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meelespea

25. november –
kadripäev

Keilas kontrolliti
suitsuandureid
Jõuludest enne
päris pühi

26. november –
kodanikupäev
27. novemeber –
I advent
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Keila Kooli
ehitus on
lõpusirgel
Keila Hariduse Sihtasutuse
juhatuse liige Leino Mägi
räägib uuest koolimajast
ning selgitab, milliseid töid
veel on vaja teha.

lk 3
haridus

Foto: valdur vacht

Advendiüritused Keilas
27. novembril tähistatakse traditsiooniliselt I adventi. Keskväljaku jõululaat
avatakse kell 11.00.
Ringi liigub ülempäkapikk,
kes pakub lastele palju põnevat, laadapäkapikult saab mitmesugust jõulukaupa, glögi ja
kuuma teed. Kultuurikeskuse

sport

fujees on jõuluvana postkast,
kuhu iga laps saab oma salajased soovid poetada. Jõulumeeleolu loovad A.T.S Tansustuudio ja Siki tantsustuudio

lõbusad tantsijad. Kultuurikeskuse I korrusel on avatud väike
inglinäitus. Kell 11.00 – 13.30
on kultuurikeskuses avatud
käsitöö töötuba, oma telgiga
on kohal ka Lions klubi. Kell
13.00 linastub kultuurikeskuses kinobussi vahendusel koguperefilm Võluhõbe.
Kell 15.30 toimub tradit-

siooniline trepikontsert. Jõulurahu kuulutavad välja linnapea
Tanel Mõistus ja EELK Miikaeli koguduse õpetaja Marek
Roots. Esinevad Keila poistekoor, segakoor Noodimurdjad
ning Keila linnaorkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks.
Samal päeval toimub Keila

kino

Tiimspordi sarjas
võisteldi saalihokis
lk 8

Tervisekeskuses Keila Tervise Festival. Külastajaid ootab
tervisemess, läbi viiakse terviseseminarid, tervisekeskuse
näidistreeningud, tervisevõimlemise koolitused jpm. Päeva
jooksul saab soodsamalt soetada tervisekeskuse kuukaarte.
Meelelahutust on nii lastele
kui täiskasvanutele.

Muusikakool
tähistab 35.
sünnipäeva
Keila Muusikakool alustas
tööd 1976. aastal Keila
Algkoolis. Tänaseks on
muusikakool kolinud
uutesse ruumidesse Keila
Koolis.

lk 5

Keilakad, kes andsid
panuse talgufilmi
valmimisse
lk 6
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lugejaga vestleb

Jõuludest, enne kui päris
pühad saabuvad
Neli meest, veendumuselt kristlast,
mõtlesid advendi
saabumise puhul,
kuidas vältida jõulupohmelli veel enne
kui päris pühad
saabuvad.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Ahto Laadoga

Tõenäoliselt ei tea mitmed Ahtot tundvad inimesed, et ta
maalib. Teda teatakse teistest tegevustest hoopis rohkem.
Nüüd aga avab ta Keila Kultuurikeskuses oma näituse. Väljas
on paar tosinat pilti, neist pooled viimase aasta jooksul valminud, teine pool „küla pealt“ kokku korjatud, nagu Ahto nimetas.
Näitusele on Ahto vaatamiseks pannud maastiku- ja meremaalid, ka portreed. On ka üks teatud mõttes poliitiline maal, ning
kunagi katsetatud, nüüd aga taasavastatud tehnikas - õliga
mustale sametile maalitud aktid. Oma tööde näitust on Ahto
korraldanud ka varem – kunagises „Keikala“ kohvikus.
Haapsalust pärit Ahtole meeldis juba koolipoisina joonistada ja vesivärvidega pilte teha. Esimesed õlivärvid kinkis onu,
järgmiste saamiseks hankis Ahto läbi tutvuste piiritsooni loa, et
Paldiskisse pääseda – sealses poes müüdi õlivärve. Aga muu
tegevuse kõrvalt on Ahto kujutavat kunsti ja maali õppinud
Tartu Pallase kunstikoolis, käinud Kunstiülikooli poolt korraldatud täienduskursustel ja õppinud tegevkunstnike juhendamisel
personaalselt. Praegu on ta Haapsalu Kunstiklubi liige. Keilasse
asus ta elama 1985.aastal.
Pintsliga on Ahto teeninud ka oma igapäevaleiba – kunagises „Baltikas“. Tegi seinalehti, mõtles välja logosid. Oma esimese auto ostis ta ka maalide eest – võttis Soome mõned maalid
kaasa, müüs need maha ja ostis 3000 marga eest „Lada“.
Ahto tunneb, et mida vanemaks ta on saanud, seda enam
on ta tahtnud tegelda meeldivate asjadega. Talle on selleks
maalimine. „See rahustab ja viib muredest eemale,“ räägib
Ahto.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

gunnar mägi
keila baptistikoguduse koguduse
vanem

Erki Tamm on kirikuõpetaja
väljaspool linna, aga Keila elanik.
Erki Oras on copywriter, kes
süsteemselt tekstidest iva otsib, seekord jõululoost.
Kaupo Vaher on mees, kes
püüab aasta ringi kingitusi
teha, abivajajatele. Kaupo juhib Keila piiril taaskasutuskaupluste „Sõbralt sõbrale“
ladu ja on vabal ajal noortejuht.
Gunnar Mägi on kogudusevanem Keila Baptisti Koguduses
ning juhtis küsimustega vestlust.
Milline on sinu parim mälestus, kus ristusid jõulud ja
Keila linn?
Erki Tamm: Meie kodu on viimased 7 aastat Keilas. Lapsed
olid peale kolimist väga mures-kustkohast jõuluvana teada saab, et me nüüd siin elame? Aga teada ta sai.
Erki Oras: Oleme viimastel
aastatel veetnud kõik jõulud
naise vanemate juures Tartus.
Jõulud minu jaoks selline rahu
ja rõõmu aeg, millel kõrg- ja
madalpunktid st erilisi teravaid ja meeldejäävaid elamusi
pole. Keila kiituseks võib aga

öelda, et siinses väikelinna intiimsuses on jõulurahul kerge
hinge pugeda.
Kaupo Vaher: Meeldejäävaim
mälestus on eelmise aastal
oma koguduse kuusepuu ehtimine jõuluteenistuseks.
GM: Minule läks korda eelmisel aastal linnarahvale jõululaulude laulmine Keila raudteejaamas. Inimesed kergitasid
üllatunult kulme, mõned ümisesid kaasa. Kristlikud kogudused plaanivad ka tänavu,
22.12 õhtuselt rongilt saabujaid tuttava jõulumuusikaga
üllatada.
Kuidas võitled plastmassjõuludega?
ET: Ei võitlegi. Lihtsalt püüame hoida ilusaid ja lihtsaid
traditsioone – toome lastega
metsast päris kuuse, laulame
jõululaule ja teeme üksteisele
kingitusi, külastame nii minu
kui abikaasa vanemaid. Osaleme heategevusüritustes ja annetame ka TV kampaaniatele.
Koguduses võtame osa mitmetest teenistustest, laste-ja
noorteüritustest. Jõulude sisu
hoiab värske isiklik suhe Jeesusega, kes elab ka meie südames.
EO: Jah. Kuna jõulud seostuvad eeskätt rahu ja rõõmuga,
jääb igasugune võitlustuhin
minu niigi rahuliku natuuri
juures sel ajal üpris kaugele.
Ainukeseks vahendiks kommertsjõulude vastu oleks tõelise jõulusõnumi tutvustamine ehk siis evangeeliumi
kuulutamine. See aga peaks
toimuma aastaringselt, sest
vahetult pühade eel võib kuulutaja osutuda plastmassjõululistele tõeliseks rõõmurik-

kujaks. Aga võib olla ka
mitte.
GM: Siin olen mõlema Erkiga
nõus, et võltsi vastu tuleb võidelda originaaliga – otsustasime perega, et loobume tänavu
traditsioonilistest kingimaaniast ja veedame selle asemel
rohkem aega vaikselt palves,
omavahel, sugulaste ja kogudusega. Küsige jaanuaris, kuidas õnnestus (naerab).
Kuidas Jumala Poeg siis jõulud veedaks?
ET: Kutsuks külalisi, sest see
on ju tema sünnipäev. Mõelge,
kuidas Jeesus elas 2000 aastat
tagasi! Ta elu ei erinenud välispidiselt oma kaasmaalaste
omast. Küll tuletas ta inimestele meelde, et meil on Isa taevas, kes meid armastab ja soovib, et me seda üksteisega
jagaksime. Võibolla osaleks ta
mõnes heategevuskampaanias
või viiks kuuse üksiolevale vanainimesele ja õhtustaks koos
temaga.
EO: No ma ei tea... Jeesus ilmselt oma isikule liigset tähelepanu ei tõmbaks. Ei Vanast
ega Uuest Testamendist ei
meenu küll ühtegi kohta, kus
sünnipäevi oleks tähistatud,
mis lubab järeldada, et nimetatud tähtpäev ei omanud
sealses kultuuriruumis olulist
tähtsust. Aga usun, et eks temagi südant täidaks sel päeval
tavalisest suurem tänulikkus
oma ema ja Isa vastu. Kindlasti väljenduks see tänu ka sobivas palves.
KV: Pakun, et ta käiks jumalateenistusel, seda tegi ta ikka.
Aga siis oli tal komme teel
koju huvitavaid vestlusi algatada. Võibolla lohistaks hange

