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KASULIK TEADA

Nädal Lõppes, teine algas

Eesti tööturg
Eestis elab 1,366723 miljonit inimest.

Tööjõu hulka loetakse neist 15-74aastased majanduslikult aktiivsed inimesed, keda on 705 000.
371 000 on pensionil , seega jääb tööd tegema 334
000 inimest.
Kesk- ja kõrgkoolides õpib neist 64 000, nii et tööd
jääb tegema 270 000.
Riigitööl on neist 160 000, mis tähendab, et tegelikult peavad töö ära tegema 110 000 inimest.
Töötute arv on meil praegu 93 107, nii et töö jääb
teha 16 893 inimesel.
Eesti kaitseväes teenib 4529 inimest, järele jääb
veel 12 364 võimalikku töötegijat.
Haiglavoodis lebab neist iga jumala päev 7650, mis
jätab järele 4714 tööinimest.
Paraku istub 4712 neist kinni vanglates.

Nii et töö tegemiseks jääb järele
KAKS inimest.
SINA JA MINA!
Ja Sina istud
seal ja loed ...
Nii, kes siis veel
PEALE MINU tööd
teeb?
Närvi ajab kohe!
keila leht
leht@keila.ee

Eesti Naabrivalve soovitab
Kodust lahkudes:
• Anna teada oma naabritele,
et oled kodust ära ja palu neil
võimalusel iga päev kontrollida sinu maja või korteri uksi ja
aknaid.
• Ära jäta varuvõtmeid kohtadesse, kust need võib leida varas.
• Ära jäta silte/teateid, mis annaksid teada, et kedagi ei ole
kodus.
• Kui telefonil on automaatvastaja, ei tohi tekst sellel öelda, kui pikalt on maja/korter
tühi.
• Kui võimalik ütle ära kõikidest regulaarsetest saadetistest (post) või palu naabritel
tühjendada oma postkasti.
• Püüa jätta mulje, et ollakse
kodus. Võimalusel muretse
aegrežiimil töötavaid lüliteid,
mis panevad ära olles tööle
valgustid, raadio ja muud seadmed.
• Kardinad akna ees päeval on
kindlaks märgiks, et omanikke
pole kodus. Kui oled ära vaid
õhtuks, siis tõmba kardinad
ette.
• Lukusta KÕIK uksed ja aknad ning signalisatsiooni olemasolul lülita see sisse.
• Pimedal ajal tulevad kasuks
liikumise peale reageerivad
valgustid
• Ära jäta tubadesse nähtavale
kohtadele asju, mis võivad aknast sisse vaadates tekitada
huvi ja kiusatust.
Kodu on kindlam ja vara kaitstum
• Korralik uks ja lukk sellel on
esmatähtsad kodu turvalisemaks muutmisel.

• Uksesilm aitab kindlaks
teha, kes on ukse taga ning
mitte avada seda võõrastele.
• Väärisesemeid(ehteid) on
soovitav hoida kohas, mis on
lukustatav.
• Märgista väärtuslikumad
esemed püsival ja silmatorkaval viisil. (Märgistatud esemeid on raskem edasi müüa
ning seetõttu vargad võtavad
harvemini neid kaasa. Kuid kui
see siiski kaasa võetakse, on
hiljem asju lihtsam varga tabamisel ära tunda)
• Ka kodus olles hoia uks lukus.
• Paneelmajas on soovitatav
hoida välisuks pidavalt lukus
või leppida kokku ajas, millal
on uks lukus.
• Maja number peab olema
nähtav ja selgesti loetav, nii on
kergem vajaduse korral ka võõrastel abi kutsuda.
Eramaja
• Kujunda oma aeda nii, et
kõrged hekid ja puud, põõsad
ei annaks varastele võimaluse
tegutseda ilma, et keegi neid
märkaks.
• Ära jäta aeda tööriistu vms,
mis võib vargale anda vahendi
sissemurdmiseks.
• Ka aias töötades hoia uks lukus. Võõrad ukse taga.
• Uksele vastu minnes küsi
alati, kellega on tegemist
• Ära ava ust koheselt vaid
vaata läbi uksesilma või kasuta
ukseketti
• Kui sisselaskmist soovib Sulle tundmatu inimene, küsi alati isikuttõendavat dokumenti
1.Töötõenditel peab olema

Foto: carolyn f ischer

töötaja pilt ja asutuse nimetus
• Vargad võivad esineda inimesena, kelle Sa peaksid sisse
lubama nt:
1. müügimehed
2. remondimehed
3. tullakse kontrollima teie
gaasi-, veemõõtjat
4. öeldakse, et ei tunta ennast
hästi ning soovitakse hetkeks
sisse tulla
5. otsivad kedagi, kuid ei ole

kindlad tema elukohas
6. peavad kiiresti kasutama telefoni
• Kui Sul on mingeidki kahtlusi inimese kohta, kes su ukse
taga on, ära lase sisse!
• Lapsed, üksi kodus olles, ei
tohi(ks) sisse lasta kedagi,
keda nad ei tunne.
• Ohu korral kutsu politsei telefonil 110

Nädal piltides

Foto: doris matteus
Keila - Tuula kergliiklustee on mõeldud
jalakäijatele. Autojuhtidel tuleks kasutada liiklusmärgi ees
olevat parklat.

Keila nädalaleht

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

Kultuurikeskuses avati Elgi Treimuthi
näitus “Fotost maalini”
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: kadi kroon

Hansapank lahkus ka Keilast, koha võttis
üle Swedpank
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: märt lillesiim

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

Uudis

Lühidalt

Keila tähistab raamatukogu
loomise 90.aastapäeva

Harju Maakonnaraamatukogu eestvedamisel tähistati
2.veebruaril Keila
Kultuurikeskuses
Keila raamatukogu 90.aastapäeva
sündmusega “Märksõnad Keila raamatukogu ajaloost”.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

1907. aastal loodud Keila
Rahvahariduse Seltsi juhatusel
tuli 1914. aastal mõte asutada
raamatukogu. 2. veebruaril
1919.aastal avasgi pritsimaja
ruumides praeguse Ülesõidu
ja Uue tänava nurgal Keila
Rahvahariduse Seltsi Avalik
Raamatukogu lugejatele uksed. Kahe raamatukapiga kultuuriasutus pritsimaja einelauas oli avatud pühapäeviti
12.30-14.00. Raamatukoguhoidjana töötas kooliõpetaja

