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Keila parkide
haldaja muutub
Keila parke ja haljasalasid hakkab hooldama
Kinnisvarateenindus OÜ.
Leping firmaga sõlmitakse
kolmeks aastaks.

lk 3
fotod: karmo tihane

100 päeva ball andis avalöögi
raskele ajajärgule
Eelmisel reedel toimus Keila Koolis juba
15. korda traditsiooniline Keila koolide 100
päeva ball. Sel korral oli tegemist
maskiballiga.
Abiturientidele andsid lõpuspurdiks head sõnad kaasa aasta abiturient 2000, Keila linnapea Tanel Mõistus ning mõlema
Keila gümnaasiumi juhid: GledAiriin Saarso ja Oksana Jõe.
Külalistele esinesid Tallinna
Ülikooli võimlejad Inga Klaase
juhendamisel ning instrumentaal-vokaalansambel EHA.
Ballil kuulutati traditsiooniliselt välja ka Keila 2011 aasta

vaba aeg

Aasta abituriendid ning populaarseimad õpetajad.
Aasta abituriendid 2011 on
Keila Koolist Ann Vaida ja Jako
Arikainen ning Keila Ühisgümnaasiumist Jelizaveta Kurletova ja Emil Butkevitšus. Keila Kooli populaarseim õpetaja
on sel aastal Allie Vernik ning
Keila Ühisgümnaasiumi populaarseim õpetaja on Jelena
Mihhejeva. Keila Kool tänab

Rossi Sepaäri ja Peeter Rossi,
kes valmistasid meened - graniiti asetatud metallist sõlmed
- aasta abiturientidele ja õpetajatele.
Õpilased väljavalitutest
Ann on väga tark, ambitsioonikas ning kohati naljakas. Tal on
suurepärane kunstianne ja kitarrifetiš. Enamiku ajast on tal
seljas pintsak, kaelas sall ning
väljaspool kooli on ta taimetoitlane. Vahel peaks ta natuke
rohkem magama, et tuju oleks
parem, kuid siiski kutsutakse
teda Päikese-Anniks.
Esmalt paistab Jako olevat

täielik kaak, aga tegelikult hästi viisakas, abivalmis ja sõbralik. Vahel meeldib esineda ja
teistele nalja teha. Jako on jutukas ja heatahtlik, kuid ilmselt
kirjeldab teda kõige paremini
sõna malbe. Klassikaaslased
pakuvad, et tulevikus saab temast jalkatreener, tüürimees
või David Villa.
Liza on ühe korraliku õpilase musternäidis. Tundub,
nagu jõuaks ta kõike – õppida,
töötada ning olla suurepärane sõber. See tõttu usume, et
ükskõik, milliseks osutub tema
tulevik – me veel kuuleme
tema saavutustest.

vaba aeg

Algkoolis toimus
järjekordne
öölugemine
lk 6

Emil on väga kohusetundlik
ning ei puudu koolist pea kunagi. Tema peale võib alati kindel
olla, sest ta ei anna kunagi alusetuid lubadusi ning on meeletult abivalmis inimene.
Allie Vernik on suurepärane
õpetaja. Ta oskab hästi õpilastega suhelda ning on üleüldse
muhe vend. Allie on täpselt
selline, nagu üks õige õpetaja
olema peab – ta valdab oma
ainet ülihästi, on nõudlik, kuid
hea südamega. Aasta õpetaja
tiitli sai ta, sest on üks nendest
õpetajatest, kellel on näost
näha, et talle meeldib see,
mida ta teeb.

uudis

Keila
Keskkomando
pidas sünnipäeva
11.veebruaril möödus
20.aastat Harjumaa
Päästeameti loomisest.
Sel puhul kogunesid Keila
komandos endised juhid
ning komando asutajaliikmed.

lk 3

Keila noortekeskuses
alustab tööd
vabatahtlik Ungarist
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Vanamoodi enam
ei saa

Kuidas selguvad Riigikogu uued liikmed?

President Toomas Hendrik Ilvese kõnest valdade ja
linnade päevade avamisel jõudis ajalehtedesse enamasti sõnum, et omavalitsusjuhid ning ametnikud peavad
pakkuma lisaks oma tavatööle inimestele moraalset eeskuju. Lisaks rääkis ta aga ka teistest teemadest, eeskätt
haldusreformist.
President Ilves tuletas meelde, et kuigi andmed viitavad majanduse jääaja lõpule, ei tule hiljutine buumiaeg
tagasi ei riigile ega omavalitsusele, ning kutsus vaatama
hetkeseisu kui võimalust uueks alguseks.
Keila linna eelarve ei ole aastaid nii väike olnud kui
tänavu. Mida me tavaliselt teeme, kui isiklikus eelarves
raha vähemaks kipub jääma? Hoiame kokku. Ostame
odavama seebi, kasutame vähem kraanivett, sõidame
vähem autoga. Nii on tehtud ka Keila linnaeelarvega –
hoolimata vähenenud tuludest on eelarve tasakaalus.
Kärped on olnud tõsised.
Mida me aga veel teeme, kui odavamate asjade
ostmisest ei piisa või soovime mingeid hüvesid säilitada? Näiteks asendame autosõidu rongiga või sätime
töölemineku selliselt, et saaks kolleegiga autot jagada. Asendame spordiklubi pileti terviseraja, suuskade,
rulluiskude ja käimiskeppidega. Värvime juukseid kodus.
Loobume koduse koristaja teenusest. Teeme kodus süüa
väljassöömise asemel.
Ka ühisest rahast (loe: linnaeelarvest) rääkides on loogiline mõelda ja käituda samamoodi. Tuleb teha valikuid
ja vahel millestki ka loobuda, et midagi muud säilitada.
Tuleb olla efektiivne ning leida võimalusi, kuidas paremini olemasolevat (piiratud) raha kasutada. Kas kilekotiga Selveris lasteaia jaoks saia ostmas käimine on ikka
prioriteet?

Doris matteus
doris@keila.ee

ülle madise
www.vvk.ee

Valimistulemused tehakse kindlaks kõigepealt valimisringkonna tasandil, kus jaotatakse isikuning
ringkonnamandaadid.
Pärast seda jaotatakse üleriigiliselt kompensatsioonimandaadid. Kokku on 101 mandaati,
mis on jagatud 12 ringkonna vahel.
I Isikumandaatide jaotamine
valimisringkonnas
Kõigepealt jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv
mandaatide arvuga. Tulemuseks
saadakse ringkonna lihtkvoot.
Iga kandidaat, kes sai hääli rohkem või võrdselt lihtkvoodiga,
osutub valituks ehk teisisõnu,
sai isikumandaadi.
Valem: hääletanute arv/mandaatide arv = lihtkvoot Näide:
Ringkonnas on 10000 hääletanud valijat. Mandaatide arv on
5.
Seega
lihtkvoot
on
10000/5=2000 häält. Kandidaat, kes sai vähemalt 2000
häält, osutub valituks.
Kes osutub valituks?
Kandidaat, kes sai hääli rohkem
või võrdselt ringkonna lihtkvoodiga (olenemata sellest, kas tegu
on üksikkandidaadi või erakonna kandidaadiga), osutub valituks. Mingeid muid lisatingimusi pole.
II Ringkonnamandaatide jaotamine valimisringkonnas
Ringkonnamandaatide jaotamisel osalevad ainult erakonnad,
kes kogusid üleriigiliselt vähemalt 5% kehtivatest häältest.
Seda nimetatakse ka valimiskünniseks.
Ringkonna tasandil erakonna
kandidaatidele antud häälte arv