jäänud kodutu varjupaika,
enne kui see külma saab.
Võibolla nokitseks puusepana
ühe kauni kadakase iluasja,
sõbrale Peetrusele mälestuseks.
Viimaks, mille eest tänad
jõuluõhtul palves tänavu?
EO: Nimekiri tuleks siin liiga
pikk, sest neile, kes Jumalat
armastavad, tuleb kõik kasuks.
Isegi, kui asjad ei suju hetkel
just nii nagu ise tahaks, siis
tuleb kõige taga näha suuremat plaani ning säilitada rahu
ja rõõmus meel. Aga eks lisaks
tänupalvetele tuleb keset neid
keerulisi aegasid paluda ka Jumala hoidmist kõigile lähedastele, sõpradele ja tuttavatele.
KV: Tahan tänada, et kõik on
väga hästi, sest alati võiks olla
hullem - sõda (Afganistan),
võlakriis (Kreeka). Tänan oma
pere eest. Tänan, et käed-jalad
liiguvad ja et tervis on korras.
Tänan ka raskuste eest, mis on
olnud ja veel tulevad, sest see
muudab meid kindlaks ja tugevaks - “mitte mannavahuks”.
ET: Keerulises maailmas olen
hakanud hindama lihtsaid
asju. Lausa valulikult tänulik
olen pere eest - koostoimimise
eest nii heas kui raskes. Olen
tänulik nende mõnusate õhtupalvete eest koos lastega. Jalgrattahooaeg sai sel aastal kvaliteetajaks koos abikaasaga.
Mida vanemaks saan, seda
väärtuslikumaks muutub aeg
koos isaga. Mõnus on mõelda
elu üle tema ja vennaga saunalaval istudes. Olen tänulik
sõbralike naabrite eest, kellega suveõhtutel rõdu all juttu
ajada.

Nädal piltides

Foto: ann-eskel ustav

Foto: kadi kroon-laur

Reedel käisid linnaametnikud koos OÜ
Varahooldus juhatajaga kontrollimas Keila lasteaedades
olevaid atraktsioone. Maha otsustati võtta vaid mõned
üksikud elemendid.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht
Linnavalitsuse saalis oli selle aasta juulis,
augustis ja septembris sündinud 19 tüdrukule ja 17
poisile beebiball.

vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Seoses Sidepataljoni 93. aastapäevaga
külastas Staabi- ja Sidepataljoni ülem kolonelleitnant
Andres Hairk (pildil paremal) koos saatjatega viimast Raua
tänava lahingust (21. juuni 1940) osa võtnud Keilas elavat
Eduard Kuuskori.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

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

so
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Keila uuest koolist

Tänasel Keila hariduse 320. juubelinädalal võime uhkust
tunda, et lõpuks on
valminud Keila Kooli
uus hoone Ehitajate
teel.

leino mägi
KEILA HARIDUSE SA LIIGE, VILISTLANE

Kuigi õppetööga uue maja
kolmes korpuses alustati juba
jaanuaris, valmis viimane,
D - õppekorpus novembri algul ja maakonna raamatuko-

gu ruumid said ehitajapoolse
viimase lihvi veel selle nädala alguses. D - korpuses käib
järk-järguline klassiruumide
möbleerimine ning õppetööks
täieliku valmiduse loodame
saada uueks aastaks. Uues
õppekorpuses on kõige pilkupüüdvamad tüdrukute ja poiste tööõpetusklassid, mis lõplikult sisustatuna on kindlasti
ühed Eesti üldhariduskoolide
parimad. Samas tiivas asuvad
ka spordisaalid (pallimängude
saal, riistvõimlemissaal, aeroobikasaal ja väike maadlussaal) kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks.
D - korpuses sai ka Keila
Muusikakool uued ruumid,
mis õpitingimustelt ja võimalustelt kindlasti annab väikse
muusikaakadeemia
mõõdu
välja. Täna maadleb ehitaja

seal veel mitmete tehniliste
tõrgetega, mis ühe nii suure
kompleksi järk-järgulisel käikulaskmisel paratamatult ette
tuleb, sest kõik järgnev tuleb
eelnevaga sobitada ja kokku häälestada - see aga võtab
aega.
Uues koolimajas on pinda
15072 m2, lisaks muusikakool
1220 m2 ja maakonna raamatukogu 2001 m2, mis kõik tuleb igapäevaselt töökorras hoida. Ainuüksi katuse pinda on
uuel majal üle 9400m2, mis
meie kaht viimast lumerohket
talve silmas pidades tekitab
muret. Kindlasti on arhitektuurselt ja tehniliselt keerukas
majas peale ehituse valmimist
veel probleeme küllaga, mille
lahendamisega me projekteerijate ja ehitajatega tegeleme,
püüdes õppetööd maksimaal-

Lühidalt

selt vähe häirida. Siinkohal
veelkord suured tänud Keila
Kooli õpetajatele ja õpilastele,
kes oktoobris ja novembris,
vapralt talusid raamatukogu tiivas ehitusega kaasnevat
müra, mis üsna mitme nädala
jooksul nende õppetööd häiris.

Uues koolimajas
on pinda
15072m2, lisaks
muusikakool
1220m2 ja
maakonna
raamatukogu
2001m2, mis
kõik tuleb
igapäevaselt
töökorras hoida.

Tänaseks on Keila kooli
ehitus läinud maksma ca 14,6
miljonit eurot, kuid mõned
kulutused on ilmtingimata
vaja veel teha. Puudu on veel
tahvlid uude õppekorpusesse, mõned õmblusmasinad ja
kangasteljed tütarlaste tööõpetuse klassi, möbleerimist
vajavad paar arvutiklassi, kooli aula, muusikakooli saalid ja
riietehoid, sisustamist vajab
maakonna raamatukogu.
Kuid kõik see on ühe suure
asja juures tühiasi, sest Keila
hariduse 320. aastapäevale pühendatud vilistlaste kokkutulek toimub juba sel laupäeval
ja Te kõik olete kutsutud Keila
uude koolimajja, et näha oma
silmaga, millised õpivõimalused avanevad uuenenud Keila
Koolis meie lastel, lastelastel
ja laste lastelastel.

uudis

Keila jõepark võtab ilmet
Kõik, kes on sattunud viimasel ajal Keila
Jõeparki või Linnuse tänavale, on kindlasti märganud jõe vasaku haru ümbruses
suurt muutust.
mati õunloo
PROJEKTIJUHT

Kuigi peamised tööd ootavad
alles oma järjekorda, on võsa
maha võtmisega jõeäärne ilme
tundmatuseni muutunud ja
seda kindlalt paremuse poole.
Esimene etapp “Keila jõe vasaku haru veevoolu taasavamise
ja ökoloogilise tervendamise”
projektis on tänaseks praktiliselt lõppenud. Kindlasti on paljud huvitunud, millised tööd

KEILA
KOOL

järgmisena ette võetakse. OÜ
Preisor, kes võsa eemaldamisega tegeles, jätkab nüüd jõest setete eemaldamisega ja kallaste
kujundamisega. Tööde käigus
teostatakse ka puhastustöödele ette jääva Elioni sidekaabli
ümberpaigutus
sügavamale
pinnasesse. Jõe puhastustööd
lõppevad alles järgmisel aastal
ja viimaseks tööks saab olema
kallaste murustamine.
Praegu käib ka Linnuse tänavale ehitatava silla projek-

Foto: erakogu

teerimistööd. Lisaks projekteeritakse pumpla, mis võimaldab
Jõesaarelt tuleva heitvee suunata jõepõhja alt läbi. AS Vensen planeerib alustada silla
ehitust järgmise aasta aprilli
algul. Kui kõik kooskõlastused
olemas ja ilmastik võimaldab,
siis trasside ümberpaigutamisega saame varem alustada.
Silla ehitustööde ajaks rajatakse Linnuse tänavale ajutine
ümbersõidutee.
Liiklemine
Linnuse tänaval on sellel ajal
kindlasti ebamugavam ja seega loodame elanike mõistvale
suhtumisele. Käesolev projekt
on planeeritud lõpetada järgmise aasta juunis.

Keila Kooli almanahh Põhjatäht

21. novembri hommikul nägi koolipere
esmakordselt uut almanahhi Põhjatäht.
Täname kõiki, kes selle kauni raamatu
sünnile kaasa aitasid.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Selle kaante vahele on kogutud
nii õpilaste kui õpetajate omaloomingut, mis sündinud viimase viie aasta jooksul ning lisaks tükike koolilugu. Tükikest
koolilugu pakume lugemiseks
teilegi, kuid omaloomingust
kutsume osa saama almanahhist endast.
Keila koolihariduse lugu algas 320 aastat tagasi. On teada,
et esimene Keila köster-koolmeister oli Elias Packel, kelle
käe all õppisid lapsed lugemist,
katekismust ja kirikulaule.
Segased ajad ja suured sõjad
ei möödunud jälgi jätmata ka
Keila kooliloost. Uue hinga-

mise tõi rahvuslik ärkamisaeg,
mil Väljaotsa talus hakkas Kustas Ampeli juhtimisel toimuma
õppetöö. 1867. aastat loetaksegi Keila järjepideva hariduse
andmise alguseks. Esialgu oli
koolis kaheksa õpilast, seitse
poissi ja üks tüdruk. Koolis käidi kaks päeva nädalas ja kool oli
2-klassiline.
Kui Põhjasõda tõi hariduse
andmisse segaseid aegu, siis
Vabadussõja järel, 1930. aastal
lõi Keila hariduselu õitsema ja
ehitati päris esimene koolimaja, mis tegutseb tänase päevani.
Rehielamus kasvanud maalapsele oli uus koolimaja eriliseks
imetlusobjektiks, muinasjutulossiks. Õpilasi oli sel ajal 220
ja kool oli 6-klassiline.

