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Keila valijad eelistasid
Reformierakonda
Pühapäeval toimunud Riigikogu valimistel
sai ka Keilas suurima toetuse Reformierakond. Valimas käis ca 52% Keila linna
valimisõiguslikest kodanikest.
Reformierakond sai kokku ca
39% Keila häältest. Järgnesid
Isamaa ja Res Publica Liit, kes
sai ca 20% häältest, ning Keskerakond, kes sai 17% häältest.
SDE sai neljandana 14% häältest.
Valimised möödusid suuremate probleemideta
Kuigi hääle said kodanikud anda
varem toimunud eelvalimistel
ja ka internetis e-valimistel, oli
siiski palju neid, kes otsustasid
valima minna pühapäevasel valimispäeval.
Kui hommikul kell 9.00 jaoskondade uksed avati, olid esimesed aktiivsed valijad juba
ukse taga ootamas. Inimesi
käis päeva jooksul palju - 1.
jaoskonnas andis oma hääle
2024 ning 2. jaoskonnas 1696
inimest. Elektroonilist hääletamisvõimalust kasutas 1270 keilakat. Viimane valijapaar jõudis
1. jaoskonda vaid mõned minutit enne kella 20.00. Kohale
jooksnud neiu aga häält anda ei
saanudki, kuna tema oleks pidanud valima Tervisekesksues.
Noormees poetas sedeli valimisurni minut enne jaoskonna
sulgemist.
Kohalike valimiste kulgu

sport

käisid Keilas uurimas ka välisvaatlejad Armeeniast, Moldovast, Norrast, Uus – Meremaalt
ja Lätist. Huvi näitas üles ka
meedia – 1. jaoskonda külastas
Delfi fotograaf ning AK eesti- ja
venekeelne uudistetoimetus.
1.jaoskonna esimehe Aadu
Krooni sõnul suuri probleeme
valimispäeval ei olnud. „Üldiselt möödusid valimised rahulikult. Kui varem taheti mitmekesi, eriti just perekonniti koos
kabiini minna, siis tänaseks on
see komme kadunud ja inimesed teavad rohkem. Küll tuli
välja vahetada seinalt üks nimekiri, kuna seda oli soditud.“
Siiski usub Aadu Kroon, et Ltäht Henrik Normanni nime
taha oli joonistatud kogemata.
2. valimisjaoskonna esimehe
Raili Särevi sõnul oli rohkem
probleeme eelvalimiste ajal.
„Inimesed ei mõista, et eelvalimistel ei saa igas jaoskonnas
valida. Keilas said mittekeilakad valida kultuurikeskuse
jaoskonnas, kuid paljud tulid
Tervisekeskusesse, arvates, et
eelvalimistel võib ju hääle anda
igal pool. Eelnevatel aastatel
ma ei mäleta, et oleks see probleem nii tugevalt esile kerkinud
kui tänavu.“ Valimispäeval aga

Keila Hariduse
Sihtasutus sai
uued juhid
Keila linnavalitsus kutsus
tagasi Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu liikmed Helmer Jõgi, Peeter
Tulviste, Andrus Loogi ja
Doris Matteuse ning nimetas nende asemel uued
liikmed.
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Foto: kadi kroon-laur

oli palju inimesi, kes ei teadnud, kus nad elavad. “Inimesed ei tea, kuhu nad on sisse
kirjutatud. Lisaks oli palju neid,
kes tulid valesse jaoskonda. Oli
näha, et paljud ei loe saadetud
valijakaarti läbi,“ ütles Raili Särev. Raili Särevi sõnul käis valimas ka selges alkoholiojoobes
inimesi, kuid seda pidi juhtuma
igal aastal.
Kodus valijaid oli Keilas kokku 22. Aadu Krooni sõnul olid
kõik kodus valijad eeltöö ära
teinud ja teadsid täpselt, kelle
nime kirjutada. Mitmel pool
löövad laineid kehtetud sedelid, mille kaudu valijad on oma
pahameelt edastanud. Keilas
oli selliseid kokku 32.

Kuritegevus
Keilas on
langeva loomuga
Kokku pandi eelmisel aastal Keilas toime pandud
kuritegude ja rikkumiste
statistika.
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Keila lahtistele
meistrivõistlustele
suusatamises järgneb
Keila sprint
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muusika

Noored
muusikud said
häid tulemusi
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Muusika vs sport
Tänases lehes on mitu lugu, kus juttu Keila linna muusika- ja spordielust. Keila on spordilinn olnud juba aastaid, Tervisekeskus ja Terviserajad on sellesse oma panuse andnud, põhiosa aga on teinud siiski inimesed, kellele
sport südamelähedane. Spordiklubisid, kui lapsed trennis
käia saavad, on Keilas palju, ka võistlemise võimalusi on
erineva kogemuse ja oskustega tervisesportlastele.
Samas on Keila kahtlusteta ka muusikalinn. Vähemalt
uudiste järgi otsustades on Keila muusikakool vägagi
tubli ning ka Keila Koolis on ajast-aega väga populaarne
olnud muusikaklass. Vähemalt minu kooliajal peeti seda
omamoodi eliitklassiks.
Kas üks on parem ja olulisem kui teine? Eks igaüks
ise otsustab, aga kindlasti on mitmekülgsus parem kui
ühekülgne areng.
Ago Kliimson juhib oma jutus tähelepanu, et võrreldes muusikakooliga on sporditegijad vähemalt palga ja
sotsiaalsete garantiide osas Keilas vaeslapse osas. Ega
vastu ei saa vaielda. Samas ei saa jälle võrrelda muusikakooli tingimusi ning neid võimalusi, mis on loodud
spordi tegemiseks – Tervisekeskus ning Terviserajad. Ka
2011. aasta linnaeelarvest läheb mitusada tuhat eurot
spordirajatistesse, täpsemalt jalgpallistaadionite eest
tasumiseks.
Nende kahe probleemi, st spordi jätkusuutlikkuse ja
muusikakooli tingimuste, lahendamise suunas on viimasel ajal ka samme astutud. Nimelt on sündinud otsus
kolida muusikakool uude koolimajja algust on tehtud ka
Keila „spordipoliitika“ ümberkorraldamisega.
Lugedes abilinnapea vastust küsimusele, kas muusikakool ikka tuleb, tekib aga paratamatult väike kahtlus, kas
mitte head plaanid kiiret lõppu ei saa võimupöördega.
Kas mitte muusikakooli asemel ei kerki uut suurt spordikompleksi ja/või suusatunnelit?

doris matteus
doris@keila.ee

Ole inimene, vastuta oma
lemmiklooma eest!
eesti loomakaitse selts

On ilus laupäeva hommik ja
nagu ikka, kogunevad külainimesed poe juurde, et natuke
juttu ajada. Mõne aja pärast
jõuab vestlus ka suurte loomade juurest väikeste peale ja Juhan kurdab: „Mu kassirajakas
pole jälle nädal aega koju tulnud. Ilmselt läks kuskile pulma ja nüüd vist rebase saagiks
langenud. Iga kord, kui kass
pulmast tuli, oli ta nii katki
kistud, et mõnikord tilkus
mäda põskedest ja oli vaja lausa tohtri juurde minna. Suure
summa raha kulutasin ta peale. Nüüd aga vaja omale uus
kass kuskilt hankida.“ Maali
vastab: „Oh, kui kahju. Ma just
eile ajasin oma kassi pojad
ämbrisse, oleks võinud ju ühe
sullegi jätta.“ Ilmar omakorda
lohutab: „Sa mine parem selle
Mäe memme juurest läbi. Tal
vanust juba 80 ja ei leia enam
neid poegi ülesse. Tal juba umbes 30 kassi maja ümber ringi
jooksmas. Saad omale just sellist värvi kassi nagu hing ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja
ära mädaste silmadega poega
võta. Mihkel võttis ja see suri
tal nädalaga kätte ära.“
Kõlab nagu tavapärane jutuajamine, mida kindlasti paljud on kõrvalt kuulnud, kuid
kui mõtlema hakata, on seal ju
nii mõndagi valesti. Juhani
kass oleks võinud elada veel
aastaid, kui ta oleks haavade
lappimise raha kastreerimise
jaoks välja käinud. Kõuts oleks
muutunud kodusemaks ja pulmad poleks enam huvitanud.

