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Keila Gümnaasiumi ajaleht
“Teataja” tähistas esmaspäeval, 2.märtsil oma 10.
sünnipäeva.Lehe väljaandmist on juhendanud
algusest peale õpetaja
Mairoos Kala.
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Nädal Lõppes, teine algas

KASULIK TEADA

Olete märganud valimisreklaame? Juba päris
kenasti on neid. Esialgu veel kaudsed, kuid valimisreklaamid siiski. Aga teate nalja? Valimised on juunis ja oktoobris. Seega võib öelda, et terve 2009.
aasta saadavad meid igal sammul valimisreklaamid. Teleris, postkastis, kaubamajas, intrnetis,isegi
kinos. Kõik saavad pastakaid, helkureid, kondoome,
toredaid kalendreid, mis kindlasti kõikidel korralikel
inimestel töölaual on ja muud põnevat. Lisaks suure hunniku värvilist paberit.

Toimetulekutoetust võivad
taotleda üksi elavad isikud või
perekonnad, kellel peale ühe
kuu eluasemekulude eest tasumist jääb alles vähem kui valitsuse poolt ametlikult kehtestatud toimetulekupiir.
Toimetulekupiiriks on käesoleval aastal kehtestatud 1000
krooni esimese pereliikme
kohta ja 800 krooni perekonna
teise ja iga järgneva pereliikme
kohta (80 % kehtestatud toimetulekupiirist).
Toimetulekutoetust võivad
taotleda kõik Eesti kodanikud,
alalised elanikud ja seaduslikul
alusel Eestis elavad välismaalased.

Valimised lähenevad Kes võib taotleda toimetulekutoetust?

Varasemaid valimisi meenutades on karta, et
paari kuu pärast võtab harilik kodanik postkastist
ajalehe, raputab sealt välja hea tulehakatuskoguse
( kui need vaid põleks) brožüüre, ning lööb lehe lahti ,et lugeda majanduskriisist ja sellest, kuidas tuleb
kärpida ja säästa, kärpida ja säästa.
Huvitav, kui
teeks nii, et reklaamida võib vaid
poolteist kuud
enne valimisi,
palju sellega
säästaks? Ja
palju säästaks
lisaks rahale veel
närvirakke?

keila leht
leht@keila.ee

Mida loetakse sissetulekuks?
Sissetulekutena arvestatakse
töötasu, töötuskindlustust ja
töötu abiraha, vanemahüvitist,
peretoetusi, pensione ja elatist.
Mida loetakse eluruumi kuludeks? Kas eluaseme soetamiseks võetud laen läheb
arvesse?
Eluasemekulud on üür, tasud
kütte, vee, kanalisatsiooni ja
elektri eest, prügivedu, maamaks ja hoone kindlustusmaks. Osadele kulutustele on
kehtestatud piirnormid (piirnorme kehtestava määrusega
on võimalik tutvuda Keila linna veebilehel www.keila.ee
sotsiaalhoolekande rubriigis).
Pangalaenu igakuist tagasimakset ei arvestata eluruumi
kuluna.
Tulud ja kulud arvestatakse

leibkonna kohta. Mille alusel
otsustatakse, kas inimesed
kuuluvad ühte leibkonda või
mitte?
Üldiselt loetakse leibkonnaks ühiseid rahalisi vahendeid ja ühist eluruumi kasutav
inimeste grupp, kes ise loevad
end ühte leibkonda kuuluvaks.
Toetuse arvestamisel saab arvestada eraldi leibkonnana inimesi siis, kui kuludokumendid
(arved) on leibkondadel eraldi
vormistatud. Kui ei ole eraldi
arveid, peame arvestama ühe
leibkonnana, mis tähendab, et
kõikide ühist eluruumi kasutatavate inimeste sissetulekud
liidetakse ja lahutatakse eluasemekulud.
Kui suur on toetus?
Inimese sissetulekust lahuta-

takse väljaminek eluasemele
ning kui tulemus on väiksem
kui perekonna toimetulekupiir,
siis kaetakse vahe.
Kuidas taotleda toimetulekutoetust?
Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda iga kuu
20. kuupäevaks Keila linnavalitsusse tuba nr 24 sotsiaalspetsialisti või siis sotsiaal-ja
tervishoiunõuniku poole ja
esitada avaldus.
Esimesel pöördumisel tuleb
esitada lisaks avaldusele pereliikmete isikut tõendavad dokumendid ning dokument, mis
tõendab alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping vms. ). Õpilased alates
16 eluaastast esitavad kooli-

tõendi
Igakuiselt tuleb lisaks esitada kõigi pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.
Kui inimene on töötu, siis tööturuameti teatis. Lisaks esitatakse igakuiselt dokumendid,
mis tõendavad jooksval kuul
tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.
Täpsem info:
Pille Sokk
Keila Linnavalitsuse
sotsiaalspetsialist
6790725
pille.sokk@keila.ee
Piia Peterson
Keila Linnavalitsuse sotsiaalja tervishoiunõunik
6790726
piia.peterson@keila.ee

Nädal piltides

Linnakodaniku poolt saadetud stiilinäide raudtee Foto: erakogu
ületamisest

Jaama juurde paigaldati uus bussipaviljon

Keila nädalaleht

Babtistikoguduse vana hoone kallal käivad
lammutustööd

Fotod: valdur vacht

Foto: valdur vacht

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

Keilas alustab tegevust neljas naabrivalve
sektor

Beebiballil tervitati vastseid linnakodanikke
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: doris matteus

Fotod: kristi zibo

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Naisi ahistanud näpistaja on tabatud
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Viimastel nädalatel on politseisse pöördunud mitu naist,
keda on Keila kesklinnas tülitanud noor meesterahvas, kes
on neid avalikus kohas näpistanud. Tänaseks on politsei
näpistaja isiku kindlaks teinud
ning alustanud väärteomenetlust.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Madis Melzari sõnul on
näpistamise ohvriks langenud
naisi praeguse seisuga alla
kümne. Peamiselt kesklinnas
varitsenud dressides poiss näpistas nii noori emasid kui ka

14-15aastaseid
koolitüdrukuid. Melzar lükkab ümber linnas levivad jutud, nagu oleks
näpistaja üritanud ohvreid
lämmatada: „Ta lihtsalt näpistas, plaani viga teha ei olnud.“
Näpistaja tabati tihedas
koostöös noorsoopolitseiga.
Tegemist on Keila lähedal elava 16aastase noormehega, kes
varem seaduse vastu patustanud ei ole. Noorukit ootab tõenäoliselt trahv või arest.
Näpistamisega tegi poiss
eeldatavasti algust tänavu jaanuaris, kuid politsei poole
hakkasid näpistaja ohvriks langenud naised pöörduma alles
pärast seda, kui teema avali-

Keila kultuurikeskuses mälestati Maia Raudseppa ja Rudolf Oja

28. veebruaril meenutati
Keila Kultuurikeskuses kahte
Keila kultuurikandjat - Maia
Raudseppa
(20.09.190829.01.1989) ja Rudolf Oja
(03.12.1908-12.04.1996).
Maia Raudsepp oli 20 aastat Keila kultuurimaja kunstiline juht ja 1945.-1986. aastani Keila näiteringi juht. Keila
erinevates näiteringides mängis ta aga juba alates 1923.
aastast. Tema eriliseks lavastajatööks võib pidada suuri vabaõhulavastusi aastatel 19511961. Neist esimene oli Ed.
Vilde „Kui Anija mehed Tallinnas käisid“ ja viimane Ed.
Bornhöhe „Vürst Gabriel e. Pirita kloostri viimased päevad.“

