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Tänavune heakorrakuu hõlmab
palju huvitavat
Kooli
lõpuniehitamine
on küsimärgi all

Keila linna heakorrakuu kestab 25.märtsist 30.aprillini.
8.-13. aprill linn lilleliseks

Jäätmete kogumine
heakorrakuul

Ohtlike jäätmete
vastuvõtuajad.

Linn kaunistab lillekonteinerid
ja linnaväravad.

Aia- ja pargijäätmete
vedu Keila linnas (tasuline)
OÜ Makrokapital pakub ka sel
kevadel Keilas konteineritega
prahivedu konteinerid 10, 12,
15, 20 m3 suurustega.
Võimalus ka tellida väikeauto
mahtuvusega ~3 m3. Tellida
saab tel.5019685 või mati@
makrokapital.ee

Neljapäev 18.00-21.00. Laupäev 10.00-16.00. Infot saab
väravast valvuri käest. Vaata
lisaks web.keila.ee/17414
*Ohtlike jäätmete kogumispunktis ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ega ettevõtetelt. Asutused ja ettevõtted
peavad andma oma jäätmed otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.

28.-29. aprill - looduse
vahendamise koolitus
lasteaedadele ja koolidele Sagadi looduskoolis
Koolitus sisaldab ülevaate looduse vahendamise teoreetilistest alustest ning kohast keskkonnteadlikkuse edendamisel,
kuid keskendub eelkõige praktiliste oskuste kujundamisele.
Koolituse käigus viiakse läbi
praktilised harjutused elamusliku loodusretke korraldamiseks ja videotreening. Kursus
koosneb kahest moodulist ja
nende vahel toimuvast väikesest kodutööst

Heakorrakonkurss
„Kaunis Kodu“
Aprillikuus kuulutab linnavalitsus välja traditsioonilise
heakorrakonkursi
„Kaunis
Kodu“, mille lõpptulemused
selguvad Keila linna päevaks.

25. aprill kell 18.00 korteriühistute
infopäev
Küsimustele vastavad
ametnikud

7. mai - talgupäev
„Teeme ära“
Kinnisvarateenindus OÜ
korrastab linna avalikke haljasalasid

sport

Suurjäätmete vedu
(vana mööbel ja muud
suuremõõtmelised jäätmed) Keila linnas (tasuline)
OÜ Makrokapital konteinerid
10, 12, 15, 20 m3 suurustega.
Võimalus ka tellida väikeauto
mahtuvusega ~3 m3.
Lisaks pakub AS Veolia Keskkonnateenused järgmisi teenuseid:
1) olme- ja biolagunevad jäätmed - telefon 1919, e-mail tallinn@veolia.ee;
2) ehitus- ja suurjäätmed. Telefon 640 08 35, 640 08 36, 5334
1919, e-mail ehituspraht@veolia.ee.

Keila kooli neljanda tiiva
ehitus võib katkeda, mis
võib kaasa tuua nii raskused õppetöö korraldamisel
kui miljonitesse kroonidesse ulatuvad kahjunõuded.

lk 3

Lemmikloomade tasuta
vaktsineerimine marutaudi vastu
25.- 29.aprill ja 2.- 6.mai
Keila Loomakliinikus

uudis

Keskväljak 6 endine (Tallinna
kauplus), tel. 6705 243, avatud
E-R 11.00-19.00, L 10.00-14.00
Samas jätkub kasside ja koerte
steriliseerimise/kastreerimise
sooduskampaania.
Lisainfo:
www.loomakliinikkeilas.ee

Erakool Läte
pakub
alternatiivi
tavaharidusele

1.mai Keskväljak 11 kell
11.00-13.00. Info Madis Jür-

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt Ülejõe tee 2

gens 5062814

Kogumispunkt asub Keilas Ülejõe tee 2 (AS Keva), kuhu Keila
linna elanikud saavad tasuta ära
anda vanu autorehve, akusid,
õlifiltreid,
luminesenslampe,
õli-, värvi-, laki-, liimi- ja kemikaalijäätmeid, vanu ravimeid,
patareisid, elektroonikaromusid,
aknaklaasi.

Koerte kiipimine Keila
Loomakliinikus

Huvi waldorfpedagoogika
vastu tõuseb iga aastaga
ning üha enam vanemaid
otsustavad oma lapse
panna tavakooli asemel
Erakooli Läte.

Keskväljak 6 endine (Tallinna
kauplus), tel. 6705 243, avatud
E-R 11.00-19.00, L 10.00
-14.00. 25.-29.aprill toimub
koerte kiipimine.

Esimesed 12 Keila koera
tasuta!

lk 5
foto: valgamaalane.ee

sport

Lauatennis on
Keilas tõusuteel
lk 6

Selgitatakse
järjekordne Keila
meister korvpallis
lk 6
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Kool on oluline Millega peab arvestama lõkke
Kui mina kooli läksin, ei teadnud ma midagi koolikatsetest. Ei olnud käinud eelkoolis ega erakursustel.
Ema räägib, et ma ei osanud lugeda. Ma lihtsalt läksin 1.
septembril kooli, Keila Algkooli Pargi tänaval.
Tundub, et enam nii ei saa. Selleks, et saada sisse
õigesse algkooli, tuleb enne palju tööd teha – käia lasteaias, eelkoolis, võtta eratunde. Õigesse algkooli tuleb
sisse saada selleks, et saada hiljem õigesse gümnaasiumi, õigesse ülikooli ja õigele tööle.
Ka Keilas on alati olnud tung tantsu- ja lauluklassi.
Õnneks enam ei ole vähemalt seda häda, et vanemad
peaksid seisma järjekorras, et laps saaks asuda õppima
Keila algkoolimaja ainukeses nn tavaklassis. Nagu juhtus
veel mõned aastad tagasi.
Õnneks ei ole Keilas ka seda häda, et koolikohti jagubki vaid osale 7aastastest. Just nii on see aga näiteks
Saue vallas.
Saue vallas on kaks kooli – Ääsmäel ja Laagris. Kui
Ääsmäele mahuvad reeglina kõik soovijad, siis Laagri
Kooli on juba aastaid soovijaid oluliselt rohkem kui koolikohti. Esimese klassi koolikohti on terves vallas kokku 96,
kooliteed alustab sügisel aga 178 õpilast. Kuigi mitmed
lapsevanemad eelistavadki lähemal asuvaid Keila või
Saue linna koole, on puudujääk siiski ca 25 kohta. Need
lapsed peavad minema kooli Sauele või Pääskülla.
Kool on elukohavalikul üks kõige olulisemaid näitajaid
ning see olulisus suureneb kindlasti.

doris matteus
doris@keila.ee

tegemisel Keila linnas?
Küttekoldevälise tule tegemisele esitatavad nõuded:
* Lõkkekoht tehakse selleks ettevalmistatud
mittepõlevale
alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale
pinnasele.
* Lõkkekoht paikneb maa-alal,
mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu
metsale ja muule taimestikule
ning turbapinnasele.
* Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või
põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.
* Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht
vähemalt 15 meetri kaugusel

mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja
tuleohtlikul ajal vähemalt 20
meetri kaugusel metsast.
* Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel
kooskõlastatakse lõkkekoha
asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega
numbril 112
Grillimise kohale esitatavad
nõuded:
* Tahkkütusel või küttegaasil
töötava grillseadme või muu
samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme
kasutamise koht paikneb tasasel pinnal väljaspool hoonet.
* Grillimise koht paikneb maaalal, mis asub ohutul kaugusel
hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel
grillseadme kasutamisega ei
kaasne tuleohtu metsale ja

muule taimestikule ning turbapinnasele.
* Grillimise koha ohutu kaugus
hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust
süttivast materjalist määratakse vastavalt grillseadme kasutusjuhendile ning arvestades
järgmist:
Grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast, metsast, kuivanud
taimestikust ja muust süttivast
materjalist on:
- tahkkütusel töötaval seadmel,
milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise
leegiga, vähemalt 5 meetrit,
- tahkkütusel töötaval seadmel,
milles grillimisel kasutatakse
eelnevalt valmistatud grillsütt
või muud hõõguvat materjali,
vähemalt 2 meetrit.

Tuleohu vältimiseks:
* Jälgitakse tule tegemisel või
grillimisel tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule,
turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
* Kui lõkkekoha läheduses on
hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik
või turbapinnas, millele võivad
tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld kui tuule
kiirus on alla 5,4 meetri sekundis
Lõkkekohas, kattega lõkkekohas ja grillimise kohas tagatakse tule tegemisel või grillimisel pidev järelevalve. Pärast
tule tegemist või grillseadme
kasutamist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda,
kustutatakse need veega või
summutatakse need liiva või
muu sobiva vahendiga

Ainult üks küsimus
Keila Selveri juures on levinud komme
parkida Paldiski maantee poolses küljes kõnniteele. Tegelikult on seal kõnnitee, mida saaksid kasutada Vikerkaare lasteaia poolt tulevad jalakäijad.
Kas ja millal võetakse midagi ette?
Timo Suslov, Keila konstaablijaoskonna
juht: „Selveri juhtkond on antud probleemist teadlik. Lähiajal püüame koostöös
Selveri juhtkonnaga leida parima lahenduse olukorra parandamiseks. Üheks võimalikuks lahenduseks on antud teelõigu
muutmine ühesuunaliseks, tagamaks ligipääsu taaraautomaatidele ning sealjuures
tõkestada ligipääs kõnniteele. Selline parkimiskord kindlasti jätkuda ei saa ning kui
liikluskorraldus muutub, teavitame sellest
koheselt ka avalikkust.“

Nädal piltides

Esmaspäeval filmis Tööotsija saadet Drakas. Eetris on saade 4.aprillil.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

Koolivaheajal toimus noortekeskuses palju huvitavat. Teisipäeval peeti
Magic kaardimängu turniir
küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon-laur

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Kooli lõpuniehitamine on küsimärgi all

2 täismõõtmetes korvpalliplatsi, siis uues on korvpalliplatse
üks, millele lisanduvad aeroobikasaal, võimlemissaal ning
maadlussaal.
Mõned nädalad tagasi esitas
Keila Hariduse SA Keila Linnavalitsusele ehitusloa taotluse
koolimaja valmisehitamiseks.
Linnavalitsuse eelmisel teisipäeval toimunud istungil ehitusluba väljastati, kuid linnavalitsuse liikmed Enno Fels ja
Ahti Noor hääletasid selle otsuse vastu.

toonelementide tootmine kuni
paigaldamiseni samuti 1 kuu.
Siiski ei ole ei ümberprojekteerimine ega materjali tellimine kõige suurem probleem.
Nimelt tuleb juhul, kui olemasolev leping ehitajaga katkestatakse, läbi viia uus riigihange,
mis võtab aega minimaalselt 3
kuud. Seega ei valmi ükskõik
milliseid muudatusi tehes kooli D-korpus enne 2012. aasta
suve.
Tanel Seppel: „Täna tundub
minule, et tehakse otsuseid,
mille tagajärgedest pole otsustajatel ettekujutust. Mistahes
muudatuse tegemisel ei valmi
sügiseks ei muusikakool ega
klassiruumid. Ehitusgraafik on
väga pingeline ja iga alltöövõtjaga muudatuste kokkuleppimine
ei pruugi õnnestuda.“

Iga muudatus toob kaasa
viivituse
Kuigi tehniliselt on vana projekti juurde tagasi siirdumine
võimalik, tooks otsus ehitada
muusikakooli asemel koolimaja neljandasse tiiba algselt
kavandatud spordisaalid kaasa
ehituse ajagraafiku olulise pikenemise ning suured lisakulud.
Võimalik on, et ehitus peatub
mitmeks aastaks.
Omanikujärelvalvet
tegeva AS Telora-E esindaja Tanel
Seppel: „Ehitustehniliselt on
ühisosa vana ja uue projekti
vahel umbes 20%. Vana projekt
vajab ka ümberprojekteerimist,
kuna selles korpuses on valmis
ehitatud kogu hoonet teenindav
elektrikilbiruum.
Tehnilistel
põhjustel ei saanud seda ehitada vana projekti järgi, seega
tuleb valmis olev osa integreerida vanasse projekti. Lisaks on
tööõpetuse osas õpetajatel tekkinud uued lahendused, mida
oleks patt arvestamata jätta.“
Vanasse projekti vajalike muudatuste sisseviimine võtab Tanel Seppeli hinnangul ajaliselt
umbes 1 kuu ning uute raudbe-

Ümbermõtlemine
läheb maksma miljoneid
Esialgsel hinnangul läheb vana
projekti juurde naasmine maksma kokku ca kümme miljonit
krooni.
Esmalt tuleb eelmisele projektile tagasi pöördumise korral
teostada lammutustööd - lammutada tuleb seinad ja osaliselt
nende alused vundamendid
ning osaliselt paigaldatud raudbetoonpostid, mis on tänaseks
ehitatud.
Teiseks tuleb juhul, kui praeguse ehitajaga ei jõuta kokkuleppele, teha uus riigihange. Tanel Seppel: „Ehitaja on väitnud,
et tööde katkestamisel tema
ehitust ei jätka. Mingit kohustust ehitajal vana varianti ehitada ei ole, kuna kehtiva lepingu
järgi ehitab ja projekteerib ta
muusikakooliga varianti.“
Lepingu lõpetamisel tuleb
ehitajale korvata kõik tehtud
kulutused. Tanel Seppel: „Tänaseks on teostatud projekteerimistöid, ehitustöödest on
valmis vundamendid ja laotud
osa 1. korruse seinu. Tellitud on
kõik raudbetoonelemendid ja

