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kasulik

Nädal Lõppes, teine algas

Soovid, 18. märts 2009 Kuidas registreerida end Keila kodanikuks?
Ma tahan kõndida tänaval ilma märjaks saamata,
mitte sõita selle vältimiseks vaid autoga.
Ma tahan, et bussid sõidaksid sellepärast, et
inimesed saaksid liikuda, mitte sellepärast, et riik
annab raha ja see on tarvis ära kulutada.
Ma tahan kõndida tänaval, ilma et minu juurde
astuks säravate silmadega noor lausega: „Jumal
kutsub sind kirikusse.“
Ma tahan juua täpselt sellist kohvi, nagu ise
soovin.
Ma tahan kritiseerida teiste tegemisi ja teha asju
nii, nagu mina heaks arvan.
Ma tahan kuulata täpselt sellist muusikat, nagu
ma tahan.
Ma tahan mitte teha seda,
mida ma ei taha teha.
Ma tahan mitte kuulata
jutte, mida ma ei taha
kuulda.
Ma tahan õigust oma
arvamusele.
Ma tahan, et kõik
teised saaksid kõike
seda teha.
keila leht
leht@keila.ee

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.
Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele elukohateade.
Elukohateadet on võimalik esitada:
- riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
- kirjalikult – Keila linnavalitsusse kohale minnes või
posti teel või
- digiallkirjaga elektronposti teel.
Kõige hõlpsam on teadet
esitada riigiportaalis www.eesti.ee. Antud lehelt tuleb valida
kodanikule mõeldud vaheleht
ning siseneda portaali kas IDkaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohateate
esitamiseks valige vasaku ääre
menüüst rahvastikuregister
ning seejärel pakutavate avalduste seast Elukohateate esitamine.
Kirjalikult esitatava elukohateate puhul on vajalikud järgmised dokumendid:
• Elukohateade. Väljaprinditav blankett on saadaval ka
Keila linna veebilehel www.
keila.ee Avalik teave -> Blanketid.
• Koopia isikut tõendava
dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul
kohaleilmumisel);
• Koopia ruumi kasutamise
õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud

ruumi omaniku nõusolek - kui
teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel
e-posti teel kinnitab ruumi
omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
• Kaasomanike või nende
esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
Kuidas saan näha oma
elukohaandmeid rahvastikuregistris?
Oma elukohaandmeid saab
kontrollida riigiportaalis www.
eesti.ee rahvastikuregistri eteenuseid kasutades.
Antud lehelt tuleb valida
kodanikule mõeldud vaheleht
ning siseneda portaali kas IDkaardi või internetipanga paroolidega. Oma elukohaandmete nägemiseks valige vasaku
ääre menüüst rahvastikuregister ning seejärel pakutavate päringute seast Enda andmete päring.
Kas inimesel, kelle elukohana on registreeritud minule kuuluv eluruum, tekib
õigusi minu omandile?
Elukohaandmed ei anna
mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui
omanik annab loa märkida
elukohaks temale kuuluvate
ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele
mingeid täiendavaid õigusi
neile ruumidele.
Samuti ei teki omanikul
elukoha registreerimise faktist
täiendavaid õiguslikke kohustusi.

Foto: kertu paalaroos

Nädal piltides

Päästeamet sulges varisemisohtliku karniisi Foto: valdur vacht
tõttu jalakäijatele läbipääsu endise vabrikuhoone kõrval

Keila nädalaleht

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

Keila linna foorumisse on huvilistele üles riputatud
mõned vanaaegsed postkaardid Keilast
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Lions klubi presidendipaar Andry ja
Tiina Sinijärv
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

allikas: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Ajaloolise seminarihoone viimsed päevad

Alles hiljuti võis mööduja veel näha Keila
linnapildis baptisti kogudusemaja kõrval
olevat kahekorruselist puithoonet. Tänaseks on see lammutatud. Vist vähesed
möödujad teadvustasid maja tähendust
Keila linna ja Eesti kultuuri põnevas loos.
TOIVO PILLI

Kõrgem Usuteaduslik Seminar

Tegemist oli silmapaistva
pastori ja heategevusaktivisti
Adam Podini kunagise koduga.
Aastatel 1922-1929 tegutses
selles Eesti Baptisti Jutlustajate Seminar.
Adam Podin sündis Lätis
1862. aastal. Noorena töötas
ta Lätis kooliõpetajana, jõudis
Londonis usulise veendumuseni, töötas pastorina Inglismaal ja Smürnas, siis paar aastat Riias meremeestemisjonis.
Podin suhtles balti aadlikega,
muuhulgas
vabakiriklikult
meelestatud parunite Woldemar von Üexkülli ja Nicolaus
von Stackelbergiga.
Tsaari-Venemaal oli Podinil
luba külastada hingehoidjana
kõiki vanglaid. Seda luba ta ka
aktiivselt kasutas. Tema reisid
ulatusid Läänemerest Sahhalini saarteni ja Põhja-Jäämerest
Kaspia mereni. Kord olevat Irkutski kuberner saatnud Podini palve peale 13 hobust Piibleid transportima, mida Podin
siis hiljem jagas Nikolajevskaja
sunnitöölaagris, kus elas tuhandeid vange.

Podini elutöö oli seotud
Eestiga
Oma elutöö tegi Podin siiski
Eestis. Ta oli Eesti baptistide
silmapaistev esindaja nii kodumaal kui väljaspool. Podini
viljakast tegevusest võiks nimetada kolme valdkonda.
Kõigepealt oli ta jutlustaja
ja pastor ning tegutses Keila
baptisti koguduse vaimulikuna kolmkümmend aastat –
1902-1932. Tema abikaasa
Emilie korraldas siinsamas
pühapäevakooli ja tema eestvõttel tegutses nn „Podini
majas” mõnda aega laste varjupaik.
Teiseks on Adam Podin
jäänud Eesti kultuuri- ja kirikulukku aktiivse sotsiaaltöö
tegijana.
Lisaks vanglate külastamisele tegutses Podin 1920. ja
1930. aastatel aktiivselt pidalitõbiste tugiisikuna. Podin
külastas leprosooriume, näiteks Audakul ja Kuudal. Ta
jutlustas, jagas hingehoidlikku abi ja aitas oma rahvusvahelistele suhetele toetudes
hankida ravimeid. Siinkirjutaja raamatus „Usu värvid ja
varjundid” leidub foto sellest,

