uudis

lugejaga vestleb

meelespea

4. detsemeber –
II advent

Sulle, mu armas
kool

lk 2

Miks on
kodanikuaktiivsus tähtis

lk 5

Keila nädalaleht
Reede, 02.12.2011

nr 43 (193)

UUDIS
uudised

Keila Hariduse
sihtasutuse
rahad luubi all
Keila Hariduse Sihtasutuse
juhatuse poolt nõukogule
esitatud 2012 eelarveprojekt on suurusjärgus 3,9
miljonit eurot.
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FotoD: valdur vacht JA KADI KROON-LAUR

I advendil toimusid sündmused
keskväljakul, kultuurikeskuses ja
tervisekeskuses
Tänavusele jõululaadale oli registreerunud rekordarv osalejaid. Kahjuks
jäid neist pea pooled halva ilma tõttu
tulemata. Teine pool oli siiski kohal ja
ostjaidki jagus.
sport

Jõuluvanale poetas postkasti
kirja samuti rekordarv lapsi
– suur postkast oli poolenisti
kirju täis. Kultuurikeskuses
sees toimus heategevuslik
loterii kultuurikeskuse raamatu välja andmiseks. Lote-

Keila korvpallipoisid
on Harjumaa meistrid
lk 6

riist osavõtt oli üllatavalt hea
ning koguda suudeti peaaegu
100€. Kultuurikeskus tänab
kõiki laadal osalejaid, loteriist
osavõtjaid ning esinejaid, kes
vaatamata tuulisele ja märjale
ilmale vapralt vastu pidasid.

sport

Tervisekeskuses toimus samal ajal Keila Tervise Festival,
kus tegevusi toimus nii maja
sees kui väljas. Meelelahutuse eest kandis hoolt Erich
Krieger.

Aasta pärast
saabuvad uued
rongid
Elektriraudtee hangitavast
38 Stadler FLIRT reisirongist saabub esimene rong
Eestisse järgmise aasta
novembris.

lk 5

Jaanuaris toimub
Keila talvetriatlon

lk 6
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Sihtasutuse kulud nõukogu
luubi all
Keila Hariduse Sihtasutuse juhatuse
poolt nõukogule
esitatud eelarveprojekt on suurusjärgus 3,9 miljonit
eurot.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

enno fels
KEHA NÕUKOGU ESIMEES

Elmar Niinepuu
„Ma olen vist siin tööstuskülas vanim olija? Palla oleks vist
vanem, aga tema ei loe, Palla oli vahepeal ära,“ arvutab Harju
Elektri elektrimontaažilukksepp Elmar Niinepuu. Igatahes
esimene tööpäev toonases Harju KEK-i elektritööde jaoskonnas
oli tal 1966. aasta 22. novembril. Sellest on tänaseks möödas
45 aastat. Sai firmalt preemia ja tänukirja ka selle tähtpäeva
puhul.
Varem oli Elmar N Liidu Armee ohvitserina lennukite mehaanik, aga sõjaväelase elu ei tõmmanud kohe sugugi. Parteisse ka ei olnud soovi minna. Nõnda tuli ta hoopis ehitusele elektrikuks. Harju KEK-iga käis ta objektilt objektile – üle Eesti ja isegi
Lätis. Tegi elektritöid. Kuni 73.aastani, mil loodi elektrikilbitsehh.
Sest ajast ehitab Elmar siseruumes kilpe. Oma kodudesse on ta
kilbid ka kõik ise teinud – eramaja elektrikilp on tühiasi nende
kõrval, mida ta igapäevaselt HE Elektrotehnikas ehitab.
Aga oma maju on Elmar ehitanud kolm. Ühe Paldiskisse
ja kaks Keilasse. Keilasse tuli kolida seepärast, et endise kodu
kohale ehitati tuumareaktor.
Ei ole Elmar tegija vaid ehitamise pärast. Lisaks on tal pikaaegne kogemus lillekasvatamises. 1979. aastal käis ta Lätis ja
tõi sealt suurema hulga tulbisibulaid ja pani need kasvuhoonesse kasvama. Aastaid oli tal kasvuhoones Naistepäevaks tulbid
omast käest võtta. Nüüd tegeleb lillekasvatusega peamiselt
abikaasa.
Kooliaegsest võrkpallur Elmarist on saanud Keila veteranide meister lauatennises. Selle tiitli võitis ta eelmisel aastal.
Vähe sellest. Elmar on võtnud enda mureks ka Keila Maleklubi
juhtimise.
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Sellest kolmandiku moodustab
riigi poolt saadav raha. Ülejäänud kulud tuleb katta Keila linnal ning teistel kooliteenust
ostvatel omavalitsustel.
Uue koolimaja valmimisega
on oluliselt paranenud õpi- ja
õpetamistingimused, tekkinud

on uued võimalused erinevate
haridus-kultuuritegevuste
arendamiseks. Paraku suurenevad haldamise kulud. Sihtasutuse nõukogu menetleb eelarvet
lähtuvalt
seatud
ülesandele tagada jätkusuutlikkus hoonete haldamisel ja väga
hea hariduse andmisel. Meie
piiratud võimaluste juures peame saama parima võimaliku
tulemuse. Esialgse eelarveprojekti saatis nõukogu juhatusele
tagasi täiendavaks ülevaatamiseks koos omapoolsete märkustega. Kriitiliselt tuli juhatusel üle vaadata otseselt
õppetegevusega mitteseotud
kulude otstarbekus. Nõukogu
on juba teinud juhatusele ülesande vähendada üldkulusid,

Uue koolimaja
valmimisega on
oluliselt
paranenud õpija õpetamistingimused,
tekkinud on uued
võimalused
erinevate
hariduskultuuritegevuste
arendamiseks.

vaadata üle sihtasutuse struktuur, kaaluda mitmete abitegevuste optimeerimist (ametikohtade ühendamist) jms.
Samuti tegeletakse tulubaasi
suurendamise võimaluste otsimisega. Näiteks praegune naaberomavalitsuste poolt makstav osalustasu ei kata kõiki
kooli tegevuskulusid. Sihtasutusel on kavas tutvustada omavalitsustegelastele kooli tööd,
võimalusi ning kulude jaotust.
Eelarve on kindlasti pingeline
ka teistel omavalitsustel, ehk
leiame siiski täiendavaks koostööks lahendusi.
Sihtasutuse nõukogu, mille
liikmed jätkuvalt teevad seda
tööd tasuta, koguneb eelarvet
arutama 5. detsembril.

lugejaga vestleb

Sulle, mu armas kool
26.novembril toimus järjekordne
Keila Kooli vilistlaste kokkutulek. Seekord olime kutsutud tutvuma uue
koolimajaga.
inna (vaske) kisel
13. lennu vilistlane

Uudishimu on võimas jõud ja
tänaste koolilaste õppimisvõimalusi tahtsid näha paljud.
Ahhetama pani ja kadedaks
tegi avarus, õhuküllased ruumid, aatrium oma trepirõdudega, käsitööklassid nii poistele
kui tüdrukutele, muusikakooli

kammersaal,
raamatukogu,
söökla, garderoobid ja kõik
muu, mis silme ette jäi. Mitmesse huvitavasse kohta kindlasti ei jõudnudki, sest kohtumisrõõm naelutas paigale ja
mõnusa taustamuusika saatel
järjest uusi tervitusi vahetades
jätkus juttu kauemaks. Jätkus
isegi nii palju, et tänaste koolilaste esinemist jälgiti vaid silmanurgast. Ainult siis, kui kõlas meile kõigile tuttav „Sulle
laulan nüüd mu armas kool....“,
paisus ühiskoor valjuks ja üksmeelseks.
Tahangi vabandada tänaste
koolilaste ees, et meie teie esinemist täie tähelepanuga ei
kuulanud, aga see, mida te
meile pakkusite on teada-tun-

foto: aadu kroon

tud Keila Kooli heal tasemel.
Mõnel teisel kontserdil kuulame teid pühendunumalt.
Me tundsime end sellel õhtul oodatuna, te pakkusite
meile parimat tähelepanu ja
hoolivust ning selle eest tahan

13. lennu lõpetajate nimel tänada vilistlaste kokkutuleku
korralduskomiteed ja kõiki tänaseid toredaid koolilapsi ning
nende õpetajaid, kes ürituse
õnnestumisse oma panuse
andsid.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
25. novembril õnnistas Keila Miikaeli
koguduse õpetaja Marek Roots Keila Kooli lipud, vasakul
algkooli ja paremal kooli lipp.

