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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Mõtlemine on hea

Keila koolide ning hariduse teema erutab endiselt inimeste meeli ja mõtteid. Sel teemal on kaasa
mõelnud nii maavalitsus, õiguskantsler, Teadus- ja
Haridusministeerium kui nüüd ka peaminister ja
Riigikogu.
On igati mõistetav ja loomulik, et suuremad
muudatused tekitavad palju küsimusi. Ka Riigikogu
liikmete esitatud küsimused olid mõistetavad ning
mõistlikud. Mõistlik ei ole vaid see, kui köetakse
paanikat ning kasutatakse Keila koole ära oma
valimisvõitluses.
Milleks paanika? Täna käivad lapsed kooli, õpetajad õpetavad ja kõik toimib. Kriisi ei ole. Loomulikult
on probleeme ja hirme, kuid need kaasnevad ikka
muudatustega.
On igati meeldiv, et ka peaminister keskendus
oma vastuses eeskätt Keila hariduses toimunud
ja toimuvate muudatuste sisule. Oluline on ju, et
Keila lapsed saaksid oma kodulinnas hea hariduse
ja seda tasuta. Mitte aga see, kes ostab kriiti ja mis
seaduse alusel kool tegutseb. Kas eesmärk pühendab abinõu? Ei, enamasti mitte (ära iialgi ütle iial).
Kuid vahend ei tohi muutuda ülimuslikuks.
Samas on juba see positiivne, et paljud inimesed
on hakanud mõtlema sellistel teemadel nagu kool
ja haridus. „Alati on nii olnud“ ei ole mitte kunagi
olnud arvamus ja argument, mis kuhugi viib. See
on vaid võimalus mitte mõelda, mitte otsuseid
teha ja mitte vastutada. Muutustega kaasneb alati
teatud risk, kuid ka „alati on nii olnud“ mõtteviis ei
ole riskivaba. Kas keegi peab jaanalinnu taktikat
tulemuslikuks?
Nagu ütles volikogu esimees oma uusaastakõnes: „Eriti algaval aastal ja loodetavasti ka tulevikus
ei saa me endale lubada laiskust piirduda tavapäraste lahendustega, otsimata uut ja tahtmata
parimat.“
DORIS MATTEUS

Reede, 30.01.2009 • Nr 4 (63)

KASULIK TEADA

Kui kallis on
Keilas elada?
Keila linna veebilehe foorumis
tunneb Keilasse maja osta plaaniv kodanik huvi, kui kallis on
Keilas elada. Järgnevalt ülevaade
olulisematest möödapääsmatutest
ning omavalitsuseti erinevatest
kuludest Keilas ning võrdluseks ka
paaris lähemas omavalitsuses.

Maamaks

Soojusenergia (kr/MWh, hind ei sisalda käibemaksu)

Maamaksu määr Keilas on 2% maa maksustamishinnast aastas.
Maksustamishind erineb tsooniti. Keila jaguneb kolmeks hinnatsooniks:
I tsoon 80 kr/m2 (tsoon hõlmab näiteks südalinna, Kalda
tänavat, Tallinna maantee paarisnumbreid, Tuula teed, Uus tänavat, Haapsalu maanteed, Allika tänavat, Pae tänava paarituid
numbreid, Jaama tänavat)
II tsoon 40 kr/m2 (tsoon hõlmab suuremat osa Keilast)
III tsoon 20 kr/m2 (tsoon hõlmab Tammiku tee ja Niitvälja piirkonda)
Maamaks 600 m2 suuruse krundi kohta:
Keila		
II tsoonis 480 krooni aastas, I tsoonis 960 		
		
krooni aastas
Tallinn – Nõmme 2970 krooni aastas
Tabasalu		
1800 krooni aastas

Keila			
Saue			
Laagri			
Viimsi 			
Tallinn: Nõmme 		
Tallinn: Kesklinn-Pirita
Tallinn: Põhja-Tallinn

Tasu veega varustamise eest (erakliendile, krooni/
m2, hind sisaldab käibemaksu)

Ühistransport

Keila		
Tallinn ja Saue
		
Tabasalu		
		

10,20 (juriidilisele isikule hind sama)
17,87 (juriidilisele isikule hind 36,68+
käibemaks)
16,52 (juriidilisele isikule hind 26,40+
käibemaks)

Tasu heitvee ärajuhtimise eest (erakliendile, krooni/
m2, hind sisaldab käibemaksu)
Keila		
Tallinn ja Saue
		
Tabasalu		
		

14,40 (juriidilisele isikule hind sama)
14,46 (juriidilisele isikule hind alates 26,8+
käibemaks)
24,43 (juriidilisele isikule hind 39,6+
käibemaks)

671,46
1089,61
1108,1
1121,66
921,00
1007,84
1008,53

Jäätmevedu (ühe konteineri graafikujärgne tühjendamine, krooni, hind sisaldab käibemaksu)
		
Keila		
Saue vald
Tallinn – kesklinn
Tallinn - Nõmme

140 l konteiner		
58 			
61,75 			
36,45			
26,55			

660 l konteiner
115,50
92,05
88,65
103,6

Linnaliinibuss:
üksikpilet
4 krooni
kuupilet		
120 krooni
Soodustused: tasuta saavad sõita Keila koolide 1.-12. klassi
õpilased, üle 63aastased isikud, sügava ja raske puudega isikud
ning eelkooliealised lapsed.
Rong liinil Keila-Tallinn (33 väljumist päevas):
üksikpilet		
19 krooni (kiirrongis 22 krooni)
30-päeva kaart ID-pilet
450 krooni (kiirrongis 500 krooni)
Buss liinil Keila-Tallinn:
üksikpilet		
32 krooni
kuupilet			
240 krooni

DORIS@keila.ee

Nädal piltides

Vanim Keila elanik Pauline Saral tähistas
oma 101. sünnipäeva

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Fotod: doris matteus
Miikaeli kirikus käisid külas Marimaa ja
Baškiiria misjonärid. Esinesid Baškiiria muusikud

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Gümnaasiumi aasta abituriendid
Nele Valend ja Ivar Krustok
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: karmo tihane

