ehk 12 000
krooni (enne samuti kuni 12
000 krooni) või arestiga või
sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni ühe aastani (enne
kuni kuue kuuni). Endiselt
võib kohaldada nii rahatrahvi
kui ka aresti korral lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist ühest kuust kuni kuue
kuuni.
•Kui autojuht on tekitanud
liiklusohtliku olukorra, sätestab seaduse muudatus senisest
rangema karistuse. Liiklusohtlik olukord on hoolimatu
möödasõit, foori keelava tule
ajal ristmikule või ülekäigura-

jale sõitmine, samuti reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale
tee mitteandmine.
•Eraldi kehtestab seadus
turvavööta sõitmisel kuni
3000 krooni suuruse trahvi.
Turvavöö korduva kinnitamata
jätmise eest karistatakse kuni
6000 krooni suuruse trahviga.
•Erinevalt varasemast võib
juhtimisõiguse ära võtta ühe
aasta asemel kuni kaheks
aastaks, kui eiratakse sõiduki peatamise märguannet või
põgenetakse liiklusõnnetuse
sündmuskohalt.
•Oluline on, et sõiduki
omanik või vastutav kasutaja
teaks hästi inimest, kellele ta
on andnud oma sõiduki kasutada.
Andmeid sõiduki kasutaja kohta tuleb säilitada kolme
kuu jooksul, mis tähendab, et
omanik ei saa enam väita, et
ta ei mäleta, kellele ta sõiduki
sel päeval ja tunnil volitas. See
nõue aitab paremini tuvastada
liiklusõnnetuses osalenud sõiduki kasutajat.

MADIS MELZAR:

”Kuna kiiruse
ületamine on
jätkuvalt raskete tagajärgedega
liiklusõnnetuste
kõige levinum
põhjus, on
liiklusseaduse
muudatuses
karmistatud
karistusi lubatud sõidukiiruse
ületamise eest.”

Nädal piltides

Foto: kadi kroon
Kultuurikeskuses avati Viimis kunstikooli
õpilaste tööde näitus. Pildil õpetaja koos kunstnikega

Keila nädalaleht

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

Keila kirikuaias tegutseb loomake
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: erakogu

Keila noored sõnasepad demonstreerisid
oma andeid endise Luige poe seinal
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: märt lillesiim

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila uue kooli nimeks saab Keila Kool

Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu valis Keilas rajatava uue kooli nimeks Keila
Kool. Otsus langetati õpetajate vahel ja
koolinõukogudes läbi viidud hääletuse
tulemuste põhjal ning hääletajate poolt
esitatud argumentide kaalumise tulemusel.
KEILA HARIDUSE SA

Keila Hariduse Sihtasutuse
juhatuse esimehe Mart Raigi
sõnul sooviti kooli nime valiku
puhul leida kompromissvariant, mis rahuldaks nii Keila
Algkooli kui ka Keila Gümnaasiumi õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. “Seetõttu otsustasime, et nimi ei peaks viitama
ühelegi endisele kooli nimele,
samas peab kooli nimi andma
mõista, millist haridustaset

kool pakub,” ütles sihtasutuse
juhatuse esimees Mart Raik.
Seega otsustas sihtasutuse
nõukogu, et nimi Keila Kool
tähistab organisatsiooni, mille
alla kuuluvad: algkool, põhikool ja gümnaasium ning lepiti kokku, et kooliastmed
tuuakse võimalusel välja ka visuaalses nimekujus.
Lõplik hääletus toimus
kahe nime vahel: Keila Kool ja
Keila Gümnaasium. Õpetajate
vahel läbi viidud hääletamisel
eelistas 23-st laekunud häälest

uudis

12 nime Keila Kool. Keila algkooli ja gümnaasiumi nõukogudes läbi viidud hääletustulemustel laekus kokku 41
arvamust, millest 24 eelistasid
nime Keila Kool ja 17 pooldasid nime Keila Gümnaasium.
Nime Keila Kool pooldajad
tõid argumendiks nime lihtsust ja kõlavust. Pooldajad arvasid, et uue kooli puhul tuleb
muuta ka nime ning liitmine ei
tohi tähendada seda, et suurem “sööb” väiksema ära.
Nime Keila Gümnaasium
pooldajate peamiseks mureks
oli see, et sõna „kool“ võib
mõtted viia vaid põhikoolile ja
uue kooli nimes ei kajastuks
seal tegelikult antav haridustase. Lisaks toodi välja, et sõna
„gümnaasium“ rõhutab akadeemilisust.

DORIS@KEILA.EE

Teisipäeva päeval ning kolmapäeva öösel ja hommikul
häirisid Keila linna elu laiaulatuslikud elektrikatkestused.
Elektrikatkestused olid erineva pikkusega ja häirisid pea
poolt linna, teiste hulgas kesklinna, aga samuti Pae, Vasara,
Põhja ja Luha tänavate korruselamupiirkondi. Pimedad olid
linnatänavad.
Abilinnapea Enno Fels saatis kolmapäeval arupärimise
linna kommunaalmajandusega
tegelevatesse ettevõtetesse, et
selgitada, kas elektrikatkestused on põhjustanud probleeme
ja materjaalseid kahjusid.
Enno Fels: „Avariisid võib ikka
juhtuda, kuid viimase poole
aasta jooksul on Keilas elektrikatkestusi olnud liiga palju.“
Enno Fels sõnul on linnavalitsusel kavas saata arupärimine ASile Eesti Energia, et saada
selgust,
millest
on
probleemid põhjustatud ning
mida tehakse edasiste häirete

uudis

vältimiseks.
Esialgsete andmete järgi on
elektrikatkestuste põhjus maakaablirikkes, mille leidmiseks
on OÜ Jaotusvõrk olnud sunnitud voolu välja lülitama. Sarnaseid katkestusi on viimase
poole aasta kestel tulnud ette
korduvalt.

valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Muinsuskaitseamet kinnitas Keila Keskpargi muinsuskaitse eritingimused ja andis
nõusoleku võtta pargi korrastamisel edaspidise töö aluseks
OÜ Lootusprojekti koostatud
eskiisprojekt. Muinsuskaitsjad
tegid pargi eskiisprojekti siiski
mõned märkused. Sobimatuks
peeti endisele kalmistule laste
mänguväljaku rajamist ning
päikesekella peab kavandama
tasapinnalise või madalareljeefsena. Muinsuskaitse eritingimuste järgi tuleb pargi pro-

jekteerimisel lähtuda 1966.
aastal rajatud ja aja jooksul
välja kujunenud vabakujundusliku looduspargi kujunduspõhimõtetest ning arvestada
olemasoleva
teedevõrguga.
Kaevetega ei tohi minna sügavamale kui 50 cm. Kasutada
võib looduslikku kivi, puitu,
metalli. Veetorni puhul tuleb
säilitada põhilisi gabariite,
kõne alla tuleb kõrguse lisamine. Nõudeid on muuhulgas ka
teekatete, pargivalgustuse, säilinud hauatähiste ja pargi sissepääsude kujundusvõtetega
tähistamise kohta.