Eduard Lahesalu.
Raamatuid osteti seltsi näitusmüükide eest saadud raha
eest Tallinnast, Taavet Mutsu
raamatuärist.
1928.aastal oli raamatukogus lugejaid 168, raamatuid oli
kogus paartuhat. 2008.aastal
loeti kogude suuruseks 82 tuhat, lugejaid 4 tuhat, laenutusi
aastas 87 tuhat ja külastusi 51
tuhat.
Kui 1929. aastal toimus
pritsimaja suur remont ja ümberehitamine, sai ka raamatukogu II korrusele avara ruumi,
järgmisel kümnendil avati ka
lugemislaud.
1939. aasta jaanuaris andis
selts raamatukogu üle Keila
linnale. 1940.aastal lõpetas
rahvamaja selles hoones tegevuse ja välja kolis ka raamatukogu. Hoone läks sõjaväe kasutusse ja põles 1941.aastal
ära.
Erinevatel perioodidel on
raamatukogu asunud lisaks
kunagises pritsimajas Uuel tänaval nn. Podini majas, Keila

koolimajas, Raeapteegi majas
jne. Alates 1957.aastast asub
raamatukogu kultuurikeskuse
hoones ning osaliselt koliti
Keskväljak 15 ruumidesse
1993.aastal.
Harjumaa raamatukogu juhataja Rutt Enoki sõnul on
praegu kõige suurem probleem
ruumiprobleem. Rutt Enok:
„Raamatukogu asub kahes
eraldi hoones, mis teeb kasutajale raamatukogu külastamise ebamugavaks. Küsimus laheneb aga uue koolihoone
valmimisega, kuhu saab uued
ruumid ka raamatukogu.“
Läbi aastate on raamatukogu arenenud vastavalt kogu
ühiskonna arengule, kasutusele on võetud infotehnoloogia
ja ühinetud Eesti rahvaraamatukogude ühisandmebaasiga
Urram, tänu millele on lugejateenindus märksa kiirem ja
lihtsam.
Seoses juubeliga on raamatukogu lugemissaalis välja
pandud raamatunäitus „Algus.
Keila Rahvahariduse Seltsi

Endel Pallale Valgetähe IV klassi teenetemärk

Foto: kadi kroon

Raamatukogu“, kus on eksponeeritud vanu raamatuid ja fotosid raamatukogu ajaloost.
Lisaks saab lugemissaalis kohapeal lugeda ka raamatukogu
tegevust kajastavaid käsikirjalisi kroonikaraamatuid 1919.
aastast
kuni
1995.

aastani(koostaja Mall Aunver)
ning sünnipäevaks valminud
kroonika 1996-st kuni tänaseni (koostaja Ilse Kenapea).
Raamatukogu tänab oma
toredaid lugejaid ja Keila linna
asutusi, kellega on kujunenud
aastate jooksul hea koostöö.

parkimiskohta.
Elektriraudtee.ee
Tabasalu kergliiklustee
pikeneb Haaberstini
Uue teelõigu valmimise järel
saab jalgrattaga sõita seni Murastest Tabasaluni kulgenud
kergliiklusteel Õismäeni välja.
Tallinna piirides rattateevõrgustik jätkub, ulatudes lähitulevikus Jõelähtme vallani.
Harku abivallavanema Vello
Viiburgi sõnul peaks Tabasalu
tõusust Tallinna piirini kulgev
uus kolme kilomeetri pikkune
teelõik valmima aastaks 2010.
Novembri keskel valis
Harku vallavalitsus Tallinn –
Rannamõisa – Kloogaranna
maantee äärse kergliiklustee pikendamiseks vajaliku
tööprojekti koostajaks ASi EA
RENG, kelle pakkumine oli
vähempakkumisel osalenud
kuue ettevõtte seas soodsaim.

Harku valla teataja
Ülemiste viadukti ehitusel
läheb kevadel kuumaks
Suured betoonitööd algavad Suur-Sõjamäe tänavat
Järvevana teega ühendava
viadukti ehitusel veebruaris
või märtsis. Siis muutub ka
liiklus Ülemiste ristmikul
senisest keerulisemaks. Päris
hulluks liiklejate elu Ülemiste ristmikul siiski ei muutu,
sest linnavalitsuse nõudmisel
peab ehitaja Tartu maanteel
raudteeviadukti all mõlemas
sõidusuunas vähemalt kaks
rada vabaks jätma.
Mõningate ebameeldivuste
ja senisest suuremate liiklusummikutega peavad aga sõidukijuhid kindlasti arvestama.
Kaherajaline autoviadukt kulgeb ainult ühes suunas SuurSõjamäe tänavalt Järvevana
teele ning peaks natukenegi

leevendama Ülemiste ristmiku
liiklusummikuid. Valmimise
tähtajaks on 30.september.
Postimees.ee
Viimsi lubab Prangli saarele
puhkekeskuse rajada
Viimsi vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu, mis
näeb 15 kämpinguhoonega puhkekeskuse rajamist
Prangli saarele. Kokku tuleb
puhkekeskusesse 19 maja,
sest lisaks puhkemajadele
ehk kämpingutele on plaanis
rajada ka teenindushoone ja
abihooned.
Tulevase puhkekeskuse ala
asub Prangli saarel Kelnase
külas. Tegu on Kelnase sadama lähedal asuva mereäärse
kinnistuga, kuhu on varem rajatud tantsulava ja lõkkeplats
ning sellisena on kinnistu
olnud sobilik rahvaürituste
korraldamiseks.

President Toomas Hendrik
Ilves otsustas seoses iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks
anda riikliku autasu 97 Eesti
Vabariigi kodanikule või välismaalasele. Valgetähe IV klassi
teenetemärk omistati teiste
hulgas ka AS Harju Elekter
nõukogu esimees Endel Pallale.
Endel Palla esitas teenetmärgi
saamiseks Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Oma toetuse lisas
taotlusele Keila Linnavalitsuse
nimel linnapea Tanel Mõistus.
Endel Palla alustas tööd Harju
KEKi elektrimaterjalide tootmise osakonna juhatajana 1968.
aastal, pannes aluse tänasele
Keila Tööstuspargile ja ASile
Harju Elekter, mille tegevjuhiks
ta kuni 1999. aasta 1. juulini ka
oli. Sealt edasi jätkas Endel Palla Harju Elektri nõukogu esimehe ja firma arendusdirektorina,
osaledes igapäevaselt aktiivselt
firma töös. Käesoleval aastal
täitub Harju Elektril 40. tegevusaasta ja firma alusepanijal
ja pikaaegsel juhil Endel Pallal
40. tööaastat

Jaanuaripilt on
jaanuariudust

Killukesi teistest omavalitsustest
Sauel avas väravad “Pargi
ja reisi” parkla
AS Elektriraudtee ja Saue
linnavalitsus avasid Sauel
esimese väljaspool Tallinnat
asuva „Pargi ja reisi“ parkla.
Parkla asub Saue linnas
elektrirongide peatuskoha
vahetus läheduses ja mahutab
ligi 20 autot. Peamiseks „Pargi
ja reisi“ süsteemi loomise
eesmärgiks on inimeste liikumisharjumuste muutmine, et
vähendada auto eelistamist.
Sihtkohta saab kiiremini ja
reis on odavam.
Pargi ja reisi“ programmist
räägitud Eestis juba ligi neli
aastat, kuid kohalikud omavalitsused Harjumaal ei ole
sellest ideest väga aktiivselt
kinni haaranud. „Pargi ja reisi“ süsteemi käivitas Tallinna
linn 2007. aasta juulis ja paari
aasta jooksul on Tallinnas avatud viis vastava märgistusega
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Postimees.ee
Saue vald tõmbab investeeringutele kriipsu peale
Alanud aasta eelarve tuleb
Saue vallal pingeline, suurematest investeeringutest on
raha vaid vee- ja kanalisatsiooniprogrammile, mida suures
osas rahastatakse eurorahast.
Teised kavandatud objektid
peavad paremaid aegu ootama
jääma. Saue valla selle aasta
eelarve jääb samale tasemele,
mis 2008. Aastal. 90 protsenti
valla tulubaasist moodustab
üksikisiku tulumaks, mis
pole veel vähenenud, kuid
kõik tendentsid näitavad, et
see võib juhtuda. Valla selle
aasta tulubaas on 101 miljonit
krooni, koostamisel on ka
kriisieelarve, kus on ette
nähtud tulude vähenemine 6
miljoni krooni võrra.
Kalev.ee

Fotojahi „Kalender 2010“
jaanuarifotoks valiti külmal ennelõunasel ajal Keila jõe luhalt
pildistatud vaade linnale. Foto
autor on Egon Karpov. Jaanuarifoto auhinnale pretendeeris
üle poolesaja pildi kümnelt
autorilt. Konkurents oli tihe punkte sai žüriilt kokku 16 pilti.
Nelja poolthäälega võitis Egon
Karpovi pilt “Udus ja päikeses”,
võitja saab auhinnaks Olympuse kinkekaardi väärtusega
3000 krooni. Järgnesid 3 häälega Anne Kanketeri öine foto
liikuvast rongist ja Kaja Luigelahe pilt raudteejaama laohoonest. 2 häält said Gennadi
Shlejevi öine pargitee vaade,
Egon Karpovi „Soojust hingele
ja ihule“ ning Anne Kanketeri
päikeses sillerdav allee.
Fotojahti korraldavad koostöös Keila Leht ja Keila Linnavalitsus Olympus Estonia OÜ
abil. Loe lisa http://web.keila.
ee/17454 .

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

64.90

26.90
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Keila Linnavolikogus

venekeelne veerg

Detailplaneeringud

Сегодня в номере

Pargi tn 26

Pensioni saab pangast
kätte alates viiendast
kuupäevast
Rohkem kui 94 000 pensionäri ja toetuste saajat, kes
enne said oma pensioni või
toetuse postkontorisse või
koju, saavad pensioni või sotsiaaltoetuse alates veebruarist
oma pangakontole.
Seni oma pensioni, toetuse
või hüvitise postkontorist või
kojukandega saanud ja nüüd
pangaga liitunud inimesed on
harjunud raha postkontorist
kätte saama kokkulepitud pensionipäeval. Soovitame pensionäridel ja toetuste saajatel
minna panka või Postipanka
raha välja võtma seni harjunud
päeval alates 5. kuupäevast.
Perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja:
„Kutsun eakaid mõtlema sellele, kui palju tal sularaha vaja
on – näiteks arveid saab maksta ülekandega. Väga tähtis on

turvalisuse küsimus. Tervet
kuupensioni pole mõistlik kaasas kanda. Samuti peab olema
väga ettevaatlik pangakaardi
PIN koodidega – need ei tohi
võõraste pilkude alla sattuda.”
Need inimesed, kes tänaseks ei ole oma otsust teinud
ega avaldust esitanud, peavad
uue väljamakseviisi siiski lõpuks valima. Veebruaris nad
oma pensionist või toetusest
siiski ilma ei jää, see makstakse
välja varem kehtinud kuupäeval endisest kohast. Enne raha
saamist peab täitma avalduse,
kus inimene peab valima, kuidas ta tahab oma pensioni või
toetust edaspidi kätte saada.
Jana Zdanovitš
Meedianõunik
Avalike suhete osakond
Sotsiaalministeerium

Keila linnavolikogu kehtestas 27. jaanuaril 2009. a.
Pargi 26 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse
olemasolev 2845 m2 suurune väikeelamukinnistu kaheks üksikelamu krundiks
ning määratakse nendele
ehitusõigused. Krundil on
täna olemasolev väikeelamu
ning kaks abihoonet. Kinnistu jagatakse järgmisteks
kruntideks:
• Pargi 26 (suurus 1590
m²) - maksimaalne ehitusalune pind 260 m2, kõrgus
kuni 2korruselisel elamul 8
m ja 1korruselistel abihoo-

Haapsalu mnt 34
Keila linnavolikogu kehtestas 27. jaanuaril 2009. a.
Haapsalu mnt 34 kinnistu
detailplaneeringu, millega
jagatakse olemasolev 2283
m2 suurune väikeelamukinnistu kaheks 100% elamumaa sihtotstarbega krundiks
ning
määratakse
nendele ehitusõigused. Kinnistu jagatakse järgmisteks
kruntideks:
Haapsalu mnt 34 (suurus 1054 m²) - maksimaalne ehitusalune pind 240
m2, kõrgus kuni 2korruseli-

netel 5 m. Krundil asub
täna olemasolev väikeelamu
ning kaks abihoonet.
• Pargi 26c (suurus 1255
m²) - maksimaalne ehitusalune pind 280 m2 ja kõrgus kuni 2korruselisel elamul 8 m ja 1korruselistel
abihoonetel 5 m. Krunt on
hetkel hoonestamata.
Planeeringuga on määratud servituudi vajadus Pargi 26 krundile vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ning
elektri- ja sidekaablite rajamiseks ja teenindamiseks
planeeritud krundi Pargi
26c kasuks.

sel elamul 8 m ja 1korruselistel abihoonetel 6 m.
Krundil asuvad olemasolev
üksikelamu ja kolm abihoonet.
Haapsalu mnt 34a (suurus 1229 m²) - maksimaalne ehitusalune pind 200
m2, kõrgus kuni 1korruselisel elamul 8 m. Krunt on
hetkel hoonestamata.
Planeeritaval alal on tänava maa-alale määratud 2
m laiuselt servituudi vajadus elektrikaabli teenindamiseks võrguvaldaja kasuks.