1944. aastal, II maailmasõja ajal, lisandus seitsmes klass
ning kool muutus mittetäielikuks keskkooliks. Mõned Keila
7-klassilise Kooli vilistlased on
tänagi meie seas ning mäletavad tema lugu.
1954. aastal hakati Keilas
andma keskharidust. Aastate
jooksul on kool kandnud erinevaid nimesid: Keila Keskkool,
Keila I Keskkool, Keila Gümnaasium ja Keila Kool. Õppeasutus on töötanud erinevates
majades, koosseisudes ja õppevormides, kuid sisu ja eesmärk
on püsinud muutumatuna –
anda võimetekohast haridust
igale lapsele.
Iga kool on veidi ka seal töötavate õpetajate nägu. Nende
pühendumisest ja sisemisest
põlemisest saavad osa nii õpilased kui ka vanemad.
Laulu- ja tantsuklasside ajalugu ulatub aastasse 1954, üle-

3

Keila kodudes kontrolliti
suitsuandureid
Põhja-Eesti Päästekeskuse inspektorid kontrollisid möödunud
reedel suitsuandurite olemasolu Keila korterites ja eramajades. Enamikus kodudes leidsid
inspektorid eest nõuetele vastavalt paigaldatud andurid.
18. novembril külastasid Põhja-Eesti Päästekeskuse inspektorid 58 eramaja ja 117 korterit
Keilas, andur puudus kaheksas
kontrollitud eramus ja 30-s korteris. Suitsuandurita eluruumide
omanikele tehti suuline hoiatus
ja anti puuduse kõrvaldamiseks
aega kaks nädalat, mille järel
teostab piirkonna inspektor
järelkontrolli. Kui järelkontroll
tuvastab endiselt suitsuanduri puudumise, võib teha trahvi
kuni 300 trahviühiku suuruses.
Põhja-Eesti Päästekeskuse
Tuleohutusbüroo juhataja Andur Soo hinnangul võib kontrolli tulemustega rahule jääda.
Soo sõnul oli inimeste suhtumine inspektori külaskäiku väga
mõistev ning suitsuanduri vajalikkuses keegi ei kahelnud. Rõõmustav on Soo sõnul asjaolu, et
paljudes kohtades oli nõutava
ühe anduri asemel paigaldatud
suitsuandur igasse eluruumi.
„Inimesed on aru saanud, et
suitsuandur on vajalik eelkõige
mitte seadusenõuete täitmiseks, vaid iseenda ja oma pere
ohutuse suurendamiseks“ nentis Soo.
Lisainfot suitsuandurite kohta saab kodulehelt http://www.
suitsuandurid.ee/et/tuleohutuse-meedikampaania
Kampaania „Kodu tuleohtuks“ raames kontrolliti kodusid Loode- Keilas ja Mudaaugu
rajoonis. Nendes piirkkondades
oli inspektor Vello Pleesi sõnul
olukord väga hea. „Uutes rajoonides on kodud väga korras.
“Osadel on suitusandur lausa
igas toas ning majapidamises
kolm tulekustutit. Sellised peremehed väärivad suurt kiitust“,
ütles Vello Plees.

Aita katta jõululaud

eestiline laulu- ja tantsupidu ei
möödu meist kunagi kaugelt
ja puutumatult. Ajalugu mäletab ka auto- ja kudumisklasse.
Aegade jooksul on õpetajad
innustanud lapsi tegelama koduloo uurimise ja vanavara kogumisega.
Tänaseks töötavad õppetoolid ja gümnaasiumi õppesuunad (reaal- ja humanitaarained

ning ettevõtlus). Needki annavad koolile oma näo. Õpetajad
veavad lisaks traditsioonilisele
kooliharidusele ka laia spektriga huviharidust.
Väikeste klasside traditsioon, kus tuge vajavaid koolijütse järjele aidatakse, ulatub
43 aasta taha.
Täna õpib Keila Koolis 1309
õpilast ja kool on 12-klassiline.

Keila Sotsiaalkeskuse heategevusliku kampaaniaga aidatakse
rikastada piiratud võimalustega
lastega perede jõuluaegset söögilauda. Läheneb jõuluaeg ja on
lastega peresid, kes oma lastele
ei saa pakkuda jõululauda, mida
meie oma kodudes võibolla tavapäraseks peame. Aita katta
toidulaud! kampaania on Keila
Sotsiaalkeskuse algatus. Keilas
on 7 peret 13 lapsega, keda selle
kampaania raames toetatakse.
Toidu kogumine toimub Rõõmu kaubamajas ja Keila Selveris
17.-18. detsembril kell 11.00-15.00.
Keila Avatud Noortekeskus koos
Keila Sotsiaalkeskusega otsib
vabatahtlikke, kes oleks nõus
nendel päevadel heategevusse
panustama ja kauplustes annetusi vastu võtma.
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ARENGUKAVA KINNITAMINE
Keila Linnavalitsus vaatas üle
ettepanekud, mis olid saabunud eelmisel Keila Linnavolikogu istungil Keila linna
arengukava kohta ja kiitis
need heaks ning saatis uuesti
Volikogule järgmisele lugemisele eelnõu, millega muudetakse Keila Linnavolikogu 25.
septembri 2007 määrusega
nr 30 kinnitatud Keila linna
arengukava aastani 2020 III
peatükki „Tegevuskava” ning
kinnitatakse see uues redaktsioonis vastavalt lisale.
KEILA LINNA EELARVE
Keila Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse
Keila linna 2012. aasta eelarve
kogumahus 8 082 821 eurot.
EHITUSLOAD
Keila Linnavalitsus väljastas
ehitusloa ehitise laiendamiseks Paldiski mnt 35 asuval
kinnistul. AS Harju KEK taotles
ehitusluba laohoone laiendamiseks. Ehitusprojekti koostas OÜ ELSTAR. Ehitusprojekt
on koostatud põhiprojekti

Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi
avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon

6790700
1660
6780927
1343

VOLIKOGUSSE SAADETAVAD EELNÕUD
Linnavalitsus saatis Volikogusse Keila Linnavolikogu
27.septembri 2011.a otsuse nr
58 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” muutmise
eelnõu, millega taotletakse
munitsipaalomandisse Keila
linnas asuv maaüksus –Linnuse tn 1a.
Linnavalitsus saatis volikogu
menetlusse eelnõu lubada
Keila Linnavalitsusel võtta rahalisi kohustusi seoses
patrullteenuse osutamisega
Keila linnas ajavahemikus
01.01.2012-31.12.2012 ja Ühistranspordi teenuse osutamine Keila linnas ajavahemikus
01.01.2012-31.12.2012 tellimiseks.

OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus

6391420
112
110
6124591
6045771

T

Planeeritava kinnistu suurus
on 3519 m2. Kinnistu on
hoonestamata, seal kasvavad
mõned puud ja isetekkeline
võsa.
Planeeringuga
soovitakse
määrata kinnistule ehitusõiguse ulatus ja tingimused
kahekorruselise ärihoone rajamiseks ning lahendada
liiklus- ja parkimiskorraldus,
kergliiklustee ning tehnovõrkude vajadus.
Materjalidega saab tutvuda
internetis Keila linna kodulehel https://keila.kovtp.ee

MN

KASUTUSLOAD
Keila Linnavalitus väljastas
kasutusloa ehitise püstitamisel Keilas T-8 Tallinn-Paldiski
mnt, Ülejõe tee 2a ja Tallinna
mnt maa-alal ehitisregistris
31.10.2011 kasutusloa taotluses
nr 4197 märgitud tingimustel.
Eesti Energia OÜ taotles kasutusluba kesk- ja madalpinge
kaabelliinide ehitamisel T-8
Tallinn-Paldiski mnt ja Ülejõe
tee 2a kinnistul ning Tallinna
mnt maa-alal.
Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise püstitamisel
Keilas Ülejõe tee 2b kinnistul
l ehitisregistris 31.10.2011 kasutusloa taotluses nr 4198 märgitud tingimustel. Eesti Energia OÜ taotles kasutusluba
“Autobaasi” alajaama asendamisel Ülejõe tee 2b kinnistul
Linnavalitsus otsustas anda
senisele kasutajale OÜ Dono
kasutusse Keilas raudteejaamas asuva kaubalao (51 m²)
koos selle juurde kuuluva laoplatsiga üldpinnaga 2400
m² alates 1.jaanuarist 2012
kuni 31.detsembrini 2012. Vara
kasutamise sihtotstarve ei
muutu.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 12 lõikele 1 informeerime, et Keila Linnavalitsus
andis 17. novembril 2011
korralduse nr 324 ,,Keila linnas Tallinna mnt 25 kinnistu
ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.
Tallinna mnt 25 kinnistu
asub linna põhjaosas Tallinna mnt ja Luha tänava vahelisel alal. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on ala
juhtfunktsiooniks ärimaa.