Keila nädalaleht

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

Keila jõulukuusk ei pidanud tugevale
tuulele vastu.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Foto: vALDUR VACHT

Foto: VALDUR VAHT

Torm tekitas kahjusid ka mujal Keilas.
Jõe tänaval murdus kask ja purustas kukkudes osa aiast
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Esimene uus reisirong saabub
aasta pärast

Elektriraudtee hangitavast 38 Stadler
FLIRT reisirongist
saabub esimene
rong Eestisse järgmise aasta novembris.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Elektriraudtee müügi- ja kommunikatsioonijuhi
Norbert
Kaareste sõnul on esimese uue
Stadler FLIRT reisirongi saabumiseni jäänud vähem kui aasta. „Ametlikult peab esimene
koosseis olema kodumaal 2012.
aasta novembrikuuks,“ selgitas
Kaareste.
Kohe esimese rongi saabumisel algavad katsetused, millele võib kuluda kuni pool aastat. Reisijatevedu sel ajal uue
rongiga korraldada ei saa. 2013.
aasta suve alguses loodetakse
juba uue veeremiga Harjumaa
rongireisijaid teenindada. 2014.
aasta alguseks peaks liinidel
olema vaid uued diisel- ja elektrirongid.
Uute rongide liiniletulekuga
muutub rongisõit mugavamaks ja kiiremaks
„Eestisse toodetava rongi teeb
eriliseks asjaolu, et seni pole
Euroopas vene-rööpmelaiusele
laia kerega reisironge toodetud“, selgitas Norbert Kaareste. Vagunid on Euroopa reisirongidega võrreldes laiemad ja
kõrgemad, ning moodustavad
ühtse, läbi terve rongi avatud
salongi.
Kõik rongid on varustatud
elektroonilise infosüsteemiga
– st. infotablood ning heliteavitus; olemas on ratastoolis

KEILA
KOOL

reisijate kohad, jalgrattahoidjad ning lapsevankriga reisijate
kohtad. Tualetid on sobilikud
ka ratastoolis reisijale ning seal
on ka mähkimislaud. Õhutemperatuuri vagunites hoiab stabiilsena täisautomaatne kliimaseade. Rongides on wifi ning
vooluvõtukohad.
Rongi pääseb vaid nupule vajutades
Uutes rongides saab rongi siseneda ja väljuda vaid nuppu
vajutades. „ Näiteks kui Jaanika peatuses, mis on väikseima
reisijate arvuga peatus, ühtegi
inimest rongi ootamas ei ole
ning ka rongis keegi nuppu
väljumiseks ei vajuta, siis rong
peatuses seisma ei jää“, selgitas
Kaareste.
Uued rongid toovad kaasa
mitmeid muutusi
Uute rongide tulekuga muutub
sõidugraafik oluliselt tihedamaks, ka Keila – Tallinn liinil.
Norbert Kaareste sõnul hakkab
tõenäoliselt Keilast Tallinna
väljuma rong iga poole tunni
tagant. Kui praegu on osadel
läänesuuna raudteelõikudel võimalik rongil sõita vaid 25 km/h,
siis järgmise aasta lõpuks on
enamus läänesuuna sõidukiirusi tõstetud 120 km/h. Tänu
sellele vähenevad ka sõiduajad.
„Keila – Tallinn liinil väheneb
sõiduaeg 5 – 10 minutit. Enim
võidavad Paldiski ja Riisipere
elanikud, kelle sõiduaeg väheneb tõenäoliselt kuni 20 minutit“, ütles Norbert Kaareste.
Sõiduaja vähenemises mängivad suurt rolli ka uued rongid,
mis kiirendavad ja pidurdavad
kiiremini kui tänased.
Järgmisel aastal on uute
rongide ootel kavandatud kogu
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Lühidalt
Vaheta dokument juba
täna
Järgmisel aastal lõppeb korraga ligi poole miljoni passi ja IDkaardi kehtivusaeg, mille tõttu
pikenevad nii ootejärjekorrad
büroodes kui ka dokumendi kättesaamise aeg.
Seetõttu tasub vältida tundidepikkust järjekorras seismist
ning asuda juba praegu uut IDkaarti taotlema.
Üldjuhul külastavad kliendid
teenindusi kõige rohkem kuu ja
nädala alguses. Järjekorrad on
pikemad ka enne pikki riigipühi
(jõulud, jaanipäev) ja enne koolivaheaegade algust.
Eelmise aasta jooksul esitati kokku 172 000 taotlust uue
Eesti kodaniku isikutunnistuse
või passi saamiseks. Seoses paljude dokumentide kehtivusaja
lõppemisega
prognoositakse
järgmiseks aastaks 225 000
ID-kaardi ja 236 000 passi väljaandmist. Lähiaastatel need arvud kasvavad: 2013. aastal tuleb
välja anda 306 000 ID-kaarti ja
295 000 passi ning 2014. aastal
311 000 ID-kaarti ja 242 000
passi.

INFO
Elektrirongide
maksumusest finantseerib 85%
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Hanke tulemusel
soetab Elektriraudtee Stadler Bussnang AG-lt kuus
4-vagunilist ja kaksteist
3-vagunilist elektrirongi.
Lisaks võtab Elektriraudtee kapitalirendile Stadler
Bussnang AG-lt kuus 2-vagunilist, kuus 4-vagunilist
ning kaheksa 3-vagunilist
diiselrongi.
Elektriraudtee
läänesuunal
suured rekonstrueerimistööd.
Klooga - Klooga-Ranna raudteelõigul on kontaktvõrgu rekonstrueerimistöödega
juba
alustatud. See on osa Tallin-

nast lääne poole jäävate liinide
kontaktvõrgu
uuendamisest.
Täpsemalt järgmisel aastal läänesuunal toimuvatest remonttöödest saab lugeda järgmise
nädala Keila Lehes.

Taotluste arvu tõus on paratamatu, kuna inimeste dokumenteerimine käib Eestis
lainetena. 90ndate alguses anti
suurele osale elanikkonnast välja kümneaastase kehtivusajaga
passid ning sama tehti 2000.
aastate alguses. 2007. aastast
hakati väljastama viieaastase
kehtivusajaga dokumente ning
nüüd, kui 5 aastat mööda saab,
lõppevad korraga kõikide viimase laine ajal väljastatud dokumentide kehtivusajad.
Seega mitmekordistub lähiaastatel klientide arv kõikides
kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes.