Sotsiaalkorterid
Keila Linnavolikogu tunnistas oma 27. jaanuari
2009.a. otsusega nr 3 Keila

linna
sotsiaalkorteriteks
Keila linnas Põllu tn 1a asuvad korterid nr 502 ja 521.

Keila Linnavalitsus teatab
Metsa 6 kinnistu detailplaneering oli avalikul väljapanekul
15.12.2008
–
05.01.2009.
Avaliku väljapaneku käigus laekus Mati Õunloo
protest planeeritava kinnistu ehitusõiguse ulatuse
kohta.
Avalik arutelu toimus
Keila
Linnavalitsuses
29.01.2009 kell 16.00. Avaliku arutelu käigus jõuti de-

tailplaneeringu lahenduses
kokkuleppele ning Mati
Õunloo võttis kirjalikult
oma protesti tagasi tingimusel, et Metsa 6 piiri äärde vastu Metsa 6a kinnistut
rajatakse tihe aastaringselt
roheline hekk istutuskõrgusega 1,5 m, mis oleks täiskasvanud kõrgusega 2,5 m
ning kavandatava hoone
mahtu vähendatakse soklikorruse võrra ja planeeringu

alale lisatakse
täiendavalt
vähemalt
5
parkimiskohta. Kinnistu
omanik
ja
detailplaneeringu koostaja nõustusid
Mati Õunloo
tingimustel
planeeringut
korrigeerima.

Krimiuudised

madis melzar

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 29 sündmust, millest 17 olid Liikluseeskirja rikkumised. Kahjuks oli
nende hulgas ka üks alkoholijoobes sõidukijuht ja 1 juhiloata
juht.
Nädala jooksul peeti kinni
mitmeid sõidukeid, millel oli

läbimata tehniline ülevaatus.
Kuna on aasta algus, siis tähelepanu sõidukijuhid - vaadake
üle, millal peate minema autoga ülevaatuspunkti. Ja, nagu
ajakirjandusest on juba läbi
käinud, pöörab politsei aasta
alguses suuremat tähelepanu sõiduki tehnilise seisukorra
kontrollimisele ning tuletab autojuhtidele meelde, et talvistes
tingimustes tuleb hoida auto
tuled, klaasid (mis on eelkõige
liiklusohutuse seisukohalt väga
tähtsad) ja registreerimismärk
puhtana.
Eelmisel nädalal tegid ja ka
edaspidi teevad linna konstaablid pistelist kontrolli Selve-

ri juures, jälgides seal liikluskorraldusvahendite
täitmise
järgimist. Eelmisel nädalal küll
kedagi ei karistatud, kuid tehti
14 hoiatust juhtidele, kes kas
parkisid keelatud kohas või
sõitsid autoga parklasse keelatud kohast.
Hea on see, et ei avastatud
ühtegi inimest, kes oleks alkoholijoobes või oleks tarbinud
avalikus kohas alkohoolset jooki. Eks oma mõju oli muidugi ka
külmal ilmal.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui Te märkate linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on ko-

hati väga külmad ning kergesti
võib tekkida alajahtumine.
Möödunud nädalal tabati
Keila linnas üks alaealine, kes
suitsetas linnatänaval. Temaga
tegeleb noorsookonstaabel.
Nädala jooksul pandi toime
üks kuritegu, kus Keila linna
bussipeatuses magavalt alkoholijoobes isikult varastati mobiiltelefon.
Kena talve jätku ja ohutut
liiklemist

g4s

1911

Eelmisel nädalal G4S patrull
korrarikkumisi ei avastanud.

Пенсию можно получить в банке с 5-го
числа текущего месяца
Более 94 000 пенсионеров, начиная с февраля
2009 года, будут получать
пенсию на свой банковский счет. Ранее у пенсионеров была возможность
получать пенсию либо на
почте, либо им доставляли домой. Те граждане,
которые не успели заявить о своем выборе способа доставки, в феврале
без пенсии не останутся.
Они получат ее по ранее
действующему порядку.
Но до этого необходимо
написать заявление в
пенсионный
департамент, где требуется указать, как они собираются
получать пенсию в дальнейшем. (стр. 4)
90-й юбилей городской библиотеки
По инициативе Харьюской уездной библиотеки
2 февраля в Кейласком
центре культуры отметили 90-летие городской
библиотеки. В честь этого
знаменательного события было проведено мероприятие
«Ключевые
моменты истории Кейлаской библиотеки». (стр.
3)
Новости городского
собрания
Городское собрание 27
января утвердило детальное планирование участка по адресу ул. Парги,
26. Участок планируется
разделить на два грунта
под индивидуальную застройку. Также было
утверждено
детальное
планирование участка по
адресу Хаапсалуское шоссе, 34. Участок площадью
2283 м2 планируется разделить на два участка с
целью дальнейшего использования под индивидуальную застройку. Городское
собрание
приняло решение использовать в качестве социального жилья квартиры по адресу ул. Пыллу,
502 и 521. (стр. 4)
Новости городского
правительства
С детальным планированием участка по адресу
ул. Метса, 6 можно было
познакомиться в мэрии с
15 декабря 2008 г. по 5
января 2009 г. В ходе публичного знакомства с
планированием поступило возражение относительно прав на застройку

этого участка. Публичное
обсуждение состоялось
29 января в зале мэрии, в
ходе которого было достигнуто соглашение по
спорному вопросу. (стр.
4)
Январская «Фотоохота»
Победителем
январского этапа фотоохоты
стала фотография Эгона
Карпова – вид на город со
стороны реки. Всего в январском этапе приняло
участие более десяти авторов. Победитель получил подарочную карточку «Олимпус» стоимостью
3000 крон. (стр. 3)
Двойная
победа
Кейлаской Гимназии
20 января состоялся
начальный этап традиционной спортивной передачи «10 олимпийских
стартов». Команда Кейлаской гимназии заняла
4-е место. В индивидуальном зачете самым
успешным было выступление семиклассницы
Аэт Лаурик, которая установила два личных рекорда – в прыжках в длину и в беге на 60 м. (стр.
6)
День кино в Кейласком центре культуры
В понедельник, 9 февраля, в Кейласком центре
культуры состоится день
кино. В программе дня
показ двух фильмов. Для
детей
предлагается
фильм «Охотники на драконов» (начало в 10.00 и
12.00), а взрослые могут
посмотреть на вечернем
киносеансе
фильм
«Ваша» (начало сеанса в
19.00), съемки которого
проходили, в том числе, и
в нашей городской больнице. Фильм «Охотники
на драконов» рассказывает о приключениях девочки Зое и двух незадачливых
охотников
на
драконов. Фильм «Ваша»
- это история о дружбе,
предательстве и прощении, режиссер Х.Салонен,
фильм снят по сценарию
М.Кивистика. (стр. 6)
Лыжные соревнования
1 февраля состоялись
городские лыжные соревнование. Следующие соревнования запланированы на 8 февраля, когда
впервые в нашем городе
пройдет лыжный кросс.
Старт в 11.00. (стр. 6)
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Harju Maavanem algatas järelevalve Kernu
Vallavolikogu Keila kooli puudutava otsuse üle
Harju maavalitsus teatas teisipäeval, et
maavanem Värner Lootsmann algatas
järelevalve Kernu Vallavolikogu otsuse
“Vallale varalise kohustuse võtmine” seaduslikkuse kontrolliks. Tegemist on otsusega, mille järgi osaleb Kernu vald Keila
Hariduse Sihtasutuse peetava Keila Gümnaasiumi kui erakooli ülalpidamiskulude
katmises.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