Keskpargi ajaloost
• Keila Keskpargi maa-alale, toonasele mõisa põllumaale, rajati kalmistu 1823. aastal, mil sinna
toodi kiriku juurest rootsiaegne paekivist ratasrist kirjaga „KODDA ASSEME ANDRES VON HIER
1677“. Rist on pargis säilinud tänaseni.
• Kalmistu sai täis juba enne II maailmasõda. 1950-ndatel sinna rohkem ei maetud. 1966. aastal
kalmistu tasandati ja kujundati pargiks.
• Kuna 1944. aasta septembris hävis Paldiski maantee 2 asunud endise köstrimaja põlengus
surnuaia dokumentatsioon, on hauakohti praktiliselt võimatu kindlaks teha.
• 1960-ndatel püstitati surnuaia edelaossa veetorn ja rajati vee- ja kanalisatsioonitrassid. Nende
tööde käigus lõhuti kalme.
• Uusapostlik kirik ei asu kalmistul, see ehitati endise mõisa küüni kohale. Ka pargis asuv alajaam
asub kalmistu piiridest väljas. Pargi teed ei paikne nende ajaloolistel kohtadel.
• 14.juunil 1991 paigutati Keila Muinsuskaitse Seltsi poolt surnuaia jaamapoolsele künkale kõigi
surnuaiale maetute mälestuseks kivist rõngasrist.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

Lühidalt
Fotojahi detsembripilt –
raudteesillast
Keila Fotojahi „Teeme kalendri 2010“ detsembripildi
autor oli Andres Matteus. Foto
kujutab pikki jõge vaadet raudteesillale (pilt oli eelmise lehenumbri esikaanel).
Võitjapilt kogus kokku 7
häält. Järgnesid kahe häälega
neli fotot: Anne Kanketeri ja
Tõnis Luhamäe fotod aastavahetuse ilutulestikust, Egon Karpovi „Kõverpeegel“ ning Sirje
Noodi „Koduaknast“. Võitja
auhind on Olympus kinkekaart
väärtusega 3000 krooni.
Kokku laekus detsembris 35
pilti 8 autorilt. Kuuldavasti ei
jõudnud mõned pildid ilmselt
tehniliste probleemide tõttu kohale. Jaanuarifotode laekumise
tähtaeg on laupäev, 31.jaanuar.

Keila elu häirisid Muinsuskaitsjad
elektrikooskõlastasid keskpargi
katkestused
uuendamise idee
doris matteus
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25.80kr/kg
17.90

Päästekeskuse uksed on
huvilistele lahti
3. kuni 5. veebruarini 2009
korraldab Põhja-Eesti Päästekeskus lahtiste uste päevad
Tallinna ja Harjumaa komandodes. Päästjate igapäevase tööga on oodatud tutvuma kõik
huvilised.
Kolme päeva jooksul on
soovijatel võimalik külastada
Põhja-Eesti Päästekeskuse erinevaid komandosid, tutvuda
tulekustutus- ja päästetöödeks
mõeldud tehnikaga ning saada
põhjalik ülevaade päästja elukutsest.
Lahtiste uste päevade eesmärk on anda ülevaade tulega
seotud ohtudest ja õigest tegutsemisest tulekahju korral, kuulata – vaadata, millega päästeteenistus tegeleb ja kuidas käib
igapäevane töö komandos.
Kõikidel soovijatel palume
end külastuseks registreerida
28. jaanuariks 2009 telefonil
6676 691 või e-posti aadressil galina.ozdoba@ttpa.ee .
Ekskursioonid toimuvad kella
9–12 ja 13–16. Külastuse kestvus
on üks tund, grupi maksimaalne suurus on kakskümmend
inimest.
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venekeelne veerg

Haigekassa kasutab alates 1. jaanuarist
Сегодня в номере
rahvastikuregistri aadresse

Alates 1. jaanuarist 2009
kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab, et
kõik kirjad ja muud dokumendid saadab Haigekassa edaspidi inimese Rahvastikuregistris märgitud aadressile. Oma
aadressi muudatusest ei saa
haigekassat enam eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab
haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide (teated
kindlustuskaitse lõppemisest,
euroopa ravikindlustuskaardi
või asendussertifikaadi, vähiskriiningu kutse jne) saatmiseks.
Isiku soovil saadab haigekassa näiteks Euroopa ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast erinevale aadressile.
Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal
konkreetsel taotlusel.
Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja vähiskriiningu
kutsed aga saadetakse inimese
rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Seega on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged.

Fotod: aadu salumäe, fotojaht

Vastasel juhul ei pruugi inimesed olulisi teateid kätte saada.
Isik on kohustatud elukoha
andmed rahvastikuregistrisse teatama uuele aadressile
kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puudumisel.
Andmete õigsust
saab kontrollida
kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel
või riigiportaalis www.eesti.ee

Keila Linnavalitsuses

seid riigiportaalis www.eesti.
ee. Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi
kodulehelt
http://www.siseministeerium.
ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki
inimesi üles rahvastikuregistris oma elukohaandmete õigsust kontrollima ning vajadusel parandama!

Keila Linnavalitsus teatab
Avalik arutelu

Load
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
AS-ile Harju Elekter
kahe Paldiski mnt 31 kinnistul
asuva tootmishoone (administratiiv-tootmishoone ja elektrikilbitsehh) laiendamiseks.
Keila Linnavalitsusele
skatepargi valgustuse ehitamiseks Jõe tn 2b asuval kinnistul.
Meelis Petersonile üksikelamu püstitamiseks Sopsu-

rahvastikuregistri e-teenuseid
kasutades.
Elukohaandmete registrisse
kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele
elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale
minnes, posti või digiallkirjaga
e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenu-

Tooma tn 12 asuval kinnistul.
OÜ-le SSSK Säästumarketi fassaadi rekonstrueerimiseks Pae tn 9 asuval kinnistul.
Kasutusluba väljastati Ando
Valkile üksikelamu püstitamisel Barsbütteli tn 36 kinnistule
ja Juta Hinnobertile abihoone
ehitamisel Nurmenuku tn 30
asuval kinnistul.