Teistest suurematest kordaminekutest võiks nimetada A.Jakobsoni „Elu tsitadellis“, L.
Koidula „Kosjaviinad“, N.Gogoli „Revident“, H.Wuolijoki
„Niskamäe naised“, H.Raudsepa „Mikumärdi“ ja paljud
teised. Maia Raudsepp ise oli
suurepärane karakternäitleja.
Tema 1930. aastatel kehastatud kohalikku Keila elu valgustavat Joosep Tootsi kõrvutati
sel ajal kuulsa Mari Möldre
Tootsiga.
Rudolf Oja oli aastatel
1952-1993 aktiivselt seotud
Keila muusikaeluga. Sel ajavahemikul õpetas ta muusikaõpetajana laulma mitu põlvkonda Keila lapsi, juhatas Keila
erinevaid koore- naiskoori,
meeskoori, lastekoori, poistekoori ja segakoori „Keila“. Pea-

le kooride laulis tema juhendamisel mitmeid ansambleid ja
kooslusi. Neist kõige kauem,
1972-1993, Keila Aiandus-Mesindus Seltsi naisansambel
„AIMES“. Aastatel 1947-1956
oli Rudolf Oja Keila kooli direktor. Rudolf Oja oli ka aktiivne näiteringitegelane. Ta mängis kaasa paljudes näidendites,
olles samal ajal ka muusikalavastuste muusikajuht.
28. veebruaril meenutasid
Keila Kultuurikeskuses Maia
Raudseppa ja Rudolf Oja endised kolleegid, näiteringiliikmed, lauljad. Endine Keila
Kultuurimaja instruktor ja hilisem keskkooli muusikaõpetaja Anne Kurve meenutas
Maiaga koos töötatud aastaid,
Maia lavastatud näidendites
mängitud rolle. Eriti peatus ta

vabaõhulavastustel, mille tarbeks tuli tihti ise valmistada ja
maalida kostüümid mitmekümnele inimesele.
Et endistest lavatükkidest
polnud esitamiseks võimalik
midagi taastada, esitas Anne
Kurve katkendi J.Smuuli „Polkovniku lesest“. Muusikaõpetajana oli Anne Kurve Rudolf
Oja otsene järeltulija.
Rudolf Oja meenutas tema
tütar, praegune Keila Algkooli
õpetaja Tiiu Pikpoom.
Segakoor „Keila“ laulis viis
laulu, neist kaks igihaljast koorirepertuaarist - A.Kunileiu
„Sind surmani“ ja „Mu isamaa
on minu arm“. Neid laule on
lauldud läbi aegade kõikide dirigentidega. Ka olid need laulud 1869.a. I Eesti üldlaulupeo
kavas. Ansambli „AIMES“ en-

dised lauljad Elle Arro, Linda
Leinsalu, Valve Õunapuu ja
Linda Paulus laulsid J.Kaunissaare sellele ansamblile kirjutatud laulu „Kodu“.
Meenutused jätkusid kohvilauas. Oli võimalik jälgida slaidiprogrammi ja sirvida pildialbumeid Maia lavastustest ja
Keila kooride kontserttegevusest.
Minule isiklikult oli Rudolf
Oja 5 aastat lauluõpetaja, hiljem hea tuttav ja nõudandja nii
mõneski muusikaküsimuses,
Maia Raudsepp aga pikaaegne
kultuuritöökolleeg.
Kahte Keila kultuuri alustuge Maia Raudseppa ja Rudolf
Oja jääb meenutama mälestuste vihik, mida on võimalik igal
huvitatul saada Keila Kultuurikeskusest.

Pakri pank ähvardab uuesti
variseda
Pakri poolsaarel on lahti pragunenud paar väiksemat panganukki, mis varsti ilmselt
merre kukuvad. Mitme aastakümne suurim pankrannikuvaring Pakri tipus oli mullu
4. märtsil, kui alla kukkusid
kaks suuremat ning mõned
väiksemad paelahmakad. 22
meetri kõrguselt pangalt, mille
lained alt tühjaks olid uuristanud, varises merre 10 000 – 15
000 tonni kivimeid ning panga
serv nihkus juba Peeter I ajal
ehitatud majaka jalamile. Maa
praguneb juba sügisest saadik,
kinnitab uut varinguohtu Valentina Nõmme, kes tosin aastat Pakri majaka jalamil seisvas
majas elanud. Majakavahi lese
Valentina arvates ähvardab alla
kukkuda vähemalt kaks suuremat kamakat, mis eelmisest
varingust panga servale rippuma jäid.
Õhtuleht

Viimsi valda tuleb 60 miljoni
kroonine veepuhastusjaam
Inseneribüroo Sweco Projekt
AS projekteerib Viimsi vallale
uue veepuhastusjaama, mis
rajatakse 55 meetri kõrgusele Lubja mäele. Viimsi valla
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid on amortiseerunud, kraanivesi ebameeldiva
lõhna ja maitsega. Joogivee
kvaliteedi tõstmiseks on vaja
paigaldada uus torustik ja
ringvooluga veesüsteem.
Veetöötlusjaam projekteeritakse nii, et selle ehitamine
ja ekspluateerimine ei kujuta
ohtu inimeste tervisele ega
keskkonnale. Uus veepuhastusjaam peaks valla vajadused rahuldama 20–30 aastaks,
kuid projektis on ette nähtud
ka veepuhastusseadme hilisema ökonoomse laiendamise
võimalus. Lisaks arvestatakse
võimalike
eriolukordadega.
Näiteks hakkab joogivesi olema kättesaadav ka juhul, kui
elektrit ei ole.

Killukesi teistest omavalitsustest
Eesti
tuumaelektrijaama
asukohaks sobib Suur-Pakri
või Keibu lahe äär
Eesti Energia valis välja kuus
võimalikku asukohta, millest
sobivamate asukohtadena toodi välja Suur-Pakri saare põhjapoolset piirkond ja Keibu lahe
kirderannikul asuv vana kruusakarjääri territoorium. Peale
nende kahe asukoha on tuumajaama rajada sooviv Eesti
Energia välja valinud Tellisna
(Telise) neeme äärse piirkonna Noarootsis, Letipea poolsaare kirderanniku, Türsamäe
klindipealse platoo Sillamäe
ja Voka vahel ning Toila ja Vaivara valla territooriumile jääva
Viivikonna karjääriala.
Seni tehtud uuringute tulemusel võib öelda, et tuumaelektrijaama rajamiseks sobivaid asukohti on Eestis väga
vähe. Põhjustena nimetas ta
riigi väiksuse kõrval inimtegevuse intensiivsust mere ääres,
rannikumere madalat veetaset
ja loodushoiu meetmetega

kaitstud piirkondade rohkust.
Epl
OÜ Laulasmaa Hotellid läks
pankrotti
Harju maakohus kuulutas välja majandusraskustesse sattunud OÜ Laulasmaa Hotellid
pankroti.

jates ilmumise päevast arvates
teatama haldurile kõigist enne
pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu.
Sama tähtaja jooksul on
kohustatud kõik isikud, kelle
valduses on ükskõik mis alusel
võlgniku vara, teatama sellest

Laulasmaa hotell
Ettevõtte pankrotihalduriks
nimetas kohus Kalev Mägi ja
võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 16. märtsi.
Võlausaldajad on kohustatud
hiljemalt kahe kuu jooksul
pankrotiteate Ametlikes Teata-

haldurile. Ühtlasi kohustas
kohus OÜ Laulasmaa Hotellid
juhatuse liiget Gunnar Laaki
kohtus vandega kinnitama vara
ja võlgade nimekirja õigsust.
Postimees

Lühidalt
Veebruaripilt valitud

kuks sai. Madis Melzar
paneb linnakodanikele
südamele, et nood õigusrikkumistest ka politseid
teavitaksid: „Inimesed
on pigem passiivsed. Üksikud helistavad, teised
mõtlevad, et kui juhtum
neist mööda läks, siis see
neid ei puuduta. Nad ei
mõtle, et kui juhtunust
politseid ei teavitata,
võib järgmine ohver olla
keegi nende lähikonnast.“ Melzar palub politseid endiselt teavitada
ka kõigil, kes näpistaja
tegevuse kohta midagi
teavad.