liidetakse ja saadud summat
võrreldakse lihtkvoodiga. Erakond saab nii mitu mandaati,
kui mitu korda ületab summeeritud häälte arv lihtkvooti. Neid
mandaate nimetatakse ringkonnamandaatideks.
Kui erakond on ringkonnas
juba saanud isikumandaate, arvatakse need ringkonnamandaatide arvust maha.
Valem: erakonna häälte arv/
ringkonnakvoot = erakonna
mandaatide arv ringkonnas Näide: Lihtkvoot on 2000. Erakond
saab 5000 häält. Seega on erakonnal õigus ringkonnas saada
2 ringkonnamandaati, sest
5000/2000=2,5. Kuid kui erakond on saanud juba ühe isikumandaadi, on tal õigus saada lisaks
ainult
1
ringkonnamandaat.
Kes osutub valituks:
Erakonna ringkonnanimekirjas
reastatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutub suurema häälte arvuga kandidaat, kuid tema
häälte arv peab olema vähemalt
10% lihtkvoodist.
Näide: Kui lihtkvoot on 2000,
peab ringkonnamandaadi alusel
valituks osutuv kandidaat saama vähemalt 200 häält.
III Kompensatsioonimandaatide jaotamine üleriigiliselt
Pärast mandaatide jaotamist
ringkondades jaotatakse veel
jaotamata mandaadid üleriigiliselt, kasutades modifitseeritud
D’Hondti jagajate meetodit.
Belgia matemaatiku järgi nime
saanud meetod võimaldab mandaate nimekirjade vahel jaotada
võimalikult proportsionaalselt,
nii et ka vähem hääli kogunud
parteidel on võimalik mandaate
saada. D’Hondti jagajate jada on

1, 2, 3, 4 jne. Eestis kasutatakse
veidi muudetud jagajate jada,
kus jada järjekorranumbrid alates kahest on astendatud 0,9-ga.
Sellise jada väärtused on 1.000,
1.866, 2.688, 3.482 jne. Selline
modifitseeritud jada annab väikese eelise rohkem hääli kogunud erakondadele.
Kompensatsioonimandaatide jaotamisel osalevad ainult
erakonnad, kes kogusid üleriigiliselt vähemalt 5% kehtivatest
häältest
D’Hondti jagajate meetodi
järgi mandaatide jaotamiseks
arvutatakse kõigepealt igale erakonnale nii mitu võrdlusarvu
kui erakonna nimekirjas on kandidaate. Võrdlusarvud saadakse
erakonna häälte arvu jagamisel
jagajate jada iga elemendiga.
Järgnevalt võrreldakse erakondade võrdlusarve. Mandaadi
saab erakond, kelle võrdlusarv
on suurem, järgmise mandaadi
saab suuruselt järgmise võrdlusarvu saanud erakond jne.
Niimoodi jaotatakse kõik seni
jaotamata mandaadid.
Näide (lihtsustamiseks kasutame
näites
klassikalist
D’Hondti jagajate jada 1, 2, 3, 4
jne): Kahe erakonna vahel jaotatakse 3 mandaati.
Erakond A: Häälte arv 3000
Võrdlusarvud:
1) 3000/1=3000
2) 3000/2=1500
3) 3000/3=1000 jne
Erakond B: häälte arv 2700
Võrdlusarvud:
1) 2700/1=2700
2) 2700/2=1350
3) 2700/3=900 jne
Kolm mandaati jaotuvad sellisel juhul järgmiselt:
1 erakond A - võrdlusarv 3000

2 erakond B - võrdlusarv 2700
3 erakond A - võrdlusarv 1500
Kui erakond on juba saanud
kas isikumandaadi või ringkonnamandaadi, siis jäetakse erakonna võrdlusarvude arvutamisel vahele nii mitu jada elementi,
kui mitu mandaati erakond sai.
Näide: Oletame, et eelmises
näites on erakond A saanud ühe
ringkonnamandaadi. Sel juhul
alustatakse erakonna A võrdlusarvude arvutamist jada elemendist 2.
Erakond A: Häälte arv 3000
Võrdlusarvud:
1) 3000/2=1500
2) 3000/3=1000
3) 3000/4=750 jne
Erakond B: häälte arv 2700
Võrdlusarvud:
1) 2700/1=2700
2) 2700/2=1350
3) 2700/3=900 jne
Kolm mandaati jaotuvad sellisel juhul järgmiselt:
1 erakond B - võrdlusarv 2700
2 erakond A - võrdlusarv 1500
3 erakond B - võrdlusarv 1350
Kes osutub valituks:
Kompensatsioonimandaadid
jaotatakse erakonna kandidaatide üleriigilise nimekirja põhjal.
Mandaadi saab kandidaat, kes
on nimekirjas eespool ja kellele
antud häälte arv on vähemalt
5% ringkonna lihtkvoodist.
Mandaatide jaotamisel jäetakse
vahele need kandidaadid, kes
juba said isiku- või ringkonnamandaadi.
Näide: Kui lihtkvoot on 2000,
peab kompensatsioonimandaadi alusel valituks osutuv kandidaat saama vähemalt 5% sellest,
s.t 100 häält.

Nädal piltides

Esmaspäeval näitas Roheline Akadeemia Kultuurikeskuses
filmi „Baruto – tõlkes kaduma läinud“. Kohal oli filmi režissöör ja produtsent Artur Talvik.
“Baruto – tõlkes kaduma läinud” on 2009. aasta Artur Talviku dokumentaalfilm sumomaadleja Kaido Höövelsonist
alias Barutost. Film on poolenisti keelatud – seda ei tohi
näidata televisioonis ega suurtes kinodes, kuna selline on
Baruto talli soov.

Keila nädalaleht

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

Beebiballile oli kutsutud eelmise aasta teisel poolel sündinud 37 poissi ja 32 tüdrukut.
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Endel Remmel sai 80! Endel Remmel on Keila Fotod: valdur vacht
elanik aastast 1950. Ta oli pikka aega Keila Pensionäride
Ühenduse juht ja niisama lahe mees. Teda käisid õnnitlemas linnapea Tanel Mõistus, abilinnapea Eike Käsi ja
sotsiaalnõunik Piia Peterson
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 18.02.2011 • Nr 7 (157)

uudis

Keila parke hakkab hooldama
Kinnisvarateenindus OÜ
Keila linna parkide ja haljasalade hooldaja
leidmiseks toimunud riigihankel tunnistati
edukaks Kinnisvarateenindus OÜ pakkumine maksumusega 172 756,80 eurot.
Hooldatava pinna suurus on kokku ca 25
ha. Leping parkide ja haljasalade hooldamiseks sõlmitakse kolmeks aastaks.
keila leht
leht@keila.ee

Lisaks
Kinnisvarateenindus
OÜle esitasid nõuetele vastavad pakkumused AS Mustamäe Haljastus, OÜ Makrokapital ja OÜ Kesklinna Pargid.
Kinnisvarateenindus OÜ pakkumine oli neist madalaima
hinnaga.
Kinnisvarateeninduse OÜ
ülesandeks järgmise kolme aasta jooksul on hoida Keila linna
pargid ning haljasalad aastaringselt korras. Korrashoiu
alla kuulub nii prahi koristus
(vastavalt hooldusklassile 2-7
korda nädalas), muru hooldamine (kõrgeima hooldusklassi
piirkondades on muru maksimaalne lubatud kõrgus 10
cm, II hooldusklassi aladel 14
cm), puude hooldamine (sh
murdunud puude ning okste
äravedu), hekkide hooldus,
parkides ja haljasaladel olevate
kõnniteede hooldus (kõnniteed peavad olema puhtad ning
puhastatud üle 7 cm paksusest
lumest) ning vajadusel liivata-

KEILA
KOOL

mine (hiljemalt 2 tundi pärast
libeduse tekkimist), lillede
hooldus, pargipinkide hooldus
ja puhastamine ning prügikastide hooldus ja tühjendamine
(prügikastid peavad paiknema
kokkulepitud kohtades ning
neid tuleb tühjendada 1 kord
nädalas).
Parkide ja haljasalade hooldamisega tegelev firma peab

ka paigaldama lilleamplid ning
ampleid ja lillekonteinereid
kastma ning väetama.
OÜ
Kinnisvarateenindus
(endise nimega PesuMati)
hooldab haljasalasid ka Kundas, Tapal ning Võrus.
Hooldusklasse on kolm
Kõrgeimasse
hooldusklassi
kuuluvad: Keskpark, Raudteejaama ja kultuurikeskusega
piirnevad
alad,

Keila lauluväljaku ala, Paldiski mnt. äärne tänavahaljastus,
Haapsalu mnt. äärne tänavahaljastus, Põhja ja Pae tänava
tänavahaljastus, Vasara tänava haljasalad, Ülesõidu tänava
tänavahaljastus, Aiandi tänava äärne haljastus, Ehitajate
tee ja Kruusa tänava äärsed

haljasalad, linna sissesõidud,
ohutussaared (Luha, Paldiski mnt, Mudaaugu, Haapsalu
mnt, Tuula tee), Põhja tänava ja
endise gümnaasiumi vaheline
ala, Keila loodeosa haljasalad,
Pargi ja Vaikse tänava haljasalad, kirikuaed.
II hooldusklassi kuuluvad
Uus – Paldiski mnt. äärne ala ja
Männiku park ning III hooldusklassi muud haljasalad.

