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Lasteaedade
ühendamine
peatati
Keila linnavalitsuse istungil
teatas linnapea Tanel
Mõistus, et lasteaedade
ühendamise plaan on
praeguseks päevakorrast
maas
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Foto: valdur vacht

Pühapäeval valitakse Riigikogu
Kolmapäeva õhtul lõppes eel- ja
e-hääletamine. Eelhääletamiseks olid
Keilas avatud valimisjaoskonnad Keila
kultuurikeskuses ning tervisekeskuses.
Kokku käis kolme päeva jooksul Keilas
valimas ligikaudu 1000 inimest
(kolmapäeva õhtu kella 19.00 seisuga),
neist u 200 andis hääle väljaspool oma
elukohta.
Aktiivsem oli kultuurikeskuses paiknev 1. jaoskond, kus
käis valimas kokku umbes
650 hääletajat. Paljud eelistasid valima minna viimasel
eelhääletuspäeval . Kui esimesel kahel päeval oli kultuurikeskuse
valimisjaoskonnas
hääleandjaid kokku 384, siis
kolmapäeval kella 19.00ks oli

sport

käinud üle 250 inimese.
Ka tervisekeskuses oli viimane eelhääletuspäev valijaterohke. Kolmapäeval üksi
käis valimas umbes sama palju inimesi kui kahel eelneval
päeval kokku (155).
Lisaks avaldas 18 Keilas
haiglaravil olevat patsienti
soovi hääletada raviasutuses.

Neist hääle sai reaalselt anda
12. Ülejäänutel polnud valimiskomisjoni esimehe Aadu
Krooni sõnul ette näidata isikut tõendavat dokumenti või
oli patsient koju kirjutatud.
Tund enne hääletuse lõppu
oli mõlemas jaokskonnas veel
liikumist ning lehe trükkimineku ajaks täpseid numbreid
saada ei olnud võimalik.
Valimispäeval, 6. märtsil
saab hääletada elukohajärgses
valimisjaoskonnas. Jaoskonnad on avatud 9.00-20.00.
Valimispäeval saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate
nimekirja valija on kantud.
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saab

teavet valijakaardilt, Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehelt
www.vvk.ee või kodanikuportaalist www.eesti.ee.
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, millel on isiku nimi, sünniaeg
või isikukood ja foto. Isikut
tõendavad dokumendid on
näiteks:
• isikutunnistus (ID-kaart)
• Eesti kodaniku pass
• diplomaatiline pass
• meremehe teenistusraamat
• kaitseteenistuse tunnistus
• juhiluba
• pensionitunnistus
Valijakaarti ei ole vaja kaasa
võtta. Iga valija hääletab ise ja
oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka voli-
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Sistrumi
võimlejad teenisid
laureaaditiitli
lk 6
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kirja alusel.
Hääletada saab ka kodus
Kui Te ei saa terviseseisundi
või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamiseks peate
esitama elukohajärgsele vallavõi linnavalitsusele (Tallinnas
linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 16.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb
märkida kodus hääletamise
taotlemise põhjus. Näiteks:
• terviseseisund
• kõrge iga
• rasked teeolud
• transpordivõimaluste puudumine

Koolimaja
läänetiiva
ehituseks on
kõik valmis
Keila uue koolimaja
puuduoleva läänetiiva ehituse ettevalmistused on
käimas. Uude tiiba saab
muuhulgas uued ruumid
ka muusikakool.

Suusapäevad
jätkuvad Keila
lahtiste meistrivõistlustega

lk 5
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Suur junnikorje 2011
Kuidas saab aru, et kevad on käes? Kindlasti annab
sellest märku soojenev ilm ja särav päike, kuid on veel
üks märk. Nimelt hakkavad mingil hetkel kõik keilakad
linna peal liikudes maha vaatama. Kõnnid mööda linna,
tuttavad tulevad vastu, aga keegi tere ei ütle, sest kõik
vaatavad maha. Miks? Aga ikka junnide pärast. Nii kui
lumi sulab, on kogu linn kui miiniväli.
Kuidas leida probleemile lahendus? Keila kui Harjumaa kauneim omavalitsus ei saa ju iga kevad kutsuda
külalisi junnidega kaunistatud linna.
Kõigepealt tuleks tegeleda praeguse olukorraga. Selleks, et linn puhtaks saaks, võiks korraldada suur, kogu
linna hõlmav kampaania „Suur junnikorje 2011“. Tegemist oleks sarnase ettevõtmisega, kui seda on Teeme
ära talgud. Talgupäeval koristatakse kõigepealt oma
maja ümbrus ja aiaäärne ning siis jagunetakse parkidesse ja avalikele teedele ning koristatakse sealt.
Edasi tuleb tegeleda probleemi põhjusega. Järgmisel
sügisel tuleks üles seada valvepostid linna servadesse,
et peatada lemmikloomade karjad, kes igal talvel meie
armsasse kodulinna s….ma tulevad. Või siis püüaks elanikud oma lemmiklooma järelt koristada ka talvel. Nagu
autor kõrvalolevas artiklis ütleb – me ise aitame kujundada oma linna ilmet.

keila leht
leht@keila.ee

Nädal piltides

Eesti Vabariigi 93.aastapäeva aktusel anti Tiia Peenmaale
(pildil paremal) ja Anneli Teimannile (paremalt teine) üle
Keila linna 2011.aasta kultuuripreemia.

Keila nädalaleht

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

Tehkem linnas hea tuju ja
naeratuse linn
kiitnud seda erakonda, kuhu
nemad kuulusid. Ikka nagu
Ivan Krõlovi valmis, kus luik,
vähk ja haug igaüks omale poole vankrit veab. Miks peab olema see üksteise mittemõistmine inimeste vahel?
Kui elame ühes linnas, mis
siis sellest, et igaühel on oma
veendumus, millest ta kinni
peab, kuid teisele seda peale ei
suru. Võiks moodustuda üks
üldine LINNAERAKOND, kes
aitab LINNAVALITSUSEL luua
meile paremat ja toredamat elu
korraldada! Linnavalitsus on
asjaga kursis ja teavad, mida,
kus ja millal teha. Ja kui nad tahavad teada linnakodanike arvamust, siis on neil ju iga aeg
võimalik seda ka küsida.
Meil on ju aktiivseid kodanikke

Tere hommikust, päike! Tere
hommikust, ilus, algav päev!
Vaatan aknast välja ja silm jääb
pidama kraadiklaasil, mis näitab 24 pügalat alla nulli. Taevas
on sinine! Lumi särab! Ilus!
Lausa kutsub hommikusele
jalutuskäigule, ei mäletagi, millal oli nii ilus ja kaunis talv.
Lund on palju, kuid linna tänavail liigelda saab. Saab kelguga
lastki oma järel vedada, ilma et
jalased asfalti kraabiks. Vahepealne sula viis ka peade kohalt
katuseservades varitsenud jääpurikad ja lumelaamad. Mis
sellest, et mõnes kohas tänaval
ulatub aiaäär nabani. Ongi tunne, et oled nagu Gulliver imedemaal. Mõni väiksem kutsa
istub aia seespoolsel hangel,
koonuke üle aia serva, ja teatab
haukudes möödujale, et tema
pole sellel talvel mitte see,
kes peab tänavaelu aiapulkade vahelt uudistama.
Ja ta usub tõemeeli, et
lõvi pole mitte kassi
kauge
sugulane,
vaid on kindlasti
põlvnenud
koerast.
Ja siis puruneb
korraga see idüll!
Vastu tuleb lihtsalt
teretuttav ja koos
tervitusega ütleb: „Ei
tea, miks nii külm peab
olema. Suvel ei saa ka muidu,
kui peab ikka kohe 30 kraadi
sooja tegema. Kellele seda vaja
on! Ja nüüd kõik kohad lund
täis, pole ruumi tänaval üksteisest isegi mööda minna. Ei tea,
mida see RIIK õieti mõtleb?
Või on süüdi LINNAVALITSUS? Või hoopis mingi tarbetu
ERAKOND? Riik, näed, ei anna
linnavalitsusele raha nii palju
kui tarvis oleks. Linnavalitsus
aga kulutab selle pisku, mis ta
saab, veel Jumal teab mille tühja-tähja peale. Üks erakond aga
täidab oma taskuid ja teine juba
ootab, vesise suuga, et pääseks
ka „pumba juurde“. “Ütleb,
rehmab käega ja vastust ootamata astub edasi.
Vaatan talle järele ja näe,
juba ta peatub uue tuttava juures ja küllap kurdab jälle sama
häda, mida juba mina kuulsin.
Milleks on sellist pahameelt
vaja teistega jagada? Milleks on
vaja viriseda, vihastada, otsida
ja urgitseda süüdlasi otsides,
õelutseda enda ja teistega! Kus
on kirjas, et alati tuleb olla ühtemoodi. Minna ikka otse sealt,
kus on käidud suvel, ja nüüd
viriseda, et lumi on ees ja peab
ringi minema. Suvel ei tule ju

