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Keila
veemajandusprojekt jõuab
lõpule
19. detsembril lõpeb ametlikult Keila veemajandusprojekt. Projekti lõpuga
on Keila tiheasustusala
100% ühisveevarustuse
ja- kanalisatsioonivõrguga
kaetud.
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Talvel on vaja
järgida parkimispiiranguid
Et lumelükkamine talvel
oleks lihtsam, tuleb jälgida
parkimist keelavaid märke.
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kasulik teada

Et jõulurõõm
jääks kestma
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Ivar

Kuigi Ääsmäele rajatav Haraka kodu avapidustus lükkus
veidi aega edasi, sai Ivar vaibad valmis. Need vaibad, mida
Töökeskuse rahvas kavatseb Haraka kodule kinkida. (Pssss! See
on saladus!)
Kangastelgedel kudumine on hoolikust ja täpsust nõudev
töö. Põhilise osa kudumisest teeb Ivar, kuid teda aidatakse
erinevate ettevalmistustööde, nagu materjalide puhastamine,
sõlmimine, kerimine juures. Tööjuhendajad Kaja ning Sveta
rakendavad kanga ning valmistavad ette kavandid. Aga Ivar on
meister – tema koob.
Kududes on Ivar oma töösse ennastunustavalt süvenenud.
Ta nõuab korrektsust nii endalt kui teistelt, isegi pildistaja ei
suuda teda töötegemisel segada. Tänu sellele ongi Ivari igapäevase töö kvaliteet parimate meistrite tasemel. Ivar ise ei kipu
oma tööst eriti rääkima. Ta elab meeleldi oma väikeses korrastatud maailmas, mis on vahel äärmuseni süsteemne. Pole
ta ka just suur naljamees. Ivarile on omane võtta elu äärmiselt
tõsiselt. Talle meeldiks, kui kõik inimesed sama teeksid, siis
oleks elu palju täiuslikum.
Sellel sügisel täitis Ivar uut ja suuremat tellimust: ta hakkas
kuduma kaltsuvaipu, mis on mõeldud kingituseks peagi avatavale Haraka Kodule (sügava ja liitpuudega noortele inimestele
ehitatud kodu). Töö, nagu iga teinegi, ütleb Ivar ise, kuid samas
tunneb siirast rõõmu, et see just talle on usaldatud.
Ivar on 31aastane noor mees, kes sai oma esimese töökogemuse vaibakudujana päevakeskuses Juks. Kui pere mõned
aastad tagasi Keilasse elama asus, sai Ivari töökohaks MTÜ
Töötahe.

Pühade saabudes on paras
hetk meelde tuletada mõned
nõuanded, et pühad rahulikult
ja õnnelikult mööduks.
• lahtist tuld ei jäeta iseenda
hooleks;
• küünlad asetatakse tulekindlale alusele ja eemale kergesti süttivatest esemetest;
• küünalt ei asetata plastmaterjalile: alus kuumeneb, sulab
näiteks läbi teleri korpuse ja
süütab selle;
• kaalu, kas kuuse kaunistamisel tasub kasutada elava tulega küünlaid: puu okkad ja
oksad võtavad kiiresti leegi
külge;
• talvekorterist väljavõetud
elektriliste jõulukaunistuste
juhtmed vajavad kontrolli;
• õues maja kaunistamiseks
kasutatakse vaid välitingimus-

tesse mõeldud elektriküünlaid;
• ahju ja kaminat köetakse
mõõdukalt ning vastavalt küttekolde kuumataluvusele;
• kõik kasutatavad elektriseadmed ja –juhtmed peavad
olema korras;
• vooluvõrk ei talu ülekoormust - jälgi, et töös ei oleks
korraga liiga palju seadmeid;
• jõulurooga ei jäeta üksi pliidile valmima ega praadi ahju;
• süttinud rasva või õli ei kustutata veega - leek summutatakse tulekustutusteki või
käepäraste vahenditega, nagu
näiteks potikaas või vaip;
• alati tuleb reageerida ja
kontrollida, kui on tunda imelikku lõhna, kui elektrijuhtmed on kuumad, kui ahi praksub jms;
• viimane kustutab tule! küünlad, kaminad ja teised
lahtise tule allikad on kustuta-

tud, kui lahkutakse kodust või
minnakse magama;
• kõik peavad teadma, kus
asub majas tulekustutustekk
ja tulekustuti ning oskama
neid kasutada;
• ainult igaüks ise saab muuta
enda ning lähedaste jõulud
turvaliseks, kui järgib ohutu
käitumise reegleid ja ei lase
peomeeleolul tähelepanu hajutada.
Aastavahetusel
• vali ilutulestiku tegemiseks
ohutu koht ja kaugus hoonetest;
• kinnita ja toesta ilutulestik
korralikult, veendu, et raketid
lendaksid otse üles;
• süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti eemaldub, ja teised on ohutus
kauguses;
• veendu, et alla kukkunud rakett ei põhjusta põlengut.

valdur vacht
vvacht@keila.ee

Nädal piltides

Rahulikke
algavaid
Jõulupühi!
Soovib
Ago Kokser
Keila
linnavolikogu
esimees

so

Kommentaar

allikas-: erakogu

Kommentaar Keila Leht nr
44(184) ilmunud loole
Küüliku või teise looma abitusse jätmine (küüliku viimine põllule) on loomakaitseseaduse järgi karistatav.
Lemmikloomana
peetav
koduküülik ei saa hakkama
vabas looduses. Mõte, et küll
rebane piinadest vabastab,
ei ole inimlik. Selle otsuse
tegemiseks oleks pidanud
pöörduma loomakliinikusse.
Küüliku ülevaatusel tuvastasin kasvajalised moodustised, mis olid tekkinud pikema aja jooksul. Küülikul oli ka
osaline tagajalgade halvatus.
Minu arvamus sellises seisus
looma osas oleks eutaneerimine (rahvakeeli magama
panek). Omanik oleks pidanud aegsasti pöörduma loomakliinikusse konsultatsioonile. Kui looma enam aidata
ei oleks saanud, oleksime ta
humaanselt narkoosi all eutaneerinud. Rahaliste vahendite puudusel oleks vastu
tulnud kliinik või abistanud
Loomakaitse Selts.
Kiidan tublit loomasõpra
Kristinit, kes lahtiste silmadega ringi käib ja ei ole toimuva
suhtes ükskõikne.
Loomaarst Jaak Jõks

INFO

allikas-: erakogu

Järgmine
Keila Leht
ilmub
6. jaanuaril
2012
Keila Leht
Keila Koolis toimus reedel traditsiooniline Rokipidu

Keila nädalaleht

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

Foto: karmo tihane

Keila Koolis oli kolmapäeval suur võimlemispidu

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

trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Veemajandusprojekt jõuab lõpule
19. detsembril lõpeb kolm aastat kestnud
Keila veemajandusprojekt. Erinevaid veega seonduvaid projekte on Keilas tehtud
ka varem, kuid käesoleva projekti lõppedes on Keila tõenäoliselt ainus linn Eestis,
mille tiheasustusala on 100% ühisveevarustuse ja- kanalisatsioonivõrguga kaetud.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

AS Keila Vesi juhataja Veiko
Kaufmann: „ Kui varasemate
keskkonnaprojektide eesmärk
oli rajada ühisveevärk ja - kanalisatsioon eramajade piirkondadesse, siis nüüd saime
lõpuks renoveeritud suures
osas ka vanad torustikud, misläbi saame pakkuda klientidele
jätkusuutlikku ning katkestusteta teenust.“
Lõppeva projekti raames
said võimaluse ühisveevärgiga liitumiseks teisel pool jõge
oleva Ülejõe teel ja jõesaarel
olevat hooned. Projekti põhieesmärk oli rekonstrueerida
vanad torustikud ning vähendada kanalisatsioonitorustikes
ballastvee osakaalu – see tähendab, kaitsta puhastit ning
tagada selle töökindlus.
Projekti käigus rekonstrueeriti üle 40% vanast kanalisatsioonitorustikust. AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann
sõnul oli suur osa torustikke
olnud muutmata kujul 60 –
70.ndatest, ajast mil kanalisatsioon rajati.
Veetorustikust rekonstrueeriti samuti ca 40%. Täielikult
vahetati veetorustik välja Mudaaugul, kus oli palju avariisid.
Veiko Kaufmann: „ Nüüd on
probleemid lahendatud ja sealsetel elanikel on järgmised 30
– 40 aastat muretud.“ Projekti käigus ehitati ka täiesti uus
kolmanda astme joogivee rõhutõstepumpla, mis tagab Mudaaugu elamurajoonile ja Villa
Benitale korraliku veesurve.
Lisaks torustikele rajati
Vasara, Uue ja Allika- Põllu
tänavale
sadeveetorustikud.
„Sadeveetorustik rajati selleks,
et vähendada liigveeprobleeme.“ Trummelkomposter töötab puhtama keskkonna nimel