Kinnisvarateeninduse OÜ
ülesandeks
järgmise
kolme aasta
jooksul on
hoida Keila
linna pargid
ning haljasalad
aastaringselt
korras.

Diferentseeritud õpe põhiainetes

Alates 2010/2011 õppeaastast on Keila
Kooli õpilastel võimalus saada 7. klassis
eesti keeles ja matemaatikas õpetust
tasemerühmades e diferentseeritult.
Edaspidi võetakse diferentseeritud õppe
meetodid järk-järgult kasutusele kõikides
klassides alates seitsmendast kuni põhikooli lõpuni.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Õpilased on jagatud põhi- ja
süvarühmadeks. Kuna tagasiside nii õpilaste, lapsevanemate
kui ka õpetajate poolt on seni
olnud positiivne ning peagi on
jälle kevadine otsustamiseaeg
käes, tutvustame lähemalt tasemerühmades õppimise põhimõtteid.
Klassikalist õpetamismeetodit kasutades, arvestab õpetaja
õpetamisel nn klassi keskmist
taset, mis on osale õpilastest
liiga lihtne ning teistele ülejõikäiv. Seetõttu langeb õpimotivatsioon mõlemal poolel, kuna
ühtedel on tunnis igav, teistel
aga kaob lootus tempos püsida.

Õpetamine põhi- ja süvarühmas võimaldab arvestada
õpilaste võimeid ja huvisid.
Toetamist vajavad nii õpilased,
kellel on ainega raskusi kui ka
need, kes saavad hästi hakkama. Tund peab olema kõigile
jõukohast pinget pakkuv ja
mõtestatud tegevus.
Eesmärgid:
• Õpilase individuaalsuse avamine ja toetamine, koolil on
võimalik kiirelt ja paindlikult
tegutseda.
• Õpimotivatsiooni tõstmine
- kuna töötempo rühmas on
kõigile jõukohane, õpilased
saavad õpitust paremine aru ja
huvi aine vastu püsib, paraneb
õppeedukus.
• Järgmisteks kooliastmeteks

Lühidalt
Öölugemine „Detektiivid
tegutsevad“
11.-12. veebruaril toimus algkoolimajas öölugemine „Detektiivid tegutsevad,” kust võttis osa
45 lugemishuvilist last.
Eelnevalt oli iga osavõtja valinud endale raamatu ja
leidnud sealt huvitava katkendi esitamiseks. Osa õpilasi
valis luuletuse. Ettelugemist
tuli kindlasti harjutada, et osalistel huvitav kuulata oleks.
Loeti M.Keräneni, L.Lilleste,
J.Rannapi, E.Raua, A.Schlüteri,
L.Tungla, A.Lindgreni jt raamatuid.
Öölugemist alustas Reet Vahersalu Harju Maakonnaraamatukogust lugedes ette katkendi
E.Niziurski raamatust „Marek
Pieguse uskumatud seiklused.”
Õp. M.Kirberi eestvedamisel
mängiti kirjanduslikke mänge.
Öölugemise külalisteks oli
kirjanik Mika Keränen, kes on
lastele kirjutanud mitmeid
krimkasid. Kohtumine kirjanikuga kujunes põnevaks ja
emotsionaalseks. Kirjanik andis
ka autogramme.

Elevust tekitas töö rühmades „Detektiivid lahendavad.”
Ülesandeid jagas musta kaabu
ja mustade prillidega detektiiv
Luup. Väikestel detektiividel tuli
lahendada rattavargus, arvutada, mitu sentimeetrit võrku
kudus Marit hirmutanud ämblik, koguda asitõendeid kasuka
mahajätnud kurjategijast. Põnev oli jälgida, kuidas kummikinnastes väikesed detektiivid
otsisid asitõendeid. Koolimajas
tuli üles leida ja üle lugeda suitsu- ja liikumisandurid.
Luuletusi ja nalju kuulasid
lapsed juba magamispesades.
Jätkus ööfilm „Detektiiv Lotte,”
mille saatel nii mõnigi laps uinus.
Ürituse hingeks oli raamatukogu juhataja pr. E.Amor. Suur
tänu talle põneva ürituse eest.

ettevalmistamine.
• Valik tehakse õpilase erinevaid võimeid arvestades, mis
tagab ühtlasema arengu.
• „Ma saan hakkama“ tunde
tekitamine.
Rühmadesse jagunemine:
• Kevadel viiakse kõigi 6. klassi õpilastega läbi matemaatika
ja eesti keele tasemetööd.
• Tasemetöödes on kõik 6.
klassi põhiteemad, mida peaks
iga õpilane oskama, lisaks
teksti mõistmist ja mõtlemisoskust kontrollivad ülesanded.
• Õpilased jaotatakse rühmadesse tasemetöö punktide alusel.
• Õppeaasta keskel rühma vahetamise vajadusel vestlevad
aineõpetajad nii õpilase kui
lapsevanemaga, et leida sobivaim lahendus.
Mõlemas rühmas läbitakse
kõik riiklikus õppekavas ettenähtud teemad. Põhirühmas,
mis on väiksema õpilaste arvuga kui süvarühm, läbitakse
teemad aeglasemas tempos
kõikide õpilaste edasijõudmist arvestades. Oluline on ka
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Reet Hanni
huvijuht

nõrgematele õpilastele eduelamuse pakkumine ning ainest
arusaamine. Süvarühmas läbitakse kohustuslikud teemad
kiiremas rütmis, käsitletakse
lisateemasid. Oluline osa on

iseseisval tööl, rühmatöödel ja
loovusel.
Loodame taolise õpetamise
metoodikaga parandada ja säilitada õpilaste huvi teadmiste
omandamise.

Esinejad, kes soovivad
üles astuda tänavusel
Keila Päeval, palun ühendust võtta Marge – Elin
Roosega aadressil marge@keila.ee või telefonil
6045045.
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Lugeja küsib, jurist vastab

Keila Linnavalitsus teatab

venekeelne veerg

Küsimus: Olen rase ja
seoses sellega viibin arsti
juures läbivaatustel. Minu
puhul on see koht Tartus,
töötan aga Tallinnas. Kuna
Tallinn on Tartust kaugel,
siis saan arstilt tõendi seal
oleku kohta kuupäevalise.
Kui palju on mul oodata
tööandjalt makstavat summat? Kui palju on tal õigus
otsustada, mitme tunni
osas makstakse mulle läbivaatlusel oldud päevast?