Keila Kooli vilistlaste kokkutulek

26. novembril toimus Keila Koolis
vilistlaste kokkutulek.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Päev algas legendaarsete direktorite ja õpetajate kalmude
külastamisega. See on väärikas traditsioon ning väärtustab
kooli ajalugu ja inimesi, kes on
andnud märkimisväärse panuse
koolile oma eluajal.
Juba hoogsamas rütmis jätkus päev kell 12.00 kui algas
korvpallivõistlus
vilistlaste,
õpetajate ja õpilaste vahel. Mängima kogunes neli võistkonda:
Vilistlased 99,Lennud 14, 16,

24, 32, 33, 39 ja 54, Õpilased,
Õpetajad. Kolmanda - neljanda
koha mängust väljusid võitjatena Lennud 14, 16, 24, 32, 33, 39
ja 54. Teisele kohale tulid Õpetajad ning tšempioniteks krooniti Vilistlased 99.
Eraldi atraktsiooniks kujunes koolimajade külastamine.
Huvilisi kogunes rohkesti igasse
hoonesse, kui ürituse nael oli
Lii Sepa ja Einard Mändla juhitud retk Põhja tänava koolimajas taskulampide valgel. Ilmselt
jääb see ekstreemine teekond
viimaseks
ühiskülastuseks
eelmisesse põhikooli- ja gümnaasiumimajja, kuid seda elamusterohkemaks see kujunes.
Õhtusele kontserdile ja peole,
mis algas kell 17.30 uues koo-

limajas, kogunes hinnanguliselt
750 inimest. Erinevate etteastetega rõõmustasid publikut
väikesed ja suured õpilased ning
vilistlased.
Traditsioonilisel
oksjonil
müüdi maha keemiaõpetaja
kohviringi kohvinõud, lilleline
saunamüts, must klaveriklahv,
Mendeleejevi tabel ning pikka
aega kooli raamatukogu teeninud trükimasin. Kogutud tulud
ligi 300 euro ulatuses suunatakse erinevate õppetarvikute soetamisse.
Meeleolukas vilistlaste kokkutulek kestis kella 6.00 hommikul.Siinkohal lubage korraldustoimkonna nimel tänada kõiki
inimesi ja asutusi, kes moel või
teisel vilistlaste kokkutuleku

päeva õnnestumisele kaasa aitasid. Aplaus kõikidele lauljatele,
tantsijatele ja nende juhendajatele. Tänusõnad endistele õpi-

lastele, kes peo kõrvalt leidsid
aega üles astuda ja oma rõõmsat
meeleolu teistega jagada, lisaks
loomulikult The Nymphile.

Suur aitäh Veljo Reinikule, kes
viis läbi oksjoni ja oli ka muul
ajal valmis spontaanselt lavale
astuma, et mõnd olulist teadet
edasi anda. Hea sõnaga meenutame ka mustkunstnik Fred-Erik
Johansoni etteastet täpselt südaööl. Täname helitehnikuid ja
toitlustajaid. Suur tänu headele
õhtujuhtidele Kirsti Vaiklale ja
Ranek-Rainet Niinbergile ning
kõigile teistele abiturientidele,
kes olid tõhusaks taustajõuks.
Kokkutuleku pilte saab vaadata Pildikompanii kodulehelt,
täpsem info www.keilakool.ee .
Järgmine Keila Kooli vilistlaste kokkutulek toimub 26.
novembril 2016 algusega kell
17.30! Olete südamest oodatud!
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Keila Linnavolikogus
KEILA LINNA ARENGUKAVA
AASTANI 2020 MUUTMINE
Keila Linnavolikogu muutis II
lugemisel oma 25. septembri
2007 määrusega nr 30 kinnitatud Keila linna arengukava aastani 2020 III peatükki
„Tegevuskava” ning kinnitas
selle uues redaktsioonis vastavalt lisale. Võrreldes eelmise
volikogu (25.10.2011) istungil
toimunud esimesel lugemisel
arutatud muudatuste projektiga, lisati volikogu sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanek, mille poolt hääletasid
kõik 25.10.2011 volikogu istungil osalenud volikogu liikmed.
Tegevuskava eelnõusse p 1.3
alla summad vastavalt alates
2012 – 0 (null) eurot ja aastatel 2013 kuni 2016 12 000
eurot igal aastal. Teostajateks
linnavalitsus, riik ja eraettevõtjad. Linna omaosalus sellest
on 20%.

ülesanne korraldada senise
Keila Muusikakooli kinnistu
müük otsustuskorras.
KEILA LINNAVOLIKOGU 27.
SEPTEMBRI 2011.a OTSUSTE MUUTMINE
Volikogu
muutis
oma
27.septembri 2011.a otsuseid
“Maa munitsipaalomandisse
taotlemine”, millega taotleti
munitsipaalomandisse Keila
linnas asuvad maaüksused:
Linnuse tn 1a (suurus on 7183
m2 ja sihtotstarbed: sotsiaalmaa alaliik – üldkasutatav maa
(017; Üm) 75% ja veekogude
maa (006; V) 25%), Linnuse
tn 2a (suurus on 4762 m2 ja
sihtotstarbed:
sotsiaalmaa
alaliik – üldkasutatav maa
(017; Üm) 65% ja veekogude
maa (006; V) 35%) ning Tuula
tee 11 (suurus 13738 m2 ja sihtotstarbed: sotsiaalmaa alaliik
– üldkasutatav maa (017; Üm)
55% ja veekogude maa (006;
V) 45%). Muudeti Maade sihtotstarbeid, lisandus veekogudemaa.

KEILA LINNA 2012. AASTA
EELARVE VASTUVÕTMINE
(1. LUGEMINE)
Arutlusel oli eelnõu, millega
võetaks vastu Keila linna 2012.
aasta eelarve kogumahus 8
082 821 eurot. Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila
linna 2012. aasta eelarve projektis on omatulude mahuks
kavandatud 7 902 537 eurot,
ja 180 284 eurot ületulevat
kassajääki. Kulude mahuks on
kirjutatud 7 650 821 eurot ja
laenude tagasimakseteks 432
000 eurot.

RAHALISE
KOHUSTUSE
VÕTMINE
(PATRULLTEENISTUS JA ÜHISTRANSPORDITEENUS)
Keila Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel võtta rahalisi kohustusi järgmisel aastal
patrullteenistuse osutamise
ja
ühistransporditeenuse
osutamise teenuste tellimise
menetluste läbiviimiseks. Mõlemat teenust osutataks Keila
linnas ajavahemikus 1. jaanuar
kuni 31. detsember 2012. Teenuste eelduslik kogumaksumus peaks eelnõu seletuskirja järgi jääma praegusele
tasemele, s.o. patrullteenuse
osutamise
kogumaksumus
saab olema maksimaalselt ca
10 000 eurot, millele lisandub
käibemaks, ning ühistranspordi teenuse kogumaksumus
saab olema maksimaalselt ca
40 000 eurot, millele lisandub
käibemaks.

LINNAVARA ENAMPAKKUMISEL
VÕÕRANDAMISE
NURJUNUKS TUNNISTAMINE JA OTSUSTUSKORRAS
MÜÜMINE
(HAAPSALU
MNT 25)
Keila Linnavolikogu tunnistas
osavõtjate puudumise tõttu
kinnistu asukohaga Haapsalu mnt 25 avalikul kirjalikul
enampakkumisel võõrandamine nurjunuks ja enampakkumise menetluse lõppenuks.
Keila Linnavalitsusele pandi
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Teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“
avalikustamise tulemused
Harju
maakonaplaneeringu
teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“ ja selle
keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus
26.09. – 23.10.2011 kõikides
Harjumaa kohalike omavalitsuste keskustes ja Tallinnas.
Selle käigus laekus 6 avaldust, mis sisaldasid märkusi
ja ettepanekuid kavandatavate kergliiklusteede asukoha,
liigi ja prioriteetuses kohta.
Kõikidele planeeringu avaliku
väljapaneku käigus esitatud
avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalikud arutelud toimusid 02.11.2011
Maardu
Linnavalitsuses,
03.11.2011 Keila Linnavalitsuses, 04.11.2011 Harju
Maavalitsuses. Avalikel aruteludel osalesid maavalitsuse esindajad, planeeringu ja
KSH koostamise konsultant,

ettepanekuid ja vastuväiteid
esitanud isikud ning muud
huvilised. Aruteludel andsid
selgitusi ja vastasid küsimustele Harju Maavalitsuse esindajad ja konsultant. Avalikel
aruteludel esitati täiendavalt
ettepanekuid, mis võeti pärast
täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid
jäid lahenduseta ettepanekud,
mis puudutasid Viimsi vallas Muuga ja Randvere külade mereäärset perspektiivset
jalgrada. Planeering esitatakse
Siseministeeiumile heakskiidu saamiseks pärast kokkulepidud täienduste sisseviimist.
Siseministeerium annab planeeringu järelevalve käigus
oma seisukoha ka arvesse
võtmata ettepanekute kohta.
Planeering on kättesaadav
Harju Maavalitsuse kodulehel
http://www.harju.ee/index.
php?id=14240.

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
Lääne-Harjumaal.
• 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

Krimiuudised

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeris politsei
novembris Keila linnas 129
sündmust ja teadet, neist 34
olid liiklusalased rikkumised.
Nagu igal aastal pimeda aja
saabudes, oleme kõrgendatud
tähelepanu alla võtnud helkurita jalakäijad. Helkuri kandmine on suurenenud, kuid
arenguruumi veel on. Palun

kinnitage helkur oma riietele
ja mitte sellepärast, et politsei nõuab, vaid selleks, et te
liikluses ellu jääksite. Helkurit
peab kandma pimeda ajal nii
asulas kui väljaspool asulat.
Vargustest teatati kahel korral. 10. novembril varastati
Keila Tervisekeskuse kapist
sularaha. Trenni minnes tuleb
sularaha või väärtasjad jätta
koju või siis paigutada tervisekeskuse hoiukappidesse. 27.
novembril teatati vargusest
ühest Tööstuse tänava laohoonest, kust varastati pruuni
värvi nahast tumbasid. Kellele
on sarnaseid tumbasid pakutud, siis palun teatage sellest
politseile.
Kuna saabumas on jõulud

ja aastavahetus, siis palun
tarvitage alkohoolseid jooke mõistlikult. Ärge rikkuge
oma pereliikmete, naabrite
ja kaasinimeste rahu. Tuletan
meelde, et avaliku korra eeskirjad kehtivad ka jõulude ajal
ja aastavahetusel. Ilutulestiku
kasutamisel palun järgige esmaseid ohutusnõudeid. Lapsevanematele paneks südamele, et nad räägiksid ka lastele
pürotehnikast ja sellega kaasnevatest ohtudest. Samuti ei
käi pürotehnika ja joobes pea
kokku.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvali-

suse tagamisel. Täiendava informatsiooni edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate
tähelepanekute kohta, palume edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile
telefonil 612 4592, annika.
pedosk@politsei.ee või Madis
Melzar`ile telefonil 612 4591
või madis.melzar@politsei.ee.
Noorsood ja alaealisi puudutavates teemades palun ühendust võtta noorsookonstaabli
Liisa Kanguriga telefonil 612
4591 või liisa.kangur@politsei.ee.
Kuna see on selle aasta viimane kokkuvõte politseiuudistest, siis soovin kõigile häid
ja turvalisi jõule ja meeldivat
aastavahetust.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
О
бюджете
целевого
учреждения «Кейла Харидус»
Руководство целевого учреждения
представило
на
утверждение совету проект
бюджета на 2012 год в размере 3,9 млн евро. Треть этой
суммы составят средства, выделяемые
государством,
остальные расходы должны
быть покрыты за счет городского бюджета и денег, которые поступают в городскую
казны из тех самоуправлений, которые покупают у города соответствующую образовательную
услугу.
Строительство
нового
школьного здания позволило в значительной мере повысить качество условий обучения и образования, в
целом. Но повлекло за собой
неизбежное увеличение расходов на содержание здания.
Совет целевого учреждения
внимательно
рассмотрел
проект бюджета, внес ряд
поправок и предложений и
отправил на доработку. Следующее обсуждение бюджета членами совета состоится
5-го декабря. (стр 2)
Вместе сделаем больше!
26-го ноября отмечался День
гражданина, который был
посвящен всем людям, проживающим в Эстонии. В этот
день принято отмечать заслуги перед обществом,
вклад в общее дело творческих, активных и предприимчивых людей. Цель Дня
гражданина – подчеркнуть
важность статуса гражданина, напомнить о правах и
привлечь внимание к ценностям, составляющим основу
этого понятия. В преддверие
этого события городская газета взяла интерью у двух активных горожан, которые
многое сделали для развития и процветания родного
города. В этом номере газеты
интервью с Пирет Келлер,
основательницей культурнообразовательного общества
«Ляте», и Андри Синиярвом,
президентом
городского
«Лайонс-клуба». (стр 5)
Новый поезд
По словам Норберта Кааресте, до появления на железной дороге первого нового
поезда осталось меньше

года. Первый состав должен
прибыть в Эстонию в ноябре
будущего года. Затем в течение полугода планируется
провести ряд испытаний, и
только после этого поезда
будут использованы для обслуживания пассажиров. Таким образом, новые поезда
начнут перевозить пассажиров с осени 2013 года. И
окончательный переход завершится в начале 2014 года.
85% стоимости поездов финансируется Объединенным
фондом ЕС. Всего будет приобретено 6 четырехвагонных
и 12 трехвагонных составов.
(стр 3)
Первый зимний триатлон в Кейла
29 января на оздоровительных трассах города пройдет
первый зимний триатлон.
Триатлон – это вид спорта,
для занятий которым необходима выносливость и многосторонность. Спортсмен
должен преодолеть три этапа: беговой, велосипедный и
лыжный, причем между этапами остановки не делается.
Соревнование планируется
провести на 4 дистанциях:
детская, молодежная, спринтерская и стандартная. Предварительная регистрация по
адресу
spordiklubivask@
weebly.com. Более точная
информация по адресу www.
spordiklubivask.weebly.com.
(стр 6)
Новости городского собрания
Городское собрание внесло
изменения в программу развития города, согласно которому в программе действий,
пункт 1.3, изменены суммы
следующим образом: 2012 –
о евро, начиная с 2013 по
2016 год - 12 000 ежегодно.
Также прошло первое чтение
бюджета на 2012 год. Проект
бюджета оставляет 8 082 821
евро, из которых расходы составят 7 650 821 евро, выплаты по кредитам – 432 000
евро. Городское собрание
разрешило городскому правительству принять финансовые обязательства, включающие
заказ
услуги
патрулирования и городской
транспортной услуги на период с 1 –го января по 31 декабря 2012 года. (стр 4)
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kasulik teada

Üheskoos suudame rohkem
26. novembril tähistati Kodanikupäeva, mis on pühendatud kõigile Eestis
elavatele inimestele. Kodanikupäevaga
tunnustatakse loovate, tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonda.
Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada
kodanikustaatust, tõsta kodanikuuhkust,
kõnelda kodanikuõigustest ja juhtida
tähelepanu kodanikutundele, -kohusele ja
-vastutusele.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Selle aasta kodanikupäeva
moto oli „Kodanikuks kasvanud“. Seoses kodanikupäevaga
intervjueeris Keila Leht kaht
aktiivset inimest, kes on võtnud nõuks midagi kodulinna
heaks teha.
Pille Keller on Haridus- ja Kultuuriselts Läte üks alusepanijatest. Haridus- ja Kultuuriselts
Läte on Keilas tegutseva Erakool Läte pidaja.