kuidas Adam Podin viib pidalitõbiste asunduses läbi ristimistalitust. Eesti Punane Rist
annetas Podinile 1931. aastal
Punase Risti teise järgu teise
astme teenetemärgi, mis oli
suur tunnustus sotsiaalse tegevuse eest.
Kolmandaks oli Adam Podin Eesti vabakirikute teoloogilise õppe edendaja. Pole ime,
et äsja lammutatud hoonet
tunti omal ajal kas „Podini majana” või „Keila seminari hoonena”. 1922. aastal alustas
hoones tegevust Eesti Baptisti
Jutlustajate Seminar, mis töötas seal seitse aastat. Seminari
tööd toetasid Briti ja USA baptistid. Hiljem sai seminar hoone Tallinnas Paldiski maanteel
ja õppetöö jätkus pealinnas.
Podin oli aastatel 19221938 baptistide seminari esimene direktor. Ta püüdis õpilasi ka praktiliselt toetada.
1923. aastal on seminari ajaloolises
protokolliraamatus
märge: „Podin teatab, et vaeste õppijate tarvis on väljamaalt
saadetud raha, neile õpperaamatud võimaldada ja seda arvet tuleb kõigist teistest arvetest lahus pidada.” Seminaris
õpetati ka üldaineid, sest mitmed seminaristid ei olnud
kooli astudes gümnaasiumi lõpetanud.
Seminari tähtsust ja mõju
õpilastele ning Eesti vaimuelule tasuks põhjalikumalt uurida. Näiteks õppis seminaris

Foto: erakogu

Adam Podin
Osvald Tärk, kellest hiljem sai
silmapaistev teoloog ja Oleviste kiriku kauaaegne vaimulik.
Seminaris on õppinud Evald
Mänd, keda suurem osa eestlastest tunneb kirjanikunime
Ain Kalmus järgi.
Seni jutustas Keila seminarihoone või Podini maja oma
olemasoluga neid ja paljusid
teisi lugusid, nüüdsest alates
teame seda maja vaid fotode
järgi.
Seda olulisem on neid lugusid jäädvustada ja tõlgendada
– nii Keila linna, Harjumaa kui
ka Eesti kultuuriloo vaatenurgast.

foorumist
Millised kavatsused on
omanikul maja lammutamisel tekkinud platsiga?
Baptistikoguduse hoone oli
vajalik lammutada, kuna
see oli varisemisohtlik.
Maja asukoha ümber kerkib
lähiajal samasugune puitlippidest aed nagu koguduse
hoonelgi. Plats haljastatakse ja saab loodetavasti ka
mälestuskivi, kuna selles kohas tegutses Eesti esimene
baptistlik seminar. Kaugemas tulevikus on mõeldav
ka uue hoone rajamine.
Raini Raal
Keila BK juhatuse liige

Leiutajateküla koos Lottega ja Meie Mees

valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Kui eelmisel, Keila juubeliaastal tellis linnavalitsus korralduse teenusepakkujalt, siis
Keila linnaks nimetamise 71.
aastapäeva tähistava kuu sünd-

musi korraldavad taas koostöös linnavalitsus ja kultuurikeskus. Kava on hinna poolest
varasemate aastatega võrreldes
tagasihoidlikum, kuid mitte
vähemnauditav, on Keila päeva
korraldustoimkonna esimees,
abilinnapea Eike Käsi kindel.

„Mullu saime koguda uusi
mõtteid, mida seekord takistab
ellu viia vaid rahanappus,“ ütles Eike Käsi.
30. mail toimuvaks rahvapeoks keskväljakule püstitataval laval soojendavad peaesinejat - ansamblit Meie Mees
- Keila noortebändid. Lavale
pääsevad paljud linna tublimad
kollektiivid. Muuhulgas on kavas korraldada karaokevõistlus. Esmakordselt toimub Keila lasteaedade ühiskontsert.
Lasteala muutub seekord
Leiutajatekülaks, kus on vääramatult kohal koeratüdruk

Lühidalt
Keila Lions klubi sai
15aastaseks

Uudis

Nemad ja päeva juht Allan Roosileht on
tõenäoliselt 2009. aasta Keila päeva olulisemad esinejad. Keila linnaks nimetamise
71. aastapäeva tähistamine algab tavapäraselt 1. mail kontserdiga ja kulmineerub
30. mail Keila kevadlaadaga ja rahvaürituse Keila päevaga.
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Lotte. Leiutajatekülale kohaselt toimub leiutajate konkurs,
millele saab töid esitada juba
aprilli algusest alates kuni 4.
maini.
Kahe Keskväljaku ristmiku
vahele on planeeritud taas
müügivaba ala, kus saavad
enda tegemisi tutvustada erinevad linnas tegutsevad organisatsioonid ja ettevõtted.
Eraldi osa moodustab spordiprogramm, mille korraldavad erinevad spordi- ja heategevusklubid
ning
MTÜ
Liikumisrõõm.
Keila päeval, 30. mail toi-

mub ka traditsiooniline laat,
mida korraldab Sten Dubin
Goldberg, Ivanov ja Tamm OÜst, kellega saab ühendust telefonil 642 0442 ja e-kirja aadressil laat@goldberg.ee.
Keila Päeva üritustekava ei
ole veel lukku pandud. Oodatud on kõik head mõtted ja ettepanekud.
Kui on soov esineda või tutvustada oma ettevõtmist, siis
sellest peaks teada andma hiljemalt 30. aprilliks Keila Kultuurikeskusesse
telefonil
6780415 või meilil
kultuur@keila.ee.

Laupäeval, 14. märtsil tähistas heategevuslik Keila Lions
Klubi oma asutamise 15. aastapäeva sünnipäevapeoga koos
kontserdi ja tantsuga. Peoõhtu
juhiks oli kutsutud Mart Mikk.
Traditsiooni kohaselt tervitasid saabunud külalisi pokaali
vahuveiniga klubi president
Andry Sinijärv ja leedi Tiina.
Külalistena olid kohale tulnud
Eesti lionspiirkonna kuberner
proua Liis Klaar, abilinnapea
proua Eike Käsi, lionsid Sakust,
Turbast, Tabasalust ja Tallinnast, Kiwanis ja Kinake Keila
klubide esindajad, hulgaliselt
sõpru ning toetajaid.
Avaakordina kõlas LC Keila meeste esituses Riho Pätsi
laul „Ühte laulu tahaks laulda“,
mida juhatas Pille Metsson.
Pärast klubi presidendi Andry
Sinijärve
pidupäevatervitust
esinesid peokülalistele Keila
Muusikakooli õpilased. Anneli
Leberti esituses kõlas klaveril
Fr.Chopin`i nokturn ning KarlHeinrich Arro esitas ksülofonil
S.V.Hays`i Rip It Up. Noorte
muusikute kõrgel tasemel esitust tervitati tugeva aplausiga.
Tantsuvaheaegu täitsid Kultuurikeskuse flamenco tantsurühma CAMINO temperamentsed lõunamaa tantsud. Nii
mõnigi pealtvaataja kohendas
sealjuures rühti ja klõbistas
kontsadega kaasa. Hoogne
tants ansambli Lehmakommionud muusika saatel kestis keskööni. Peo lõpus pakuti torti ja
loositi heategevusloterii auhindu, kus muuhulgas leidsid omaniku ka LC Keila asutajaliikme
Rein Riga poolt välja pandud
kaks koormat sõnnikut. Loterii
tuluga toetatakse Keila päevadel toimuva laste leiutamise
võistluse auhinnafondi.
Käesoleval aastal tähistab
Eesti lionsliikumine oma 20.
aastapäeva. Eestis on 60 heategevusklubi 1300 liikmega.
LC Keila heategevuskalendris on kevadhooajal kirikaia koristamine ja laste spordivõistluste korraldamine Keila linna
päevadel.
Täname kõiki õnnitlejaid!
Keila Lions Klubi