Metsa 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.12.2008- 05.01.2008
Avaliku väljapaneku käigus
laekus Mati Õunloo (naaberkinnistu Metsa 6a omanik)
protest Metsa 6 kinnistule kavandatava 2-korruselise 5 korteriga väikeelamu ehitusõiguse
suuruse kohta.
Metsa 6 kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub

29.01.2009 kell 16.00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

ja näevad lasteaia territooriumil võõraid isikuid peale selle
sulgemise aega, üles helistama
ja oma tähelepanekutest teada
andma kas G4S juhtimiskeskusele või politsei lühinumbrile
110.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@pohja.
pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee, Kristjan

Haljasoks’ale telefonil 612
4595 või elektronposti aadressil kristjan.haljasoks@pohja.
pol.ee või Keila konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile
telefonil 612 4591 või elektronposti aadressil
madis.melzar@pohja.pol.ee.

Krimiuudised

kristi roosteldt
VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 19 sündmust, millest 4 olid Liikluseeskirja rikkumised. Jätkuvalt
peab kurvastusega tõdema, et
nende väheste 4 hulgas oli ikka
1 juht, kellel puudub mootorsõiduki juhtimise õigus.
Samuti registreeriti 4 juhtumit, kus inimesed olid alkoholijoobes või tarbisid alkoholi
linnatänavail, kõik 4 isikut
toimetati ka politseiosakonda
kainenema.
Toimepandud kuritegudest

teatati 1 korral – tegemist oli
jalgrattavargusega korterelamu lukustatud trepikojast.
Möödunud nädalavahetuse
jooksul on käidud ka lasteaed
“Vikerkaar”
territooriumil
vandaalitsemas. Aialt on jällegi
mitmed aialipid ära tõmmatud
ja samuti on rikutud lasteaialastele mõeldud atraktsioone.
Siinkohal tuleb kindlasti ära
märkida, et lasteaia territoorium on piiratud aiaga ning
seal on ka olemas sildid, mis
keelavad võõrastel isikutel viibimise lasteaia territooriumil.
Karistusseadustik § 266
näeb ette, et kui on olemas sisenemist keelavad sildid ja territoorium piiratud aiaga, siis
võib isikuid, kes viibivad ilma
loata antud territooriumil, võtta kriminaalvastutusele. Samas
kutsume isikuid, kes nimetatud lasteaia läheduses elavad

g4s

Директором новой
Кейлаской
школы
избран Давид Ребане
Совет целевого учреждения «Кейла Харидус»
избрал новым директором будущей Кейлаской
школы Давида Ребане,
имеющий как большой
педагогический опыт,
так и опыт управления
предприятием. По словам Д. Ребане, строительство новой школы
– это очень значительное событие для нашей
небольшой страны. В
дальнейшей работе Д.
Ребане считает главным
общее желание и совета
целевого учреждения, и
учителей
Кейлаской
гимназии трудиться над
постоянным повышением качества обучения и
развитием
школьной
культуры. Д.Ребане закончил
Таллиннский
Педагогический Институт по специальности
физика-математика,
проработал 11 лет учителем физики, с начала
90-х годов руководил
предприятием
«Дункер». С 2009 года является членом совета целевого
учреждения
«Молодые – в школу!».
(стр. 5)
Начиная с 1 января, Больничная касса будет пользоваться данными регистра
народонаселения
Начиная с 1 января
2009 года, Больничная
касса будет использовать адреса согласно регистру
народонаселения. Это значит, что все
письма и документы будут отправляться по
адресам, указанным в
регистре. Об изменении
своего домашнего адреса не имеет смысла ставить в известность Больничную
кассу.
Все
изменения осуществляются через регистр. (стр.
4)

1911

08. jaanuaril kell 00.30 Piiri 12 Selveri juures SEB ATMil lõhutud klaas. Teavitatud politseid.
11. jaanuaril kell 18.55 Vikerkaare lasteaial lõhutud 5
aialippi, teavitatud kontaktisikut.
11. jaanuaril kell 19.15 - Uue
kooli ehitusplatsi aed pikali.
11. jaanuari öösel vandaalitseti Vikerkaare lasteaias.
Terariistaga rikuti hulgaliselt
mänguatraktsioone.

Новости городского правительства
Городское правительство сообщает, что познакомиться с детальным
планированием
участка по адресу ул.
Метса, 6 можно было с
15 декабря 2008 года по
5 января 2009 года. За
этот период в мэрию поступил протест владельца соседнего земельного
участка против строительства на указанном

грунте многоквартирного дома, что противоречит условиям застройки
этого участка. Публичное обсуждение детального планирования состоится 29.01. в 16.00 в
зале мэрии. (стр. 4)
Департамент
защиты
памятников
старины
Департамент защиты
памятников
старины
утвердил особые условия проектирования реконструкции Кейлаского Центрального парка
и согласился взять в качестве основания для
действий разработанный эскизный проект,
внеся в него некоторые
изменения. (стр. 3)
День
открытых
дверей в Спасательном департаменте
С 3-го по 5-е февраля
Северо-Эстонский спасательный центр проводит Дни открытых дверей
в
рабочих
помещения коммандо
Таллинна и Харьюского
уезда. С работой спасателей смогут познакомиться все желающие.
Желающим просьба зарегистрироваться до 28
января по телефону
6676 671 или по адресу
galina.ozdoba@ttpa.ee.
(стр. 3)
Декабрьская «фотоохота»
Автором декабрьской
фотографии фотоохоты
«Календарь
Кейла
2010» стал А. Маттеус.
Это фотография с видом
на железнодорожный
мост со стороны реки.
Всего на конкурс в декабре поступило 35 фотографий от 8 авторов.
Январские фотографии
принимаются до 31 января. (стр. 3)
Новая выставка в
музее
Начиная с четверга, в
музее открыта новая выставка «Частная земля?» Экспозиция выставки
знакомит
зрителей с различными
достопримечательностями Харьюского уезда, рассказывает об их
прошлом и будущем.
Там же можно познакомиться с фотографиями,
присланными на одноименный конкурс. Выставка будет работать до
22 марта. (стр. 6)
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Lühidalt

Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu valis
Keila uue kooli tulevaseks direktoriks David Rebase, kel on pikaajaline kogemus nii
kooliõpetajana kui ka äriettevõtte juhina.