Viimaste kuude muudatused Keila linna
juhtimises on hoolimata asjaolust, et võimuliidu isikkoosseis on suures osas endine, toonud kaasa uued suunad, mis võivad
ohtu seada Keila Kooli maja neljanda tiiva
valmimise.
doris matteus
doris@keila.ee

Keila linnavolikogu senise esimehe ning algusest kuni üleeelmise nädalani Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukokku kuulunud Andrus Loogi sõnul panevad viimaste nädalate otsused
tõsiselt muretsema: „Näib, et
uus koalitsiooni ei soovi ehitada
koolimaja veel olematusse tiiba
muusikakooli, nagu otsustatud
on. Paraku võib ümbermõtlemine praegusel hetkel tähendada
seda, et meil on üsna mitmeks
aastaks poolik koolimaja, selle
kõrval ehitustander, kitsas ja
vana muusikakool ning tagasimaksmist vajav laen.“
Keila Hariduse SA nõukogu
esimees, Keila linnavalitsuse liige Enno Fels keeldus kommentaaridest: „Ma ei soovi praegu
tõepoolest
kommenteerida!
Täna (kolmapäeval – toim.) toimub kohtumine ehitajaga, loodan praeguses olukorras võimalikule edasisele asjade käigule.“
Otsused on tehtud
Otsus ehitada uue koolimaja läänetiiba algselt kavandatud mitme spordisaali asemel ruumid
muusikakooli tarbeks sündis
eelmisel suvel. Keila linnavolikogu tegi vastavasisulise otsuse
18. juunil 2010. Seejärel kuulutati välja ehitus-projekteerimishange ning algasid projekteerimistööd. Koos muusikakooliga
töötati välja uus lähteülesanne.
Ümberprojekteerimise tulemusena lisandus D-tiiba muusikakool ja 5 klassiruumi ning spordiblokk vähenes ¼ võrra – kui
algses projektis oli kavandatud

sõlmitud on hulgaliselt kokkuleppeid alltöövõtjatega. Alltöövõtjad on tellinud materjale ja
seadmeid. Minimaalselt on tänase katkestamise hind 639 000
eurot (10 miljonit krooni).“
Uus riigihange toob suure
tõenäosusega lisaks ajalisele
viivitusele kaasa ka muutuse
ehituse hinnas. Seppeli hinnangul on tänane hinnatase 3040% kõrgem eelmise riigihanke
aegsest tasemest. „Sisuliselt
tähendab ehituse katkestamine
seda, et saame vana lahenduse umbes sama hinnaga, mille
kohta on meil kehtiv leping.
Vahe on selles, et sel juhul ei
saa me muusikakooli ja viite lisaklassiruumi, aga saame juurde korvpalliplatsi.“
Lisaks ajalisele viivitusele
ning ehituse kallinemisele võib
praeguse ehituslepingu lõpetamine ning uue riigihanke väljakuulutamine aga tähendada ka
seda, et ehitus katkeb mitmeks
aastaks. Nimelt ei ole kata olemasolev laenuleping kõiki projektimuudatustest tulenevaid
kulutusi. Uue laenu võtmine
aga ei ole võimalik, kuna tegemist on uue riigihankega, mille
puhul tuleb arvestada rahandusministri 2009. aasta kehtestatud määrust omavalitsuste
laenupiirangute kohta.
Ehituse katkestamine võib
tuua kaasa ka probleemid
pangaga
Võimalikud uued otsused kooliehitusel ei puuduta aga vaid
ehitust, vaid ka sihtasutuse lepingut pangaga. Nimelt võeti
laenulepingu sõlmimisel arvesse nii linnalt sihtasutusele laekuv õpilaste pearaha kui Harju
Maakonnaraamatukogu
ning
Keila Muusikakooli ruumide
rent. Panga sooviks on näha
laenu teenindamiseks piisavat
rahavoogu, mis liigub linnast
kooli. Täna garanteerivad selle linna makstav pearaha ning
raamatukogu ja muusikakooli
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Lühidalt
SEB sulgeb aprilli lõpus
oma Keila kontori

Tanel seppel:
„Minule kui lapsevanemale
jääb arusaamatuks vajadus
pöörduda vana lahenduse
juurde tagasi. Kõik Keila
Kooli funktsioneerimiseks
vajalikud ruumid on tänases
lahenduses olemas. Kuna
minu laps käib ka muusikakoolis, mis täna on täiesti
ebarahuldavates ruumides,
on mul raske nõustuda otsusega jätta muusikakool
ehitamata. Projekteerimisse kaasati muusikakooli
õpetajad ja hoolekogu.
Paar kuud koosolekuid ja
neljas versioon sai selline,
nagu täna seda ehitama
on hakatud. Kõik tunduvad
olevat saanud seda, mida
on soovinud. Muusikakooli
direktor on vihjanud, et Keila saab Eesti parima muusikakooli.“

ruumide rendilepingud. Juhul
kui muusikakooli ei ehitata,
võib see sihtasutuse juhatuse esimehe Mart Raigi sõnul
kaasa tuua kas pearaha tõusu,
raamatukogu rendi tõusu ja/
või laenuintressi tõusu. Mart
Raik: „Me oleme koos linnaga
pangale lubanud, et muusikakool rendib sihtasutuselt ruume. Mis juhtub, kui me lubatut
rikume, hetkel öelda ei saa, aga
arvatavasti see, mis iga lepingu
rikkumise puhul – laenuandja
esitab oma tingimused.“ Seega ei tooks muusikakooli ehitamata jätmine kaasa selle, et
koormus linnaeelarvele mitte
ei kahane, vaid kasvab – tuleb
ju ka vana muusikakooli hoonet
ülal pidada.

Alates 29. aprillist on suletud
SEB kontor Keilas, Keskväljak 3.
Alates aprilli keskpaigast avatakse iseteeninduskontor Keila
Postkontori majas (Keskväljak
13), tavapäraseid pangakontoris käimist eeldavaid teenuseid
pakutakse edaspidi Eesti Posti
kontoris ehk Postipangas.
Panga sõnul sunnib kontorit
sulgema vähene külastatavus.
„Eesti on e-riik ning üha rohkem eelistavad inimesed oma
igapäevaseid asjaajamisi teha
mugavate ja kiirete e-kanalite
kaudu. Erand ei ole ka pangandus – tänaseks teevad meie
kliendid juba 99% kõigist oma
pangatehingutest internetipangas või muude e-kanalite abil.
See omakorda mõjutab kontorite külastatavust ning suunab
meid efektiivsemaid lahendusi
leidma. Kuna SEB teenuseid vahendavad üle 200 Postipanga
kontori Eestis, saame klientide
soovidele vastata ka teenuste
mahtu praktiliselt vähendamata,“ teatab panga esindaja.
Iseteeninduskontor
on
Postkontori majas avatud 24h
ööpäevas alates aprilli keskpaigast ning Postipank ehk Eesti
Posti kontor vahendab SEB
teenuseid juba praegu. Iseteeninduskontoris saab olema ka
deposiitautomaat, millega saab
lisada pangaarvele sularaha.
Postipangas saab teha kõiki
tavapäraseid tehinguid – tellida
pangakaarti, sõlmida igapäevapanganduse lepinguid, teha
sularaha sisse- ning väljamakseid jne.

Tulemused üleriigiliselt
konkursilt „Noor Instrumentalist“
Nõmme Muusikakoolis toimunud konkursilt said klarnetimängijad Kaspar Marcus Paukson II koha ning Raiko – Henry
Heinla III koha. Mõlema õpetajaks on Andres Teppo ning
kontsertmeister Pille Parm. I
koha teenis Liis Mäevälja saksofoniõpilane Elisabeth Pae.
Kontsertmeisrter Pille Metsson.
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Keila Linnavalitsus teatab

Сегодня в номере

Mudaaugu 2
kinnistu
detailplaneeringu
avalik väljapanek
Keila Linnavalitsus võttis 17.
märtsil 2011 korraldusega nr
72 vastu Mudaaugu 2 kinnistu detailplaneeringu ning
suunas selle avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek
toimub 04.-18.04.2011 Keila
Linnavalitsuse (Keskväljak
11, Keila) I korruse inforuumis tööajal ja veebilehel
http://web.keila.ee/.
Planeeritav Mudaaugu 2
kinnistu, mille suurus on ca
1,9 ha, asub Keila linna põhjaosas Mudaaugu elamupiirkonnas Nurmenuku tänava
ääres. Mudaaugu 2 kinnistu
on hoonestamata ja kaetud
loodusliku
haljastusega.
Kõrghaljastuse moodustavad
valdavalt männid, mõned
tammed ja kased, mis asuvad põhiliselt kinnistu Nurmenuku tänava poolses osas.

Mudaaugu 2 kinnistu on jagatud 12 üksikelamu krundiks (nende suurused on vahemikus 804-1313 m2) ja 2
tänavamaa krundiks ning lisaks moodustatakse planeeringu alal 2 tänavamaa krunti reformimata riigimaast.
Üksikelamu krundile on lubatud 1 kuni kahekorruseline elamu ja 1 ühekorruseline
abihoone - kokku ehitusaluse pinnaga kuni 170 m2.

Lugeja küsib, jurist vastab

Hoonete
välisviimistluses
tuleb eelistada looduslähedasi materjale ja üldmuljelt
toon-toonis värvilahendusi.
Planeeringu elluviimisega
arendatakse edasi Mudaaugu
elamupiirkonda, kus inimestel on kvaliteetne elukeskkond. Lahendatud on vajali-

Securitas / Päästeamet

KÜSIMUS:
Mul oli planeeritud puhkus detsembriks 2010
(allkirjastatud aasta alguses), kuid tööl mulle
öeldi, et nad ei saa lubada mul minna puhkusele, kuna olin novembris haige.
Märtsis ütles tööandja, et puhkust ei saa, kuna
mulle ei ole asendust. Alates aprillist algab tööandja poolne täiendkoolitus ja meile ei lubata
puhkust kuni juuli kuuni. Viimast korda ma olin
puhkusel juulis 2010.
Kas see on seaduse rikkumine tööandja poolt?
Kuidas sundida tööandjat mulle puhkust andma?
Kaia Taal,
tööinspektor-jurist:
Vastavalt töölepingu seaduse
(edaspidi TLS) § 68 lõikele 3
on töötajal õigus saada iga
töötatud kalendriaasta eest
põhipuhkust täies ulatuses ja
vastavalt lõikele 5 tuleb põhipuhkus kasutada kalendriaasta jooksul. Tööandjal on
võimalus 31. märtsiks koostada puhkuste ajakava kogu
kalendriaastaks. Sellekohased
puhkused on kohustuslikud
pooltele kasutada ja anda, kui
just kokku ei lepita muudatustes. Puhkust andtakse osadena samuti vaid kokkuleppel.
Kuna koostatud puhkuste
ajakava on õigus muuta vaid
tööandja ja töötaja kokkuleppel, siis pole tööandjal õigus
keelduda sellekohase puhkuse võimaldamisest. Planeeritud puhkuseid peab tööandja
arvestama töö korraldamisel.
Ka pole lubatud tööandjal
töötaja töövõimetuslehel viibimiste tõttu puhkuste ajakavas märgitust keelduda.
Tööandjal on õigus puhkus
katkestada või edasi lükata
üksnes ettenägematu olulise
töökorralduse hädavajaduse

tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Õigus puhkus katkestada, edasi lükata
või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel
põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse tõttu, on töötajal.
Kasutamata puhkuseosa
viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. TLS § 68 lõike
6 järgi aegub põhipuhkuse
nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust
arvestatakse.
Kui puhkuste ajakavasse on
puhkus täielikult või osaliselt
(veel) märkimata, siis teatab
töötaja soovi korral puhkuse
kasutamisest tööandjale 14
kalendripäeva ette kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis.
Tööandja on kohustatudseaduses ette nähtud puhkust
töötajale võimaldama ja puhkusetasu õigeaegselt maksma
ning töötajal on õigus puhkusele jääda ja puhkusetasu saada. Puhkusetasu tuleb maksta
kaks tööpäeva enne puhkuse
algust või poolte kokkuleppel
hiljemalt puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

ke insener-tehniliste võrkude
varustus, parkimis- ja liikluskorraldus ning heakord ja
haljastus.
Detailplaneering ei sisalda Keila linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