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

99.-

11.01- 13.01

79.50 kr/kg

18.90

21.90
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Keila linnavolikogu ootab
teenetemärgi esildisi
Kuni 31. märtsini ootab
Keila Linnavolikogu esildisi
Keila linna teenetemärgi kandidaatide kohta.
Teenetemärke annab Keila
Linnavolikogu Keila linnale
osutatud eriliste teenete eest.
Vabas vormis esildises peab
peale kandidaadi nime olema
tema Keila linnale osutatud
eriliste teenete kirjeldus. Teenetemärgi andmise otsustab
linnavolikogu. Keila linna teenetemärk antakse üle Keila
linna aastapäeva pidulikul üritusel.
Keila linna teenetemärk on

asutatud 1998. aastal. Teenetemärk on valatud valgest metallist ning koosneb stiliseeritud männipuu kujutisest ja
selle juurte vahele kinnitatud
Keila linna vapist. Vapi kilp on
kullatud, rukkilille süvend on
täidetud sinise emailiga. Teenetemärgiga rahalist preemiat
ei kaasne.
Seni on välja antud 21 teenetemärki. Eelmisel aastal anti
teenetemärk Vambola Kaldrele
Keila ajaloolise raudteejaama
hoone taastamise eest ning
Gerd Münchov’le Loode-Keila
elamurajooni arendamise eest.

Tähelepanu aiandushuvilised

Keila Linnavalitsus koostöös Haljastusteenused OÜ-ga
pakub Teile võimaluse osa võtta koolitusest, mis aitab
ja abistab lihtsate, kuid oluliste näpunäidetega rajada ja
hooldada oma koduaeda.Koolituse viib läbi Maili Leol
Haljastusteenuste OÜ peaaednik, kes omab kogemust nii
rajamise ja hooldamise, kui ka projekteerimise alal.

Käsitletavad teemad:

• Aia kujundamise põhimõtted
• Aia rajamine(muru-, muruvaiba paigaldus, muru
hooldusvõtted)
• Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
• Aia väetamine
• Kahjurite ja haiguste tõrje
• Puude-põõsaste lõikamine
• Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine( noorenduslõikus, ümberistutamine)
• Uuemate sortide tutvustamine
Hind : 800 krooni osavõtja kohta. Toimumise aeg 1,8,15,
ja 22.aprill kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis
Palume registreeruda hiljemalt 25.03.2009 e-posti
aadressil info@haljastusteenused.ee
Täiendav info www.haljastusteenused.ee
11.aprillil algusega kell 12.00 toimub HARJUMAA
MUUSEUMI ÕUEL VILJAPUUDE LÕIKAMISE
PRAKTILINE ÕPPEPÄEV
Ootame rohkesti huvilisi! Info tel. 6790750 Inge Angerjas Keila linnaaednik, 6512067 Helen Nuiamäe, AS
Haljastusteenused
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Keila Linnavalitsuses
Kasutusluba

Keila Linnavalitsus andis
kasutusloa Neste Eesti ASile D-automaattankla ehitamisel Paldiski mnt 35/4

kinnistule. Ehitas AS Uus
Ehitus RC, omanikujärelevalvet teostas OÜ Bagheera.

Keila linnale kuuluvate
mitteeluruumide avalik
kirjalik enampakkumine
Vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele antakse
avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgnevad Keila linnale kuuluvad mitteeluruumid:
1. Keskväljak 15 esimesel korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 19,7 m² üüri alghinnaga 45 krooni/m2.
2. Keskväljak 15 esimesel korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 6,6 m² üüri alghinnaga 35 krooni/m2.
3. Keskväljak 15 esimesel korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 16,4 m² üüri alghinnaga 45 krooni/m2.
4. Keskväljak 11 esimesel korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 51,1 üüri alghinnaga 65 krooni/m2.
5. Piiri tn 3E asuv mitteeluruum (garaaž) üldpinnaga
38,3 m² üüri alghinnaga 20 krooni/m2.
6. Piiri tn 3D asuv mitteeluruum (garaaž) üldpinnaga
39,3 m² üüri alghinnaga 20 krooni/m2.
7. Uus tn 2 asuv mitteeluruum (kaupluse hoone) üldpinnaga 56,2 m² üüri alghinnaga 60 krooni/m2.
Rendihinnale lisandub käibemaks 18% ja kommunaalkulud.
Kõik nimekirjas toodud mitteeluruumid antakse rendile tähtajaga kuni 31.detsember 2010.a.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „enampakkumine“ hiljemalt 6. aprillil 2009.a.
kella 11:00 OÜ-le Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse 6. aprillil 2009.a. kell 11:15 Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis.
Enampakkumise tagastamatu osavõtutasu 500.- krooni tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbankis kood 767 hiljemalt 5.
aprilliks 2009.a. märgusõna all “enampakkumine”.
Tagatisraha ei ole vaja tasuda.
Enampakkumise objektidega tutvumiseks tuleb registreeruda eelnevalt OÜ-s Varahooldus (Keskväljak 15, tel
6391420).

Krimiuudised

madis melzar

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 44 sündmust. Kolmapäeva varahommikul korraldasid Keila konstaablid
linna koolide juures sihtsuunitlusega politseioperatsiooni ees
märgiga kontrollida turvavarustuse nõuetekohast kasutamist.
Avastati 7 rikkumist. Paneks
sõidukijuhtidele südamele, et
turvavöö ja lapse turvavarustuse kasutamist ei ole selleks
vaja, et politsei Teid trahvida ei

saaks, vaid ikka Teie enda elu ja
laste elu hoidmise pärast. Ikka
oli juhte, kes oli küll iseenda
nõuetekohaselt
turvavööga
kinnitanud, kuid tagaistmel
olevad lapsed olid jäetud saatuse hoolde. Keila konstaablid
jälgivad jätkuvalt igapäevaselt
turvavarustuse nõuetekohast
kasutamist ning korraldavad ka
edaspidi eelpoolnimetatud politseioperatsioone. Kahjuks oli
ka eelmine nädal sõidukijuht,
kes juhtis sõidukit alkoholijoobes. Kuna tal polnud esimene
kord alkoholijoobes rooli taha
istuda, siis alustati tema suhtes
kriminaalmenetlust.
Registreeriti 2 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist üks isik toimetati politseiosakonda kainenema.