Heategevuslik
veespordihommik

„Meie soov oli, et tulevane direktor oleks
mitmekülgsete kogemustega inimene
ning ennast tõestanud nii hariduse- kui ka
ärivaldkonnas. David Rebane on inimene,
kellele on võimalik usaldada nii vastutusrikka ettevõtmise juhtimine, nagu seda on
ühe kooli kaasaegsetele alustele viimine,“
ütles Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse
esimees Mart Raik.

Keila Lions Klubi poolt juba
kaheksandat aastat korraldatav
heategevuslik veespordihommik toimub sel aastal pühapäeval, 25. jaanuaril kell 11.00-13.00
Keila Tervisekeskuses.
Osalema on oodatud kõik.
Kavas on mitmeid mänge ning
võistlusi nii väikestele kui suurtele. Soojenduseks toimub vesiaeroobika, oma võimeid saab
proovile panna veekorvpallis
ning ujumises. Eraldi korraldatakse mänge pere väiksematele. Oodata on üllatuskülalist.
Keila Tervisekeskuse piletid
on veespordihommikul tavahindadest odavamad.
Ürituse tuludega toetab Keila Lions Klubi Keila linna paljulapselisi peresid.
Keila Lions Klubi

David Rebane astub direktori ametisse
siis, kui Keila algkooli ja gümnaasiumi
ühendamine on lõpule viidud ning Keila
uus koolihoone on valminud. Seni on
tema ülesanne Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse liikmena juhtida kahe kooli
ühendamist ja ühistele alustele viimise
protsessi.
Keila Hariduse Sihtasutus

Foto: ERAKOGU

David Rebane

uudis

Keila uue kooli tulevaseks
direktoriks valiti David Rebane
David Rebane, kes
on oma elu jooksul
üles ehitanud ja
edukalt toimima
pannud vähemalt
kaks tuntud ettevõtet – Dunker ja
SA Noored Kooli, on
võtnud nõuks tulla
„üles ehitama“ Keila
kooli.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Miks võtsite vastu pakkumise asuda looma uut Keila
kooli?
Uue koolimaja ehitamine ning
uue
hariduskontseptsiooni
arendamine on Eestis väga
tähelepanuväärne sündmus.
Keila Hariduse Sihtasutus on
asunud tegelema just sellega,
millega Eesti hariduseliit pead
murrab – kooli keskkonna
muutmine selliseks, et koolis
ei omandataks ainuüksi kuivi
fakte, vaid antaks kaasa eluks

vajaminevaid oskusi ja väärtusi. Kui sellele lisada täiesti uus
koolihoone, mis loob kaasaegsed õpitingimused, siis on
selge, miks ma selle väljakutse
vastu võtsin.
Olen oma loomult ülesehitaja ning Keila kooli puhul on
kahtlemata tegemist nn elu
projektiga – võimalusega luua
midagi jäävat. Võib luua firmasid ning neid lõpetada, kuid
kool on ja jääb.
Tegelikult olen tagasi nende
liistude juures, kust alustasin
– töötasin koolis kokku 11 aastat. Alustasin noore mehena,
täna tulen tagasi suurema kogemusega ning oskusega jääda
ka raskustes positiivseks ja
näha kaugemat eesmärki.
Minu jaoks on oluline algusest peale kooli arenguga kaasas käia ning jälgida, et ka uus
koolihoone vastaks tõepoolest
nii õpetajate kui õpilaste vajadustele. Sellepärast soovisin
ühe koolidirektori ametikoha
vastuvõtmise tingimusena võimalust osaleda Keila algkooli
ja gümnaasiumi ühendami-

keila hariduse sihtasutus
Keila Hariduse Sihtasutus loodi eesmärgiga rajada Keilasse
uus koolihoone, kuhu asuvad õppima praeguses Keila põhikoolis ja gümnaasiumis õppivad lapsed. Algkooliõpilastele hariduse
andmine jätkub ka edaspidi Keila algkooli hoones. Kahe seni
eraldi tegutsenud kooli – Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi
ühendamise eesmärk on viia koolide juhtimine ühistele alustele,
muuta kahe kooli majandamine efektiivsemaks, arendada koolikultuuri ning tõsta õppekvaliteeti.
Keila Hariduse Sihtasutus laiendas sihtasutuse juhatuse kolmeliikmeliseks. Juhatuse liikmed on Mart Raik, David Rebane
ning Heiti Pakk. Sihtasutuse juhatus omakorda nimetas esimeheks Mart Raigi.

se protsessis algusest peale.
Samuti soovisin õigust kaasa
rääkida uue koolihoone ehituse ja sisustamise juures. Seda
eeskätt eesmärgiga jälgida, et
koolimaja ning selle sisustus
igati õpilaste ning õpetajate
vajadustele vastaks. Et ei juhtuks nii, nagu juhtus ühes Tallinna koolis, kus kraanikausid
füüsikaklassis vastasid küll
kõigile nõuetele, kuid keegi ei
mõelnud sellele, et aeg-ajalt
on tarvis neid kasutada ka katseklaaside pesemiseks, mida
tavakraanikausis tegema ei
mahu.
Kuidas suhtute sellesse, et
Keila kooli ei pea mitte kohalik omavalitsus, vaid sihtasutus?
Tuleb aru saada, et sihtasutus
ei ole äriline ettevõte. Sihtasutuse vorm on minu hinnangul
vajalik eeskätt kahel eesmärgil
- eelarvelisele asutusele omase mõtteviisi murdmiseks ja
muutmiseks ning uue kooli
ehitamiseks.
Kui rääkida konkreetselt
kooli ja sihtasutuse vahelisest
rollijaotusest, siis peamine
mõte seisneb selles, et õpetaja kui sisulise töö tegija ei pea
mõtlema kooli haldamise peale. Samuti ei suuna direktor
õppeprotsessi. Selleks on oma
spetsialistid – õppealajuhatajad. Direktor on mänedžer, vahendaja, kes ei pea ega tohigi
end vaevata tunniandmisega.
Iga spetsialist peab tegelema
oma tööga. Koolis peavad edu-