Suure tõenäosusega ei oleks ka
rebane talle enam nii lihtsalt
peale sattunud, sest koduõuele
metsloom tavapäraselt ei tiku.
Maali kass toob ilmale kakskolm korda aastas aga 4-5 kassipoega, keda kellelgi vaja pole.
Enamasti lähevad nad „merekooli“. Kassi jaoks tähendab
see pidevat koormust tiinuse
näol, mis tihti lõppeb piimanäärmepõletikuga. Ta ei ole
sugugi õnnelik kass, vaid näeb
viieaastasena välja nagu vana
loom ja ka hiirepüüdjana pole
tast enam asja. Perenaine ütleb, et eks vanus teeb juba liiga. Tegelikult pole ju viie aastane kass sugugi vana. Tal
oleks veel aega 10-15 aastat
muretult elada, kui seda pidevat poegimist poleks. Lisaks
on “merekooli “ saatmine kriminaalkorras karistatav, olenemata sellest, kas uputatakse
vastsündinud või nädalavanuseid kassipoegi.
Mäe memme kassikoloonia
on aga üle küla tuntud. Kunagi
oli temalgi vaid üks emane
kass, kuid see peitis oma pojad
ära ja nii sai ühest kassist korraga kuus. Kolm poegadest
olid veel nagu nuhtluseks emased. Poole aasta pärast said
need kolm ja ka mamma igaüks veel neli poega. Nii oligi

korraga juba 22 kassi. Memmekese kogu pension kulub
kasside toitmiseks. Oma söögi
ja ravimite peale kuluv summa
on palju väiksem. Vahest jääb
kasse küll ka vähemaks, sest
haiguste laine käib üle, kuid
mõni emane jääb ikka ellu ja
paneb alguse uuele põlvkonnale. Ka siin oleks olnud ju tegelikult abi esimese kassi steriliseerimisest. Tookord tundus
see nii üüratult kallis, kuid
praegu kiisude söögile kuluv
raha on igakuiselt palju suurem.
Selleks, et eelpool kirjeldatud olukordi vältida, korraldab
Eesti Loomakaitse Selts koostöös Royal Caniniga ka sel kevadel kampaania, mille raames
on võimalik oma
lemmik-

loomi steriliseerida/kastreerida. Kampaaniast võtavad osa
mitmed kliinikud üle Eesti.
Kampaania peamine rõhk on
kutsuda loomaomanikke steriliseerima/kastreerima
oma
kasse, kuid sel korral võimaldavad mõned kliinikud ka
koerte
steriliseerimist/kastreerimist.
Kampaanias
osalemiseks
tutvu tingimustega ja registreeru lehel www.loomakaitse.
ee või helista loomakaitse infotelefonile 55 505 009.
Paku oma lemmikule elamisväärne elu ja ära lase tal
muutuda järjekordseks sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga haisvaks kakluskõutsiks.

Nädal piltides

Esmaspäeval alustati Pae tänavalt lume äravedu

Keila nädalaleht

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

Keila Kooli videoklassis kohtusid linnapea Tanel Mõistus,
abilinnapea Eike Käsi ja Keila Hariduse SA juhatuse esimees Mart Raik ning Kullamaa ja Lihula valla- ja koolijuhid.
Räägiti Keila Kooli tegutsemisest.
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Keila delegatsioon osales Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud aktusel Huittises. Lisaks Keila Sõpruslinnade
Seltsi esindusele on delegatsioonis abilinnapea Eike Käsi ja
linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Üksikkandidaadid
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Uudised
Erakond Eesti Kristlikud
Demokraadid
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Eestimaa Rahvaliit

uudis

Eesti Iseseisvuspartei Lühidalt

Keila valijad eelistasid
Reformierakonda (jätkub)

raha
Vene Erakond Eestis Saastekvootide
jõuab ka Keilasse

Valitsus kiitis 3.märtsil heaks
riigi kasutamata saastekvoodi
müügi Jaapani konglomeraadile Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. Müügist saadavast tulust osa suunatakse Keila Tervisekeskuse energiasäästlikumaks muutmiseks.
Tegemist on neljanda peamiselt kohalike omavalitsuste
hoonetele suunatud paketiga. Objektide valikul eelistati
hooneid, kus süsinikdioksiidi
(CO2) heitkoguse kokkuhoid
Üksikkandidaadid
ja kasusaajate arv on investeeritava miljoni krooni kohta
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
suurim. Toetusi saavad koolid,
lasteaiad, spordihooned, hoolEestimaa Rahvaliit
dekodud, rahvamajad ja teised
objektid üle Eesti. Suurima
Eesti Iseseisvuspartei
mahuga renoveerimistööd on
kavas näiteks Käru Hooldusravi
Vene Erakond Eestis
Keskuses, Otepää Tervisekeskuses, Tartu lasteaias Sass, TarÜksikkandidaadid
Eesti
Keskerakond
tu lasteaias Rukkilill, Tartu Forseliuse gümnaasiumis, Rakvere
Eesti Reformierakond
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
Sotsiaalabikeskuses ja Valga
lasteaias Pääsuke. Kokku renoSotsiaaldemokraatlik Erakond
veeritakse 37 kinnisvaraobjekti,
Eestimaa Rahvaliit
millest kümme on haridus-, viis
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
kultuuri- ning neli sotsiaalvaldEesti Iseseisvuspartei
konna objekti.
Erakond
Eestimaa Rohelised
Hoonete renoveerimist korKonstitutsioonierakond
raldab
Riigi Kinnisvara AS koos
Vene Erakond Eestis
renoveeritavate hoonete omaEesti Vasakpartei
nikega ning projektide elluviiEesti Keskerakond
mise eest vastutab rahandusAllikas: www.vvk.ee
ministeerium.

Eesti Keskerakond

6. märtsil toimunud Riigikogu valimiste üksikasjalikke tulemusi saab
igaüks vaadata vabariigi valimiskomisjoni
kodulehelt www.vvk.ee.
Keila Leht noppis välja
mõned nimed ja numbrid, mis puudutavad
Keilat ning hääletustulemust siinses kahes
valimisjaoskonnas.
10 Keila linnas enim hääli
saanud kandidaati
Nr

Erakond

Kandidaat

Artur Talvik

130

Ero Liivik

8

Tanel Ots

7

IRL
Mart Laar

454

Marko Mihkelson

153

Reet Roos

54

Urve Palo

254

Mati Õunloo

66

Karel Rüütli

58

RE

Hääli

Andrus Ansip

619
238
234

Andrus Ansip

RE

619

2

Mart Laar

IRL

454

Kaja Kallas

3

Urve Palo

SDE

255

KE

4

Tanel Mõistus

RE

238

Ago Kokser

174
116
101

5

Kaja Kallas

RE

234

Vladimir Velman

6

Leino Mägi

RE

201

Aivar Riisalu

7

Ago Kokser

KE

174

ERL

8

Marko
Mihkelson

IRL

153

Viljar Jaamu

18

9

Artur Talvik

EER

130

Arvo Sirendi

13

Ülle Kiviste

10

ÜK

130

Keila linnapeade valimistulemus

Hääled
Eestis
2011

SDE

1

Leo Kunnas

Valimistulemused
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eestis ja Keilas
aastatel
2011Isamaa
ja 2007
Erakond
ja Res Publica Liit