Ehitusload

Сегодня в номере

Vastab Kaia Taal, tööinspektor-jurist: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõike 4 kohaselt on tööandja kohustatud
andma rasedale arsti või ämmaemanda otsuses näidatud ajal
vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja
hulka, seega makstakse töötasu.
Pooled peavad töösuhtes käituma heas usus, mõistlikult ja
poolte huve arvestavalt. Seda ka otsustades, kui palju on mõistlik nimetatud põhjusel vaba aega kasutada tulenevalt otsusel
näidatud ajast. Mõistlikkuse hindamisel võetakse aluseks võlaõigusseaduse § 7 lõige 1, mille kohaselt määrab mõistlikkuse
sarnases olukorras heas usus tegutseva isiku tavapärane hinnang, arvestades suhte olemust, eesmärki, tavasid ja praktikat
ning muid asjaolusid.

teade
Keila Linnavolikogu
17. istung toimub
teisipäeval, 22. veebruaril
2011. a algusega kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Umbusalduse avaldamine rahanduskomisjoni
esimehele
2. Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele
3. Linnapea aruanne
4. Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise korra muutmine
5. Tööstuse tänava maa
munitsipaalomandisse
taotlemine

6. Keila Ühisgümnaasiumi
põhikiri
7. Rahvakohtukandidaatide
valimine
8. Info esitatava projekti
“Lääne-Harju omavalitsuste haldusvõimekuse
tõstmiseks ja ühisteenuste
arendamiseks” kohta
9. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- üksikelamu püstitamiseks
Nurmenuku tn 18 asuval
kinnistul. Projekti on koostanud osaühing KASCO;
- Keila tööstusküla tänavavalgustusrajatise ehitamiseks
Tööstuse tänava ja Linnamäe
tee maa-alal ning Tehase tänava ja Veski tänava kinnistu-

tel;
- Miki lasteaia mänguväljaku
rajamiseks Ülase tn 11 asuval kinnistul. Mänguväljakule
on kavas paigaldada 13 atraktsiooni, mänguväljaku ala
piiratakse moodulitest võrkpiirdega. Mänguväljaku rajamine on kooskõlastatud SOS
Lasteküla Eesti Ühinguga,
kes on kinnistu omanik.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus määras järgmised projekteerimistingimused:
- Ohtu tee 21 600 m2 suurusele elamumaa kinnistule üksikelamu ja majandushoone
laiendusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel
asub kinnistul 1961. aastast
kasutuses olev 91 m2 ehitusaluse pinnaga elamu ja 37 m2
suuruse pinnaga majandushoone ning puurkaev. Ohtu
tee 21 kinnistul olevad hooned säilitatakse. Üksikelamu
ja majandushoone arhitektuurse lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevat
olukorda
ning

väljakujunenud linnaruumi
miljööd.
- Paldiski mnt 31 asuvale 124
445 m2 suurusele tootmismaa funktsiooniga kinnistule uue tootmishoone projekti
koostamiseks. Ehitisregistri
andmetel asuvad kinnistul
1970. - 1980. aastatest kasutuses olevad 33 hoonet ehitusaluse pinnaga 40 781 m2.
Uue tootmishoone arhitektuurse lahenduse projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevat
olukorda
ja
väljakujunenud miljööd. Aluseks võib võtta esitatud eskiislahenduse.

Kultuuritegevustoetuste määramine
Keila Linnavalitsus otsustas
maksta kultuuritegevustoetusi 13 taotlejale kogusummas 15 975 eurot. Suure osa
makstud toetustes hõlmas

suvise laulu- ja tantsupeoga
seotud kulud. Seetõttu pidi
linnavalitsus 16 taotlejale ära
ütlema.

Meeldetuletus: Keila lugu
Kuna Keila esmamainimisest möödub tänavu 770 aastat,
kuulutas Keila linn välja Keila-teemaliste muinasjuttude ja
muistendite konkursi.
Lugude esitamise tähtaeg on 10. aprill 2011 ja need tuleb
saata Keila Linnavalitsusse aadressil Keskväljak 11, Keila
76608 või meilile klv@keila.ee
Korraldajad ei sea kirjutiste autoritele, žanrile,formaadile,
pikkusele ja päritolule mingeid piiranguid.
Parimad lood tulevad esitamisele Keila Päeval 29. mail.

Securitas
securitas 1660
09.02 12.15 - Patrullekipaaž
märkas Keila Kooli lähedal, Paldiski mnt 34 kõrval noormehi,
kellest 1 suitsetas. Dokumentide
kontrolli käigus selgus, et tegu
oli alaealisega. Isik kooli tagasi
toimetatud, andmed võetud
ning politseile edastatud.
09.02 17.03 - Patrullekipaaž
märkas, et Selveri parklas oli
parkimisega korralagedus, mõned autod asusid invaliidide
parkimiskohtadel ning sõiduteed olid kinni pargitud. Patrullekipaaž korraldas parkimist, et
autodel oleks sõiduteed avatud ning et invaliidikohtadele
pargiksid selleks vastava loaga
sõidukid.
09.02 18.30 - Patrullekipaaž
märkas Jaama kaupluses viibivaid joobes kodutuid, kes
segasid kaupluse kliente. Isikud poest välja saadetud ning

suunatud kodutute varjupaiga
poole.
09.02 22.40 - Patrullekipaaž
märkas Keva tankla juures
noormehi, kes tarvitasid alkoholi. Tehtud hoiatus.
11.02 01.50 - Patrullekipaaž
märkas, et keskväljakul kiriku
juures tarvitasid 2 meesterahvast alkoholi. Patrullekipaaži
liige tegi märkuse, meesterahvad vabandasid ja viskasid pudelid vabatahtlikult prügikasti
ning lahkusid.
11.02 08.49 - Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
magavat meesterahvas. Isik
üles äratatud ja minema saadetud.
11.02 12.18 - Patrullekipaaž
märkas, et Keila Ühisgümnaasiumi taga oli kanalisatsiooniluuk lahti.
11.02 19.32 - Patrullekipaaž
märkas Haapsalu mnt-l Peetri
Pizza juures keset teed viibivat
alkoholijoobes kodutut isikut.

Patrullekipaaž aitas isiku kodutute varjupaika.
11.02 21.56 - Patrullekipaaž
märkas Jaama tn bussipeatuses seltskonda, kes tarvitasid
alkohoolseid jooke. Isikud korrale kutsutud ja minema saadetud.
12.02 15.11 - Patrullekipaaž märkas Pae tn-l sõiduautot Nissan,
kes sõitis sissesõidu keelumärgi
alt läbi, segades vastutulevaid
sõidukeid. Teavitatud politseid.
12.02 22.48 - Juhtimiskeskus
teatas, et Tervisekeskuse kõrval bussipeatuses on raskes
joobes inimene. Patrullekipaaž
äratas isiku üles, isik ei olnud
adekvaatne. Kohale kutsuti
politsei, kes isiku minema toimetas.
13.02 14.20 - Patrullekipaaž
märkas Säästumarketi taga
kahte alkoholi tarvitavat isikut.
Patrullekipaaž tegi hoiatuse ja
saatis isikud minema.
13.02 18.50 - Patrullekipaaž

märkas Jaama tn bussipeatuses magavat isikut. Tegu oli
kodutu naisterahvaga. Isik üles
äratatud ja minema saadetud.
14.02 12.04 - Patrullekipaaž
märkas Selveri taga kahte alkoholi tarvitavat isikut. Isikud
korrale kutsutud ja minema
saadetud.
15.02 00.24 - Patrullekipaaž
märkas Keva tankla juures alkoholi tarvitavat isikut. Isikule
tehtud hoiatus.
15.02 20.40 - Juhtimiskeskus
teatas, et Allika tn 1 häiris joobes isik korteri nr 27 elanikku,
visates lumepalle vastu aknaid
ja tagudes vastu ust. Patrullekipaaži kohale jõudes selgus,
et probleemne isik on naaber,
kellel olid pretensioonid korter
nr 27 elaniku vastu. Selgitatud
probleemsele isikule, et lahendagu omavahelisi probleeme
kaine peaga ning isik oma korterisse tagasi suunatud. Korteri
27 elanik politseid ei soovinud.