külvata paanikat ja võtta samas Kernu valla lastelt võimalus omandada haridust Keila
koolides.
Iga kohalik omavalitsus,
mille territooriumil laps elab,
peab kandma selle lapse koolituskulud. Kui laps käib koolis teises vallas, on kohalikul omavalitsusel kohustus
maksta lapse pearaha lapse
koolijärgsele omavalitsusele.
Keila kool on puhtjuriidilises
mõttes tõepoolest erakool,

Maavanem soovib kontrollida, kas Kernu Vallavolikogu
otsus on vastavuses põhikoolija gümnaasiumiseaduse ning
erakooliseadusega.
Nimelt
näeb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ette, et kui ühe
kohaliku omavalitsuse territooriumil elav laps õpib teise
kohaliku omavalitsuse poolt
peetavas koolis, osaleb lapse
elukohajärgne
“Iga kohalik
omavalitusüksus ka
kooli kulude osaliomavalitsus, mille
ses katmises, kuid
territooriumil laps elab,
see ei laiene teise
peab kandma selle
linna või valla erakooli suhtes. Keila
lapse koolituskulud.”
Hariduse Sihtasutuse poolt peetav kool aga on hoolimata sellest, et sisuliselt
erakool. Seega ei võimalda on endiselt tegemist kohaliku
maavanema hinnangul seadus omavalitsuse peetava kooliga,
omavalitsusel munitsipaalkoo- mis on Keila linna kontrolli all
liga samadel alustel osaleda ning annab õpilastele haridust
tasuta.
erakooli kulude katmises.
Maavalitsuse pressiteatest
Kas maavanema järelevalve võib jääda ekslik mulje, nagu
ei tohiks omavalitsus osaleda
puudutab Keila linna?
Keila linnapea Tanel Mõis- erakooli kulude katmises. Tõetus: Seekordne maavanema poolest ei kohusta Põhikoojärelevalve jääb arusaamatuks. li- ja gümnaasiumiseadus koKahjuks jääb mulje, et maava- halikku omavalitsust osalema
nema tegevuse eesmärgiks on ühegi erakooli kulude katmi-

ses. Samas võib omavalitsus
sellise otsuse teha, eeldusel et
volikogu seda vajalikuks peab.
See otsus on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Kui vald tahab võimaldada oma lastel ka
edaspidi Keila koolis õppida,
siis on see nende otsus.
Keila Hariduse Sihtasutuse
juhatuse liige David Rebane:
Segadust tekitab ilmselt
jällegi mõiste erakool, mille
tegevusele annab raamid erakooliseadus.
Keila Hariduse Sihtasutuse peetav kool on seaduse
mõistes eraõiguslik kool, kuid
tegevuseloogika põhineb munitsipaalkooli
põhimõtetel:
sihtasutuse on loonud ja selle
tegevust finantseerib linn ning
õppemaksu koolihariduse eest
ei võeta. Linn omakorda saab
sihtasutuse finantseerimiseks
raha Haridus- ja Teadusministeeriumist, mis katab õpetajate
palga- ja täiendkoolituskulud,
riiklikult kehtestud õpikute ja
töövihikute soetamisele minevad kulud ja osalise toiduraha.
Lisaks kaasnevad kooli tööga
õppekava välised kulud, mida
riik ei kata, näiteks: psühholoogid, logopeedid ning halduskulud nagu näiteks küte,
vesi ja elekter. Keegi peab katma ka need kulud. Vastavalt
kokkuleppele on Keila linna
kodanikest õpilaste puhul nende kulude katjaks Keila linn.
Keila Hariduse Sihtasutus
esitab täpselt samasuguse arve
teistele omavalitsustele nagu
seda tehakse Keila linnale siin
elavate laste koolituskulude
katteks.

Foto: märt jamnes

Teiste linnade-valdade lapsed, kes õpivad keilas

Vald

Keila
Gümnaasium

Keila
Algkool

Harku vald
22
6
Keila linn
571
337
Keila vald
88
15
Kernu vald
3		
Kohila vald
3		
Maardu linn
2		
Nissi vald
13
2
Orissaare vald
2		
Padise vald
15		
Pala vald		
2
Paldiski linn
4
1
Puurmani vald
2
1
Põltsamaa vald		
4
Rae vald
3		
Saku vald
5		
Saue linn
14
1
Saue vald
18
2
Tallinna linn
18
2
Tapa vald
2		
Vasalemma vald
16
1
Kokku
801
374

Kokku
28
908
103
3
3
2
15
2
15
2
5
3
4
3
5
15
20
20
2
17
1175

Kokku õpib Keila koolides lapsi 46 omavalitsusest üle Eesti
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kadi kroon
kroon@KEILA.EE

Keila gümnaasiumist osaleb õpilasvahetusprojektis 21
õpilast, kelle seas on vaid üks
noormees. Keila Ühisgümnaasium seekord oma õpilastega ei
osalenud, kuid võtsid hollandi
õpilased lahkelt oma koolis
programmi raames vastu.
Sõbrad Nieuwegeinist saabusid 28.jaanuaril ja veetsid
siin peredes elades ühe nädala.
Saadi palju uusi kogemusi,
praktiseeriti
ohtralt inglise
keelt, õpiti kultuuridevahelisi
erinevusi. Hollandlastele tutuvustati Harjumaad ja käidi

vaatamas Tallinna vaatamisväärsusi. Lisaks võeti gümnaasiumis tunde nii eesti kui ka
vene keeles.
Õpetajate Marina Kopijetskaja ja Marion Miileni sõnul oli
neil kui projektijuhtidel huvitav jälgida erinevusi eesti ning
hollandi õpilaste vahel. Näiteks olevat hollandlased palju
lärmakamad, avatumad, seltsivamad ja emototsionaalsemad
kui eesti noored. Lisaks ilmnes
erinevusi ka igapäevastes asjades. Näiteks tuli pidevalt selgitada, et välisust tuleks enda
järel sulgeda, või et toas ei käida välisjalanõudega.
Hollandi õpilaste sõnul jäi
esimesena eesti juures silma
see, kui teistsugune siin on erinev kliima, loodus. Enamus
külalisi said esimest korda
tunda 15kraadist külma. Aga
tänu sõbralikele inimestele ja
toredatele peredele ei pandud
lõpuks enam erinevusi tähele.