Mida tähendab Teie jaoks kodanikuaktiivsus?
Kodanikuaktiivsus on soov
märgata ja mitte jääda ükskõikseks. Lihtne on vaadata
tegemata asju ja nõuda: „tehtagu, oldagu, korraldatagu“. Palju olulisem on endalt küsida:
mida mina saan täna teha, et
asjad oleksid teisiti? Mida me
suudame teha üheskoos?
Kuidas hindad kohalike inimeste kodanikuaktiivsust?
Keilas on palju inimesi, kes
hoolivad linna käekäigust ja on

aktiivsed. Sarnaste huvidega
sõpruskondadesse või vabaühendustesse koondudes saab
igaüks tegeleda just selle alaga,
mis talle tõeliselt korda läheb.
Ise innustudes ja südamega
asja ajades on kergem ka teistel
liituda.
Haridus- ja Kultuuriseltsist
Läte on kodanikualgatusest
tekkinud. Miks otsustasite
uue seltsi ja seeläbi kooli loomise ette võtta?
Waldorfkooli loomise ideed
2007.a esimest korda laiemalt
tutvustades selgus, et selle vajaduse peale on mõtelnud rohkem inimesi kui üksikud pered.
Esimesele koosolekule tuli üle
kahekümne osaleja, moodustati vanemate algatusgrupp ning
oli selge, et üks kool tahab sündida. Haridus- ja Kultuuriselts
Läte on Erakooli Läte pidaja.
Soovime koostöös õpetajate
kolleegiumi ja peredega rikastada Keila ja ümbruskonnas
elavate laste haridusalaseid valikuvõimalusi. Avatud loengusarju ja õpitubasid korraldades
püüame pakkuda avastamisrõõmu ka täiskasvanutele.

raldanud
heategevuslikku
veespordipäeva jpm.

Mida tähendab sinu jaoks
kodanikuaktiivsus?
Aktiivseid inimesi, kes viga
leiavad või kritiseerivad, on
palju. Selliseid, kes teevad
märkuse aga toovad välja ka
lahenduse probleemi parandamiseks – neid on vähe. Kodanikuaktiivsus ongi soov midagi teha, mitte kõrvalt pealt
vaadata.

pisikestele lastele sooja turvalist kasvamise ruumi. Teha
seda koos suurepäraste inimestega on väga innustav.

Keila Lions klubi üks eesmärk on ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle
ühiskonna hüvanguks ilma
majandusliku kasuta. Miks
pead oluliseks midagi teiste
heaks teha?
Lionsite põhimõte on klubiline kooskäimine, mille juures
tehakse ka heategevust. Heategevus on hea väljund - läbi
selle toimub suhtlemine ja
inimestega kohtumine ning
see on tore. Arvan, et inimesel
peaks olema aimu, mis ümber
toimub ja natuke julgust ka
kaasa rääkida. Päris nii ka ei
saa, et istud oma mätta otsas
ja ükskord avastad, mis kõik
vahepeal on tehtud. Minu
jaoks on heategevus mingi
väljund, endal on hea meel,
kui saan teisi aidata.

Andry Sinijärv on Keila Lions
klubi endine president, praegune aktiivne liige. Lionsid
on aidanud liikumispuudega
inimesi, ehitanud kaldteid,
toetanud
vähekindlustatud
peresid, istutanud puid, kor-

Viimati olid Lionsid Keila
Advendilaadal.
Kuidas
läks?
Advendilaadal oli vaatamata
halvale ilmale isegi ostjaid.
Kogu saadud tulu läheb vähekindlustatud perede lastele.

Pille Keller

Andry Sinijärv
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte korraldab endiselt erinevaid üritusi. Kaalutakse
ka waldorfpedagoogikale
tuginevat lastehoidu. Mis
innustab seda kõike ette
võtma?
Waldorflastehoiu
esimesel
avalikul arutelul noorte vanematega koos olles ja üksteist
kuulates tegid rõõmu õhin ja
äratundmine, et saame luua

UUDIS

Keila noorsootööle on hinnang antud ja
parendusplaan koostatud
31.oktoobril külastasid Keilat mitmed
noorsootöö eksperdid, kes andsid omapoolse hinnangu Keila linna noorsootööle.
maret lepiksaar
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Välishindajad tutvusid eelnevalt enesehindajate põhjalike
tõenditega. Kohapeal toimus
kahepoolne koosolek ning
külastati Keila Kooli, kohtuti
noortega, tutvuti Keila Mudellennu Klubiga lennukis ning
Keila Avatud Noortekeskusega.
Siinkohal olgu rõhutatud,
et noorsootöö hindamine sisaldas kõike, mis puudutab
noorte kooli- ja töövälist tegevust ehk vaba aega. Hinnati nii
noortekeskuse noorsootööd,
kooli tunniväliseid tegevusi,
huvitegevust,
sportimisvõi-

malusi, noorte osalust, noori
puudutavat dokumentatsiooni
kohalikul tasandil jne.
Keila linna noorsootöö tugevused
Välishindajatele jäi silma huvitegevuse rohkus. On palju
võimalusi, sealhulgas ka mitte väga tavapäraseid, mis toetavad rohkem ka noormeeste kaasamist huviharidusse.
Olemas on noorteinfo ja karjäärinõustamise võimalused;
noortekeskuses on tugev võrgustikutöö koordineerija, sel
on hea arengukava ning palju
panustatakse linna läbi projektide. Välja toodi ka linna suur
panus noorsootöö asutuste

kaasajastamisse, hea koostöö
noorsootöö asutuste vahel, aktiivsed noorteühendused nagu
noortekaktiivja õpilasesindus
ning hästi toimiv töömalev.
Välishindajate sõnul vajavad
arendamist noorte kaasamise
metoodika. Senisest aktiivsemalt ja süsteemsemalt tuleks
noori kaasata kohalikul tasandil. Näiteks kaasata noori volikogu komisjonidesse, küsida
noorteaktiivi ja õpilasesinduse
noorte arvamust noori puudutavate otsuste tegemisel linna
tasandil jne. Tulevikus võiks
viia läbi uuringuid KOV, mitte
vaid asutuste tasandil, koostada tuleks linna noorsootöö
tegevuskava ning töötada välja
noorte tunnustamissüsteem.
Pärast välishindajate ametlikku tagasisidet sai taas kokku enesehindamismeeskond,
kes tegi vastavalt hindamis-