Nädala jooksul tabati Selverist üks pisivaras ning Piiri tn
avastas Keila elanik, et tema
kahelt sõidukilt on näpatud registreerimismärgid.
Eelmisel nädalal leidis kinnitust ka ütlus, et kui „kass
kodunt ära, siis hiirtel pidu“. Nimelt tabasid Keila konstaablid
ühest Keila eramust 13 joobes
alaealist, kes kasutasid ära vanemate äraolekut ja
pidasid eakaaslase
sünnipäeva.
Politsei „lõpetas“
sünnipäeva
ära ja toimetas alaealised
konstaablipunkti, kuhu

siis vanemad või täisealised
pereliikmed neile järgi tulid.
Samas eramus tarvitati alaealiste poolt ka vesipiipu, mis on
samuti keelatud. Nädala jooksul patustasid kaks alaealist tubakaseaduse vastusuitsetasid
tänaval. Seadust rikkunud alaealistega tegeleb edasi noorsookonstaabel.
Toimepandud kuritegudest
teatati 2 korral. Keila
Gümnaasiumist varastati mobiiltelefon
ja
kriminaalasi
alustati
ka
selle kohta, et üks
lapsevanem
kasutas oma
13
aastase
lapse
suhtes
vägivalda.

venekeelne veerg

Сегодня в номере

Последние дни исторического здания семинарии
Еще совсем недавно на
углу возле баптистской
церкви можно было увидеть ветхое двухэтажное
здание. На сегодняшний
день работы по сносу здания закончены. Не все
жители нашего города
знают, что этот дом занимал особенное место в
истории культуры Эстонии. С историей здания
можно познакомиться в
сегодняшнем номере городской газеты. (стр. 3)
Городское собрание
ждет предложений
До 31 марта в городское
собрание можно представлять свои предложения кандидатов на получение знака за особые
заслуги.
Предложение
оформляется в свободной
форме и должно содержать описание заслуг данного кандидата перед городом.
Решение
о
присвоении знака за особые заслуги выносит городское собрание, а вручение знака традиционно
происходит на торжественном собрании, посвященном
годовщине
городского статуса Кейла.
(стр. 4)
В н и м а н и е ,
любители-садоводы!
Городское правительство предлагает возможность принять участие в
садоводческих
курсах,
цель которых с помощью
несложных приемов научить заботиться о саде.
Курсы проводит М.Леол,
ведущий садовник фирмы
«Хальястустеэнус». Цена
курсов 800 крон. Время
проведения 1-е, 8-е, 15-е и
22-е апреля. Место проведения: зал мэрии. Желающим принять участие в
курсах просьба зарегистрироваться не позднее
25 марта по электронному
адресу
info@
haljastusteenused.ee.
•
11 апреля в 12.00
во дворе музея Харьюского уезда состоится практическое занятие «Как
обрезать плодовые дере-

вья». Ждем все желающих! Информация по телефону 6790750. (стр. 4)
Новости городского
правительства
Мэрия выдала разрешение АО «Несте Эести»
на строительство и эксплуатацию автоматической заправки по адресу
Палдиское шоссе, 35/4.
(стр. 4)
Итоги лыжного сезона
Впервые за достаточно
долгое время у нас была
мягкая и снежная зима,
которая позволила провести все запланированные
лыжные состязания и подарила много радости
всем любителям лыжного
спорта. Для того, чтобы
стать мастером и попытаться повторить успех
эстонских лыжников на
мировом уровне, необходимо тренироваться. А
лучшая тренировка – это
соревнование. Именно с
этой целью и были проведены пять этапов Кейласких лыжных дней, в которых приняло участие
много спортсменов. (стр.
6)
Как стать жителем
Кейла?
Регистрация по месту
жительства означает, что
все данные, касающиеся
места проживание определенного человека, заносятся в регистр народонаселения. Для занесения
данных в регистр необходимо подать ходатайство
в органы местного самоуправления. Для этого необходимы следующие документы: заполненный
бланк ходатайства (можно найти на городской домашней странице), копия
документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающая
право
владения
указанным жилым помещением, а также, в случае,
если указанная жилплощадь принадлежит другому человеку, письменное
разрешение
владельца
жилплощади. (стр. 2)
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Mured Keila haridusega jätkuvad
11. märtsi õhtul
toimus Keila Gümnaasiumi saalis
koosolek, mille külalisteks olid haridusja teadusminister
Tõnis Lukas ning
õiguskantsler
Indrek Teder.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kohal viibisid ka Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu
ja juhatuse liikmed. Kohtumise korraldasid kümmekond
Keila lapsevanemat ning selle
eesmärk oli arutleda Keila hariduselu ümberkorraldustega
seonduvate küsimuste üle.
Teatavasti on Keila koolide pidamise ning hariduse andmise
kohustuse üleandmine Keila
Hariduse Sihtasutusele tekitanud tulise mõttevahetuse.
Õiguskantsler Indrek Teder kordas kokkutulnutele üle
oma seisukohad, mida ta on

varem avaldanud seoses Keila
koolide üleandmisega sihtasutusele. Nimelt on õguskantsler
leidnud, et hariduse andmise
kohustuse delegeerimine ei
ole põhiseadusega kooskõlas.
Minister Tõnis Lukas omalt
poolt rõhutas, et ministeeriumi esmane huvi on tagada, et
ükskõik milline oleks lahendus, ei häiriks see õpilasi ega
õpetamise protsessi.
Koosolekul tutvustati muuhulgas Keila linnavolikogu otsuse eelnõud, millele samas
ka allkirju koguma hakati. Tegemist on ettepanekuga tühistada Keila linnavolikogu otsus,
millega lõpetati Keila gümnaasiumi ning Keila algkooli tegevus munitsipaalkoolidena ning
anti koolipidamise õigus üle
Keila Hariduse Sihtasutusele.
228 allkirjaga eelnõu anti
Keila Linnavalitsusele üle 18.
märtsil. Vastavalt Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele peab linnavolikogu eelnõu arutlusele võtma hiljemalt
kolme kuu jooksul.