Omavahel saadi hästi läbi ning
grupp muutus ühtseks suureks sõpruskonnaks.
Õpilasvahetusprojekti esimene osa oli igati edukas, kõik
said kogemuste võrra rikkamaks ja huviga oodatakse aprilli, mil Keila gümnaasiumi
noored Hollandi poole teele
asuvad.
Sõprussuhted Nieuwegeini
linnas asuva Cals College`ga
said alguse juba 1989. aastal
õpetaja Reet Merilaini eestvedamisel. Esimene grupp sõitis
Hollandisse 1990.aastal. Pidev
õpilasvahetus toimub juba
rohkem kui 10 aastat. Selleks,
et vahetusgruppi saada, peab
õpilane olema hollandi sõbraga paar aastat pidevas kirjavahetuses.
Cals College’ge õpetajast
Harry Raemaekersist on saanud tõeline Eesti fänn. Ta on
ka Keila linna aukodanik. H.
Raemaekers õpetab igal õppe-

Hollandi ja Eesti õpilased ning õpetajad
linnapea vastuvõtul
aastal kolm nädalat nii Keila
Gümnaasiumis kui ka Keila
Vene Gümnaasiumis ühiskonnaõpetust, käsitledes iga kord

Lühidalt
Keila linna lapsevanemad tegid avaliku
pöördumise peaminister Andrus Ansipile
Teisipäeval esitasid 15 Keila
linna lapsevanemat arupärimise peaminister Andrus Ansipile
seoses tema poolt 26. jaanuaril
Riigikogus selgelt väljendatud
poolehoiule Keila Hariduse SA
suhtes.
Arupärimises on öeldud:
“Meid, lapsevanemaid, hämmastab fakt, et Te sisuliselt toetate avalikku seaduserikkumist,
kuivõrd ka oma vastuses Riigikogus mainite, et õiguskantsler on seadnud antud teguviisi
õiguslikkuse kahtluse alla. Just
tänu sellele on Harju Maavanem algatanud ka kohtumenetluse. Me soovime väga oma
lastele parimat haridust, mida
Eesti haridussüsteem pakub.
Meie eesmärk ei ole innovaatilisuse pidurdamine. Küll aga
oleme veendunud, et munitsipaalkoolis ja munitsipaalkooli
tegevust reguleerivates õigusaktides ei ole mingeid tõkkeid
ega piiranguid väga hea hariduse andmisel ning innovaatilisusel.”
Peaminister Andrus Ansip
ütles riigikogu ees, et innovaatilisi lahendusi otsivaid kohalikke omavalitsusi tuleb toetada
ning ta ei näe vahet, kas koole
kontrollib kohalik omavalitsus
otse võib teeb seda läbi sihtasutuse: „Oluline ei ole mitte
kooli pidamise vorm, vaid selle
sisu. Pean õigeks haridus- ja
teadusministri seisukohta, et
1993. aastast pärineva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
täpsustamise vajadust on otstarbekas analüüsida ka sellest
aspektist.“

Vikerkaare lasteaiapere pidas sünnipäeva

Keilat väisasid taaskord hollandlased
Jaanuari lõpus võtsid paarkümmend
Keila gümnaasiumi
noort taas vastu
grupi hollandi sõpru.

5

Foto: märt lillesiim

erinevat teemat - Euroopa Liit,
usundid, narkootikumid, sotsiaalprobleemid, mediteerimine.

Vikerkaare lasteaias tähistati 29. jaanuaril lasteaia 24. sünnipäeva, millest tundsid rõõmu
nii väikesed kui ka suured. Oli
laulu, oli tantsu, meenutusi
möödunud aegadest ja toredaid kingitusi. Traditsiooniliselt
saab iga rühm lasteaia sünnipäevaks kingituse, seekord kingiti lauamänge. Sünnipäevaõhtul olid lapsed uute mängude
mängimisega nii põnevil, et kojuminek venis oi kui pikaks.
Esmakordselt
valmistasid
iga rühma õpetajad kingituse
ka lasteaiale. Selleks oli omavalmistatud õppemäng, mis oli
koostatud rühma muinasjutu
ainetel.
Õpetajad lähenesid
väga loovalt ja fantaasiarikkalt mängude koostamisele ja
valmistamisele. Iga mänguga
oli kaasas mängujuhend. Kõik
mängud olid omanäolised ja
huvitava kujundusega. Mängude näitus pandi välja kogu lasteaiaperele vaatamiseks õpetajate tuppa.
Vikerkaare pere

6
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Kinopäev kultuurikeskuses Lühidalt
Keila Cup 2009 on Keila
JK võistkondadele alanud edukalt

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Esmaspäeval, 9.veebruaril korraldab Kinobuss Keila Kultuurikeskuses filmipäeva. Kolmel
seansil on kavas kaks filmi.
Lastele esitatakse kahel korral
„Draakonikütte“ ja õhtul täiskasvanutele muuhulgas Keila
haiglas filmitud „Vashat“.

“Draakonikütid”

kino

foto: dragonhunters-themovie.com

kino
„Vasha“
Kell 19 algaval seansil esitatav “Vasha” räägib sõprusest,
reetmisest ja andeksandmisest maailmas, kus meie koosolemine võtab vahel väga vägivaldsed vormid,” kommenteerib
ﬁlmi režissöör Hannu Salonen. “See on relvavendade lugu,
mis ületab geograaﬁlised ja rahvuslikud piirid, lugu rasketest
valikutest ja inimeseks jäämisest”.
Tom on kuusteist ja võtab elult täpselt niipalju, kui mõnusaks
äraolemiseks hädavajalik. Elu teeb aga omi pöördeid. Tallinna kesklinnas toimuva autoplahvatuse tagajärjel satub Tom
haiglasse, ühte palatisse tšetšeen Arturiga, sõjas perekonna
kaotanud kinnise ja karmi mehega. Kuna politsei usub kindlalt,
et Arturil on Eestis oma missioon täita, aitab Tom tal põgeneda. Ühine reetmiste ja kättemaksu teekond toob vähehaaval
nähtavale Arturi sünged minevikuvarjud. Tomi lõbusus näib
tema kaotusvalu küll leevendavat, kuid ei peata vägivalla ahelat, millesse ta poisi paratamatult tõmbab. Silmitsi hirmutava
tegelikkusega peavad mõlemad tegema omad valikud.
Peaosalisi mängivad türgi-saksa päritolu näitleja Mehmet
Kurtulus ja Mart Müürisepp, Westholmi gümnaasiumi 10. klassi
poiss.
Teistes osades Jan Uuspõld, Rein Oja, Tim Seyﬁ, Adnan Maral,
Malla Malmivaara ja Liina Tennosaar. Alla 12. a mittesoovitatav.