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

Uudised

Reede, 30.01.2009 • Nr 4 (63)

uudis

Keila Terviseradadest kujuneb
mitmeotstarbeline spordikompleks

Esmaspäeval,
26.jaanuaril toimus
Ehitajate tee 13 kinnistu ja selle ümbritseva ala detailplaneeringu eskiisi
avalik arutelu.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Planeeringuga kavandatakse Keila terviseradade piirkonnast luua mitmeotstarbeline
spordikompleks.
Terviseradadele on planeeritud tenniseväljakud, loodusõpperada, seiklusrada ja suusamägi lastele, BMX rada,
disc-golf rada. Olulisim on välja ehitada suusastaadion, suusatunnel ja juurdepääsud.
Suusatunnel saab olema
maapealne, kus on nii asfalteeritud kui ka looduslik pinnas.
See võimaldab aastaringselt

suusatada ja sõita rulluisu,
jalgratta vms.
Peasissepääs terviseradadele saab olema Paldiski maanteelt. Lisaks sellele kaalutakse
asfalttee rajamist ka Tammiku
teele, kust pääseks ligi tenniseväljakutele. Parkimisvõimalusi küll laiendatakse praguse
põhisissekäigu juures Ehitajate teel, kuid suurim parkla
saab olema peasissepääsu juures parkimismaja näol. Parkimismaja kõrget katust on tulevikus
plaanis
kasutada
lumelauamäena.
Parkimismaja kõrvale tuleb
teenindusmaja riietusruumide,
pesemisvõimaluse jms, ning
võimalik, et ka curlingu rada.
Olemasolevat kergliiklusteid pikendatakse nii, et tekib
kaks erineva pikkusega ringi,
mis on omavahel ühenduses.
Lisaks plaanitakse kergliiklusteid Tammiku teele ja terviseradadelt uue koolimajani.

uudis

Noorte huvitegevuse pearaha suurus on 5700 krooni
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linnavolikogu kinnitas
teisipäeval 2009. aastal noorte
huvitegevuse
toetamiseks
makstava pearaha suuruseks
5700 krooni aastas. Pearaha
makstakse alates sellest aastast lisaks spordile ka muu
noorte huvitegevuse toetuseks.
Kehtestatud pearaha 2009.
aastaks on sama suur kui 2008.
aastal noorte sporditegevuse
toetamiseks makstud pearaha
summa. 2009. aasta linnaeelarves on noorte huvitegevuse
toetuseks planeeritud kokku 3
450 000 krooni. Keila linnapea
Tanel Mõistuse sõnul on Keila
noorte huvitegevuse pearaha
üks Eesti kõrgemaid: „Näiteks
Tallinnas on sporditegevuse
pearaha sel aastal 4500 krooni.
Soovime väärtustada iga lapse
huvi - ei ole vahet, mis huvialaga on tegemist ning kas te-

gevus toimub Keilas või mujal.
Võrreldes eelmise aasta noorte
sporditegevuse korraga on tegevuste hulk huvitegevuse
pearaha kasutamisel oluliselt
suurenenud.“
Konkreetsele lapsele makstava pearaha suurus sõltub sellest, kas toetatav tegevus toimub Keila linnas või väljaspool
seda, samuti sellest, kui tihti
huvitegevusega
tegeldakse.
Kõrgem on pearaha lastele vanuses 13-19 aastat, et soodustada nn raskes vanuses noorte
tegelemist oma huvialaga. Toetatakse laste tegelemist kuni
kahe huvialaga, millisel puhul
jagatakse pearaha kahe ala vahel vastavalt kummagi tegevuse mahule. Pearaha määratakse 6-19-aastasele (k.a) lapsele
või noorele, kelle enda ja kelle
vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.
Toetust ei taotle siiski laps ega
tema vanem, vaid see füüsilisest isikust ettevõtja, mittetu-

lundusühing, sihtasutus või
muu eraõiguslik juriidiline
isik, kelle juures laps või noor
huvitegevusega tegeleb. Toetussumma kantakse samuti
nimetatud juriidilise isiku arvele.
Taotluste esitamise I vooru
tähtaeg oli 1. detsember 2008.
Huvitegevuse toetust makstakse sel aastal kokku 646 Keila lapsele ja noorele, neist 527
saavad toetust sporditegevuseks ning 69 muudeks huvialadeks (muusika, kunst, tants
jms.). Toetuse summa kokku
on 3 147 700 krooni, millest
2,98 miljonit krooni läheb
sporditegevuse
toetamiseks
ning 163 tuhat krooni muu
huvitegevuse
toetamiseks.
Spordiklubide hulka, mille tegevuses osalemiseks toetust
makstakse, kuuluvad 2009.
aastal lisaks Keilas tegutsevatele ka 5 klubi Tallinnast. Neis
5 klubis spordib kokku 17 Keila last.

Huvitegevuse toetust makstakse nii spordi- foto:sirje rannamets
tegevuseks kui ka muudeks huvialadeks (muusika, kunst jm)
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Lühidalt
Toimus 13. abiturientide ball
Reedel, 23. jaanuaril leidis
Keila kultuurikeskuses 13. korda
aset Keila koolide abiturientide
ball.
Pidulikule üritusele lisasid
põnevust aasta abiturientide
ning lemmikõpetajate valimised.
Abiturientide lemmikõpetaja tiitliga tunnustatakse traditsiooniliselt head, sõbralikku
ning oma ainet hästi edasi andvat õpetajat ning selle nimetuse pälvisid sel aastal Keila gümnaasiumi õpetaja Allie Vernik
ning Keila ühisgümnaasiumi
õpetaja Jelena Smirnova.
Aasta abituriendi kandidaatide väljavalimisel osalesid kõik
kahe Keila gümnaasiumi õpilased. Keila gümnaasiumi abiturientidest kandideerisid tiitlile
Aila Savisaar, Nele Valend, Kadri Siitsman, Ivar Krustok, Ake
Lang ning Jakob Käst. Aasta
abituriendi nimetuse vääriliseks osutusid Keila gümnaasiumist Nele Valend ja Ivar Krustok
ning Keila ühisgümnaasiumist
Darja Antropova ja Konstantin
Ašmanov.
Elanikekampaania
Möödunud pühapäeval olid
Keila Kultuurikeskusesse kutsutud detsembris toimunud
elanike registrisse kandmise
kampaania ajal linnakodanikuks saanud inimesed.
Uute kodanike vahel loositi välja kampaania peaauhind
- 20 000 krooni maksev reisikaart. Võitja loosis välja Joosep
Suuder, kes oli ka üks vastsetest linnakodanikest ning tervisekeskuse pääsme võitjatest.
Võitja on detsembris 16.ndana
Keila elanikuks registreerunud
Katrin Kaasik. Samas antakse
üle ka 15 Keila tervisekeskuse
külastuskaarti, mis loositi kõigi
aastavahetuse seisuga Keila
linna elanike vahel.
Muusikaliste vahepaladega
esinesid Keila Muusikakooli õpilased Lisanne Kabel, Ann Meeta Teppo, Joosep Teppo ja Karl
Heinrich Arro ning õpetajad
Eva Teppo ja Vladimir Ossadtši.
Võitja saab lisaks Estraveli
kinkekaartile väärtuses 20 000
krooni ka fotoalbumi ja lühiﬁlmi
Keilast