Eelnõu koostaja
Eelnõu koostaja Ilona
Laido, miks valisite just sellise eelnõu esitamise vormi
- rahvaalgatuse?
Eelnõu sündiski rahva tahtel. See ei ole ainult grupi poliitikute soovide väljendus.
Poliitikutega peab rääkima poliitika keeles. Ainuke
võimalus siin on näidata, kui
paljud inimesed soovivad munitsipaalkooli taastamist. See
ei ole ainult IRL-i mure, vaid
siin taga on paljud Keila linna kodanikud. 228 inimest on
oma allkirjaga seda soovi kinnitanud.
Pea sama
palju inimesi
ei
julgenud
erinevatel
kaalutlustel
oma nime ja
allkirja
eelnõule anda,
kartes konkreetselt oma
töökoha säilimise, laste
või ettevõtte
hea käekäigu
pärast!
Kui
võimulolevad
poliitikud sellest sõnumist aru
ei saa ja oma “kaotatud valijaid” eelnõu vastuvõtmisega
tagasi ei võida, siis oleme me
vähemalt lapsevanematena teinud kõik endast oleneva.
Me mitte ainult ei korjanud allkirju koolide taastamise
toetuseks, vaid me astusime
konkreetse sammu- me koostasime eelnõu, mis taastab
Keilas munitsipaalkoolid.

Fotod: doris matteus

Indrek Teder ja Tõnis Lukas

Foto: märt lillesiim

Koolivaheaja esimestel päevadel külastasid Keila Gümnaasiumi õpilased Eesti Kooli Stockholmis. Õpilaste saatjateks olid
õpetajad Anu Matteus, Helen
Tensbek, Mairoos Kala ja koolilehe endine peatoimetaja Piret Hanson. Sadamas oli vastas Nacka-Keila sõprusseltsi
esimees Elmar Õun. Suunduti
vanalinna vaatamisväärsustega tutvuma, millest kindlasti
meeldejäävam on kuningaloss.
Elmar Õuna poolt juhitud ekskursioon vanalinnas andis ülevaate linna ajaloost ja tutvustas
tänapäeva tähtsamaid riigiasutusi. Seejärel suundusime Eesti
Kooli, kus vastuvõtt oli soe ja
südamlik. Kõigi meeldivaks üllatuseks võttis meid vastu Keila
Gümnaasiumi endine õpetaja
Anu Luks. Südamlikud tervitussõnad, siiras kohtumisrõõm
ja rikkalik lõunasöök kinnitasid
veelkord, et olime oodatud.
Noortekoori esinemist kuulati huviga.Saime teada, et Eesti Kooli õpilased on väga muusika- ja laululembelised, kuna
nende kooli direktor Jaan Seim
muusikaõpetajana on seda
maast-madalast kujundanud.
Osaletakse ka õpilaskooriga
Eestis laulupidudel. Palju huvitavat räägiti kooli ajaloost ja
tänapäevast.
Kindlasti rikastas see Stockholmi reis õpilaste ajalooalaseid teadmisi ja süvendas usku
eestluse elujõusse.
Mairoos Kala

Keila Linnavolikogu Fraktsiooni Tasakaal
Otsuse Keila koolid
Keila Hariduse Siht- esimees Ago Kokser:
asutusele üle anda
Fraktsioon Tasakaal toetab meie ettepanekutest „teerullitegi Keila Linnavolastevanemate poolt algatatud ga“ üle sõidetud.
likogu poolthäälte
11. märtsil 2009. a. toimuinitsiatiivi, mille kohaselt taasnud
lastevanemate kohtumisel
tataks
Keilas
munitsipaalharienamusega. Reforõiguskantsleri
ning haridus- ja
duse
andmine.
Fraktsioon
on
mierakonna fraktkogu aeg vastu olnud koolitöö teadusministriga sai valdavasiooni liikmed on
korraldamise
üleandmisele le enamusele kohalviibijatest
otsuseid toetanud,
erakoolile. Oleme Keila linna- selgeks, et hariduse andmisel
fraktsiooni Tasakaal volikogu istungitel korduvalt Keila linnas tuleb taastada en- Rahvusvaheline fotokonkurss
liikmed on neile küll nõudnud, et munitsipaalkoo- dine olukord.
Koolihoonete
haldamiselide tegevuse lõpetamisega
Eesti Muinsuskaitse Selts
vastu olnud, kuid ei seonduvad otsused tühistataks ga võiks Keila Hariduse Siht- kutsub koolinoori (vanuse
ole esitanud voliko- ja olukord taastataks vastavalt asutus tegeleda ja kogu oma ülempiir 21 aastat) osa võtma
õiguskantsleri ja Harju maava- energia uue koolimaja valmis fotokonkursist „Kultuuripärand
gule ka omapoolnema ettekirjutustele. Seni on ehitamisele suunata.
aastal 2009“.
seid ettepanekuid.
Keila Linnavolikogu esimees Andrus Loog:

välja öelnud ja kinnitas seda
ka 11. märtsi kokkusaamiselerakool juriidiliselt ei anna
garantiid, et kodanike põhiseaduslik õigus- õigus tasuta
haridusele- on tagatud. Täna
on garantiiks volikogu vastav
otsus. Volikogu poolt kehtestatud õigusaktid aga ei anna
seadusandlusega võrdväärset
kindlust, kuivõrd volikogu
saab oma otsuseid muuta.

Lühidalt
Teataja toimetus ja
noortekoor
Stockholmis

Keila Linnavolikogu
Millised on munitsipaalkooli eelised täna Keila Hariduse Sihtasutuse peetavate
koolide ees?
Lühivastus kõlaks nii: munitsipaalkoolis on õppimine
seadustega garanteeritult tasuta, kooli finantseerimismudel tagab muu hulgas ka naabervaldadega arveldamise.
Minister Tõnis Lukas tõi
kohtumisel välja veel ühe olulise põhjenduse. Nimelt alluvad
munitsipaalkoolid
riiklikule
järelevalvele, nad on riiklikus
õigusruumis.
Õiguskantsler on korduvalt

5

Sihtasutuse loomine ja
munitsipaalkoolide andmine
sihtasutuse pidada teenib ühte
eesmärki - aidata meie lastel
nende unistused ellu viia.
Sihtasutuse vajalikkusest
kooli haldamiseks ja ehitamiseks on tänaseks aru saanud
ka opositsioonis olevad Keskerakond ja IRL. Vastuoluks on
jäänud vaid kooli vorm. Samas
ei ole ei volikogu laua taga ega
ühelgi avalikul koosolekul toodud tõsiseid argumente munitsipaalkooli kasuks. Inimesed on kirjeldanud oma hirme
erakooliga seoses, neid hirme
oleme püüdnud täiendavate
otsustega maandada.
Miks peame tänast olukorda paremaks?
Esiteks on sihtasutus igal
juhul vajalik koolide haldamiseks ning uue koolihoone
ehitamiseks. Juba tänaseks on

saavutatud haldamisega seonduvatelt kuludelt märkimisväärne kokkuhoid.
Teiseks on Keilas otstarbekas – nii järjepideva hariduse
tagamiseks kui majanduslikel
põhjustel - kaks olemasolevat
kooli ühendada. Sihtasutus
annab paindlikuma võimaluse
koolide ühendamiseks.
Kolmandaks on munitsipaalkooli puhul otsustamine
ja vastutamine koolist kaugel.
Selline kord, kus otsustamine
ja vastutamine on üksteisest