„Draakonikütid“
Kell 10 ja 12 näitab Kinobuss
„Draakonikütte“ (Dragonhunters / Chasseurs de
dragons / 2008.a.). „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: Piret Kalda,
Kalju Orro, Argo Aadli, Väino Laes ja Lauri Nebel.

24.01.2009 Keila Cup
saalijalgpallis 1999-2000.a.
sündinud poistele
1. FC Kotkas; 2. Keila JK;
3. TJK Legion; 4. FCF Märjamaa; 5. SK Laine; 6. SK 10; 7.
FC Puuma; 8. Tabasalu PK;
9. Saue JK; 10. FC Tiigrid
Turniiri parimaks mängijaks valiti Karl-Markus Veiberg (9 väravat) Keila JK-st.
31.01.2009 Keila Cup saalijalgpallis 1993-1994.a. sündinud poistele.
1. FC Nõmme United; 2.
FC Levadia; 3. JK Tammeka;
4. Keila JK; 5. TJK Legion; 6.
FC Puuma; 7. FC Flora 94; 8.
FC Flora 93 II; 9. FC Flora 93
I; 10. FCF Haapsalu
01.02.2009 Keila Cup
saalijalgpallis 1995-1996.a.
sündinud poistele.
1. TJK Legion; 2. Pärnu
JK; 3. Keila JK; 4. FC Levadia
I; 5. JK Tallinna Kalev I; 6. JK
Alko; 7. FC Levadia II; 8. JK
Tallinna Kalev II; 9. Keila JK
II; 10. Tabasalu PK
Turniiri parimaks väravavahiks valiti Patrick Kuldorg
Keila JK-st.
Keila Cup saalijalgpallis jätkub Keila Tervisekeskuses
juba käesoleval nädalavahetusel:
07.02.2009 – Keila Cup saalijalgpallis 1997-1998.a. poistele
08.02.2009 – Keila Cup
saalijalgpallis 1991-1992.a.
poistele
Mängud algus 9.00
Lisainfo: www.keilajk.ee

Mart Müürisepp ja Mehmet Kurtulus. Kaader ﬁlmist “Vasha”

sport

Keila meistrivõistlused
suusatamises
ivo lindus

HAVANNA SPORT

1. veebruaril toimusid suurepärases talveilmas Keila lahtised meistrivõistlused suusatamises. Meeste esikolmik:
Madis Vaikmaa, Tauri Tikerpe
ja Siim Kauge. Naistest kolm
parimat olid Liina Lüütsep,
Maarika Tamm ja Aureelika
Rass. Laste ja noorte vanuseklasside Keila meistriks sõitsid: Argo Raie, Karol Tohvrel,
Madis Lindus, Mikk Kalamees,
Hans-Kristen Rootalu, KlenRobert Mõistus, Reet Järsk,
Anette Raie, Mariliis Odamus
ja Martina Lindus
Järgmine võistlus on Keila Terviseradadel pühapäeval
8. veebruaril, kui toimub esmakordselt Eestis suusakross
Keila Suusaklubi auhindadele.
Startide algus kell 11.00

foto:märt jamnes
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Keila Gümnaasiumile
topelt kaksikvõit
irja idarand
keila võrkpalliklubi

20.jaanuaril toimus Tallinnas Kalevi Spordihallis
Harjumaa TV 10 olümpiastarti avaetapp. Keila kooli
võistkond saavutas 4. koha.
Individuaalselt oli parim
kahe alavõiduga Aet Laurik
(7a klass) püstidades isiklikud rekordid kaugushüppes
– 4.97 ja 60m jooksus – 8,32.

foto: vashamovie.com

Norras juba palju populaarsust kogunud suusakross sisaldab murdmaasuusatamise,
mäesuusatamise ja mängulisi
elemente. Võistlejal tuleb läbida suusavalitsemise oskusi
nõudvaid rajalõike kasutades
erinevaid pöörde-, laskumise-,
tõusutehnikaid.
Seda peab oma silmaga
nägema, ole kindlasti kohalVõistluse juhend: www. keilasuusaklubi.ee
Viieetapilise Keila suusapäevade kaks järgmist võistlust on planeeritud 24. veebruarile ja 8. märtsile, siis kavas
pikad distantsid ühisstardist
vabastiilis.
Peale viimast etappi läheb
kõigi osalejate vahel loosi
kolmetunnine sünnipäevapidu
koos Kuristu Talu Miniloomadega. Sarja lõpetamine toimub
kaupluses Havanna Sport

Kaksikvõidud kindlustas
samadel aladel Gerli Israel (7d
klass) tulemustega vastavalt
4.63 ja 8,68, mis on ka Gerli
isiklik rekord. Mariin Tilk (7d
klass) ületas B-finaalis 60m
lõpujoone teisena, mis tagas
üldjärjestuses 6.koha.
Õpilasi juhendasid võistlusteks õpetajad Irja Põlluveer,
Sirje Tasso ja Tiia Tamsalu.
Ees ootavad järgmised etapid.
Hoiame pöialt ja soovime edu!

SÕBRANÄDALA PAKKUMISED

UJUMA KOOS
SÕBRAGA!

Külastades veekeskust

9. -15.veebruar
on just Sulle ja Sinu sõbrale

RÜHMATREENINGU SÕBRA-ERI

KOHVIKU-ERI

Haara sõber kaasa ja tule osa saama just Teile mõeldud rühmatreeningu ERI´st

Sõbranädala
jooksul (9.-15.02.)

14. veebruar 11.00-12.30 BodyJam 1,5 h
Ostes 2 piletit treeningusse (koos sõbraga) – hind
Üksikpileti hind –

99.-

169.-

2=3

NB! Püsikorralduskliendile ning mitmekorrakaardi omanikule pääse rühmatreeningusse on:

s.t. 2 ostavad pileti kolmas
tasuta

•kaasa võetud sõber,kes pole KTK püsiklient ning
•1x20 min. soolakambri kasutust kuni 14.märts 2009 (14.02. rühmatreeningu pileti ettenäitamisel)

*Soodustus kehtib üksikpileti

Body Jam treeningut juhendab Kaia

ostjatele

Lisainformatsioon ja broneering tel 6 737 637, www. keilasport.ee

,

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

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
„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
“SIIN ON ILUS ELADA...”
Elgi Treimuthi maalide näitus
4.veebruar – 8.märts
Keila kultuurikeskus

teater
“PUBLIKULE KEELATUD” VANA-BASKINI TEATER
25.veebruar kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
18.veebruar
“Publikule keelatud” tugineb
peamiselt karakterikoomikale.
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
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
8.märts kell 19:00 Pilet: 150.(kuni 12.a. k.a.)/ 175.Pileteid ei ole võimalik broneerida!
Mihkel Raua ja Hendrik SalSalleri ühine kontserttuur
“RaudSaller”.