EER

Tanel Mõistus

10

Eesti Reformierakond

Erakondade suurimad
hääletoojad Keilas

Konstitutsioonierakond
Eesti Vasakpartei

Hääled
Keilas
2011

Üksikkandidaadid

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid
Eestimaa Rahvaliit

Hääled
Keilas
2007

Eesti Iseseisvuspartei
Vene Erakond Eestis

Eesti Reformierakond

Erakond Eesti
Kristlikud
Demokraadid

KOMMENTAAR

Kokku

Keila linn

Ülle Kalvik

Tanel Mõistus

503

238

Üksikkandidaadid

Leino Mägi

503

201

Leo Kunnas

130

Ago Kokser

261

174

Siiri Sisask

24

Mati Õunloo

135

66

Aare Siir

4

24

Hea villa õpituba HarjuEesti
Keskerakond
Sotsiaaldemokraatlik Erakond maa Muuseumis

Harjumaa Muuseumis toimub
Kuidas jäi valimistulemusega rahule Keila
laupäeval, 12. märtsil kell 11 taas
linnapea Tanel Mõistus:
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Hea villa õpituba, mille viib läbi
Eesti Reformierakond

Jäin valimiste tulemusega rahule. 503 häält on väga hea tulemus, kuid Riigikokku sisse saamiseks sellest minul ei piisanud.
Erakond
Rohelised
Samas teeb rõõmu Kaja Kallase
tugevEestimaa
tulemus (7153
häält) ning
Reformierakonna ülekaalukas võit nii ringkonnas kui riigis tervikuna. Usun, et Eesti saab asjaliku ning toimiva riigikogu ja valitsuse.
Konstitutsioonierakond
Tänan kõiki toetuse eest, kes
hääletasid minu ja Reformierakonna
nimekirjas kandideerinute poolt!

MTÜ Hea Villa Selts.
Õpituba juhendavad Riina
Paisu, Merike Palm ja Julika
Roos. Teemadeks on: lambavill
ja selle omadused, villa eeltöötlus, kraasimine ja kammimine,
ketramine voki ja kedervarrega, haspeldamine ja lõnga kerimine. Antakse praktilisi näpunäited ja õpetatakse töövõtteid
kaasaegsetel käsitöötarvikutel.
Samaaegselt on avatud Hea
Villa näitus, mida saab vaadata
kuni 27. märtsini.
Osalemine muuseumi piletiga. Enda voki, kraasid või muud
villatöölemise vahendid ning
lambavilla võib võimaluse korral kaasa võtta!
Õpitoa läbiviimist toetab
Eesti Kultuurkapital.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

IRL - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond,
RE - Eesti Reformierakond, KE - Eesti Keskerakond, VEE- Vene Erakond Eestis,
EI - Eesti Iseseisvuspartei, ERL - Eestimaa Rahvaliit, EKD - Erakond Eesti
Kristlikud Demokraadid, ÜK - Üksikkandidaadid, KoE - Konstitutsioonierakond,
EVP - Eesti Vasakpartei

KEILA
KOOL

Erakond Eestimaa Rohelised

Eesti Vasakpartei
Erakond

Isamaa ja Res Publica Liit

Väikeklassid ehk õpiraskustega laste klassid Keila
Koolis
Erakond Eestimaa Rohelised

riina kink

PÕHIKOOLI ÕPPEJUHT

Keila Kool on Harjumaal üks väheseid koole, kus töötavad lisaks
tavaklassidele ka väiksema õpilaste arvuga õpiraskustega laste
klassid. Läbi aegade on käibel
olnud erinevaid nimetusi: logopeediline klass, tasandusklass,
kehtiva Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi õpiraskustega laste klass. Keila Koolis on
meil käibel lihtne ja lühike sõna
väikeklass.
Esimesed
õpiraskustega
laste klassid avati Keila koolis
juba 1968. aastal. Püüame aidata lapsi, kellel on raske suures
kollektiivis keskenduda, kes on
aeglasemad või vajavad rohkem
individuaalset
juhendamist.
Väikeklassi suuname õpilasi nõustamiskomisjoni otsuse

alusel, eelnevalt konsulteerime
erialaspetsialistidega. Nendel
õpilastel vajavad korrigeerimist
erinevad tunnetusprotsessid ja
tegevusvaldkonnad: psühhomotoorne areng, tajud, tähelepanu,
mälu, kõne, mõtlemine, suhtlemine ja tunde- , tahtevaldkond,
tööharjumused jm.
Väikeklassi õpetajaks on eripedagoog või vastavad kursused
läbinud õpetaja ning klassis on
kuni 12 õpilast. Õpetaja valdab
spetsiaalseid õpetamise võtteid ning erimetoodikat, oskab
arvestada klassi omapära ja
õpilaste vaimseid võimeid. Väikeklasside töö põhineb kooli
õppekaval, mis lähtub riiklikust
põhikooli õppekavast. Lisaks
toimuvad 1.-3. klassis kõneravi, rütmika- ja korrektsioonitunnid, 4.-6. klassis logopeedia
tunnid, logopeedilist abi saavad

õpilased ka 7.-9. klassis.
Väikeklassis on oluline õpilaste aktiviseerimine ja õpioskuste kujundamine. Aktiviseerimine eeldab õpilaste arengule
vastavat tegevuste valikut: jõukohast õpitegevust, rohket näitlikkustamist, piisavat kordamist, konkreeset ja arusaadavat
eesmärgiseadet, õpilastele eduelamuse pakkumist, pidevat
stimuleerimist. Rohkem lähtutakse praktiliste tegevuste prioriteetidest, millele lisanduvad
teooria jõukohased elemendid.
Õpetamistempo on aeglasem, kasutatakse mitmesuguseid lisamaterjale õpitu kinnistamiseks, vajadusel lihtsustatakse
õppetekste ja suurt tähelepanu
pööratakse kordamisele. Etteantud skeemide abil õpitakse
üheskoos lahendama tüüpülesandeid. Mahukas materjal jao-

tatakse väiksemateks osadeks,
mõisteid ja valemeid omandatakse ühekaupa. Kui õpilasel on
võimalus õppida temale jõukohases õpikeskkonnas ja sobivas
õpitempos, siis suudab ta ladusalt lõpetada põhikooli.
Kõige parem on, kui me saame õpilast aidata juba võimalikult varases koolitee alguses.
Keerulisemaks muutub lugu
siis, kui õpilane jõuab meile nt
viiendas-kuuendas klassis, kus
sagedasti on õpiraskus ja käitumisraskus omavahel väga läbi
põimunud. Siinkohal püüame
esmalt aru saada, kumb on primaarne. Käitumisraskus ei ole
põhjuseks, et õpilane õpiks väikeklassis.
Väikeklassi õpilasel on õigus
sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel. Lähtudes
õpiraskuse spetsiifikast on vas-

tava õppeaine lõpueksamikomisjoni põhjendatud otsusel
lubatud põhikooli lõpueksami
eksamitöid hinnata hindega «3»
ka juhul, kui punktide arv on
väiksem kui vastava lõpueksami
hindamisjuhendis ette nähtud,
kuid saavutatud on vähemalt 35
protsenti võimalikust punktide
arvust.
Väikeklass ei ole suletud süsteem. On õpilasi, kes on väikeklassist tuge saanud ja jätkanud
õpinguid tavaklassis. Tähtis on
koostöö eri õpetajate, tugispetsialistide ja õpilaste vahel,
samuti kokkulepped lastevanematega ja nende nõustamine.
Koolis on võimalus abi saada
psühholoogidelt, sotsiaalpedagoogilt ja sotsiaaltöötajalt. Tugiõpe annab tulemusi vaid siis,
kui kodu ja kool üheskoos õpilast toetavad.