kaks toimimiseks eksisteerima
samad struktuurid, nagu igas
ettevõttes. See on eelduseks,
et kooli töötajad saavad pühenduda täielikult laste õpetamisele. Antud olukorras on
kindlasti oluline kindlustada
kooli eksisteerimine olenemata poliitilistest tuultest. Kool
ei saa eksisteerida vaid ühe
erakonna najal ega sõltuda
sellest, kes parasjagu linnas
võimul on. Kool peab jääma
ka siis, kui võim muutub.
Kool peab olema apoliitiline.
See ei tähenda, et inimesed ei
või mõnda erakonda kuuluda. Oleme tolerantsed kõigi
suhtes, kõigil võivad olla oma
veendumused. Kuid üle kooli
ukse propaganda ja poliitilised
mõjutused tulla ei tohi. Isiklikult oman ka kindlaid vaateid,
kuid ei ole kunagi kuulunud
ühtegi parteisse.
Kas ja millised muudatused
ootavad ees kooli igapäevaelu?
Olen pigem meeskonnamängija, olen meeskonda ka kõigis
oma varasemates tegevustes
väga oluliseks pidanud. Tänaseks ei ole kahjuks kõiki osapooli jõudnud veel ära kuulata. Edasine on kõigi ühine
töö. Eeldatavasti panen kokku
ajutrusti, kes hakkab tegelema
koolide ühendamisega ning
uue kooli loomisega. Kõigil on
valikuvõimalus – tulla kaasa
muutustega või mitte.
Esimene suur eesmärk on
kindlasti uue kooli uste avami-

David rebane
David Rebane on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise
Instituudi matemaatika-füüsika erialal.
Ta on töötanud füüsika
õpetajana Tallinna 46. ja 13.
keskkoolis, kokku 11 aastat.
Aastatel 1991-1993 oli ta AS
Dunker ekspordijuht ja üks
omanikest, 1993-2006 Dunkri Kaubanduse AS üks asutaja ja juhatuse esimees.
Alates 2006. aastast oli
David Rebane tegev SA Noored Kooli juhatuse liikme ja
tegevjuhina. 2009. aastast
alates jätkab ta tööd SA Noored Kooli nõukogu liikmena.
On tegelenud 17 aastat Eesti
Õpilasmalevaga.

ne. Selleks tuleb enne teha aga
palju tööd, lisaks ehitustöödele ja bürokraatiast läbi murdmisele ka sisulist tööd – mida
me õpetame, kuidas õpetame,
kes õpetab. Eesmärk on olemasolevatest koolidest kõik
positiivne uude kooli kaasa
võtta ning mittevajalik maha
jätta.
Keila kooli eesmärk ei ole
saada elitaarkooliks, vaid kooliks, kus antakse anda igale
lapsele laiapõhjaline ja hea haridus. Leian, et geenius tuleb
suunata tema parimaks arendamiseks geeniuste keskkonda. Keila koolil ei ole küll midagi selle vastu, et tegeleda ka
geeniustega, kuid peamiseks
eesmärgiks jääb siiski see, et
iga laps saaks uuest koolist
hea hariduse ning et iga lapsevanem paneks oma lapse hea
meelega siia õppima.

Kodu toetab koolilast
24.oktoobrist -12.detsembrini 2008.a toimus Keila Kultuurikeskuses lastevanemate loengusari „Kodu toetab koolilast“.
Käesolev loengusari oli suunatud kõigile esimesse klassi
astunud laste vanematele, käsitledes vanemate algatusest
sündivate heade harjumuste
ja koolilapse arengule soodsate muutuste loomist kodus,
peres, vabal ajal. Kodu toetab
koolilast!
Seitsme nädala jooksul viidi
läbi 10 tundi avalikke loenguid
ja viis kunstilis-praktilist töötuba, kus läbi isetegemise kogeti
teadlikult värvi, heli, liikumise
ja toitumise osatähtsust õpilast toetava keskkonna loomisel. Toitumise teemas käsitleti põhjalikult toidupüramiidi
alustala, teraviljade kasutamist
koolilapse toiduvalikus.
Loengusarja „Kodu toetab
koolilast“ korraldas Haridus- ja
Kultuuriselts Läte ning sarja läbiviimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.
Pille Keller
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
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Uus näitus muuseumis kust läheb piir eraomandi
ja minevikupärandi vahel?
nendele küsimustele vastata. Erilise tähelepanu all on
viimase aastakümne jooksul
muinsuskaitsjate hulgas elavat
diskussiooni tekitanud kireva
minevikuga Keila Jõesaar endise mõisapargi südamena ja
selle tulevik.

fotoga “Pardivaldus”, teine ja
kolmas koht läksid jagamisele
Roger Kuslapi ja Ingmar Muusikuse vahel. Eriauhinnaga
Alates neljapäevast on Harmärgiti ära Eve Valdna, Meelis
jumaa Muuseumis avatud uus
Vihi, Riin Riibergi tööd. Elavat
näitus, mis kannab pealkirja
vastukaja leidsid 18. novemb„Eramaa?“. Näitusel tutvusril 2008 ajalehes Postimees
tatakse erinevaid Harjumaa
avaldatud konkultuuriväärkursitööd.
tuslikke piirNäituse kooskondi, nende
tas Liisi Taimminevikku
re ja kujundas
ja tulevikku.
Kätlin
Janson.
Samuti
on
Fo t o ko n ku r s i
näitusel välviisid läbi Urmas
jas konkursiVeersalu ja Liisi
le “Eramaa!”
Taimre. Näitust
saadetud foaitasid koostatod.
da Tiit Eenraid,
Kust
läPriit Kase, Külvi
heb piir eraKuusk, Priit Lätomandi
ja
ti, Ülle Meister,
meie kõikide
Ester Oras, Mirja
ühise mineOts, Kersti Pent,
vikupärandi
foto: kaido viht
Fotokonkursi “Eramaa” I koht. “Pardivaldus”.
Mihkel
Pukk,
vahel? Kuidas
Pildistatud Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa rannas.
Janek Safranovskaitsta minevikku nii, et selle all ei kanLisaks saab näha 2008. aas- ki, Anne Taimre, Ants Talioja,
nataks tulevik? Tutvustades ta sügisel toimunud Harjumaa Hannes Vinnal, National Truserineva saatusega Harjumaa Muuseumi
fotokonkursile ti pressimeeskond.
Näitust ja fotokonkurssi
kultuuriväärtuslikke piirkon- „Eramaa!“ saadetud fotosid
di – Rootsi-Kallavere, Tuhala omapärastest eravalduse tähis- toetasid Eesti Kultuurkapital
ja Nabala, Salmistu, Jägala tamise viisidest. Fotokonkursil ja digitaaltrükikoda Artprint.
Jõesuu – ja laenates eeskuju- osales 64 tööd 26 autorilt. Esi- Näitus jääb avatuks 22. märtsid välismaalt, proovib näitus mese koha pälvis Kaido Viht sini.
harjumaa muuseum
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Keila Avatud Noortekeskuse
uued põnevad huviringid
igale vanusele
keila avatud
noortekeskus