“Sihtasutuse
loomine teenib
ühte eesmärki aidata meie
lastel nende
unistused ellu
viia.”

väga lahus, ei ole otstarbekas.
Lisaks ei saa pidada mõistlikuks olukorda, kus kooli haldab ja majandab üks juriidiline
isik – SA – ning õppeprotsess
kuulub kellelegi teisele – Keila linnale. Sellisel juhul tekiks
tõepoolest oht, et haldusest
saadav kokkuhoid ning hoone
majandamisest saadav tulu ei
jõua sinna, kuhu peaks – õppeprotsessi parandamisse. Nimelt tegutseks sel juhul ühes
hoones kaks erinevate eesmärkidega isikut. Täna seda ohtu
ei ole – sihtasutus on üks juriidiline isik ühe eesmärgiga.
Mis puutub kindlusesse, et
haridus ka tulevikus tasuta on,
siis ma tõepoolest ei kujuta
ette volikogu liiget, kes teeb
otsuse lõpetada Keila lastele
tasuta hariduse andmine. See
rikuks inimeste põhiseaduslikku õigust tasuta haridusele.

Konkursi eesmärk on õpetada noori märkama ajalugu ja
arengut meie ümber, pildistades huvipakkuvat arhitektuuri,
maa- ja linnamaastikke ning
oma kodukohta iseloomustavaid ajaloolisi hooneid. Fotod
palume saata jpeg formaadis
CDl Eesti Muinsuskaitse Seltsi
aadressil Pikk 46 Tallinn 10133.
Fotode laekumise viimane
tähtaeg on 30. märts. Fotode
minimaalne resolutsioon peab
olema 300 dpi. CD tuleb varustada indeksiga, kus on ära märgitud fotograafi nimi ja vanus
ning pildistatud objekti nimi ja
asukoht. Üle – Euroopalist fotokonkurssi korraldab Kataloonia
ajaloomuuseum
Hispaanias.
Võidutöödest
korraldatakse
näitus ning võitjaid autasustab
Euroopa Nõukogu pidulikul tseremoonial Strasbourgis.
Lisateave: Eesti Muinsuskaitse Selts, Helle Solnask, telefon 6412 522 või e-post helle@
muinsuskaitse.ee.
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Tagasivaade edukale
suusahooajale
team havanna

foto: ERAKOGU
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Pidu, mis on parem kui
Madonna kontsert
Annika Sõrmus

Asepresident, Ladies Circle -1, Tallinn

Liisa Suba

Keila Gümnaasiumi abiturient

Pimestav prožektorivalgus,
tunde kestev soundcheck, lõputud tantsuproovid ja kostüümidraamad – need on ühe
korraliku rokipeo lahutamatud
osad.
Millest jutt käib?
Jutt käib rokipeost, õigemini Rockipeost Keila moodi. See
pidu on iga-aastane traditsioon
Keila koolis, millele pani aluse
35. lend ja mis on toimunud
juba 18 (!) aastat järjest.
Esialgne idee oli staare jäljendades teha natuke nalja.
Suumaigutamine Anne Veski
lugude saatel on aga praeguseks asendunud särtsakate
tantsukavade ja professionaalse valgustus- ja helitehnikaga
show’ks. Ainus, mis Rockipeo juures muutunud ei ole,
on ühine tegutsemistahe ja
peoeelne elevus.
Mis selles Rockipeos nii
erilist on?
Lisaks sellele, et show on
humoorikas ja ahhetama panev
meelelahutus, on Rockipeol

iga Keila kooli õpilase jaoks ka
sümboolne tähendus. Sellest,
mis oli varem kõigest naljategemine, on nüüdseks saanud
pigem auasi või võistlus. Igal
aastal ripub õhus küsimus, kas
järgmine lend suudab eelmise
aasta peo üle trumbata. Seega
peavad ideed olema aasta-aastalt järjest üllatavamad ja pöörasemad.
Millal see toimub?
Tavaliselt toimub Rockipidu
Keila Gümnaasiumis detsembri algul. See on üritus, mida
oodatakse isegi rohkem kui suvevaheaega. Rahvas tormab sel
õhtul aulasse tormi nagu James Blunti või Madonna kontserdile, et saada koht esireas.
Kuid tegelikult on pidu hoopis
parem kui tavaline ühestaarikontsert: kõikide muusikastiilide austajad leiavad lavalt
midagi endale. Poppi, rokki,
hip-hoppi, diskot – you name
it!
Sel aastal on asjad aga natuke teisiti.
Mis teisiti on?
Pidu toimus küll 5. detsembril Keila Gümnaasiumis,
kuid nagu öeldakse Top Shopi

Keila Tervisekeskus pakub midagi nii
ihule kui ka hingele!

Kui ostate Keila Kultuurikeskusest seal toimuvale
kultuurisündmusele täiskasvanu pileti, saate kaasa
sooduskupongi! Sooduskupongiga on Keila Tervisekeskuse
soolakamber uskumatult soodsate hindadega:

20min - 25.- (tavahind 60 kr)
40min - 50.- (tavahind 100 kr)

Kampaania kestab 20.03.-21.06.2009.
Sooduskupong kehtib koos Keila Kultuurikeskuse piletiga.

reklaamideski, see pole veel
kõik. 52. lend otsustas minna
täiesti üle võlli ja teha midagi
enneolematut – anda lisakontserdi. Ja seekord mitte Keilas.
Kus ja millal siis?
Pidu, mis kannab ametlikult nime Heategevuslik Playback Show, toimub 29. märtsil kell 18.00 Viimsi Koolis.
Üles astuvate staaride valik
on mitmekesine: filmisõprade
jaoks tulevad lavale kartmatud Tondipüüdjad, õrnema soo
esindajaid hullutab meie oma
Enrique Iglesias, rokkida aitab
Pink ja puusad paneb liikuma
Lady GaGa. Lisaks nimetatud
artistidele on lava broneeritud
ka paljudele teistele tähtedele.
Kes on korraldaja?
Mõte korraldada Rockipeo
lisakontsert pärineb heategevuslikult organisatsioonilt Ladies Circle Eesti (LCE), kelle
otsustada jäi ka peo toimumiskoht. Õnnelikuks väljavalituks
sai Viimsi Kool, kus on varemgi korraldatud põnevaid üritusi
ja meeldejäävaid kontserte.
Ladies Circle (LC) on noorte naiste rahvusvaheline klubiline liikumine. Ühendusse
kuuluvad noored naised vanuses 18-45 eluaastat ning liikumine juhindub motost „Sõprus
ja abivalmidus“ (Friendship
and Service).
Esimesed LC klubid moodustati juba 1930 aastal Inglismaal ning rahvusvahelised
mõõtmed sai LC liikumine
1959. aastal, tähistades seega
käesoleval hooajal oma igati auväärset viiekümnendat
juubeli hooaega. Eesti organisatsioon Ladies Circle Eesti