Konstitutsioonierakond
Eesti Vasakpartei
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venekeelne veerg

Kuritegevus Keilas on langeva loomuga Сегодня в номере
Aasta 2010 on ammu selja
taha jäetud ning paras aeg on
vaadata möödunud aasta politseistatistikat.
Positiivse külje pealt saab
välja tuua selle, et registreeritud kuritegude arv on alates 2008. aastast langenud.
Majanduslangus andis 2010.
aasta algul alust spekulatsioonideks, et üldine kuritegevus
tõuseb, kuid hetkel saame väita vastupidist. 2010. aastal registreeriti Keilas 183 kuritegu.
Ainus, millega politsei ei saa
rahule jääda, on kuritegude
avastamise protsent – 2010.
aastal 183st 66 ehk 30,1 %.
Kuritegude üldlõikes andsid tooni varavastased 62,4%,
avaliku rahu vastased 14% ja
isikuvastased kuriteod 10,7%.
Aastatega võrreldes on vähenenud varavastaste ja tõusnud avaliku rahu vastaste
kuritegude arv. Varavastastest
kuritegudest on omakorda
tõusnud vargused keldritest ja
eramust. Õnneks ei ole numbrid väga suured, kuid võiksid
olla veel väiksemad. Siinkohal
on vajalik elanike ja politsei
tihe koostöö.
Väärtegude juures on suur
osakaal
liiklusrikkumistel.
Liiklusrikkumiste kasvu taga
on asjaolu, et seoses liikluses
hukkunute arv suurenemisega tõstis politsei 2010. aastal
märkimisväärselt
kontrolli
maanteedel. Õnneks Keila linnas on hukkunute arv null.
Tubli töö on tehtud linnapildis, kus alkoholiseaduse
vastu rikkujaid on varasemaga
võrreldes vähemaks jäänud.
Väärtegusid pandi eelmise
aasta jooksul kokku toime
943, milles 144 olid osalised
alaealised. Enamik neist olid
alkoholiseaduse ja tubakaseaduse rikkumised. Politsei

Tähelepanu,
ettevõtja!
Vastavalt Majandustegevuse registri seadusele §
26 peab ettevõtja esitama
haldusorganile, kellele
esitati registreerimistaotlus, iga aasta 15.aprilliks
kinnituse registreeringu
õigsuse kohta juhul, kui
ettevõtja registreerimisest
või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel
on möödunud rohkem kui
kolm kuud.Ülalnimetatud kohustuse täitmata
jätmise korral peatatakse
registreering majandustegevuse registris alates
01.05.2011.a. Registreeringu õigsuse kinnitamise
eest ei tule tasuda riigilõivu.
Info veebilehel
http://mtr.mkm.ee ja
Keila Linnavalitsuse
telefonil 6 790 723.

Kuritegude registreerimine ja
avastamine
2008

2009

2010
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189
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• Võrreldes 2009 aastaga on 2010 aastal vähenenud varavastased, liiklusja narkokuriteod
• Kasvanud on avaliku rahu vastased kuriteod (§ 263,266,274)
üheks prioriteediks on ja jääb
alaealiste väär- ja kuritegude
avastamine. Seega ka sellel
aastal pannakse suurt rõhku
alaealiste suitsetamisele ja
alkoholi tarvitamisele koolide
juures ja teistes avalikes koha-

tades. Oleme tähelepanelikud
liikluses ka sellel, 2011. aastal.
Kui Teil on täiendavat informatsiooni õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute
kohta, palume edastada see
Keila linna konstaablitele An-

nika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@politsei.
ee, Timo Suslovile 6124589
või elektronposti aadressil
timo.suslov@politsei.ee
Timo Suslov

Päästeameti teated
Päästeamet kuulutab välja
loominguvõistluse “Õnnetus
hüüab tulles!”
Päästeamet korraldab karikatuuri-, koomiksi ja animatsioonivõistluse “Õnnetus hüüab
tulles!”. Konkursile saavad oma
töid esitada nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Konkurss toimub kahes vanuserühmas. Alates 16. eluaastast
saab esitada karikatuure teemal
“Õnnetus hüüab tulles!” ning alates 6. eluaastast õpetlikke koomikseid ja animatsioone teemal
“Mina - õnnetuste ennetaja”.
Konkursi patroon on Heinz
Valk, kelle arvates võimaldab
karikatuur elu valupunkte rõhutada, kujutades olukorda võimendatult. “Inimeste elus käivad
traagika ja huumor sageli käsikäes ja ka selline tõsine asi, nagu
õnnetuste ennetamine, saab
käia läbi absurdi ja koomika”, ar-

vab vanameister.
Parimad tööd kuulutatakse
välja 27. mail Tartus uues Ahhaa
keskuses, kus saab vaadata 4D
kino ja nautida enneolematuid
teadusatraktsioone.
Võitjatele on väärt auhinnad
välja pannud paljud toetajad. Auhindadeks on nutitelefon, sülearvuti, ekstreemspordi kaamera,
matkavarustus, seiklusmatk ja
palju muud.
Kõige tabavamaid töid kasutatakse edaspidi tule- ja veeohutuse ennetustöös ning neid
esitletakse Päästeameti meediakampaaniaid toetavatel internetilehekülgedel või jagatavates
teavitusmaterjalides.
Võistlustöid ootame hiljemalt
6. maiks 2011 e-posti aadressil
rescue@rescue.ee. Neid võib
tuua ka Päästeametisse aadressil Tallinn, Raua 2 või viia lähimasse päästekomandosse.

Konkursi täpsem info ja reeglid:
www.rescue.ee.
päästeamet
4. märtsil kell 7.20 teatati Häirekeskusele õnnetusest raudteel
Ülemiste peatuse lähedal. Päästjate ja kiirabi kohale saabudes
selgus, et keskealine mees oli
reisirongi alla jäänud ja saadud
vigastuste tõttu suri kohapeal.
Sündmuse asjaolude selgitamisega tegeleb politsei.
5.märtsil kell 2.28 teatati tulekahjust Harku vallas Harkus, kus
päästjad kustutasid kalatööstuse
juures põlema süttinud sõiduautot.
5.märtsil kell 2.28 teatati tulekahjust Harku vallas Harkus, kus
päästjad kustutasid kalatööstuse
juures põlema süttinud sõiduautot.

Итоги выборов
Избирательная активность в
нашем городе составила
70%. Победила на выборах
Партия реформ, которая набрала 39% голосов, на втором месте – Исамаалийт и
РесПублика – 20% голосов,
на третьем месте в нашем городе – центристы (17%).
Социал-демократы набрали
14% голосов городских избирателей. (стр 1, 3)
Успехи молодых музыкантов
На музыкальном конкурсе в
Сауэ, который состоялся 19го февраля, учащиеся городской музыкальной школы заняли много призовых
мест. Первые места заняли
Пярле Паалароос (по классу
флейты) и Каспар Магнус
Пауксон (по классу кларнета). Удачно выступили и молодые саксофонисты. В
жюри конкурса были преподаватели Таллиннской музыкальной школы и училища им. Георга Отса. (стр 6)
Количество правонарушений уменьшается
Подведены итоги работы полиции за прошедший год. В
первую очередь, необходимо
отметить, что, начиная с
2008 года, количество зафиксированных правонарушений постоянно уменьшается.
Незначительный
подъем был зафиксирован в
начале 2010 года. Это можно
объяснить
нестабильной
экономической ситуацией, в
целом. Но на конец года ситуация стабилизировалась.
В 2010 году было зафиксировано 183 правонарушения,
процент раскрываемости –
30,1%. И это, по мнению полиции, требует внимания и
исправления. Самое большое количество правонарушений – это кражи (62,4%),
затем идут нарушения правопорядка (14%) и преступления против личности
(10,7%). Более подробный
отчет о работе полиции в
прошедшем году в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 4)
Будь человеком - неси
ответственность за своего домашнего любимца!
Создайте своему любимцу
достойную для проживания
жизнь и не дайте ему пре-