Uuest aastast alustab Keila
Avatud Noortekeskuses tegevust näitering, mis on mõeldud 2. ja 3. klassi õpilastele.
Näiteringis mängitakse erinevaid suhtlemismänge, harjutatakse esinemisjulgust ja
näitlemisoskust. Juhendavad
Heidi Kena ja Tiina Sinijärv.
Esimene
kokkusaamine
leiab aset teisipäeval 20. jaanuaril kell 15.30 noortekeskuses.

Lisaks sellele ootame 2.-4.
klasside poisse ja tüdrukuid
sportmängude trenni.
Sportmängude trenn ei ole
mõeldud võistlusspordi tegemiseks, vaid erinevate spordimängude harjutamiseks ja
kehalise aktiivsuse tõstmiseks.
Sportmängude trenni viib
läbi Jürgen Peterson ja trenn
toimub kolmapäeviti 16.0017.00.
21.jaanuar kell 18.00 alustab noortekeskuses tegevust
ka kästitööring, kuhu on oodatud kõik keskkooli lõpetanud,

noored emad ja muidu käsitööhuvilised. Ringis saad võimaluse proovida kõike uut ja
huvitavat, põnevaid materjale,
vahvaid ideid ja palju muud, et
teha endale ise midagi toredat.
Juhendajateks saavad olema
erinevad inimesed erinevate
tegevustega.
Info:
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F
Tel. 6099089
E-mail: knk@keila.ee

sport

Möödunud aasta tähtsamad spordisündmused ja -saavutused
keila leht
leht@keila.ee

27.jaanuar - Keila Lions
Klubi korraldas heategevusliku
Veespordihommiku. Tulu läks
Keila piirkonna lastele ujumiskursuste korraldamiseks ja
Keila paljulapselistele peredele
ujulapääsmete kinkimiseks.
1.märts - Keila Tervisekeskuses toimus Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival.
Tegemist oli suurima võimlemispeoga koolinoortele, millest võttis osa 31 võimlemis- ja
liikumisrühma üle Eesti. Oma
klassis omistati laureaaditiitel
ka Keila Algkooli rühmale.
2.märts - Keila Tervisekeskuses Eesti MV 10 tantsus.
19.märts - Toimus seiklusmatk „Keila O-öö“, millest
võttis osa kokku 13 võistkonda
46.seiklejaga.
26.märts - Tallinna Spordihallis toimusid Harjumaa
koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus. Keila
gümnaasiumi sportlased tulid
tagasi 17.medaliga.
13.aprill - Vikerkaare lasteaia tantsulapsed osalesid rahvusvahelisel IDO Estonia tantsuvõistlusel „Estonian Open
Championship 2008“ Tallinna

Kalevi Spordihallis. Tantsuga
„Linnud ja meri“ saavutati 4
koht. Tehti pakkumine osaleda
maailma tantsuvõistlusel Saksamaal.
26.aprill - Tervisekeskuses
tähistasid seeniormehed Riigikogust, Haapsalust, klubist
Kuldkroon ja Keilast veeprojekti valmimist korvpalliturniiriga „Keila Ämber“. Turniiri võitis ärimeestest koosnev
„Kuldkrooni“ meeskond Keila
ja Riigikogu meeskonna ees.
27.aprill - Lääne-Harju
meistriks korvpallis tuli Glamoxi meeskond Juurviljapõrgu
ja Honda/Speed ees.
27.aprill – Kepikõnnisari
Elamusretked 2008 alustas
esimese etapiga Keila tervisekeskuse lähistel.
1. mai – Keila traditsiooniline firmadevaheline võrkpalliturniir. Kokku osales 10
võistkonda. Võitjaks tuli Harju
Elekter.
11.mai - Keila Tervisekeskuses toimus iluvõimlemisvõistlus „Hea laps 2008“. Osa
võttis 120 6.-10.-aastast last
pea kõigist Eesti iluvõimlemisklubidest
16. mai - Keila linnavalitsuse korvpallimeeskond võitis
turniiri „Vana Tallinna Kilud“

Tallinna linna ja Riigikogu
meeskonna ees. Osalesid veel
Rakvere ja Pärnu.
25.mai – Traditsiooniline
Keila linna sünnipäeva maleturniir. Osales 73 maletajat.
26.juuli - Keila poolmaraton, rahvajooks,
lastejooksud ja
kepikõnd. Poolmaratoni võitis
Aleksei Saveljev (1.11.29,4).
26.juuli
– 9.korda toimus korvpallikohtumine
linnapeade ja
Riigikogulaste
vahel.
Võitis
Riigikogu seisuga
83:81.
Mängude seisuks sai 6:3
linnapeade kasuks.
22. august
- Kuumaõhupallide võistlus
Olympus CUP 2008 Keilas.
28.august - MTÜ Liikumisrõõm korraldas staadionil
Keila ettevõtete spordipäeva
„Kriket cup 2008“, mille võitis Glamoxi meeskond ja Keila
tööstusküla ametiühingu naiskond.