Выборы
После объявления о проведении выборов марте 2011
года, предвыборная комиссия Эстонской республики
распределила 101 мандат
между 12 избирательными
округами. Мандаты распределили пропорционально
количеству жителей, обладающих правом голоса. Таким образом, по всем избирательным округам Эстонии
на один мандат приходится
одинаковое количество избирателей. (стр 2)
Городские парки
Конкурс, в ходе которого
требовалось
определить
фирму, ответственную за
порядок в городских парках,
был успешно проведен городскими властями. Всего в
конкурсе приняло участие 4
предприятия,
имеющие
право оказывать квалифицированные услуги в этой
сфере. Победителем конкурса стало предприятие
«Kinnisvarateenindus», предложение которого оказалось
самым дешевым: 172756, 80
евро. Это предприятие будет
содержать в порядке городские парки и зеленые зоны
круглогодично. (стр 3)

Вопрос юристу
Читательница находится в
положении и наблюдается у
врача, причем, к врачу она
регулярно ездит в Тарту, работая при этом в Таллинне.
Имеется врачебная справка,
которая подтверждает визит. На какую компенсацию
со стороны работодателя
можно в таком случае рассчитывать? Отвечает юрист
Кайа Тааль: согласно трудовому законодательству (§ 10,
пункт 4), работодатель обязан предоставить время для
медицинского осмотра на
основании, которое включается в общее количество рабочего времени и, соответственно, оплачивается. О
количестве рабочих часов,
которые будут использованы для этих целей, стороны
договариваются между собой. (стр 4)
Кейлаская история –
770
С момента первого письмен-

ного упоминания о Кейла
минуло 770 лет. В связи с
этим знаменательным событием город объявляет
конкурс сказок и преданий
о нашем городе. Истории
можно присылать до 10
апреля 2011 года по адресу:
Кесквяльяк, 11, Кейла, 76608
(мэрия) либо по адресу klv@
keila.ee. Лучшие истории будут представлены на Дне города 29 мая. (стр 4)
Концерт молодой певицы Мари Покинен
2-го марта в 19.00 в Кейласком центре культуры состоится концерт молодой
исполнительницы Мари Покинен. Мари Покинен учится на последнем курсе отделения актерского мастерства
Вильяндиской
Академии
культуры. Недавно была выпущен ее первый сольный
диск. Ее творчество отличает искренность, идущая от
самого сердца. Мари давно
пишет музыку, в ее песнях
говорится о том, что важно
для каждого человека – о
любви и друзьях, о семье,
природе, мире…(стр 6)
Виртуальная память Харьюмаа
Виртуальная память Харьюмаа – это новый интересный
проект музея Харьюского
уезда, в ходе которого в течение 2011 года один раз в
месяц на веб-странице музея можно познакомиться с
интересными историческими документами, отрывками из дневников и фотографиями с комментариями.
Таким образом, предполагается пополнить знания
жителей уезда интересными
фактами либо пробудить
интерес к истории родных
мест. В этом номере газеты
предлагается отрывок из
дневника от 31 января 1926
года, в котором рассказывается, как происходило открытие новой казармы в
Суурупи. Эти записи сделал
пастор Адо Кёгардаль, который вел систематический
дневник в 1910-1952 гг. К сожалению, сохранились не
все записи, но имеющиеся в
распоряжении
историков
дневники представляют собой безусловную историческую ценность. (стр 6)
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Lühidalt

Keila Keskkomando pidas
sünnipäeva

Keila kool külma ei karda
Keila kool kinnitas, et õues valitsevad külmakraadid õppetööd
ei sega. Keila Kooli kommunikatsioonijuht Elo Eesmäe: „Esmaspäeval oli puudujaid 180, mis on
talvel tavaline arv. Teisipäeval oli
400 puudujat, neist 151 algkoolis. Kolmapäeval oli puudujaid
taas vähem. Mõlema koolimaja
– nii algkoolimaja kui uue maja
– sisetemperatuur on normis
ning lapsed on rõõmsad.“
Kui klassiruumi temperatuur
on alla 15 °C, tohib lühendada
5.–12. klassi õpilaste õppetunde
ning ära jätta 1.–4. klassi õpilaste
õppetunnid.
Kui klassiruumi õhutemperatuur on alla 13 °C, jäetakse õppetunnid ära.

Eelmisel reedel möödus 20 aastat Harju VTÜ Harjumaa Päästeameti loomisest. Tänaseks on sellest saanud Päästeameti Keila
Keskkomando. Sünnipäeva puhul kutsus toonane Harjumaa
Päästeameti peadirektor Vello Plees kokku endised Päästeameti juhid ja komando asutajaliikmed. Kõigile külastajatele tehti
komandos ekskursioon, tutvustati kasutuselolevat tehnikat ja
meenutati vanu aegu.

Vello Plees

Õppetunnid võib ära jätta,
kui välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 °C ja madalam
maakooli 1.–4. klassis;
2) miinus 25 °C ja madalam
maakooli 5.–9. klassis;
3) miinus 24 °C ja madalam linnakooli 1.–4. klassis;
4) miinus 28 °C ja madalam linnakooli 5.–9. klassis.

fotod: märt lillesiim

uudis

Tunne oma naabrit
Kõikjal maailmas on levinud naabrite
omavaheline suhtlemine. Samal tänaval
elavad inimesed on sõbrad, käivad teineteisel külas, korraldavad koos üritusi jne.
Eestlastele on miskipärast selline käitumine võõras. Jah, naabrit küll teretatakse
(sedagi mitte alati), kuid kui mitme naabri
nime me tegelikult teame? Või telefoninumbrit?
kadi kroon-laur
KROON@KEILA,EE

Keilas on tänaseks loodud
kuus
naabrivalvesektorit.
Kuigi naabrivalve liikumine
seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega, on tegelikult
tegevuse eesmärgiks tegeleda turvalisuse ja heakorraga
ka laiemas mõistes. Tänases
Eestis on naabrivalve eelkõige elanikke ühendav tegevus,

et vähendada piirkonnas anonüümsust ja olla abiks oma
naabritele.
Naabritega tuleks suhelda
ennetavalt
Esimene naabrivalve sektor
loodi Keilasse 2002.aastal.
Eestvedajaks sai majaelanik
Tiit, kelle ehitusjärgus korterit külastasid vargad. „ Kuna
mina olin majas uus elanik,
siis esmalt sain seeläbi kõigi

naabritega tuttavaks. Usun,
et ka teised hakkasid omavahel rohkem suhtlema, kasvõi
koridoris tere ütlema ja üksteist usaldama.“ Naabrivalve
kasuks toob Tiit ka teadlikkuse tõstmise: „Infomaterjalide läbivaatamine oli küll
igaühe oma teha, kuid häid
näpunäiteid, mille peale ise
igapäevaselt ei tuleks, oli seal
küllaga.“
Kui Vasara tänava sektor
loodi konkreetse juhtumi
tõttu, siis tegelikult võiks
naabrivalvega liituda ennetava tegevusena. Rõõmu naabrivalve sektori eestvedaja
Madis Melzar on veendunud,
et naabrivalvega liitumine
on elanikele kasuks tulnud.
„ Mina olen põhimõtteliselt
naabruskonna infoisik. Mulle
teatatakse üldistest heakor-

raprobleemidest, näiteks kui
lumi on tänavalt lükkamata
vms. Selle asemel, et kogu tänava inimesed helistama hakkavad, teatan probleemidest
ise õigetele inimestele.“
Naabrivalve põhimõte on,
et inimesed teaksid üksteist ja omaksid teineteise
kontaktnumbreid
Naabrivalve sektori loomiseks on tarvis üht aktiivset
inimest. Madis Melzari sõnul kardetakse, et liitumine
maksab, peab hakkama patrullima, kedagi jälitama vms.
„Kui selgitada, et eesmärgiks
on turvalisuse tagamine,
ühtse kogukonna loomine ja
teineteise teadmine, ollakse
enamasti nõus. Meie oleme
korraldanud erinevaid üritusi – tegime talgupäeva ja

kirbuturu. Osavõtjaid on palju olnud ning tänu sellele on
naabruskonna elanikud teineteist tundma õppinud.“
Naabrivalve ei ole vaid kuritegevuse vastu võitlemine,
vaid ühtse kogukonna loomine. Liitunutele pakutakse tasuta erinevaid koolitusi, kus
praegu kahjuks on aga osavõtt väike.
Madiselt on küsitud, et kui
palju naabrivalvega liitumine
on aidanud. „Kui naabrivalve silt on majal, siis usun,
et varas sinna ei tule, kuna
teab, et vahelejäämise oht on
suurem. Kunagi ei tea, palju
oleme ennetanud, kuid arvan,
et kui plakat kasvõi 1% võrra
turvalisust tõstab, on hästi.“
Naabrivalve põhimõtetest
ja liitumisinfot saab aadressilt www.naabrivalve.ee.