securitas 1660
16.03 20.51 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas invakohal parkimas sõiduautot Škoda
Fabia (reg nr 423MLC), ilma
vastava loata. Tehtud märkus
ja palutud lahkuda, mida ka
tehti.
18.03 01.20 – Patrullekipaaž
märkas Keilas sõitmas kahtlase sõidustiiliga sõiduautot
Mitsubishi Galant, mis kihutas
ja eiras korduvalt liiklusmärke. Teavitatud politseid, kes ka
auto kinni pidas.
18.03 15.34 – Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas invakohal parkimas sõiduautot Volvo
(reg nr 529BCD), ilma vastava
loata. Tehtud märkus ja palutud lahkuda, mida ka tehti.
18.03 16.20 – G4S teatas, et
Pargi tn ehitusobjektil viibivad
noorukid. Kohale jõudes selgus, et seal viibinud 3 alaealist
poissi olid alkoholilõhnadega.
Alkoholijoovet kontrolliti alkomeetriga, mis näitas, et noorukid olid alkoholi tarvitanud,
mille peale isikud tunnistasid,
et tarvitasid õlut President.
Koostöös G4S kohaliku patrulliga 3 alaealist poissi politseile
üle antud.
18.03 17.51 – Politsei teatas, et
Paldiski mnt Statoili lähedal
silla all kõnnivad 4 noorukit
jää peal. Patrullekipaaži kohale
jõudes nägi patrullekipaaži liige
jää peal kõndimas kahte noormeest. Kui patrull jõe juurde
jõudis, olid noorukid kadunud
ja kohale jõudis ka politseipatrull. Koos politseipatrulliga jõe
lähedus läbi otsitud, kuid noorukeid ei leitud. Ka jää oli terve,
läbikukkumise jälgi polnud.
18.03 18.52 - Patrullekipaaž

märkas Selveri parklas invakohal parkimas sõiduautot Mitsubishi (reg nr 905AMO), ilma
vastava loata. Tehtud märkus
ja palutud lahkuda.
18.03 19.57 – Politsei teatas, et
Jaama platsil Eesti Posti kioski
kõrval tarvitavad 6 noormeest
alkoholi. Patrullekipaaži läks
kohale, hoiatas isikuid ning
saatis minema. Isikud vabandasid ning lahkusid.
18.03 20.16 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
meesterahvast alkoholi tarvitamas. Isikut hoiatatud, mille
peale mees vabandas ning
pani pudeli ära.
18.03 21.46 - Patrullekipaaž
märkas Selveri parklas invakohal parkimas sõiduautot MB
e200 (reg nr 643ATY), ilma
vastava loata. Tehtud märkus
ja palutud lahkuda, mida ka
tehti.
20.03 15.05 – Juhtimiskeskus
teatas, et Keskväljaku pargis
tarvitab kamp alkoholi. Ekipaaži kohale jõudes selgus, et tegu
täisealistega. Minema saadetud.
päästeamet
16. märtsil kell 18.30 kustutasid
Keila komando päästjad Keila
raudteejaama perroonil põlenud
prügikasti.
20. märtsil kell 5.05 sai häirekeskus teate avariist Keila-Paldiski maanteel Niitväljal. Üle katuse rullunud sõiduautost lekkis
kütust ja masin takistas liiklust.
Keila komando päästjad likvideerisid masina süttimisohu, lükkasid katusele paiskunud auto
ratastele, vabastasid sõidutee ja
katsid kütusereostuse absorbendiga. Inimesed avariis vigastada
ei saanud.

Программа
месячника
благоустройства
В этом году традиционный
месячник
благоустройства
начинается 25-го марта и
продлится до 30 апреля. В
программе месячника много
интересных мероприятий. С
8-го по 13-е апреля запланировано украшение города
цветами. В этом году будут
установлены цветочные контейнеры, цветочные ворота.
28-29 апреля для работников
детских садов и школ состоятся курсы в школе природы
«Сагади». На курсах расскажут, как правильно организовывать походы на природу
для детей разного возраста. В
апреле мэрия объявит о начале ежегодного конкурса «Самый красивый дом», итоги
которого будут подведены ко
дню города. 7 мая все горожане приглашаются поучаствовать в субботнике. В этот период за умеренную плату
будет
организован
сбор
садово-парковых
отходов,
старой мебели и вышедшей
из употребления домашней
техники и электроники. Об
этом подробная информация
в сегодняшнем номере городской газеты. (стр 1)
Вопрос юристу
Работодатель не отпустил работника в отпуск в назначенное время согласно графику,
мотивируя тем, что работник
до этого был продолжительное время на больничном. Затем не отпустил этого работника в отпуск спустя 2 месяца,
объяснив тем, что его некем
заменить. Вопрос к юристу:
является ли такое поведение
работодателя нарушением закона и как заставить работодателя предоставить работнику
предусмотренный
законом отпуск. На этот вопрос отвечает юрист Кайа Тааль: работодатель до 31 марта
составляет график отпусков,
который затем необходимо
соблюдать обеим сторонам,
если стороны не пришли к соглашению об изменении графика отпусков. Предоставление отпуска по частям
возможно также только по
договоренности сторон. Если
двухстороння договоренность
об изменении времени отпуска отсутствует, то работодатель обязан предоставить отпуск
согласно
графику.
Прервать отпуск или отодвинуть его на какое-то время работодатель имеет право только при наличии важной
причины, например, с целью
избежать возможного материального ущерба. (стр 4)
Проведите субботу в молодежном центре
9 апреля в городском моло-

дежном центре будет проводиться традиционный день
для всей семьи. Кроме различных интересных мероприятий и событий, в этот
день запланирована экскурсия по центру, для того чтобы
больше узнать о возможностях проведения своего свободного времени. Кроме этого, работники центра всегда
открыты для общения и новых идей! Благодаря Министерству образования и науки, а также Социальному
фонду ЕС, молодежный центр
может оказывать поддержку
интересным
молодежным
проектам. Подробная информация предстоящего мероприятия на веб-странице центра www.keilanoortekeskus.ee.
(стр 6)
Последний этап серии
лыжных соревнований
В минувшее воскресенье состоялся последний этап Кейласких лыжных дней – Весенний заезд. Мужчины должны
были преодолеть дистанцию
в 15 км, для женщин и участников помладше дистанция
составила 5 км. Еще в пятницу была серьезная вероятность, что из-за интенсивного
таяния снега соревнования
придется проводить по малому кругу. Но, к счастью, судьба была благосклонна к лыжникам, и выпавший в субботу
снег позволил провести состязания по задуманному
сценарию. Лыжники показали хорошие результаты, и
призовые места распределились после напряженной
борьбы на дистанции. (стр 6)
Правила разжигания костров (огня) в городе
Для того, чтобы разжигать
огонь в условиях города, необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, место для костра должно быть
изготовлено из огнеупорного
материала либо представлять
собой расчищенную площадку. Во-вторых, место для костра должно находиться на
безопасном расстоянии от
зданий и лесопосадок, чтобы
искры огня, разносимые ветром, не послужили причиной пожара. Такие же серьезные правила существует и
для того, чтобы пользоваться
грилем. С этими правилами
можно познакомиться в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 2)
Частная школа «Ляте»:
планы на будущее
В частной школе «Ляте» в настоящий момент учиться 34
ученика. Интерес к школе достаточно большой. Сейчас в
1-й класс уже подано 20 заявлений от родителей. (стр 5)

KEILA VALLA LEHT

Valla saaga 2011
Keila valla 2011. aasta eelarve kujuneb peale riigi
poolt lisanduvate sihtfinantseerimiste ja toetuste
lisamist 3 784 643,70 €
suuruseks, mis on 2010.
aasta lõpuks kujunenud
tegelikust eelarvest 66
742,3 € võrra suurem.
JAAN ALVER
VALLAVANEM

S

ee kasv on tegelikult vaid sümboolne, kuna eelmisel aastal tuli
aasta esimese poole väga viletsa
eelarvevahendite laekumise tõttu meie
eelarvet kärpida rohkem kui 5 miljoni
krooni võrra. See tähendab, et ka sel
aastal peame elama säästueelarve tingimustes ja mõtlema väga hoolega iga
kuluartikli juures kululiigi vajadust ja
otstarbekust. Siinkohal nimetan ära ja
tunnustan meie valla ametnikkonda,
kes juba teist aastat järjest on leppinud
oma kärbitud palgatingimustega!
Elu aga ei seisa paigal ning hoolimata
keerulisest eelarvelisest seisust vastutab
vallavalitsus jätkuvalt valla arengu ja
elanike elukeskkonna parandamise eest. Selles
suhtes on meil
on olnud viimasel ajal positiivseid
arenguid
ning me võime
julgelt vaadata
ka tulevikku – et
investeeringud
valda jätkuksid.
Tänu tihedale
koostööle riigi
kesksete struktuuridega (KIK,
PRIA, INTERREG, Rahandusja Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
jt.) oleme saanud ja saamas
olulist lisa meie
investeering utele. Me oleme osalised ka PRIA kaudu rahastatavas Leader-programmis
loodame leida rahastamisvõimalused
erinevatest projektidest mitmete meie
jaoks oluliste objektide väljaehitamisele
juba lähitulevikus.
Kõigest aga järjekorras. Vee- ja ka-

nalisatsioonisüsteemi investeeringutest
annab Lahevee tegevjuht käesolevas lehes juba ammendava ülevaate.
EV valitsus müüb teatavasti edukalt
oma saastekvoote, saades rahvusvaheliselt turult märkimisväärseid summasid
nii haridus-, kui ka sotsiaal- ja taristuobjektide muutmiseks tänapäevastele
loodushoiunõuetele vastavaks. Keila
vald saab selleks otstarbeks 172 561 €,
mis on kavandanud järgmiselt: Lehola
Lasteaed-Algkoolile 89 476 €, Klooga
Lasteaiale 51 129 ja Karjaküla Sotsiaalkeskusele 31 951 €.
Meie vald on tõsiselt ette võtnud
kergliiklusteede rajamise. Koostöös
Harjumaa kergliiklusteede võrgustikuga oleme kavandanud viies etapis rajada need teed kõigisse valla kantidesse.
Alustame Treppoja-Laulasmaa teelõiguga, mille projekteerimistööd peaksid
Maanteeametis juba sellel aastal algama.
Kuid tahame kiirelt jõuda edasi ka järgmiste teelõikudega – Laulasmaa - KeilaJoa ja Laulasmaa – Lohusalu. Loodame
sealjuures kaasata täiendavaid vahendeid ka erainvestoritelt.
Meie valla arengukava on muutmisel
ja täiendamisel. Arengukavasse tahame
sisse kirjutada konkreetse investeeringute kava vähemalt 5 aasta peale,
s.o. 2011 - 2015. Vallavalitsus palub volikogul pikendada

Vallavalitsus usub,
et 2011. aasta ja
sellele järgnevad
aastad kujunevad
meile edukaks.
Majanduse uus
tõus täidab
loodetavasti
heldemalt meie
eelarveid ning
üheskoos suudame
oma head kavad
kindlalt ja
kiiremini ellu viia.
arengukava menetlemine
ajakava eeloleval volikogu
istungil (31.03.2011.a.). Volikogule kehtestamiseks peaks
arengukava esitatama juunikuu
volikogu istungil. Vallaelanikud
saavad arengukavaga ning planeeri-

tavate muudatustega tutvud valla koduleheküljel. Vallavalitsus on 2010. a sügisest pidanud edukaid läbirääkimisi Riigi
Kinnisvara Aktsiaseltsiga eesmärgiga
hoonestusõiguse leping lõpetada ning
koolihoone jääkväärtusega välja osta,
kuna tänase seisuga hindame lepingut
RKAS-iga liiga kalliks. Tegutseme selle nimel, et saada hoone valla bilanssi
ning seejärel optimeerida kulud. Sellel
viisil vabanenud rahalisi vahendeid
saaksime tulevikus aga kasutada muude
valla jaoks oluliste objektide rajamiseks
ja renoveerimiseks.
Vallaelanike aktiivsuse kasv ja organiseerumine külaseltsidesse ja vaba-

Meie vald on
tõsiselt ette
võtnud
kergliiklusteede
rajamise

ühendusestesse on viimase aja märk.
See on ka objektiivne, sest lisaks
riigi poolt pealepandud ülesannete täitmisele peavad valla- ja linnavalitsused muutuma ka reaalselt
OMA valitsusteks. Tänapäeva elu
on väga mitmetahuline, meie valla
arengupotentsiaal on väga suur ning
vallaelanike nõuded kvaliteetse elukeskkonna järele on õigustatult kõrged. Meile kõigile vajalikku arengut
hea omavalitsustava suunas saamegi
tagada vaid koostöös ja partnerluses
võimalikult laiapõhjaliste ning missioonitundlike kodanikuühendustega. Tahame kujundada tava, kus
rahval oleks võimalik pidevalt kaasa
rääkida oma elukeskkonna kujundamisel, aga ka üheskoos jagada vastutust oodatavate tulemuse eest.
Vallavalitsus usub, et 2011. aasta
ja sellele järgnevad aastad kujunevad
meile edukaks. Majanduse uus tõus
täidab loodetavasti heldemalt meie
eelarveid ning üheskoos suudame
oma head kavad kindlalt ja kiiremini
ellu viia.

25.
märts

2010

Hea vallaelanik
1.märtsil elas Keila
vallas 4889 elanikku.
10 aastaga on vallas
elanikke juures rohkem kui 1200 võrra,
kuid siiski tuleb nentida, et seda on vähe!
Sest meie arengukava koostamist
nõustanud ekspertide hinnangul on
tegelikult meie vald elanike poolest
palju rikkam. Täpselt ei oska seda
muidugi keegi öelda, kuid tagasihoidlike arvestuste järgi on aastaringselt siin elavaid inimesi vähemalt
10% rohkem. Veelgi enam, vähemalt
3-4 tuhande inimese võrra kasvab
elanikkond hooajaliselt, sest meie
vald on ju väga armastatud suvituspiirkond. Seega võime öelda, et kuni
pool vallaga seotud inimestest ei ole
siia sisse registreeritud, järelikult jääb
väga suur osa maksutulust valla eelarvesse laekumata. Hinnanguliselt
võib see summa, mis võiks lisaks laekuda vähemalt kõigilt alalistelt elanikelt, olla kuni 0,5 miljonit eurot, kuid
kui liita ka need asukad, kes elavad
siin üle poole aastast, siis võib rääkida ehk tervest miljonit eurost!
Vallavanema artiklit lugedes näeb
igaüks, kui suure osa meie valla eelarvest nimetatud hüpoteetlised summad moodustaksid! Teedehoolet ja
toimivat taristut,
prügimajanduse
korraldamist ja keskkonna puhtana
hoidmist vajavad kõik vallaelanikud
sõltumata registreeringust. Oma planeeringute-, ehitus- ja kasutuslubade
taotlustega pöörduvad omavalitsuse
poole kõik, kes valla territooriumil tegutsevad. Sotsiaal- ja haridussfäär
on küll pigem ametlikult valda registreeritutele suunatud, kuid ka siin
saaksime pakkuda palju paremat
teenust, kui seda praegune rahakoti
seis võimaldab.
Sellepärast, hea vallaelanik, kui sa
seda lugu loed ja sul tuleb meelde, et
oled unustanud end valda registreerida, siis võid seda teha lähima internetti ühendatud arvuti juures! Veebileht www.eesti.ee on Teie käsutuses.
Te leiate elukohateate ka meie kodulehel www.keilavald.ee ning siis saate
selle ära täita ning tuua ise või saata
postiga vallavalitsusse aadressil Paldiski mnt 21, Keila 766707. Kuid Te
võite loomulikult saata oma teate ka
meie e-posti aadressile valitsus@
keilavald.ee . Kui teil on valda registreerimise suhtes veel küsimusi ja
kõhklusi, siis palun ärge oodake ja
saatke ka need meie aadressil teele!
Aimar Altosaar
Vallavalitsuse liige

Keila valla leht
Lühiuudised
Meie oma liiklusraamat

Jaanuarikuus kuulutas Maanteeameti Põhjaregioon koostöös Harju
Maavalitsuse, Tallinna Haridusameti
ning Põhja Prefektuuriga välja loomingukonkursi „Meie oma liiklusraamat“ Harjumaa koolidele. Konkursi
eesmärk oli motiveerida ja aktiviseerida õpetajaid liikluskasvatusega
tegelema, et seeläbi kinnistada laste
liiklusalaseid teadmisi.
Ühtekokku osales konkursil 36 I-IV
klassi ligi 900 õpilasega.
Üritusest võttis osa ning koostas
oma klassi liiklusraamatu ka Laulasmaa Kooli I klass.
Tänutäheks osalemise eest kutsuti
kõik osalenud koolilapsed tänuüritusele Tallinnasse kinno „Kosmos“.
Kõik osalenud koolid said tunnustuse ning anti välja ka eripreemiaid.
Laulasmaa Kooli I klass oli üks viiest
klassist, kelle raamatut peeti omapärasemaks ja huvitavaks. Lisaks tunnustusele oli kõigil võimalus vaadata
filmi „Rapuntsel“. Lisaks saime kaasa
materjali, mille abil veelkord kinnistada teadmisi liiklusest. Oli tore ja
emotsionaalne päev!
Laulasmaa Kooli I klassi õpetaja Kelly
Keevallik

Algab koolitus
„Isiklikult efektiivseks ja
ettevõtlikuks“
Laulasmaa Kaugtöökeskuses algab
aprillis koolitus „Isiklikult efektiivseks
ja ettevõtlikuks“. Koolitusel räägitakse karjääriplaneerimisest, ettevõtte alustamisest ja arendamisest,
müügitööst nii sise- kui välisturgudel.
Koolitus on tasuta lastega kodusolevatele vanematele, hoolduskohustusega inimestele, puudega inimestele
ja hetkel tööga mitte hõivatud inimestele. Teistele väga soodsa hinnaga. Koolitusel on veel mõned vabad
kohad. Lisainfo koolituse kohta leiab
Laulasmaa Kaugtöökeskuse kodulehelt www.kaugtookeskus.ee

Vald on kaugtöökeskusest
endiselt väga huvitatud.
22. märtsil arutasid Keila vallavalitsuse liikmed koos Laulasmaa Kaugtöökeskuse juhataja Kadrin Pintsoniga selle uudse keskuse esimese
tööaasta tulemusi, keskuse edasisi
plaane valla võimalusi selle projekti
edule kaasa aidata. Vallavalitsus on
ühes Kaugtöökeskusega väga huvitatud kaugtöö populaarsuse kasvust
valla elanike hulgas, et inimesed, kes
ei saa või ei soovi iga päev kaugel suuremates linnades tööl käia,
võiksid oma töö ära teha kodukoha
lähedal. Lisaks kaaluti erinevaid võimalusi, kuidas Kaugtöökeskuse poolt
pakutavaid teenuseid mitmekesistada ning millised võimalused on Kaugtöökeskuse poolt renditud hoonet
efektiivsemalt kasutada.
. Ideede
arutelu jätkatakse 6. aprillil toimuval
valla kodanikuühenduste ümarlaual
ja sealt edasi järgmisel kohtumisel
mai kuu algul.
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Lahevesi saab kolmeseks
2008. aasta aprillis
loodud Keila valla veeettevõte Lahevesi AS sai
kätte täielikult amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonivõrgu.
PEETER SCHNEIDER
LAHEVESI OÜ JUHATUSE ESIMEES

P

umplatesse, puhastitesse ja torustikesse ei oldud aastakümneid investeeritud ühtegi senti. Nii nagu need olulised taristuosad
kunagi nõukogude-aegsetelt majanditelt, asutustelt ja sõjaväeosadelt üle
tulid, sellisena vedasid nad ka peaaegu tänapäevani välja! Vahepealne aeg
oli aga nii torustike kui pumplatepuhastitega teinud oma töö, joogivee
kvaliteet oli langenud allapoole igasugust arvestust, reovee puhastust enam
peaaegu ei toimunudki. Lisaks elanike terviseriskile, mida ebakvaliteetne vesi paratamatult kaasa toob, tuli
vallal tasuda ka järjest suurenevaid
reostustrahve. Uute veevõrkude ega
muude veemajandusobjektide rajamisest ei tasunud aga rääkida, sest valla
veemajanduse eest vastutanud eraettevõttel ei olnud selleks mitte mingeid
vahendeid. Vabariigi valitsuse poolt
loodud tugistruktuuridest nagu Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)
ei olnud aga eraettevõtetel võimalust

saada mitte mingit toetust.Munitsipaalettevõte Lahevesi AS alustas seega sügavast miinusest, kus ka osutatud teenuse
eest oli elanikkonna käest raha kättesaamine nii mõnigi kord keeruline. Inimesed olid õigusatult pahased, sest meie
vee kvaliteet oli mõnes piirkonnas ikka
väga vilets ning vee kättesaadavuski oli
ja on siiani mitmetes majades kahjuks
veel puudulik. Oma tegevuse algusest
peale kolm aastat tagasi on Lahevesi
saanud vallavalitsuselt üsna suurt rahalist tuge, muidu ei oleks me saanud
tasuda oma osalust KIK-i poolt rahastatud projektides.
Parimad ajad raha taotlemiseks
KIK-ist taristu renoveerimiseks ja uute
objektide ehitamiseks hakkasid 2008.
aastaks läbi saama. Ka Eurooopa Liidu
ühtsusfond, mis on juba väga paljusid
Eesti valdu ja linnu aidanud, hakkas
oma programmide mahtu oluliselt vähendama. Meil siiski õnnestus viimasel
hetkel lahkuvale „toetuste rongile“ peale karata, suutsime veenda KIK-i ametnikke ja poliitikuid, et Keila valda ei saa
jätta veeta ja kanalisatsioonita mustaks
auguks Lääne-Harjumaal. Me leidsime
head partnerid Keila vee ja konsultatsioonifirma näol, kelle abiga oleme hakkama saanud igati pädevate projektide
kirjutamisega, mis on meid loodetavasti
muutnud KIK-le ja teistele meie jaoks
olulistele riigiasutustele usaldusväärseks partneriks.

Lahevee investeeringud ja
projektid:

2009. aastal valmis Klooga puurkaevpumpla, veetöötlusjaam – tööde maht
2 988 207 krooni. 2010.aastal valmis
Klooga reoveepuhasti, reoveepumpla
–tööde maht 2 952 119 krooni. Mõlemad summad sisaldavad ka valla finantseeringut.

2010. aasta alustati järgmiste
objektidega:
Karjaküla, Lehola, Lohusalu puurkaevpumplate veetöötlusjaamade renoveerimine –tööde maht kokku 9 413 750
krooni, sh Keila valla finantseering -1
882 750 krooni.

2011 a alustatakse:
Lehola reoveepuhasti renoveerimist - 2
277 500 kr, sh Keila valla finantseering
455 531 kr
Klooga Kivi tänava vee ja kanalisatsiooni torustike osalist renoveerimist –
2 225 400 kr, sh Keila valla finantseering
445 080 krooni.
Türisalu- Keila-Joa reoveekogumisala veemajanduse rekonstrueerimist
– eelarveline projekti tööde maht ligi
43 000 000 krooni, sh Keila valla finantseering ligi 6 000 000 krooni.
Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK-le) on esitatud taotlus Lehola
kolme reoveepumpla rekonstrueerimiseks kavandatava tööde maht 115 140
eurot, sh Keila valla finantseering 17
241 eurot.
Meie ligi 2 miljoni kroonise aastakäibega ettevõtte jaoks ei ole seda
kõike kindlasti vähe, kuid on selge, et

vallaelanikud ootavad meilt veelgi rohkemat. Eelmisel, 2010. aastal tegelesime
tõsiselt Tuulna-Laulasmaa ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniprojekti käivitamisvõimalustega. Selle suurprojekti eelarveline maksumus oleks ligi 230 miljonit
krooni, millest valla oma osalust oleks
tulnud ette näha vähemalt 60 miljoni
krooni eest. Tingimuseks oleks ka, et
2/3 selle piirkonna elanikest kinnitaksid oma huvi selle võrguga liituda. Peale
mitmekordset kaalumist ja kohalike elanikega suhtlemist oli selge, et kiiresti ei
ole meil võimalik selle suure projektiga
alustada. Esiteks ei leia me valla kassast
praegu ligilähedaseltki neid summasid,
mida läheb vaja projekti omaosaluse
finantseerimiseks. Teiseks, kui sellest
summast jätta suur osa kohalike elanike
endi kanda, siis leidub selleks liiga vähe
huvilisi. Kuid koostöös kohalike seltside
ja ühistutega püüame edaspidi ka selle
piirkonna veemajandusprobleemidele
lahendusi leida, sest suur eeldus selleks
Keila-Joa-Türisalu reoveekogumisala
realiseeritava projekti näol on meil loodetavasti juba kahe aasta pärast olemas.
Lahevesi tänab kõiki oma klienteveetarbijaid kannatliku ja mõistva suhtumise eest, sest kõiki rahuldava korras
veemajanduseni on meil hoolimata
hoogsast algusest veel pikk tee minna.
Kui ei alusta, ei jõuagi kuhugi, sellepärast kinnitan, et Lahevesi AS väike
viieliikmeline töötajaskond jätkab tööd
selle nimel, et igal vallaelanikul tuleks
kraanist puhas vesi ning meie looduskeskkond säiliks puhtana.

Vallavalitsus kontrollib valminud
ehitistel kasutusloa olemasolu
Ehitamine ja renoveerimine on loomulikult iga
inimese jaoks suur töö,
sinna kulub aega ja raha
ning küllap tuleb nii mõnigi kord elada ka üsna
kitsastes ja ebamugavates
oludes.
MÄRT NEPPO

JÄRELVALVE SPETSIALIST

S

eda suurem on rõõm, kui see
kõik on möödas ning inimene
saab oma perega lõpuks ometi
korralikes tingimustes elada. Kui vallavalitsuse poolt tahaks aga siin manitseda, et ka oma uue või renoveeritud
maja dokumentatsioon peab olema
korras!
Võrreldes ehitamisega peaks ju paberlike formaalsuste kordategemine

olema üsna lihtne ja vähe aeganõudev,
kuid paradoksaalselt ei jõua paljud õnneliku majaomanikud kuidagi oma valminud ehitise kasutusloa taotlemiseni.
Vald ei saa seda siis ju ka välja anda ning
inimene elab oma palju vaeva ja raha
maksma läinud kodus seaduserikkujana! Loomulikult ei ole see nüüd nii suur
patt, et kedagi kohtusse kutsutaks, kuid
seaduserikkumine on see ometi. Kui kasutusloata hoonet siiski kasutatakse, võib
valla järelvalveametnik teha ettekirjutuse
ning kui sellele ei reageerita, siis vastavalt
kehtivale õiguskorrale nõuda omanikult
trahvi maksmist.
Õiguslikus mõttes peavad kõik väljaantud ehituslubadega alustatud ehitustööd lõppema kasutusloaga, välja arvatud elamiseks mittekasutatav väikeehitis
ja riigisaladusega kaetud või salastatud
välisteabega ja riigikaitselised ehitised.
Kasutusluba on vaja taotleda ka renoveerimistööde järel, kui selle kohta on
väljastatud ehitusluba. Oluline on teada,
et kui ehitustegevust ei alustata, aegub
ehitusluba kahe aasta jooksul. Kasutus-

luba on seevastu tähtajatu.
Kasutusluba on ehitusseaduse (§ 32)
järgi kohaliku omavalitsuse nõusolek, et
valminud ehitis vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.
Kui aga kasutusluba puudub tingimustes, kus see on nõutud, võib kohalik omavalitsus sellise ehitise omanikku
trahvida kuni 1200 € ulatuses. Arvestada
tuleks ka kindlustusega, sest kui juhtub
mingi õnnetus ja omanik ootab kindlustusfirmalt kahjude hüvitamist, võib
oodata suur pettumus, sest kasutusloata
ehitise kahjude hüvitamisest võidakse
keelduda!
Ka kinnisvara müügitehingute juures hakatakse üha rohkem kontrollima
kasutusloa olemasolu. Kasutusloa puudumine võib olla argumendiks müügihinna alandamisel. Kuigi kasutusluba ei
garanteeri ehituskvaliteeti, võib see ometi müügihinda mõjutada.
Olge tähelepanelikud ja hoolsad, kui
olete oma kalli ehitise valmis saanud,
sest see on vaja ka ära vormistada!