on 18. aastane ning liikumisse kuulub 90 aktiivset naist
üheksas klubis üle Eesti.
Heategevusliku
rockipeo
korraldamise on oma õlgadele
võtnud LC-1 klubi Tallinnast.
Üritusele tulles saad toetada abivajajaid
Oluline on ära märkida, et
ürituse tulu läheb Ladies Circle Eesti heategevusprojekti
„Vaimupuudega laste suvelaagrite kaasfinantseerimine“
toetuseks.
Vaimupuudega laste suvelaagrites osalevad raske või
sügava vaimu- või ja liitpuudega (st vaimu- ja liikumispuudega) lapsed vanuses 6
kuni 18 eluaastat, samuti 9
üle 19-aastast raske ja sügava
intellektipuudega
noorukit.
Varem korraldatud laagrites
on olnud vaimupuudega lapsi
ja noorukeid Tartu linnast, Tartu maakonnast, Viljandimaalt,
Põlvast, Valgast, Pärnust, Põltsamaalt, Türilt, Tallinnast ja
Harjumaalt.
Kas mina võin ka tulla?
Loomulikult! See on pidu,
mis ei ole mõeldud vaid Liis
Lassile ja Anu Saagimile (kuigi ka nemad on oodatud), vaid
Ladies Circle Eesti ja Keila
Gümnaasiumi 52. lend kutsuvad Heategevuslikule Playback
Show’le kõiki inimesi mis tahes vanuses, mis tahes maailma nurgast. Tule ise ja võta perekond või sõbrad kaasa! Kui
aga plaanid on juba tehtud,
siis – kahju küll – tuleb need
tühistada, sest Rockipeo mahamagamine on patt, mida kahetsetakse terve elu. Kontserdi
pilet maksab 50 krooni.

Üle kahe aasta vallutas jälle
üks ilus talv meie maa. Vanemad inimesed teavad rääkida,
et iga kümne aasta kohta on
läbi aegade olnud kaks pehmet
ja lumevaest
talve,
mis
pannud proovile maratonide ja muude
suusaürituste
ko r r a l d a m i se. Nüüd olid
loodetavasti need kaks
sel kümnendil - eelmine
ja üleelmine
- ära ja edaspidi tulevad
taas ilusamad
ajad.
Just sellel
suurepärasel
talvel saime
olla tunnistajateks ka kogu
Eesti
spordiajaloo uue
peatüki kirjutamisel. Tšehhidest oli Liberecis isegi natuke kahju, kui
nende iidoli ja suurfavoriidi
eest napsas klassikakulla Andrus Veerpalu, kes on nüüdsest
esimene eestlane, kes korraga
kahekordne olümpiavõitja ja
kahekordne maailmameister.
Rahvas vajab kangelasi ja eriti veel kitsamatel aegadel on
spordisangarid aidanud inimeste eneseteadvust tõsta.

kolm esimest Renata Kiilberg, Karol Tohvrel ja Remy
Tambur ning poistest Argo
Raie, Kristopher Piht ja Andre
Kauk. Poiste ja tüdrukute kuni
12-aastaste arvestuses olid esikolmikud Brita Liivamaa, Martina Lindus, Grete Saar ning

foto: kersti rahamägi

Kaspar Eduvald, Jaanus Milter
ja Ragnar Teas. Kuni 14- aastased: Mariliis Odamus, Hedvig
Rass, Mari Teppan ja HansKristen Rootalu, Cristjan Anton, Rasmus Tammemets. Poisid-tüdrukud kuni 16-aastased
parimad: Anette Raie, Liisa
Loit, Kertu Oras ning Raiko
Lille, Mikk Kalamees ja Marko Adamson. Vanematest olid
omas klassis
parimad: Reet
Järsk,
Terje
Odamus, Enla
Odamus, Siim
Vinter,
Anti
Kauk
ning
Karl Lell. Kõigi
osalejate
vahel loositud
ko l m e t u n n i se sünnipäeva
Kuristu
loomadega võitis
Anti Kauk.
foto: kersti rahamägi
Täname
Tugevaks saab ainult tree- koostööpartnereid ja kõiki
nides ning parim treening on osalejaid. Kohtume juba juuvõistlus. Keilas peeti selle või- nis Keila kolmikürituse raames
maluse pakkumiseks suusa- toimuval rattavõistlusel. Ning
päevad oma viie etapiga.
rahvatarkus ütleb, et suure
Lõputseremoonial said pa- tõenäosusega on peale ilusat ja
rimad karika, lisaks pani kõigi edukat talve tulemas ka päikvanuseklasside kolmele pare- seline suvi. Suvi, mis tuleb
male auhinnad välja Havanna soodne sportijale ja puhkajale,
Sport. Viie etapi kokkuvõttes kuid võibolla liiga põuane põlolid noorematest tüdrukutest lumehele.
Hea uudis on ka ratta- ja rulluisusõpradele, sest -08
hooaja uisud ja jalgrattad on Havanna sport kaupluses
saadaval eriti hea hinnaga. Jah, jalgratta hooldus mai
lõpuni ainult 99.- krooni, Keilas Havanna poes!

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. aprill
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
„TAVALISED
KALTSUVAIBAD“
10.märts - 9.aprill
Noortekeskuse II korrus ja
Keila sotsiaalkeskus

“MU KALLIS LIFT” - VANABASKINI TEATER
NB! Esietendus
6. ja 7.aprill kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.Keila kultuurikeskus
“KUIDAS DRESSEERIDA
MEEST” - KOMÖÖDIATEATER
4. mai kell 19:00 Pilet: 110.- /
135.Mängib Merle Palmiste
Keila kultuurikeskus
“MEIE, MEHED” - RAKVERE
TEATER
15.mai kell 18:00 Pilet: 125.- /
110.Keila kultuurikeskus

kontsert
UNO LOOP
23.aprill kell 19:00 Pilet 150.Piletid müügil Piletilevis ja
Keila Kultuurikeskuses
Keila Kultuurikeskus

sport
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
22.märts kell 16:30
Keila tervisekeskus