tulemustele
parendusplaani
aastateks 2012-2015, mida
jõudu-mööda ellu rakendada.
Olgu siinkohal lisaks eelnevatele arendusvajadustele lisaks
märgitud:
• Luua juurde võimalusi tegeleda tehnikavaldkonnaga Keila
Kooli uutes tööõpetuse klassides.
• Luua noortekeskusse automudelismi ring.
• Käivitada rahvusvahelisi
noortevahetusi Keila sõpruslinnadega.
• Noortele vabtahtliku töö
võimaluste süsteemi väljatöötamiseks ümarlaua kokkukutsumine.
• Suurendada linna töömalevas osalevate laste arvu.
• Käivitada linna noortele
õpilasmaleva rühm väljaspool
Keilat.
• Töötada välja ülelinnaline

kord mitteformaalõppes ja
noosootöö valdkonnas omandatu tunnustamiseks.
• Noortealgatustele luua soodsamad võimalused (jätkata
ja suurendada noortekeskuse
eelarves noortealgatuse fondi)
ning teavitada ja motiveerida
noori seda võimalust kasutama.
• Kaardistada linnas tegutsevad noorteorganisatsioonid ja
-ühingud ning 1x aastas koguneda ümarlauda.
• Luua Keilasse seksuaalnõustamise võimalused.
• Tõhustada Alaealiste Komisjoni ennetusalaseid tegevusi ja
koostööd noortega tegelevate
asutustega.
Kel rohkem huvi või küsimusi Keila noorsootöö kvaliteedi hindamise kohta, siis
võtke julgelt ühendust: tel.
6099089 või knk@keila.ee
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Lühidalt
Selgunud on
tänavused Harjumaa
tublimad noorsootöö
tegijad
2011. aastal tunnustab Eesti
Noorsootöö Keskus (ENTK)
vabariigi tublimaid noorsootöö
tegijaid. Tunnustamine toimub
kolmes kategoorias: pikaajaline panus noorsootöösse, aasta koostöö ja aasta tegu. Igas
kategoorias on igal maakonnal
õigus esitada tunnustamiseks
üks nominent.
Käesoleval aastal esitas Harju Maavalitsus tunnustamiseks
kategoorias aasta tegu sel aastal valminud ja maikuus avatud
Eesti moodsaima ja uhkeima
avatud noortekeskuse Sauel.
Kategoorias pikaajaline panus noorsootöösse sai Harjumaa nominendiks Saue Noortekeskuse noortejuht Monika
Liiv, kes töötab noortekeskuses
juba aastast 1998. Saue noored
leiavad, et nende keskuse traditsioonid on suuresti Monika,
keda austatakse ja armastatakse, nägu. Näiteks on Monika
algatatud kunstilaager, mis viimased 10 aastat on toimunud
Lastekaitse Liidu Pivarootsi
Õppe- ja Puhkekeskuses.
Kategoorias aasta koostöö esitati nominendiks Kosel
noortega
suvemuusikalide
lavale toomise eestvedaja
MTÜ Helimer, mida juhib Saue
Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Heli Sepp. Muusikalide projekti
meeskonnas osalevad ka Kose
Vallavalitsus, Kose Noortekeskus, Kose kirik, Kose Gümnaasium ja Viskla Külaselts.
Hea koostöö tulemusena on
viimasel kolmel aastal lavastatud kolm erinevat noorte suvemuusikali, millest 2011. aasta projekt kandis nime „Kose
suur aare“ ja selle lavastas Siiri
Sisask.

Doonoripäev Keilas
detsembrikuus
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab Keilas
doonoripäeva neljapäeval, 22.
detsembril kell 10.00–15.30
Keila Tervisekeskuses (Paldiski
mnt 17, Keila).
„Keilas toimunud viimane doonoripäev oktoobris oli
taas rõõmustavalt rahvarohke - doonoriks soovijaid oli 92,
kellest 80 abil kogus verekeskus 36 liitrit verevarudesse.
Esimese vereannetuse tegi 15
inimest, keda julgustame ka
edaspidi oma heategusid jätkama. Täname südamest kõiki
osalenuid ja ootame rõõmuga
järgmisi kohtumisi Keila inimestega!,“ kiitis verekeskuse
doonorluse arendusjuht Ülo
Lomp.
Lisainfo www.verekeskus.ee
ja Facebookis fännilehel „Doonorid ja Sõbrad“ www.facebook.com/DoonoridjaSobrad
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Lühidalt
Waldorflastehoiu
loomise teine avalik
arutelu
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Pildil võidukas meeskond

sport

Keila korvpallipoisid
on Harjumaa meistrid
Teisipäeval, 29. novembril Kuusalus toimunud 6. -7 . klassi poiste Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel saavutasid
Keila Kooli poisid esikoha.
tarmo hein
KEILA KOOL

Alagrupiturniiril alistati Kose
Gümnaasium ja Kiili Kool, kes
Keila poistele suurt vastupanu
ei suutnud osutada. Mõlemad
mängud võideti rohkem kui
kahekümne punktilise vahega.
Samas rütmis vastaste alistamisega jätkasid keilakad kuni
võiduka finaalini. Finaalis
võideti Loksa Gümnaasiumi
tulemusega 26:4! (21 punkti
reegel – kui vahe on 21p, siis
mäng lõpetatakse). Kokku

osales turniiril 12 võistkonda.
Võidukasse
meeskonda
kuulusid: Kristjan Tuuling,
Siim Mardus, Kevin Äkke,
Carl-Erich Sooär, Kaspar Talu,
Arnold Vahtra, Lauri Teesalu,
Raiko-Henry Heinla, Rauno
Tippi. Treener Tarmo Hein.
Kõik poisid õpivad korvpallitarkust Keila Korvpallikoolis.
Põhikooli poistele kolmas
koht
Põhikooli poisid saavutasid
reedel, 25. novembril Harjumaa koolidevahelised meist-

rivõistluste
finaalturniiril
Kuusalus kolmanda koha. Alagrupiturniir toimus nädal varem Kosel, mis suudeti läbida
võidukalt. Keila poiste paremust pidid tunnistama: Saue
Gümnaasium, Turba Gümnaasium ja Kose Gümnaasium.
Finaalturniiril jäädi alla vaid
kahele parimale - Saku Gümnaasiumile ja Tabasalu Ühisgümnaasiumile.
Kolmanda
koha mängus alistati Kuusalu
Keskkool tulemusega 29:23.
Võistkond mängis koosseisus: Kristjan Liiva, Robert Ellik, Markus-Lauri Lindmann,
Cristopher Gilden, Johannes
Sildre, Martin Jalakas, Sander
Aedla, Erik Dzotsenidze, Madis Aigro ja Henry Puusepp.