Keila valla leht
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Planeerimine peab olema
süsteemne
Planeeringute läbivaatamine, hindamine ja kinnitamine on vallavalitsuse üks tähtsamaid ülesandeid. Valla
areng ja meie elukeskkonna kvaliteet sõltub üsna suurel määral valla planeerimistegevusest ja sellest, kui
suure perspektiivitundega me arendajate ja ehitajate
kavatsusi analüüsime ning koostöös kõige optimaalsemaid lahendusi otsime.
MÄRT PENJAM
EHITUSSPETSIALIST

V

äga oluline on kehtestada selged kriteeriumid, mille alusel
me valla nägu kujundame ning
siis peame ka nendest suutma kinni pidada.
Lähtudes üldpalneeringust, arengukavast ja meie heast vallaplaneerimistavast peame hoidma selgelt lahus haja- ja
tiheasustuspiirkonnad. Neile mõlemale
kehtivad omad reeglid, mis peavad olema ühtviisi tuntud ja aktsepteeritud nii
vallaametnike kui arendajate jaoks. Hajaasustusega piirkonnad, mis hõlmavad
ligikaudu 90% meie valla territooriumist vajavad ka planeerimiseks kindlaid
reegleid. Kindlasti vaatame veelkord
koos arendajatega üle ka kõigi tiheasustusalade laiendamiskavad, selleks et
meie valla looduslähedane üldilme ei
kannataks. Arendajatele peavad olema
nende võimalused arusaadavad ja valla
kriteeriumid selged, siis on ka probleemid välditavad.
Kuigi reeglid on üle valla ühtsed, tu-

leb alati iga planeeritavat ala käsitleda
ka eraldi. Selleks tuleb vaadata kogu
paikkonna, teede ja asumite arengukavu. Suurem roll peaks edaspidi olema teemaplaneeringutel, mis viiksid
paremini kokku valla üldplaneeringu
ning konkreetsed detailplaneeringud ja
arenduskavad.
Kaalume üldplaneeringu ümberhindamst, uute teemaplaneeringute
koostamist, sealhulgas kohalike tõmbekeskuste, asumite keskosade teemaplaneeringuid. Tõmbekeskuste teemaplaneeringute algatamist vajame ka
selleks, et selgitada välja piirkondade
arendamise parimad võimalused. Perspektiivsete tiheasustusalade asumites
tuleks leida lisavõimalusi lasteaedade,
puhkealade jms tekkeks. Ühesõnaga,
me tahame muuta kogu planeerimistegevuse süsteemsemaks ning leida õiged
näitajad äri- ja sotsaalpindade ning elurajoonide seotse hindamiseks.
Meie eesmärgiks on ka parema koostöö loomine Keila linnaga meie paljude
ühiste puutepunktide planeerimises ja
ka projekteerimisel. Näiteks terviseara-

jad, teed ja muud taristuobjektid peaksid olema käsitletud ühise tervikuna,
sõltumata omavalitsuste piiridest.
Püüame hinnata ja ümberhinnata
juba algatatud planeeringute funktsionaalsust ja seostatust.
Analüüsimist vajab igasugusete arenduste laienemine, sest iga samm kas siis
tihe- või hajaastustusalas, asula keskuses või taristu väljaehitamisel peab olem
selgelt süsteemne ja põhjendatav meie
kriteeriumitega. Tiheasustus ei tähenda

alati veel tihedat asustust, eriti kui tegemist on ajaloolise miljööväärtuslike
alaga küla- või asulakeskuses.
Tänase planeerimisega loome me
homset keskkonda. Keila vald on
jõudnud kiirema arengu faasi, sellepärast on igal meie otsusel suur kaal.
Edaspidi võiksd lisaks valla sptetsialistidele ja arendajatele suuremal
määral planeeringute hindamisel osalema ka külaseltsid ja teised vallaelanike ühendused.

Lühiuudised
Valla teede korrashoiust
mööduval talvel

Selle hooaja – detsembri ja jaanuari - lumekoristus oli nii Keila vallale
kui ka teistele omavalitsustele tõsiseks väljakutseks ning tõi välja meie
kitsaskohad. Suurt lisapinget tekitas
pikka aega valla teede korrashoiuga
tegelenud ettevõtte ootamatu lepingu katkestus mõned päevad enne
esimese suure lumetormi algust. Uue
ettevõtte leidmine ja uute töömeeste
õppimine ja kohanemine võttis paratamatult oma aja. Kahjuks toimus
see kõik ajal, kui meid tabasid aastakümne kõige rängemad lumetormid
ja lund sadas rekordkogus. Valla elanike ees vabandame veelkord kõigi
ebamugavuste pärast, mille põhjustas kohatine aeglane lumekoristus
teedelt. Kindlasti tehakse sellest
järeldusi edaspidiseks ja kaalutakse
eelarvelisi võimalusi võimsama tehnika rakendamiseks. Muul ajal on lumetõrjetööd sujunud rahuldavalt.
Viimasel kuul on olnud teemaks
libedustõrje, mida oleme samuti
teinud vastavalt valla eelarvelistele
võimalustele ja ainult kriitilisemates
kohtades. Peatselt oleme silmitsi
teede kevad-suvise hooldusega, mis
sel aastal tõotab tulla üsna keeruline, kuna suur osa teede hoolduseks
ettenähtud vahenditest eelarves on
kulunud talihooldusele, kuid kindlasti
teeme kõik endist oleneva, et kõik
teed püsiksid sõidetavatena.
Meelis Bauman
Keila valla taristu spetsialist

Uus teenus pakendite mugavamaks
sorteerimiseks
Alates 2011. aasta algusest
on Keila valla Laulasmaa,
Kloogaranna ja Tuulna
külade elanikel võimalus
kasutada pakendikotiteenust, mis on mugav viis
pakendijäätmed kergema
vaevaga taaskasutusse
suunata.
LIINA LAIVERIK

KESKKONNASPETSIALIST

P

akendijäätmed
moodustavad
hinnanguliselt 25-30% meie
olmejäätmete koguhulgast ning
sorteerides need eraldi, väheneb olmejäätmete maht ning kulutused olmejäätmete äraveole. Lisaks on pakendite eral-

di kogumine keskkonnasõbralik – välja
sorteeritud pakendijäätmed suunatakse
taaskasutusse, kus nendest valmistatakse uusi tooteid.
Pakendikotiteenus sisaldab kahte
erivärvi kilekotti (suurusega umbes 150
l ) – rohelisse pakendikotti võib panna
nii värvilisest kui ka värvitust klaasist
pudeleid ja purke ning kollasesse pakendikotti kartongist, plastist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid nagu
jogurtitopsid, konservikarbid, ketšupi-, majoneesi- ja šampoonipudelid,
mahla- ja piimapakid jne.
Oluline on pidada meeles, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, mis tähendab, et vajadusel
tuleb pakendid enne pakendikotti panemist veega üle loputada.
Nimetatud teenus on TASUTA ning
kasutajasõbralik, sest pakenditega täitunud kilekotid viiakse ära kord kuus otse
kinnistu värava tagant või teisest kok-

kulepitud kohast ning jäetakse asemele
uued tühjad kilekotid.
Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ
poolt korraldatud ja Ragn-Sells AS´i
poolt pakutava teenuse kasutamiseks
tuleb sõlmida leping Ragn-Sells AS´ga.
Täiendava info saamiseks ja teenuse
tellimiseks on vajalik võtta ühendust
Ragn-Sells AS´i klienditeenindusega

telefonil 15155 või e-post: info@ragnsells.ee
Kui elate mõnes teises Keila valla
piirkonnas ning olete nimetatud teenusest huvitatud, siis teavitage kindlasti oma soovist Keila Vallavalitsust,
sest piisava huvi korral võib teenuse
pakkumine laieneda ka teistesse küladesse/piirkondadesse.

Täis pakendikotid saab
jätta olmejäätmete konteineri kõrvale.

Teade erateede
omanikele

Seoses vajadusega määrata eraõigusliku isiku maal asuvad teed
avalikult kasutatavateks teedeks
(vastavalt Teeseaduse § 4 lõikele
3), alustab Keila Vallavalitsus maaomanike maadel asuvate erateede
avalikuks kasutamiseks lepingute
sõlmimist. See töö on kavandatud
mitmeetapilisena, kuna ühe korraga
ei ole tehnilistel põhjustel võimalik
kõiki lepinguid korralikult vormistada. I etapis osalevatele teeomanikele
saadab vallavalitsus kuu aja jooksul
vastavad kirjalikud teatised.
Vallavalitsus
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Keel teeb rahvast rahva
Keel on, mis üht rahvast
rahvaks teeb: ta varjab üht
lõpmata väge ja pühadust
oma sees. Keel ja mõistus käivad käsikäes, sest
keel on avalikuks saanud
mõistus.
Carl Robert Jakobson
MAUR MERE

KLOOGA KOOLI ÕPETAJA

S

ee keel, mille saatel meid esimest
korrale rinnale surutakse, mille
saatel me esimest korda „ema“ ,
„tere“, „ma tahan“ ütleme, on me emakeel. See on keel, mis saadab meid terve elu olenemata sellest, kuidas ja kuhu
me välja jõuame, see keel ei küsi meilt
arvamust. Mõelda temakõlalisi mõtteid,
laulda tema viisiga laule – õlg õla kõrval
teiste samasugustega – on suur õnn. Suur
õnn kõigile – sest kõigil on emakeel.
Samamoodi, nagu keel kannab ette
esilekerkinud mõtet, paljastades sellega
meie olemise loomu ja laadi, pajatame
me selle keele kaudu oma sisimas peituvat soovi olla parem, suurem ja vägevam

– nii inimese kui rahvana. Seda suurust
ja väge näitasid üles ka Keila valla õpilased, kes kogunesid traditsiooniliselt
Klooga Kooli emakeelepäeva tähistama.
Mõõtu võeti kahes vanusegrupis. 1.-3.
klassid esitasid põimiku, millest koorus
välja meie keele muistne vägi. Tantsiti,
loitsiti ning tarkust jagati kamaluga. Ent
kõige tähtsam on ehk see, et laste tegevuse kohal koitis see kevadele ning elujõule
ainuomane ind, ilma milleta ei kestaks
ega kasvaks mitte miski. Õhus oli väge ja
see oli vägev!
4.-6. klasside õpilased tutvustasid
meie vaikivaid sõpru – raamatuid. Tutvustati oma lemmikraamatuid ja rõõm
on tõdeda, et noorte käte vahel muutuvad kapsaks mitte ainult nõiapoisid ja
vampiiritüdrukud, vaid ka palju maisemad tegelased palju kodusemate muredega. On näha, et noor neelab raamatuid
ja isu on tal hea.
Lõpus panid kõik – nii noored kui vanad – pead kokku ja võtsid mõõtu viktoriinis. Ja viktoriin oli sel aastal selline,
et iga punkt tuli suure vaeva ja ajuraginaga.
Tunnustatud said kõik osavõtjad –
ning nad ka väärisid seda. Lahku mindi
üksmeelselt ning rõõmsalt, kuni järgmise
korrani, mil ristatakse sõnapiigid.Aitäh
kõigile, kes tee Kloogale leidsid!

Samamoodi, nagu keel
kannab ette esilekerkinud
mõtet, paljastades sellega
meie olemise loomu ja laadi,
pajatame me selle keele kaudu
oma sisimas peituvat soovi olla
parem, suurem ja vägevam –
nii inimese kui rahvana

Tegusate teabepäev – võimalus kõigi jaoks
Sellise nimetuse all oleme kokku kutsunud tegusad vallaelanikud, kes
tunnevad, et nende sõna
ja tegu aitab kaasa meie
kodukandi arengule.
AGE LEEDO

VALLAVALITSUSE LIIGE

O

leme püüdnud pakkuda sellel päeval osalejatele teavet ja
materjale, et kodanikuühendused orienteeruksid paremini projektikirjutamise valdkonnas ning otsiksid
julgemalt oma headele ideedele rahastamisallikaid ja partnereid. Samuti oleme kutsunud valla aktiivseid kodanikke
üheskoos arutama valla arengukavade
üle, pakkuma uusi ideid ja lahendusi.
Viimatine „Tegusate teabepäev“ toimus
15. veebruaril Laulasmaa koolimajas,
kus võtsime ette teema, kuidas riigistruktuurid ja –poliitika võiksid olla tihedamalt ja vastastiku toetavalt seotud
kohalike omavalitsustega ning kuidas
ühiselt ja üksteist arvestavalt koostada
oma arengukavu.
Loodame, et mitte ainult valimis-

kampaania, vaid siiras huvi meie valla
arengute suhtes tõid kohale ka Riigikogu liikmeks kandideerinud Kaja Kallase
ja peaminister Andrus Ansipi.
Tegusa päeva teisel poolel nõustas regionaalse arengu ekspert Rivo Noorkõiv
meid valla arengukava täiendamisel ja
elulisemaks muutmisel. Hea meel oli
näha, kuivõrd lähevad meie valla arenguküsmused korda vallaelanikele ja seltsidele – aruetelud olid sisukad ja elavad.
Vallavalitsuse esindajad said kirja panna
palju asjalikke märkusi ja ettepanekuid.
Positiivseid arenguid on rohkem märgatud, kui negatiivseid, mille üle on meil
kõigil, kes püüavad arengukava hoolimata eelarvelistest kitsukustest siiski
ellu viia.
Mureliku noodina jäi kõlama paljude
äriettevõtete pankroti teema, mis ei jäta
kindlasti oma mõju avaldamata ka valla
arengule. Kuid ära märkimist leidsid ka
mitemd viimasteaastate kordaminekud –
veemajandusobjektide renoveerimine ja
ehitamine, külakogukondade kaasamine
valla tegevustesse, Keila valla esmakordne osalemine oma tanstuansmabliga
2009.aasta Üld laulu- ja tantsupeol jne.
Keila vallavalitsus jätkab tegusate
teabepäevade korraldamist ning loodame, et iga kord on meil kõigil midagi uut
ja positiivset üksteisele ette kanda!

Kiidame 2010 aasta tegevuse eest
MTÜ Kloogaranna Selts – panuse eest
rannakoristusse 2010 a
MTÜ Lohusalu Selts – kauniks külaks
kujunemise eest (kauni küla tiitel
Harjumaal)
MTÜ Ohtu külaselts – traditsiooniliste
ürituse korraldamise eest
MTÜ Lehola Külaselts – aktiivse vallaelu arengule kaasa rääkimise eest
MTÜ Laulasmaa Kaugtööühing –
panustamise eest laste ja vanemate
koolitamisse
MTÜ Südameasi – toreda mälumänguturniiri läbiviimise eest
MTÜ Tenniseklubi Peretennis Laulasmaa – perede sporditegevuse arendamise eest
MTÜ Värvimäng – panustamise eest
laste kunstilisse tegevusse
MTÜ Keila – Joa Selts - aktiivse vallaelu
arengule kaasa rääkimise eest
MTÜ Laulasmaa - aktiivse ja sisuka
kogukonna sidumise algatuse eest
MTÜ Lahepere Kultuuriselts – rahvakultuuri jätkusuutliku viljelemise eest
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus
koostöös MTÜ’ga Laulasmaa Avatud
Noortekeskus - Laulasmaa piirkonna
noorte huvialategevuse aktiviseerimise
eest.
Tere tulemast 2010 aastal uued
külaseltsid
MTÜ Kulna Külaselts, MTÜ Laulasmaa

LAULASMAA KAUGTÖÖKESKUSE LASTEHOID OTSIB OSALISE KOORMUSEGA LAPSEHOIDJAT
VAATA LISAINFOT WWW.KAUGTOOKESKUS.EE
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Erakool Läte pakub alternatiivi
tavaharidussüsteemile
Waldorfpedagoogikal põhinevas Erakoolis Läte käib praegu kokku 44 last Keilast
ja selle lähiümbrusest. Hiljuti toimunud
kooli avatud uste päeval oli vanemate huvi
kooli vastu taas suur ja tänaseks on esitatud juba 20 avaldust lapse 1. klassi vastu
võtmiseks.

sööki loetakse luuletusi jms.
See kõik on rütm, et toetada
lapse arengut ning et tal oleks
kindlam kasvada. Arvatakse,
et waldorfkool on leebe, aga
tegelikult on tegemist range
kooliga. Lastel on piirid ning
korda luuakse rütmi, mitte
käskude ja keeldudega.“

20 õpilast. Sisseastumiskatseid
kooli ei toimu - kohad jagatakse avalduste laekumise järjekorras, toimub ka perevestlus
kooliarsti ning õpetajaga. 20
lapse piir on loodud aga seetõttu, et rohkem laudu ei mahu
füüsiliselt ruumi ära. Klassis
on vaja ka liikumisruumi, kuna
waldorfpedagoogika järgi laps
terve päev laua taga ei istu.
Ideaalis võiks Anne – Lii sõnul
ühes klassis olla lausa 25 õpilast, kuna siis oleks kõik temperamenditüübid esindatud ja
kord looks ise end paremini.

Soov on endiselt kasvada
põhikooliks
Erakooli Läte tulevikuplaan
on endiselt kasvada põhikooliks. Keskkooli loomisele ei
ole mõeldud. Aruküla kool
avas Tallinnas üleastme (keskkooli) ühe teise kooli juures.
Koolis käib kolm õpilast, keda
õpetab 12 õpetajat. Üleastmes
on küll üks põhiõpetaja, kuid
eriained on palju, mille kõigi
jaoks on vaja oma õpetajat.
Seetõttu püütakse Keilaski
kõigepealt põhikooli loomise
juurde jääda.
Peale põhikooli lõppu läheb
enamus vilistlasi üle tavakooli. Kuna õppekava on kõigile
üks, on kõigi kooliastmete lõpuks waldorfpedagoogika järgi õppinud laps samal tasemel
kui tavakoolis õppinu. Seega
ei tohiks olla probleeme ka
ühest koolist teise üleminekul. „ Kuna lapsel on olemas
tugev algbaas, ta on iseseisev
ja oskab mõelda, saab ta edaspidi kenasti hakkama,“ ütles
Anne – Lii.

kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Esimesse klassi, kes 2008. aastal kooliteed alustas, läks 13
last. Järgmisel aastal tuli õpilasi
14 ning eelmisel aastal otsustasid waldorfpedagoogika kasuks 17 lapse vanemad. Sügisel
lisandub kooliperre veel üks
klass, mis tähendab kokku juba
nelja klassikomplekti. Praegu
on koolil kasutada ruumid lasteaias Rukkilill. Kuna koolipere
aina kasvab, hakkavad olemasolevad ruumid kitsaks jääma.
Erakooli Läte juhi KT Anne
– Lii Kerge sõnul mahutakse
järgmisel õppeaastal veel ära.
„Meil on OÜ-ga Keila Alusharidus kokkulepe, et enamus
praegu kooli kasutuses olevast
tiivast jääb meile. Mõtteid uute
ruumide suhtes on mitmeid,
aga praegu, kui konkreetsed
kokkulepped puuduvad, ei tahaks midagi välja käia.“
Ideaalses klassis on 25 last
Sügisel võetakse 1. klassi vastu

Tegemist on range kooliga
Lapsevanematel on tihti kooli kohta küsimusi. „Enamasti
küsivad vanemad, kas laps
ikka pärast ülikooli saab sisse? Mina sellele aga vastata
ei oska – ülikooli pääsemine
sõltub ikka lapsest endast.
Teiseks küsitakse, kas meil
on tegemist mingi ususektiga. See arvamus tekib, kuna
meil on erinevad traditsioonid, hommikul ja enne lõuna-

2. klassi poiss näitab hiljuti koolis heegeldatud lapikest

Praegu tegutseb kool Rukilille lasteaia ruumides

Miks otsustasite Teie erakool Läte kasuks?
Iiris ja Tanel Kurvitsa tütar õpib
Erakooli Läte 2. klassis. Tanel ja
Iiris selgitasid, miks nad otsustasid Erakool Läte kasuks, millised küsimused neil kooli kohta
tekkisid ning kas nad on oma
otsusega rahul.
Miks otsustasite Erakool Läte
kasuks?
Distantseerumisvajadus tavaharidussüsteemi olelusvõitlusest oli peamine
ajend, mõtlemaks üldse alternatiivsete võimaluste peale. Koolide pingeread ning lapsevanemate tormijooks
eliitkoolidele pani mõtlema, et mis on
tegelikult oluline?
Ajendatuna soovist leida kool, kus
oleks vähem koolistressi ning lapsesõbralikum keskkond, leidsime oma
suureks rõõmuks Keila linna koduleheküljelt info ka Lätte kooli kohta.
Kaalusime waldorfkooli just sellepärast, et waldorfpedagoogika aitab
isiksuse “mina” arengule kaasa ning
nii jõuab meie laps loodetavasti just
selleni, mis teda tulevikus õnnelikuks
inimeseks teeb. Olgu see siis ärijuhtimine või muusikukarjäär.
Mis on Teie silmis
waldorfpedagoogika eelised?
Õppeainete omandamine on viidud
kooskõlasse inimorganismi (lapse or-

ganismi) loomuliku arenguga. Nii on
erinevate oskuste omandamine ajastatud just sellele ajale kui see kõige
paremini peaks kinnistuma. Samuti
on erinevad õppeained omavahel nii
tihedalt seotud, et lapsele jääb tervikpilt. Mäletame ju kõik oma kooliajast
mõtet - “Mul ei ole seda elus niikuinii
vaja”. Waldorfõppekava järgi õppides
ei peaks sellist tunnet tekkima, kuna
matemaatika on tugevalt seotud looduse või meie igapäevaeluga. Loodusõpetus igapäevaste tegemistega
nagu näiteks leiva saamine vilja külvamisest leiva küpsetamiseni jne.
Waldorfpedagoogika oma olemuselt
eeldab õpetajalt palju suuremat pühendumist igale lapsele personaalselt.
Kuna ta peab püüdma igale lapsele
läheneda tema karakterit arvestades,
tähendab see seda, et õpetaja tunneb
igat last väga hästi. Tihti tõdeme, et
õpetaja tunneb meie last mõne koha
pealt paremini kui vanemad ise. samuti annab waldorfpedagoogika lapsele
võimaluse juba varakult hakata ühiskonna liikmeks, sellele andes ja sealt
võttes - kogu õppetöö toimib meeskonnatööna.
Waldorfkoolis ei panda lastele
numbrilisi hindeid. Sellel on samuti
mitu eelist - esiteks väldib see koolistressi (tänapäeval päris tuttav väljend),
kuna õpilasel puudub igapäevane olelusvõitlus saavutuste tasemel. Teiseks

aga soodustab see jällegi palju süve- sooritavad õpilased riiklikud lõpueksanenumat lähenemist lapse arengule. mid.
Teiseks ja võibolla olulisemaks küsiNumbrilise hinde panemine on lihtsam -laps tuleb lihtsalt “kategorisee- museks on - kas laps peab ilmtingimarida” ühte viiest üldlevinud lahtrist. ta ülikooli minema?
Sellesse ringi aga on võimalik väga
Oluline on, et laps saab arendada
kergesti sõltuma jääda, kuna juba har- võimeid, mille vastu tal on huvi ning
junud “viielisele” tulevad uued viied milles ta on tugev - õnnelik inimepalju lihtsamalt, kui näiteks varem vä- ne on see, kes saab teha sellist tööd,
hemedukalt hinnatud õpilasele.
nagu talle meeldib.
Mittenumbriline hinnang annab
Üldiselt tekitas muret süsteemi
aga palju sügavama ülevaate - õpeta- “õhuke” kandepind. Ehk küsimused:
jal võtab ju palju rohkem aega hinnan- “Kust tulevad õpetajad?”; “Mis saab
gu kirjutamine kui ühe numbri laht- peale põhikooli?” jne... Selgeks sai aga
risse kirjutamine. Lapsevanem saab see, et olles sellise kooli lapsevanem,
ise süsteemi
“paksendamiaga vajadusel õpetajaga
teemat
edasi
Avatud
uste
päevalõnnestub
esinesid külalistele
1. ja
2.
arendades oma last abistada
seal kus seks” palju ära teha - lüües käed külge
klassi lapsed
kohtade peal, kus saad ja oskad. Tävaja.
naseks päevaks on paljud küsimused
Kui hakkasite mõtlema Erakool saanud oma vastused.
Läte võimaluse peale, millised küKuidas laps ise kooli suhtub?
simused Teil kooli kohta tekkisid?
Nagu paljudel lapsevanematel, tekkis Kas olete valikuga rahul?
küsimus lapse “saavutusvõimaluste” Karoliina läheb alati rõõmuga kooli
üle - aga kuidas ta saab ülikooli? Prae- ning haigus on meie peres suur õngu kooli töös osaledes ning tuttavatele netus, sest siis ei saa kooli minna. Sawaldorfkooli tutvustades näen, et see muti on meie klassis suur austus oma
klassiõpetaja Keio vastu - nii laste kui
on üks sagedasemaid küsimusi.
Sellele küsimusele on aga mitu vas- ka vanemate poolt. Nagu õpetaja Keio
tust - esiteks kõikide vanemate rahus- ütleb, nii on. Nagu koolis ikka, on aituseks võib öelda, et waldorfkoolide neid mis on kergemad ja asju mis on
lõpetajad saavad ülikooli samuti nagu raskemad selgeks saada.
tavakoolide lõpetajad. Nii 9. klassi lõMeie oleme kooli valikuga kindasti
pus kui ka keskkooli lõpus (Eestis on rahul ja ka meie noorem tütar asub
2 waldorfgümnaasiumit ehk ülaastet) õppima Lätte kooli.
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Lühidalt
EAS toetab Lõuna - Keila
tööstuspiirkonna arendamist 1,8 miljoni euroga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsustas eraldada
Keila linnale Keila Tööstuspiirkonna arendamise projekti elluviimiseks meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ raames 1,769 miljonit eurot
toetust. Meedet rahastatakse
Euroopa Regionaalarengu Fondist. Omafinantseering on 312
177 eurot. Projekti abikõlblikkuse perioodi algustähtpäev on 1.
aprill 2011. a ja lõpptähtpäev on
31. detsember 2012.
Projekti eesmärk on ehitada
välja avalik infrastruktuur Tööstuse tänava piirkonnas olemasolevatele kinnistutele ja sellega
luua kaasaaegne, korrastatud
keskkonnaga maa-ala. 4 aasta jooksul peale projekti lõppu
võiks olla valmisolek 15 uue ettevõtte või olemasoleva ettevõtte
laienduse tekkimine piirkonda,
mis eeldaks miljonitesse eurodesse ulatuvate investeeringute
kaasamist ja sadade uute töökohtade loomist. Arenev tööstuspiirkond annab uue põhjuse
ka Keilast lõunasse jääva ümbersõidu rajamiseks. Lõuna-Keila ligikaudu 44 hektari suuruse
tööstuspiirkonnas on praegu
tänavatevõrk lagunenud ja ei
vasta nõuetele, ühisveevärk ja
–kanalisatsioon on amortiseerunud, tänavavalgustus on puudulik, sademevee süsteem puudub hoopis. Projekti teostumine
annab hea võimaluse piirkonna
igakülgseks korrastamiseks.
Keila üldplaneering näeb
ette linnas kahte suurt tööstuspiirkonda. Esimene, Harjukek
Group tööstuspark on tänaseks
välja arendatud (ca 46 ha), teine tööstuspiirkond asub Keila
lõunaosas endise Keila Terko
piirkonnas.

Teretulemast Noorte
Teetuppa!
Keila Miikaeli kogudusel on külas
Soome luterliku kiriku noortetöö tegijad Eetu Raittila ja Jussi
Koivumäki. Nad korraldavad
Noorte Teetuba, kus mängitakse lauamänge, lauldakse, kuulatakse muusikat ja vesteldakse
kristlike eluväärtuste üle.
Noorte Teetuba toimub Keilas kolmapäeval 30. märtsil kell
17.00 aadressil Paldiski mnt 2
(kogudusemajas).
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Vaba aeg
Keila Tervisekeskuses
saab näha veealust näitust
Laupäevad veeda
noortekeskuses

Eelmise aasta oktoobris alustas Loo
ujulast mööda Eestimaad teekonda
harrastussukelduja
ja rahvusvaheliselt tunnustatud
professionaalse
fotograafi Kaido
Haageni rändnäitus „Silmad vees II“,
mis märtsiks 2011
jõuab vee alla pea
igas maakonnas.
Alates 20. märtsist
on näitus üleval Keila Tervisekeskuse
basseinis.
keila leht
leht@keila.ee

Neli aastat tagasi riputas Kaido Haagen Kalevi basseinis
vee alla pildirea veealustest
elukatest. Näitus kandis nime
„Silmad vees“. „Selleks, et
külastaja saaks tõetruu ja vahva elamuse osaliseks, tuleb
ta panna võimalikult sarnasesse keskkonda, kus pildid
on tehtud,“ selgitas Haagen
eriskummalist
näitusesaali
valikut. Tänaseks on valminud uus seeria veealuseid
pilte. Kaido Haageni sõnul

erineb „Silmad vees II“ lisaks
rändnäituse formaadile, mis
käib läbi pea kõik maakonnad, eelmisest üsna mitmeti.
„Esimesel korral olid kõik fotod tehtud soojades meredes
ja pildistatud filmile, nüüd
on esitlusele tulev pildiseeria
tehtud Eesti vetes ning digitaalse fotoaparaadiga,“ lisas
Haagen.
Näitust korraldava Eesti
Sukeldujate Klubi instruktor
Terje Meosi sõnul on ettevõtmise eesmärk tutvustada inimestele sukeldumist kui omanäolist ja põnevat harrastust.
„Kes on kursuse kord läbinud,
kogeb argipäeva muredest vabanemist nautides veealuse
elu ilu ning arendab enese
kontrollimise oskust, mis aitab
vees käituda läbimõeldult ja

riskivabalt,“ ütles Meos. Igas
rändnäituse toimumispaigas
korraldatakse kord nädalas ka
proovisukeldumisi. „Kogenud
instruktorite
juhendamisel
on kõigil soovijatel võimalik
täisvarustusega vee all viibimist ise järele proovida,“ lisas
Meos.
Kaido Haagen (sündinud
1966) on professionaalne
fotograaf ja harrastussukelduja, kelle viimased saavutused fotograafia vallas on
konkursi Looduse Aasta foto
2009 I koht maailma looduse kategoorias ning Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) Euroopa konkursi
metsiku looduse fotograafia
auhind veealuse maailma kategoorias aastal 2009.

sport

Keila Suusasarja 2011 VI etapp Keila
Kevadvõistlus lõpetas suusasarja
priit idarand
sk vask

Möödunud pühapäeval jõudsid õnneliku lõpuni Keila Suusapäevad. Viimaseks etapiks
oli Keila Kevadvõistlus, kus
mehed sõitsid 15 km ja naised
ning noored 5 km. Veel reedel
oli oht, et võistlus võib ära jääda, või viiakse läbi lühendatud
ringil. Õnneks aga ilm soosis
suusatajaid - laupäeval maha
sadanud lumi muutis jäise ja
tuule poolt rajale toodud oksadega raja taas sõidetavaks
ning rajameistrid valmistasid
järjekordselt võistluseks ette
ideaalse raja.
Meeste võistlus oli väga
põnev ja kõrgetasemeline.
Kohe esimesel tõusul sööstis
ette Madis Vaikmaa ja pani
peale kõva tempo, millega
suutsid
kaasa minna vaid
Eesti koondise tuntud määrdemees Mihhail Lukertsenko,
Toomas Kollo (Eesti meister
kuni 16aastaste seas) ja Gerth
Kivimaa. Teise ringi lõpuks

oli Gert maha jäänud ning allesjäänud kolmik püsis koos
lõpuni. Pika spurdiga võitis
Toomas Kollo, edestades poole sekundiga Madis Vaikmaad
ja sekundiga Mihhail Lukertsenkot. Teised oma vanuseklasside võitjad olid Sebasian
Lell, sünnipäevalaps Reneeta
Luiga, Jüri Kovaljov, Oleg Kovaljov, Brita Liivamaa, Terje
Odamus, Marliis Odamus,
Robert Klen Mõistus, Kristina
Laipaik, Evelin Kärner, Marje Viirmann, Kaupo Jalasto ja
Aleksander Tishtsenkov.
Kokku oli sarjas 6 võistlust:
Keila Uusaastavõistlus, Keila
Suusasõit, Keila Õhtuvõistlus,
Keila lahtised Meistrivõistlused, Keila Sprint ja Keila
Kevadvõistlus. Kokku oli osalejaid 300, kes startisid kokku 573 korral. Võistlejaid oli
Keilast, Keila lähiümbrusest ja
ka kaugemalt nagu Lääne -Virumalt, Pärnust, Tartust, Antslast ja Haapsalust.
Kokkuvõttes
olid
oma
võistlusklasside parimad Se-

bastian Lell, Berit Liivamaa,
Jüri Kovaljov, Karl-Thomas
Kallasmaa, Cristian Anton,
Anna Metsger, Sirli Metsamäe,
Marje Viirmann, Marliis Odamus, Brita Liivamaa, Kristina Laipaik, Siim Vinter, Oleg
Kovaljov, Aare Heinla ja Karl
Lell.
Ükski üritus ei saa toimuda
ilma abiliste ja toetajateta. Keila Suusapäevad 2011 toetajad
olid: Keila Linnavalitsus, Keila
Tervisekeskus, Kava Auto, Kliima Center, Hole In One Catering, Autoremont OÜ, Protten
F.S.C., Ilu ja Lõõgastuskeskus
Püramiid, Keila Leht, Bennet
Puit, KT Sport Agentuur. Sarja
lõpetamine toimub 31.märtsil
kell 18.30 Keila Tervisekeskuse kohvikus.
Järgmise üritusena korraldab SK Vask Keila Pikamaasarja kuuluvad Keila Ujumiskolmapäevakud. Aprilli iga
kolmapäeva õhtul on võimalus
soovijatel Keila Tervisekeskuses ujudes oma võimeid proovile panna.

Kui huvitavalt, kasulikult
ja mitmekesiselt me oma
aega sisustame, on meie
endi kätes. Puhkepäevad on
suurepäraseks võimaluseks
koos pere ja sõpradega midagi ette võtta. Miks mitte
teha seda mõnikord hoopis
noortekeskuses? Pühapäev
on „püha päev“ mil on ka
noortekeskus suletud, aga
laupäeviti on oodatud pered, klubid ja sõpruskonnad
maja võimalusi kasutama.
Olgu siis plaanis korvpallivõi sulgpallimäng või hoopis
soov suurel ekraanil ühiselt
põnevat filmi vaadata. Maha
võib pidada koos isa, ema,
venna, õe või sõpradega piljarditurniiri või lauatennise
lahingu. Meil on palju põnevaid ja kaasaegseid lauamänge, mida just laupäeviti,
kui keskuses vähem rahvast,
saab rahus mängida. Ootame seltskondi, kellel on kindel soov koos toredasti aega
veeta. Selleks võiks meiega
varakult kontakti võtta ja aeg
kinni panna. Kui mõte tekib
alles samal päeval on mõistlik siiski enne helistada, sest
keegi võib olla juba ette jõudnud. Ruumidest ja võimalustest saab ülevaate meie kodulehelt või tulla kohapeale
tutvuma.
Hea võimalus noortekeskuse võimalustega tutvumiseks avaneb 9.aprillil, kui
leiab aset järjekorde perepäev. Täpsema info perepäeva leiab aprilli alguses
noortekeskuse kodulehelt ja
Keila Lehest.
Nagu meie tunnuslause
„TULE ja TEE!“ kutsub, ootame eriti noorte omaalgatusi,
mille elluviimiseks on erineva
spetsialiseerumisega noorsootöötajad valmis ulatama
oma abikäe. Tänu Haridusministeeriumile ja Euroopaliidu Sotsiaalfondile on meie
käsutuses väike Noortealgatusfond (NAF), mille abil saame toetada noorte projekete. Kõigest eelpoolnimetatud
võimalustest saab täpsemat
infot www.keilanoortekeskus.
ee või meiega kontakti võttes.
Noortekeskuse uksed on
tööpäeviti avatud kõigile
(E- N12.00-21.00 ja R 12.0019.00).

Selgitatakse Keila
meister korvpallis

Tänavused meistrivõistlused
korraldatakse lühiturniirina.
Keila meistrivõistlustel osaleb
6 meeskonda, kes mängivad
esimesel päeval eelturniiri
kahes kolmeliikmelises alagrupis. Teisel mängupäeval
mängitakse kohamängud.
A
alagrupis
mängivad Keila Korvpallikool/JP,
Postimees,
Vasalemma.
B alagrupis Glamox, Keila
Korvpallikool II ning Keila
Noortekeskus. Mängud toimuvad 26.märtsil ning kohamängud 2.aprillil. Võistlused
peetakse turniirisüsteemis.
Mänguaeg on 4x8 minutit.
Mängud algavad mõlemal
päeval kell 11.00 Keila tervisekeskuses. Keila meistrivõistlused korvpallis korraldab
MTÜ Liikumisrõõm.