вратиться в драчливого кота
с разорванным ухом. Для
предотвращения ситуации,
связанных появлением у домашних любимцев нежелательного потомства, Эстонское
Общество
Защиты
Животных (ЭОЗЖ) в сотрудничестве с Royal Canin проводит этой весной кампанию
по стерилизации/кастрации
домашних любимцев. В кампании участвуют несколько
ветеринарных клиник по
всей Эстонии .Основной
упор будет делаться на стерилизации/кастрации кошек и котов, но некоторые
клиники проводят и стерилизацию/кастрацию собак.
Для участия в кампании
ознакомьтесь с условиями и
зарегистрируйтесь на сайте :
www.loomakaitse.ee
или
либо по телефону ЭОЗЖ 55
505 009. (стр 2)
Продолжаются
Кейлаские лыжние дни
В воскресенье определились
победители открытого лыжного чемпионата. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсмена. В
командном зачете больше
всего пунктов набрала команда «Hole In One». Следующий этап Кейласких лыжных дней – Кейский спринт
- состоится 12 марта. Спринтеры будут соревноваться на
дистанциях 500 м и 1,2 км в
свободном стиле. Информация и регистрация на домашней странице www.
spordiklubivask.weebly.com.
(стр 6)
Доход от продажи квот
3 марта правительство одобрило продажу квот на выбросы
углекислого
газа
японской корпорации в количестве 5,5 млн. единиц.
Доход от продажи будет распределен между самоуправлениями для инвестиций в
энергосберегающие проекты. Среди получателей этих
средств и Кейлаский Оздоровительный центр. После
выполнения запланированных работ должно уменьшиться общее потребление
энергии зданием, что, в свою
очередь, повлияет на количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Помимо
прочего, инвестиции также
поспособствуют созданию
новых рабочих мест. (стр 3)
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Muutused Keilas jätkuvad
Keila Hariduse Sihtasutuses
Veebruarikuu Keila linnavolikogu istungil
avaldati umbusaldust volikogu esimehele
Andrus Loogile ning rahanduskomisjoni
esimehele Doris Matteusele. Sel teisipäeval toimus Keila linnavalitsuse istung, kus
kutsuti samad isikud tagasi Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogust.
keila leht
leht@keila.ee

Lisaks Andrus Loogile ja Doris Matteusele kutsus linnavalitsus sihtasutuse nõukogust
tagasi samuti algusest peale
Keila Kooli rajamise juures
olnud akadeemik Peeter Tulviste ning kogenud koolijuhi
Helmer Jõgi. Nende asemel
nimetati sihtasutuse nõukogu
liikmeteks Keila kunagise linnapea Leino Mägi, Keila linnavolikogu keskerakondlasest
liikme Ago Kokseri ning valimisliidu nimekirjas volikokku
valitud Jaan Murdla.
Keila Leht küsis kommentaari sihtasutuse nõukogu esimehelt ja linnavalitsuse liikmelt Enno Felsilt ning samuti
linnavalitsuse liikmelt, SDE
Keila osakonna esimehelt Ahti
Noorelt. Paraku ei vastanud
Keila Lehe küsimustele keskerakondlane Ago Kokser.

Enno Fels
Mis põhjusel tegid ettepaneku nõukogu liikmete tagasikutsumiseks?
Peeter Tulviste ja Helmer Jõgi
andsid nõukogu liikmetena
oma panuse Keila kooli hariduselu korraldamisel, mille
eest neile tõsine tunnustus
ning tänu! Seda enam, et
nõukogu töö ei ole tasuline.
Mõlemad on aga väljastpoolt

Keilat ning nende ajalimiit on
suhteliselt piiratud. Sellest
lähtuvalt tekkiski nende endiga vesteldes praegune nõukogust lahkumise otsus. Andrus
Loogi ja Doris Matteuse tagasikutsumise tingis aga nende
umbusaldamine volikogu enamuse (sealhulgas oma erakonnakaaslaste) poolt. Võin vaid
lisada, et tegeliku umbusalduse tekkimise protsess oli tunduvalt pikem ning mahukam
kui seda väljendas konkreetne
volikogu otsus. Tänan ka neid
seni tehtu eest, küll aga edasine koostöö oleks üsna keeruline.
Uuteks nõukogu liikmeteks
määratud Jaan Murdla, Ago
Kokser, Leino Mägi said tugeva
mandaadi Keila linnavolikokku
ning esindavad erinevaid poliitilisi jõude. Keila Hariduse
Sihtasutuse töö muutub sellest vaid tõhusamaks, kindlasti
ka avatumaks.
On kuulda olnud, et nn uues
koalitsioonis on taas avatud
arutelu teemal, kas muusikakool saab uued ruumid
uue koolimaja veel valmis
ehitamata tiivas. Kas koolimaja ehitus ikka jätkub ning
muusikakool saab uued ruumid, nagu volikogu eelmisel
suvel otsustas?
Parima hariduse andmine on
vaieldamatult meie kõigi ühine

eesmärk! Loomulikult peavad
sellele emotsionaalsele soovile
järgnema realistlikult selged
otsused, seda nii hariduselu
korraldamisel kui koolimaja
ehituse jätkamisel.

Ahti Noor
Mis oli nõukogu liikmete tagasikutsumise põhjuseks?
Samu isikuid umbusaldati volikogus ning volikogus umbusaldamine on ka Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogust
tagasi kutsumise ajendiks.
Nagu näha, kuulub SDE ka
nn uue koalitsiooni. Kas koolimaja ehitus jätkub?
Koolimaja ehitus kindlasti jätkub ning kindel eesmärk on
koolimajale ikka puuduv tiib
valmis ehitada!

Doris Matteus ja Andrus Loog

foto: valdur vacht

ago kliimson
keila linnavolikogu liige
keila kultuurikomisjoni liige

Vastus esimesele küsimusele
on: Keila linn vajab muutusi
juhtimises ja paljudes eluvaldkondades.
Küsimuse teise poole vastus on pikem. Volikogu istungile eelnenud laupäeval oli nn.

tulevase koalitsiooni koosolek,
kus arutati edaspidiseid Keila linna arengu perspektiive.
Tõstatasin ka küsimuse Keila
linna laste treenerite sotsiaalsest olukorrast ja selle kiire
parandamise olulisusest. Siinkohal ei hakka ma kirjeldama
inimeste olulisusest, kes tegelevad meie järelkasvuga.
Minu jaoks on täiesti vastu-

Lühidalt
Päästeamet kutsub kontrollima
kanalisatsioonikaevude ja tuletõrje veevõtukohtade ohutust
Päästeamet kutsub kohalikke
omavalitsusi, ettevõtteid, asutusi
ja eraisikuid kontrollima, kas nende territooriumil olevad tuletõrje
veevõtukohad, kanalisatsioonikaevud või muud ohtlikud augud
on kindlalt suletud ja tuletõrje
veevõtukohad tähistatud.
Viimastel kuudel on sagenenud traagilised õnnetusjuhtumid,
kus inimesed kukuvad lahtisesse
tuletõrje veevõtukohta või kanalisatsioonikaevu ja hukkuvad.
24. veebruari õhtul sai surma
Kehtna vallas Rõue külas kaevu
kukkunud eakas mees. 23. veebruari pärastlõunal sõitis viieaastane laps Põlva maakonnas Räpina vallas Ruusa külas kelguga
endisesse kaaneta tuletõrje veevõtukohta ja hukkus. 26. jaanuaril sai Pärnus surma tühermaal
kanalisatsiooniauku kukkunud
noor naine.