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

49.90

11.01- 13.01

67.90
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Tunnustame 2008.
aasta Harjumaa parimaid - anna oma hääl!
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ning Kodukant Harjumaa kutsuvad üles esitama kandidaate, et tunnustada 2008. aasta
maakonna silmapaistvamaid
inimesi ning organisatsioone.
Aasta Ettevõtja 2008 – ettevõtja, kes on eelmisel aastal
kõige enam kaasa aidanud oma
piirkonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks töökohtade loomine, osalemine
kohalikes investeeringuprojektides, keskkonnasõbralikkus,
koostöö kogukonnaga ning
hea maine valla/linna elanike
ja teiste ettevõtjate hulgas.
Aasta Kodanikeühendus
2008 – seltsing või MTÜ, kes
on eelmisel aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, aidates piirkonnas lahendada kitsaskohti. Tunnustatakse
ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning on hea mainega kohalike elanike seas ja
eeskujuks teistele ühendustele
maakonnas.
Aasta Toetaja 2008 – inimene, ettevõte, ühendus või
omavalitsus, kes on läbi 2008.
aasta silma paistnud toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele
kohalikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii
rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade või ka ulatusliku
vabatahtliku töö näol).

Aasta Sädeinimene 2008
– inimene, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja
külaelu positiivsele arengule.
Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostööoskust ja
aktiivsust oma kodukohas viimase 3 aasta jooksul. Kasuks
tuleb ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.
Aasta Tegu 2008 – ettevõtmine, mis on eelmisel aastal
Harjumaal positiivselt silma
paistnud, omab pikaajalist
mõju ja parandab kas kohalike
või kogu maakonna inimeste
elukvaliteeti.
Tunnustuse vääriline võib
olla nii sündmus, projekt,
uuenduslik mõtteviis kui ka
midagi muud.
Kandidaate võib üles seada
iga harjumaalane, külaseltsi
või mõne muu MTÜ esindaja,
ettevõtja või kohaliku omavalitsuse esindaja.
Kandidaatide nimed ja põhjendused palume saata kas vabas vormis või ankeetidel (vaata www.hedc.ee) hiljemalt 27.
veebruariks Harju Ettevõtlusja Arenduskeskusesse aadressil Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn või e-postil hedc@hedc.ee
Lisainfo: tel 6566 641. Võitjad
kuulutatakse välja 26. märtsil
toimuval tunnustusüritusel.
Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus

Avalik arutelu
3. veebruaril kell 16.00 toimub Keila Linnavalitsuse II
korruse saalis Vesiveski II kinnistu eskiisi avalik arutelu.
Vesiveski II kinnistu asub
Paldiski maantee poolt Keila
linna sissesõidu juures
Luha tänava ja Tallinna mnt
vahelisel alal. Planeeritav ala

hõlmab kokku ligikaudu 0,3
ha.
Planeeringuga määratakse
maaüksusele hoonestustingimused ärihoone ehitamiseks ja
esitatakse
liikluskorralduse,
juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkude põhimõttelised
lahendused.

Keila Linnavalitsuses
Detailplaneering
Linnavalitsus võttis vastu ja
suunas avalikustamisele Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn 7b, IDV I ja IDV II kinnistute
ja
lähiala
detailplaneeringu.
Ligi 28 hektarit hõlmava detailplaneeringu eesmärk on
Tööstuse 7 kinnistu jagamine
20 äri- , tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbelisteks kruntideks ning nendele ehitusõiguse
ulatuse ja sihtotstarvete määramine. Planeeringuga on kruntidel määratud kinnisomandi
servituudi vajadusi ja kitsendusi.
Tootmis- ja ärikrundid on
võimalik kasutusele võtta eri-

nevate vajadustega ettevõtetel.
Planeeritaval alal on suurem
potentsiaal transpordi- ja logistikafirmadel, kuna on võimalik
kasutada naabruses olevat
raudteetranspordisõlme ja kiiret pääsu maanteedele.
Käesoleva detailplaneeringu
realiseerumisel lisandub ca 148
000m2 äri- ja tootmishoonete
pinda.
Tööstuse tn 7, Tööstuse tn
7a, Tööstuse tn 7b, IDV I ja
IDV II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06. – 20.02.2008
tööajal Keila Linnavalitsuse I
korruse inforuumis.

Keila Linnavalitsus andis
välja järgmised ehitusload:
Keskpargis asuva veetorni rekonstrueerimiseks Tähetorniks ning Haapsalu mnt 2
asuva Keskpargi heakorrastamiseks vastavalt OÜ Lootusprojekt poolt koostatud “Keila
Keskpargi heakorrastamise ehitusprojektile”. Ehitusprojekti
koostas Arhitektuuribüroo Katrin Etverk OÜ poolt.

Andres Taklajale Aiandi tn 19 kinnistul asuva 1895.
aastal ehitatud elamu lammutamiseks seoses uue elamu valmimisega.
Linnavalitsus andis välja kasutusloa AS Harju KEK-ile Paldiski mnt 35 asuva tootmishoone laiendusele. Ehitas AS
Harju Ehitus, omanikujärelevalvet tegi AS Harju KEK.

asjaolud selgitamisel.
Muid kuriteosündmusi registreeriti 3.
Ajavahemikul
19.01
25.01.2009 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
korral, millest: LE nõuete rikkumisi oli 10 ( alkoholijoobes juhte 1, juhtimisõiguseta juhte 2).
Alkoholiseaduse § 70, 71
rikkujaid tabati 1 korral. Tubakaseaduse § 48,47 rikkujaid tabati 3 korral.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühimumbrile 110 23
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab

ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele telefonil 612 4592 või 612
4595 või Keila konstaablijaoskonna juhile telefonil 612 4591.

Krimiuudised

Annika pedosk
KONSTAABEL

19.01 toimus Paldiski mnt 28c
maja juures kahe sõiduki vahel
avarii. Ühe sõiduki juht oli alkoholijoobes.
20.01 lõhuti Piiri 5 asuva Eesti
Geoloogia Keskuse hoone aknaid.
21.01 peeti Haapsalu mnt 57b
Rõõmu Kaubamajas kinni varas, kelle suhtes alustati väärteomenetlust.