8.detsembril kell 19.00 kutsub Haridus- ja Kultuuriselts
Läte Kruusa 23 Keilas kokku
teise avaliku arutelu waldorflastehoiu loomise üle.
Ootame kaasa mõtlema ja
arutlema igaühte, kes on huvitatud waldorflastehoiust
oma lastele, lapselastele või
omab kogemust lastehoiust.
Nii nagu waldorfkool saab
tegutseda ainult lapsevanemate poolt ellukutsutuna,
saab ka waldorflastehoid
sündida ja tegutseda ikka
lapsevanemate soovil ja
toel.
Lastevanemate vajaduste kaardistamiseks on käsil
küsitlus: „Waldorflastehoiu
loomise vajadus Keila lähiümbruses“, mida saab täita
elektrooniliselt: http://www.
erakoollate.ee/et/lastehoid/
Ootame noori peresid oma
vajadustest ja ootustest teada andma!
Lastehoiu algatusrühm
otsib Keilas või lähiümbruses maja, mida lastehoiuks
üürida ja korras hoida. Päästeameti nõuetele vastamiseks soovime, et see oleks
kivimaja. Tore kui maja ümber on aed, kus lapsed saavad õues olla ja mängida.
Projekti „Lastehoiu teenuse äriplaani koostamine“
rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte
Tel. 5193 6673
www.erakoollate.ee

Katked Johanna Lahesalu
tööst “Killukesi Keilast”

sport

Keila I talvetriatlon
29. jaanuaril toimub terviseradadel Keila Talvetriatlon
2012. Talvetriatlon on vastupidavus- ja mitmekülgsusala,
milles iga võistleja läbib jooksu-, jalgratta- ja suusatamisetapi nimetatud järjekorras,
kusjuures ajamõõtmist alade
vahetuse ajal ei peatata.
Võistlusdistantse on kokku
neli: laste-, noorte-, sprindija standartdistants. Lastedistantsil tuleb joosta 300m, rattaga läbida 500m pikkune maa

t

t z

Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Üldse oli fotograafil palju tööd, sest
amatöörfotograafiaga sel ajal veel ei
tegeletud. Küll tuli sõita mööda valda
koolidesse, pulmadesse, matustele ning
igasugustele koosviibimistele. Lisaks
üksik- ja grupipildid ateljees. Töökoda
oli nii argi- kui pühapäeviti päev läbi
avatud.
Fotograaf G.Kulp tegi palju ülesvõtteid
ka Keila ühiskondlikust tegevusest,
ajaloolise tähtsusega sündmustest ning
alevi ja ümbruskonna kaunitest paikadest, sest maastikuvaadete järele oli tol
ajal suvitajate hulgas nõudmine suur.
Nende fotode koopiaid on jätkunud kuni
praeguse ajani muuseumidele, kodulooringidele ja teistele ajaloohuvilistele
jagamiseks.
Kõik käsitöölised töötasid omaette oma
kodus, naised olid tavaliselt koduperenaised, kuigi leidus ka erandeid.
Ka kultuurielu näitas pidevat tõusu.
Tuletõrjujate Ühingu juurde koondunud

näitlejaspere esitas kodanliku aja teisel
poolel hästi ja häid lavateoseid, näiteks
H.Vuolijoe „Niskamäe naised“ ja „Justina“, O.Mälgu „Õitsev meri“, A.Kitzbergi
„Neetud talu“, O.Luts-A.Särevi „Tagahoovis“, H.Raudsepa „Mikumärdi“ j.t.
Näitejuhtideks olid K.Vasko ja Aarne
Ruus. Abielupaar Regastiku ettevõtmisel
pandi toime meeldivaid ja huvitavaid
mitmekesise kavaga kohviõhtuid, kust ei
puudunud ka kohalik Joosep Toots, kes
pajatas Keila sündmustest kõverpeeglis. Esitajaks oli M.Raudsepp, autoriks
E.Lahesalu. Tuletõrjujate puhkpilliorkester ei mänginud ainult paraadide korral
või peol tantsuks, vaid andis iseseisvaid
heatasemelisi kontserte, mille kavasse kuulusid näiteks J.S.Bachi „Kevade
ärkamine“, katkend Bizet´ ooperist
„Carmen“ ja Verdi ooperist „Rigoletto“,
eesti meistrite K.Türnpu „kodutalust
lahkumine“ ja „Lahkumine“, R.Kulli seatud „Tuljak“, „Kuldrannake“, „Kodumaa

ning suusatada 600m. Noortedistantsil on jooksuetapp 1,5
km pikkune, ratast sõita ning
suusatada tuleb 3km.
Sprindidistantsi pikkused
on 3km jooksu, 6 km rattasõitu ning 6 km suusatamist ja
standartdistantsil tuleb joosta
6km, joosta 15km ning suusatada 12km. Suusatamisetapil
stiili ei ole määratud.
Eelregistreerida saab aadressil spordiklubivask@weebly.com. Täpsem info võistluse kohta on üleval aadressil
www.spordiklubivask.weebly.
com.

sk vask
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Jouluaja ideepaev
vv
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marss“ ja katkendeid eesti viisidest.
Orkestrit juhatas Ants Kingu, kes oli
saanud muusikalist õpetust sõjaväe
orkestris mängides.
Keila Laulu – ja Muusika Selts, mis asutati 1923.aastal, vana, 1916.a tegevuse
lõpetanud seltsi asemele, tegutses
edukalt. Seltsi koori juhatasid kodanlikul
ajal G.Kulp, E.Lahesalu, ajutiselt K.Preem
ja viimasel ajal R.Oja. Kodanliku aja
teisel poolel toimusid head koorikontserdid ka koos solistidega. Kavas olid
muude seas ulatuslikud kooriteosed.
Klaveri saatis Olga Reagastik, kes oli
konservatooriumi haridusega ja kellel oli
klaverikool umbes 15-17 õpilasega.

XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht
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Harjumaa Muuseum
Linnuse 9
Keila
avatud K-P 11-16
www.hmk.ee

Kuulutused
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Palju õnne!

Kuulutused

Sündinud

töö

17.11.2011 Victoria Kraam
21.11.2011 Linda Tamm
25.11.2011 Rianna-Mirtel Ivanov
25.11.2011 Grete Kõplas

Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel. 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
HARJUMAA TÖÖSTUSPÄRAND
Viis näidet Harjumaa Muuseumi kunstikogust
3. november 2011 – 8. jaanuar
2012
Harjumaa Muuseum
AHTO LAADOGA MAALID
26. november – 20. detsember
Keila Kultuurikeskus

kontsert
„VALGE LAEV“ LINDPRIIDE
KONTSERTTUUR
2. detsember kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA MUUSIKAKOOL 35
2.detsember kell 18.00
Keila Muusikakooli saal (Ehitajate tee 1)
MUUSIKAKOOLI ÕPETAJATE
KONTSERT
8. detsember kell 18.00
Keila Muusikakooli saal
JÕULUKONTSERT
14. detsember kell 19.00
Esinevad Ivo Linna, Maria Listra & Raadio Laste Laulustuudio
Piletid müügil Piletilevis
Keila Miikaeli kirik

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

teater
“JÄÄGU MEIE VAHELE” VANA-BASKINI TEATER
9. detsember kell 19.00
Pilet: 8€/10 €
Keila Kultuurikeskus
“LEEKRÜÜBE” - EESTI
DRAAMATEATER
18. jaanuar 2012 kell 19.00
Pilet: 13€/11€
Keila Kultuurikeskus

sport
EESTI MV SAALIHOKIS
4. detsember kell 12.30
Aegna Ajee vs Pro Sura
Kell 14.15 Paikuse Bullet vs
Augur/Jäneda II
Keila Tervisekeskus

muud üritused

MUUSIKAKOOLI JÕULUKONTSERT
16. detsember kell 18.00
Keila Muusikakool

TASUTA KASUTATUD
RIIDED
2. detsembril kell 9.00 - 12.00
Keila Sotsiaalkeskus ei võta
ajutiselt riideid vastu (kuni
jaanuar 2012)
Keila Sotsiaalkeskuses