kommentaar

Andrus Loog:
Otsusest teha muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus võib selgelt lugeda, et RE ja
SDE võimuliit oma senisel kujul on tegevuse
lõpetanud. Samas puuduvad RE liikmetel,
kes praegustes kokkulepetes osalevad, igasugused erakonnapoolsed volitused. Väidetavalt ei ole uut koalitsioonilepet sündinud,
aga samas ei peeta kinni ka vanast. Käib
usin kohtade jagamine.
Miks oli vaja algust teha Keila Hariduse
SA nõukogu liikmete vahetusega? Poliitika
poliitikaks, aga akadeemik Peeter Tulviste
ja pikaaegse koolijuhi Helmer Jõgi väljavahetamine ei teeni küll kuidagi eesmärki teha
parimat kooli. Lisaks neile vahetati välja inimesed, kes on algusest peale seisnud kooli
ehitamise, SA idee ja kooli depolitiseerimise
eest.
Kooli ehitamine on olnud keeruline protsess. Ka otsused olid tihti rasked. Siiski olid
nad vajalikud, sest ilma neid tegemata ei

oleks Keila uut kooli saanud lähema 5-10
aasta jooksul. Viimane tähtis otsus oli muusikakooli ehitamine D korpusesse. Sellele
eelnes palju vaidlusi, mille käigus jõuti kõiki
pooli rahuldava lahenduseni. Muusikakool
saab eraldi saalid nii harjutamiseks kui ka
kontsertideks. Samas on selge, et D-korpuse
ümberprojekteerimisega lisandus pinda, mis
tähendab ka ehituse kallimaks muutumist.
Samuti nõuavad muusikakooli ruumid erilisi
lahendusi akustikale ja heliisolatsioonile.
Kuigi nõukogu esimees näib olevat oma
arvamust muutnud, leian mina endiselt, et
otsus ehitada koolimajja Tervisekeskuse
kõrvale kahe olümpiamõõtmetega korvpalliväljaku asemele muusikakool oli üks viimaste aastate paremaid. Kusjuures tuleb ka
korvpalliväljak ja muud spordisaalid, lihtsalt
mõistlikumas mastaabis. Pealegi, taaskord
kehtib see, et kui me ei ehita muusikakooli
praegu, ei ehita me seda järgneva 5-10 aasa
jooksul. Selleks puudub lihtsalt võimalus.

Miks ma ei hääletanud
Mitmed aktiivsed Keila linna kodanikud
on minult küsinud, miks ma kirjutasin alla
avaldustele, millega algatati umbusaldus
Keila linnavolikogu esimehele hr. Andrus
Loogile ja Keila linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehele pr. Doris Matteusile,
aga 22. veebruari volikogu istungil ei osalenud antud küsimuste hääletamises.
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võetamatu olukord, kus Keilas
huvialategevuses valitseb ääretu ebaõiglus. Meie nn. tulevase
koalitsioonipartneri liidri Leino Mägiga arutledes ei näinud
ma teda probleemi mõistvat.
Soovisin tulevase koalitsioonilepingu sisulist arutelu ja
nimetatud probleemi lähimas
tulevikus likvideerimist, aga
ma ei näinud vähimatki soovi
selle teemaga lähiajal üldse tegeleda. Eelnevalt toodud probleem oli üks põhjustest, miks
ma kandideerisin Keila linnavolikokku.
Taustaks
Muusika hariduses (muusikakool) osaleb Keilas natuke üle
100 lapse ja linnapoolne toetus
on tugevasti üle 200 000 euro,

millest lõviosa moodustavad
palgad. Kultuurimaja täiskasvanute rahvatantsuringidel ja
täiskasvanute koorilaulukollektiividel on juhendajad Keila
linna eelarvest tuleval palgal,
aga laste treeneritele ei peeta
vajalikuks palka maksta ja sotsiaalseid garantiisid anda, kuigi sporditegevuses osaleb üle
500 lapse.
Keila linna eelarvest treeneritele palga maksmiseks on
vaja raha kõigest suurusjärgus
100 000 eurot aastas.
Mis põhjusel valitseb Keilas
juba 13 aastat selline olukord,
kus üks huviala on eelistatum
kui teine ning täiskasvanute
huviala tegevuse toetuseks on
Keila linnal võimalus palka
maksta, aga laste sporditege-

vuseks ei ole. Ma ei soovi, et
muusikakoolilt ja täiskasvanute huvialategevuselt raha ära
võetaks või seda isegi vähendatakse, ma soovin, et see ebavõrdsus likvideeritakse. Selle
probleemi olemasolu on tunnistanud nii hr. Andrus Loog
kui ka pr. Doris Matteus.
Meil viidatakse masule ja et
raha ei ole. Raha ei ole kunagi mittevajalikele ja tühistele
asjadele! Kas peetakse tervelt
500 lapse sportlikku kasvatamist ebaoluliseks ja tühiseks
ettevõtmiseks? Kas eeldatakse, et Keilas käib treeneriametiga automaatselt kaasas ka
äriline tegevus ja küll saavad
ise hakkama?
On, mille üle kaaluda, kas
hääletada või mitte.

Eriti ohtlikuks teeb olukorra
see, et maapind on lumega kaetud, lahtised avad märkamatud
ja inimene võib auku pahaaimamatult sisse jalutada, nagu
juhtus naisega 2. veebruaril Tartumaal Ülenurme vallas Täsvere
külas, kui ta elektrikapi juurde
jõudmise asemel vana karjalauda juures tuletõrje veevõtukohta sisse kukkus. Et tal oli telefon
kaasas, sai ta päästjad appi kutsuda ja jäi ellu.
Ehkki paljud endised tuletõrje veevõtukohad ei ole täna
kasutuses, tuleb maaomanikul
sellest hoolimata ohutus tagada.
3. märtsil kukkus 9-aastane tüdruk läbi pehkinud kaevukaane
tuletõrje veevõtukohta PärnuJaagupis, kuid pääses õnneks
vigastusteta.
Lahtised kaevud on ohtlikud
ka lemmik- ja metsloomadele.
6. märtsil tõid päästjad Tallinnas
kanalisatsioonikaevudest
välja kaks koera. Üks neist kukkus
auku Pirital Pääsusilma teel ning
teine Lasnamäel Liikuri ja Smuuli tee ristmiku lähistel. 1. märtsil
kukkus koer Tallinnas Kadaka
teel kolme meetri sügavusse kanalisatsioonikaevu. 15. veebruaril
oli koer mitu tundi Lasnamäel
Katleri tänava kanalisatsioonikaevus. Möödunud aastal kukkus
metskits kanalisatsioonikaevu
Tabasalus Sütevaka teel. Päästjad aitasid loomad välja ja andsid
info lahtistest kaevudest Tallinna
linnaosavalitsustele ja Harku vallavalitsusele.
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vaba aeg

Keila noored saavutasid Loode –
Eesti muusikakonkurssidel häid kohti
Loode – Eesti puupuhkpilliõpilaste
konkursil Sauel
teenisid Keila muusikakooli õpilased
mitmeid häid kohti.
keila muusikakool
19.veebruaril toimunud konkursilt tulid esimese kohaga tagasi flöödiõpilane Pärle Paalaroos (õp. Tiina Hunt) ning
Andres Teppo klarnetiõpilane
Kaspar Marcus Paukson. Ka
teine Andres Teppo klarnetimängija Raiko - Henry Heinla
esines edukalt saavutades II
koha. Saksofonil sai õpetaja
Liis Mäevälja õpilane Elisabe-

th Pae II ning Tähte Paalaroos
III koha. Tublide esitluste eest
märgiti lisaks ära Helge Oserovi flöödiõpilased Maarja Triise
ning Hanna – Ita Kask
ning Liis Mäevälja
õpilane Andre Puusepp saksofonil. Klaveril saatsid õpilasi Pille
Metsson, Pille Parm ning Tiina Kalvet.
26.veebruaril Tabasalus toimunud Loode – Eesti vaskpuhkpillide konkursil saavutasid Keila muusikakooli õpilased
kolm III kohta. Metsasarvel
Rait Eriksoni õpilane Hannes
Hiie ning Valdo Rüütelmaa õpilased Oskar Suuresaar tuubal
ning Richard Robin Paukson
trompetil.
Loode-Eesti klaveriõpilaste

kahe noorema vanuserühma
konkursilt Keila Muusikakooli saalis jäeti Keilasse esikoht,
kolm teist kohta ning kolm diplomit.
2.märtsil toimunud konkursil saavutas

kuni 10-aastaste õpilaste vanuserühmas, kus osales kokku 27
noort pianist, I koha Keila muusikakooli 3. klassi õpilane Katariina Loog (õpetaja Eva Teppo).

II koha sai Theodor Teppo (Keila Mk 1. klass, õp.Eva Teppo),
diplomi etüüdi hea esituse eest
Triin Kurm ja Valeria Fjodorova
(mõlemad Keila Mk 4. kl. õp.
Ada Kiisk).
11 - 12 aastaste õpilaste vanuserühmas, kus oli 15 osalejat,
saavutasid II koha Hannamari
Vaher (Keila Mk 6. klass, õp.
Pille Parm) ja Karl Reimand
(Keila Mk 4. klass, õp. Tiina Kalvet). Diplomi etüüdi
hea esituse eest pälvis Anete
Juurik (Keila Mk 3. klass, õp.
Tiina Kalvet).
Konkursi žüriisse kuulusid Tallinna Muusikakeskkooli
õpetajad Maigi Pakri ja Eike
Sild-Neeme ning Georg Otsa
Muusikakooli õppejõud Ülle
Sisa.

SPORT

Keila lahtistele
meistrivõistlustele
järgneb Keila sprint
SK VASK
SKVASK@HOT.EE

Pühapäeval selgitati Keila
meistrid suusatamises. Terviseradadel toimunud Keila lahtistel meistrivõistlustel osales kokku 129 võistlejat.
Oma vanusegruppide parimad olid Robert Tarlap, Karoliine Olle, Lizette Tarlap,
Jüri Kovaljov, Cristian Anton,
Robert Klen Mõistus, Triinu
Tee, Sirli Metsamäe, Mariliis
Odamus, Grete Saar. Võistkondlikus arvestuses teenis

enim punkte Hole In One
(Siim Vinter, Aare Heinla ja
Karl Lell) teise koha teenis
Team TT ning kolmanda Sopsu - Tooma.
Järgmise võistlusena on
12.märtsil Keila Spint. Võistlusdistantsidel 500m kuni 1,2
km võetakse omavahel mõõtu vabastiilis. Sarja viimane
võistlus on 20. märtsil toimuv
Keila kevadvõistlus.
Info ja registreerimine
aadressil skvask@hot.ee või
kodulehelt www.spordiklubivask.weebly.com.

Keila Noortekeskus kuulutab välja
registreerumise juunikuus toimuvasse

TÖÖLAAGRISSE

Oodatud on Keila noored vanuses 13 – 17. Registreerimine
toimub elektrooniliselt ajavahemikus 14.-18. märts. Kõik
vajalikud vormid ja info on leitavad noortekeskuse
kodulehel www.keilanoortekeskus.ee.

foto: erakogu

kogudus

Leerikool ja laste ristimise
püha Keila Miikaeli koguduses
marek roots
KOGUDUSE ÕPETAJA

1. aprillil alustab Keila Miikaeli koguduses taas kevad-suvine leerikool. Oodatud on kõik
huvilised alates 15. eluaastast
(ülemist vanusepiiri pole!).
Tunnid toimuvad igal reedel
18.00-20.00 kogudusemajas
(Paldiski mnt 2).
Leerikoolis omandatakse
esmased teadmised kristlusest ning valmistutakse koguduseliikmeks
saamisele.
Leerikursus koosneb kolmest
osast: loengud-arutelud, väike
kodutöö ning osalemine pühapäevastel jumalateenistustel.
Leeriõnnistamine annab ühtlasi õiguse ristida oma lapsi,
olla ristivanemaks ning lasta
laulatada oma abielu.

Pidulik
leeriõnnistamine
(konfirmatsioon) toimub 12.
juunil Keila Miikaeli kirikus.
Pühapäeval 26. juunil kell
11.00 toimub laste ristimise
püha. Sel päeval on kirikusse oodatud kõik lapsed, keda
nende vanemad soovivad lasta ristida. Lapsevanemad, kel
on selline soov, kuid kes ise
pole veel koguduse liikmed,
võiksid kasutada võimalust
tulla leerikooli. Samuti need,
kes oleksid valmis hakkama
ristivanemateks. Täpsem info
ristimise ja ristimispüha kohta Miikaeli koguduse õpetajalt
(tel 51931501 või e-post: keila@eelk.ee). Oma soovist last
või lapsi ristida palume teatada hiljemalt 21. juuniks. 2010.
aastal toimunud laste ristimispühal ristiti kokku 23 last.

KEILA LINNALAAGER

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.

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega

INFOLETI ADMINISTRAATORI
Eeldame kandidaadilt:
* väga head suhtlemisoskust
* head pingetaluvust ja erinevate
situatsioonide
lahendamisoskust
* ausust, täpsust ja korrektsust
* head arvuti kasutamise oskust

Omalt poolt pakume:
* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 21. märtsiks aadressil
personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

OÜ Konstaleks müüb

Kütte
graanuleid
1 kott 15kg - 3
Alates tonnist 175
Transpordi võimalus
56577230

Massaaž
kogu perele
Nuga Best

2

Massaaž tugitoolis - €
Massaaž voodis - 3€
Keila, Keskväljak 12a
E-R - 10 -18
L - 10 - 14

Sanitaartehnilised
tööd ühistule!
KÜTTESÜSTEEMID
küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
küttesüsteemide projekteerimine
küttesüsteemide tasakaalustamine
küttesüsteemide läbipesu
soojusvahetite keemiline läbipesu
soojusõlmede paigaldus
VESI JA KANALISATSIOON
veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
kanalisatsioonipüstikute ehitus ja renoveerimine
veearvestiste paigaldamine ja taatlemine

13 aastat ja 350 ühistut! Küsige pakkumist!
SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
656 37 55, 508 74 35
www.seko.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
HAAPSALU KUNSTIKLUBI
NÄITUS
2.märts – 15.aprill
Keila Kultuurikeskuses

teater
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 €
Keila kultuurikeskus
“ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.aprill kell 19:00
Pilet: 10/8€
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA SPRINT
12.märts
Keila terviserajad
SK Vask
KEILA KEVADVÕISTLUS
20.märts
Keila terviseradadel
SK Vask

muud üritused

AVATUD USTE PÄEV
ERAKOOLIS LÄTE
11.märts kell 15:00 - 21:00
Erakool Läte

kl 10.00 – 13.00. Hiirekese Mängutoas Haapsalu mnt 31, Keila.

MÜÜDIMURDJAD: “KOOL
KOGUKONNA SÜDAMEKS”
11.märts kell 19:00
Erakool Läte

Paastuaja 1. pühapäev
(Invocavit)
13.märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

KEILA KOOLI MOESHOW
“EDEVUSE LAAT”
11. märts kell 19:00 - 21:30
Keila kool
HEA VILLA ÕPITUBA
12. märts kell 11.00
Info tel. 6781668
Harjumaa Muuseum
LOENG “LAPSE TOITMINE
6.-12. ELUKUUL”
11. märts kell 10.00
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Tasu 2 eur perele,
tulla võib koos lapsega.
Hiirekese mängutuba
KANGASTELGEDE KURSUS
ALGAJATELE ESIMENE
TUND
12.märts kell 14:30
Craftcenteri Käsitöö Keskus
EMAKEELEPÄEV
16.märtsil kell 13.00
külas kunstnik-luuletaja Silvia
Kelle
Keila sotsiaalkeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti

kogudus

Vaimulik õhtu
16.märts kell 19.00.
Koguduse maja
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Ostan otse omanikult renoveeritud või uues majas 2-3-toalise korteri Keilasse. Korter võib
olla ahjuküttega. Tel. 56697421.
Perekond soovib soodsalt üürida 2-3 - toalise korteri või väikese maja Keilas. Tel. 5140437.