21.01 ei reageerinud Keila
Gümnaasiumi õpilased õpetaja
korduvatele nõudmisele lõpetada klassi ukse tagumine ning
solvasid õpetajat ebatsensuursete sõnadega. Täpsed asjaolud selgitamisel.
22.01 murti ukseluku lõhkumise teel sisse Paldiski mnt 28A
asuvasse korterisse, kust varastati kuld- ja hõbeehteid.
22.01 toimus Paldiski ja Pargi
tn ristmikul avarii kahe sõiduauto vahel.
22.01 varastati Piiri 12 asuva
Selveri parklast sõiduauto Citroen Berlingo juhipoolne külgmine tahavaatepeegel.
24.01 lõhkus kamp noormehi
lauluväljakul pinke. Noormeeste nimed teada ning täpsemad

Сегодня в номере
Насколько
дорого
жить в Кейла?
На форуме городского
веб-сайта часто задают
вопросы, насколько дорого жить в Кейла. В этом
номере газеты можно познакомиться с расценками на различные коммунальные услуги (вода,
канализация, вывоз мусора), а также с ценами на
проезд в общественном
транспорте, причем, все
цены даны в сравнении в
соседними самоуправлениями. (стр. 2)

Load

Keila Linnavalitsus teatab

venekeelne veerg

g4s

1911

22. jaanuaril kell 19.10 Paldiski mnt ja Pargi tn nurgal
laste mänguväljaku piirdeaia
sektsioon pikali lükatud.

Дотации деятельности по интересам в
2009 году
Городское
собрание
утвердило размер дотации на поддержку деятельности по интересам.
В этом году это 5700 крон
на человека. Начиная с 1
января, город будет дотировать не только занятия
спортом, но и прочие занятия по интересам на тех
же основаниях. Размер
утвержденной на январском заседании горсобрания дотации остался таким же, как и в прошлом
году. Всего в городском
бюджете 2009 года на
поддержку занятий по
интересам для молодежи
запланировано 3 450 000
крон. (стр. 3)
Найдем самых активных!
В этом году правительство Харьюского уезда,
Союз
самоуправлений,
Центр предпринимательства и развития Харьюского уезда вновь призывают
представлять
кандидатуры, чтобы определить и наградить самых
активных жителей уезда
по пяти номинациям –
«Предприниматель года»,
«Гражданское объединение», «Самый активный
человек года», «Спонсор
года» и «Поступок года».
Ходатайства с обоснованием выбора кандидатуры можно подавать до 27
февраля по адресу: Мустамяэ теэ, 4, 10621, Таллинн либо по адресу
э-почты
hedc@hedc.ee.
Дополнительная информация по телефону 6566
641. (стр. 4)

Бал абитуриентов
В пятницу, 23 января в
Кейласком центре культуры состоялся 13-й бал
абитуриентов. Как всегда,
в рамках торжественного
мероприятия
проводились выборы абитуриентов года и самого популярного учителя года. В
этом году самым популярным учителем Кейлаской
Общей гимназии стала
Е.В.Смирнова. Абитуриентами года нашей гимназии названы Дарья Антропова и Константин
Ашманов. (стр. 3)
Новости городского
правительства
Городское правительство утвердило и направило на публичное рассмотрение
детальное
планирование участка по
адресу ул. Тёэстузе, 7, 7а и
7б. Этот участок общей
площадью порядка 20 га
планируется разделить на
20 грунтов производственного
назначения
для дальнейшей застройки и определить условия
строительства.
Также
были выданы следующие
разрешения:
•
на реконструкцию
водонапорной башни;
•
на снос частного
дома по адресу ул. Айанди, 19 и строительство нового дома. (стр. 4)
Музей Харьюского
уезда приглашает гимназистов
научиться
участвовать в дебатах
15 марта в Музее Харьюского уезда состоится
дебатный турнир на тему
«Развитие рынка недвижимости – угроза культурному наследию!» Турнир состоится в рамках
выставки «Частная собственность?». В экспозиции выставки много материалов, которые помогут
подготовиться к турниру.
К участию приглашаются
учащиеся гимназий Харьюского уезда и Таллинна. Регистрация на турнир
до 13 февраля либо по телефону 678 1668, либо по
адресу muuseum@hmk.ee.
Дополнительная информация: Лийзи Таймре
(liisi.taimre@hmk.ee), Яаника Яанитс (jaanika.
jaanits@hmk.ee). (стр. 5)
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uudis

Peaminister vastas küsimustele
Keila koolide teemal
Esmaspäeval, 26. jaanuaril vastas peaminister Andrus Ansip Riigikogus teiste
hulgas ka Riigikogu liikmete Mailis Repsi,
Ain Seppiku ja Vilja Savisaare arupärimisele, mis puudutas muudatusi Keila hariduses. Järgnevalt toome teieni väljavõtte
peaministri vastustest, mida on leheruumi
poolt seatavatest piirangutest tulenevalt
kärbitud.
26. jaanuari Riigikogu istungi stenogrammi täistekstiga ning samuti peaministrile
esitatud täiendavate küsimustega on
huvilistel võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel www.riigikogu.ee/?op=steno&s
tcommand=stenogramm&day=28&dat
e=1232971500
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Küsimused:
1. Milline on Vabariigi Valitsuse seisukoht Keila haridusreformile, mis on spetsialistide
hinnangul põhiseadusega vastuolus?
2. Milline on teie kui valitsusjuhi hinnang õiguskantsleri
seisukohale, et munitsipaalhariduse likvideerimisega ei
ole Keila lastele garanteeritud
tasuta haridus? Kuidas on garanteeritud, et erakool iga Keila lapse oma kooli vastu võtab
ning tema erivajadustele vaatamata õpetab?
3. Kas te toetate oma valitsuse
haridus- ja teadusministri seisukohti, et munitsipaalhariduse asendamine eraharidusega
ei anna elanikele piisavalt garantiid saada kvaliteetset tasuta haridust?
4. Milline on teie seisukoht,
et Keila linnas ei ole võimalik
eestikeelset haridust munitsipaalkoolis saada? Kas nõustute Eesti Vabariigi õiguskantsleri ja haridus- ja teadusministri
seisukohtadega, et omavalitsus võib luua erakoole, kuid ei
tohiks piirkonnas eestikeelseid
munitsipaalkoole kaotada?
5. Millise seisukoha on võtnud Vabariigi Valitsus Keila
volikogu otsuste osas, mis on
haridus- ja teadusministri ning
Harju maavanema poolt vaidlustatud? Kas teie hinnangul
on Keila gümnaasiumi ja Keila
algkooli tegevuse lõpetamine
seadustega kooskõlas?
6. Kuidas on lapsevanematega
sõlmitud lepingud kooskõlas
hariduse üldise süsteemiga vabariigis? Näiteks võib erakool
lapse välja visata, kui õpilane
on õppetööd häirinud või rikkunud kooli kodukorda. Kuidas
hindate asjaolu, et kool sundis
vanemaid sõlmima kooliga õppelepinguid, ähvardades vastasel korral laste koolist väljaheitmisega?