HEIN

A TN

TÄNAV
LUHA

PRÜGIVEO HIND
Linnavalitsus ei nõustunud AS
Veolia Keskkonnateenused
esitatud hinnatõusu taotlusega. AS Veolia oli teinud taotluse koos kalkulatsiooniga,
segaolmejäätmete konteinerite tühjendamise teenustasude suurendamiseks Keila
linna korraldatud jäätmeveo
piirkonnas 10 protsendi võrra.
Taotlus esitati seoses kütusehinna enam kui 50% kallinemise ja jäätmekäitluskoha
tasu enam kui 9% kallinemisega võrreldes pakkumise
esitamise ajal 2009.aastal
kehtinud hindadega. Keila Linnavalitsus viis läbi jäätmeveo
teenustasude
muutmise
eelnõu esimese lugemisel ja
lükkas otsuse tegemise edasi
kuni taotluse põhjaliku analüüsi tulemuste selgumiseni.

staadiumis. Projekti on kooskõlastanud AS Entek (võrguvaldajana) ja HE Teletehnika
ning heaks kiitnud Põhja-Eesti
Päästekeskus.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa Piiri tänava laiendamiseks
Piiri tänava ja Uus-Paldiski
mnt ristmikul ehitisregistris
14.11.2011 ehitusloa taotluses
nr 4203 märgitud tingimustel.
Keila Linnavalitsusel on sõlmitud leping Tallinna Kaubamaja
Kinnisvara AS-iga korralduses
käsitletud ristmiku väljaehitamiseks enne Selveri laiendamist.
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Keila Linnavalitsus otsustas
võtta Keila Linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistusel oma valdusse ja
raamatupidamisteenistusel
linnavarana arvele järgmised
katastriüksused: Heina tänav,
Põhja tänav ning Tallinna
maantee.
Keila Linnavalitsus muutis
oma 16.septembri 2011 korralduse nr 258, nr 259 ja nr 260
“Maaüksusele
lähiaadressi,
suuruse ja sihtotstarbe määramine” punkti 2.

Keila Linnavalitsus teatab

LIN

Keila Linnavalitsuses

TA
L
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toimub volikogu istung
Keila linnavolikogu 28. istung
toimub 29. novembril kell 18.00 Keila
linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne.
2. Keila linna arengukava
aastani 2020 muutmine.
3. Keila linna 2012. aasta
eelarve vastuvõtmine (esimene lugemine).
4. Linnavara enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja
otsustuskorras müümine
(Haapsalu mnt 25).
5. Keila Linnavolikogu 27.
septembri 2011.a otsuse nr
58 “Maa
munitsipaalomandisse
taotlemine“ muutmine
(Linnuse tn 1a).

6. Keila Linnavolikogu 27.
septembri 2011.a otsuse nr
59 “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine (Linnuse
tn 2a).
7. Keila Linnavolikogu 27.
septembri 2011.a otsuse nr
60 “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine (Tuula
tee 11).
8. Rahalise kohustuse
võtmine (patrullteenus ja
ühistransporditeenus).
9. Kohalalgatatud küsimused.

Keila Sotsiaalkeskuses toimub
6. detsembril
kell 15.00 -17.00

INFOPÄEV,
kus tutvustatakse MTÜ Töötahe projekti „Puuetega inimeste
tegevuskeskus“ .
Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste töökeskuse laiendamine ja päevakeskuse loomine Keila, Pargi 30 (endine Keila
haigla) ruumidesse.
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi vabaühenduste
fond ja Kodanikuühiskonna sihtkapital
• Anname ülevaate projekti raames läbiviidud küsitlustest LääneHarjumaal.
• Räägime projekti hetkeseisust, tulevase keskuse teenustest.
• Oma kogemusi on jagamas Käo Täiskasvanute Päevakeskuse
spetsialistid.
Osalema on oodatud sotsiaaltöötajad, puuetega inimesed, puuetega inimeste esindajad, pereliikmed ja kõik, kellele antud teema
huvi pakub.
Osalemisesoovist saab teada anda tel. 55915752 või edvi@keila.ee

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Адвент в Кейла
27 ноября в городе пройдут
традиционные мероприятия,
знаменующие начало времени адвента. На центральной
площади с 11-ти часов будет
работать рождественская ярмарка. У елки маленьких горожан будут ждать веселые
гномы, а в фойе центра культуры будет установлен почтовый ящик, в который можно
опустить письмо Деду Морозу. С 11-ти до 13-ти в центре
культуры работает мастерская, где можно позаниматься рукоделием. В 15.30 начнется
традиционный
рождественский концерт, а
затем мэр города Т.Мыйстус
и пастор Михлиского прихода М.Роотс объявят о начале
рождественского покоя. (стр
1)
Создание фильма
В создании всеэстонского
фильма «Просто конец!»,
премьера которого состоялась 11-го ноября, приняли и
два жителя нашего города Норманн Тамкиви и Пирет
Крусток. В создании фильма
принимали участие всего
около 1500 любителей кино.
Сценарий был написан с помощью интерактивной программы
на
основании
Интернет-платформы.
Исполнителей главных ролей
выбрали путем всеобщего голосования. В съемках фильма
участвовало 6 профессиональных режиссеров и 15
режиссеров-любителей. (стр
6)
Преображение Речного
парка
Все горожане, которые в последнее время были в районе
Речного парка, наверняка заметили изменения, которые
произошли в окрестностях
левой протоки реки Кейла.
Главные работы еще впереди,
но подготовительный этап в
самом разгаре, уже приведенные в порядок и подготовлены к следующему этапу работы берега реки. В настоящее
время идет проектирование
моста через реку, который будет построен на улице Линнусе, а также проектирование
насосной станции. С началом
строительства на улице Линнусе будет организован объезд для автомобилей. Все работы в рамках этого проекта
планируется завершить в
июне будущего года. (стр 3)
О новой школе
Об организации работы в новом школьном здании в преддверии 320-й годовщины образования
в
Кейла
рассказывает член правления
целевого учреждения «Кейла
Кооль» и выпускник этой
школы Лейно Мяги. В насто-

ящее время работают уже все
четыре крыла, в том числе, и
построенное последним крыло D, в котором разместилась
городская музыкальная школа. Есть еще небольшие технические недоработки, которыми занимаются строители.
Общая площадь новой школы15072 м2, площадь музыкальной школы - 1220 м2,
уездной библиотеки - 2001
м2. Весь комплекс нуждается
в постоянном приведении в
порядок. А с учетом возможной многоснежной зимы к
обычным работам прибавится еще и, к примеру, очистка
от снега крыши школы. Площадь всей крыши весьма внушительна – 9400 м2. Все эти
заботы, и постоянные, и неожиданные, составляют круг
обязанностей
целевого
учреждения. (стр 3)
О ценах на вывоз мусора
Городское правительство не
согласилось с повышением
цен на услуги, которое предложило АО «Веолия», согласно которому стоимость услуги
должна была повыситься, в
среднем на 10%. Повышение
цен было вызвано подорожанием топлива. По мнению городского правительства, данныйвопростребуетсерьезного
анализа. (стр 4)
Проверка дымовых датчиков
В прошлую пятницу инспекторы Северо-Эстонского Спасательного центра проверяли
наличие дымовых датчиков в
многоквартирных частных
домах нашего города. В большинстве проверенных домов
дымовые датчики соответствовали установленным законом нормам. Владельцам
частных домов и квартир, в
которых дымовые датчики
отсутствовали, были сделаны
устные предупреждения, и
дано время в течение двух недель для установки датчиков.
(стр 3)
Фестиваль здоровья
Цель фестиваля – это направить внимание людей на заботу о своем здоровье, дать
дополнительную информацию о возможностях занятий
спортом и о принципах правильного питания. Еще организаторы фестиваля надеются напомнить горожанам о
важности
своевременного
контроля своего здоровья.
Это будет масштабное событие, в рамках которого запланировано множество различных мероприятий: и ярмарка
здоровья, и семинары, и лекции, и показательные тренировки. Более подробная программа
в
сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр 5)
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kasulik teada

Lühidalt

Keila Muusikakool 35
1976.aaasta 1.
septembril alustas
Keila Muusikakool
õppetööd Keila Algkooli ruumides.
KEILA MUUSIKAKOOL

Vastu võeti 62 õpilast neljale
erialale: klaver, akordion, viiul
ja trompet. Õppetöö toimus
algkooli, keskkooli ja kultuurimaja ruumides.
Esimeseks direktoriks määrati Ede Meriloo. Kooli esimesteks õpetajateks olid Krista Jauk, Mare Väljaots, Juula
Virroja, Ülo Saidlo, Tiia Peenmaa, Koit Kirber, Maris Amon
ja Leili Rattasepp.
1986.aastal sai Keila Muusikakool oma käsutusse osa
ruume Keila 1.Keskkooli inter-

naadis, Haapsalu mnt 25. Aastast 1987 alustas tööd kooli
direktorina Andres Teppo.
Alates 1994. aastast sai
maja täielikult Keila Muusikakooli käsutusse. Majas oli
väike kontsertsaal ja 16 klassi. Muusikakool tegutses seal
kuni 21.oktoobrini 2011.a.
31.oktoobrist 2011 asub
Keila Muusikakool Keila Kooli D - tiivas, kus on ruumi
1600m2.
Kool asub kolmel korrusel,
on olemas kontsertsaal, kammersaal ning 25 klassi.
Keila Muusikakoolis õpib
hetkel 143 õpilast ning ettevalmistusrühmas käib 18 last.
Tänased õpetajad on: Hele
Eisel, Rait Erikson, Tiina Hunt,
Tiina Klavet, Pille Karras, Ada
Kiisk, Jelena Laas, Pille Metsson, Liis Mäevälja, Helge Oserov, Marika Pabbo, Riine Pa-

Läte kutsub
advendilaadale

1978 aastal esimesed lõpetajad koos õpetajatega. Tagant vasakult: K. Jauk,J. Virroja, M.
Amon, T. Peenmaa, U. Ojavee, M. Ignatjeva, L. Liik, M. Mähar, Ees vasakult: Ü. Saidlo
lõpetajad Margus Minn ja Kaido Karras, direktor E. Meriloo
jusaar, Pille Parm, Sille Apri,
Lembit Sepp, Enn Tammik,
Eva Teppo, Erika Uus, Andres
Teppo, Mairo Marjamaa, Valdo
Rüütelmaa, ning klaverisaatja
Vladimir Ossadtši.