12.september - Harjumaa
koolidevahelisel meistrivõistlustel teatejooksudes võitsid
Keila gümnaasiumi õpilased
kolm kuld-, kaks hõbe- ja kaks
pronksmedalit.
13.september - Keila Kesk-

ni maailmameistrivõistlustel
veteranide klassis esikohale.
Superveteranide klassis saavutasid keilakad kolmanda koha.
Oktoober – Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
korvpallis. Keila gümnaasiumi

väljakul ja Paldiski maanteel
rulluisu ja suusarollerite võistlus „Rõõmurull“.
14.september - Tervisekeskuse juures rahvaüritus Liikumisrõõm - Rõõmsat liikumist
kõigile!
September – Keila orienteerumisvõistkond tuli rogai-

noormehed saavutasid teise
koha.
1.november – I rahvusvaheline judoturniir. Korraldaja
oli spordiklubi Ookami. Kokku osales üle kahesaja osavõtja
20 klubist.
21.november - Keila saalihoki Klubi meeskond saavutas

foto: valdur vacht

Imaveres U17 karikavõistlustel
11 võistkonna hulgas II koha
2. detsember - Keila Tervisekeskuses Harju maakonna
koolide vahel toimunud meistrivõistlustel
teateujumises
esindas Keila Gümnaasiumi
seitse võistkonda, neli nendest said pärjatud erinvat värvi
medalitega. Kuldsed medalid
riputati kaela Gerli Israelile,
Kerli Antonovile, Joanna Anionile ja Merli Jõemaale.
6.detsember - Toimusid
Keila MV sisekergejõustikus
ja ekstreemspordialadel. Mõlemad võistlused toimusid Tallinnas.
18. detsember - Keila piljardspordiklubi noored Kermo
Kiiler, Kert Hallik, Olari Malmre, Karel Koppel ja RicardoKristjan Rohtla käisid Siili pubis toimunud piljarditurniiril,
kus saavutati märkimisväärseid kohti.
21.detsember – Keila
noorte meistrivõistlused 3x3
korvpallis. Korraldas Lääne Harju SK.
Detsember - Keilast pärit
noormees Hannes kerem saavutas kaardimängu Magic: The
Gathering
maailmameistrivõistlustel Memphises neljanda koha

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
VIIMSI KUNSTIKOOLI ÕPILASTE NÄITUS
13.jaanuar – 30.jaanuar
Keila kultuurikeskus
„ERAMAA?”
Tutvustatakse erinevaid
Harjumaa kultuuriväärtuslikke
piirkondi, nende minevikku ja
tulevikku. Samuti on näitusel
väljas konkursile “Eramaa!”
saadetud fotod.
Harjumaa muuseum

teater

Küünlakuu kontsert mõnusa
muusika ja veiniga
1.veebruar kell 17:00 Pilet: 75.- /
100.Kohad on laudades ja piletihinna sees pokaal veini. Laudu
võimalik broneerida!
Keila kultuurikeskus tel:
6045045

kino
“DETSEMBRIKUUMUS” KINOBUSS
19.jaanuar kell 19:00 pilet:
45.- / 55.„Detsembrikuumus“ on kaasahaarav põnevusfilm 1924.
aastal toimunud riigipöördekatse tagamaadest.
Alla 12. a mitte soovitav!
Keila kuluurikeskus tel:
6045045

sport

“TUNNETE TEKTOONIKA” PÄRNU TEATER “ENDLA”
2.veebruar kell 19:00 Pilet:
110.- / 130.Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“PUBLIKULE KEELATUD” VANA-BASKINI TEATER
25.veebruar kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus
“NÜRNBERG” - VAT TEATER
16.märts kell 19:00 Pilet: 120.- /
100.“Nürnberg” esietendus Poola
Rahvusteatris 2006. aastal.
“Nürnbergi” eest on autor Wojciech Tomczyk saanud Poola
riikliku preemia.
Keila kultuurikeskus

kontsert
MUUSIKAÕHTU MIHKEL
MATTISENIGA

HEATEGEVUSLIK
VEESPORDIHOMMIK
25. jaanuaril kell 11.00-13.00
Kavas on mitmeid mänge
ning võistlusi nii väikestele kui
suurtele
Keila tervisekeskus

loeng
LOENG “IMIKU UNI – UNEVAJADUS“
21. jaanuaril kell 15.00 Tasu
25 kr.
Päevakava, uinumise õppimine, magamisharjumused,
söömisrütmid, öine imetamine.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas

muud üritused
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteand-

Palju õnne!

mine
Keila kuluurikeskus tel:
6045045
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
ÜLDKOOSOLEK
31.jaanuaril kell 12.00. Registreerimine, uute liikmete vastuvõtmine ja liikmemaksu (25.kr) maksmine kella 11.00-st.
Keila kultuurikeskuses
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus

Sündinud

23.12.2008 Saara Poutonen
26.12.2008 Lolita Fjodorova
Tunneme südamest kaasa
Kairile kalli

VANAISA

Mälestame kallist klassiõde

Unustamatut endist kolleegi ja
head sõbrannat

Maie
Kuusemäe `d
poegadele perekondadega.

Töökaaslased Keila

Keila Keskkooli I lend ja

mälestab sügava

Sipsiku lasteaiast.

klassijuhataja

kurbusega Linda

ja avaldame kaastunnet

Kallid Marko,Marina ja Maria.
Avaldame sügavat kaastunnet

Meie südamlik kaastunne
kalli ema ,ämma ja vanaema

Helle
Kallismaa

2.pühapäev pärast ilmumispüha
18. jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus

Südamlik kaastunne Mart

Marko-Allan Tamme`le ja tema

Kallismaale abikaasa ja lastele

omastele

perekondadega ema

Kohtumine Marimaa ja
Baskiiria misjonäridega
Anu ja Juha Väliahoga
24. jaanuaril kell 14.00
Esinevad Baškiiria muusikud
Väike näitus rahvariietest ja
käsitööst
Võimalus osta Marimaa pärnaõiemett
Keila Miikaeli kirikus
Piiblitund
23. jaanuaril kell 13.00
koguduse majas,
Paldiski mnt 2
tel: 60 44 808

surma puhul.

kaotuse puhul.

Perekond Varem

Sõbrad Keila
Jalgpalliklubist

Südamlik kaastunne Aino
Avaldame kaastunnet Kallele

Indre`le poja, perekond

ja Matile peredega

Ainsoo`le isa ja abikaasa

Avaldame kaastunnet
Liiale perega

ema,
vanaema ja
vanavanaema

30.09.1938 – 14.01.2009

surma puhul.

kaotuse puhul.