7. Milliseid meetmeid olete
võtnud, et vastuolu põhiseadusega kõrvaldatakse ning
olukord Keila linna lastele ja
lastevanematele normaliseeruks?
Peaminister Andrus Ansip
1. Vabariigi Valitsus ei ole
Keila haridusreformi küsimusi eraldi arutanud. Ma ei pea
seda ka vajalikuks, kuna eri
institutsioonid on Keila koolide asja uurinud ja nad tegelevad selle teemaga ka edaspidi.
/.../ Vabariigi Valitsuse täiendav sekkumine ja seisukoha
kujundamine küsimuses, mis
on kohtus lahendamisel, ei ole
tarvilik./.../
Keila näide kinnitab, et
1990. aastate algusest pärinev
hariduse õigusnormistik vajab
ülevaatamist ja täpsustamist,
mida valitsuskoalitsioon kavat-

Foto: urmas kalde

detailides teeb, on seaduse
piires kohalike omavalitsuse
autonoomiast tulenevalt linna
enda otsustus. /.../
Tuleb rõhutada, et Keila
Hariduse Sihtasutus ei ole ärihuvist kantud projekt. Keila
linn on ise selle sihtasutuse
asutaja. Keila Linnavolikogu 30. septembri 2008. aasta
otsusega nr 52 on määratud
Keila Hariduse Sihtasutuse
finantseerimise põhimõtted,
mis on ka kohalikus ajakirjanduses avalikustatud. Lisaks on
Keila linn sõlminud Keila Hariduse Sihtasutusega lepingu,
milles on näinud ette sihtasutuse kohustuse osutada vastavat haridusteenust Keila linna
lastele ilma õppemaksuta. /.../
Tasuta üldhariduse omandamise võimaldamine Keila linna

ole tegelikult, kas koolipidaja
on eraõiguslik juriidiline isik
või kohalik omavalitsus, vaid
pigem see, kas kohalik omavalitsus tagab oma elanikele
õppemaksuta kvaliteetse hariduse omandamise võimaluse.
Sellist lähenemist saab üksnes
toetada. Oluline ei ole mitte kooli pidamise vorm, vaid
selle sisu. Ma ei saa kuidagi
nõustuda väitega, et erakooli
vormis, eriti kohaliku omavalitsuse enda asutatud sihtasutuse peetava kooli vormis ei
saa kohalik omavalitsus kvaliteetset tasuta haridust tagada.
Kohalik omavalitsus peab õppemaksuta hariduse tagama,
kuid ma ei näe sisulist põhjust,
miks ta ise tingimata peab vahetult kooli pidamist korraldama, kui muud võimalused

andrus ansip:

”Oluline ei ole
mitte kooli pidamise vorm, vaid
selle sisu.”
seb ka teha. On selge, et omast
ajast pärinev regulatsioon ei
arvesta tänapäeva õigusruumi
võimalustega ning võib sisaldada kunstlikke takistusi heade
ideede realiseerimiseks. See,
et kohalikud omavalitsused
otsivad innovaatilisi lahendusi
koolihariduse parandamiseks,
ei ole kindlasti taunitav. /.../
2. Valitsusjuht ei anna hinnanguid õiguskantsleri tööle.
/.../ Minule teadaolevalt on
õppemaksuta eestikeelne haridus kõigile Keila lastele kättesaadav Keila Hariduse Sihtasutuse peetavates koolides.
Ei ole teada ka konkreetseid
juhtumeid, kus mõnda Keila
last ei oleks kooli vastu võetud
või nõuetekohaselt õpetatud.
Keila lastele peab haridustee
jätkamise garanteerima Keila
linn. Kuidas Keila linn seda

Foto: vabariigi valitsus

elanikele on ka Keila Hariduse
Sihtasutuse põhikirjaline põhieesmärk. Sihtasutuste seaduse
§ 2 lõike 3 järgi võib sihtasutus oma tulusid kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks. Põhikirja saab
antud juhul muuta vaid Keila
Linnavolikogu ise, kes on põhikirja muutmisel seotud kohaliku omavalitsuse kohustustega. Sihtasutuse juhtorganite
liikmete määramine on samuti
linna kontrolli all.
3. Arupärimises viidatud
haridus- ja teadusministri kirjas sellist seisukohavõttu ei ole.
Tolles kirjas on välja öeldud
aga see, et keskne küsimus ei

on kvaliteetse hariduse andmiseks otstarbekamad. Keila
näite puhul asutas linn vastava sihtasutuse ja linn peab ka
seda sihtasutust ehk sisuliselt
neidsamu koole üleval.
Pean õigeks haridus- ja
teadusministri seisukohta, et
1993. aastast pärineva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
täpsustamise vajadust on otstarbekas analüüsida ka sellest
aspektist. Täpsemad reeglid
ainult suurendaksid õpilaste
kindlustunnet. /.../
4. Minu arusaamise kohaselt
on Keila lastele praegu nõuetekohase kvaliteediga haridus
tagatud ning see on tagatud

õppemaksuta. Keila koolid ei
ole erakapitali peetavad koolid
ehk erakoolid tavatähenduses.
Sisuliselt lähenedes on Keila
koolid munitsipaliteedi koolid – seda just selles mõttes,
et Keila linn on endiselt Keila
Hariduse Sihtasutuse koolide
peamine rahastaja ehk ülalpidaja, kes määrab ka sihtasutuse juhtorganid. Põhiseaduse § 37 kohaselt peab kohalik
omavalitsus ülal pidama vajalikul arvul õppeasutusi. Keilas
on õpilastele vajalik arv koole
olemas. Siinkohal pean möönma, et teatav möödarääkimine tuleneb ilmselt asjaolust,
et samastatakse klassikaline
eraomandile toetuv erakool ja
eraõiguslikus juriidilises vormis tegutsev munitsipaliteedi
kool. /.../
6. Nagu õiguskantsler, ei
pea ka mina võimalikuks sekkuda konkreetse kooli pidaja
lepingutingimustesse.
Aga
minu arusaamise kohaselt on
Keila linna ja Keila Hariduse
Sihtasutuse vahel kokku lepitud põhimõte, et kõik lapsed
peavad Keilas oma koolikohustuse täidetud saama. Konkreetsete lepingute lõpetamise
küsimus ja õpilase väljaheitmine sõltub juba konkreetsetest asjaoludest, ühtegi väljaheitmise juhtumit pole siiani
minu teada olnud. Mulle ei
ole teada mitte ühtegi juhtumit, et kedagi oleks sunnitud
lepinguid sõlmima või ähvardatud koolist väljaheitmisega.
Sõltumata lepingutest, käivad
Keila algkooli ja gümnaasiumi
lapsed Keila Hariduse Sihtasutuse peetavas koolis, nii nagu
nad käisid koolis eelmiselgi
õppeaastal ja neid õpetavad
õpetajad, kes neid on varemgi
õpetanud. Õppemaksu koolis
käimise eest nendelt lastelt
ega nende vanematelt ei võeta
ega kavatseta võtta ka edaspidi. /.../
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Lühidalt
Keila Hariduse Sihtasutuse kodulehel on küsimuste ja ettepanekute
esitamise võimalus
Keila Hariduse Sihtasutuse
kodulehel www.keilaharidus.ee
on võimalus saata küsimusi,
tõstatada probleeme ja teha
ettepanekuid.
“Anname endale aru, et iga
uus ettevõtmine toob endaga
kaasa ebakindlust ja teadmatust, eriti kui tegemist on muutustega, mis mõjutavad paljusid
inimesi ja sedavõrd olulise valdkonna kontekstis, nagu seda on
haridus,” ütles Keila Hariduse
Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Helin Vaher. “Seetõttu
ootamegi
lapsevanematelt
infot nende ootuste kohta, et
saaksime aimu, milliste probleemide või küsimuste ees lapsevanemad seoses kahe kooli
ühinemisega seisavad.
Kui ühel ja samal teemal
tuleb mitmeid mõtteavaldusi,
paneme meiepoolsed vastused
ka kodulehele kõigile lugemiseks üles,” lisas Vaher.

Harjumaa
Muuseum
kutsub gümnaasiumi
õpilasi väitlusturniirile
ja –koolitusele!
Harjumaa Muuseumis toimub 15. märtsil väitlusturniir
teemal
“Kinnisvaraarendus
ohustab kultuuripärandit”. Turniir toimub näituse “Eramaa?”
raames, kust on õpilastel võimalik leida teemakohast lisamaterjali ja ideid.
Ootame osalema Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumide õpilasi.
Turniiril osalejatele tagatakse ettevalmistusperioodil tasuta sissepääs Harjumaa Muuseumisse.
Turniir toimub Karl Popperi
väitlusformaadis, kus on kolmeliikmelised võistkonnad. Iga
võistkond uurib läbi väitlusteema mõlemad pooled ja valmistab ette nii jaatava kui eitava
kaasuse.
Võistkondadele, kellel puudub varasem väitluskogemus
või kes soovivad oma seniseid
oskusi arendada, korraldab
Harjumaa Muuseum koostöös
Eesti Väitlusseltsiga 19. veebruaril tasuta koolituse, kus
arendatakse avaliku esinemise
oskust ja õpetatakse koostama
kaasust ning püstitama ja ümber lükkama argumente.
Turniirile ja koolitusele registreerimise tähtaeg on 13.
veebruar.
Registreerumisel
märkige osalejate nimed, kooli
nimi ja kontaktisiku andmed.
Lisaks palume märkida, kas
osalete ka koolitusel või ainult
turniiril. Osaleda saab maksimaalselt 12 võistkonda.
Registreerimine:
muuseum@hmk.ee või telefon 678
1668.
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kultuur

2008.aasta olulisemad
kultuurisündmused
KADI KROON

Mikk Meerentsile
meistrivõistlustelt
pronksmedal
irja põlluveer

KROON@KEILA.EE

3.jaanuar - Keila linnapea
Tanel Mõistus avas Keila Kultuurikeskuses oma fotonäituse.
6.jaanuar - Kiwanis Klubi
ja Ragn Sells korraldasid Põhja
tänava ja gümnaasiumi vahelisel platsil jõulukuuskede põletamise.
29.jaanuar - Keila Kultuurikeskuses alustas tööd BEL
CANTO Laulustuudio lastele.
12.veebruar - Kultuuripreemia komisjon otsustas, et
Keila linna 2008.aasta kultuuripreemia saavad Maret Pärnamets ja Priit Idarand.
1.märts - Loode-Eesti kitarriõpilaste konkursil saavutas Keila Muusikakooli õpilane
Eliza Podburtnaja II koha.
1.märts - Vikerkaare lasteaia tantsulapsed osalesid Ökokrati tantsufestivalil „Tantsuga
puhtaks ja targaks“. Vikerkaare lasteaia tants „Linnud ja
meri“ sai peapreemia.
6.märts - Keila Muusikakooli kandleõpilane Katriin
Lember osales Noorte pärimusmuusikute võistumängimisel Tallinnas ja sai I koha.
7.märts - Keila Muusikakooli õpilased võtsid osa Vanalinna Muusikakooli klaverikonkursist „Kiiruse viirus”,
kus nad saavutasid märkimisväärseid tulemusi.
16.märtsil - Saaremaa Miniteatripäevadel
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi aulas esines
Keila Gümnasiumi trupp Roheline Kass etendusega “Mina
pean torti näkku lüüa saama”.
Esitus tunnistati festivali laureaaditiitli vääriliseks. Keilasse
tuli veel kaks eripreemiat.
16.märts - Kultuurikeskuseks tähistati 110 aastat
puhkpillimuusikat Keilas. Juubelikontserti anDIS Keila LinnaOrkester.
27.märts - Harjumaa Aasta Teoks 2007.aastal kuulutati
Keila jaamahoone restaureerimine, mille eestvedaja on
Vambola Kaldre.
31.märts - Keila Muusikakooli õpilane Katriin Lember
sai oma vanusegrupis I koha
Tallinnas toimunud üleriiklikul kandleõpilaste konkursil.
4. aprill - Kunstiring Sirlett
tähistas Kultuurikeskuses oma
15.sünnipäeva.
6.aprill - Tallinnas toimunud Noorte Pärimusmuusikute võistumängimisel sai
vanemas vanusegrupis Keila
Muusikakooli kandleõpilane
Katriin Lember I koha.
11.aprill - Keila Muusikakoolis toimus kaks päeva kestnud Harjumaa klaveriõpilaste

sport

KEILA GÜMNAASIUM

Nädalavahetusel jätkusid
Eesti meistrivõistlused sisekergejõustikus - seekord astusid võistlustulle Kergejõustikukulbi TIPP juunioride ja
noorsoo vanuseklasside võistlejad.
Sel aastal juunioride klassi
jõudnud andekas kõrgushüppaja Mikk Meerents konkureeris endast vanemate sportlastega ja suutis ületada lati

Keila päev ja laat Keila kesväljakul
konkurss. Keila noored pianistid saavutasid 12 auhinnalist
kohta ja lisaks sellele 9 kiituskirja.
24.aprill - Harjumaa Muuseumis avati näitus „Uusi kavatsusi Keilas“. Väljapanek on
pühendatud Keila linnaks nimetamise 70. aastapäevale.
26.aprill - Konkursi Harjumaa Laululaps finaalis saavutasid Liis Promet I koha ja
Aivar Uuk III koha.
3.mai - Keila Tervisekeskuses toimus linna aastapäevale
pühendatud kontsert „Schönberg & tsirkus“.
10.mai - Kultuurikeskuses
kontsert Keila Laululaps 2008.

Grand Prixi võitis Keila Muusikakooli õpilane Annel Lembert.
31.mai -Keila Päev. Keila
tähistas linnaks nimetamise
70.aastapäeva rahvaürituse ja
laadaga Keila Keskväljakul.
5.juuni - Karjaküla kalmistul õnnistati major FriedrichMartin Sillaotsa (1899-1977)
taastatud hauaplats.
13.juuli - EELK Keila Miikaeli koguduses oli kuldleer.
Osalesid 19 inimest, kes käisid
leeris 1958.aastal.
28.juuli - Kaheksa Keila
koolinoort osalesid noortelaagris Suurbritannias Callingtonis. Laagri teema oli „Inime-

Keila Algkooli laululapsed
16. mai - KUMUS tunnustati päästeteemalise loominguvõistluse võitjaid. Vikerkaare lasteaiast käis Päästeameti
peadirektori vastuvõtul koos
emaga Joosep Suuder. Töö
pealkiri oli “Käib töö ja vile
koos”, töö juhendaja õp.Tiiu
Langeproon.
24.mai - Flamencogrupp
“Camino” tähistas oma 10.
juubelit kontserdiga Keila Kultuurikeskuses.
29.mai - Linnavalitsuses
esitleti teadaolevalt esimest
fotoalbumit Keilast – „Keila.
Fotojaht 2007-2008“.
29.mai - Käinas toimunud
VIII Rudolf Tobiase rahvusvahelise klaveriõpilaste konkursi

ne ja ookean“.
4.august - Ilmus Keila ansambli The Nymph esimene
CD.
8.august - Keila Avatud
Noortekeskuses algab uus
subkultuure ja stiile tutvustavate õhtute sari „Süübime
subkultuuridesse!“.
28.august - Keila lauluväljakul toimus Roherock, mis
seekord oli pühendatud liiklusohutusele.
30.august - Harjumaa
Muuseum tähistas oma asutamise 20.sünnipäeva.
27.september - Keilas kogunesid taas Pitkapoisid. Koos
käidi Kumna teeristil asuva
mälestuskivi juures ning Alg-

kõrgusel 1.99. Isikliku rekordi
püstitanud Mikk suutis võita
tugevas konkurentsis pronksmedali.
Noorsoo klassis astus 3000
m jooksus rajale Priit Aus, kes
oma põhialal - 3000m takistusjooksus, on püsinud noorteklassis medalikonkurentsis.
Priit jooksis uueks isiklikuks
rekordiks 9.06,44 ja see annab
hea põhja suveks, et konkureerida oma põhialal medalile.
Priit sai selle ajaga neljanda
koha.

fotod: märt jamnes

koolis aktusel.
1.oktoober - Kultuurikeskuses oli juttu Jaapanis, Osakas toimunud Rahvusvahelisest Kunstiõpetajate kongressil
kuuldust – nähtust.
20.oktoober - Jalgpallistaadionile alustati kunstmuru
paigaldamist.
30. oktoober - Noortekeksuses avati uus bändiruum.
Vana kitarrikeele lõikas läbi
tuntud kitarrist ja helilooja Allan Vainola.
4.november - Keila Kultuurikeskuses avasid Laura Toots,
Helina Kõrm ja Kairi Leetus
fotonäituse “Avalikult isiklik –
mote ja mõjutus”.
14. november - Keila Algkooli ja Keila Muusikakooli
noored lauljad saavutasid Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil I koha.
14.november - Keila Muusikakooli õpilased Elizabeth
Heinmäe ja Abella Allik pälvisid eripreemia
Lasnamäe
Muusikakoolis toimunud üleEestilisel Omaloomingupäeval.
14.märts - 20 õpilast Keila
Muusikakoolist osalesid Tabasalus Loode-Eesti muusikakoolide klaveriõpilaste eesti
palade konkursil. Konkursi
parima esineja tiitli sai Anneli
Lebert.
6.detsember - Keila Muusikakooli võistkond „Puhas
septim” tõid koju esikoha Vanalinna Muusikamajas toimunud ürituselt „Võistkondlikud
klaverimängud”.
13.detsember - Keila SOS
Lastekülas algkooli saalis oli
lasteküla tüdrukute Katriini ja
Merilini jõulumuusika debüütplaadi esitlus.
21. detsember - Kell 13.00
esitleti Harjumaa Muuseumis
Heli Nurgeri ja Urmas Veersalu koostatud raamatut “Päris-Harjumaa”.

Mikk Meerents

fotod: erakogu

Mälumängu-uudised
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Laupäeval, 24. jaanuar toimus Keila Linnavalitsuse saalis Eesti paarismälumängu
karikasarja etapp, millega mälestati Jüri Nesselit ning hiljuti
lahkunud Eesti mälumängurite
eliiti kuulunud Hillar Nahk-

manni ja Andres Kasesalu.
Võitsid Jevgeni Nurmla ja
Madis Replik, teise koha said
Alar Särgava ja Leino Pahtma
ja kolmanda Tõnu Talve ja Igor
Habal. Parimad Keila ja Harjumaa tundjad on Kalmer Saar ja
Toivo Lodjak.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

peamiselt karakterikoomikale.
Keila kultuurikeskus

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?”
16. jaanuar - 22. märts
Tutvustatakse erinevaid
Harjumaa kultuuriväärtuslikke
piirkondi, nende minevikku ja
tulevikku. Samuti on näitusel
väljas konkursile “Eramaa!”
saadetud fotod.
Harjumaa muuseum
TARBEESEMEID MUUSEUMI
KOGUST. KLAASNÕUD
16. jaanuar - 1. märts
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
KEILA RAHVAHARIDUSE
SELTSI RAAMATUKOGU02.02.1919
2. – 28. veebruar
Näitus pühendatud Keila raamatukogu 90. sünnipäevale,
välja pandud vanad raamatud,
mis kannavad seltsi raamatukogu templit
ja fotod raamatukogu ajaloost.
Lugemissaal Keskväljak 15, II
korrus

teater
“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.NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
18.veebruar
“Publikule keelatud” tugineb

“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
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
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
08.märts kell 19:00 Pilet:
150.- (kuni 12.a. k.a.)/ 175.Pileteid ei ole võimalik broneerida! Mihkel Raua ja Hendrik
Sal-Salleri ühine kontserttuur
“RaudSaller”.
Keila Kultuurikeskuses

kino
“VASHA” – KINOBUSS
9.veebruar kell 19:00 Pilet:
50.- / 40.Alla 12. a mittesoovitatav
Keila kuluurikeskus tel:
6045045
DRAAKONIKÜTID” - KINOBUSS
9.veebruar kell 10:00 ja kell
12.00 Pilet: 40.„Draakonikütid” on fantastiline
jutustus väikese tüdruku Zoe
ja kahe draakoniküti seiklustest.
Film on dubleeritud eesti keelde ja oma hääle on tegelastele
andnud tuntud Eesti näitlejad.
Keila kultuurikeskus

sport
“KEILA CUP 2009” SAALIJALGPALLIS

31.jaanuar 1993 - 1994.a. sündinud poisid
1.veebruar 1995 - 1996.a. sündinud poisid
7.veebruar 1997 – 1998.a. sündinud poisid
8.veebruar 1991 – 1992.a. sündinud poisid
Võistluste algus kell 9.00
Keila tervisekeskuses

Palju õnne!

Sündinud

30.12.2008 Annabel Virro
20.01.2009 Sandra Salajõe
23.01.2009 Terje Hagala
Sügav kaastunne Helve

Pole õige, et inimesed tulevad

Ka lühikeses elus peitub pika

Rehepapile õe

ja lähevad, on inimesi, kes tulevad

ehtsus-ta suurus pole aastates vaid

muud üritused
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
ÜLDKOOSOLEK
31.jaanuaril kell 12.00. Registreerimine, uute liikmete vastuvõtmine ja liikmemaksu (25.kr) maksmine kella 11.00-st.
Keila kultuurikeskuses

Ester
Ploompuu
kaotuse puhul
kolleegid
Keila Gümnaasium

ja ei lähe

tehtus.

Kallist abikasat, isa, vanaisa ja
vanavanaisa

Südamlik kaastunne Hillele ja

Raimond
Vitsmaa`d
mälestavad 5

MÄLESTUSÕHTU
28.veebruar kell 14:00
Meenutades Keila kauaaegseid
kultuurikandjaid Maia Raudseppa ja Rudolf Oja.
Soovi korral palun teatada
oma osavõtust hiljemalt
23.veebruariks tel: 6045045
Keila kultuurikeskus

surma puhul.

Oled alati meiega

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
4.pühapäev pärast ilmumispüha
1. veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus

haiglast, kõiki häid inimesi,

Tarmo Jõe
ootamatu kaotuse puhul.

Jumalateenistus algab kell 11.00.
Ootame valimistele kõiki meie koguduse liikmeid,
kes käisid 2008. aastal armulaual ja annetasid
liikmeannetuse.
Täpsem info koguduse kantseleist
ja õp. Marek Rootsilt (tel: 604 4808 või 51931501)

Eelmise nädala Keila Lehes oli toimetuse vea tõttu valesti trükitud vastSe Keila
linna kodaniku Kamilla Izbatõrova nimi.
Vabandame

Kuulutused
Töö
Müüa 2-toaline korter Põhja tänaval. Korteril on kinnine
rõdu, maja on soojustatud.
Hind: 820 000. Tel: 50 14 588
Anda rendile (500 krooni
kuus) heas seisukorras garaaž
Keilas (Noortekeskuse taga
Vasara tänaval), kahekordse
garaaži I korrus. Tel. 5103081,
e-post: normandias@hot.ee.

kinnisvara
Rendile anda kauplusteeninduspind Saue Kaubakeskuse kõrval, suurusega
30-90m2. Lisainfo tel. 56 612
600
Üürile anda 1-toaline
korter Keilas, Põhja 10a, 2.

EELK Keila Miikaeli koguduse uue nõukogu
valimised toimuvad pühapäeval 15. veebruaril
peale jumalateenistust kirikus.

Vabandus

Tänan südamest kõiki

kalli poja ja venna

Tarmo Jõe
Perekonnad Purre ja Siim

naabreid, sugulasi, töökaaslasi
kes avaldasid kaastunnet meie

Reemole kalli poja ja venna

surma aastapäeval kodused.

Keila Hariduse Sihtasutus

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine
Keila kuluurikeskus tel:
6045045

7

30.jaanuaril
2009.a. Keila
Kultuurikeskus
avatud kuni kella
15.00-ni seoses
suurpuhastusega.
Vabandame
kõikide
klientide ees!

korrus. Üldpind 40 m2. Korter
on laiendatud rõdu (3 m2)
kinniehitamisega. See lisatuba
sobib näiteks väikeseks laste-,
kontori- või magamistoaks.
Korteris köögimööbel, pesumasin, turvauks, garderoob,
keskküte, kaabeltelevisioon ja
internet. Maja välisfassaad renoveerimisel ning uue voodri
tõttu küttekulud madalamad.
Trepikoda lukus ja maja ees
parkimiskoht. Üür 3000 kr/
kuu. Kontakt: 5054831.

TEENUS
Ahjude, kaminate ehitus
ja remont. Ahjude müük ja
paigaldus. Tel: 56 45 10 77.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222

muu
AS KeVa autokoolis B-, C ja
CE-kat. autojuhikursused. Vt.
kodulehekülg: www.keva.ee.
Info ja reg. tel 6791 473
Tule Keilas algavatele soome keele kursustele. Õpime
vestlema, põhitõed grammatikast. Algus 7. veebruar kell
12.10. Tunnid igal laupäeval
kell 12.10-14.10 (2,5 õ/t, kokku
28 õ/t-kursused kestavad kuni
18.aprill k.a.). Kursuste tasu
koos käibemaksuga 1652 EEK
(1õ/t tasu 50EEK+ km 18%).
Info/reg kursustele: info@
tarnekor.ee. Tel/faks 6781616,
mob.53029454. Võib ka tulla
kohapeale igal laupäeval 12.1513.00. Keila, Paldiski mnt.21- II
korrus (teeäärne maja tornmajade vastas).

teated
Kaastundeavaldus
raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus
eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)
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
linnavalitsuse I korrusel.
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Reklaam
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SÕBRAKUU PAKKUMINE Keila Tervisekeskuse Mini-Spa´s!

Soolakamber Sinule ja Sinu sõbrale
40min
2 täiskasvanut – 80.-

Infrapunasaun Sinule ja Sinu sõbrale
1h kahele – 120.(tavahind – 170.-)

(tavahind – 100.-/inimene)

2 õpilast – 60.-

(tavahind – 100.-/inimene)

Sõbranädala jooksul (9.-15.02.) on

kõikidele Keila Tervisekeskuse teenuse kasutajatele pileti ettenäitamisel meie Kohvikus
mahlajook+soolane või magus pirukas 12.-

Pakkumine kehtib 01.veebruar kuni 28.veebruar. Lisainfo: tel. 6 737 637

www.keilasport.ee

Haktaco OÜ pakub

Soodsad diivanvoodid
kohe kätte !

KIVISÜTT

hinnaga 2537.00 EEK/tonn
(sisaldab 18% käibemaksu)

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL VALIK 2009.a.
PROTTEN
kevadkollektsioonist

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 2008
Foto: Kertu Paalaroos

Täpsem informatsioon
meie kodulehel
www.haktaco.ee või
telefonil 6613688

UUS KOLLEKTSIOON
KEVADMANTLEID
OLETE OODATUD!

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

Lea massazitoas
sõbrakuul

MASSAAZ
POOLE HINNAGA
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

teated

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