mitte kellelegi pähe viriseda, et
näe, jõgi on ees ja üle ei saa.
Aga talvel ju sai!
Jah, meie põlvkond on harjunud, et tuli teha alati nii, et
oleks omal ja teistel hea elada.
Siis aga hakati pearõhku panema nooremale heaolule, et neil
oleks kergem, kui peale sõda
meil oli. Ja nemad harjusid sellega ära, et nende eest hoolitseti. Küll olid selleks vanemad,
küll tolleaegne majavalitsus või
isegi riik. Riik oli see, mis oli
meie kõigi oma ja see, mis tal
oli, oli ka meie kõigi oma. Me ei
pidanud paljuks võtta seda
meile kuuluvat riigi omandit
nii palju, kui võimalik, ja ikka
kui oma va-

randust, ilma tasuta. Iga tore
asi saab ükskord otsa ja nii sai
otsa ka see korralagedus ja varastamine.
Tuli uus riik, mida olime salajas ikka endas hoidnud, kes
rohkem, kes vähem. Need, kes
seda vähem tegid, teevad seda
nüüd tasa sellega, et teatavad
valjuhäälselt, et nemad olid
need tõelised eestlased, kes vallutajatele koha kätte näitasid.
Need, kes siis vaikselt eesti
riiklust endas kandsid ja selle
püsimiseks töötasid mitmetel
tööaladel, on ka praegu tööl ja
viivad eesti asja edasi. Peaasi, et
on meie riik.
Riik oleme ju rahvas kõik,
kes elab sellel territooriumil,
mis end Eesti riigiks tituleerib.
Linna kujundavad ja annavad
talle näo tema elanikud. Erakonnad ju moodustuvad ühesuguste veendumustega kodanikest, kes millegipärast tihti
omavahel kohe kuidagi läbi ei
saa. Tean perekonda, kes keeldus läbi käimast oma sugulastega, sest need ei kuulunud ega

palju, on ka meedia, mida vajadusel kasutada saab. Milleks on
vaja ära oodata valimiste tulemusi, meie oleme ju ise riik ja
aitame kujundada ka oma linna
ilmet, võitku siis valimised, kes
tahes! Olgem siis neile abiks!
Koos on alati parem ja milleks
seda mitte kasutada.
Tehkem oma linnast HEA
TUJU ja NAERATUSE LINN.

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

“Milleks on
vaja ära oodata
valimiste
tulemusi, meie
oleme ju ise riik
ja aitame
kujundada ka
oma linna ilmet,
võitku siis
valimised, kes
tahes! Olgem siis
neile abiks! Koos
on alati parem
ja milleks seda
mitte kasutada.”

Olgem üksteise vastu heatahtlikud. Tuletame meelde, et on
ju sellised sõnad nagu „tere“,
„tänan“, „head aega“, „vabandage“. Ainult sõnad, kuid kui
neid veel naeratuse saatel ütelda, saate vastuseks kindlasti ka
naeratuse
Tuleb meelde üks vana Oidipuse tarkusetera „Konnad“.
Tiigis elasid konnad, kes valisid omale kuninga, kuid peaaegu pooltele konnadele ei
meeldinud, et kuningas üsna
nende moodi välja näeb. Ujub
nagu nemad ja krooksub nagu
nemad! No kuidas sa sellist
austada saad ja mis autoriteet
saab sellisel oma alamate seas
olla.
Otsustati valida uus kuningas ja selleks valiti tiigis ujuv
puuront. Kõik olid rahul. Igal
hommikul mööda ujudes tervitati teda ja oldi isegi uhked, et
nende kuningas peab ennast nii
väärikaks, et ei võta vaevaks
neile isegi mitte vastata. Ikkagi
suursugune kuningas, ja teises
tiigis sellist ikka ei ole. Siis
aga ühel päeval üks väike
konnapoeg ronis tiigis ujuvale
rondile, teadmata, et see on
kuningas. Ta oli veel nii
noor ja rumal, et vanemad konnad polnud
jõudnud veel oma
vaikivat ja suursugust kuningat tutvustada. Konnapoeg sirutas ennast mõnusalt
rondil päikese käes ja kui tal
palav hakkas, hüppas ta vette,
nii et vee pritsmed laiali lendasid. Konnad olid ehmunud, et
kuidas see jõmpsikas julgeb kuningaga nii käituda. Konna
jõnglasele aga meeldis rondil
olla ja kuna nähti, et mingit karistust kuninga poolt ei järgnenud, lubatigi tal seal päevitada.
Ka teistel konnadel tekkis soov
sealt vette hüpata ja kõik konnad hakkasid oma kuningale
ronima ja sealt vette hüppama.
Siis aga leiti, et mis kuningas
see selline on, ei ole enam alluvatel au ega austustunnet selle
rohmaka rondi vastu. Tiigis
läks lahti suureks riiuks. Ühed
leidsid, et vaja on uut kuningat,
teistele oli vana hea küll. Vaieldi kaua ja kuna vaidlusel ei näinudki lõppu tulema, läksid agaramad hüdra juurde palvega, et
ta tuleks ja valitseks nende kuningriiki. Hüdra oli nõus ja kui
ta kuningana tiiki elama asus,
siis sõi ta kõik konnad ära. Oidipus jättis järelduse iga lugeja
enda teha.
Maret Kärtna
keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila lasteaedade ühendamine
lükkub edasi
Keila linnavalitsus otsustas lükata edasi
kava ühendada Keila linna 3 lasteaeda.
Juba volikogu menetlusse jõudnud otsuse
kohaselt oleks Keila kolm munitsipaallasteaeda – Vikerkaar, Sipsik ja Miki – ühendatud üheks Keila Lasteaiaks.
keila leht
leht@keila.ee

Keila linna kolme lasteaia,
mis töötavad praegu neljas
erinevas majas, ühendamise
mõte oli kantud eesmärgist
muuta lasteaedade juhtimine
efektiivsemaks ja saavutada
selle arvelt ka majanduslikku
kokkuhoidu. Tanel Mõistuse
sõnul tekkis ühendamisidee
tutvustamise käigus toimunud
mõttevahetustel lasteaedade
hoolekogudega väga palju küsimusi, millele ei olnud kohe

võimalik vastata. „Mitmed
küsimused puudutasid juba
ühendatud lasteaia töö sisulist
ja korralduslikku külge, nagu
näiteks: milliseks kujuneb personalitöö, kui sellega hakkab
tegelema üks eraldi töötaja;
kuidas saavad nelja maja lapse
osaleda meelepärases huvitegevuses; kuidas korraldatakse
suure kollektiivi ühiskoolitusi;
kuidas lasteaiad oma näo säilitavad, kui toimub tegevuste
ühtlustamine.“
Lasteaedade töö parema
korraldamise mõttest siiski

lõplikult ei loobuta. Keila linnapea Tanel Mõistus: „Linnavalitsus otsustas hetkel mitte
tegelda lasteaedade ühendamise teemaga esitatud kujul,
kuna paljudele ühendamisidee
tutvustamise käigus tekkinud
küsimustele vastuse leidmine võtab enam aega, kui meil
praegu on. Paraku ei ole oodatavaid tulemusi võimalik saavutada ilma, et see ei puudutaks teatud hulka töötajaid või
ei eeldaks organisatsioonides
töö mõningast ümberkorraldamist. Teadupärast on muutused, alates nende kavandamise
hetkest kuni realiseerumiseni,
alati seotud mitmete hirmude
ja kõhkluste-kahtlustega, kas
ikka tehakse õiget asja. Teisalt
ka tahtega püsida nö. mugavustsoonis, kus on turvaline
ning kõik toimub väljakujunenud rütmis.“