Enn ja Maire

Naabrid: Haavasalu, Mändmets,

Toomas
Ainsoo

ämma
surma puhul.
Töökaaslased

Arro, Vollmer, Martma, Malberg

Kuulutused
Peatselt avatav ilusalong
Sauel otsib oma kollektiivi
tublit juuksurit ja kosmeetikut.
Saada oma lühike elulookirjeldus või CV e-maili aadressile
merlebergmann@hot.ee. Lisainfo telefonil 5099553

Esinevad Baškiiria muusikud
Väike näitus rahvariietest ja käsitööst
Võimalus osta Marimaa pärnaõiemett

JUUBELIÕNNITLUSED

Müüa erastatud garaaž Jõe
tänaval, 21,2 m2, elektrivool
12/220/360V. Hind 35 000.-.
Tingi! Tel: 53488857

Keila Miikaeli kogudus teatab

Keila Algkooli
kevadel 1943
lõpetanud

Rendile anda kauplusteeninduspind Saue Kaubakeskuse kõrval, suurusega
30-90m2. Lisainfo tel. 56 612
600

klassikaaslased

EMA

Tiivi , Kalev

Töö

SILVI KALDA

Helle

Liivi , Sulev; Mare , Jaanus

ANU ja JUHA VÄLIAHOGA

Palun esitage kantseleisse oma kandidaate!
Koguduse kantselei on avatud T, K, R kell 11.00-14.00
ning L kell 11.00-13.00 aadressil Paldiski mnt 2.

Olid see, mida alati oodati, kelle juures oli ikka soe. Kellele miski polnud
liigraske, kelle käis oli alati toeks.

Aino
Kangur`it

kaotuse puhul.

Ars tua
longa est

On alanud koguduse nõukogu ja
juhatuse uued valimised!

Ei taastu päev, mis igavikku loojund,
meid saatma jääb hea mälestuste
soojus

surma puhul.

24. jaanuaril kell 14.00
Keila Miikaeli kirikus
Kohtumine Marimaa ja Baškiiria
misjonäride

7

kinnisvara

müük
Müüa Eesti Entsüklopeedia 6. ja 7. köide ja raamat Ly
Lehtmets „Kivid kõnelevad“

(Toronto 2004). Tel: 6533447
Mati.
Küttepuude müük. Puud on
pakendatud 2m3 suurustesse
konteineritesse . Hind 750800 krooni m3 koos transpordiga. Müüme ka puitpriketti!
2300.- krooni 1 tonn. Kontakt:
53308474, 56982181.

TEENUS
Ehitaja teeb sisetöid (kipsplaadid, plaatimine, siseviimistlus), aitab küttepuude lõikamisel, lõhkumisel. Tel: 58343539
Kogenud ehitusmees teeb
(sisetööd) tööd Keilas ja Tallinnas. Tel: 51 913 916
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448
Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid. Tel.

530 24 160.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222

muu
Hea inimene, kel on pakkuda peavarju naisele ja ta pojale
keilas või selle ümbruses, palun aita. Tel.56 745795.
Registreerime soovijaid
Keilas algavatele laupäevastele soome keele kursustele.
Põhitõed grammatikast, õpime
vestlema. Õpiajad lepitakse
kokku kohapeal. Registreerime
ka 7-8 a. lapsi algavasse inglise
keele lisagruppi. Täiendav
Info ja reg. tel/faks6781616,
mob.53029454, e-mail: info@
tarnekor.ee.

8

Reklaam
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HOMMIKUSED RÜHMATREENINGUD ainult 69.- kord
E
K
N
R

12.00-12.55
9.30-10.25
12.00-12.55
9.30-10.25

BODY BALANCE
PILATES
BODY PUMP
BODY FATBURN

Kaia
Kairi
Liis
Kairi

„Alustava ettevõtja baaskoolitus“
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Mainori Kõrgkool ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldavad:
EESTI KEELSE baaskoolituse alustavatele ettevõtjatele
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivita¬miseks ja edukaks
jätkamiseks.

Kampaania kehtib veebruari lõpuni 2009. Korrahind ei kehti soodustusi andvatele kaartidele.
Täpsem info ja broneerimine tel 6 737 637,
www.keilasport.ee

KEILA TERVISEKESKUS

ÜLLATAVALT
KERGED HINNAD
IJAILE
SELLE REKLAAMI NÄG
ken alates 500 kr*

PVC-aken alates 289 kr*,

puita

avale aknale mõõduga

valgele mitteavat
* Näidispakkumise hind

500x500mm.

alates

Koolituse teemad:

r&ĨFW×UMVTFBMVTFE
r¨SJQMBBOKBTFMMFLPPTUBNJOF
r5PPEFKBUVSVOEVT
r'JOBOUTQMBOFFSJNJOF
r7ÅJLFFĨFW×ĨFSBBNBUVQJEBNJTFKBNBLTVTUBNJTFBMVTFE
r5ÕÕ×JHVTKBUÕÕPIVUVT
,PPMJUVTFWJJWBEMÅCJLPHFOVE×QQFK×VEKBUVHFWBETQFUTJBMJTUJE*OEJWJEVBBMTFELPOTVMUBUTJPPOJELPHVLVSTVTFWÅMUFM,PPMJUVTFLÅJHVTWBMNJCÅSJQMBBO
Koolitus toimub:20.01.09, 22.01.09, 27.01.09, 29.01.09, 03.02.09, 05.02.09, 12.02.09
JHBQÅFWLFMMBLVOJ .BJOPSJ,×SHLPPMJT 4VVS4×KBNÅFB
4FJUTNFQÅFWBTFLPPMJUVTFPTBMFNJTUBTVPOLSPPOJ TJTBMEBCNBUFSKBMFKBLPIWJQBVTF FJ
TJTBMEBM×VOBTÕÕLJ
Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 16. jaanuariks 2009
Kampaania kehtib kuni
28.01.09, Jaama 6

Täiendav info ja registreerimine:
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,

Täpsem info

:

FQPTUFSWJO!IFEDFF
Tel. 53 001 133.
Tel. 65 66 522

Osta aknad nüüd, maksa alles kevadel.

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

Soodsad diivanvoodid
kohe kätte !

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

„Fotojaht 2007 – 2008“
teated

on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt ja Keila Tervisekeskusest.

Fotoalbumi hind on 125.Albumisse on koondatud üle saja pildi kolmekümnelt autorit,
kes osalesid terve aasta kestnud fotojahis.

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

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
linnavalitsuse I korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud

