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Ülevaade linna
2012. aasta
eelarvest
Eelmisel Keila linna volikogu istungil oli arutlusel
linna 2012. aasta eelarve.
Linna järgmise aasta
eelarve on kogumahus 8
082 821 eurot.

lk 3

Raudteel algavad ulatuslikud remonttööd
Raudtee remonttööd Ülemiste – Aegviidu suunal on tänaseks lõppenud.
Enne uute rongide kasutuselevõttu
vajavad uuendamist ka läänesuuna
rööbasteed, kuna praegustele liinidele
uusi ronge sõitma panna ei saa. Lisaks
rööbasteedele renoveeritakse suurem
osa läänesuuna kontaktvõrke ning ehitada on jäänud ka viimased uued ooteplatvormid. Elektriraudtee läänesuund
on riigi üks viimaseid remontimata
lõike.
Praegu
on
Elektriraudtee
müügi- ja turundusjuhi Norbert Kaareste sõnul kõige halvemas seisus Keila ja Klooga
vaheline lõik, kus kohati on

sport

kiiruspiirang vaid 40km/h.
„Välja on vaja vahetada liiprid,
kinnitused, relsid jne. Töödega
alustatakse kevadel niipea, kui
lumi on sulanud.“ Alustatakse

Paldiskist ja Riisiperest suunaga Keila poole. Aasta lõpuks
jõutakse töödega välja Balti
jaama.
Kui rööbasteed on renoveeritud, suurenevad kiirused 120
või isegi 160 km/h. Liiprid
võimaldavad küll suuri kiirusi, kuid see omakorda nõuab
turvasüsteemide
muutust.
Seetõttu on juba alustatud
kontaktvõrgu
renoveerimistöödega Klooga-Klooga-rand
lõigul. „Riisipere – Vasalemma
lõik on viimasena renoveeritud ja rahuldavas seisus, kuid
igal poole mujal on viimased
tööd jäänud 20-aasta tagusesse aega“, selgitas Norbert
Kaareste. Kontaktvõrgu renoveerimistöid teostatakse Vasalemma – Keila, Klooga-Rand

– Klooga, Paldiski – Keila ja
Keila – Tallinn lõigul.
Lisaks jätkuvad ooteplatvormide ehitustööd. Tuleval
aastal lammutatakse ja ehitatakse uued ooteplatvormid
kõikidesse Laagri – Lilleküla
lõigul olevatesse peatustesse.
Sel aastal toimuma pidanud
Balti-jaama ooteplatvormide
ümberehitustööd lükkusid samuti 2012. aastasse.
Seega teostatakse järgmisel
aastal Elektriraudtee läänesuunal korraga kolm kapitaalset tööd. Norbert Kaareste:
„Niivõrd mahukaid töid pole
meie tehnikud varem näinud
ning kuna töödega on kiire,
teostatakse kõik üheaegselt.“
Suured ehitustööd panevad
suure küsimärgi sõiduplaani-

muusika

Erik Hallikmaa
naases Soomest
kolme medaliga
lk 6

le. Töödest hoolimata püüab
Elektriraudtee tagada tipptunnil graafikujärgsed väljumised.
„Tipptunnivälisel ajal asendame osad reisid bussidega.
Bussiasenduste puhul võtame
sihiks konkurentsivõime hoidmise – see tähendab, et buss
peab jõudma Keilast Balti jaama sama kiiresti kui rongiga
sõites. See aga tähendab, et
buss ei saa peatuda kõigis teele jäävates peatustes. Samuti
tuleb ette palju ümberistumisi.“
Juba praegu on võimalik
elektriraudtee kodulehel vaadata asendusbusside marsruute ning peatusi. Tööde käigus
edastab Elektriraudtee samuti
informatsiooni igasuguste sõiduplaani muutuste kohta.

heategevus

Aita katta
jõululaud
Keila Sotsiaalkeskus
korraldab toidukogumise
kampaania „ Aita katta
jõululaud“ vähekindlustatud perede toetuseks.

lk 5

Harju KEK´i
rahvamuusikaorkester
tähistab 35. sünnipäeva
lk 6
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Hüljatud jänes põlluteel
Olen tavaline koolilaps, kellele meeldib üle kõige loodust uurida, loomi
aidata ja joonistada.
kristin antsmäe
12-aastane

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Sirje Paramel
Teisipäevase Soome Vabariigi aastapäeva puhul tunnustame
Keila-Huittise sõprussuhete ühte aktivisti. Sõprussuhete alguses, 1991, aastal oli igapäevatööna Farmaatsiatehases Haapsalu
mudast reumapreparaadi tegev Sirje just valitud vastloodud
segakoori Miikael koorivanemaks.
Sirje on pea kogu elu elanud 100 aastat tagasi vanaisa poolt
ehitatud Uue tänava majas. 60-ndatel aastatel hakkas Sirje
huvi tundma Soome vastu. Esialgu kuulas ta Soome raadiojaamu. Ennekõike huvitas muusika, aga ka poliitika. „Ma teadsin
Soome poliitikuid ja Soome poliitilist elu rohkem, kui poliitbürood ja Keila Täitevkomiteed“ naerab Sirje. Peagi lisandus
Soome televisiooni vaatamise võimalus. Pidevalt oli kõrval ka
mõni õpik või sõnaraamat ja nõnda võiski iseõppija peagi hakata oma keeleoskust lastele jagama.
Keila linna ja Soome väikelinna Huittise inimesed suhtlesid
alguses peamiselt linnavalitsuste ja koguduste toel. Sirje asus
peagi noore pensionärina tööle Miikaeli koguduse sekretärina.
Koos õpetaja Jaan Jaaniga oli ta Soome keele valdajana vajalik
mõlemal tasandil. Kirjutas kirju, tegi sünkroontõlget. Sealt kõrvalt tekkisid ka isiklikud sõbrad. Passi kantud Soome piirivalve
sissesõidutemplite järgi käis Sirje Soomes vähemalt korra aastas. Pärast viisavabaduse kehtestamist muutusid sõidud veelgi
tihedamaks. Sirje toimetamine on asjalik, kuid samas inimlikult
soe. See ongi just see „rohujuuretasand“, tänu millele sõpruslinnade liikumine saab eksisteerida.
Sel sügisel pälvis Sirje veel ühe suure tunnustuse osaliseks.
Peapiiskop Andres Põdder andis Toomkirikus segakoor Miikaeli
koorivanem Sirje Paramelile üle Eesti Evangeelse Luteri Kiriku
aukirja ustava ja pühendunud teenimise eest Keila Miikaeli
koguduses.

Elan sügaval metsa sees, kus
on palju rebaseid ja ilveseid.
Inimesed elavad siin teistsugust elu kui linnas ja meie kodud on naabritest üsna kaugel.
Kuid lapsed jooksevad ikka
mardi- ja kadriööl ringi, et
naabreid rõõmustada ja maiust
saada.
Oli mardipäeva õhtu. Kõndisime sõpradega järgmise
maja poole, kust oma mõistatustega kommi teenida. Otsustasime lühemat teed mööda
minna, mis ületas põldu. Kõndisime mööda põlluteed kui
kuulsime imelikku häälitsust.
Alguses arvas üks meie seast,
et hiir piiksus. Kuid, ei. Kui olime imeliku häälitsuse asukoha
kindlaks teinud, selgus lähemal vaatlusel, et see on jänes.
Asja uurides sain aru, et tegemist on viga saanud loomaga.

Esmalt tundus, et keegi on teda
hammustanud. Võtsin jänese
rahulikult sülle ja tormasin
kodu poole.
Koju jõudes hakkasin kohe
tegutsema. Kõige pealt asetasin jänku maha lina peale. Ta
oli natuke uimane, kuid elujõudu täis. Andsime talle porgandit ja vett. Otsisin internetist
Keskkonnaameti numbri, kust
mind edasi suunati Nigula loomade taastuskeskusesse. Nendega vesteldes jõudsime järeldusele, et tegemist on koduse
küülikuga. Mulle meenus, kuidas küülik oli maha asetatud
ning kui raske oli tal liikuda.
Tagumisi käppasid ta alla ei
võtnud ja iseseisvalt liikuda ei
saanud. Sain aru - ise see jänes
sinna ei saanud ja inimese käsi
on mängus.
Jäin järgmisel koolipäeval
koju küüliku eest hoolitsema.
Võtsin ühendust Loomakaitse
Seltsiga, kust soovitati loomaarsti juurde minna. Olin üllatunud, et Loomakaitse Selts oli
valmis maksma ka arsti visiidi

eest. Arst hindas, et tegu on
3-5- aastase koduse angoora
küülikuga, kuid jänkul olid parandamatud kasvajad ja teda
päästa ei saanud. Arst märkis,

Kõndisime
mööda
põlluteed kui
kuulsime
imelikku
häälitsust.
Asja uurides
sain aru, et
tegemist on
viga saanud
jänesega.
Võtsin
jänese
rahulikult
sülle ja
tormasin
kodu poole.

et kui omanik oleks õigel ajal
temaga arsti juurde läinud,
oleks ta terveks ravida saanud.
Suure kurbusega jätsime jänku
arsti juurde…
Mina leitud jänkut terveks
teha ei saanud, aga suutsin talle pakkuda väärilise elu lõpu,
mida tema omanik talle pakkuda ei soovinud. Loomaarst rääkis ka lugusid, kus omanikud
viivad oma haige koera metsa
ja seovad puu külge. Ma ei
suutnud uskuda, et meie külas,
vallas, läheduses elavad sellised inimesed.
Tahan kõigile loomaomanikele öelda, et Teie väike sõber
usaldab teid. Ka siis, kui Teil ei
ole raha tema ravimiseks või
tema elu väärikaks lõpetamiseks. Teadke, et ka Teie võite
oma murega loomaarsti või
Loomakaitse Seltsi poole pöörduda ning nad aitavad Teid ja
Teie looma. Muidugi teevad
nad seda teiste heade inimeste
annetuste eest, aga Teie sõber
ei jää ööseks üksi oma murdjat
ootama. Samas ei suuda ma
siiani uskuda, kuidas saab üks
inimene viia oma sõbra metsa,
ta sinna teadlikult rebastele
söögiks maha panna, istuda
oma sooja autosse tagasi ja
koju telekat vaatama sõita. Uskumatu.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Nädal piltides

Talveperiood on alanud ja esimene lume- Foto: kadi kroon-laur
lükkamine linnas toimunud. Palume kõigil autojuhtidel
jälgida talveperioodil kehtestatud parkimise ajalist
piirangut

Keila nädalaleht

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

Muusikakool tähistas kontserdiga
35. sünnipäeva.
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

trükk:
Printall

Foto: vALDUR VACHT

PKC Eesti AS- i teenis välja karika Äripäeva
top 100 liidrikoha eest.
Kojukanne:
as express post
tel 6177717

Foto: VALDUR VAHT

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Ülevaade Keila linna järgmise
aasta eelarvest
Eelmisel Keila linna volikogu istungil oli
arutlusel linna 2012. aasta eelarve.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Linna järgmise aasta eelarve
on 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.
Keila linna 2012. aasta eelarve projektis on planeeritud
omatulusid 8,1 miljonit eurot.
Omatulud on planeeritud ligi
6,2 protsenti ehk 469 560 eurot enam kui 2011.aasta eelarves. Suurimaks tululiigiks on
maksutulud, millised moodustavad 78,3 protsenti omatuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 6 200
000 eurot, maamaks 120 000
eurot. Üksikisiku tulumaks
moodustab kogu linna eelarve
omatuludest 76,7 protsenti.
Üksikisiku tulumaksu laekumine 2012. aastal on kavandatud 2011. aastal planeeritud tulumaksust 6,7 protsenti
enam. Maamaksu vähenemise
põhjuseks on maksumaksjate
struktuuri muudatus. Arved
esitatakse otse füüsilisest isikust omanikule mitte ühistutele nagu senini.

KEILA
KOOL

Keila Linnavalitsuse kulutused on planeeritud 2011.
aasta tasemel
Summaliselt on üldised valitsussektori teenuste kulud
kavandatud 32,7 protsendilise kasvuga võrreldes 2011.
aastaks kavandatud kuludega.
Kasvu põhjus on kahe omafinantseeringute kajastamine
tegevusala kuludes.
2012. aastal on eelarves
ettenähtud tänavate korrashoiule ja uuendamisele 133
000 eurot, millele lisandub
riigieelarvest teehoiule suunatavad vahendid eeldatavalt 100
000 euro piires.
Linna keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud 2012.
aasta eelarves kokku 155
000 eurot. See koosneb linna parkide, haljasalade, lilleklumpide,
kõrghaljastuse,
kergteede, linnamööbli jms
aastaringsest hooldusest ning
väikeremondist. Samuti on
planeeritud 2012. aasta heakorra kulude hulgas Miikaeli
koguduse hoone ja selle ümbruse korrastamisel osalemist
vastavalt võimalustele. 2012.
aastal jätkatakse investeeringutega Jõepargi projekti,
omafinantseeringu summa 20
000 eurot. Tänavavalgustuse
korrashoiukulud
koosnevad
põhiliselt hoolduskuludest ja
elektrienergia maksumusest

ning moodustavad kokku 130
000 eurot. Elamu-ja kommunaalmajandusele on planeeritud 2012. aastal 80 000 eurot.
Noorte huvitegevustoetusteks
on planeeritud 27 500 eurot,
mis jaotatakse vastavalt toetuse korrale prognoositavalt
600-700 Keila noore vahel huvitegevuse toetusena.
Kultuuritegevustoetuseks on
planeeritud 15 000 eurot
Spordibaaside eraldisena SA-le
Keila Terviserajad on planeeritud 55 200 eurot ja OÜ Keila
Tervisekeskusele 120 000. Linna spordiväljakute (skatepark,
korvpalliplatsid, pesapalliväljak
jne.) haldamiseks on planeeritud 5 390 eurot.
Vabaaja ürituste ja võistluste
hulka kuuluvad eelarves Keila
meistrivõistlused, Keila Päeva
spordiprogramm, Keila Poolmaraton, Keila suusapäevad, Keila
Pikamaasari, Keila Rattasõit,
terviseliikumise üritused ja Keila Võimlemispidu. Kokku 6 000
eurot. 2012. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 200
eurot õpilase kohta kuus. Keila
Avatud Noortekeskuse eelarve
kogumahuks on 2012. aastal
planeeritud 135 888 eurot. Keila linna eelarves on 2012. aastal
planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 276 142
eurot. Eelarve kasv võrreldes
2011 aastaga on 90 022 eurot
ja seda seoses üüritasude lisan-

Linna järgmise
aasta eelarve on
kogumahus
8 082 821 eurot.
Keila linna 2012.
aasta eelarve
projektis on
planeeritud
omatulusid 8,1
miljonit eurot.
Suurimaks
tululiigiks on
maksutulud,
millised
moodustavad
78,3 protsenti
omatuludest.
2012. aastal on
eelarves
ettenähtud
tänavate
korrashoiule ja
uuendamisele
133 000 eurot.

dumisega. Planeeritavale omavahendite eelarvele lisandub
141 000 eurot teistelt omavalitsustelt ning riigieelarvelised
eraldised. Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks planeeritud
187 967 eurot. Kultuurikeskuse
eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 7 319
eurot. Ülelinnaliste ürituste
(linna päev, veteranide üritused, sõpruslinnade üritused)
korraldamise mahuks on eelarves planeeritud 13 698 eurot.
Kultuuritegevustoetuseid
on
planeeritud 15 000 eurot. Hariduse eelarve suureneb 4,3%
võrra 3,8 miljonilt eurolt 3,96
miljonile. Kokku on 2012.aastal planeeritud haridusteenuse
ostmiseks Sihtasutuselt Keila
Hariduse Sihtasutus 1 639 500
eurot. Sotsiaalsele kaitsele 578
351, ehk 1,8% enam selle aasta
eelarvest. Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest
pikaajalisest laenust, milliste
kogujääk 2012. aasta alguseks
on 2 828 216 eurot. Laenude
jääk moodustab 2012. aasta
omatuludest 35 protsenti. Keila
linna omavahenditest on 2012.
aastal planeeritud finantseeringute omaosaluse kindlustamine. Investeeritavateks omaosalusteks on 170 000 eurot Keila
Lõuna tööstuspiirkonna projektis ja 20 000 eurot Jõepargi
projektis. Staadionite ehitamise
lõppmakseks kavandatakse 47
935 eurot. Eelarve ei ole veel
lõplik.

Kunstnik Valli Lember-Bogatkina kinkis Keila Koolile maalid

2. detsembril oli Keila Koolis ilus sündmus,
tõmmati katted kahelt Valli Lember-Bogatkina maalilt “Vikerkaar” ja “Sillerdus”,
mille kunstnik kooliperele kinkis. Maalid
ehivad nüüdsest kooli raamatukogu lugemissaali. Lisaks paigutasime kooli aulasse
maali “Rahvatantsijad”.
elo eesmäe
KEILA KOOL

Valli Lember-Bogatkina on
sündinud 1921. aastal, oma
lapsepõlve veetis ta Nõmmel.
Kunstihariduse omandas ta
kunstnik 1940. aastal Riigi
Kunsttööstuskoolis dekoratiivmaali erialal. Lõputunnistuse
andis noorele kunstnikule üle
toonane Eesti Vabariigi president Konstantin Päts. Aegade
jooksul on kunstniku üheks
meelistehnikaks
kujunenud
akvarell, mis sobib suurepäraselt muljete ja meeleolude
jäädvustamiseks, nõudes seejuures kunstnikult äärmist

meisterlikkust.
Kunstiteadlane Boris Bernstein on öelnud: „Valli Lember-Bogatkina
akvarellide võlu peitub nende
spontaansuses, natuuri kaudu
saadud emotsionaalse elamuse
ehtsuses ja mõistagi akvarellile omases maalilikkuses.” Vall
Lember-Bogatkina on näitustel esinenud alates 1942. aastast. Vaatamata soliidsele eale
ka viimasel ajal, muuhulgas
Eesti Kopenhaageni saatkonnas, Jyväskylä tehnikaülikoolis, Kunstihoones ja Nõmme
muuseumis.
Harukordne võimalus saada
kahe Valli Lember-Bogatkina
teose omanikuks avanes Keila

INFO

Jõuluüritused
algkoolimajas:
13. detsember Päkadisko ja
jõululaat
22. setsember kell 9.00
klassijuhataja tunnid ja kell
10.00 jõulukontsert Keila
Mihkli kirikus.

Jõuluüritused
põhikooli- ja
gümnaasiumimajas:
20. detsembril kell 19.00
jõulukontsert Keila Mihkli
kirikus
21. detsember õppekäikude
päev
22. detsember 9.00 klassijuhatajatud ja 9.30 pidulik
jõuluhommik
Koolil tänu ühe lapsevanema
algatusele. Täname teda siin
kohal südamest. Enne maalide kinkimist käis kunstnik
koolimajas sobivaid paiku
üle vaatamas ning vaimustus
uuest koolihoonest sedavõrd,

et maalis „Vikerkaare“ ekstra
kooli jaoks. Maalide avamise
tseremoonial esinesid algkoolimaja tantsusipelgad Anniki
Kase juhendamisel ja 8.-9.
klassi neidude ansambel Kadi
Härma juhendamisel.

Ootame õpilaste
jõulukontsertidele
kõiki lapsevanemaid ja
muusikasõpru.
Kohtume kontserdil!
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Lühidalt
Harjumaa Muuseum on
Eesti muuseumide aastaauhinna nominentide
hulgas
Harjumaa Muuseumi pedagoogid Nele Kangert ja Liisa
Põld ning muuseumisõber Tiina
Vikat on leivapäeva läbiviijatena
aasta muuseumihariduse edendaja 2011 nominentide hulgas!
Leivategu õpetati muuseumis tänavu sügisel juba kolmandat aastat ning kokku on sellest osa saanud 1261 last. Aasta
muuseumihariduse edendaja
2011 auhinna nominentideks valiti veel Tallinna Linnamuuseum
ja Eesti Vabaõhumuuseum.
Aasta konservaator 2011
nominentide hulgas on Heige
Peets Ennistuskojast KANUT ja
Marike Laht Eesti Vabaõhumuuseumist, kelle eestvedamisel
viidi Harjumaa Muuseumis läbi
Eesti Konservaatorite Ühingu
talgupäevad.
Auhindade võitjad selguvad
auhinnagalal KUMU kunstimuuseumis 13. jaanuaril 2012.
Lisainfo kultuurinimisteeriumi kodulehelt.

Keila Muusikakool sai
aasta puitehitise tiitli
Aasta Puitehitis 2011 vineeri
eriauhind pälvis Keila muusikakooli (arh. Andres Põime) kontserdisaali sisekujundus. Preemia said arhitektid Reet ja Liisa
Põime. Ehitaja KMG Ehitus AS.
Auhinda annab välja UPM Kymmene Otepää AS.

Muusikakool
akrordioni

sai

uue

Kevadel kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus välja projektikonkurssi “Varaait”. Keila Muusikakooli direktor Andres Teppo
soovitas
akordionõpetajatel
kirjutada projekti uue akordioni
ostmiseks. Muusikakoolis ei ole
ühtegi uut akordioni, ostetud on
on ainult kasutatud pille. Projekti
“Uude kooli uus akordion” kogumaksumus oli 2543 eurot, rahataotlus esitati 2000 eurole. Pakkumine võeti Akordion Centrum
OÜst. Eesti Noorsootöö Keskus
ja Keila Muusikakool sõlmisid lepingu 15. juunil 2011.a. Uue akordioni- Dino baffetti Professional
IA- tõi muusikakooli Akordion
Centrumi juhataja Allan Jakobi
1.detsembril. Nüüd on muusikakoolis olemas pill, mis innustab
noori interpreete rohkem harjutama ja pingutama.
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Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus otsustas
avada Keila Ühisgümnaasiumis 2011/2012. õppeaastal ühe
pikapäevarühma ning kooskõlastas 2011/2012. õppeaastal
Keila Ühisgümnaasiumis 0,8
pikapäevarühma
kasvataja
ametikohta loomise.
ÜHISGÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU
Linnavalitsus moodustas Keila
Ühisgümnaasiumi hoolekogu
vastavalt Keila Ühisgümnaasiumi direktori esitatud taotlusele järgnevas koosseisus:
Natalia Debkova Keila Linnavolikogu esindajana, Olga Oksner
hoolekogu esimehena, Viktor
Batšinski, Ruslana Sofronova,
Jelena Haritonova ja Jelena
Morozova vanemate esindajatena, Nadezda Vavilova ja
Svetlana Suldenko õppenõukogu esindajatena ning Olga
Asaulko õpilasesinduse esindajana.
ÕPPEASUTUSTE
KOHAMAKSUMUSED
Huvikooli seaduse alusel ja
arvestades munitsipaalkoolidele Keila linna 2012. a eelarve
projektis ettenähtud personalikulu, majandamiskulu ja õppevahendite soetamise kulu
kinnitas Keila Linnavalitsus
2012. aastal Keila Muusikakooli
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikud maksumus ühe õpilase kohta 18 72 eurot aastas ehk
208 eurot kuus. Õpilaskoha
maksumus suurenes 24,6%,
seda ennekõike uute ruumide
tõttu.
Linnavalitsus kinnitas 2012.
aastaks Keila linna lasteaedades majanduskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning
õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse eurodes ühe
lapse kohta. Käesoleva aastaga võrreldes suurenes tasu
Lasteaias Miki 2,9 % ja Keila
Lasteaed Sipsikus 1,6 %, lasteaias Vikerkaar jäi praktiliselt
samaks – muutus miinus 0,03
%.
Keila Linnavalitsus kooskõlastas Keila Hariduse SA õpilaskoha 2012. aasta maksumuse
Keila Koolis, mis on 143,80 eurot kuus ehk sama palju kui sel
aastal.
KULTUURITEGEVUSTOETUSTEST
Linnavalitsus moodustas alalise komisjonina kultuuritegevustoetuse taotluste menetlemiseks ja ettepanekute
tegemiseks kultuuritegevustoetuse andmiseks ning meisterlikkuse toetuse taotluste
läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks meisterlikkuse
toetuse eraldamiseks, komisjoni, kuhu kuuluvad haridus- ja
kultuurivaldkonna abilinnapea,
spordi- ja huvinõunik, sotsiaalja tervishoiunõunik ning haridusspetsialist.
Keila Linnavalitsus otsustas

nõuda osaliselt tagasi Keila
Hariduse Sihtasutusele 2011.a
eraldatud kultuuritegevustoetus. Tagasi nõutakse 2472,94
eurot. Keila Hariduse SA esitas
1. veebruaril 2011 Keila Linnavalitsusele taotluse kultuuritegevustoetuse saamiseks 9580
euro ulatuses XI Noorte Lauluja Tantsupeo transpordikulude
katmiseks. Keila Linnavalitsus
eraldas toetust 8640 eurot.
Vastavalt Keila Linnavolikogu
30. novembri 2010 määruse nr 19 „Keila linna eelarvest
kultuuritegevustoetuse maksmise kord” ja Keila Hariduse
SA poolt esitatud aruandele
tuvastas järelevalvet teinud
spordi- ja huvinõunik Jaanus
Väljamäe, et eraldatud toetusest on sihipäraselt kasutatud
6167,06 eurot ning teeb ettepaneku nõuda Keila Hariduse
Sihtasutuselt tagasi 2472,94
eurot.
KASUTUSLUBA
Keila Linnavalitsus väljastas
kasutusloa üksikelamu püstitamisel Raba tn 39 asuval kinnistul.
Linnavalitsus väljastas kasutusload kanalisatsioonitorustiku ehitamisel Oja tn, Oja tn 1 ja
Jõe tn 59b kinnistutel, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel ja laiendamisel Mudaaugu piirkonnas,
Keila raudteejaama, Ülesõidu
tänav T1 ja Keila –Tallinn 78,378,7 km kinnistutel ning reoveepumplate rekonstrueerimisel Pargi tn, Pargi tn 40a ja Oja
tn kinnistutel.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
Keila
Linnavalitsus
määras
projekteerimistingimused nr 8711 Keilas Pae 17
(29601:005:0260), 600 m2
suurusele kinnistule, mille sihtotstarve on 100% elamumaa,
üksikelamu laiendusprojekti
koostamiseks
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused nr 8611 Keilas Põhja 31 (29601:005:0017),
2013 m2 suurusel kinnistul,
mille sihtotstarve on 100%
elamumaa, korterelamule rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Keila Linnavalitsus kinnitas
Osaühingu Varahooldus raamatupidamisbilansi (01.01.2011
– 30.09.2011). Samaga muutis
Linnavalitsus oma 1. septembri
2011 korralduse nr 246 “Osaühingu Varahooldus osakapitali suurendamine seoses eurole
üleminekuga” punkti 1 ja sõnastada see järgnevalt: „Võttes aluseks 30.09.2011 seisuga
kinnitatud vahebilansi, suurendada lihtsustatud korras Osaühingu Varahooldus, registrikood 11040474, osakapitali 160
000 kroonilt (10 225 eurot ja
86 senti) fondiemissiooni teel
14 euro sendi võrra osa nimiväärtuse suurendamisega”.
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Aeg esitada
Сегодня в номере
kultuuripreemia
kandidaate
Keila linna 2012. aasta kultuuripreemia kandidaate saab
esitada kuni 15. jaanuarini.
Selleks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele kirjalik taotlus,
milles on toodud esitamise
üksikasjalik põhjendus.
Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale
nagu arvustused,
artiklid, eksperthinnangud või
fotod. Taotlusi
võivad esitada
kõik
soovijad.
Kultuuripreemia
annab üle Keila
linnapea Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel.
Keila
Linnavolikogu asutas Keila kultuuripreemia 1997. aastal,
eesmärgiga väärtustada linna
kultuurielu selle edendajate
tunnustamise kaudu. Kultuuripreemia määratakse isikule
või isikute rühmale viimaste

aastate eriti silmapaistvate
saavutuste või sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud
Keila kultuurielu või austatud
linna nime. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses
laiemas tähenduses, hõlmates
loomingut, haridust, kasvatust,
teadust, rahvakultuuri, sporti
ja teisi valdkondi.
Kultuuripreemia suurus on 3
000 eurot ning
see
jaotatakse
ühe kuni kolme
isiku või isikute rühma vahel.
Keila linna 2011. aasta määrati
õpetaja Tiia Peenmaale pühendumise eest Keila muusika- ja
kultuurielule ning õpetaja Anneli Teimannile pikaajalise tegevuse eest keilalaste loovuse
edendamisel.

Securitas
securitas 1660
Securitas Eesti AS Keila patrullekipaaž registreeris möödunud kuu jooksul Keila linnas 18 avalikus kohas alkoholi
tarvitamist, ühe öörahu rikkumise ning leidis kaks inimest
avalikus kohas magamas.
Kahjuks leidis aset ka üks
vargus, mida uurib politsei.
Novembris leidis Keila linnas
aset kaks kaklust, mille ekipaaž lõpetas ning edastas asjaosaliste andmed politseile.
Politseile anti üle üks õigusrikkuja, kes oli alaealine. Kokku esitati õigusrikkujate andmeid politseile neljal korral.
Varahooldusele edastati viiel
korral info lõhutud või muul
viisil rikutud linnavara kohta.
Nende hulgas oli juhtum, kus
oli liiklusmärk pikali sõidetud.
Tuletame autojuhtidele meelde, et talverehvide kasutamine
on kohustuslik alates 1. detsembrist ning kiirus tuleb valida vastavalt teeoludele.
Tuula teel asuv vana vabrikus registreeris Securitase
patrullekipaaž 3 korral isikute viibimise. Endiselt palume
tungivalt kõigil hoida eemale
Tuula teel asuvast vanast vabrikust. Suured tänud tähelepanelikele linnakodanikele, kes
on meile aset leidnud sündmustest siiani teada andnud.
Viimase kuu aja jooksul on
teateid tulnud Keila Kiriku
hoovis olevatest lärmavatest
noortest 3 korral, ekipaaž on
noortel ka palunud kiriku aias

mitte lärmata ega mängida.
Kuna on saabunud pime
aeg, palume üle vaadata nii
enda kui laste välisriided, et
oleks olemas helkurid. Helkurite kohta kehtib ka ütlus
– mida rohkem, seda uhkem.
Ei ole vaja kokku hoida enda
ja oma lähedaste turvalisuse
pealt. Sõltumata välisvalgustusest ja kõnnitee olemasolust
on helkuri või valgusallika kasutamine pimedal ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui
asulas liigeldes.
Ka Keila patrullekipaaž on
hakanud rohkem tähelepanu
pöörama helkurite olemasolule - kui märkame pimedal ajal
liikujal helkuri puudumist,
saab ta selle meilt. Viimase
kuu aja jooksul oleme jaganud
pea 30 helkurit, peamiselt lastele. Peale pimeda aja on veel
saabunud libe aeg, kus uljad
noored kihutavad kaubanduskeskuste parklates - tuletame
meelde, et tegemist on parklatega ning libedasõidu harjutamiseks on olemas vastavad
kohad.
Kutsume Kõiki Keila linnaelanikke üles teatama erinevatest kahtlust äratavatest inimestest ja õigusrikkumistest!
Securitas Eesti AS-i juhtimiskeskuse number on endiselt
1660, sellel helistades saavad
Keila elanikud ööpäevaringselt
abi kutsuda ja rikkumistest
märku anda. Anname kõik
koos endast parima, et Keilast
saaks veelgi turvalisem ning
ohutum linn.
Artti Aston

Помоги накрыть рождественский стол!
Городской
социальный
центр проводит кампанию
по сбору продуктов «Помоги
накрыть
рождественский
стол», целью которой является поддержка малообеспеченных семей. В последнее
время существенно повысились цены на продукты питания, предметы первой необходимости,
отопление,
тем самым в руках людей
остается все меньше средств.
Работники социального центра каждый день сталкиваются с семьями, которые
должны справиться с повседневной жизнью, имея в
своем распоряжении очень
маленькую сумму денег. Для
таких людей покупка чеголибо, выходящего за предел
минимальных потребностей,
является большой редкостью. В прошлом году в рамках кампании получилось
порадовать хорошим подарком 63 семьи. Работники социального центра приглашают горожан поучаствовать
в кампании, можно приносить соки, варенье, фрукты,
конфеты, различные крупы,
печенье и прочее. Продукты
принимаются с 12-го по 18-е
декабря с 10.00 до 17.00. в
Социальном центре. (стр 5)
Обзор городского бюджета на будущий год
На прошлом заседании городского собрания прошло
обсуждение городского бюджета на 2012 год. Городской
бюджет на 2012 год составит
8 082 821 евро. В проекте запланировано доходов на
6,2% больше, чем в 2011 году.
В сумме это составит 469 560
евро. Самыми существенными статьями дохода являются доход от подоходного налога (6 200 000 евро) и
земельный налог (120 000
евро). В бюджете 2012 года
на благоустройство городских улиц выделено 133 000
евро, к которым будет добавлено порядка 100 000 евро
из государственного бюджета. На поддержку различных
культурных
мероприятий
выделено 15 000 евро. Более
подробная информация о
проекте бюджета в сегодняшнем номере городской
газеты. (стр 3)
День гражданина в Кейлаской
Общей гимназии
25 ноября в Кейлаской Об-

щей гимназии школы с русским языком обучения Харьюского уезда отметили
День гражданина. В гости
приехали девятиклассники
из Эмари и Палдиски. В рамках знаменательного дня
была проведена викторина,
содержащая вопросы на знание конституции, основных
прав и обязанностей. Похожие вопросы могут быть, например, в экзамене по обществоведению
за
курс
основной школы либо в экзамене, который сдают ходатайствующие о гражданстве.
И гости, и хозяева были распределены на 4 смешанные
команды для того, чтобы
обеспечить атмосферу объективного
соревнования.
Подготовила и провела мероприятие Надежда Валентиновна Вавилова, учитель
истории и обществоведения.
(стр 5)
Премия за заслуги в области культуры
До 15 января можно представлять кандидатуры на соискание премии за заслуги в
области культуры. Для этого
нужно подать в мэрию письменное ходатайство с обоснованием выбора кандидатуры. К ходатайству можно
приложить все поясняющие
материалы: статьи, экспертные оценки, фотографии.
Ходатайства могут подавать
все желающие. Размер премии – 3 000, и она может
быть распределена между
тремя соискателями. Культурная премия вручается на
торжественном мероприятии, посвященном годовщине Эстонской республики.
(стр 4)
Ремонт на железной дороге
Ремонт отрезка ЮлемистеАэгвийду закончен. До того
времени, когда будут запущены в эксплуатацию новые
поезда, необходимо обновить и железнодорожное полотно в западном направлении, поскольку нынешнее
состояние путей не позволяет использование поездов
нового типа. К тому же следует отметить, что именно
эту часть железной дороги
до сих пор не реновировали.
По словам Норберта Кааресте, в самом неудовлетворительном состоянии находится отрезок Кейла-Клоога.
Ремонтные работы планируется начать весной. (стр 1)
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Aita katta jõululaud
Keila Sotsiaalkeskus korraldab toidukogumise kampaania „ Aita katta
jõululaud“ vähekindlustatud perede
toetuseks.
riina sippol
keila sotsiaalkeskuse juhataja

Soovime, et jõulupühade ajal ei
peaks ükski pere ega laps tundma tühja kõhtu või jääma ilma
piparkookidest. Nii toiduainete, eluasemekulude, kütuse
kui esmatarbekaupade hinnad
on viimasel aastal tasahilju
tõusnud, jättes inimestele toimetulekuks aina vähem raha.

Oma igapäevases töös näeme,
kui palju on peresid, kes peavad toime tulema väga väikese
sissetulekuga ning kelle jaoks
mitmekülgne ja tervislik toit,
kultuuriüritused või uute riiete
ostmine on vaid harv erand.
Eelmisel aastal tõid linnaelanikud
toidukogumise
kampaania käigus toidupakke,
esmatarbekaupu ja maiustusi
sedavõrd aktiivselt, et kopsaka
kingipaki said kokku 63 lastega
peret ja üksikisikut.
Ootame ka sel aastal linnaelanike aktiivset osvõttu.
Oodatud on mahlad, moosid,
puuviljad, kuivained, kommid, piparkoogid ja palju palju
muud, mis meid kõiki jõululaual rõõmustaksid.

lisainfo
Toidukaupa võtame
vastu:
Keila
Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17) 12. - 18.
detsember kell 10.00 –
17.00
Rõõmu Kaubamajas
17. ja 18. detsember kell
11.00 – 15.00
Keila Selveris
17. ja 18. detsember kell
11.00 – 15.00
Info sotsiaalkeskuse
telefonil 6791570

UUDIS

„Aasta Jälg“ 2011 kandidaadid
Keila Avatud Noortekeskus koostöös
Keila linnaga kuulutas 14.11.2011 välja
Keila linna noori ja
noorteorganisatsioone tunnustava
ettevõtmise „Aasta
Jälg“ 2011.
kairit krumm

Vabatahtlik noor
1. Kadri-Ann Rannamets
2. Erik Ehrbach
Tegus noorteorganisatsioon
1. KRaadio
2. MTÜ Keila Noorteaktiiv
3. Keila Kooli raadio Hugo
Noor algataja
1. Taavi Otsmann
2. Mernis Sinijärv
3. Kätlin Kuldmaa
4. Liisa Nurmela

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Välja kuulutati viis erinevat
kategooriat ja agarad linnakodanikud esitasid omapoolsed
kandidaadid. Tähtajaks laekunud „Aasta Jälg“ 2011 kandidaadid on järgmised:

Töömalevlane
1. Juhan Iljašenko
2. Kerli Kiiler
3. Melissa Mühlberg
4. Martin Mannov
5. Kristin Vaisma
6. Jan-Morten Mõistus

uudis

Kodanikupäev
ühisgümnaasiumis
jekaterina stepanova
keila üg sotsiaaltöötaja

25. novembril tähistasid Harjumaa vene õppekeelega koolid Keila Ühisgümnaasiumis
kodanikupäeva. Kevadel põhikooli lõpetavad noored osalesid viktoriinis, mille teema oli
Eesti Vabariigi kodanike õigused ja kohustused lähtuvalt kodakondsus- ja põhiseadusest.
Antud teemasid käsitletakse üheksandas klassis ühiskonnaõpetuses. Lisaks on ühiskonna teemad heaks aluseks
kodakondsuse
taotlemiseks
vajaliku põhiseaduse tundmise
eksami sooritamiseks. Kahtlemata on neid teadmisi vaja ka
kodanikele.
Keilasse tulid külla Ämari ja
Paldiski koolide õpilased. Kok-

ku osales viktoriinis 25 noort
koos oma ühiskonnaõpetuse
õpetajatega. Soovides tagada
tiimide võimalikult võrdset
teadmiste taset ning aidata
koolidevaheliste mitteformaalsete sidemete tekkimisel
kaasa, moodustati 4 võistkonda, kuhu kuulus õpilasi igast
koolist. Korraldajate sõnul oli
eesmärk luua sõbralik ja ühtsust hõlbustav atmosfäär, mitte korraldada koolidevahelist
võistlust.
Kui kõik 9 ülesannet said
sooritatud jätkus päev mõnusa
koosviibimisega, kust ei puudunud ka tee ja kringel.
Ürituse peamiseks korraldajaks on KÜGi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Nadežda Vavilova, kellele olid abiks
ka 12. klassi õpilased.

Aktiivne noor
1. Erik Ehrbach
2. Janeli Kurm
3. Tiina Veersalu
4. Karet Võsu
5. Mari Härma
Nominentide seast võitjate
määramiseks kutsuti kokku žürii, mille kooseis oli järgmine:
Ago Kokser (Keila Volikogu),
Tarmo Hein (Keila Korvpallikool), Jaanus Väljamäe (Keila
Linnavalitsus), Tiina Sinijärv
(Keila Avatud Noortekeskus) ja
Kai Kulbok (Keila Kool), Hendri Lomp (noor), Marge-Elin
Roose (Keila Kultuurikeskus).
Tiitli saajad kuulutatakse
välja 15.12.2011 kell 18.00 Keila Avatud Noortekeskuses (Paldiski mnt 28F).

Katked Johanna Lahesalu
tööst “Killukesi Keilast”
Omaette huvitavad olid ka
igale üldlaulupeole eelnevad
ümbruskonna laulukooride
eelproovid, mis tõid hulgaliselt lauljad Keila pritsimajja
kokku. Eelproove juhatasid
Anton Kasemets, Leent
Helisalu (Leonhard Neumann), Karl Leinus ja Alfred
Karindi. Korraldati ka Keila
laulupäev, mis leidis aset 24.
juunil 1927.a. 25. märtsil
1928 pidi tulema IX üldlaulupeo eelproovi juhatama
A. Kasemets, kuid autoõnnetuse tõttu ta ei ilmunud.
Et aga kohale oli tulnud 14
koori ümbruskonnast, siis
kohalikud koorijuhid J. Reintam Laitsest ja E. Lahesalu
Keilast viisid proovi ise läbi.
Keila laulupäeva ja eelproovi
juhatas D. Orgussaar.
Peale nende kahe seltsi
korraldasid pidusid veel kool,
lasteaed, Keila Spordiring,

mis asutati 1922. aastal,
Karskuse Selts ja Keila
Rahvahariduse Selts. Pidusi
tuli nii palju, et ei jätkunud
vaatajaid ja tekkis vajadus
pileteid majast majasse pakkumas käia. Ainult tuletõrjeühingul polnud vaja seda
teha, sest tema kui maja
peremees võttis paremad,
rahvarikkamad päevad oma
tarbesse.
Keilalastel oli võimalus
vaadata ka mitmesuguseid
näitusi nagu kooli, lasteaia,
haridusseltsi, põllutöökooli ja
põllumeeste seltsi näitused.
Haridusselts pidas loenguid
ja kirjandusõhtuid, karskusselts „Kalju“ oma lühikese
tegutsemise aja jooksul
korraldas keedu- ja õmbluskursusi ning iluvõimlemise
ja käitumiskursuse. Seda
viimast juhendas Saksamaal
kehakultuuri kooli lõpeta-
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nud tallinlane Adamtau.
Tegutses rahvatantsuring.
Ka Keila Spordiring tegutses
tublilt. Algul mängiti peamiselt jalgpalli ja tuldi Harju
ringkonna meistriks. 1930.
aastal kandus raskuspunkt
pesapallile ja kergejõustikule. Pesapallis saadi Eesti
meistriks ja meeskond võistles edukalt Soomes. Üksikud
mängijad esindasid Eestist
rahvusmeeskonnas. Raskejõustiklane E. Härma võistles
edukalt Soomes, poksija A.
Ladva oli kahekordne Eesti
meister. Võisteldi kaugus-,
kolmik- ja kõrgushüppes,
odaviskes, kuulitõukes ja
1000 meetri suusatamises.
…
XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu

Kiwanislased meisterdasid üheskoos 300 nukku
Keila kiwanisklubide liikmed ja
nende sõbrad kogunesid möödunud laupäeval Keila kultuurimaja saali, et üheskoos valmistada nukke. 63 nobenäppu
sai mõne tunniga valmis 300
nukku.
See ettevõtmine ei olnud
pelgalt jõulueelne mõttesähvatus teha midagi erakordset – kiwanislased on vanad
nukumeistrid, kes on viimase
üheteistkümne aasta jooksul
valmis teinud juba üle 11 000
nuku.
Mis nukke kiwanislased nii
hoolega ja juba aastaid siis
teevad? See on riidest nukk nimega Dolly. Dolly on mõeldud
olema sõbraks lastele, kes on
sattunud haiglasse. Arstid ja
õed kasutavad nukku väikestele patsientidele meditsiiniliste
protseduuride selgitamiseks.
Näiteks, kui lapsele oleks vaja
hapnikumaski, siis pannakse
mask esmalt nukule. Kui laps
on näinud kuidas Dolly protseduurid läbi teeb, siis on tal
kergem oma hirmust jagu saada ja olukorraga leppida. Laps
saab oma nukku ka värvida ja
talle riideid meisterdada. See
meeldib paljudele ja on samas
ka mõnusaks ajaviiteks. Sõbraks saanud nuku võib laps
haiglast koju minnes endaga
kaasa võtta.
Dolly-nukuprojekt sai alguse
1993. aastal Austraaliast. Keila Kiwanis Klubi alustas sama
projekti koos Keila Sotsiaalkeskusega 2000. a novembris.
Nukke hakkasid valmistama
erivajadustega inimesed. Vaatamata sellele, et oma tervisekahjustuse tõttu on nad sageli
ise toetust vajavad, abistavad
nad meeleldi ka teisi. Aastate jooksul on nukke aidanud meisterdada veel paljud
kiwanislaste sõbrad. Nukkude
valmistamine toimub heategevuslikel alustel. Põhilisteks
abistajateks on materjaliga
varustamisel AS Wendre ja
nukkude toorikute lõikamisel
OÜ Süstikal. Nukud antakse üle
Tallinna Lastehaiglale.
Marika Seppius

Kiiret internetti võimaldav 4G mobiilsidevõrk
jõudis Keilasse
EMT avas uue mobiilsidepõlvkonna, kiiret internetti võimaldava 4G võrgu Keilas. Lisaks
täiendas EMT 4G leviala ka
Harjumaal, käivitades 4G tugijaama Murastes ning kattes
4G võrguga sealse piirkonna.
4G võimaldab saavutada mobiilses internetis kiiruseid kuni
100Mbit/sek, reaalsed saavutatavad kiirused jäävad vahemikku 20-60Mbit/sek. Samuti on
4G võrgus võimalik edastada
kõrgekvaliteedilist HD-telepilti.
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Hiirekese Mängutuba
kutsub osalema
fotokonkursil ja jõululaadal
Jaanuaris tähistab
Hiirekese Mängutuba 4. sünnipäeva.
Aasta-aastalt on
laienenud meie
teenustevalik,
kasvanud ringides osalejate arv,
suurenenud ettevõtmiste hulk ning
juurde on tulnud
usaldusväärseid
koostööpartnereid
ja abivalmis vabatahtlikke.

ning võitjad kuulutatakse välja
mängutoa sünnipäevapeol 6.
jaanuaril. Igale välja valitud
foto autorile on auhinnaks
tasuta sünnipäeva pidamise
võimalus 2012. aasta jooksul.
Uus koduleht avatakse 9. jaanuaril. Konkursi tingimused
on leitavad aadressil www.hiirekese.ee.
Teiste ringide hulgas tegutseb mängutoas Nutikate
Emade Klubi
Tegemist on klubitegevusega,
mis ühendab neid emmesid,
kellele meeldib oma kätega
valmistada midagi ilusat ja huvitavat. Üksteisega jagatakse
toredaid ja nutikaid koduku-

jundus- ja kingiideid. Kel endal
jõulukinkidest või kingiideedest puudus, võiks läbi astuda
Nutikate Emade jõululaadalt,
mis toimub neljapäeval, 15.
detsembril kell 18.00 Hiirte
Mängumaal. Saab tutvuda ja
kaasa osta käsitööna valminud
toredaid kingitusi. Laada ajal
valmistame kohapeal vilditud
jõulukaunistusi, samuti õpetatakse kuduma rahvusmustris
jõuluehteid. Hiirte Mängumaa
asub aadressil Haapsalu mnt
31, sissepääs Liisi Leivakoja
kõrvaltuksest. Hiirekese Mängutuba tänab kõiki, kes meid
lõppeval aastal toetasid! Jääma
ootama aktiivset osavõttu fotokonkursist ja jõululaadast!

Lühidalt
Jõulutoimetuste
töötuba
Tere tulemast laupäeval, 10.
detsembril kell 11.00 Erakooli Läte, Kruusa 23 jõulutoimetuste töötuppa! Teeme
jõulutoimetusi nii, nagu vanasti eestlased valmistusid
aasta kõige suuremateks pühadeks - jõuludeks. Valmistame Mulgimaa traditsioonide
kohaselt verivorste ja tanguvorste, igaüks saab kohapeal maitsta ja rõnga vorsti
koju kaasa. Õpime erinevaid
jõulumänge, mida hea tulevate pühade ajal pereringis
mängida. Õpituba on osa Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte
projektist “Käsitöö töötoad
Keila linnas”, mille läbiviimist
toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm. Osalustasu 3
eurot saab maksta kohapeal.
Kaasa võtta vorstide toppimiseks lehter ja pulk. Registreerimine: helle.suurlaht@
gmail.com. Olete oodatud!

ANNELI PÄRLIN

Jõulumuusika Keila
Miikaeli Kirikus

MTÜ HIIREKESE MÄNGUTUBA

Keila linn toetab meie tegevust ning tänu sellele saame
jätkuvalt pakkuda tasuta mängimise võimalust kahel päeval nädalas. Lõppev aasta oli
linnale rahaliselt raske, kuid
appi tulid kohalikud elanikud.
Rahakogumiskampaania „Aita
Hiirekesel suvi üle elada“ tõi
paljude annetuste näol kokku vajaliku rahasumma ning
tänu neile toetajaile saamegi
peatselt tähistada mängutoa 4.
sünnipäeva.

Segakoor Keila ja Tabasalu
Kammerkoor on tänavusel jõuluajal kutsunud ellu
ühisprojekti, mille käigus
esinetakse jõulukontsertidega 11. detsembril kell 14.00
Keila Miikaeli Kirikus ja 19.
detsembril kell 19.00 Rannamõisa Kirikus. Tabasalu
Kammerkoor on 10 aastat
tegutsenud koor, kes praegu
tegutseb dirigentide Mai Ainsalu ja Kaido Tani juhtimisel.
Keila Segakoori juhatavad
Anu Matteus ja Arvo Pihlamets. Kontserdil on kaastegevad Tabasalu Muusikakooli
Sümfoniettorkester
Valdo
Rüütelmaa juhtimisel ja Ann
Meeta Teppo viiulil. Ootame
kõiki kuulama kaunist jõulumuusikat.

Sünnipäevaga seoses uuendame mängutoa kodulehe
kujundust
Uute päisefotode leidmiseks
oleme välja kuulutanud fotokonkursi. Ootame armsaid,
toredaid ja huvitavaid fotosid
mängutoas toimuvatest tegevustest kuni detsembrikuu lõpuni. Välja valitakse 2-3 fotot

Erik Hallikmaa naases
Helsingist kolme esikohaga

keila swimclub
Keilast oli stardis 10 ujujat.
Korraliku meheteoga sai taas
hakkama Erik Hallikmaa, kes
võitis lausa kolm esikohta ja
sealjuures 100 m vabalt pea
10 sekundilise ülekaaluga.
Rõõmustab siinjuures veel
tõsiasi, et noormehe haare

Elu Kehra tehase
korstna all
HARJUMAA MUUSEUM
Pühapäeval, 11. detsembril
kell 12.00 avatakse Harjumaa
Muuseumis näitus Elu Kehra
tehase korstna all, mis jutustab lugusid Kehra tselluloositehasest ja sellega seotud inimestest.
Alates sulfaattselluloositehase avamisest 1938. aastal
on elu Kehras kulgenud tehase
korstna all – seda nii otseses
kui ka kaudses mõttes. Kunagi
algas päev tehase vilega, teatas meeste tulekust lõunale,
kuulutas tööpäeva lõppu. Tehasetöö tõi leiva lauale, tehas
ehitas ja andis korteri, tehase
saunas käidi end pesemas ning
õhtuti tehase klubis kontserdil
ja tantsimas. Peale ametliku
toodangu tõid kohalikud tehasest seebikivi seebi keetmiseks,
saepuru sigadele allapanekuks
ja kasutatud vilti, millest pärast pesemist ja harutamist
saadi sokid jalga, kampsunid
selga ja vaibagi põrandale.
Kuid enne pesu kuivama
riputamist tuli naistel jälgida
tuule suunda, et puhas pesu
tahmaseks ei saaks. Ujuma
minnes vaatasid lapsed jõe ääres, kumma kalda lähedusest
sel päeval pruunid vahutordid
ujuvad ja kas julgetakse vette

minna või ei. Kehrasse sattunud võõrad kirtsutasid nina
harjumatu lõhna peale, millega kohalikud olid juba ammu
harjunud.
Harjumaa Muuseumi näitus tutvustab elu Kehra tehase
korstna all selle kõige erinevamates tahkudes. Külastaja
saab aimu 1938. aastal avatud
sulfaattselluloositehase
projekti suurejoonelisusest ja
avamise pidulikkusest, mida
varjutas kohalike elanike mure
ümbruskonna looduse pärast.
Töölise kodus on võimalik tutvuda esemetega tehase ametlikust ja mitteametlikust toodangust ning lugudega nende
taga. Tehase juhatuse aukirjad,
käskkirjad ja väljavõtted tehase satiirilehest Praagijahutaja
annavad pildi nõukogude perioodi töökultuuri vastuolulisusest.
Näituse idee autor, koostaja
ja kujundaja on Liisi Taimre.
Näitus poleks saanud võimalikuks ilma endiste ja praeguste Kehra elanike abita – eriti
suured tänud Ants Miidlale,
Maaja Naruskile, ja Olaf Schmeidtile.
Näituse valmimist toetas
Eesti Kultuurkapital. Näitus jääb Harjumaa Muuseumis avatuks kuni 22. aprillini
2012.

Kontserdid Keila
Muusikakoolis

sport

3. detsembril toimusid Helsingis
Pirkkola 25m ujulas
ühed Soome noorte
seas populaarsemad ujumisvõistlused Tonttu-Uinnit.

NÄITUS

ulatub vabaujumisest kuni
kompleksujumiseni välja. Eriku kõrval tuleb veel ära märkida ka Margaret Danilovi
südit esinemist. Tema kontole kogunes IV, V ja VII koht.
Swimclubis on ka vääriline
järelkasv kasvamas: 9-aastane
Emil Arusalu oli omavanuste
hulgas 25m vabaltujumises
paremuselt neljas kroolija.
Juba kahe nädala pärast
toimuvad Tallinna KalevSpa
ujulas vabariigi noorte meistrivõistlused kus, tõsi küll,
peavad Swimclubi noored
meistrid rinda pistma endast
mõna aasta võrra vanemate
ujujatega. Osavõtu õigus on
aga auga välja ujutud.

9. detsember
Rait Eriksoni vaskpilliõpilased
- 17.45
Pille Parmi klaveriõpilased 18.00 (väike saal)
Riine Pajusaare klaveriõpilased - 18.30
13. detsember
Hele Eisele viiuliõpilased 18.00
Lembit Sepa kitarriõpilased 18.00 (väike saal)
14. detsember
Andres Teppo klarnetiõpilased, Liis Mäevälja saksofoniõpilased - 18.00
Erika Uusi akordioniõpilased
- 18.30 (väike saal)
15. detsember
Tiina Hundi flöödiõpilased 17.00 (väike saal)
Pille Metssoni akordioni-, klaveri- ja oreliõpilased - 19.00
16. detsember
Advendikontsert - 18.00
19. detsember
Õpilaste jõulupidu

MUUSIKA

Harju KEK´i rahvamuusikaorkester 35
HARJU KEK’I
RAHVAMUUSIKAORKESTER
Muusikahuviliste
ühendus
Harju KEK´i rahvamuusikaorkester tegutseb järjepidevalt
aastast 1976. Orkestri asutaja
Milvi Korsen juhendas kollektiivi 2007. aasta kevadeni ja
sellest alates jätkas tema tööd
2006. aasta detsembrist abidirigendina alustanud Tanel
Nurk. 2009 /10 hooaeg algas
Pille Karrase juhendamisel.
Läbi aegade on orkester
ühendanud endas eri põlvkondi – tänasel päeval musitseerivad koos vanuseliselt kolme
põlvkonna esindajad. Asutamisest alates mängib orkestris

Maarika Samberg, üle 20 aasta
on kollektiivis pilli mänginud
veel Agu Kuldver ja orkestrivanem Kalle Heinla. Noorimatel orkestris mängijatel on aga
liikmestaaži alles paar kuud.
Orkester tähistab oma
sünnipäeva kontserdiga Keila
Muusikaooli saalis laupäeval,
17.detsembril kell 15.00. Külalisesinejaks on palutud segakoor „Keila“.
Endised
orkestriliikmed,
kes soovivad praeguste mängijatega koos musitseerida, on
oodatud 14.00 Muusikakooli
saali koos oma pilliga – toimub proov ühislugude mängimiseks. Ootame rohket kuulajaskonda!

Kuulutused
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Palju õnne!
02.11.2011
03.11.2011
		
07.11.2011
07.11.2011

Kuulutused

Sündinud

Henry Utt
Eva Maria
Keskrand
Robin Pruul
Rasmus Tamm

11.11.2011
14.11.2011
23.11.2011
02.12.2011

töö

Hubert Kraav
Triinu Paejärv
Margaret Hein
Ketrin Song

Kuhu minna, mida teha
näitus
HARJUMAA
TÖÖSTUSPÄRAND
Viis näidet Harjumaa
Muuseumi kunstikogust
3. november 2011 –
8. jaanuar 2012
Harjumaa Muuseum
„ELU KEHRA TEHASE
KORSTNA ALL“
11. detsember – 22. aprill
Harjumaa Muuseum
AHTO LAADOGA MAALID
26. november – 20. detsember
Keila Kultuurikeskus

kontsert
KEILA JA TABASALU KOORIDE ADVENDIKONTSERT
11. detsember kell 14.00
Keila Miikaeli kirik
MARIA LISTRA & IVO LINNA
14. detsember kell 19.00
Esinevad Ivo Linna, Maria Listra & Raadio Laste Laulustuudio
Piletid müügil Piletilevis
Keila Miikaeli kirik
MUUSIKAKOOLI JÕULUKONTSERT
16. detsember kell 18.00
Keila Muusikakool
HARJU KEK-I RAHVAMUUSIKAORKESTRI 35. JUUBELIKONTSERT
17. detsember kell 15.00
Keila Muusikakool
“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
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Keila Uusapostlik 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€. Piletite broneerimine alates 1. detsember
Keila Kultuurikeskus
„HIIREKESE JÕULUPÄEV“
LASTEETENDUS
19. detsember kell 11.00
Keila Kultuurikeskus

sport
EESTI MV SAALIHOKIS
10. detsember kell 16.30
Tabasalu Spordikompleks vs
Saue SHK.
Kell 18.15 TTÜ SK/Ääsmäe vs
TVK Leegid
11. detsember kell 12.30
Rapla SHK - Pro Sura
Kell 14.15 Paikuse Bullet Tallinna United
Keila Tervisekeskus
„FIGHTSHOW“ TAIPOKSIS
18. detsember kell 12.00
Keila Tervisekeskus

muud üritused
SOTSIAALKESKUSE
JÕULULAAT
9. detsember kell 12.00 – 18.00
Võimalus kuulata MTÜ Töötahe lauluringi esituses Jõululaule, Heli Nurger tutvustab
raamatut “Vääna mõisaproua
pitsid” ja OÜ Psühholoogiline
Kriisiabi OONÜKS tutvustab
plaadikomplekti “Rahunemise
tee.”
Keila Sotsiaalkeskus

NOORKUU 15. JÕULUKONTSERT
Külaline Rosanna Lints
18. detsember kell 19.00 Pilet:
10€. Piletid müügil Piletilevi
müügipunktides ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik

55. LENNU ROKIPIDU
9. detsember kell 19.00
Keila Kool

JÕULUKONTSERT
26. detsember kell 16.00

JÕULULAULUTUND
12.detsembril kell 15.00

PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
JÕULUPIDU
10. detsember kell 15.00
Keila Kultuurikeskus

Laulame koos jõululaule
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
MIKI ADVENDILAAT
13. ja 14. detsember kell 16.00
Miki Lasteaed Jaama 10
VÕIMLEMISPIDU
14. detsember kell 15.00
Keila Kool
KEILA LINNA EAKATE JÕULUPIDU
20. detsember kell 14.00
Keila Kultuurikeskus
DOONORIPÄEV KEILAS
22. detsember kell 10.00 –
15.30
Keila Tervisekeskus
TASUTA MÄNGIMINE HIIREKESE MÄNGUTOAS
Igal kolmapäeval ja reedel kell
10.00-14.00
Väikelastele koos täiskasvanuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda eelneva töökogemusega
kondiitritsehhi abitöölist. Töökoht asub Keilas, Tehase 1. CV
saata eve.piberman@usin.ee
või helistada tel. 6797069.
Keila Lasteaed Miki võtab
tööle koka Ülase 11 (SOS lastekülas). Info 5052184, 5212573,
avaldus saata aadressil mikilasteaed@keila.ee või Jaama 10.

teenus
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.
Plaatimistööd. Tel. +372 551
1521.

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

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

Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kuivad küttepuud: 40
L kottides, 30 cm pikad. Kask
3.40€, lepp 2.50€. Tellides 5
kotti ja enam on kojutoomine
hinna sees. Tel. 5050900 või
5282865.
Müüa puitgraanul (6mm,
8mm), puitbrikett (kandiline).
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. Keilas transport tasuta! Tel. 56642025.
Müüa turbabrikett, alus 950
kg (Sangla) 120€, puitbrikett
(ümmargune) 145€, puitbrikett (kandiline) 960 kg alusel
168€ ning kivisüsi 210€ tonn.
Soovi korral väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

Südamlik kaastunne
Marge Haan-Uibole

Head sõpra ja klassikaaslast

ISA

Aare Uibot

surma puhul
Töökaaslased
Keila SOS Lastekülast

kogudus
Advendiaja 3. pühapäev
11. detsember kell 11.00
Leeripüha jumalateenistus
armulauaga
Keila Miikaeli kirik

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.

Mälestame endist
Keila Õlleklubi asutajaliiget
ja presidenti

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele
Keila Kooli VIII lend

Vaikus ja rahu on Sinuga,
mälestused meiega
Kallist klassiõde

Asta Avent `i

Aare Uibo`t

(sünd. Rehberg)

Avaldame kaastunnet omastele

mälestab Keila Keskkooli I lend
ja klassijuhataja

Endised õlleklubi liikmed

Avaldame kaastunnet
tütrele ja lastelastele

KEILA AVATUD NOORTEKESKUSE
LIIKMEKAART
Liikmekaart on kasutatav noortekeskuse vahendeid laenutades tagatisena,
soodustuste saamiseks meie keskuses ning meie koostööpartnerite juures.

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Ruumide rent sünnipäevadeks 14eur/h (tavahind 19eur/h), tasulistel üritustel osalemine
soodushinnaga, noortelaagrites osalemine soodushinnaga, savipõletusahju kasutamine
soodushinnaga, kuu liikme soodustoode Luugis. Soodustusi saab ka mujal Keilas

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Liikmekaardi taotlemiseks on vaja tuua noortekeskusesse foto ja täidetud avaldus
(saab alla laadida kodulehelt:
www.keilanoortekeskus.ee või noortekeskusest kohapeal (Paldiski mnt 28 F)
Kaart maksab 1 euro ja kehtib kuni noore 26.a. saamiseni.
Täpsem info: Tel. 6099089, knk@keila.ee

Soodustused noortekeskuses:

Müüa küttepuud lepp, kask,
kuusk, mänd, saar. Keila piirkonnas transport hinna sees.
Tel. 59063872.

mUU
Venekeelne B-kat autojuhikursus. Infotund teisipäeval,
13.12.11 kell 17.00 Keilas, Keskväljak 5. Info ja registreerumine
www.kaja.ee tel 6780060 Kaja
Koolitus.
B-kat autojuhikursus. Esimene teooriatund kolmapäeval,
14.12.11 kell 18.00 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) algab 9.
detsembril 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 kursuse teooriatunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18:00. Esimene infotund esmaspäeval, 12.12.11 kell
18:00 Keilas, Keskväljak 5. Info
ja registreerumine www.kaja.ee
tel 678 00 60 Kaja Koolitus.

Me mõtteis püsid sa ikka,
elad edasi sõprade seas ...
Mälestame head sõpra

Aare Uibot
Südamlik kaastunne Kristile,
Margele, Reimole Perekonnad
Lepisk, Pikpoom, Ristolainen,
Vaikla

Avaldame sügavat kaastunnet
Tamara Kertsmikule poja

Andrese
surma puhul

Keila SOS Noortekodu

Memento
jõuluüritus on
19. detsembril
kell 16.00
Jaama kohvikus
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Nädalalõpu pakkumine -20%
t-JIBöMFFTBMBUt1FFEJNBKPOFFTJTBMBU
t.BLTBTUSPPHBOPWt,PSWJLFv6TJOiÝPLPMBBEJHB

A`La Carte menüü ja hommikusöögid
aasta lõpuni -40%

Nädalavahetustel oleme nüüd avatud kuni 22.00
Eripakkumine õhtuti 17.00-21.30 Rikkalik jõuluvaagen kahele (ahjupraad, verivorstid,
jõulusült, praekapsas, ahjukartul, salativalik, magustoit ja
2 jooki omal valikul) kokku 10 eurot.
Lisainfot meie lahtiolekuaegade ja eripakkumiste kohta leiad
meie facebooki lehelt.

14.detsembril kell
15.00-17.00 toimub
Keila Aiandus-ja Mesindusseltsi hoones EestiSoome jalatsivabriku

Nädalalõpu soodustused algavad juba neljapäeval 15. detsembril!

15. detsembril tähistab Usin-TR oma esimest sünnipäeva

Sünnipäeva puhul palju üllatusi!

Kauplus avatud:
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

www.usin.ee

Suur valik Leedu
pehmet mööblit!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

NATURAALNAHAST
SÜGISJA TALVEJALAT
SITE MÜÜK
Talvejalatsid
lambavilla voodriga.
Väga soodsad hinnad!

Rehvivahetus Keilas!
Mina olen Sinu Keila
piirkonna kinnisvaramaakler!
Külli Friedrichson
kutseline maakler
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

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

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Jõuluvanad
ootavad
küllakutset
Tel.
522
116
mare
3
t@ku
ltuur
www.
iguru
kultuu
riguru .ee
.ee

t,BTVUBUVEKBVVUFSFIWJEFNààL
t3FIWJEFQBJHBMEVT
t3FIWJEFQBSBOEVT

Harmet OÜ otsib
Tutermaa tehase
meeskonda:

EHITAJAT
Sooviavaldus ja CV saada

e-postile:meelis.jarva@harmet.ee
Lisainfo tel. 653 4786

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

48&%090Ã

HEA GÜMNASIST!
On aeg hakata valima riigieksameid. Sa ei ole oma otsuses kindel?
Sulle on toeks karjäärinõustaja!
Nõustamine on tasuta.
Lepi kokku aeg: Kairit Krumm Tel. 6099089, 53312139
kairit@keilanoortekeskus.ee
Keila Karjäärikeskus (Keila Avatud Noortekeskuses)
PALDISKI MNT 28F, KEILA
WWW.KEILANOORTEKESKUS.EE/NOORTEINFO

Keila Kooli ´55. lend kutsub rockipeole

9. DETSEMBER
KEILA KOOLIS
(Ehitajate tee 1)
Kell 19.00
Annetus 2€