Lasteaedade töö parema korraldamise mõttest siiski lõplikult ei loobuta
Linnapea sõnul on lasteaedade hoolekogud välja öelnud,
et nad ei ole vajalike ja põhjendatud muudatuste tegemise
vastu, mis elu linnas edendavad, kuid soovivad väga suure
mõjuga otsuste tegemisel roh-

kem kaasa rääkida. „Loodame,
et koostöös jõuame tulemuseni, mis on Keila linnas pakutava lasteaiateenuse kasutajatele
vastuvõetav ja teenust osutav
struktuur
töötaks efektiivselt.“

uudis

Kontsert Haiba lastekodu toetuseks
Reede, 18. veebruari kargel ning külmal
õhtupoolikul toimus Keila koolis Keila
Kiwanise noorteklubi eestvedamisel südantsoojendav heategevuskontsert.
kadri heina
KEILA KIWANISE NOORTEKLUBI
SEKRETÄR

Uksed avati kell 17.10 ning
kõigil, kel huvi hea eestimaise
muusika või heategevuse või
koguni mõlema vastu, oli võimalus 7 euro suuruse annetuse
näol panustada Haiba lastekodu suurte ning väikeste kasvandike talverõõmudesse.
Kontserdi algus lükkus pi-

sikeste, kuid osavate tehnikute
abil lihtsalt ületatavate viperuste tõttu kümme minutit
hilisemaks. Mõistvale ja heatahtlikule publikule ning esinema palutud artistidele see aga
pahameelt ei valmistanud ning
kontsert võis mõnusas hämaras
kooliaulas alata.
Selgitamaks kohalolijatele
kontserdi tagamaid ning tutvustamaks põgusalt Kiwanise
klubi ja tema tegevusi, astus

esimesena lavale Keila Kiwanise noorteklubi president Ivar
Krustok. Pärast lühidat ülevaadet klubi ajaloost ning tegevustest, mille seast jäid eriti
kõlama iga-aastane pannkoogiküpsetamise traditsioon Keila päeval ning Dolly-nukkude
meisterdamine Tallinna lastehaigla pisikestele patsientidele,
tuli lavale Kärt Tomingas koos
Are Jaamaga. Mõnusa ja hubase aulaõhkkonna muutsid
veelgi nauditavamaks toredad
jutud, millega Kärt iga oma
laulu sisse juhatas. Muu hulgas rääkis ta ka oma mälestustest seoses Keila kooliga, mille,

nagu välja tuli, ta on lõpetanud.
Suurem osa tema lauludest on
kirjutatud tuntud Eesti soost
luuletajate sulega, millele andekas laulja ise viisi on loonud. Mõnusas džässirütmis ja
hea meloodia saatel lendas aeg
kiirelt ning kõlas Kärt Tominga ja Are Jaama viimane lugu
kontserdil. Nende asemele astus lavale särasilme ning alati
stiilne Rolf Roosalu koos teda
klaveril saatva Kadri Sakalaga.
Kuulnud, kui lähedalt oli Keila
linnaga seotud eelmine esineja
Kärt Tomingas, tõi ka Rolf välja
ühe soese enese ja meie väikese linna vahel. Nimelt oli tema
vanaema aastaid tagasi siin pi-

kalt haiglas olnud ning sellega
seoses oli ka tema mõnel korral
siia sattunud. Rolfi muusikaline kava oli mõnevõrra lühem,
kuid sellegipoolest nauditav.
Tema võimsa lauluhääle ja heade sõnade saatel Keila Kiwanise noorteklubi korraldatud
idee kohta korraldada taoline
kontsert lastekodu laste heaks,
leidis kontsert südamliku lõpu.
Mõnusas meeleolus ja äreva jutuvadina saatel lahkusid kontserdikülalised saalist.
Meeldiv reedeõhtune kontserdielamus lähedaste ja heade
artistide ning nende muusika
seltsis oli kindlasti toredaks lõpuks sõbrapäevanädalale.

KEILA Keila Kool osaleb integratsiooniprojektis “Mõttetalgud - edukam Eesti”
KOOL
Projekt on suunatud kõigile 14-26 aastalete inimestele, kes peavad Eestit oma
koduks ja on huvitatud siisnse elukvaliteedi parandamisest.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Kutsume neid kaasa mõtlema
ja arutlema erinevatel teemadel, mis on seotud nende tulevase haridus- ja tööeluga.
Korraldame dialoogi erinevate
Eestis elavate noorte vahel
ning julgustame neid koos tegutsema.
Arutelud toimuvad foorumites 11. märtsil Tallinnas ja
8. aprillil Keilas:
1. foorumi teema on elukvaliteet ja selle komponendid globaliseeruvas maailmas.
Üritus toimub Majanduse ja

Juhtimise Institudis ECOMEN ning osalema on oodatud kõik õpilased, kes tunnevad, et nad soovivad kaasa
rääkida majandust ja tööpuudust puudutavatel teemadel.
Kuidas hindavad noored oma
oma võimalusi tööturul peale
kooli lõpetamist ning millised
on osalejate ideed ja ettepanekud tööpuuduse vastu võitlemisel. Arutleme ka selle üle,
kas majanduskriis Eestis on
juba lõppenud või mitte.
2. foorumi teema on multikultuursus, on see võimalus
või paratamatus, õnn või õnnetus. Selle foorumi toimu-

miskoht on Keila Kool. Pakume erineva kultuurilise tausta
ja temperamendiga noortele
võimalust arutleda rahvuste
kooselu võimaluste, tolerantsuse ja vastastikkuse austuse
teemadel. Mida erinevate kultuuride keskkonnas elamine
inimestele juurde annab või
õpetab. Foorum lõpeb kontserdiga.
Lisaks noortele kaasame foorumitesse eksperdid,
kelleks on Tallinna Ülikooli
professor Rein Veidemann
ning Majanduse ja Juhtimise
Instituudi ECOMEN rektor
professor Hanon Barabaner.
Mõlemad eksperdid annavad
hinnanguid ja juhivad arutelusid tuginedes oma erialale
ning laialdastele kogemustele.

Aruteludega loodame avardada noorte teadmisi Eestis
elavate inimeste rahvusstruktuurist, nende traditsioonidest, probleemidest ja ootustest. Õpetame ja õpime teiste
inimeste arvamusi kuulama,
analüüsima ning oma seisukohti korrektselt väljendama.
Foorumite ja arutelude tulemusel valmib õppefilm noorte
elust ja võimalikest kultuurilistest konfliktiolukordadest.
Keila Kooli partneriteks

selles projektis on Keila Ühisgümnaasium, Tallinna Mahtra
Kool, Juudi Kool, Pae Kool
ning Majanduse ja Juhtimise
Instituut ECOMEN. Foorumitesse on võimalik registreeruda Keila Kooli kodulehel.
Keila Koolis tegelavad projekti õnnestumisega õpetajad
Maia Basharenko, Urve Paltser, Ahti Noor, psühholoog
Roman Timofejev, huvijuht
Kai Kulbok ja arendusjuht
Priit Oks.

Euroopa Kolmandate Riikide
Kodanike Integreerimise Fond
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Lühidalt
Haapsalu kunstiklubi
näitus
Haapsalu Kunstiklubi on üks
vanimaid kunstiklubisid Eestis.
Eelmisel aastal tähistasime 50ndat tegevusjuubelit. Juunis
1960 avati Haapsalu Kultuurimajas kunsti –ja käsitöönäitus.
See oli Läänemaa kunstnike
esimene ühine ettevõtmine,
millest sai algus kunstiklubi kujunemisele. Tänapäeval koosneb
Haapsalu
Kunstiklubi
grupist erineva hariduse ja erinevas vanuses inimestest, keda
ühendab ühine kirg-kunst. Kirg,
mida võib eksponeerida.
Hetkel on meie Kunstiklubis
43 liiget. Neist on maalimisele
pühendunud 32 ja keraamikale
11 kunstihuvilist. Aastate jooksul
on klubi töös välja kujunenud
omad traditsioonid. Nii korraldame igal suvel lossi müürinäitusi ning igal sügisel klubi igaaastasi aruandenäitusi. Peale
selle toimuvad klubi liikmete
personaalnäitused maakonnas.
Aastal 2007 oli Haapsalu Kunstiklubil ühisnäitus Soomes,
Kouvola linnas. Suviti korraldame Haapsalus näitusi kunstnikele Soomest. Traditsiooniks
on saanud ka igasuvised kunstilaagrid ja igal aastal toimuvad
erinevad kunstikursused. Seekord toimub meie ühisnäitus
Keila Kultuurikeskuses, kus on
eksponeeritud maale, graafikat
ja keraamikat kokku 17-lt autorilt.
Toredaid kunstielamusi soovides, Valve Fihlman Haapsalu
Kunstiklubist

Alanud on õpilaste
registreerimine Keila
Kooli I klassi.
Kooli vastuvõtmiseks
esitab lapsevanem kirjaliku
taotluse. Taotlusi võetakse
vastu Keila Kooli
algkoolimaja (Pargi 2)
kantseleis tööpäeviti kell
8.00-16.00.
Kaasa palume võtta:
- Sünnitunnistuse / passi /
ID-kaardi koopia
- Lapsevanema isikut
tõendava dokumendi
koopia.
Laulu- ja tantsuklassidesse
astuda soovijatele
toimuvad katsed.
10. märtsil kell 18.00
ootame I klassi astujate
vanemaid koosolekule
algkoolimaja saali.
2. aprillil kell 11.00 ootame
koolitulevaid lapsi koos
vanematega algkoolimajja
keskuste päevale. Lapsed
osalevad erinevates tegevustes, tutvuvad
õpetajatega. Vanematele
infotund.
Täiendv info kooli kodulehel
www.keilakool.ee
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Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS:
Mul on niisugune mure, et läksin suve alguses tööle ning
töötasin umbes oktoobri kuuni. Soovisin teha töölepingut,
kui seda ma ei saanud. Umbes kuu aega tagasi avastasin,
et minuga on siiski leping tehtud. Nagu ma nüüd asjatundjalt teada sain, siis on võimalik ka suuline leping teha.
Seda ma varem ei teadnud ning läksin endise ülemuse
juurde küsima, et miks mul www.eesti.ee -s näitab, et nende firma kaudu kehtib mul ravikindlustus, sest minu teada
kehtib see ainult töölepinguga tööl käies. Selle peale ütles
ülemus, et tema ei tea lepingust midagi, ilmselt raamatupidaja tegi vea sisse. Nüüd hakkasin mõtlema, et kui mul
suuline tööleping oli, siis oleksid pidanud nad minu pealt
ka makse maksma, kuid Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
vaadates ei ole minu pealt sotsiaalmaksu makstud. Kuidas
ma käituma peaksin? Asi on selles, et ma sain palka iga
tööpäeva lõpus ja palgast olid maksud niiöelda maha
võetud, aga kuna sain palga iga tööpäeva lõpus sularahas
kätte, siis ma kahtlen, et makse maksti. Mõtlesime tihti,
et miks me saame palka, millest on maksud maha võetud,
kuigi pole töölepingut. Lisaks tundub mulle, et see leping
“sõlmiti” tagant järele. Kas suuline leping pole lühiajaline? Väga imelik on see, et kui ma ülemuse käest aru
pärimas käisin, ütles tema, et lepingut pole sõlmitud ja et
ilmselt tegi raamatupidaja lihtsalt vea sisse.
Vastab Sirje Aava, tööinspektor-jurist: Tööleping on
sõlmitud ka siis, kui töölepingu kirjalikku dokumenti pooled allkirjastanud ei ole või
tööandja töötajale esitanud
ei ole. Tööleping hakkab kehtima töötaja tööle asumisega.
Asjaolu, et Teil töölepingu
kirjalikku dokumenti ei ole,
ei välista töösuhte ehk töölepingu olemasolu. Töötajal
on võimalus tööandjalt töölepingu kirjalik dokument igal
ajal välja nõuda, pöördudes
selleks taas-esitatavas, kirjalikus vormis nõudega tööandja
poole, nt e-kirjaga või tähtkirjaga. Kirjaliku töölepingu võib
allkirjastada või esitada alati,
ka tagantjärele. Tööleping on
tähtajaline siis, kui selles on
kokku lepitud. Suuline tööle-

ping ei tähenda tähtajalisust
ehk Teie tähenduses ilmselt
lühiajalisust. Tulumaksuseadusest tulenevalt on tulumaksu maksjaks füüsiline isik ja
mitteresidendist
juriidiline
isik, kes saab maksustamisele
kuuluvat tulu. Seega tulumaksu peate Te ise ära maksma,
kui tööandja seda Teie töötasult maksnud ei ole. Kui Teie
töötasult on sotsiaalmaks
maksmata ja Teil tekib kahju nt sellest, et haigestumise
korral ei maksta Teile haiguskindlustushüvitist, siis on Teil
võimalus tekkinud kahju tööandjalt maakohtu kaudu välja
nõuda. Teie ülemuse vastust
töölepingu mittesõlmimise ja
raamatupidaja veale osutamise kohta ma kommenteerida
ei oska.
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Keila Linnavalitsus teatab

venekeelne veerg

Ehitusload ja kasutusload

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa ehitiste täielikuks
lammutamiseks Paldiski mnt
31 ja Keki tn 7 asuvatel kinnistutel. AS Harju Elekter ja
AS Harju KEK taotlesid ehituslube
atsetüleenitsehhi,
mudahoidla, valveruumi ja 3

laohoone täielikuks lammutamiseks. Lammutusprojekti
on koostanud AS Floccosa.
Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitisele Eha
tn 3 ja Raba tn 24a kinnistute
vahelisel maa-alal. Luba taotles Elion Ettevõtted AS.

Korralduse muutmine
Keila Linnavalitsus muutis
oma 3. mai 2007. a korraldust nr 165 “Maaüksusele
Roheline tn 5 sihtotstarbe ja
suuruse määramine”, määrates Roheline tn 5 maaüksuse
sihtotstarbeks sotsiaalmaa,

alaliik üldkasutatav maa
(017; Üm) 100 %. Muudatuse põhjus on, et otsuse tegemise ajal 2007. aastal ei olnud erinevalt praegusest
sotsiaalmaal alaliike.

Lugeja küsib
Tervisekeskuse parklas sõidetakse tihti Ehitajate teele
otse mööda jalakäijatele ettenähtud teed (ülekäigurada,
mis läheb Männiku poole). Kas on plaanis nimetatud teele
märk ette panna?
Vastus: Keila Linnavalitsus on olukorrast teadlik. Probleeme
on just õhtuti, kui treeningud tervisekeskuses lõppevad ja inimesed koju ruttavad. Plaanis on paigutada antud kohale lillekonteinerid või kivitõkked, mis kõnniteele sõitmist takistavad.

FOTOLAVASTUS

Securitas
securitas 1660
19.02 23.48 - Patrullekipaaž
märkas, et Paldiski mnt-l Bauhofi
ees olevast ohutussaarest on üle
sõidetud. Liiklusmärkide osad
mõlemal teesuunal laiali. Avariilisi sõidukeid lähipiirkonnas ei
leitud ning olukorrast politseid
teavitatud.
20.02 12.08 - Patrullekipaaž
märkas sõiduautot Citröeni, kes
üritas Tervisekeskuse parklast
jalakäijate tee kaudu Ehitajate
teele välja sõita. Autojuht korrale kutsutud, mille järel sõitis auto
välja selleks ettenähtud kohast.
20.02 22.40 - Patrullekipaaž
märkas Keva juures noormeest,
kes tarvitas alkoholi - tehtud
märkus ja minema saadetud.
22.02 21.35 - Patrullekipaaž märkas, et Keskväljakul kuulati autos
väga valjult muusikat, palutud
vaiksemaks keerata.
23.02 18.20 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
kodutut tarvitamas alkoholi. Patrullekipaaž kutsus isiku korrale.
24.02 13.40 – Patrullekipaaž
märkas Piiri tn, et naisterahval
on tervisehäired ja ta kukkus
pikali. Isikule pakutud abi ja abistatud külma maapinna pealt patrullautosse kuni kiirabi saabumi-

seni. Isik üle antud kiirabile.
24.02 22.55 – Säästumarketi
turvamees teatas vargusest ja et
kahtlustatav pääses põgenema.
Patrullekipaaž kontrollis Pae tn
Säästumarketi ümbrust ja leiti
kirjeldusele vastav meesterahvas. Isik koos varastatud kaubaga politseile üle antud.
25.02 20.27 – Juhtimiskeskus
teatas, et Luha tn 9 garaažide
vahel liigub joobes naisterahvas.
Patrullekipaaž leidis antud garaažide vahelt purjus naisterahvas ja andis üle politseile.
26.02 16.15 – Juhtimiskeskus teatas, et Keskväljak 15 hoones trepi
peal magab joobes meesterahvas. Patrullekipaaž leidis antud
isiku ja andis üle politseile.
27.02 19.20 – Patrullekipaaž
märkas, et Jaama bussipeatuses
tarvitas meesterahvas alkoholi.
Isikut hoiatatud.
27.02 21.15 – Patrullekipaaž märkas Rõõmu Kaubamaja juures
meesterahvast tarvitamas alkoholi. Isik korrale kutsutud ja tehtud hoiatus.
28.02 12.20 – Patrullekipaaž pidas kinni Keila Kooli taga alaealise, kes tarvitas tubakatoodet.
Üle antud politseile.
01.03 11.45 – Juhtimiskeskus
teatas, et kaupluse Hinnapomm
kõrval on raskes joobes isik, kes

ei suuda jalgadel püsida. Patrullekipaaž leidis antud isiku ja andis politseile üle.
01.03 09.59 – Patrullekipaaž
pidas kinni Keila Kooli lähedal
Haigla kõrval alaealise, kes tarvitas tubakatoodet. Patrullekipaaži liige võttis isikult andmed ja
edastas politseile.
päästeamet
22. veebruaril kell 13.27 sai häirekeskus teate, et Harku vallas
Sõrve külas põleb elumaja ja
leek on hoonest väljas. Väljakutsele reageerisid päästemasinad
ja paakautod Keila ja Lilleküla
komandost ning Lääne-Harju
operatiivkorrapidaja.
Päästemeeskonnad leidsid eest teisel
korrusel põlevad toad ja katusealuse. Kustutustööd toimusid
kolmes lõigus: kaks hoone sees
ja üks väljas. Päästjad hoidsid
ära tule leviku hoone kõrvaltiibadesse, lokaliseerisid tulekahju
kell 14.01 ja asusid seejärel hoone
konstruktsioone tulekollete leidmiseks avama. Tulekahju oli lõplikult kustutatud kell 15.29, selle
tekkepõhjus on selgitamisel, kuid
esialgsel hinnangul võis põleng
alguse saada hooletusest veetorude soojendamisel. Inimesed

õnnetuses vigastada ei saanud.
22. veebruaril kell 10.49 teatati
häirekeskusele põlevast sõiduautost Saku vallas Juuliku külas
Kuu teel. Enne Keila komando
päästjate saabumist proovisid
inimesed põlengut kilose pulberkustuti ja lumega kustutada, kuid
tuld summutada ei õnnestunud.
Päästjad kustutasid põlengu kella 11.20-ks, masin hävis tules pea
täielikult.
24. veebruaril kell 18.17 teatati häirekeskusele, et Tabasalus
Ranniku tee vastas metsas on
näha tulekuma. Metsas põles
nelja ruutmeetri suurune kuivade okste hunnik, mille Lilleküla
komando päästjad kell 18.37 kustutasid.
24. veebruaril kell 15.23 kustutasid Keila komando päästjad põleva prahihunniku Keilas Tööstuse
tänaval. Prahilõkkes oli ka gaasiballoon. Tugevas alkoholijoobes
prahipõletajaga tegeles politsei.
24. veebruaril kell 10.48 sõitsid
Keila komando päästjad väljakutsele Saue valda Vanamõisa
külla. Põles kahekordse elumaja
köögi ja esiku vaheline vahesein
ühe ruutmeetri ulatuses. Päästjad tegid seina tulekollete leidmiseks kontrollavamisi ja kustutasid põlengu lõplikult kell 11.36.

В воскресенье выборы
6 марта, в воскресенье, голосование будет проходить на
избирательных участках по
месту жительства согласно
данным регистра народонаселения.
Избирательные
участки будут работать с
09.00 до 20.00. С собой необходимо иметь действующий
документ, удостоверяющий
личность. (стр 1)
Регистрация в 1 класс
Началась регистрация в 1
класс Кейлаской школы. Для
регистрации
необходимо
представить письменное ходатайство. Ходатайства принимают в здании начальной
школы по адресу ул. Парги,2
в канцелярии, по рабочим
дням 08.00-16.00. 10 марта в
18.00 в зале начальной школе состоится собрание для
родителей будущих первоклассников. Дополнительная информация на школьной веб-странице: www.
keilakool.ee. (стр 3)
Кейлаская школа принимает участвует в интеграционном проекте
Проект предназначен для
14-26-летних молодых людей, которые считают Эстонию своей родиной и хотели
бы внести свой вклад в ее
развитие. Приглашаем всех
подумать вместе, обсудить
вопросы, связанные с темами образования и профессионального будущего. Обсуждения будут проходить 11
марта в Таллинне и 8 апреля
в Кейла. К участию в диалоге
приглашаем всех желающих.
Помимо Кейлаской школы,
в проекте участвуют Келаская Общая гимназия, школа Махтра, Еврейская гимназия и Институт управления
и экономики «Экомен». Для
участия в форумах нужно зарегистрироваться на вебстранице Кейлаской школы.
(стр 3)

Городской лагерь
Городской
молодежный
центр приглашает учащихся
7-9 лет в дневной городской
лагерь, который будет работать во время весенних каникул (21-25 марта). Лагерь работает в эти дни с 09.00 до
17.00. В программе посещения центра «Аххаа», школы

верховой езды в Нийтвялья,
отделение департамента спасения, а также различные
виды деятельности на месте
(спортивные и творческие
игры, рукоделие и т.д.) Регистрация до 15 марта по адресу knk@keila.ee. Стоимость
лагеря 40 евро. Торопитесь,
количество мест ограничено.
(стр 7)
Клуб «Систрум»
В субботу, 26 февраля, на
гимнастическом фестивале в
Вильянди титула лауреата
фестиваля была удостоена
старшая возрастная группа
гимнасток городского клуба
«Систрум». Честь Кейлаской
школы на фестивале защищали три гимнастические
группы, всего 23 девочки.
Тренирует юных гимнасток
Сирье Аийя. (стр 6)
Продолжаются
Кейлаские лыжные дни
Уже в воскресенье на оздоровительных трассах состоится
следующий этап Кейласких
лыжный дней – открытый
городской чемпионат. Спортсмены будут соревноваться
в свободном стиле на различных дистанциях. Для
участия в соревнованиях необходимо предварительно
зарегистрироваться по адресу skvask@hot.ee. Для зарегистрировавшихся взрослых
спортсменов цена участия –
6,2 евро, для учащихся и
пенсионеров – 1,8 евро. Дети
в возрасте до 10 лет участвуют бесплатно. Дополнительная информация: Прийт
Идаранд, телефон - 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com. (стр 6)
Командные соревнования
Серия командных соревнований продолжается на свежем воздухе. В субботу состоялась
масленичная
лыжная эстафета и катание
на санях. В лыжной эстафете
победила команда «Пирамида». А вот традиционная
масленичная забава – заезд
на санях – потребовала от
участников, в первую очередь,
хорошего владения
техникой езды. В этом виде
командных состязаний победила команда «Норма ОК».
(стр 6)
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Koolimaja läänetiiva ehituse
alguseks on kõik valmis
Keila Kooli uues majas Ehitajate teel käib
juba kolmandat kuud õppetöö. Õpetajad
ja õpilased on end sisse seadnud ning harjuvad uue majaga.
Keila Leht palus Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse esimehel Mart Raigil tutvustada tulevikuplaane – on ju üks koolimaja
neljast tiivast veel välja ehitamata.
doris matteus
doris@keila.ee

Põhjatäht on täna veel põhjanael ehk nelja tiiva asemel
on valmis kolm. Millal valmib
puudu olev läänetiib?
Riigihange puuduva tiiva projekteerimiseks ja ehitamiseks
on tänaseks edukalt läbi viidud.
Ümberprojekteerimine oli
vajalik, kuna alates esialgse
projekti valmimisest on asjaolud muutunud. Nimelt võttis
Keila linnavolikogu eelmise
aasta juunikuus vastu otsuse,
millega avaldas soovi, et esialgu planeeritud suurte spor-

disaalide asemel saaks uue
koolimaja läänetiivas omale
ruumid Keila muusikakool.
Spordisaalid tulevad samuti,
kuid väiksemas mahus.
Tänaseks on läänetiiva projekt olemas ning ehituse eeltööd juba käivad – vundament
on lume alt välja otsitud. Kogu
majal on küll ehitusluba olemas, kuid kuna läänetiivas tehti seoses muusikakooliga projektis muudatusi, siis on sisse
antud ka uue ehitusloa taotlus.
Niipea kui luba on käes, algab
ka ehitus.