Uudis

reet leemets
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Fotojahi „Teeme koos kalendri 2010“ veebruaripilt on
Anne Kanketeri talvine vaade
kirikule.
Ka teise koha vääriliselt hääli saanud pilt on talvine loodusvaade - autor Gennadi Šhlejev.
Kolmandat kohta jagasid võrdse häältearvuga Aare Vaida pilt
vastlapäevasest reesõidust ja
Tõnis Luhamäe pilt öisest lumetootmisest Tankimäel.
Oodatult oli konkurentsis
mitu pilti vastlasõidust. Laekus
mitu väga head talvist meeleolu, mida ei saanud konkursi
tingimustest jäigalt kinni pidades kõrgeimalt hinnata – nende
seotus Keilaga olnuks kergelt
vaidlustatav. Kokku laekus 35
veebruaripilti 13 autorilt.
Fotojahti korraldavad koostöös Keila Linnavalitsus ja „Keila Leht“.
Märtsi piltide laekumise aeg
on teisipäev, 31.märts.

Keila elanike arv suureneb
Selle aasta esimese kahe
kuuga on Keila linna elanike
arv kasvanud 48 kodaniku
võrra. Reedel austati eelmisel
poolaastal sündinud keilakaid
beebiballil.
Märtsi alguse seisuga on
elanikeregistris ennast Keila
linna elanikuks märkinud kokku
9787 inimest. Veel aastavahetusel elas registri järgi Keilas
9739 inimest.
Keila elanike arv on suurenenud juba aastaid. Möödunud
aastal suurenes Keila elanike
arv 251 inimese võrra. Nendest
oli vastsündinuid 102.
Eelmise aasta teisel poolel
sündinud 59 väikesele keilakale
ja nende vanematele korraldas
linnavalitsus reedel, 27. veebruaril beebiballi. Tavapäraselt
saavad Keila uued kodanikud
kingituseks hambalusika ja
vastava tunnistuse, nende vanemad aga 5000kroonise sünnitoetuse. Kingitused andis üle
linnapea Tanel Mõistus. Beebiballil esinesid Rukkilille lapsed
ja Katrin Mandel.
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Pensionide väljamaksmise uus
kord käivitus rahulikult
Riiklikud pensionid, toetused ja hüvitised on paljude inimeste jaoks uuel viisil esimest
korda välja makstud. Juhul kui
veel on pensionäre, sotsiaaltoetuse või hüvitise saajaid,
kes senini ei ole esitanud pensioniametile oma arveldusarve
numbrit ega teinud avaldust
uue väljamaksuviisi kohta, siis
peatatakse sotsiaalkindlustushüvitiste ja –toetuste maksmine kuni nõutava avalduse
esitamiseni.
Veebruarikuine pensionide,
toetuste ja hüvitiste väljamaksmine isikute pangakontodele
oli väga paljude inimeste jaoks
esmakordne, kuid möödus siiski sujuvalt ja rahulikult. Sama
võib öelda kojukannete kohta.
Erandkorras maksti veebruaris raha välja ka neile, kes
jätsid uue väljamaksuviisi õigeaegselt valimata ja avaldust
ei esitanud. Seetõttu võib
veebruarikuud nimetada ka
üleminekukuuks, sest nimetatud väljamaksed tehti endisest
kohast, seda siiski alles pärast
nõutavas vormis avalduse esitamist.
Kas ja kui palju on veel pensionäre või sotsiaaltoetuste
saajaid, kes ei ole siiani pensioniametiga ühendust võtnud, selgub märtsi esimesel
nädalal. Statistika avaldame
10. märtsil 2009.
Tuleb arvesse võtta, et neile, kellel senini on pensioni,
toetuse või hüvitise uue väljamaksuviisi valimiseks vajalik
avaldus esitamata ning kes ei
kasutanud ka võimalust oma
veebruarikuu raha saamiseks

lisainfo
Pangaülekannete
tegemise kuupäevad:
• pensionid, puuetega
inimeste sotsiaaltoetused,
sotsiaaltoetused välisriigist
Eestisse elama asunutele –
iga kuu 5. kuupäev;
• peretoetused, vanemahüvitis (Tallinna ja Virumaa
pensioniameti piirkonnas)
– iga kuu 8. kuupäev;
• peretoetused, vanemahüvitis (Pärnu ja Tartu pensioniameti piirkonnas) – iga
kuu 9. kuupäev;
• elatisabi – iga kuu 9.
kuupäev;
• tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised ja hüvitised kuriteoohvritele – iga kuu 12. kuupäev.
Kojukannete kuupäevad:
• Iga pensioni- ja toetusesaajaga kindlal kokkulepitud
päeval vahemikus 1. – 20.
kuupäev.

endisest kohast, peatatakse
pensioni, toetuse või hüvitise
maksmine pensionikomisjoni
otsuse alusel alates veebruarikuust.
Keegi siiski ei jää oma rahast

Keila Linnavalitsuses
Ehitusluba
Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa korteriühistu Polaarisele Põhja tn 15
asuva 5- korruselise elamu
rekonstrueerimiseks. Projektis on olulisemate tööde-

na ette nähtud välisseinte
katmine Marmoroc fassaadiplaatidega ja soojustatud
viilkatuse ehitamine. Ehitusprojekt on koostatud Aarius Projekt OÜ

ilma. Kogu saadaolev summa
makstakse välja tagantjärele,
pärast vormikohase avalduse
esitamist elukohajärgsele pensioniametile.
Sotsiaalkindlustusamet

Kui väljamakse kuupäev
satub riigipühale või muule
puhkepäevale, siis makstakse raha välja eelneval
tööpäeval samas kuus.
NB! See reegel ei kehti
kuuvahetusel (nt 1. märts on
pühapäev, pension viiakse
koju esmaspäeval,
2. märtsil, mitte aga reedel,
27. veebruaril).

Keila Linnavalitsus teatab
Keila Linnavalitsus korraldas Tööstuse tn 7, Tööstuse tn 7a, Tööstuse tn 7b,
IDV I ja IDV II kinnistute ja
lähiala
detailplaneeringu
avaliku väljapaneku 6.-20.
02.2009. Avaliku väljapane-

ku käigus ei laekunud proteste ega parandusettepanekuid.