Harjumaa meistrivõistlustel vanuseklassi 50+ võitjad.Vasakult, hõbe J.Jemeldjazev, kuld I.Kindsigo (endine Harju KEKi
esireket), pronks M.Krusel

sport

Kas Keila lauatennis
tõuseb tuhast?
kalle kask
KEILA LAUATENNISEKLUBI PRESIDENT

Keilas on lauatennis olnud
läbi aegade üks meelisspordialasid. Minevikku vaadates on
hea meel tõdeda, et spordiala
on Keilas pika ajalooga. 1945.
aastal alustas Keilas sportimist
Irina Saar, kel õnnestus tulla
toonase Nõukogude Liidu individuaalseks meistriks ja mitmekordseks hõbeda ja pronksi
omanikuks. Loomulikult ei saa
mainimata jätta mitmeid võidetud Eesti meistrivõistluste
kuld-, hõbe- ja pronksmedaleid.
Lähiminevikus ehk „nõukaajal“ peeti Keilas palju erinevaid lauatennise turniire ja
meistrivõistlusi.
Põhilisteks
mängukohtadeks ja võistluste
läbiviijateks olid asutused nagu
Eesti Geoloogia, Terko ja Harju
KEK. Lauatennise populaarsuse üheks põhjuseks olid koolis
olevad lauatennise lauad, mis
vahetundidel said väga suuri
koormusi. Kui mängijate järjekorras juhtus „arusaamatusi“,
võtsid õpetajad tihti lihtsalt
võrgu ja reketid ära, et tühjast
tüli ei tõuseks. See aga koolis
pinksifanaatikuid ei heidutanud. Võrgu ja reketite asemel
läksid käiku kooliõpikud ning
pinksipallid olid õigel mängumehel alati taskus. Topspinne
oli muidugi mataõpikuga raske
tõmmata aga keskpärased vindid tulid parimatel mängijatel
ikkagi välja.
Keila koolis peeti ka igaastaseid meistrivõistlusi, kus osalejaid erinevates vanuseklassides
oli märkimisväärselt palju. Ka
tänane Eesti Lauatenniseliidu
peasekretär Marko Männik oli
Keila kooli üks parimaid mängijaid ja olen kindel, et pisiku

sai ta just Keila koolist. Viimased Keila meistrivõistlused
ja erinevad lauatennise sarjad
hääbusid kaheksakümmnendate keskel.
Keila linnavalitsus ja Keila
Lauatenniseklubi korraldavad
tänavu, kõikide kohalike lauatennise sõprade rõõmuks, 16.
aprillil Keila lahtised meistrivõistlused lauatennises. Keilasse on oodata palju Eesti
tippmängijaid ja loomulikult
meie endi kodulinna „pinksiässasid“. Juhendiga saab tutvuda õige pea Keila linna ja
Eesti Lauatenniseliidu ja Pinksikeskuse kodulehel. Järgmisel päeval, 17. aprillil toimub
Keila Tervisekeskuse ja SK
Vask Tiimspordi sarja raames
lauatennise võistlus firmadele.
Sellest kõigest veel täpsemalt
tulevastes artiklites.
Et tänane pinksielu Keilas
on jõudu kogumas, võib tõestada ka sellega, et noortekeskuses käib sügisest kümmekond
last lauatennist õppimas ja
mängimas. Väikese linna kohta
on see tubli tulemus. Koolivaheajal toimus noortekeskuses
väike pinksiturniir, kus kätt
said proovida kõik noored
pinksisõbrad.
12. märtsil toimusid Harjumaa Spordiliidu korraldadud
Harjumaa
meistrivõistlused
lauatennises, kus osalesid ka
Keila sportlased. Parima koha
sai Mati Krusel võistlusklassis
50+ kes sai kaela pronksmedali. Veel tuli Keilasse 2 neljandat, 1 viies ja 1 kuues koht.
Tsiteerides klassikuid, ütleksin
võistluste kokkuvõtteks „pole
paha“.
Ja lõpetuseks vastaksin
pealkirjas tõstataud küsimusele, kas Keila lauatennise tõuseb
tuhast? Jah, ta tõuseb siiski!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

sport

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

KEILA MV KORVPALLIS
26.märts ja 2.aprill
Keila tervisekeskuse saal
Korradab MTÜ Liikumisrõõm

KAIDO HAAGENI VEE-ALUNE FOTONÄITUS
20.märts – 27.märts
Keila tervisekeskus

LASTE SUKELDUMISKURSUS
31.märts – 26.mai
Eesti Sukeldujate Klubi
korraldab laste sukeldumise
kuursuse.
Keila Tervisekeskus

SILVIA KELLE NÄITUS “HINGEVALGUS”
16.märts – 31.märts
Pastellmaalid inglitest ja
nahktaiesed meie rahvakunsti
motiividel.
Keila sotsiaalkeskus

teater
“ISA” - MONOTEATER - PEAOSAS JAN UUSPÕLD
1.aprill kell 19:00
Pilet: 10 / 9€
Keila kultuurikeskus
“ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.aprill kell 19:00
Pilet: 10/8€
Keila kultuurikeskus

kontsert
HARJUMAA LAULULAPS
Keila linna eelvoor
1.aprillil kell 10.00
Keila Kultuurikeskuses
Info: marge@keila.ee

muud üritused
LOENG „IMIKU UNI“
25. märts kell 10.00
Une- ja söömisrütmid. Uinumine ja uneharjumused.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Tasu 2€.
Hiirekese mängutuba
LOENG “VÄIKELAPSE TOITUMINE - TOITUMISHARJUMUSED, E-AINED, NÄIDISMENÜÜ”
28. märts kell 16.00
Räägib Reet Raukas.
Loeng toimub loeng- vestlusringi vormis. Eelnev
registreerumine aadressile
evelin@pardike.ee või telefonil
53482828. Osalustasu on 4€.
Hiirekese mängutuba
REISISELLIDE KLUBI
Egiptus Ninell Koidu pilgu läbi
30.märtsil kell 14.00

kogudus

Vaimulik õhtu
30.märts kell 19.00
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

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Ostan omanikult remonti
vajava korteri Keilas, Sauel või
Tallinnas. Vastan kõigile pakkumistele. Tel 58200800.
Soovin rentida tühja ruumi u
25m2 Keilas või lähiümbruses.
Tel. 53797132 helistada kell 6 –
12.

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 turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja

puitbriketti 150€ (2347.-) tonn
(ümmargune). Soovi korral ka
väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.

töö
Otsin õmblejat, kes saaks
hakkama ka disainimisega ja
individuaaljuurdelõikusega.
Tel.55621653.
Keilas asuv Parexter Gruppi
kuuluv firma pakub tööd rahvusvaheliste vedude autojuhtidele
(Rootsi, Norra, Soome, Saksa,
Taani). CV saata parexter@hot.
ee või helistada tel. 5046446.
Otsin akordioniõpetajat. Tel.
5172468.
Otsime hoidjat 2,5a. poisile
Keilas. Tel.5050659.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib laotöötajat (mees,
30-40 a), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine, lao
korrashoid. Vajalik tõstukiga töö-

Palju õnne!

Sotsiaalkeskus

Paastuaja 3. pühapäev
(Oculi)
20.märts kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

tamise kogemus ja autojuhilubade olemasolu. Avaldus koos CVga saata: kuulutus@zoovet.ee
Otsin tööd (öövalve või koristus) Keilas või lähiümbruses. Tel.
53797132, helistada kell 6 – 12.

Teenus
Sõiduautode remont ja hooldustööd - rehvide vahetus ja
remont, keevitus, õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses, Paldiski mnt 35. Tel
53096002.
Ohtlike ja probleemsete puude langetamine suurte kogemustega eksperdilt. Langetan
raskesti ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vajadusel
kasutan köistehnikat või tõstukit.
Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse. Tel. 56482680.
Abistan vene keeles kooliõpilasi matemaatikas. Tel.53540107.

koolitus
AS KeVa autokoolis algavad
1. aprillil kell 18.00 B-kat. autojuhikursused. Hind soodne! Info ja
reg. tel 6791473; 6791474.
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22.02.2011
25.02.2011
26.02.2011
07.03.2011
08.03.2011

Südamlik kaastunne
Margitile ja Alarile

ISA

Sündinud

Berenike Eleanore Schmidt
Elyse Oliferuk
Sander Sokk
Martin Lukman
Robi Blumkvist
Südamlik kaastunne
Margit Kiik`ile kalli isa

Ülari Kiik’i
kaotuse puhul

surma puhul.
Silva, Heli ja Karin

Õpetajad Taimi Saarmann ja
Eneli Pung ning klassikaaslased
Põltsamaa Ametikoolist

KAJA Koolitus Autokool
MOOTORRATTAJUHI
KURSUS (A,A2,A1-kat)
Teooria e-õppe võimalus.

C1,C/CE-kat VEOAUTOJUHI ja
D1-kat BUSSIJUHI KURSUS
algus 28. märtsil 2011, kell 18:00

B-kat autojuhikursus
Infotund kolmapäeval,
06.aprillil 2011 kell 17:00
Teooria e-õppe võimalus.

Esimene teooriatund teisipäeval,
29. märtsil 2011, kell 18:00

Venekeelne B-kat autojuhikursus

VEOAUTO- (BUSSI) JUHTIDE AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus, põhi- ja täiendõpe) algus 01. aprillil 2011 kell 18:00
Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

HINNA-

SULA!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

OÜ Konstaleks müüb

KYTTEPOOD.EE

Kütte
graanuleid

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Brikett 1.60€ / 10kg

B-kategooria

1 kott 15kg - 3
Alates tonnist 175
Transpordi võimalus
56577230
Pensionäride
Ühenduse liikmetele
Uute liikmete
vormistamine ja 2011a
liikmemaksude (2€)
tasumine toimub
• Keila kultuurikeskuse
riietehoidjatele tööpäevadel kella 15.00 – 19.00.
• Keila sotsiaalkeskuses esmaspäeviti kella
11.00 – 12.00 alates
28.veebruarist ja igal
viimasel esmaspäeval
28.03 ja 25.04 kell 14.00
– 15.00 Maret Välile.

Teade pensionäridele
21.aprillil Pärnu teatris
Endla etendus „Esimesed
suudlused“. Peaosas Sepo
Seeman ja Piret Laurimaa.
Maksumus 18€ (sõit +
pilet) saab tasuda peopileti tasumisega samal ajal.
Väljasõit kiriku platsilt
kell 15.40.

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

autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

24.-26. märtsil kohtuvad Keila Korvpallikooli
1998.a. sündinud poisid kolmes
sõpruskohtumises külalistega
Venamaalt, Slantsõ Spordikoolist.
Mängud toimuvad Keila Tervisekeskuses
Reede 25.03 kell 11.00
Laupäev 26.03 kell 9.00
Keila KK - Slantsõ SK
Keila KK - Slantsõ SK
Tulge omadele kaasa elama!

Keila Sõpruslinnade Selts kutsub huvilisi
16. aprill 2011 väljasõit Tunne Harjumaad.

Vääna – Rannamõisa – Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu – KeilaJoa – Laulasmaa.
Teejuhiks on ajakirjanik ja kirjastaja Agu Veetamm, kes on raamatu „Tallinnast KeilaJoale“ autor. Näeme ja kuuleme huvitavat selle kandi loodusest, ajaloost ja sellega seotud
põnevatest inimestest.
Väljasõit 9.00 Keila Linnavalitsuse eest, tagasi Keilas ~17.00. Söök/jook
kaasa – piknik. Informatsioon ja registreerimine 6044564 õhtuti (Eva)
5253030 või meilile: ave55@hot.ee. Tasumine enne 7. aprilli.

7. mai 2011 väljasõit Järvamaale.

Traditsiooniline maikuine väljasõit ajaloolase Mati Mandeli juhtimisel viib seekord Järvamaale.
Vodja – Järva-Peetri – Müüsleri – Paide – Kose – Kautla
Väljasõit 9.00 Keila Linnavalitsuse eest, tagasi Keilas ~19.00. Söök/jook
kaasa – piknik. Informatsioon ja registreerimine 6044564 õhtuti (Eva)
5253030 või meilile: ave55@hot.ee. Tasumine enne 1. maid.
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CONTINENTAL
TEHASEESINDUS
KEILAS!
 Suurim kohapealne valik rehve
 Sõidu- ja veoautorehvide müük
 Rehvivahetus, remont ja hoiustamine

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

Keila, Haapsalu mnt 57D
tel. 53 48 74 21; 60 44 037

Lai puitmaterjali valik,
kasvuhooned,
küttepuud, kalastustarbed
ja muud ehitusmaterjalid
www.puidupood.ee

Mulla ja
puukooremultši
müük
www.pinnasemeister.ee
tel. 56 655 188

AS Terrat on 1991.a. loodud
Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on
spetsialiseerunud vee- ja
kanalisatsioonitorustike
ehitusele ja rekonstrueerimisele ning teiste
keskkonnaalaste ehitusprojektide läbiviimisele.

OTSIME OMA MEESKONDA

TORUSTIKE SUUNDPUURIMISE
SPETSIALISTE
kelle tööülesandeks on torustike suundpuurimine seadmega Grundodrill 10S

Kandidaadilt eeldame:
r5FIOMJMJTUUBJQMJLLVTU
r$LBUFHPPSJBKVIJMVCB
rWBMNJTPMFLVUUÕÕMÅIFUVTUFLT
(Eesti, Läti, Soome)

Ettevõte pakub:
rWÅMKB×QFU
rQ×IJQBML UVMFNVTUBTV
rIVWJUBWBUMJJLVWBUUÕÕE

Kasuks tuleb:

rQMBTUJLUPSVEFLFFWJUVTPTLVT
rFFMOFWUÕÕLPHFNVT

Lisainfo:

Kodulehekülg: www.terrat.ee
Asukoht: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Lisainfo: 679 0977, 501 5156 Indrek Ränd
CV palun saata: heidi@terrat.ee

Ehitus
Remont
Hooldus
Fassadide ja
katuste pesu

info@copartner.ee
www.copartner.ee
Tel. 55506925

Piirdeaedade
ja väravate
valmistamine
ja paigaldus
tel 51 941 909
info@peruks.ee
www.peruks.ee

HEI

SÕBRAD!

OLETE KÕIK OODATUD
OSA VÕTMA TOREDAST
TIBU PEREPÄEVAST,
KUS SAAB LAULDA,
MÄNGIDA JA VÕISTELDA.
PIDU VIIVAD LÄBI SELVERI TIBU
JA TEMA LÕBUSAD KAASLASED,
KES JAGAVAD ÜLLATUSI, MAIUSTUSI
JA ÕHUPALLE. LASTEVANEMATELE
KORRALDAB TIBU “PEREPÄEVA LOOSI”.
MEISTERDA KODUS KOMMIPABERITEST
USS JA TOO SEE TIBU PEREPÄEVALE.
KÕIKI MEISTERDAJAID OOTAB KINGITUS.

Perepaevad leiavad aset:
27.03, Keila Selver 17:00