Kuna
keskkonnanõuded
karmistuvad, tuli midagi ette
võtta reoveemudaga. Kui varem muda ladustati, siis nüüd
on olemas trummelkomposter millega toodetakse kompostmulda. Veiko Kaufmann:
„Reoveemuda segatakse turbaga, segu on umbes nädal kompostris, toimub termoprotsess, mille käigus hävitatakse
kahjulikud bakterid. Investeering kompostri ehitamiseks oli
suur, kuid tulemuseks on puhtam keskkond ning see on kulutusi väärt.“ Kompostmulda
soovib Keila Vesi ka turustada,
mulda saab kasutada haljastustöödes, teeehituse juures jne.
Projekti käigus rekonstrueeriti ka puurkaevupumplad
ning rajati üks lisaks juurde.
Seni mulla all olnud joogiveereservuaarid kaevati välja, need
puhastati, kaeti isolatsiooniga
ja vahetati kogu sisetorustik.
Reservuaaride ümber ehitati
kerghoone mis piirati aiaga.
„Varem olid reservuaare väga
keeruline hooldada ja jälgida
nende lekkekindlust. Nüüd on
kõik mikrolekked likvideeritud
ning reservuaare kontrollida
on oluliselt lihtsam kui enne,
mistõttu toimub ka lekete
avastamine kiiremini.“
AS Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmann on ametis olnud
1997. aastast. Selle aja jooksul
on linna veemajandus oluliselt muutunud. Kui Veiko oli
just tööle asunud, tuli tema
juurde volikogu liige purgiga,
mis oli täis sogast vett – sete
oli põhjas ning loksutades
muutus vesi punakaspruuniks.
Volikogu liikmeil oli vaid üks
küsimus – millal vesi puhtaks
saab? Tänaseks on suur osa
nõukogudeaegsed roostetavad
ja musta andvad torud vahetatud, kraanivesi vastab Keilas
kõikidele euroopa direktiivi-

faktid

Faktid:
Projekti kogumaksumus: 4,3 miljonit eurot
Projekti abikõlblik
maksumus: 4,2 miljonit
eurot
Rahastajad: Ühtekuuluvusfond (Rakendusüksus
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) 70,7%
projekti abikõlbulikust
maksumusest, Keila Vesi:
29,3% abikõlbulikust
maksumusest.
Abikõlbmatud kulutused ehk sademeveetorustike ehitus- kogumaksumus: 118 tuhat
eurot, finantseerijateks
Keila linn 27 tuhat eurot
ja Keila Vesi 90 tuhat
eurot.

Veiko Kaufmann

dele, linn on tiheasustusalal
kaetud täielikult ühisveevarustuse ning kanalisatsioonivõrguga ning välja on ehitatud ka
reoveepuhasti koos mudakäitlussüsteem. „On veel mõned
piirkonnad, kus võib aegajalt
tekkida vee värvusega probleeme aga oleme neist teadlikud

Fotod: valdur vacht

Projekti raames
teostatud tööd:
Veetorustiku ehitus ja
rekonstrueerimine: 8,4
km
Kanalisatsioonitorustiku
ehitus ja rekonstrueerimine: 8,9 km
Sademeveetorustiku
ehitus: 2,1 km
Joogiveereservuaaride
rekonstrueerimine: 2 tk
a 500 m2
Astmepumpla ehitus: 1 tk
Puurkaevupumpla ehitus: 1 tk
Puurkaevupumplate
rekonstrueerimine: 4 tk
Reoveepumpla ehitus:
2 tk
Reoveepumplate rekonstrueerimine: 8 tk
Reoveepuhasti mudakäitlussüsteemi väljaehitamine (trummelkompostimine)

ja asi lahendeb peagi. „Ilma
erinevate abirahadeta ei oleks
veemajandus kindlasti praegu
nii hea, nagu ta on. Kui kõike
oleks pidanud tegema omavahenditest, oleks palju jäänud
ehitamata, kuna tariif ei oleks
seda välja kannatanud,“ ütles
Veiko Kaufmann.