INFO
Keila Muusikakooli 35. sünnipäeva ja uue hoone avamise pidulik kontsert toimub 2. detsembril. Muusikakool ootab kõiki, kes
muusikakooliga aegade jooksul seotud on olnud.
Osavõtutasu 5 eurot saab tasuda kohapeal.
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Tervisefestivalil tõstetakse
teadlikkust toitumisest ja liikumisest
Keila Tervise Festivali eesmärk on juhtida rahva tähelepanu oma elustiilile ning
tõsta inimeste teadlikkust toitumisest ja
liikumisest. Lisaks soovivad korraldajad
üritusega rõhutada tervisekontrolli õigeaegsuse tähtsust.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Tegemist on Keilas enneolematu terviseüritusega, mille
raames toimub suur tervisemess, osaleda saab seminaridel, tervisekeskuses toimuvad
näidistreeningud ning seda
kõike saadab meelelahutuslik
programm.
Suures saalis toimuval tervisemessil on kohal suur hulk

piirkondlikke tervisetegijaid.
Kõigi terviseorganisatsioonide juures on arst või spetsialist, kes konsulteerib abivajajaid. Tervisemõõtmistest saab
tasuta teha HIV-kiirtesti, veresuhkru ja kolesterooli mõõtmisi, luutihetuse mõõtmist,
kopsufunktsiooni testimist,
esmast jala talla koormusjaotuvuse uuringut, vererõhu
mõõtmist jne. Tutvustatakse
magnet- ja valgusravi, Orif-

lame pakub tervisekokteile,
Sojaliit näitab, mida maitsvat
saab sojast valmistada, kohal
on talunikud looduspuhaste salvide ja ürtidega. Messil
saab teada, kuidas kodus ise
jogurtit valmistada, kuidas
Acai mahl aitab kaalu vähendada, kuidas võidelda veenilaiendite vastu jne. Lisaks
saab teha erinevaid maske ja
massaaže.

Keila Tervise
Festival toimub
27. novembril
Keila
Tervisekeskuses.

Osaleda saab tervisetöötoas, tervisevõimelmise koolitustel ja terviseseminaridel.
Väikelastele aitab tegevust
leida Hiirekese mängutuba,
suuremad lapsed saavad hüpata batuudil ja külastada lasteteatrit.
Kõigi osalejate vahel loosib
Viking Line Eesti tegevjuht
Inno Borodenko välja 4 kruiisi
Rootsi ning 10 Soome kruiisi.
Lisaks loositakse iga tunni aja
tagant välja erinevaid auhindu.
Keila Tervise Festival toimub 27. novembril Keila Tervisekeskuses. Täpsemat infot
festivalil toimuva kohta leiab
tervisekeskuse kodulehelt või
aadressilt www.programm.ee.

terviseseminarid
EESTIKEELNE
TERVISESEMINAR:
11.00 Kuidas mõjutab
Sinu tervist ja rahakotti
ravimite valik? Dr. Riho
Tapfer Ravimitootjate
Liidust
12.00 Magnetravi – tõhus
närvi- ja liigesevalu
leevendaja. Taastusraviarst
Annelii Nikitina
13.00 Lapsele eakohased ja arengut toetavad
treeninguvõimalused
Keilas. Spordi-ja huvinõunik Jaanus Väljamäe
VENEKEELNE
TERVISESEMINAR:
14.00 Magnetravi – tõhus
närvi- ja liigesevalu
leevendaja. Füsioterapeut
Oleg Lazarev
15.00 Millised on sõltuvushaige suhted ja mõju
perekonnale?
Psühholoogid Juri Manko ja
Oksana Kozlova

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Keila lastele oli see suureks elamuseks, kui mõni auto nähtavale
ilmus. Siis joosti tänavale vaatama.
Kui seda teha ei jõutud, roniti kähku
plangu peale, väiksemad piilusid seda
ilmaimet plangu alt.
Kauplusi oli Keilas palju. Enamik
olid need segakaubaga kauplused
(toiduained, koloniaalkaubad, majapidamistarbed jm). Kangaskaupu oli
kahes kaupluses, talurahvale talumajapidamises vajalikke tarberiistu kolmes kaupluses. Oli veel leivakauplusi,
liha- ja vorstikauplusi, kondiitriäri, oli
raamatukauplus ning jalgrataste ja
raadioaparaatide kauplus. Valmisriiete kauplusi ei olnud. Tol ajal lasti
endale riided õmmelda. Ka jalatseid
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võis lasta endale teha kingsepa
juures, sest valmis jalatseid Keilas
esialgu ei saadud osta. Kaupluste
rohkuse tõttu olid kaupmehed sunnitud üksteisega võistlema. Kellel oli
halvem kaup ja väiksem valik, sellel
oli ka ostjaid vähe. Kaupmehed olid
hoolsad kaupa õigeaegselt muretsema, et ei tarvitseks ostjale öelda: „Ei
ole!“ Tallinnast tellitud kaup saadeti
kaubavagunites Keila raudteejaama,
kust siis kaupmehed hobustega selle
kohale vedasid.
Poed olid lahti 8-20ni, hiljem 8-19-ni.
Ja ilma lõunavaheajata. Kaupmehed
töötasid enamasti oma majas ja oma
perekonnaliikmete abiga. Umbes
1930.aastast alates seati Tallinna

eeskujul sisse pühapäevarahu, s.t.
pühapäeval olid kauplused suletud.
Erand tehti nendele poodidele, kus
müüdi piima ja koort. Need olid avatud hommikul kella 7-9-ni. Kaupmehed olid algul selle pühapäevarahu
vastu, võib-olla ka maarahvas, kellel
oli pühapäeval Keilasse asja „üks tee
ja kaks asja“ – kirik ja kauplus. Pikapeale harjuti selle korraga. Olid ju ka
kioskid olemas ja suure häda korral
pääses ka kauplusesse tagant ukse
kaudu sisse, kui kaupmees juhtus kodus olema. Kellassepal ja fotograafil
tuli mõnikord isegi öösel koputamise
peale uks avada, kui mõne koormaga
linna sõitev või linnast koju tagasi tulev talumees oma pilte või kella tahtis
kätte saada. Polnud ju siis nii tihedat

rongi- ega bussiliiklust ja sõit Keilasse
ei olnud sugugi kerge.
Jõukuse kasvades hakkas elanikkond
paremini ja maitsekamalt riietuma.
Eriti paistis see silma pruutpaaride ja
leerilaste juures, kes olid oma peoriietuses väga kaunid. Leeris käisid
siis veel kõik noored. Leeriõpetusele ja pidulikule õnnistamisele tuli
neid ikka umbes 70-80, vahel isegi
rohkem.

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

Laupäeval, 3. detsembril kell 1217 toimub Erakoolis Läte advendilaat!
Lätte advendilaat toimub juba
kolmandat aastat ja laada eesmärgiks on toetada kooli, tublisid Eesti tootjaid ning pakkuda
külastajatele väärtuslikku kaupa
ja elamusi. Sellel aastal on laadal
müügiks mahetoitu, isetehtud
seepi ja küünlaid, keraamikat
ning palju vajalikku advendiaja
meeleolu loomiseks – jõuluehted ja -pärgi, piparkooke ning
kuuma glöggi.
Nagu ikka, soovime, et Lätte
laadal oleks elamusi väikestele
ja suurtele. Töötoad ning käsitöömeistrite kaup on väärt nii
vaatamist kui kaasaostmist – nii
palju vahvat ja imelist suudavad
inimesed oma kätega! Kindlasti
annab advendiaega killukese
mõnusat tunnet kaasa meie kohvik isevalmistatud hõrgutistega.
Laadamelu toetab mõnus muusika, mida pillimeistrid kohapeal
mängivad. Käsitöötubades saab
ise mesilasvahast küünlaid ja
mänguasju valmistada, sõpradele jõulukaarte meisterdada
ja punuda laastukorve. Avatud
on näomaalingutekeskus ja kätt
saab proovida õnneloosiga.
Advendilaata korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte ning
laat on heategevuslik ettevõtmine Lätte kooli toetuseks. Erakool
Läte on waldorfpedagoogikal
tegutsev üldhariduskool, mis tegutseb Keilas, Kruusa tänav 23.
Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte
loodud kool lähtub inimese terviklikkusest ja mitmekülgsusest
ning selle eesmärgiks on avada
igas lapses peituvad arengu- ja
eneseteostusvõimalused.
Loe lisa: www.erakoollate.ee
Laada kohta rohkem infot: Iiris
Kurvits, tel. 515 4149

Pensionäride
Ühenduse
liikmetele
10. detsembril toimub
pensionäride

JÕULUPIDU

Keila Kultuurikeskuses
algusega kell 15.00.
Esineb PÜ lauluansambel, kes tähistab oma
30. tegutsemisaastat.
Üllatuskülalised!
Tantsuks mängib „Mees
nagu orkester“.
Tasu 4€ saab maksta 5.
ja 6. detsembril
kell 12.00 – 14.00 Keila
Kultuurikeskuses.
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Lühidalt
Jõuluaja ideepäev
Harjumaa Muuseumis

Norman Tamkivi ja Piret krustok

FOTOd: ERAKOGU
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Talgufilm valmis
kahe keilaka abiga
Maagilisel 11. novembri kuupäeval linastus üle eesti igas maakonnas ja enam kui
80-s kinopunktis Filmitalgute rahvafilm
„Täitsa lõpp“.
kadi kroon-laur
kRooN@keila.ee

Filmitegemisse oli kaasatud
1500 amatööri ja professionaalset filmitegijat. Filmi stsenaarium kirjutati interaktiivse
internetiplatvormi
põhiselt,
peaosalised valiti telesaate
kaudu ja ülejäänud osatäitjad
rahvahääletuse põhjal, filmil
on 6 professionaalset ja 15
amatöörrežissööri. Filmi valmimisse andsid panuse kaks
aktiivset Keila noort – Norman
Tamkivi ning Piret Krustok.