Krimiuudised

annika pedosk
KEILA KONSTAABEL

20.veebruaril murti sisse
Pae 7a keldrisse.
26.veebruaril viskasid kaks
14-aastast noormeest lumekamakaid akendesse. Isikud peeti kinni ja anti vanematele üle.
Noormeestega tegeleb noorsoopolitsei.
28.veebruaril toimus Va-

sara 5 ühes keldriboksis omavahel tuttavate isikute vahel
kaklus. Kakluse käigus võeti
kannatanult ära temale kuuluv
rahakott. Teos kahtlustatavad
isikud peeti politseiametnike
poolt kinni ning nende suhtes
alustati kriminaalmenetlus.
Ajavahemikul
23.0201.03.2009 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
19 korral, millest liikluseeskirjade nõuete rikkumisi oli 12. Tabati üks alkoholijoobes sõiduauto
juht. Alkoholiseaduse rikkujaid
tabati 3 korral, ühel juhul oli alkoholi tarvitanud alaealine isik.
Samuti tuvastati isik, kes ostis
alaealistele alkoholi.

Tubakaseaduse alusel karistati alaealisi kahel korral,
kes siis tarvitasid või omasid
tubakatooteid. Samuti koostati
väärteoprotokoll isikule, kes varastas Säästumarketist pudeli
alkohoolset jooki.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühimumbrile 110 21 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, 612
4595 või 612 4587 või Keila
konstaablijaoskonna juhile telefonil 612 4591.
g4s

1911

27. veebruaril kell 11.25 Keskväljak 3 juures bussipeatuses 2 alkoholijoobes meeskodanikku. Teavitati politseid.
01. märtsi öösel - Keila
Ühisgümnaasiumil lõhutud aknaklaas.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

О новой школе
Строится ли вообще в
Кейла новая школа? Когда школа будет построена? Как связан со строительством весь процесс
реформ в городской системе образования, в том
числе и объединение
школ? На эти и другие
вопросы о новой школе в
этом номере газеты отвечает председатель городского собрания Андрус
Лоог. (стр. 5)
Кто может ходатайствовать о материальной помощи?
Ходатайствовать о получении
материальной
помощи могут отдельные
граждане или семьи, у которых после оплаты всех
коммунальных платежей
остается на руки меньше
определенного
правительством
минимума:
1000 крон на первого члена семьи и 800 крон на
каждого следующего члена семьи.
Ходатайство можно подавать до 20-го числа текущего месяца в мэрию
(кабинет № 24). (стр. 2)
Газете
Кейлаской
гимназии – 10 лет
2 марта свой десятилетний юбилей отметила
школьная газета Кейлаской гимназии – «Театая»
(«Вестник»). Газету с
юбилеем поздравил мэр
города Танель Мыйстус и
главный редактор городской газеты Дорис Маттеус. Первый номер газеты
увидел свет 24 февраля
1999 года, а ее бессменным руководителем была
учитель Майроос Кала.
На страницах газеты, в
первую очередь, освещаются школьные новости.
(стр. 5)
Новый порядок выплаты пенсий работает без сбоев и проблем
В феврале впервые
были перечислены пенсии, пособия и дотации на
банковский счет. Можно
отметить, что проблем и
сбоев в работе новой системы выплат не зафиксировано. В феврале получили свои пенсии и те
граждане, которые не
успели представить в пенсионный департамент номер своего банковского
счета. Это необходимо
срочно сделать в течение
первой недели марта.

(стр. 4)
Полиция задержала
нарушителя
На прошлой неделе в
полицию обратилось несколько женщин, которые
жаловались на то, что в
центре города к ним приставал молодой мужчина.
На сегодняшний день
личность
нарушителя
установлена, и в его отношении возбуждено дело.
Это 16-летний житель соседней с городом волости,
на счету которого до сих
пор никаких правонарушений не было. По всей
видимости, хулигана ожидает либо штраф, либо
арест. (стр. 3)
Увеличилось количество жителей нашего города
За первые два месяца
нового года количество
жителей нашего города
увеличилось на 48 человек. На начало марта в
годе
зарегистрировано
9787 человек. Население
города увеличивается постоянно. Например, в течение прошлого года количество
жителей
выросло на 251 человека,
из которых было 102 новорожденных. (стр. 3)
Выбрана февральская фотография
На февральской фотографии фотоохоты «Сделаем календарь Кейла
2010» вид Кейлаской
церкви зимой (автор Анне
Канкентер). На фотографии, удостоившейся второго места, тоже вид зимн
е
й
природы, автор – Геннадий Шлеев. В этот раз
было ожидаемо много
фотографий с различными сюжетами масленичных забав. Всего же в феврале на конкурс поступило
35 фотографий от 13 авторов. Последний день приема мартовских фотографий – вторник, 31 марта.
(стр. 3)
Первое место в соревнованиях по волейболу
Волейболистки из Кейлаской гимназии заняли
первое место на уездных
соревнованиях в возрастной подгруппе среди 7-9
классов, которые проходили в Кийли. Всего принимало участие 16 команд. (стр. 6)
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Lühidalt

Kas kohaliku omavalitsuse laenupiirang
puudutab Keilat?
Alates 1. märtsist
kehtib uus piirang
kohalike omavalitsuste ja nendega
seotud ettevõtetele laenude ning
muude kohustuste
võtmisele.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Uute kohustuste võtmine
on lubatud ainult rahandusministeeriumiga kooskõlastamise järel ning välisabi kasutamise eesmärgil. Piirang kehtib
2011. aasta lõpuni.
Seaduse järgi võivad omavalitsused ning nendest sõltuvad isikud võtta laenu või
muid kohustusi ainult Euroopa
Liidu struktuurifondide projektide või muu välisabi projektide omafinantseeringu katteks.
Kõik kohustuste võtmise taotlused tuleb kooskõlastada rahandusministeeriumiga.
Omavalitsusest sõltuvad
isikud on sellised ettevõtted,
kes saavad üle poole tulust
omavalitsuselt või riigilt.
Rahandusministeerium

Piirangut ning selle võimalikku mõju uue kooli ehitusele

Poisid vajavad tunnustust

kommenteerib Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog.
Esmalt huvitab Keila inimesi kindlasti, kas kooliehituse kava üldse on endiselt
jõus?
Kooli ehitamisest ei ole loobutud. Ehitus seisab täna seetõttu, et käivad läbirääkimised
hoone edasiehitamise rahastamise üle. Ehitaja on teada,
aga töödega ei saa edasi minna
enne, kui on selge kogu raha
liikumine.
Kas ka kooli valmimise
tähtaega on edasi lükatud?
Milline on uus tähtaeg?
Riigihankeseadusest lähtuvalt ei ole ametlikult tähtaega
edasi lükatud. Samas on selge,
et ka kõige parema tahtmise
juures ei saa koolihoone valmis 1. septembriks sel aastal.
Kardan, et see ei ole tehnoloogiliselt võimalik.
Kuidas
kommenteerite
piirangut kohalike omavalitsuste laenuvõtmisele? Kas
on oht, et kui omavalitsused
võivad laenu ja muid kohustusi võtta üksnes Euroopa
Liidu toetust saavate projektide rahastamiseks, siis
jääb kooli ehitus teadmata

Millal saavad õpilased vanadest klassiruumidest uude kolida?
ajaks seisma?
Tõsi, selline piirang seab
omavalitsuse keerulisse seisu.
Ei hakka siinkohal kommenteerima piirangu mõttekust,
proportsionaalsust ja õiglust.
Selge on see, et Eesti riigi võimalikult kiire liitumine eurotsooniga on tulevikku silmas
pidades oluline. Seetõttu on
riigikogu ka sellise otsuse lan-

getanud. Ju peame siis oleme
paindlikumad ja leidma lahendusi, kuidas kool siiski valmis
ehitada.
Kas kooli ehituse venimisega seoses seisavad ka
ülejäänud kavandatud muudatused? Näiteks koolide
ühendamise protsess ning
muud lubatud sisulised muu-