Mis ruumid läänetiivas oma
koha leiavad?
Läänetiiva valmimist ootab lisaks muusikakoolile ka Keila
Kool ise. Nimelt on sellesse
tiiba planeeritud tööõpetuse ja
kunstiklassid, täismõõtmetes
korvpallisaal võimlemissaal,
aeroobikasaal,
tugiteenuste
ruumid, osa nn tavalisi klassiruume, mida kõike koolil väga
vaja on.
Vastavalt Keila linnavolikogu ning sihtasutuse nõukogu
otsustele ehitatakse praegu
puuduvasse tiiba lisaks kooliruumidele ka ruumid Keila
muusikakooli tarbeks.
Täna oskad kindlasti juba ka
öelda, kui palju uus koolimaja maksma läks?
Tänaseks on kooli ehitamiseks
kulunud ca 7,5 miljonit eurot
(ca 117 miljonit krooni), mis
ei sisalda käibemaksu. Selles
summas on kõik seni tehtu:
projekteerimine, vundamendi ehitamine, praegu olemas

oleva maja ehitamine ning sisustamine. Summa ei sisalda
seega täna veel puudu olevat
tiiba ning raamatukogu siseviimistlust.
Selleks, et maja lõpuni valmis ehitada, on vaja veel ca 4

Tänaseks on
kooli ehitamiseks
kulunud ca 7,5
miljonit eurot
(ca 117 miljonit
krooni). Selles
summas on kõik
seni tehtu:
projekteerimine,
vundamendi
ehitamine, praegu
olemas oleva maja
ehitamine ning
sisustamine.

miljonit eurot (ca 63 miljonit
krooni), mis ei sisalda käibemaksu.
Maksumuse vähenemine on
üks väheseid plusse pikaks veninud ehitusperioodi juures.
Nimelt mäletatavasti oli esialgu juttu lausa 350 miljonist
kroonist, mis tänaseks on vähenenud poole võrra. Koolimaja ruutmeetri hind jääb tänase
seisuga alla 10 000 krooni. mis
ei ole sugugi halb.
Õnneks on tänaseks saanud
lahenduse ka finantseerimisprobleemid ning võib öelda,
et maja saab ilusti valmis ehitatud.
Millal uus tiib valmima
peaks?
Kui kõik läheb plaanipäraselt,
valmib läänetiib lõplikult novembris, aga kooli enda jaoks
vajalikud ruumid tahame kasutusele võtta järgmise kooliaasta esimese koolivaheaja
järel ehk oktoobri lõpus.
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Lühidalt
Loeng „Kool kogukonna
südameks“
11.märtsil kell 19.00 toimub Erakoolis Läte (Kruusa 23, Keila)
loeng „Kool kogukonna südameks“. Loengu lektoriks on Külli
Volmer MTÜ Rosma Haridusseltsist.
Külli Volmer tutvustab Rudolf Steineri ja Eesti reformpedagoogi Johannes Käisi kooliuuenduslike ideede rakendumist
tänapäeva koolis. Jagatakse kogemusi waldorfkooli lapsevanemaks olemisest. Sissepääs tasuta. Avatud on kohvik ja lastehoid
pere pisematele.
Loengu korraldajaks on Haridus- ja Kultuuriselts Läte, kes
avas 2008.a Keilas waldorfpedagoogikal tegutseva Erakooli Läte.
Samal pärastlõunal toimuva
Erakooli Läte avatud uste päeva
sündmuste kavaga saab tutvuda
kodulehel www.erakoollate.ee
Loeng „Kool kogukonna südameks“ lõpetab Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte 12 kuud kestnud
projekti „Müüdimurdjad“, mida
rahastab
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital. Projekti partnerid
on Keila Linnavalitsus, Keila Sotsiaalkeskus, Eesti Naabrivalve ja
Aruküla Vabakooli Selts.
Tere tulemast!
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

Credit24 Rahvaliiga kuulutab välja konkursi võrkpalliväljakute rajamiseks üle
Eesti

Killukesi teistest omavalitsustest
Harjumaa aukodaniku tiitli
pälvis Jaan Manitski
Harju maakonna aukodanik
2011 on Jaan Manitski, kes
pälvis tiitli oma erakordse panuse eest Viinistu küla arendamisse. «Otsustavaks sai Jaan
Manitski laiapõhjaline tegevus. Alates kultuurivaldkonna
arendamisest, oma kodukandi
aktiveerimisest kuni eduka
äritegevuseni teistel aladel,”
sõnas Harju maavanem Ülle
Rajasalu.
Manitski on saanud 2005.
aastal presidendilt Valgetähe
IV klassi teenetemärgi kohaliku elu edendamise eest ning
pälvinud 2006. aastal Harjumaa Kultuuripärli tiitli.
Lisaks tänas maavanem sel
aastal ka dirigenti Harry Illakut

ning Kristiina Liivikut panuse
eest Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri tegevusse ja Harju
maakonna eduka esindamise
eest rahvusvahelisel puhkpilliorkestrite festivalil Prahas.
Aukodaniku vapimärki on
välja antud kahel korral. Aastal
2009 pälvis selle dirigent Eri
Klas ning eelmisel aastal Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
asutaja ja juht Johannes Tõrs.
Harju maakonna aukodanikuks nimetatakse isik, kes oma
silmapaistva töö ja tegevusega
on kaasa aidanud maakonna
arengule, samuti teiste saavutuste eest, mis on eeskujuks
ühiskonnas. Aukodaniku kandidaadid esitab maavanemale
vastav komisjon.
Harju.ee

Raudtee pikendamine Riisiperest Rohukülani on riski
piiril
Värske ühistranspordiuuring
näitab, et elektriraudtee pikendamine Riisiperest Turbani on igatepidi kasulik, aga
raudtee pikendamiseks Rohukülani napib reisijaid.
Kui teha korralik elektriraudtee Turbani ja panna käima kiired uued rongid, võib
Tallinna-Turba vahel juurde
tulla kuni 25 500 ühistranspordireisi aastas. Enamiku
sellest moodustavad bussi- ja
autosõidust loobujad.
Kui palju raudtee pikendamine Riisiperest Turbani täpselt maksab, ei ole teada, sest
siduvaid
hinnapakkumusi
pole võetud. Samas näitas uu-

ring, et raudtee pikendamine
Turbani on kasulik igal juhul.
Raudtee pikendamine Rohukülla nii suurt kasu ei näita. Selle variandi puhul on
nõrgad kohad liiga väike reisijate hulk ja liiga suur investeering.
Lääne Elu
Uued reisirongid saabuvad
Eestisse tuleval aastal
Järgmise aasta lõpus saabuvad Eestisse esimesed Stadleri Flirt-tüüpi reisirongid, aastaks 2014. vahetatakse välja
kõik Eesti reisirongid.
Elektriraudtee ASi ja Stadler Bussnang AG vahelise
kokkuleppe kohaselt tehakse
Eesti jaoks 18 elektri- ja 20
diiselrongi. Flirt-tüüpi diisel-

ronge teeb tehas nüüd esmakordselt.
Eesti rongides on eraldi
sissepääs puuetega inimestele, madal rongipõhi, internetiühendus kogu rongis,
kaasaegsed kliimaseadmed.
Stadleri Flirt-tüüpi rongide
turvalisuse tagab spetsiaale
disainiga alumiiniumprofiil,
millest pannakse kokku rongi
kere. Juhtvaguni all on mehhanism, mis absorbeerib kokkupõrke energiat ning vähendab kahjustusi nii rongile kui
ka inimestele.
Eesti elektrirongid rahastatakse 85% ulatuses Euroopa
Liidu struktuurivahenditest,
diiselrongide ostmise raha
tuleb riigikassast.
Err

Märtsi lõpuni saab esitada avaldusi oma kogukonna võrkpalliplatsi rajamiseks või korrastamiseks. Konkursi Võrguplatsid
korda! raames on sel suvel plaanis mänguvalmis seada kümme
võrkpalliplatsi üle Eesti.
2. märtsist kuni 31. märtsini
2011 oodatakse kõiki võrkpallihuvilisi või kogukonna sportimisvõimaluste eest hea seisvaid
inimesi esitama avaldust võrkpalliväljaku rajamiseks nende
piirkonda.
Konkursi Võrguplatsid korda!
raames esitatud võrkpalliväljaku
eelistatud asukoht on kas munitsipaal- või kohaliku omavalitsuse maa. Eramaa on avalduse
esitamiseks lubatud vaid juhul,
kui maaomanik tagab avaliku ligipääsu väljakule ja mänguplats
asub nähtavas, ligipääsetavas
ning ohutus kohas.
Konkursi taotlusvormi ja osalustingimused leiab aadressilt
www.volley.ee/vorguplatsidkorda.Täidetud dokumendid ja lisad
tuleb saata hiljemalt 31. märtsiks
2011 e-posti aadressile rahvaliiga@hot.ee. Tulemused tehakse
teatavaks 15. aprillil 2011.