Keila Kooli õpilased tähistavad jõulurahu saabumist
kontsertidega Keila Miikaeli kirikus
20. detsembril kell 19.00 põhikooli- ja
				
gümnaasiumimaja õpilaste kontsert
22. detsembril kell 10.00 algkoolimaja õpilaste
				
kontsert
Ootame kõiki kontserdile, jagame jõulurõõmu!
Sissepääas tasuta
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Lühidalt
Ensto heategu jõudis
Laulasmaale
Sel nädalal paigaldati Laulasmaa kooli juures asuvale liuväljale valgustus. Valguse sai kooliliuväli tänu AS-ile Ensto.
„Ensto on aastaid teinud aasta lõpul kingitusi Keila piirkonna
lasteasutustele. Valgustust on
pandud Keila lasteaedadele Miki
ja Sipsik ning Noortekeskuse
õuele. Eelmisel aastal valgustati
Klooga kultuuri- ja noortekeskuse skatepark.
Ettevõte on võtnud nõuks
kinkida oma valdkonna toodangut, valgustuse, kütte või muud
elektriseadmetega seonduvat.
Sel aastal valiti kahe idee vahel:
kas kinkida Keila linnale elektriautode kiirlaadija või valgustus
Laulasmaale. „Kiirlaadimisposti
kinkimise mõtte jätame tulevikuks,“ ütles Ensto kommunikatsioonispetsialist Relika Roomet.
Laulasmaal
tegutsevad
aktiivsed lapsevanemad, kelle annetustest valmis liuvälja
aluspõhi. Annetusraha kogunes
nii palju, et soetati ka 50 paari
uiske ja kuivatuskapid. Korjanduse korraldasid Laulasmaa Peretennise klubi isad, kes pidasid
vajalikuks panustada kodukanti
ja oma laste tegevusvõimaluste laiendamisesse. Eraldi esile
toomist väärib treener Mati
Kaljumets, kes on lisaks tennisemängu õpetamisele ka liuvälja
rajamise initsiaator ja on olnud
selle peamine hooldaja. Vastvalminud platsile on külmade
saabumisel hea rajada liuvälja,
suvel saab samasse tekitada
väljaku ka teiste spordialade
harrastamiseks.

Veel saab jagada toiduabi
Keila Sotsiaalkeskuse toidukogumise kampaania „ Aita katta
jõululaud“
vähekindlustatud
perede toetuseks kestab veel
käesoleva nädala lõpuni.
Oodatud on mahlad, moosid,
puuviljad, kuivained, kommid,
piparkoogid ja palju palju muud,
mis meid kõiki jõululaual rõõmustaksid.
Toidukaupa võetakse vastu
17. ja 18. detsemberil kell 11.00
– 15.00 Keila Selveris ja Rõõmu
Kaubamajas. Keila Sotsiaalkeskusesse võib toiduabi viia kuni
nädala lõpuni kell 10.00 – 17.00.
Info sotsiaalkeskuse telefonil
6791570
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Keila Linnavalitsuses
EELARVE
Keila Linnavalitsus saatis
Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2011. aasta
eelarve II lisaeelarve eelnõu,
mille maht on 710 633 eurot.
Kavas on Keila linna eelarve
tulusid vähendada 110 000
eurot ja tulusid suurendada
820 633 eurot.
EELNÕUD VOLIKOGUSSE
Linnavalitsus saatis volikogu
menetlusse ka eelnõu Keila linna 2011. aasta eelarve
muutmisest. Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta
vastu määrusena Keila linna
2011. aasta eelarve muutmise määruse eelnõu, millega
muudetakse Keila linna 2011.
aasta eelarvet 27 463 euro
ulatuses.
Linnavalitsus edastab volikogule ka otsuse eelnõu eelarveaasta lõpuks kasutamata
jäänud assigneeringute sulgemisest.
Volikogule saadeti otsustamiseks ka eelnõu Keila linna
arengukava aastateks 2013
– 2025 koostamise algatamiseks ja selleks lähteülesande
kinnitamisest. Eelnõu järgi
oleks arengukava
avaliku
arutelu tulemusena selle menetlemiseks ja kehtestamiseks valmis 7.juuniks 2012.a.
Keila Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu,
millega lubataks Keila Linnavalitsusel võtta 2012. aastaks
rahalisi kohustusi kuni 117 120
eurot kokku 48 täiendava
lasteaiakoha tellimiseks Rukkilille lasteaias Keila Alushariduse OÜ-lt.
SOTSIAALTOETUS
Linnavalitsus otsustas rahastada OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskuses
sotsiaalteenusel
viibiva isiku hooldusteenust
vastavalt esitatud arvetele.
MUUDATUSED
NÕUKOGUDES
Linnavalitsus kinnitas kaheks
aastaks Harju Maakonnaraamatukogu nõukogu, kuhu
kuuluvad Keila abilinnapea
Eike Käsi, Keila Linnavolikogu
kultuurikomisjoni esimees,