Foto: kadi kroon

datused?
Ei. Koolide ühendamine
ja kogu sisuline töö käib täie
hooga. Õpetajate töögrupid
on teinud väga tulemuslikku
tööd. Valmivad uus õppekava
ja arengukava.
Koolide nõukogud on alustanud oma tööd. Koolid saavad
ühendatuks 1. septembriks
2009.a.

uudis

Koolileht Teataja pühitses oma 10. sünnipäeva
eELNEVATE TOIMETAJATE KOMMENTAARE

mairoos kala
KOOLILEHE TEATAJA JUHENDAJA

Koolilehe mõtte algatasid
kümme aastat tagasi rahvusvahliste suhete ringi õpilased,
kellega varsti liitus hulk ajalehehuvilisi. Julgust tegutsemiseks andis varem ajalehetoimetajana töötanud Hillar
Kala, kes tänaseni on koolilehe
keeleline toimetaja. Esimesteks ajalehetegijateks olid Priit
Siig, Marileen Olenko, Helina
Lindma, Kärt Künnapas, Piret
Hanson, Meelis Kukk, Tanel
Mae, Silver Laadoga, Tarmo
Mustonen.
Üldse on ajalehe juures töötanud ligi sada õpilast. Hilisemateks tublideks ajalehetegijateks on olnud tänased kooli
vilistlased Ahti ja Anti Noor,
Erki Fels, Marianna ja Merily
Must. Praegusteks koolilehe
peatoimetajateks on tublid
abituriendid Kadri Siitsman ja
Ivar Krustok.
10 aasta jooksul oleme saanud ajalehetoimetusele oma
ruumid, arvuti ja printeri.
Rootsi-eestlaste abiga sisustasime puhketoa, kus on külmik,
mikrolaineahi,
võileivagrill,
kohvimasin ja teekann. Seega on õpilastel võimalik oma
pikkade tööpäevade jooksul

Priit Siig oli esimene peatoimetaja.
„Hakkasime lehte tegema, kuna oli tunda, et õpilastel ei
olnud võimalust oma sõna edasi anda ja arvamust avaldada. Mulle andis lehe tegemine väikese uuriva ajakirjaniku
kogemuse, mida sain koheselt ka suvereporterina kohalikus
lehes rakendada. Tore on tõdeda, et koolilehe traditsioon on
nii kaua vastu pidanud. Usun, et see rikastab oluliselt koolielu
ja annab lehe toimetajatele edaspidiseks eluks väga hea
kogemuse.“

Mairoos Kala
ajalehe tööd tehes ka keha
kinnitada.
Ajalehetegijatele
on võimaldatud kooli poolt
iga-aastane Stockholmi reis.
Ajalehel on head suhted Stockholmis ilmuva Eesti Päevalehe
toimetusega.
Osalemine
vabariiklikel
koolilehtede konkurssidel on
andnud meile juurde teadmisi
ja oskusi ajalehetööd paremini
teha. Esikohti me konkurssidel
saanud ei ole, kuid meeldivalt
on ära märgitud meie ajalehe

Foto: märt lillesiim

head eesti keele kasutust. Kiidetud on ka ajalehe tehnilist
külge ja aktuaalsete kooliprobleemide käsitlemist. Käesoleva aasta aprillikuus toimuvast
koolilehtede
vabariiklikust
konkursist tahame taas osa
võtta.
Ootame taas uusi ajalehehuvilisi Teataja toimetusse ja
loodame, et meie töö kestab
katkematult edasi ja koolilehtedes kirjutatu näol jääb alles
killuke meie kooli ajalugu.

5

Silver Laadoga oli alguses koolilehes küljendaja, hiljem
peatoimetaja.
„Toimetuse töö tundus uus, huvitav ja väljakutseid pakkuv.
Mäletan, et kirjandite kirjutamine ja kirjutamine üldse oli mu
jaoks üks paras piin ning lehetööga lootsin sellest üle saada.
Suurt rolli mängis ka võimalus teha midagi mõnusat uute ja
huvitavate inimestega.
Lehetööst on jäänud väga head mälestused. Põnev oli millegi
arengule kaasa aidata, kasulikke oskusi ja kogemusi saada.
Tegime päris kõvasti tööd, kuid samas sai ka ülipalju nalja.
Eriti hea meel on mitmete väga heade tuttavate ja sõprade
üle, kes toimetuse töö käigus tekkisid. Lehe tegemine andis
mingi mõnusa lisa tavapärase kooliskäimise juurde. Tänud
õpetaja Mairoos Kalale ja kogu toimetusele, kellega koos sai
nii mõnigi mõnus hetk veedetud.“
Ivar Krustok ja Kadri Siitsmann on Teataja peatoimetajad.
Kadri Siitsmann: „Ajalehes toimetamine annab hea võimaluse koolielus kaasa lüüa ja oma arvamust väljendada. Mulle
on lehetöö andud palju uusi kogemusi, oskust end väljendada, enesekindlust ja julgust.“
Ivar Krustok: „Leht on andnud mulle palju kogemusi ja uusi
tuttavaid. Olen saanud mitmeid lisaoskusi arvutiga töötamisel ning mulle meeldib kaasa lüüa kooli igapäevaelus. Lehes
töötamine on lõbus, enamus koosolekuid käivad koos naljaga
ja iga-aastane Rootsi reis on täis põnevaid mälestusi.“

Keila Gümnaasium korraldas 3. märtsil lahtiste uste päeva. Päeva jooksul said lapsevanemad külastada oma laste
tunde, vestelda õpetajatega ja
kuulata esitlusi järgmise õppeaasta gümnaasiumi programmi kohta. Päeva kõrghetkeks
kujunes aga psühholoog Tiia
Listeri koolitus lapsevanematele teemal „Poisid kodus ja
koolis“. Aulasse kogunes üle 70
lapsevanema.
Peamine sõnum lapsevanematele oli, et poisid vajavad
tunnustust, aga ei oska seda
„küsida“. Õppimises edu saavutamine on neile väga tähtis,
aga „meheau“ ei luba neil endil tunnistada, kui nad millestki
aru ei saa. See nii sageli kostev
„Ei huvita!“ tähendab tegelikult
„Ei saa aru...“
Vanemad ja õpetajad peavad aitama poistel üles leida
takistusi ning neid ületada, et
nad ei eemalduks koolitööst,
mis neil ei lase end edukana
tunda. Aga tõrjuvale hoiakule vastavad täiskasvanud tihti
hoopis tõrjumisega või teiste
ees kritiseerimisega ning sisepinge kasvab. Kui kodu ei ole
see koht, kus saab end vabalt ja
kindlana tunda, siis põgenetakse lõõgastuse elamusi otsima
mujalt, halvemal juhul „mõnuainetest“.
Üks konkreetne näide loengust, mis küllap jäi eriti meelde
kõigile kohale tulnud isadele.
Pikaajalise perekondade uuringu põhjal leiti ainult üks faktor,
millel on positiivne mõju poegade edukusele ja õnnelikkusele edaspidises elus – nende isad
käisid lastevanemate koosolekutel. Pojad vajavad isade armastust, et ise oma elus hakkama saada. Isa armastus ei ole
tundlev hellitamine, vaid nö.
„nõudlik armastus“. See seab
piirid, mis annavad kindluse.
Tiia Listeri koolitusmaterjal
oli nii tihe, et seda oleks jätkunud mitmeks päevaks. Aga
eesmärgiks oli olulisi küsimusi
tõsta ja probleemide põhjustele tähelepanu juhtida. Suur
huvi, mida kasvatuse küsimused lastevanemates tekitavad,
annab Keila Hariduse SA-le julgust planeerida pikemaajalist
lastevanemate koolitust, kus
õpitakse praktilisi oskusi, kuidas
igapäevases suhtluses lastega
kokku leppida ja piire seada,
samal ajal neid tunnustades ja
armastades.
Heiti Pakk
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Sukeldumine kui hobi
kadi kroon