Teade
Keila linnaliin sõidab
pühapäeval, 6.märtsil
laupäevase graafiku järgi.
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sport

Tiimspordi võistlused
kolisid terviseradadele
Tiimspordi sari
kolis selleks korraks saalist õue ja
laupäeval toimusid
vastlapäeva teemalised Tiimspordi
osavõistlused teatesuusatamises
ja reesõidus, mille
peakorraldajaks
olid Keila Terviserajad.
river tomera
Osavõistluste
läbiviimisesse
andis seekord lisaks olulise
panuse Leino Mägi, kes kandis
hoolt osalejate toitlustamise
eest.
Teatesuusatamise, kus tuli
läbida 5 ühekilomeetrilist ringi Tankimäe nõlvadel, võitis
Terviseradade võistkond, kes
samas ei läinud punktitabelis
arvesse sarja arvestuses. Sarja parimana lõpetas Püramiidi
teateviisik (Raido Notton, Anu
Koppa, Tiit Tõnismäe, Kalle
Metsoja, Marko Koppa) Norma
OK ja Linnavalitsuse võistkondade ees.
Reesõit tüüpilise vastlaalana oli enamikule võistlejaist
tõenäoliselt uudne katsumus.
Otsustavaks sai pigem ree
pööramise tehnika ja mäkkevedamise kiirus. Sari sai uue
osavõistluse võitja Norma OK
näol, kellel järgnesid Glamox ja
Linnakodanik.
Kui mitte arvestada Glamoxi
võistkonda, kes on teistest igavas ja turvalises kauguses, siis
teiste võistkondade vahel käib

foto: valdur vacht

tihe punkt-punktiline rebimine
järgmiste kohtade pärast.
Tiimspordi sarja järgmise

osavõistlusena toimuvad juba
13. märtsil võrkpallilahingud
Keila Tervisekeskuses.

tiimisport
Punktiseis peale seitset
võistlusala on:
1. Glamox - 129,5 punkti
2. Norma OK - 107 punkti
3. Linnakodanik - 105,5
punkti
4. Püramiid - 105 punkti
5. PKC - 104 punkti

6. Keila Linnavalitsus - 100,5
punkti
7.- 8. Keila Lions Klubi - 99,5
punkti
7.-8. Draka - 99,5 punkti
9. Harju Elekter - 89 punkti
10. Triumf - 86,5 punkti

Sport
Keila suusapäevad
jätkuvad Keila lahtiste
meistrivõistlustega
Juba sel pühapäeval toimub
terviseradadel järjekordne
Keila suusapäevade etapp
- Keila lahtised meistrivõistlused. Keila meistrivõistlustel võisteldakse vabastiilis
ning eraldistardist. Võistlusdistantsid ulatuvad poolest
kilomeetrist 10 kilomeetrini.
Võistlustele eelregistreerida saab laupäeval kuni
17.00ni aadressil skvask@
hot.ee.
Eelregistreerunud täiskasvanutel tuleb tasuda
stardimaks summas 6,2 eurot, pensionäridel ja õpilastel 1,8 eurot, kuni 10-aastased saavad võistelda tasuta.
Võistluspäeval registreerunutel stardimaks vastavalt
15,4 ja 2 eurot.
Võistelda on võimalik ka
firmade ja klubide arvestuses. Selleks peab kokku
panema kuni 4-liikmelise
võistkonna.
Tulemustest
arvestatakse vaid kolme
paremat tulemust. Etteregistreerunud
võistkonna osalustasu on 3 eurot,
võistluspäeval registreerunutel 6 eurot. Etapi kolme
esimest autasustatakse auhinnaga, mille on välja pannud Hole In One Catering.
Toetavad: Keila LV, KT
Sport Agentuur, Hole In One
Catering, ET-Bike, Keila Tervisekeskus, Kliima Center,
Kava Auto, Keila Leht, Autoremont OÜ, ET-Bike, Bennet
Puit, Protten F.S.C.
Keila suusapäevade raames on veel tulemas Keila
sprint ning Keila kevadvõistlus.
Keila lahtiste meistrivõistluste start antakse kell
10.30 Keila terviseradadel.

sport

Võimlemisklubi Sistrum
tüdrukud võitsid Keila
Koolile laureaaditiitli
võimlemisklubi sistrum

Laupäeval, 26. veebruaril
tunnustati Viljandis Eesti
Koolispordi Liidu võimlemisfestivalil Keila Kooli esimese vanuseastme rühma,
kes esines kavaga „Hei-hei
tantsima!“, laureaaditiitli ja
medalitega.
Laureaaditiitli
töid Keilasse võimlemisklubi Sistrum tüdrukud Simone
Minn, Pärle Paalaroos, Lorete Rasmussen, Kerstin Rõuk,
Lotta Mägi, Milena Kozlova ja

Susanna Oder. Treener on Sirje Aija.
Keila Kooli eest võistlesid
kolm rühma võimlemisklubist
Sistrum, kokku oli Viljandis
võistlemas 23 tüdrukut. Viljandi Spordihoonesse oli kokku tulnud kuueteistkümnest
erinevast koolist 29 rühma.
Tublilt tegi oma võistluskava ka teine samas vanuseklassis võistelnud Sistrumi rühm,
kuid nende esinemise rikkus
ära spordihoone helitehnika. I
klassi tüdrukud said oma esimese võistluskogemuse.
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Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.com

OÜ Fotokoda tegi kümnekonna keilaka piltidest fotokollaaži “Oma Keila Pilt”. Pildi koostamisel on kasutatud Peeter Talvari, Sirje Nooti, Tarvi Ojala, Ivo Linduse, Andres
Puttingu, Valdur Vacht, Tanel Mõistuse, Anne Kanketeri, Raivo Tiikma ja mitme Keila Fotojahis osalenu pilte. Idee ja teostus Fotokoda OÜ Anne Kanketeri ja Raivo Tiikmaa
isikus. Linnavalitsuse delegatsioon viib pildi kingitusena sõpruslinna Huittisesse. Soovijad saavad pildi faili hankida Fotokojast ( http://www.fotokoda.ee/ )

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
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00

1.aprillil kell 10.00
Keila Kultuurikeskuses
Info: marge@keila.ee

sport
KEILA LAHTISED MV
SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00 - 15:00
Keila terviserajad
SK Vask

HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum

KEILA SPRINT
12.märts
Keila terviserajad
SK Vask

HAAPSALU KUNSTIKLUBI
NÄITUS
2.märts – 15.aprill
Keila Kultuurikeskuses

KEILA KEVADVÕISTLUS
20.märts
Keila terviseradadel
SK Vask

muud üritused

teater
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 €
Keila kultuurikeskus

kontsert
NAISTEPÄEVA KONTSERT
7.märtsil kell 13.30.
Esineb naisansambel PÜ-Ü.
Slaidiprogramm moest nii ja
naa.
Keila sotsiaalkeskus
“MUUSIKALINE KEVAD”
- KAUNIMATE AASTATE
VENNASKOND
10.märts kell 19:00
Pilet 9.00€
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides!
Keila kultuurikeskus
HARJUMAA LAULULAPS
Keila linna eelvoor

VASTLAPÄEV - KÕIK
KELGULE!
8.märts kell 11.30
Kogunemine Keila Sotsiaalkeskuses
Kaasa vahend liulaskmiseks
AVATUD USTE PÄEV ERAKOOLIS LÄTE
11.märts kell 15:00 - 21:00
Erakool Läte
TOALILLEDE KEVADINE
HOOLDAMINE JA ÜMBERISTUTAMINE, SALVRÄTITEHNIKAS LILLEPOTI VALMISTAMINE
12.märts kell 12:00
Craftcenteri Käsitöö Keskus
Vabaduse pst 128, Tallinn/
Nõmme
www.craftcenter.eu
KANGASTELGEDE KURSUS
ALGAJATELE ESIMENE
TUND
12.märts kell 14:30
Craftcenteri Käsitöö Keskus

Palju õnne!