“KAEV, TUHK JA TORN”
13.märts – 30.märts
Kunstnik Tõnu Talve teosed
Keila Kultuurikeskus

kino

teater
“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

“BURATINO” - KINOBUSS
30.märts kell 18:00
Pilet: 40.Keila kultuurikeskus

loeng
LOENG “ENAMLEVINUD
VIIRUSHAIGUSED LASTEL,
NENDE RAVI JA ESMAABI”
25. märts kl 15.00
Räägib kiirabivelsker ja koolitaja Margit Pärn. Loengu tasu
25 kr.
Vajalik eelnev registreerumine liisi@hiirekese.ee või
58093596.
Hiirekese Mängutoas
www.hiirekese.ee

muud üritused
KANGASTELGEDEL KUDUMISE RINGI 45.AASTAPÄEV
20.märts kell 16.00
Väike kohvilaud ringi endistele
ja praegustele liikmetele ja
juhendajatele ning headele
sõpradele. Keila sotsiaalkeskus
telefon 6791 570.
HUVITAVATE KOHTUMISTE

KEILA PENSIONÄRIDE
ÜHENDUSE KEVADPIDU
28.märts kell 15.00
Meeleolu loovad nii oma- kui
külalissolistid. Kohvilaud koos
tantsumuusikaga.
Peoraha 50.- saab maksta
23. ja 24. märtsil kella 12- 14ni
kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
NAISANSAMBEL 25
4. aprill kell 14:00
Keila Kultuurikeskus
Osavõtuks 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

			
			
			

Sündinud

08.02.2009 - Miia Uiboupin
06.03.2009 - Lara Elisabeth Silm
11.03.2009 - Michelle Tammeveski

Avaldame sügavat kaastunnet
Jan Viigisalule perekonnaga isa

Heldur
Viigisalu
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Sirje Loobile perega ema ,
vanaema ja ämma

Südamlik kaastunne Eha`le

Leida
Zabolotna

surma puhul.

surma puhul.

Marge, Suive, Helle

Segakoor Miikael

Siiras kaastunne Eha`le

perekond Karu

Südamlik kaastunne Riinale
perega

ja Illari`le perega

ema, ämma
ja vanaema
surma puhul.
Perekond Kaasik

EMA

ema,
vanaema ja
vanavanaema
surma puhul.
Mälestavad Karmen, Janno,
Rita, Andres, Liana, Tarmo, Külli,
Annes, Aivi, Meelis.

Avaldame kaastunnet
Vaike Haossaarele lastega
isa ja vanaisa

Eduard
Vint`i
surma puhul.
Töökaaslased
kauplusest” Keila”

kogudus
4.paastuaja pühapäev
22. märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
21.märts kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
21.märts kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Inglise keele kursus ja ingliskeelne piibliõpe
Iga neljapäev 17:30-18:30 kõigile huvilistele tasuta
Juhendaja: Mr. Dale Benjamin.
USA, Montana”
Keila baptistikogudus
Piibli- ja palvetund
25.märts kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2. Tel: 6044808
Keila Baptistikogudus
Küüditamisaastapäeva
mälestusjumalateenistus
29.märts kell 11.00
Esineb kammerkoor Carmina
Keila Mihkli kirik

Represseeritute kogunemine
25.märtsil kell 17.00
mälestuskivi juures

Küüditamisaastapäeva mälestusjumalateenistus
29.märtsil kell 11.00
Esineb kammerkoor Carmina,
Keila Mihkli kirik

Palju õnne!

KLUBI
21. märts kell 19.00
Keila kultuurikeskus
REPRESSEERITUTE KOGUNEMINE
25.märts kell 17.00
Mälestuskivi juures
Memento
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Kuulutused
kinnisvara
Vahetan kõigi
mugavustega 2toalise korteri
3toalise korteri vastu. Nõutav
rõdu, sobib teine või kolmas
korrus. Soovitavalt Vasara või
Piiri tänava piirkonnas. Tel 55
65 45 37.
Anda üürile 64m2 bürooruumid Keila kesklinnas Keskväljak
8A (Eesti energia klienditeenindus) alates 1.aprillist. Info tel: 56
628 428 või 60 45 036.
Üürile anda(500 kr kuus)
heas seisukorras garaaz Keilas,
Noortekeskuse taga,Vasara
tänaval, kahekordse garaazi I
korrus. Tel: 51 030 81
Rendile anda kaupluse
ruumid. Kauplus-teeninduspind
Saue Kaubakeskuse kõrval,
suurusega 30-90m2. Lisainfo
tel. 56 612 600.

müük
Küttepuude müük. Kask alates 600 kr/ rm. Hall lepp
- alates 450 kr/rm. Hind koos
veoga alates 4.5rm. Samas
transport teenus väikse kalluriga . Ja pakume tasuta metsandusliku konsultatsiooni (tel

5106728)
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask
ja kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30
kr/võrk). Tel. 50 33 119, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee
Müüa tiibeti mastifi kuldne
emane kutsikas ja tiibeti spanjeli isane kutsikas. Kutsikad on
loovutuse hetkel
vaktsineeritud, kiibistatud
ja omavad veterinaar passi.
Pilte saab vaadata kodulehelt
www.skylit.org ja info telefonil
5287714. Soov oleks,et kutsikad
jääks Keilasse või lähiümbrusse.

TEENUS
Valmistan mööblit, uksi, aknaid. Hinnad soodsad. Tel: 678
0010, 53 08 7220
Sinu suuremad ja väiksemad
peod valmistame ja toome
kohale. Tel: 6712278
www.holeinone.ee
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii
eraisikutele kui ettevõtetele. IT
tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama.

Lisainfo: info@keilait.ee Koduleht: www.keilait.ee
Korstnapühkija teeb töid
Keilas ja lähiümbruses. Tel:
5229820
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.
Peo- ja peielauad, lõunasöökide kohalevedu firmadele.
Hinnad soodsad! Tel: 51 19 734
Eriti soodne fekaalivedu
Sauel, Keila linnas ja Lääne-Harjus. Töötame esmaspäevast-pühapäevani.Tel: 51916171
Puude hooldus ja raie
probleemsetes kohtades
nagu kalmistutel, parkides,
hoonete läheduses jm. Viljapuude hooldus. Tel. 7120538, email:
douglas.fir@mail.ee

muu
Ostan kasvuhoone kaared või karkassi. Suurus kuni
20ruutmeetrit. Tel: 55638661
AS KeVa , Ülejõe tee 2,
Keila,autokoolis algavad C- ja CE
kat .autojuhikursused 27. märtsil. Info. ja reg. tel 6791 473
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Reklaam
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Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007 – 2008“
on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt ja Keila Tervisekeskusest.

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

teated

Ruumid sünnipäeva,
pulma või muude
pidude pidamiseks.
Koostame ettetellimisel ka
peolauamenüü.

Alibi pubi ootab kliente
maitsva toidu ja joogiga
hubast õhtut veetma.
Tuula tee 2a, Tel: 6790380, www.alibi.ee

Palju
mööblit
kuni

-50%

Keilas, Haapsalu mnt.57D

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

KKruusa

Lea massaazipesas
MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 115 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil

6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva
kohta, samuti lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