sport

Keila Gümnaasiumi
võrkpallivõistkond sai
esikoha

KROON@KEILA.EE

virge jaanre

Kõikidel on vaja mingit
hobi, midagi, mis aitaks peale
tööpäeva lõõgastuda, puhata. Mõni käib jõusaalis, mõni
joogas, mõni suusatab, mõni
laulab. Kuid on ka neid, kes ei
kujuta puhkust mujal ette, kui
vee all.
Sukeldumine on aina rohkem leviv spordiala, mida praegu harrastab Eestis rohkem
kui tuhat inimest. Sukeldumisinstruktor Peeter Merimaa
sõnul sai Eestis sukeldumine
alguse 90ndate lõpus. Praeguseks on seda võimalik proovida juba läbi viie sukeldumiskeskuse.
Sukeldumine on kallis
hobi? Harrastajate endi sõnul
ei saa nii öelda - raha läheb,
kuid millise hobiga ei läheks.

kg kehalise kasvatuse õpetaja

Keila Gümnaasiumi tüdrukud saavutasid esikoha 6.
veebruaril Kiilis toimunud
Harjumaa
koolidevahelistel
meistrivõistlustel võrkpallis
7.-9. kl. tüdrukutele.
Osales kokku 16 võistkonda. Teisele kohale jäid Alavere Põhikooli ning kolmandale

sport

Keila Algkooli lapsed
olid edukad
võimlemisfestivalil
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Alustustuseks proovisukeldumine
Peeter Merimaa soovitab neil,
kellel sukeldumisega varem
kokkupuudet ei ole, alustada
proovisukeldumisega – seda
kas Eestis basseinis või välisreisil. Lühikese proovisukeldumisega saab aru, kas meeldib või mitte. On ju teada, et
kõik ei ole veeinimesed.
Kui aga inimene tunneb end
hästi, ei ole muud, kui kursustele minna, sest nagu iga asjaga, nii ka sukeldumsiega - niisama ei tule midagi välja. Peab
õppima. Kursus kestab kaks
päeva, on nii praktiline kui ka
teoreetiline osa. Kõige lõpus
on eksam, milleks tuleb teha
meres 4 sukeldumist. Algaja
jaoks on sügavus kuni 18m.
Kui kursus läbitud, võib juba
ise ilma instruktorita sukelduma minna.
Laevavrakk või korallid?
Kui sukeldumislitsents on
käes, ei tähenda see veel , et
kõik tehtud
on.
Sukeldumisega on
nagu iga alaga
– selleks, et
profiks saada, tuleb harjutada. Aeg,
mil inimene
sukeldumisega kohaneb,
on kõigil erinev. Mõnel läheb
kaua, enne kui end vees vabal
tunneb, teine jälle kohaneb
kiiresti ja tahab juba midagi uut ja põnevamat. Selleks
korraldavadki sukeldumiskeskused pidevalt uusi kursusi.
Näiteks sukeldumine kuiva
ülikonnaga, sukeldumine jää
alla, vrakisukeldumine, sügavsukeldumine (kuni 30m), öösukeldumine jne.
Uppunud vrakke leidub
Eestis muuseas küllaga. Enne

Kuusalu Keskkooli mängijad.
Keila võistkonnas mängisid:
Laura Kask, Triin Nagel, Helina Sepp, Helena Idarand, Grete Vahar, Sandra Maurer
ja
Gerli Israel. Tänusõnad osade
tüdrukute treenerile Jüri Rummile.Järgmisena lähevad oma
võimeid proovima keskkooli
neiud ja noormehed ning siis
minivõrkpallis kuni 6. klassi
tüdrukud ja poisid.

peeter merimaa:

“Sukeldumisega on nagu
iga alaga selleks, et
profiks saada,
tuleb
harjutada.”

aga saartel, just saaremaa põhjaosas, kuhu tingimata peab
sukelduma minema. Siiski ei
saa Balti merd võrrelda Punase
merega, mis on nö sukeldujate
Meka.„
Varustuse saab sukeldumiskeskustest kas osta või
rentida. Kui varustus olemas,
ei ole muud kui mere äärde.
Eestis on lihtne, enamasti
sukeldumis
tuleb
lihtsalt
muinsuskaitselt luba küsida,
kuna veealused laevad kuuluvad riigile.
Kui Punases meres ei teki
vee all ilu otsimisega probleeme, siis Eestis tuleb kohti
teada. Peeter Merimaa: „Näiteks Suurupi rannas on ilusad
kivid ja taimed ning kui veab,
näeb ka lestakala ja ahvenaid.
Veel käiakse Pakri poolsaarel,
kus on ilusad paekiviastangud. Kõige ilusam loodus on

pääseb veele ise ligi. Kuna sukeldumiskeskustel on paadid
olemas, korraldavad ka nemad
väljasõite, näiteks uppunud
laevadele. Välismaale minnes on aga mitu võimalust,
kas minna koos teiste sukeldujatega või omapead. Peeter
Merimaa: „Soojal maal leiab
alati kohti, kus saab varustust
rentida ja inimesi, kes pakuvad sõite merele. Eestis on
ka palju selliseid fanatte, kes
paar korda aastas Punase mere
ääres sukeldumas käivad. Kui
tundub, et „paar“ on õige fanati kohta vähe, siis meenutan, et üks reis võib kesta mitu
kuud.“
Sukeldumine vanust ei küsi
Hobisukeldumine on kui tervisesport ,tervisele halvasti ei
mõju ja vanust ei küsi. Peaasi,
et närvisüsteem, hingamine ja
süda oleksid terved. Üldiselt
vastab sellele standardile 99%
inimestest.

Tule proovi sukeldumist!
K, 11. märtsil kl 18.30 Keila Tervisekeskuses
Tule sukeldumiskursusele Keilas!
21.-22. märtsil
Registreeri! tel. 520 2221 . sebak@sebak.ee . www.sebak.ee

28. veebruaril toimus Viljandis Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival, kus Keila
Algkooli esindasid võimlemisklubi Sistrum võimlejad kavaga „Laste tujud“. Kava ning
esitus meeldisid žüriile – Keila

Algkooli võimlejaid hinnati liikumisrühmade arvestuses laureaaditiitliga. Keila noorvõimlejad on nüüd kogunud sellelt
festivalilt juba 15 laureaaditiitlit. Kokku osales festivalil
14 kooli 10 võimlemis- ja 14
liikumisrühmaga.
Algkooli noori võimlejaid
juhendab Sirje Aija.

foto: erakogu

sport

Vastlapäevale eelnes
kelguehitus
KARMO TIHANE
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

24. veebruaril oli lisaks
Eesti Vabariigi aastapäevale ka
vastlapäev. Keila Terviserajad
SA ja Keila Avatud Noortekeskus korraldasid sel puhul Keila tankimäel kõigile linlastele
uhke vastlapäeva. Tankimäele
oli kogunenud päris parajalt
rahvast, kes tahtsid osaleda
erinevatel võistlustel ning lihtsalt vastlaliugu lasta.
Vastlapäevale eelnenud nädalal toimus Keila Noortekeskuses kelguehituskampaania.
Noorsootöötajad koos noortega disainisid ja ehitasid kelgu prototüübi, millega mindi
ka vastlaliugu laskma. Kelgu
valmistamiseks kasutati vanu
puidujuppe ja teisi ülejääke
ning kasutult seisvaid materjale.