Piret Krustok oli
lavastaja ja operaator.
Millist rolli mängisid sina
filmitegemise juures?
Stseenid, mis toimuvad filmi
lõpu poole vanas majas, on
minu lavastajakäe all sündinud.
Peale selle olin kokku kuuel
võttepäeval operaatoriks, seega suur hulk filmikaadreid on
minu filmitud. Algselt pidin
olema operaator vaid ühe päeva, aga kuna mul huvi ja annet
oli, siis võeti mind poolametlikult võttemeeskonna liikmeks
ja ülejäänud võtteperioodi
sõitsin meeskonnaga kaasa.
Kas oled varem ka filmitegemisega tegelenud?
Filmitegemisega olen tegelenud umbes poolteist aastat.
Selle aja jooksul olen teinud
lühifilme, reklaame ja muud
huvitavat. Samas on kodukootud filmid ikkagi hoopis
midagi muud kui suure võttemeeskonnaga filmi tegemine.
Professionaalne kogemus mul
puudus.

Mida uut filmitegemise
käigus õppisid?
Õppisin tohutult palju. Võttepäevade jooksul sain suhelda
ja töötada inimestega, kellega
koos töötamisest olen unistanud. Peale praktika ja teoreetilise tarkuse, sain kindlasti
palju inspiratsiooni samal alal
jätkamiseks. Lisaks olid need
võttepäevad ideaalsed eneseanalüüsiks. Õppisin ennast
kui tulevast operaatorit tundma ja tutvusin väga andekate
inimestega, kellega loodan ka
tulevikus koostööd teha.
Miks otsustasid
Filmitalgutest osa võtta?
Filmitalgute idee meeldis
mulle kohe, kui sellest kuulsin. Võimalus töötada oma ala
professionaalidega korralikel
filmivõtetel kõlas ideaalselt
minusugusele noorele huvilisele. Filmitalgute projekt täitis minu silmis oma eesmärki
täielikult.

Norman Tamkivi oli
režisöör Valga- ja Võrumaal.
Millist rolli mängisid sina
filmitegemise juures?
Sisuliselt oli minu otsustada,
milliseks kujunevad mulle
usaldatud filmistseenid. Enne
võtteperioodi algust käisime produktsioonitiimiga läbi
võttepaigad ning koostasime
plaani, kus ja kuidas filmimine toimuma hakkab. Seejärel
pidin tegema storyboardi ehk
piltloo - joonistasin stseenid
kaader haaval välja. Storyboardi tegemiseks kulus kaks
harilikku pliiatsit ja üks suur

kustutuskumm. Kahjuks oli
võtetel aga niivõrd kiire, et
piltloo järgi midagi väga tegema ei hakatudki - tähtis oli
võimalikult effektiivselt stseenid filmitud saada. Režissööri
roll võtteplatsil on praktiliselt
kogu võttemeeskonna juhtimine. Juhendada tuleb näitlejaid,
operaatoreid ja kunstnikke ja
teisi tiimikaaslasi. Tähtis on
ellu viia oma visioon filmist.
Kui näitlejate jaoks on enamus võttepäevast üks lõputu
ootamine, siis režissööril vaba
hetke ette ei tule.
Miks ostsustasid
talgufilmist osa võtta?
Tahtsin saada suure filmi tegemise ning reaalse võtteplatsi
kogemust. Samuti ei olnud ma
varem töötanud suure tiimiga
ning oma ala profesionaalidega, juhendajate käe all õpib
paremini näitlejaid suunama
ning meeskonnaga suhtlema.
Filmitegijana ongi kogemuste omamine väga tähtis ning
Filmitalgutelt sai neid hulgaliselt. Omandatud oskused
tulevad kahtlemata kasuks tulevikus.
Mida uut Filmitalgutelt
õppisid?
Kõige tähtsam, mis avastasin,
on tõenäoliselt see, et filmi tehes tuleb tihti plaane muuta.
Sageli tuli stseene ümber teha,
sest filmimisega oli kiire, otsustada tuleb kähku. Samuti
õppisin paremini tiimi ja näitlejaid juhendama ning hulgaliselt sai kogutud filmitehnilisi
teadmisi. Kolme võttepäevaga
õppis tohutult palju. Peale selle oli Filmitalgute projekt ülimalt lõbus ja lahe. Olen väga
õnnelik, et osalesin maailma
esimese talgufilmi tegemises,
tegu oli möödunud suve kõige
säravama kogemusega.

Eesti rahvakalendri järgi
peetakse andresepäeva, 30.
novembrit, külma ja talve
saabumise päevaks ning alates andresepäevast hakati
jõuludeks valmistuma. Harjumaa Muuseum kutsub kõiki
laupäeval, 3. detsembril jõuluhõngulisse muuseumi!
Kell 11-14 valmistame piparkoogitainast ja küpsetame
piparkooke, jagame jõulumaiuste retsepte muuseumi
arhiiviriiulitelt, vildime ja voldime ning punume villasest
lõngast rahvuslikke paelu.
Kaasa löövad Keila Sõpruslinnade Selts, käsitöömeister
Eve Jakobson ja sussimemm
Maarja Simovart. Avame
muuseumi jõulupoe spetsiaalsete jõulutoodete ja talveajal
kosutavate loodustoodete valikuga. Sissepääs tasuta.

FOTO: ERAKOGU

sport

Judokad võistlesid
edukalt rahvusvahelisel suurturniiril
jaanus paalberg

Keilas mängiti
saalihokit
Eelmisel pühapäeval toimus
Tiimsport sarja raames Tervisekeskuses jõukatsumine
saalihokis. Uute meeskondadena osales seekord Ensto
esindusvõistkond ning Sauelt
oli külla tulnud „Sportfever.ee“
võistkond, kel oli kindel soov
esikoht Keilast minema viia.
Alagruppides seekord õnnefaktor firmavõistkondasid ei
soosinud ning finaalnelikusse
pääses ainukesena PKC, kus
lõpuks võitles välja kolmanda
koha. Finaalis pidasid ülitulise
lahingu maha „Linnakodanik“
Keilast ja Saue ning aeg seiskus Linnakodaniku üheväravalise paremuse juures, keda
võib seega ka nimetada Keila
saalihoki meistriks. Tiimsport
sarjas on läbi kaks osavõistlust ning sarja juhibki „Linnakodanik“ 19 punktiga, kellele
järgnevad PKC 18 ja Glamox
14 punktiga. 6. detsembril
toimub Keila Tervisekeskuses
turniir välkmales, kus võistkonnas on 3 mees- ja 1 naisvõistleja, mis samuti läheb
arvesse Tiimsport sarja arvestuses. Osaleda võivad kõik
soovijad, kes suudavad võistkonna kokku panna. Osalustasu on 10 eurot võistkonna
kohta ning registreerida tuleb
hiljemalt 2. detsembriks meilil
tervisekeskus@keila.ee.
Pühapäeval loositi välja
alagrupid harrastajate turniiril saalijalgpallis, kus A alagrupis mängivad PKC, Ensto,
Lions, Triumf ja uustulijana
Keila Kooli noored. Teises alagrupis mängivad Draka, Glamox, „Linnakodanik“ ja uustulijana võistkond „Valdek“,
kus äratuntavad on mitmed
taipoksiga tegelejad. Jalgpalliturniir kestab kuni kevadeni
ning saavutatud tulemus läheb samuti arvesse Tiimsport
sarjas.

keila ookaMi

Läinud nädalavahetusel oli
Tartu igas vanuses judokate päralt, kus toimus Kaimu
Keeraku XIII Laste Judopäev
ja XIX K. Keeraku memoriaalturniir.
Osalejaid oli seekord rekordarv – üle 800 maadleja kuuest
erinevast riigist - Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt ja Valgevenest.
Keeraku - nagu turniiri hellitavalt kutsutakse - oli osavõtjaterohke ja konkurents seega
väga tihe. Pinget jagus kõikidesse kehakaaludesse hiliste
õhtutundideni. Meie judokad
andsid endast parima, saime

maitsta nii võidurõõmu kui ka
kaotusekibedust.
Tihedas rebimises õnnestus
Keila Ookami 11 judokal välja
võidelda koguni 7 medalit –
neist kaks hõbedast ja ülejäänud pronksikarva, mis on väga
tubli tulemus!
Teise koha saavutasid Katrin Mägedi ja Merle Reimer
ning pronksmedali võitsid
Albert Ploom, Teet Asumägi,
Sven-Magnus Sülluste, Christine Sallo ja Kadre Arikainen.
Pronksimatšini jõudis ka Mattias Rootalu, kuid pidi seal napilt tunnistama vastase paremust. Samuti maadlesid hästi
Edmond Leping, Maarek Paalberg ja Kalle-Priit Peebo. Palju
õnne võitjatele!