Doonoripäev Keila
Tervisekeskuses
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab Keilas
järgmise doonoripäeva reede
25. veebruar kell 9.30–14.30
Keila Tervisekeskuses (Paldiski
mnt 17, Keila).
Tule doonoriks, kui oled:
• terve, ei põe hetkel mõnda
viirushaigust
• ega tarvita ravimeid
• puhanud ja söönud
• kehakaaluga üle 50 kg
• 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab
olema möödunud meestel 60
päeva ja naistel 90 päeva. Kui
Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad
verd loovutada 6 kuu möödudes.
Sina saad aidata!

Leo Kunnas Keila Sotsiaalkeskuses
25.veebruaril kell 12.00 Keila
Sotsiaalkeskuses vabariigi aastapäevale pühendatud üritus.
Külas Leo Kunnas.
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Kuidas Suurupi kasarmut avati
Harjumaa
Virtuaalmälu
on Harjumaa Muuseumi
ettevõtmine, mille käigus
tutvustab Harjumaa muuseum 2011. aasta jooksul
kord kuus muuseumi koduleheküljel ja Facebookis
huvitavaid Harjumaa ajalooga seotud dokumente,
päevikukatkeid või fotosid
koos kommentaaridega.

Mari Pokinen

FOTO: veiko tubin

muusika

Noore laulja Mari Pokineni
kontsertõhtu

Ajalookildudega loodetakse
täiendada inimeste teadmisi
Harjumaa minevikust, tekitavad huvi oma kodukandi ajaloo uurimise vastu või muuta
lugeja päev lihtsalt natuke
huvitavamaks ja lõbusamaks.
Keilas, 31. jaanuaril
1926.
Suuropi kindluse kasarmut
oli ehitamas ka Keila ettevõtja

babtistlane

Ventsel.

Battareiülem oli teda palu-

2. märtsil kell 19.00
esineb Keila Kultuurikeskuses noor
laulja ja näitleja
Mari Pokinen.
kristin viljamaa
Veel viimast aastat TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias näitlejaks õppiv Mari Pokinen andis
hiljuti välja oma esikplaadi.
Debüütalbumi pealkirjaks on
„22“, mis on ka neiu vanuseks.
Laulud, mida Mari on kirjutanud juba aastaid, räägivad
elulistest asjadest ja eelkõige
armastusest – sõprade, armsama, pere, muusika, looduse,
maailma ja Eesti vastu.
Mari Pokineni looming on
lihtne ja võluv, sõnad siirad ja
südamest, meloodiad endasse
haaravad. See on muusika, mis
toob kuulajale ilusa rahutunde
ning paitab soojalt. Mahe lauluhääl ja aus endast kõnelemine läbi laulude paneb kuulama
ning mõtlema iseenda sisemiste saladuste ja tunnete peale.
Laulu „No näed“ mängi-

nud minu jaoks Keilas hobust

takse paljudes raadiojaamades
ja see oli Raadio 2 Aastahitt
2010 edetabelis 38. kohal. Album „22“ jõudis aga nädalaga
2010. aasta Laseringi enimmüüdud plaatide tabelis 44.
kohale. Meedia huvi noore
muusiku vastu on samuti suur.
Kuid usun, et see on alles Mari
laulja- ja näitlejatee algus, mis
kasvab jõudsasti palju kaugemale.
Teatris näeb hetkel Mari
Pokineni koos kursusekaaslastega mängimas Von Krahli
Teatri lavastuses „Hedda Gabler“. See on kursuse üheks

Mari
Pokineni
looming on
lihtne ja võluv,
sõnad siirad ja
südamest,
meloodiad
endasse
haaravad.

diplomilavastuseks,
samuti
mängiti hiljuti ka teist diplomilavastust Von Krahlis, milleks oli paljusid vaatajaid sügavalt raputanud „Idioodid“.
Von Krahli Teater on Viljandi
Kultuuriakadeemia teatrikunsti 8. lennu üheks koolitajaks ja
kureerijaks, kindlustades niimoodi oma trupile järelkasvu.
Olles näinud Mari Pokineni
kahes lavastuses („Kuningas
Lear“ ja „Kiivad armastajad“),
iseloomustaksin teda kui tugevat ja kindlat näitlejannat, kelle laulmisoskus ja selge hääl
laval jäävad kindlasti meelde.
Kasvult pisike, kuid mõtetelt suur Mari Pokinen lausa
pakatab armastusest ja soovib
ka teistega seda imelist tunnet
läbi muusika jagada. Olen väga
õnnelik, et saan oma Keila Kultuurikeskuses toimuva praktika raames tuua kodulinna esinema ühe oma lemmiklaulja.
Kutsun teid kõiki osa saama
hubasest kontsertõhtust kauni muusikaga, mis toimub 2.
märtsil. Piletid on müügil Keila Kultuurikeskuses ja enne algust kohapeal.

vaba aeg

Uus vabatahtlik Keila Avatud
Noortekeskuses
Keila noortekeskusesse saabus
sel nädalal tööle
esimene välisriigist
tulnud vabatahtlik.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Lórinc Thurnay on 21-aastane
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (http://euroopa.noored.
ee/evs) vabatahtlik Ungarist
(Budapest), kes jääb Keila

noortekeskusesse tööle kuueks
kuuks. Lórinc hakkab elama
Tallinnas
valisüliõpilastele

mõeldud hostelis, ning hakkab
igapäevaselt Keilasse sõitma.
Uue vabatahtliku tööks on erinevate ürituste korraldamine
(korraldamisel abiks olemine),
mõne endale huvipakkuva ringi juhendamine, Ungari kultuuri tutvustamine, huvi korral keeletundide andmine jne.
Lórinc jõudis Eesti esmaspäeval ning kolmapäeval peeti maha tervituspidu. Enim
noortekeskuses meeldib talle
raadio, mille juures ta samuti
töötada loodab.

palgata. Oligi see palgatud
hobusemees eile hommikul
¼ 11 ajal siin. Sõitsime Suuropi. Mees sai sõidu eest 800
marka. Oli – 15 R, kui välja
sõitsime. Kell ¾ 2 olime Suuropis. Ka Ventsel oma perekonnaga sõitis. Meile kaeti
battareiülema

korraldusel

Ado Köögardal

kohe söögilaud; kilu, heerin-

tareiülem ütles, et sõdurite

gas, rassolje, kohvi, õlu j.n.e.

supp ja praad harilikultki nii-

Paar ohvitseri tuli juttu aja-

samasugune olevat. Õlut ja

ma sealjuures. Olles söönud,

magusat sööki anti pidupäe-

küsis Ventsel, millal kasar-

va puhul. Söögi lõpul laulsid

mu õnnistamistalitus tuleb.

sõdurid omi laule, lauas istu-

Üks ohvitser vastas: “Meie

des. Ma tahtsin pärast sööki

ootame pastori!” Ütlesin siis

kohe koju sõitma hakata, aga

mina, enese peale näida-

ei saanud, sest minu voori-

tes: “Siin ma olen!” Õnnis-

mehele taheti süüa anda. Ka

tamistalitus oli pikas=pikas

asus kaks daami minu kal-

koridoris, mis lippudega oli

lale, ma jäägu kauemaks.

ehitud. Minu jaoks oli kat-

Vaatasin siis tund aega daa-

heeder tehtud, see oli Eesti

mide ja ohvitseride pime-

värvidega nõnda kaunista-

sikumängimist j.n.e. pealt.

tud, et katheedri ülemine

Daamid (prouad ja preilid)