Ootusärevus kelgu toimimise osas oli kõrge. Tankimäe
otsas said vastlapäeval osalejad kelguga pilti teha ning kui
rahvast vähem mäel oli, tegime
ka katsesõite. Esimene testsõit
mäe laugema külje pealt ei õnnestunud nii, nagu plaanitud.
Sellele järgnes sõit järsemast
mäest, kus libisemine oli gravitatsioonijõu tõttu parem,
kuid mitte piisav. Kahele esimesele katsesõidule järgnes
kelgu modifitseerimine, millele järgnesid taaskord katsetused. Tulemus oli parem, kuid
mitte piisav.
Kelgu prototüübi katsetustest järeldasime, et kelgu jalased peavad olema libedamad
ning kelk ise kergem.
Järgmiseks aastaks lubasime taaskord kelgu kokku panna, millega teeme vastlapäeval
testsõite.

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. PEAKATTED
5. märts - 19. märts
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
“SIIN ON ILUS ELADA...”
Elgi Treimuthi maalide näitus
5.veebruar – 8.märts
Keila kultuurikeskus
„TAVALISED KALTSUVAIBAD“
10.märts - 9.aprill
Noortekeskuse II korrus ja
Keila sotsiaalkeskus

teater
“TUHAT JA TULINE” - LASTETEATER TRUMM
3.märts kell 10:00 Pilet: 50.Etenduse pikkus on 40 minutit.
Keila kultuurikeskus
“KOOSELU VÄIKESED KURITEOD” - RAKVERE TEATER
11.märts kell 19:00 Pilet: 100.- /
120.
Kuritegudega armastuslugu.
NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
6.märts
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
“LOOMINE KESTAB” - RITUAALTEATER WYRD
29.märts kell 18:00
Pilet: 100.- / 75.Oodatud on kõik põliste
teadmiste austajad ja indiaani
kultuuri
huvilised.
Keila kultuurikeskus
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
30.märts kell 11:00 Pilet: 70.Õpetlik lugu lastele sellest,

miks peab hammaste eest
korralikult hoolt kandma. Lugu
mõeldud 3- aastastest kuni
5kl. õpilasteni. Etendus 50
minutit.
Keila kultuurikeskus
“VÕTA VABALT” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
30.märts kell 13:00 Pilet: 100.“Võta vabalt” on lugu Eestimaa
noortele Eestimaa noortest.
Etendus on mõeldud noortele
alates 12.eluaastast.
Keila kultuurikeskus
“MU KALLIS LIFT” - Vana
Baskini teater esietendus
6.aprill kell 19.00 Pilet: 125.- /
150.Piletite eelmüük ja broneerimine alates 2.märts
Keila kultuurikeskus

kontsert

Võimalus kududa endale vaip.
Juhendajateks kangastelgede
ringi liikmed.
Keila Sotsiaalkeskus

Kallist abikaasat, isa ja vanaisa

Elmar
Talur`it
09.10.1927 – 26.02.2009
leinavad omaksed.

KANGASTELGEDEL KUDUMISE RINGI 45.AASTAPÄEV
20.märts, kell 16.00
Väike kohvilaud ringi endistele
ja praegustele liikmetele ja
juhendajatele ning headele sõpradele. Oma soovist
üritusel osaleda palun teatada
18.märtsiks
Keila sotsiaalkeskus
Telefon 6791 570.
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
21. märts kell 19.00
Keila kultuurikeskus
KEILA PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE KEVADPIDU
28.märts kell 15.00
Keila kultuurikeskus

Ärasaatmine 07.märtsil kell
13.00 Keila kirikus.

Meile kõigile on antud aeg tulla,
olla ja minna...
Avaldame sügavat kaastunnet
kalli abikaasa, isa, vanaisa,
vanavanaisa

Valter Römer`i
kaotuse puhul.

Mälestame head, alati
rõõmsameelset naabrimeest.
Tunneme kaasa lähedastele.
Perekond Lillebergid ja Pärt

AS KeVa ja Keila Trans
mälestavad vana kolleegi

“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”.
Keila kultuurikeskus
UUNO LOOBI KONTSERT
23.aprill kell 19.00 Pilet: 150.Uno Loop on pool sajandit
püsinud Eesti populaarmuusika eliidi hulgas.Piletid müügil
Piletilevis ja Keila kultuurikeskuses
Keila kultuurikeskus

sport
VIIMASE LUME VÕISTLUS
(ÜHISSTART-VABA)
8.märts kell 11:00
Keila terviserajad
Info:
www.hot.ee/spordiklubivask
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
15.märts kell 12.00
Keila tervisekeskus

muud üritused
KALTSUVAIBA KUDUMINE
12.märtsil kell 16.00 -18.00
Kangastelgede ringi liikmed
õpetavad soovijatele materjalide ettevalmistamist kaltsuvaiba kudumiseks, soovitav on
oma materjal (või vähemalt
näidis) ja teravad käärid kaasa
võtta.
Keila noortekeskus
KEILA LIONS KLUBI 15. AASTAPÄEVA PIDU.
14. märts kell 19.00
Keila kultuurikeskus
„MEETER VAIPA OMA
KÄTEGA“.
16.-20.märts

NAISANSAMBEL 25
4. aprill kell 14:00
Keila Kultuurikeskus
Osavõtust palun registreerida
Keila Kultuurikeskuse telefonil:
6045045
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

kogudus
2.paastuaja pühapäev
8. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Uue nõukogu õnnistamine.
Jutlustajab õpetaja emeeritus
Priit Rannut
Keila Miikaeli kogudus
Piiblitund kogudusemajas
11.märts kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
7.märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
7.märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila baptistikoguduses
8.märts
Jutlustab külalisõpetaja Peeter
Lige
Muusikaliselt teenindab Oleviste kiriku segakoor
Inglise keele kursus ja ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30 kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana

Valter
Römer`it
ning avaldavad kaastunnet
lähedastele.

Mälestame

Südamlik kaastunne Lülli`le

Elmar
Talur`it

ja tema lähedastele

avaldame südamlikku

Valter
Römer`i

kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

Keila linna
Pensionäride Ühendus

Asta, Laine, Aili, Evi

Südamlik kaastunne Lüllile

Avaldame Lüllile ja ta perele

abikaasa

südamlikku kaastunnet

Valter
Römer`i

abikaasa

kaotuse puhul.

Heldur
Viigisalu
17.07.1941 - 28.02.2009
surmast.

surma puhul.

Senta ja Arvo

Keila linna PÜ juhatus

Kallis Malle Sildvee
Oleme sinuga mil jätad hüvasti

Elli Kello`ga
Ja avaldame siirast kaastunnet
omastele.
Perekond Lepp ja Esse

Head naabrimeest

Heldur
Viigisalu`t
mälestavad perekonnad
Kübard, Sild, Aamann ja

Aleksander
Suslovi
kaotuse puhul
Perekond Sepp Niidu
tänavalt.