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

kogudus

Piibli- ja palvetunnid eakatele
9.märts kell 13.00
Koguduse maja
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas
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

Kas Teil on kõrge
kolesteroolitase?

Kogu talvekaup

(suusavarustus,
suusamäärded, kelgud jne...)

Kas Teil on perekonnas
esinenud südameveresoonkonna haigusi?

Kui jah, siis on
Teil kõrgenenud
risk haigestuda
jala arterite
ateroskleroosi.

20.02.2011
25.02.2011

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Harju Maakohtu kinnitusosak. Harju kinnistusjaosk.
registriosa nr 291502, katastritunnus 29601:008:0170
elamumaa, Uus tn 6, Keila
linn, pindalaga 1010m2 enampakkumine toimub 16.03.2011
kell 13.00 kohtutäituri büroos
asukohaga Kaupmehe 14-40,
Tallinn. Tel. 6604604, faks
6604639; mati.kadak@taitur.
just.ee. Vara alghind enampakkumisel on 58159€. Tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast.
Müüa 1-toal. korter (34,3
m2, 1/4) Keila läheda Tutermaal. Korter on avatud planeeringuga ja heas seisukorras - vahetatud torustik ja
elektrisüsteem, uued pakettaknad ja korteriuks. Hind: 24
287€ (city24 id: 847380). Info:
5135163, annely.sermat@pindi.
ee.
Noor naine kahe väikese
lapsega soovib üürida Keilas
2-toalise korteri. Sobib ka eramajja. Abistamisvõimlus. Tel.
53078100.

Perekond Leemets

ost/müük
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
09.00-17.00.
Puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.brikett24.
ee .
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa saunavihad 1€ tk. Tel.
55669790.

töö
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte
AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas tööle kogemusega
masstööõmblejaid.
Kontakt
tel. 6747567.

Teenus
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projektee-

rimisel. Parimad hinnad. Tel.
5221151. www.nagusul.ee.
Korralik ehitusmees teeb
sisetöid Teie ﬁmas või kodus
(krohvimine, värmine, tapetseerimine jne). Tel. 53534561.
Kuulutus ei aegu.
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504

muu
AS KeVa (Ülejõe tee 2) autokoolis algavad B-kat. autojuhikursused 14. märtsil, C-ja
CE- kat. autojuhikursused 15.
märtsil. Kursustele reg. ja info
tel. 6791473; 6791474.
Organismi uuringud (põhineb Hiina meditsiinil), erinevad massaažid (lisandunud
punktmassaaž Tui Na alustel),
seljavenituspink,
psoriaasi
ravi, mokša lamp, kvantpuudutus, jääkaineid väljutav jalavann, loodustooted jne. Uudis:
iidne näonoorendamise saladus Hiina med. kaudu eeterlike
õlidega. Hinnasoodustus -15%
04.03-11.03.11. Info: Keila Tervisekeskus või www.algallikas.ee
või tel. 53330299, Merike.

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub 9. ja 10. märtsil
kell 9 - 17, Keila Kultuurikeskuses, Keskväljak 12, Keila
Registreerimine vastuvõtule 7. ja 8.märtsil (esmaspäev, teisipäev)
kell 9 -14 tel 5698 5633

Marimaa ja Baškiiria misjonäride

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 6 eurot

Hooli endast ja tule kontrolli!
Tervise Tugi OÜ

KOHTUMISÕHTU

ANU JA JUHA VÄLIAHOGA
Kuidas elavad meie
hõimurahvad?
Kuidas elab
hõimurahvaste kirik?
Esinevad Baškiiria muusikud

KEILA LINNALAAGER

Tule küsi soodsat hinda ka
viimastele eelmise hooaja ratastele
ja lisavarustusele!!!
Pakkumine kehtib 04.03.2011- 15.03.2011
10 - 16

surma puhul.

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!

-25%

L

ISA ja VANAISA

11. märtsil kell 18.00
Keila Miikaeli koguduse majas
(Paldiski mnt 2)

Ratta- ja suusariided

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
info@keilarattapood.eu

Avaldame kaastunnet
Leelo Piigile

Kuulutused

-25%

Avatud E - R10 - 19

Piibe Paalaroos
Jüri Eskel

kinnisvara

Pühapäev enne paastuaega
6.märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

Kas Teil on kõrge
vererõhk?

Teeme ruumi uuele
kaubale!!!

Sündinud

EMAKEELEPÄEV
16.märtsil kell 13.00
Külas kunstnik - luuletaja
Silvia Kelle
Keila sotsiaalkeskus

7

lasteaed@leegrupp.eu

Keila Noortekeskus kutsub 7-9.a. õpilasi 21-25.märtsil
2011.a päevasesse vaheajalaagrisse. Laagripäeva kestvus
9.00 - 17.00. Koos külastame Ahhaa-keskust, Energiakeskust, Päästekomandot, Niitvälja Ratsakooli. Kohapeal
tegeleme aktiivsete ja arendavate tegevustega (draamamängud, loovmängud, sportlikud mängud, meisterdamine,
küpsetamine jm).Laagri maksumus on 40 eurot/625,84
krooni. Toitlustus on hinna sees.
Linnalaagrisse registreerimine ja lisainfo e-maili teel
knk@keila.ee. Kohtade arv on piiratud. Registreerimine
lõppeb 15.03.2011.a.
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515
Tanel Mõistus
Harju- ja Raplamaa
kandidaat
www.reform.ee/tanelmoistus

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

Julge muuta
oma elu!

MÜÜJAID
Eeldame kandidaadilt:

Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

* vanust vähemalt 18-aastat
* soovi töötada teenindajana
* korrektsust, kohusetundlikkust
ja täpsust

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

Omalt poolt pakume:

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 14. märtsiks
aadressil personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

KYTTEPOOD.EE
Brikett 1.60€ / 10kg

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L
Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

09.märtsil kell 11.00 -13.00
toimub Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
talve- ja kevadjalatsite müük.
Suured allahindlused!!!

11.03 kell 22:00
Naistepäeva Pidu!
Esineb Urmas Koppel
Sissepääs tasuta!
Naistele üllatus!
Broneeri laud 6 713 399

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS OTSIB OMA MEESKONDA

JUHIABI
Tööülesanded:

Nõudmised kandidaadile:

- direktori assisteerimine
sh dokumentide
ettevalmistamine;
- infoliikumise korraldamine
(telefon, e-post, post,
siseinfo);
- dokumentatsiooni ja
kirjavahetuse haldamine;
- osaliselt personalitöö
haldamine;
- suhtlemine teiste
asutustega;
- koostöö pedagoogide,
juhtkonna, õpilaste ning
lapsevanematega;
- andmebaasidesse andmete
sisestamine;
- igapäevane õpilastega
seotud dokumentatsioonialane asjaajamine.

- erialane haridus (rakenduslik
või kõrgharidus);
- hea arvutikasutamise oskus
(arvutikiri, MS Excel, MS Word,
MS Powerpoint, Outlook);
- kontori- ja sisetehnika
kasutamise oskus;
- head teadmised kaasaegsest
dokumendihaldusest;
- eesti keele oskus kõrgtasemel
nii kõnes kui kirjas, inglise
keele
oskus suhtlustasandil;
- väga hea suuline ja kirjalik
eneseväljendusoskus;
- meeskonnatöö oskus;
- kohusetunne, korrektsus,
otsustus- ja vastutusvõime;
- pingetaluvus.

Kasuks tuleb:

- aktiivset eneseteostust
motiveeritud meeskonnas;
- kaasaegset töökeskkonda;
- soodsat sportimisvõimalust
Keila Tervisekeskuses.

- haridusasutuses töötamise
kogemus;
- sekretäri või juhiabina
töötamise kogemus.

Sihtasutus pakub:

Tööle asumise aeg: 04.04.2011
Kandideerimise tähtaeg: 18.03.2011
Kandideerimisavaldus ning CV palume saata aadressil
Keila Kool, Ehitajate tee 1, 76606 Keila või e-posti teel
kool@keilakool.ee.
Kontaktisik: Kristi Salus, 675 5700