Noorte tunnustamine: “Aasta Jälg” 2011

Keila Avatud Noortekeskus koostöös Keila linnaga kutsub üles
märkama Keila linna tegusaid noori (7.-26.a.), et tunnustada
neid tiitliga “Aasta Jälg” 2011.
“Aasta Jälg” 2011 jagatakse välja viies järgnevad kategoorias:
• Vabatahtlik noor;
• Tegus noorteorganisatsioon;
• Noor algataja;
• Töömalevlane;
• Aktiivne noor.
Head linnakodanikud, selle vahva ürituse saame korraldada
vaid Teie abiga.
Esitage julgelt omapoolseid kandidaate, väärtustame oma
linna noori inimesi!
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1.12.2011
Tunnustusüritus toimub 15.12.2011 Keila Avatud Noortekeskuses.
Statuudi ja esitamistaotluse leiate: www.keilanoortekeskus.ee
Info: knk@keila.ee, tel. 6099089
• 28.11.2011, kell 14.00 Jõuluehted viltimistehnikas. Soovi
korral võtta kaasa pärleid ja paelu.
Juhendaja: Riine Plees
Töötuba on osalejatele tasuta!
• 30.11.2011, kell 18.00 Teemaõhtu: Kodanikualgatus ja vabatahtlik töö. Arutelu teemal kodanikualgatuse tähtsus ja roll
ühiskonnas, vabatahtliku töö tutvustamine. Pärast arutelu Jaan
Tootseni film “Uus maailm”. Üritus on tasuta!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„PARAADPORTREEDE MAALIJA KARL HERMAN“
28. juuli – 27. november
Harjumaa Muuseum
HARJUMAA TÖÖSTUSPÄRAND
Viis näidet Harjumaa Muuseumi kunstikogust
3. november 2011 – 8. jaanuar
2012
Harjumaa Muuseum

kontsert
TREPIKONTSERT. JÕULURAHU VÄLJAKUULUTAMINE
27. novemeber kell 15.30
Keila Keskvälak
ADVENDIKONTSERT PEARU
PAULUS & TOOMAS JA IVO
VANEM
27. novemeber kell 17.00
Pilet: 8 €/7€
Keila Keskväljak

10€. Piletid müügil Piletilevi
müügipunktides ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik

kino
“VÕLUHÕBE” - KINOBUSS KOGUPEREFILM
27. november kell 13.30
Südamlik ja armas lugu väikese printsess Siniroosi seiklustest maagilises päkapikuloos!
Keila Kultuurikeskus

teater
“JÄÄGU MEIE VAHELE” - VANA-BASKINI TEATER
9. detsember kell 19.00
Pilet: 8€/10 €
Keila Kultuurikeskus

muud üritused
KEILA KOOLI VILISTLASTE
KOKKUTULEK
26. november
Keila Kool

MUUSIKAKOOLI ÕPETAJATE
KONTSERT
5. detsember kell 18.00
Keila Muusikakooli saal

KEILA TERVISE FESTIVAL
27. november kell 10.00 – 17.00
Keila Tervisekeskus

JÕULUKONTSERT
14. detsember kell 19.00
Esinevad Ivo Linna, Maria Listra & Raadio Laste Laulustuudio
Piletid müügil Piletilevis
Keila Miikaeli kirik

ADVENDILAAT
27. november kell 11.00 – 16.00
Info ja registreerimine:
Mari-Liis Pillerpau 6045045;
5132246 või mariliis@keila.ee
Keila Keskväljak

“KUI VARI KAOB, SIIS VALGUS JÄÄB” - LENNA KUURMAA JA MÄRT AVANDI
17. detsember kell 19.00
Pilet: 15€. Koos puhkpillikvintetiga Reval Wind Ensemble.
Piletid müügil Piletilevi müügipunktide ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik
NOORKUU 15. JÕULUKONTSERT
Külaline Rosanna Lints
18. detsember kell 19.00 Pilet:

LOENG “HAIGUSED JA IMETAMINE”
28.november kell 15.00 – 17.00
Vastupanuvõime haigustele ja
selle kujunemine lapseeas
Hiirekese Mängutuba
TASUTA KASUTATUD RIIDED
2. detsembril kell 9.00 - 12.00
Keila Sotsiaalkeskus ei võta
ajutiselt riideid vastu (kuni
jaanuar 2012)
Keila Sotsiaalkeskuses

Avaldame sügavat kaastunnet
Sirjele ja Reinule lasteperedega
kalli ämma, ema, vanaema ja
vanavanaema

Kallis Tamara! Oleme
Sinuga sel raskel hetkel,
kui jätad hüvasti oma poja

Sigrid Koit´u
surma puhul

Andres
Kertsmikuga

Varje ja Neesi peredega

Ilona, Kevin, Keijo

Sa kõnnid nüüd taevastel teedel,
siis meiega jääb Sinu helisev naer...
Lahkus armas ema, vanaema ja
vanavanaema

Sigrid Koit

23. IV 1916 – 18. XI 2011
Lapsed peredega.
Ärasaatmine 26. skp. kell 10
Keila Miikaeli kirikus.
Muldasängitamine Rahumäe
kalmistul

Avaldame kaastunnet Tiina`le
abikaasaga ja lastele
perekondadega ema,
vanaema ja vanavanaema

Sigrid Koit `u
surma puhul
Vahermägi, Vallsalu, Kroon,
Pandmäe, Sokko, Puhk ja
Kuuskor
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SOTSIAALKESKUSE JÕULULAAT
9. detsember kell 12.00 – 18.00
Võimalus kuulata MTÜ Töö
lauluringi esituses Jõululaule,
Heli Nurger tutvustab raamatut “Vääna mõisaproua pitsid”
ja OÜ Psühholoogiline Kriisiabi
OONÜKS tutvustab plaadikomplekti “Rahunemise tee.”
Keila Sotsiaalkeskus
LOENG “RINNAPIIM JA EMA
TOIT”
12. detsember kell 15.00 – 17.00
Loengu tasu on 2 eurot.
Vajalik eelnev registreerumine
aadressil anneli@hiirekese.ee.
Hiirekese Mängutuba

kogudus
Advendiaja 1. pühapäev
27. november kell 11.00
Leeriõpilaste ristimispüha
jumalateenistus
Teenib õp Marek Roots
Teenib õp Thomas-Andreas
Põder
Keila Miikaeli kirik
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Armas Juta Rand, sügav
kaastunne kalli

EMA

kaotuse puhul

töö
Välja üürida 1-toaline keskküttega korter Vasara tn.
Korter keskmises seisukorras
ja osaliselt möbleeritud. Tel.
5057611.

ost/müük
Müüa puitbrikett 149€ /
960kg, graanul 177€ / 960kg
ning kuivad puitklotsid 2,80€ /
45L. Kojuvedu. www.kyttepood.
ee.
Müüa turbabriketti, alus
950kg (Sangla) 120€, puitbriketti (ümmargune) 145€ ,
puitbriketti (kandiline) 960kg
alusel 165€ ning kivisüsi 210€
tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta.
Tel. 53593615.
Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa puitgraanul 8mm 174 EUR(960kg), 6mm 189 EUR

Südamlik kaastunne dr Svetlana
Zaitseva `le ja tema
perekonnale abikaasa,
isa ja vanaisa

Boris Pani
surma puhul

Töökaaslased PKC-st
Irja, Valve, Svetlana ja Karin

Avaldame kaastunnet Tiinale ja
Reinule peredega kalli

ema, vanaema
ja vanavanaema
kaotuse puhul
Perek. Meerents, Minn,
Merilain

Mu lapsepõlv lahkunud on ajateele.
Üht kaunist mälestust ma tean.
Ema hällilaul mul tuleb meelde,
kui õhtul jälle unele end sean.
Siiras kaastunne Tiina Saksale
kalli ema

Sigrid Koit`u
surma puhul
Keila Sotsiaalkeskus

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus.
/J.Tätte/
Sügav kaastunne õpetaja
Maarikale

tädi Meeta
kaotuse puhul
Lehola Kooli koolipere

Mälestame ja jagame
lähedaste leina

Rosalie
Kostomarova
kaotuse puhul

Perekond Timm

(960kg); puitbrikett (kandiline)
162 EUR (960kg). Keilas transport tasuta. Tel. 56642025.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10rm
laotud koorem, konteiner 2,16
rm, klotsid 40L võrkkottides
1,80 EUR kott. Halu pikkused
vastavalt Teie soovile 30-60
cm. Tel. 56642025.
Müüa kodune piparkoogitainas 700g 2,50€. Tel.
53494683.

töö
Keila Lasteaed Miki Ülase
maja ( SOS Lastekülas) võtab
tööle täiskohaga koka alates
2012 a veebruarist, Vajalik ANC
laoprogrammi
kasutamisoskus, kehtiv toiduhügieenikoolituse tunnistus. Info telefonil
5052184, 5212573; mikilasteaed@keila.ee.
Pakun koheselt tööd kohusetundlikule kojamehele Keilas!
Täpsem info: 5011678 Andres.
Otsin inimest, kes hoiaks
kahte väikest last nädalas ühe
pika päeva ja 1-2 poolikut päeva. Lisainfo: polgand@hotmail.
com.
Firma Keilas, Piiri tänaval otsib osalise tööajaga majahoidjat. Info tel. 5136717.