äär oli sinise riidega kaetud,

olid võrdlemisi õige nägusa

katheedri esikülg valge rii-

välimusega. Kell 6 õhtul hak-

dega ja keskel oli seal must

kasin Suuropist koju sõitma.

rist. Sõjaväelased ja eraisi-

Omaks üllatuseks sain ma

kud (=kutsutud külalised ja

majandusülema käest 2500

ümbruskonna elanikud) võt-

marka! Suuropi kindlusest jäi

sid õnnistamistalitusest osa.

mulle päris hea mulje: sõdu-

Pärast minu talitust kõneles

rid näisid ennast õige kodus

battareiülem. Siis laulis sõ-

tundvat, ruumid saavad nüüd

durite koor “Mu isamaa mu

õige head. Uus kasarm, mida

õnn ja rõõm.” Siis kõneles

ma õnnistasin, on suur puust

üks ohvitser ja lauldi selle jä-

ehitus,

rele “Eestimaa, mu isamaa”

mehe jaoks. Enne on sõdu-

Kõneles veel Ventsel omast

rid elanud viletsates barakki-

tööst kaunis haleda häälega

des, kus sagedasti ainult +2

ja ilma sisuta. Sõdurite koor

R olnud magamise ajal. Eesti

laulis veel 2 või 3 laulu ja siis

väeteenistus on nähtavasti

oli läbi. Selle järele tuli lõu-

ikka palju kergem, kui Vene

nasöök. Sellest võtsid osa

oma oli. Ka katsutakse Eesti

sõdurid, ohvitserid ja kutsu-

sõdurit vaimselt arendada.

tud võõrad. Oli suur söögitu-

Kell ¼ 10 õhtul jõudsin koju.

mõeldud

100-200

ba. Seal oli vist 4 suurt lauda, laudlinadega. Esmalt anti
hernesuppi plekktaldrikutel,
viimaks kompott. Praad oli
liig rasvane; mina ei jõudnud
seda mitte ära süüa. Igalühel oli ka pudel õlut, Ka õlle
jaoks olid plekkkruusid. Bat-

Kirjeldus pärineb Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali
(1891-1957) päevaraamatutest, mida ta pidas aastatel
1910-1952. Kahjuks pole
kõik aastakäigud säilinud:
1934.-1935. aasta päevik jäi

1940. aastal Keila kirikumõisas ette Vene sõjaväele,
Vabadussõja-aegsed ja Eesti
Vabariigi algusaastate päevikud hävitas A. Köögardal ise
repressioonide hirmus Nõukogude okupatsiooni ajal.
Osaliselt on päevikud publitseeritud raamatus „Väljasõidud Eestis.“ Päevaraamatud
kuuluvad erakogusse.
Suurupisse rajati esimesed
sõjaväeehitised juba I maailmasõja ajal, osana Peeter
Suure Merekindluse plaanist.
Lisaks kahele rannakaitsepatareile püstitati sinna ka muid
hooneid – kasarmuid, kuure,
hobusetall, saun – kuid kõik
need said sõja käigus tõsiselt
kannatada.
Sõjaväe omandusse jäi
Suurupi ka kahe maailmasõja vahelisel perioodil, mil
seda tunduvalt kaasajastati.
Kasarmu, mille avamistseremooniat Ado Köögardal
oma päevikus kirjeldab, oli
laudvoodri, plekk-katuse ja
suurte akendega hoone, mis
meenutas pigem koolimaja.
Kui 1927. aastal moodustati
kahest rannapatareist kokku Suurupi Komandantuur,
kinnitati selle rahuaegseks
koosseisuks 121 ja sõjaaegseks koosseisuks 329 meest.
Tekstis mainitud Peeter Ventsel ehk babtistlane Ventsel
oli 1920ndatel aastatel Keilas
tuntud ühiskonnaelu tegelane – ta kuulus Keila esimesse
linnavalitsusse, baptistliku
koguduse juhatusse – ja oli
saekaatri omanik.

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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
EVE KÄRNER
“Naivismi nostalgia”
Veebruari lõpuni
Keila Kultuurikeskus
“KSS, KSS, KASSIAASTA
ALGAS...”
Veebruari lõpuni
MTÜ Värvimäng kunstistuudio
laste keraamika.
Keila Kultuurikeskus.

teater
“VALEDETEKTOR” - VANABASKINI TEATER
21.veebruar kell 19:00 Pilet: 10
EUR / 7,99 EUR
Keila Kultuurikeskus
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 EUR
Keila kultuurikeskus

kontsert
HEATEGEVUSLIK SÕBRAPÄEVA KONTSERT
Esinevad Kärt Tomigas ja Rolf
Roosalu
18. veebruar kell 17.30
Annetus 7€
Keila Koolis
Keila Kiwanise Noorteklubi
ALO MATTIISENI MÄLES-

TUSKONTSERT - LAULAB
IVO LINNA
20.veebruar kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine
23.veebruar kell 18:00
Keila Kultuurikeskus
MARI POKINEN - MUUSIKAT
DEBÜÜTPLAADILT „22“
Hubane kontsertõhtu kohvilauaga
2. märts kell 19.00 Pilet 5€
Keila Kultuurikeskuses
“MUUSIKALINE KEVAD”
- KAUNIMATE AASTATE
VENNASKOND
10.märts kell 19:00
Pilet 9.00 EUR
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides!
Keila kultuurikeskus

sport
EESTI MÄLUMÄNGU PAARISSARJA PAARISMÄNG
19. veebruaril kell 12.00
Osavõtumaks 8€ paari kohta.
Esitamisele tuleb 50 küsimust.
Keila linnavalitsuse saalis
KEILA SPRINT (SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad
KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00
Keila terviserajad

muud üritused
LOENG “LAPSE ARENG 1.-3.
ELUAASTANI”
18. veebruaril kell 11.00
Räägib ämmaemand Ülle Lember. Loengu tasu 2 eur.
registreerumine aadressil
evelin@pardike.ee
Hiirekese mängutuba
LOENG “1-3 AASTASED
LAPSED – TOIMETULEK
JONNIGA”
21. veebruaril kell 16.00

Palju õnne!

Sündinud

Räägib Siiri-Liisi Läänesaar
Perekasvatuse Instituudist.
Loengu tasu 4 eur.
registreerumine aadressil
evelin@pardike.ee
Hiirekese mängutuba

05.02.2011
08.02.2011
09.02.2011
10.02.2011

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
3.pühapäev enne paastuaega
20.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Mälestame kauaaegset
naabrit

Timo
Reimand`i

Elmar Palsi

ja tunneme kaasa omastele.

surma puhul.

Vasara 2 majaelanikud

Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10
Alfa – kursus
Pühapäeviti kell 16.00 tasuta
Piibli ja kristlike tõdede tutvustamise kursus kõikidele
huvilistele.
Keila baptistikogudus

23.veebruaril 2011, kell 18.00 KEILA KULTUURIKESKUSES

EESTI VABARIIGI 93. AASTAPÄEVALE pühendatud

kontsert-aktus
KEILA LINNA 2011.a

KULTUURIPREEMIAte
KÄTTEANDMINE

Märten Ferenets
Timo Möll
Hamid Gasimov
Gennet Siim

Südamlik kaastunne Tiidole,
Hillele, Silvale, Eerikule, Rihole
ja Kristale kalli venna

Külli, Meelis ja Raimond
peredega.

Piibli- ja palvetund eakatele
23.veebruar kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas
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Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Välja üürida 1-toaline korter
Paldiski mnt. pikemaks ajaks.
Kiire! Tel. 5057611.
Ostan 1-2 toalise korteri Keilas. Võib olla ka ahjuküttega,
remontivajav. Tel. 5140437, kylli01@hotmail.com.
Müüa korralik 2. toaline korter Vasalemmas kooli ligidal.
40,2 m2, 1 korrus, turvauks, ahjuküttega, köögis elektriradiaator, boiler, tualetis põrandaküte,
aknad vahetatud, parkettpõrandad, aiamaa võimalus, puukuur,
kelder, bussipeatuseni 100m,
odavad kommunaalkulud. Hind
10 864€ (170 000 EEK). Tel:
5207561.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude müük: Saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Puitbrikett. Pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.brikett24.ee .
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300,05.-)
ja puitbriketti 148€ (2315,70.-)
tonn (ümmargune). Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.

ost/müük

Keila Muusikakoolis
ANDRUS HAAV (viiul) Soome
Rahvusooperi orkestri ja Rahvusooper
Estonia orkestri kontsertmeister ja
RALF TAAL (klaver)
22.veebruaril 2011.a.kell
16.00 Keila Muusikakooli saalis.