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 09.0017.00.
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 turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 150€ (2300,05.-)
ja puitbriketti 148€ (2315,70.-)
tonn (ümmargune). Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Ohtlike ja probleemsete
puude langetamine suurte kogemustega eksperdilt. Langetame raskesti ligipääsetavaid
ja keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutame köistehnikat
või tõstukit. Kindlustame puhta ja korrektse tulemuse. Tel.
56482680.
Müüa värsked seakondid
(kast - 20kg hinnaga 3€), sea
kamar (kast - 10kg hinnaga 5€).
Kojuvedu! Tellige ka valmistoodangut! Tel.53596544.

töö
Keila Lasteaed Miki pakub
tööd koristajale koormusega
0,5 kohta. Tööaeg 15.45 kuni
19.45. Täpsem info telefonil
6782692, 6790114.

….on elavate riik ja surnute riik

Leelo Piigile

ja sild nende vahel on mälestus…

ISA ja
VANAISA

Valja, tunneme Sulle kaasa

surma puhul.

Töökaaslased Keila Sipsiku

Perekond Leemets ja Raukas

lasteaiast

ISA
surma puhul

Südamlik kaastunne Guido

lahkumise puhul.

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

ISA
surma puhul.
“Krõlli” rühma lapsed koos
vanematega

Südamlik kaastunne

Evi
Eltermanni

Evi
Eltermanni

Avaldame sügavat

kaotuse puhul

kaastunnet lähedastele

Perekonnad Kivimägi, Nahkur,

Keila Kool

Kala ja Keerup

Avaldame sügavat kaastunnet

Sügav kaastunne Antile

Guido Eltermannile

perega venna

Segaansamblist

Evi
Eltermanni

Valjale kalli

Guido Eltermannile abikaasa

Juula, Heino, Urve, Endel, Varje

Mälestame

iga teelesaatmine kurb...
Sügav kaastunne õpetaja

Mälestame endist

abikaasa ja ema

Evi
Eltermanni

Iga lahkumine on raske,

kauaaegset õpetajat

Eltermannile lastega armsa

ja Ilmar endisest

Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas

Kuulutused
kinnisvara

Avaldame kaastunnet
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kalli abikaasa

Mati Rohtoja

lähedastele.

Evi
Eltermanni

Kolleegid ja õpilased

kaotuse puhul.

Anneli, Avo, Eva, Andrus,

Keila 1. keskkooli päevilt.

Segakoor Miikael

Anne, Lii

Südamlik kaastunne

Mälestame

Avaldame kaastunnet
Tiiu Välile abikaasa

Ottomar Väli

Ottomar Väli
22.11.1925 – 04.03.2011
Avaldame sügavat

kaotuse puhul

kaastunnet omastele.

KÜ Torn 48 elanikud

Keila Pensionäride Ühendus

surma puhul.

On lahkunud kallis abikaasa

Ottomar Väli
22.XI.1925 – 04.III 2011
Sügav kaastunne tütrele ja
pojale peredega

Teenus
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne) Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

Südamlik kaastunne

Kallis Lenne perega

Lennele isa

Südamlik kaastunne

Harry
Veesalu

ISA

surma puhul.

kaotuse puhul.

Puuetega laste päevahoid
koolivaheajal
(21.-25.03.2011).
MTÜ Töötahe koostöös Keila Sotsiaalkeskusega pakuvad
päevahoiuteenust vaimu- ja
liitpuudega kooliealistele lastele, ajavahemikul 21.-25. märtsil
(5 tööpäeva). Info ja registreerimine MTÜ Töötahe telefonil
6796688, 55576723 (Anna) või
kohapeal (Keila, Põllu 1).

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.
Loomakliinik Keskväljak 15
on avatud alates 5.märtsist
nüüd ka laupäeviti 11.00- 14.00.
Info tel 6588886.

Toomas ja Urve, Sergei ja Kai,

Perekond Kaasik

Neeme ja Tiia, Tõnu ja Ülle

Langetame pea tubli
naabrimehe

Mälestame head sõpra

Südamlik kaastunne armsa

ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Keila Lasteaiast Miki

Avaldame südamest kaastunnet
Elve`le ja Lenne`le lastega

Harry
Veesalu
mälestuseks ja avaldame
südamlikku kaastunnet
perekonnale.
Naabrid: Erik, Hüürünen,
Merilain, Parv, Valberg,
Paalberg

Kallis Lenne

Harry
Veesalu

abikaasa, isa, vanaisa ja
vanavanaisa

lahkunu perekonnale.

Harry
Veesalu

Leo, Evi, Ülo, Anne, Osvald

surma puhul.

ja Salme

Mart perega

ja avaldame kaastunnet

Avaldame kaastunnet Lenne`le ja lähedastele kalli

Harry Veesalu
surma puhul
Keila Linnavalitsus
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SELLE KUPONGI ESITAMISEL

CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!

-30%*

• ujula + jõusaal +
rühmatreening
• solaarium
• soolakamber
• infrapunasaun
KEHTIB KUNI 31.03.2011

 Suurim kohapealne valik rehve
 Sõidu- ja veoautorehvide müük
 Rehvivahetus, remont ja hoiustamine

*Kampaaniahindadele lisasoodustused ei laiene.
*Üks kupong kehtib ühele isikule.
*Kupongil olev soodustus arvutatakse täishinnast.

Palume aeg eelnevalt broneerida tel. 673 7637
www.tervisekeskus.eu

KÜSI ALATI MEIE REHVIPAKKUMIST!
AS Oru Äri, 1 km Keilast Õismäe suunas Tel. 6099555

Kohapeal tellijate vahel
läheb loosi kingitus!

Kutse esitlusele

Uus kataloog
kevad/suvi 2011!

Armas inimene!

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

19. märtsil kell 12-15 Keila
Kultuurimajas.

Kõiki ootab ees üllatus!

Info: 52 41 505,
helen.reis78@gmail.com

Täida kutse ja osaled
kohapeal loosimises.
Nimi
...................................................
Telefon
...................................................
e-mail
...................................................

KYTTEPOOD.EE

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Brikett 1.60€ / 10kg

B-kategooria

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

Pakume tööd!

Keila Tervisekeskus otsib oma meeskonda
tublit ja hakkajat

ÖIST PUHASTUSTEENINDAJAT

autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Kasuks tuleb eelnev töökogemus
puhastusteenindajana.
Omalt poolt pakume lisaks meeldivat
töökeskkonda ja sportimisvõimalust.
Kandideerimiseks palume saata CV kuni
14.03.2011 aadressile tervisekeskus@keila.ee.

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218
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Hinnad annavad pidutsemiseks põhjust!
Pabertapeet valikul
10,05 x 0,53 m

Universaalväetis
(kontsentraat)
Substral, 0,5 l

WC-pott Nordline

Kipsplaat Knauf Green 2.6

Mölluhind!!

Mölluhind!

Mölluhind!

Mölluhind!

109.37 kr, . €

51.48 kr, . €

Fiivervarrega
kirves
1000 g

-35%
Mölluhind!

1

79

rull
28.01 kr, . €/rull

-67%

6

99

vedelväetis õitsvatele
ja lehtdekoratiivsetele
taimedele

3

29

-37%

2- süsteemne,
tahavooluga 90°
istelauaga,
veeühendus alt

38

39

600.67 kr, . €

niiskuskindlam kipsplaat,
1200 x 2600 mm

-39%

2

35

-28%

m2
36.77 kr, . €, 7.33 €/plaat

Kõikides kauplustes üle Eesti uskumatult palju ainult OstuMölluks sisse toodud kaupa pööraste hindadega.
Kiirusta!

www.bauhof.ee
Kampaaniahinnad kehtivad 10.-20. märtsini 2011 või kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus. Allahindlusprotsendid on ümardatud.