Südamlik kaastunne
Silvia Lääne ´le

ISA
kaotuse puhul
PKC Eesti AS

Malle Sildveele

EMA
surma puhul.
Salme, Enn, Silvia, Vahur,
Reet, Kalev ja Ants

Mõni hetk on kohe väga-väga valus
/J.Tätte/
Sügav kaastunne Leelole ,

Ärasaatmine toimub Pärnamäe
krematooriumis 07.märtsil
2009.a kell 14.30. Pärgi palume
mitte tuua

Maarikale perega

Avaldame kaastunnet

oma armsa ema

Leinav perekond

Avaldame kaastunnet

Valter
Römer`i

Siiras kaastunne lähedastele.

Teatame sügava kurbusega
armsa

7

Simanson

Sügav kaastunne
Timo Suslovile

ISA
surma puhul.
Kolleegid Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju
politseiosakonnast.

Avaldame siirast kaastunnet
Anu Laanemaale tädi

Valentina
Iljina
surma puhul.
Keila Haigla hooldusravi
osakond

Helele ja Janile peredega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

Heldur
Viigisalu
kaotuse puhul
Ants, Tagmar, Tiina, Swen
ja Hugo

Avaldame siirast kaastunnet
Eve Neumann `le isa

Aleksander
Suslovi
surma puhul
KÜ Vasara 2.

8

Reklaam
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Naistepäeva kingitused
kauplusest

kinSaa
kek dav
aar al
did

Keila Selveris

Kuldehted
Hõbeehted
Käekellad

Tissot
Casio
Fossil
Axcent
Dolce&Gabana
Donna Karan New York

MÄRTSIKUU ERIPAKKUMISED!
TÖÖPÄEVITI 10.00-15.00
- juuste värvimine - 15%
- keemiline- ja volüümilokk - 15%

***

KÕIK NÄOHOOLDUSED - 10%

7. Märtsil, kell 20.00 teenindavad

***

kell 24.00 Üllatus!

Kingituseks kaasa silmade eest
hoolitsemine (tavahind 125.-)

LISAKS PALJU ERINEVAID
PAKKUMISI!

Tutvu lähemalt www.vetiver.ee
Tel. 6 391 535, 5 262 839
E-R 10.00 - 20.00 L,P 10.00 - 19.00
KEILA SELVERIS

Mehed Mustas ja

DISCO!

13. Märtsil, kell 21.00
Teema - Pidulik Kevadpüha Kolhoosis!

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

28. märts algusega kell 11.00-14.00

UUSKASUTUSLAAT VANAMÕISA SELTSIMAJAS
koostöös UUSKASUTUSKESKUSEGA.

Sinu kodus on kindlasti häid asju, mille jaoks Sul ruumi ei ole või mida Sa
enam ei vaja. Osta, müüa ja vahetada saab: rõivad, lasteriided, jalanõusid, aksessuaare, hobivahendeid (suusad, rulluisud jms.), raamatuid, nõusid, mänguasju, plaate ühesõnaga kõike huvitavat, mis teie kodudes leidub
ja mida ei kasutata enam. Müügilauad seltsimaja poolt!!!!!!!

Eelregistreerimine koha broneerimiseks: katrin@kodukyla.ee

Kuulutused
kinnisvara
Müüa soodsalt autokoht
maa-aluses kaheses garaažiboksis Vasara tänaval. Tel: 50
24 380. Erik.
Anda üürile 64m2 bürooruumid Keila kesklinnas
Keskväljak 8A (Eesti energia
klienditeenindus) alates 1.aprillist. Info tel: 56 628 428 või
60 45 036.
Müüa maa- alune garaaž
Keilas Vasara tänaval. Heas
korras, kahekordse garaaži
esimene korrus. Hind soodne.
Tel: 53009927
Üürile anda(500 kr kuus)
heas seisukorras garaaz Keilas,
Noortekeskuse taga,Vasara
tänaval,kahekordse garaazi I
korrus.
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Osaliselt möbleeritud,
avatud köök, elektriküte,
pesumasin, külmkapp, kaabel
TV, internetiühendus, turvauks,
rahulikud naabrid. Lisainfo
telefonil 565 2709.
Rendile anda kaupluse ruumid. Kauplus-teeninduspind
Saue Kaubakeskuse kõrval,
suurusega 30-90m2. Lisainfo
tel. 56 612 600.

müük
Müüa hästi ilusad tiibeti
mastifi kutsikad: kuldne emane
ja must kuldsega isane kutsikas. Soov oleks et nad leiaksid
elukoha Keilas või lähiümbruses. Lähemat teavet saab
telefonil 5287714 või kodulehel
www.skylit.org .
Küttepuud kuivad/märjad
konteineris ja lahtiselt, võrk-

kotis 40l, puitbrikett soodushinnaga, pelletid. tel 55514140,
www.kute24.ee .
Küttepuude müük: kask
650.- rm, sanglepp 590.-rm,
kuiv lepp 40 cm, 40.liitrises
võrgus, 38.- 1 kott, transport.
Tel: 5033119, e-mail: ruumimeeter3@hot.ee.

TEENUS
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele.
Hinnad soodsad! Tel: 51 19 734
SAT-TV antennitööd, ZuumTV, VIASAT, arvutihooldus,
digiboksid 1290.- kr. Jaama 13,
Keila Sat-Tv Antennikeskus.
Tel.678 1899, 5568 4433.
San-tehnilised tööd,
soojussõlmede ja katlamajade
hooldus, gaasitööd, õhk-soojuspumpade paigaldus, soojusvahetite läbipesu. Info. Jaama
13, Keila. Tel.5568 4433, 678
1899.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel. 58 033 448.
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja LääneHarjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171.
Teen ehitustöid: kipsitöö,
plaatimine ja parketi paigaldus.
Tel: 56646336
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222.

arvutit parandama, hooldama!
Lisainfo: info@keilait.ee
Koduleht: www.keilait.ee

töö
Keila Lasteaed Vikerkaar
võtab tööle peakoka (koka),
soovitav varasem töökogemus
ja erialane väljaõpe. Tööle asumise aeg kohe. Info telefonil
53474469.

muu
AS KeVa autokoolis, Ülejõe
tee 2, keila, algavad 11. märtsil
b-kat. autojuhikursused. Info.
tel. 6791 473.
11. märtsil kell 19.00 toimub
Keila Gümnaasiumi aulas Keila
linna lapsevanemate kohtumine Haridus- ja Teadusminister
Tõnis Lukase ja Õiguskantsler
Indrek Tederiga.
Arutlusel on SA Keila Hariduse Sihtasutusega seonduv,
lapsevanemate poolt algatatud eelnõu, millega soovitakse tunnistada kehtetuks
Keila Linnavolikogu otsused
munitsipaalkoolide kaotamise
kohta ning taastada Keila linna
eestikeelsed munitsipaalkoolid.
Lisainfo: www.keilalapsevanem.
com
Keilas algavatele soome
keele kursustele (tunnid igal
laupäeval algusega 14.25)
on veel vabu kohti, kiirusta.
Õpime vestlema, põhitõed
grammatikast. Grupi soovil
võimalus õppetundide aeg
üle viia nädalapäevale. Infot
ja reg. saab: info@tarnekor.
ee,mob.53029454,6781616.

Reneks Grupp OÜ - Pakubarvutialaseid teenuseid
niieraisikutele kui ettevõtetele.
IT tugiteenused, IT-vahenditehooldus jpm. Tuleme kohale

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

26.25 kr/l

275 kr/kg

22.90

63.-