Kavas:

Johannes Brahms - Sonaat Nr.1
Robert Schumann -Romanss (Kreisleri seade)
Robert Schumann- Fantaasia (Kreisleri seade)
Maurice Ravel - Mustlane
Pjotr Tšaikovski - Vene tants (balletist Luikede järv)
Pjotr Tšaikovski - Valss scherzo

Sissepääs tasuta

töö
Ootame tööle juuksurit ja
maniküüri oma klientuuriga
rendi alusel. Juuksur Keilas, Piiri
4. Info telefonidel 56481554 ja
56492388 või kohapeal

Teenus
Sõiduautode remont ja hooldus tööd. Rehvide vahetus ja
remont.
Keevitus,õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses. Paldiski mnt 35 Tel
53096002
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torusid jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. tel.55
939504.
Raamatud, mida teil vaja
pole, viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras ja keeles.Tee riiulitele
ruumi tel 53468430.

Pensionäride
Ühenduse
liikmetele

Uute liikmete vormistamine ja 2011a liikmemaksude (2€) tasumine
toimub
• Keila kultuurikeskuse
riietehoidjatele tööpäevadel kella 15.00 – 19.00.
• Keila sotsiaalkeskuses esmaspäeviti kella
11.00 – 12.00 alates
28.veebruarist ja igal viimasel esmaspäeval 28.02.
28.03 ja 25.04 kell 14.00
– 15.00 Maret Välile.
Juhatus
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Reklaam
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KYTTEPOOD.EE
Otsite haldusteenuse pakkujat korteriühistule?
Olete hädas ummistunud kanalisatsiooni või vananenud
ĞůĞŬƚƌŝƐƺƐƚĞĞŵŝŐĂ͍sĂũĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƟǀƁŝƚƁƐƚƵŬŝĂďŝ͍
KmsĂƌĂŚŽŽůĚƵƐŽŶ<ĞŝůĂƐĂƐƵǀĞƩĞǀƁƚĞ͕ŵŝƐƉĂŬƵďƚćŝĞůŝŬŬƵ
ŚĂůĚƵƐƚĞĞŶƵƐƚŶŝŶŐůĂŚĞŶĚĂďƚĞŬŬŝŶƵĚƉƌŽďůĞĞŵŝĚ͘

Haldusteenuse raames osutame järgnevaid teenuseid:
Raamatupidamine
Tehnosüsteemide hooldus ja järelvalve
Avariiteenus 24h
Üldkasutatavate ruumide koristamine
Majahoidja
Haldusjuht

Lisaks haldusteenusele on võimalik täiendavalt tellida
järgnevaid töid ja teenuseid:
sĞĞũĂŬĂŶĂůŝƐĂƚƐŝŽŽŶŝͲŶŝŶŐŬƺƩĞƚŽƌƵƐƟŬĞũĂƚƌĂƐƐŝĚĞ
renoveerimine
San.tehnilised tööd
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
Üldkasutatavate ruumide siseviimistlus ja renoveerimine
WůĂĂƟŵŝŶĞ
Tööd korvtõstukiga
Elektrisüsteemide renoveerimine
Transport
Muruniitmine
OÜ Varahooldus͕<ĞŝůĂ͕<ĞƐŬǀćůũĂŬϭϱ͕//ŬŽƌƵƐ;ϳϲϲϬϱͿ͘
dĞůĞĨŽŶ͗ϲϯϵϭϰϮϬ͕ĨĂŬƐ͗ϲϯϵϭϰϮϵ͕
ĞͲƉŽƐƚ͗ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐΛǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ͕ŬŽĚƵůĞŚĞŬƺůŐ͗
ǁǁǁ͘ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ

Kutse esitlusele
Armas inimene!

Kui soovid osa saada vahvast
koosolemisest ja näha mismoodi
Tupperware nõud on tõelisteks
abilisteks köögis ja
majapidamises siis ootan Sind

19. veebruaril kell 12-15
Keila Kultuurimajas.

Kõiki ootab ees üllatus!

Brikett 1.60€ / 10kg

KUTSUB:
Kojamehe Youtube Coverite Tiskole
Keila Kegeli kohvikusse
reedel 18. veebruaril kell 20:00

ALO MATTIISENI
MÄLESTUSKONTSERDILE

Keila Kultuurikeskusesse
pühapäeval, 20. veebruaril kell 20.00
Alo Mattiiseni laule esitavad IVO LINNA ja ANTI KAMMISTE
Kontsert on kõigile tasuta!

Lastehommik koos multikatega
toimub Keila Kegeli kohvikus

järgmisel pühapäeval 27. veebruaril kell 12:00
Emmede-issidega kohtub Mart Laar

Rohkem infot www.irl.ee/laarikohvik

Julge muuta
oma elu!

dƵůĞũƵůŐĞƐƟũĂǀƁƚĂŬĂĂƐĂ
ka teisi huvilisi!
Info: 52 41 505,
helen.reis78@gmail.com

Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Täida kutse ja osaled
kohapeal loosimises.

Kutsume kõiki peresid ja "kalamehi"

Rummu Järve
Perepäevale 2011!
Üritus toimub 26.02.2011 kell 11.00 - 15.30

Päevakava:

11.00 Kogunemine ja kalameeste
registreerimine
12.00 Kalapüügivõistluse start
12.10-12.50 esineb Kuldne Trio
12.50-13.20 Erinevad võistlusmängud
lastele ja täiskasvanutele
13.20-14.00 esineb Kuldne Trio
14.00 Kalapüügivõistluse lõpp
14.00-14.20 Mati Vetevoolu
"Kalagrilli Kool" / Kalade kaalumine
14.20-14.40 Kuldne Trio
14.40-14.50 Võitja Autasustamine
14.50-15.10 Esineb Kuldne Trio

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
VEEBRUARIS NAISTE MUSTAD
SEELIKUD JA PÜKSID -20%
MEESTE JA NAISTE DZEMPRID,
MÜTSID SALLID KUNI -50%

TEEME RUUMI
KEVADKAUBALE!

Kõikide kalameeste vahel loosime
välja kodukino jaDermoshopi kinkekomplekte!

Üritus on head tegev ja täiesti poliitikavaba :)

Täpne info www.programm.ee

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16 tel. 56177393
Keila Mööbel

www.avans.ee
avans@avans.ee
6709665
E-R 10:00-19:00
L
10:00-16:00

OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P - SULETUD

Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12
LASTE LAULUSTUUDIO

LAULU- JA LOOVUSRINGID

3-4a

5-7a

8-9a

1.03 – 31.05 Kevadkursus
1-2.aastastele mudilastele
Registreerimine
56 455 477 või belcanto@hot.ee
Esinemised Tallinn
Kultuuripealinn 2011 üritustel

Üritus osalejatele ja külastajatele tasuta!
Võitjatele kinkekaardid kalale.ee poest

I-koht 150€ kinkekaart
II-koht 60€ kinkekaart
III-koht 30€ kinkekaart

Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

Kohapeal tellijate vahel
läheb loosi suur kingitus!

Nimi
...................................................
Telefon
...................................................
e-mail
...................................................

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L

KADUMA LÄINUD

LÄÄNE-SIBERI LAIKA

VÄRVUSELT TUME
BEEŽ, KÕHU ALT
VALGE. KOERAL VÕIB
OLLA PUREMISJÄLGI.
TULEMUSLIKU INFO
EEST VAEVATASU.
TEL: 50 12 417

Märtsi lõpuni transport TASUTA