“KUI VARI KAOB, SIIS VALGUS JÄÄB” - LENNA KUURMAA JA MÄRT AVANDI

INFOPÄEV „PUUETEGA INIMESTE TEGEVUSKESKUS“
6. detsember kell 15.00

Tänuavaldus
Suur tänu kõigile, kes
aitasid korraldada ja läbi
viia Keila haridusnädala
tippsündmust vilistlaste
kokkutulekut.
Keila Hariduse
Sihtasutus
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Keila Sotsiaalkeskus
WALDORFLASTEHOIU
LOOMISE AVALIK ARUTELU
8. detsember kell 19.00
Erakool Läte
55. LENNU ROKIPIDU
9. detsember kell 19.00
Keila Kool
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
TASUTA MÄNGIMINE
HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel kell
10.00-14.00. Väikelastele koos
täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
Advendiaja 2. pühapäev
4. detsember kell 11.00
Leeriõpilaste ristimispüha
sõna- ja palveteenistus
Keila Miikaeli kirik

Keila lasteaed Miki Jaama
maja kuulutuab välja lasteaiaõpetaja konkursi. Avaldusi ootame 14. detsembrini aadressile
Keila Jaama 10; mikilasteaed@
keila.ee. Info tel. 5052184.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas, võtab tööle kaks kogemustega
õmblejat ja triikija. Kontakt tel.
6747567.
Café PLATS otsib oma kollektiivi rõõmsameelset ja kohusetundlikku klienditeenindajat.
Info tel. 555 66303 Reelika.
Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp, kask, haab) 10
rm laotud koorem, konteiner
2,16 rm, klotsid 40L võrkkottides. Halu pikkused vastavalt
Teie soovile 30-60 cm. Tel:
56642025.

ost/müük

Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.
Müüa saetud lõhutud kuiv
okaspuu 45€m2; märg kask
45€m2 ja segapuu 35€ m2. Tel.
5155399.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

teenus
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Pakun raamatupidamisteenust väikefirmadele. Hinnad
soodsad ja paindlikud. Kontakt:
aili@agkapital.ee; tel. 5020047.

Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.

Kogemustega
remondimees teostab õhtuti ja nädalavahetustel teie kodudes ja
korterites remonttöid alates
lagedest lõpetades põrandatega. Maalritööd, plaatimised,
kipsi-elektri- ja san-teh.tööd.
Olemas tööriistad, võimalusel abistan transpordiga. Tel.

Avaldame kaastunnet Liile

Avaldame kaastunnet
Stepanile, Annele ja Jutale
peredega

Müüa puitbrikett 149€ /
960kg, graanul 177€ / 960kg
ning kuivad puitklotsid 2,80€
/ 45L. Kojuvedu. www.kyttepood.ee.

vanaema
surma puhul

Rosalie
Kostomarovi
23.04.1929 - 20.11.2011
surma puhul

Töökaaslased

Mälestab perekond Viil

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

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.

Avaldame kaastunnet
Andres Allikmäele

EMA

5549971 Margus.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.
Jõuluvana ootab küllakutset. Võta ühendust tel. 5221163,
maret@kultuuriguru.ee, www.
kultuuriguru.ee.

mUU
B-kat autojuhikursus. Esimene infotund kolmapäeval, 7.11.11
kell 17:00 Keilas, Keskväljak 5,
Teooria e-õppe võimalus. Info
ja registreerumine www.kaja.
ee tel 678 00 60 Kaja Koolitus.
Veoauto- (bussi) juhtide
ametikoolitus (õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe) algus 9. detsember 2011 kell 18:00. Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee
tel 678 00 60 Kaja Koolitus.
C1,C/CE-kat veoautojuhi ja D1
- kat bussijuhi kursus teooriatund esmaspäeviti kell 18:00
Esimene infotund esmaspäeval, 12.12.11 kl 18:00 Keilas, Keskväljak 5. Info ja registreerumine www.kaja.ee tel 678 00 60
Kaja Koolitus.

Avaldame sügavat kaastunnet
Andres Allikmäele ema

Silvia
Allikmäe
surma puhul

AS Harju KEK

Kallist isa

Reino Nolo
07.06.1930 – 29.11.2011

kaotuse puhul

Mälestab poeg perega

Saajos AS

Jõululaat

Keila Sotsiaalkeskuses (Keskväljak 17, Keila)
Reedel 9. detsembril kell 12.00 -18.00

Kavas:

13.00 – Jõululaule MTÜ Töötahe lauluringi esituses
13.30 – MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi OONÜKS plaadikomplekti
“Rahunemise tee” tutvustus
15.00 – Kinkekottide voltimise töötuba
16.00 – Heli Nurger tutvustab raamatut “Vääna mõisaproua pitsid”

Oma käsitöid pakuvad:

Keila Sotsiaalkeskuse ringide liikmed ja töötajad, MTÜ Töötahe,
Saue Päevakeskus, Kernu Hooldekodu, Merimetsa Tugikeskus ja
teised head sõbrad

Tsirkus
7. detsembril
kell 10.00 ja 13.00
Koerad, kassid,
rebane, tuhkur,
okassiga, pesukarud,
lemmingud, jooga,
klounid ja paljud
teised.
Pilet: 3€ 2,50€
(lapsed – 6 k.a.)
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

KOHVIK KEGEL

Sel hooajal teenindame
teid kahe rehvivahetusboksiga.

Joonistame koos päkapikuga jõulukaarte ning
vaatame multikaid. Lastele maitsvad
eripakkumised, vanematel võimalik tutvuda
meie uue jõulumenüüga.
Tel: 5020583, e-mail kegel@kegel.ee

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€
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

Detsembri üritused:

08.12.12 kell 21.00 Karaoke
16.12.12 kell 21.00

Söö ja võida!

Keila Linnavalitsus võtab tööle

Me ei müü
odavamat
hinda, vaid
garanteerime
maitseelamuse.

(tähtajaline teenistussuhe)

Andrus Tule ja proovi!

Café PLATS / Keskväljak 10 / Tel. 66 20 811
Meid leiab ka facebookist

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

t,BSUVMJTBMBU
t1SBFUVELBQTBSVMMJE
t7FJTFNBLTBQBTUFFU6TJO
t4USJUTFMWBOJMKFLSFFNJHB

Kohvik Kegelis pühapäeval, 4. dets
lastehommik kell 11.00-14.00

Müügil soodsalt kasutatud ja uued
rehvid ning veljed.

Ostes 5€ eest, osaled loosis

Nädalalõpu
pakkumine -20%

RAAMATUPIDAJA
Sinu peamised tööülesanded on:
*müügiarvete haldus: andmete kogumine ja
töötlus,arvete edastamine maksjale
* ostuarvete sisestamine raamatupidamisprogrammi
(PMen)
* maksete ettevalmistus
* raamatupidamise teostamine vastavalt pearaamatupidaja juhistele, kehtivale seadusandlusele ja
regulatsioonidele
Oled sobiv kandidaat kui Sul on:
* majandusalane haridus ja varasem töökogemus
raamatupidajana
* teadmised eelarvelise asutuse raamatupidamisest
*soov olla oma töös täpne ja korrektne ning vastutustundlik ja tulemustele orienteeritud

HEA KIWANISE KLUBI LIIGE, SÕBER
JA FÄNN!
Kandideerimise tähtaeg: 15. detsember 2011
Sooviavaldus koos CV-ga saata: klv@keila.ee
Täiendav teave telefonil 6 790 707

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

WANISE NUKKUDE 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

Koostöös mõnusalt lobisedes, kohvi ja kringlit maiustades
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
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E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30
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Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Tellimusköögid

-20% soodsamalt
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

KEILA
VEO- ja
KOLIMISTEENUS
Teenindame 7
päeva nädalas