Südamlik kaastunne lesele
ja lähedastele

Boris Pani

teenus
Arvutid ja arvutiteenused:
tarkvara paigaldamine, riistvara
remont, arvutustehnika hooldus; andmete varundamine
ning taastamine. Viiruste tõrje.
Konsultatsioon. Arvutivõrkude
planeerimine ning häälestamine. Muud infotehnoloogiaga
seotud küsimused. E-L 9.0018.00. GSM 555 12 500. e-mail:
administration@hot.ee Jüri.
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Novembris soojusta soodsalt. Klaasvill 50mm - 1eur/m2,
kivivill 50mm - 1,85eur/m2,
penoplast 50mm -2,10eur/m2,
puistevill koos paigaldusega2,35eur/m2 jpt ehitusmaterjale. Kaup objektile meie transpordiga. Hind alates 5€. Kontor
asub Paldiski mnt19, Keila. www.
tarnekor.ee, info@tarnekor.ee,
mob. 53321522, tel. 6781616.
Järeleaitamistunnid matemaatikas, Ettevalmistus 9.klassi
riigieksamiks. Tel. 56953773.

Avaldame sügavat
kaastunnet Anne Nikkar`ile

EMA

21.12.1929-20.11.2011
kaotuse puhul
Naabrid KÜ Haapsal

Mälestame

Rosalie
Kostomarova`t
Avaldame sügavat kaastunnet
Stepanile ja lähedastele
Keila linn PÜ

kaotuse puhul
PKC Eesti AS

Avaldame sügavat kaastunnet
abikaasale, tütardele ema,
vanaema ja vanavanaema

Rosalie
Kostomarova
surma puhul

Mälestavad Selje ja Heldur

Ühel hommikul kaob udu,
ja ligineb rannale paat...
On lahkunud meie armas naaber, ema, vanaema ja vanavanaema

Rosalie Kostomarova
Südamlik kaastunne kõigile omastele

Kasemaa, Kuusmaa, Maiste, Kaljuvee, Kroon, Pruuns, Tamjärv,
Mänd, Vahemägi, Vallsalu, Rüütel, Meeri, Maie, Tiina, Aldo, Heli.
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Soodsaim

Nädalalõpu
pakkumine -20%

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

rehvitöökoda Keilas

Sel hooajal teenindame
teid kahe rehvivahetusboksiga.

Müügil soodsalt kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.
E-R 9.00-19.00, L-P 10.00-15.00
Tallinna mnt.14, Tel: 53578603

www.extrafix.planet.ee

Täisvahetuse hind alates 15€

Lai puitmaterjali valik,
Küttepuud võrkkott 40L al. 2,50€
Küttebrikett 10kg al. 2,00€
Kalastustarbed
Uudis! Nüüd saadaval ka töörõivad!

Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

www.puidupood.ee

t1BTUBTBMU6TJO
t7JOFHSFUU
t1SBFUVELPUMFU,PEVOF
t1ÊILMJNPLLBLPPL
t1PSHBOEJTUSJUTFM
,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

Rehvivahetus Keilas!
t,BTVUBUVEKBVVUFSFIWJEFNààL
t3FIWJEFQBJHBMEVT
t3FIWJEFQBSBOEVT

KOHVIK KEGEL

KOHVIK KEGEL PAKUB TASUTA LÕUNAID
Ostes päevaprae, saate kaasa boonuskaardi,
millega iga kuues päevapraad on tasuta.

Alates 1. advendist pakume ka maitsvaid jõuluroogasid.

AS PROTTEN F.S.C.

Hinnad nii jõulumenüül kui uuel A`La Carte
menüül endiselt novembri lõpuni -40%

ESINDUSKAUPLUS

Tel: 5020583, e-mail kegel@kegel.ee

25.NOV. - 3.DETS

1BLVNFTPPETBMUMBJBTWBMJLVT
LBTVUBUVEUBMWFSFIWF3PPUTJTU
3FIWJWBIFUVTBMBUFTBVUP
&1 5FM
0IUVUFF ,FJMB 
XXXSFIWJQSPòFF
0MFUFBMBUJPPEBUVE

48&%090Ã

KOGU KAUP -20%

HEA KIWANISE KLUBI

Kas oled rahul oma
raamatupidamisega?!
Enne aasta lõppu
liitujatele
raamatupidamine -30%!
Uuri lähemalt
LIIGE,www.sixapples.ee
SÕBER JA FÄNN!
või helista 5301 2115

SUUR VALIK
NAISTE JA MEESTE
KAMPSUNEID, SALLE,
MÜTSE,
KINDAID
KEILA

JUHATAJA
KIWANISE KLUBI LIIGE, SÕBER JA FÄNN!
KIWANISEHEANUKKUDE
MEISTERDAMISELE.
HEA KIWANISE KLUBI LIIGE, SÕBER JA FÄNN!
Laupäeval, 3. detsembril
oled väga oodatud Keila Kultuurikeskusesse

Laupäeval,
3.MEISTERDAMISELE.
detsembril
KIWANISE
NUKKUDE

oled vägaKoostöös
oodatud
Keila
mõnusalt lobisedes,
kohviKultuurikeskusesse
ja kringlit maiustades

leidmiseks.

SA Keila Leht eesmärgiks on linnalehe väljaandmine, levitamine
ja arendamine, et teavitada Keila linna elanikke linnas toimuvast.
SA Keila Leht juhataja on ühtlasi lehe peatoimetaja, kes vastutab
lehe sisu eest.

Koostöös mõnusalt lobisedes, kohvi ja kringlit maiustades
Juhataja tööülesanded:
KIWANISE
NUKKUDE
MEISTERDAMISELE.
valmistame
nukke Tallinna
Lastehaiglas
viibivatele lastele.
valmistame nukke Tallinna Lastehaiglas viibivatele lastele.
Nukkude valmistamise ajakava:
12.00 tervituskohv.
12.15 Tallinna Lastehaigla esindaja tervitus,
nukkude tegemise õpetus, nukkude valmistamine,
ülevaade Keila Kiwanise klubide tegemistest.
Oma osalemisest anna teada hiljemalt 30. novembril.

Koostöös
mõnusaltvalmistamise
lobisedes, kohvi ja kringlit
maiustades
Nukkude
ajakava:
valmistame nukke Tallinna Lastehaiglas viibivatele lastele.
Registreerimiseks kasutage järgnevaid võimalusi:
e-mailile: marika@abarkoolitus.eu
tel: 51 241 83

12.00 tervituskohv.
Nukkude
valmistamiseesindaja
ajakava:
12.15 Tallinna
Lastehaigla
tervitus,
12.00 tervituskohv.
nukkude tegemise
õpetus,
nukkude
valmistamine,
12.15 Tallinna
Lastehaigla
esindaja tervitus,
nukkude
tegemise
õpetus,
nukkude
valmistamine,
ülevaade Keila Kiwanise klubide tegemistest.
ülevaade Keila Kiwanise klubide tegemistest.
Oma osalemisest
annaanna
teada
hiljemalt
30. novembril.
Oma osalemisest
teada hiljemalt
30. novembril.
Registreerimiseks kasutage järgnevaid võimalusi:

e-mailile: marika@abarkoolitus.eu
Registreerimiseks
kasutage
järgnevaid võimalusi:
tel: 51 241 83
e-mailile: marika@abarkoolitus.eu
tel: 51 241 83

- vastutab Keila Lehte ilmumise eest korra nädalas
- teostab SA Keila Leht igapäevase majandustegevuse korraldamiseks vajalikke toiminguid, juhib ja esindab Sihtasutust;
- vastutab Sihtasutuse raamatupidamise nõuetekohase korraldamise eest;
Eeldame:
- kõrgharidust
- eesti keele väga head oskust nii kõnes kui kirjas
- loovust ja head suhtlemisoskust
- kasuks tuleb eelnev töökogemus ajakirjanikuna või kommunikatsioonijuhina
Omalt poolt pakume huvitavat tööd, konkurentsivõimelist palka,
paindlikku töögraafikut ja häid töötingimusi.
Lisainfo e-posti aadressil ago.kokser@harjuytk.ee.
Sooviavaldus kandideerimiseks ja CV palume saata e-posti
aadressile ago.kokser@harjuytk.ee hiljemalt 07.12.2011.

Kohtume kaupluses!

www.sassupood.ee
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PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P - SULETUD

KEILA

LAUPÄEVAL!

Värvivalikus:
sinine, oranz, roosa.

OLETE OODATUD!

Laupäeval, 3. detsembril
Keila Leht kuulutab välja avaliku konkursi
oled väga oodatud Keila KultuurikeskusesseSihtasutus
KEILA

Sassu kauplus on
nüüd avatud (kuni
aprilli lõpuni) ka

Kaelusega body:
- kõrge kaelus;
- 100% puuvill;
- soe frotee;
- õlal trukid.

Jaama 11D, KEILA
Tel: 55 60 5331
E-R 10.00 - 17.00
L
10.00 - 15.00

e