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
7.veebruar 1997 – 1998.a. sündinud poisid
8.veebruar 1991 – 1992.a. sündinud poisid
Võistluste algus kell 9.00
Keila tervisekeskuses
KEILA SUUSAKLUBI AUHINNAVÕISTLUSED (SUUSAKROSS)
08.veebruar kell 11:00
Keila terviserajad
Info: www.hot.ee/spordiklubivask
EESTI VABARIIGI AASTA-

Palju õnne!

muud üritused

Sündinud

PÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine
Keila kuluurikeskus tel:
6045045
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
VÄITLUSTURNIIR “KINNISVARA-ARENDUS OHUSTAB
KULTUURIPÄRANDIT”
15. märts
Osalema oodatakse Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumite
õpilasi.
Registreerimine: muuseum@
hmk.ee või telefon 678 1668
Harjumaa muuseum
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
3.pühapäev enne paastuaega
8. veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Laulab sopran Liisi Kasenõmm
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
11.veebruar kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt2

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

7

20.01.2009
22.01.2009
25.01.2009
26.01.2009
29.01.2009

Neleliis Ringberg
Kadri Liis Idarand
Mairold Nuia
Katriin Stranberg
Keili Aus

Jääb vaid helge mälestus...

Lehte
Kohava
Sügav kaastunne Marikale
tütardega.
Priit Kohava perega

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda 2toaline korter
Keilas, osaliselt möbleeritud, garderoob, pesumasin,
turvauks, keskküte. Lisainfo
numbril 5156331.

müük
Müüa sümboolse hinnaga
tume madal polüesterlakiga
ratastega diivanilaud, hele madal kahe uksega riidekapp ja
lisaks teine tume kõrgem kahe
uksega riidekapp ära anda.
Müüa uus Siemensi akulaadija.
Tel: 6780134, 580 59 321.

TEENUS
Keila Turg annab võimaluse tulla müüma oma sõidukit
14.veebruaril 2009. Tel: 55 58
38 22
OÜ pakub kardinate jm
kodutekstiili õmblusteenust.
Hinnad soodsad ja järjekorrad

lühikesed. Vaata www.suuders.
ee. Kontakt: suuders@hot.ee;
58455141
Pottsepp ehitab ahjusid,
kaminaid, pliite, korstnaid.
Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte http://
www.hot.ee/tanel12345/, 56
681 555.
Paigaldan, viimistlen, lihvin
põrandat. Tel: 56649442
Kogenud ehitaja (sisetööd)
teeb teie kodu korda. hinnad
soodsad. Kiire! Tel: 51913916
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222

muu
C/CE-kat veoautojuhikursus. Algus 10.veebruarill kell

Suusavõistlused Keilas
* 08.02.2009. kell 11.00 KEILA SUUSAKLUBI
AUHINNAVÕISTLUSED
* 24.02.2009. kell 11.00 VI KEILA SUUSASÕIT
(ühisstart-vaba)
* 08.03.2009. kell 11.00 VIIMASE LUME
VÕISTLUS (ühisstart-vaba)
Kohapeal registreerimine algab tund enne starti,
eelregistreerimine lõpeb päev enne igat etappi kell 18.00,
skvask@hot.ee
Tulemused ja operatiivne info etappide eel ning sarja ja
etappide juhendid : www.hot.ee/spordiklubivask. Info Priit
Idarand tel. 53490341

18:00. KAJA Koolitus Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee,
tel 678 00 60 KAJA Koolitus.
Veoauto-ja bussijuhtide
ametikoolitus (õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe). Algus
13.veebruaril kell 18:00 KAJA
Koolitus Keilas, Keskväljak 5 (II
korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60
KAJA Koolitus.
B-kat autojuhikursus.
Esimene info-kohtumine
teisipäeval, 17. veebruaril k.a.
kell 17.30 KAJA Koolitus Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee,
tel 678 00 60 KAJA Koolitus.
Lõppastmekoolitus (riskivältimisõpe-libedasõit). Teooriatund reedel, 06. veebruaril
k.a. kell 18:00 Keilas, Keskväljak 5 (II korrus). Libedasöit
Keilas. Info ja registreerumine
www.kaja.ee, tel 678 00 60
KAJA Koolitus.

“Keila CUP 2009”
saalijalgpallis
07.02.2009 1997 – 1998.a.
sündinud poisid.

08.02.2009 1991 – 1992.a.
sündinud poisid.

14.02.2009 2001 – 2002.a.
sündinud poisid.
Mängud toimuvad Keila
Tervisekeskuses. Algus 9.00.
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TULE LUUTIHEDUST MÕÕTMA!
Keila Raeapteeki, Keskväljak 5
12 - 13 veebruaril, kell 9 -16

Registreerimiseks helista 6 780 699 või
pöördu apteeki

Mõõtmine on tasuta ja toimub kannaluust
Luuhõredus on tõsine haigus, mis esineb eriti sageli üle 45-aastastel
naistel. Haigust on võimalik ennetada – oleme mõõtnud luutihedust
juba mitmel tuhandel inimesel. Hooli sinagi endast!

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

Lea massazitoas
sõbrakuul

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

9. - 27. veebruarini
E - R kell 9 - 13
Juuste värvimine ja lõikus

SÕBRAKUU MÕNUSALT SOODNE!

TULE SÕBRAGA KOOS JA KÕIK
TEENUSED TEILE

-15 %

Tutvu erinevate pakkumistega
www.vetiver.ee
Tel. 6 391 535, 5 262 839

OLEME AVATUD IGA PÄEV!
E-R 10.00 - 20.00 L,P 10.00 - 19.00
KEILA SELVERIS

-10%

Keemiline lokk

-10 %

Juustehooldusvahendite soodusmüük
Tigi ja Seah

-15%

Ootame Teid Keilas, Jaama 11
Tel. 60 44 165
www.belle.ee

Fotojaht 2009
Foto: Anne Kanketer

Maeru Trahter ootab teid külla uutel
kellaaegadel!
E-N 11.00-18.00
R 11.00-20.00
L 12.00-02.00
P 12.00-20.00
ettetellimisel lahtiolekuaeg kokkuleppel!

KRISTIINE
AUTOKOOL
korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

B-kategooria kursuse
algus 16. veebruar
www.kristiineautokool.ee

6505126, 5103218