Keila Kooli raamatukogu
juhataja Helve Rehepapp, ,
Harjumaa Muuseumi direktor Riine Kallas ja Keila Lasteaed Vikerkaar õpetaja Malle
Alter.
Linnavalitsus valis AS Keila
Vesi nõukogu liikmeks tagasi
Enno Fels, pikendades tema
volitusi alates 2. novembrist
2011. Volitused kehtivad 1. novembrini 2016.
VIKERKAARE LASTEAIA
JUHATAJA KONKURSS
Linnavalitsus moodustas Keila Lasteaed Vikerkaar direktori vabale ametikohale konkursi läbiviimiseks komisjoni
ja otsustas konkursi välja kuulutada. Komisjoni esimees on
Keila abilinnapea Eike Käsi,
liikmed õigusnõunik linnasekretäri ülesannetes, komisjoni
sekretär Marju Vipper, haridusspetsialist Terje Rämmel,
linnavalitsuse esindaja Keila
Lasteaed Vikerkaar hoolekogus Elmet Puhm, linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees
Erki Fels, Keila Lasteaed Vikerkaar hoolekogu esindaja
Tanel Seppel ja Keila Lasteaed Vikerkaar pedagoogide
esindaja Mare Sooans.
PROJEKEERIMISTINGIMUSED
Keila Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused nr
8511 Keilas Tööstuse 1 tootmishoonetele rekonstrueerimise ja katlamaja ning kuivati
ehitusprojekti koostamiseks.
KASUTUSLOAD
Linnavalitsus väljastas kasutusload ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel Allika tänava piirkonnas, külmaveetorustiku rekonstrueerimisel
Põhja tn 10a ja Põhja tn 10b
kinnistutel, biotiigi truupregulaatori rekonstrueerimisel
Uus-Paldiski mnt 2 kinnistul
ning sadevetekanalisatsiooni
torustiku ehitamisel Allika tänava piirkonnas.
Linnavalitsus väljastas kasutusloa Harju Maakonnaraamatukogu ruumide ehitamisele Ehitajate tee 1 asuval
kinnistul ehk Keila Kooli Bkorpuse I korrusel.

toimub volikogu istung
Keila Linnavolikogu 29. istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2011. a algusega
kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2011. a lisaeelarve
3. Keila linna 2011. a eelarve
muutmine
4. Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine

5. Keila linna arengukava
koostamise algatamine ja
lähteülesande kinnitamine
6. Varalise kohustuse
võtmine
7. Kohalalgatatud küsimused

Приглашение на праздник
20 декабря в 14.00 в городском центре культуры состоится рождественский праздник для пожилых горожан.
В программе праздника
концерт, в гости придет Дед
Мороз. Всех ждет небольшое угощение. (стр 6)

Parkimiskeeld kehtib kell 10.00 - 13.00

Talvel on
vajalik jälgida
parkimispiiranguid
Me ootame kõik valgeid jõule,
kuid ilusa talveilmaga käib lumekoristajatel kaasas hulk muresid.
AS KeVa on lume tulekuks
juba pikemat aega valmis. Kui
möödunud aastane torm Monica tõi palju segadust ülisuure
lumekoguse näol, siis tänavune
Friedhelm oli lume poolest kitsi. Keilale jagus vaid peoga lörtsi ja natuke libedaid teid ning
see on ka kõik, mida me siiani
saanud oleme, seevastu tõi ta
saarlastele Sõrve randa saja tihumeetri jagu kasepalki! Aga
rahvatarkus teab, et ega talv
taeva jää. Kõige suurem mure
lumelükkajate jaoks on tänavatel seisvad autod. On mõistetav,
et raudruunad peavad kusagil

seisma, aga kui neid kohalt ei
liiguta, upuvad nad lumme ja
siis on juba ka teiste autode
liikumine väga raske! Kõigil
autoomanikel, kes talvel autoga
ei sõida, või sõidavad vähe, tuleks auto ümbrust lumevabana
hoida. See on küll tülikas, kuid
aitab sahameestel oma tööd
korralikult teha.
Jälgida tuleb parkimiskeelu
märke
Teiseks tuleb jälgida parkimist
keelavaid märke.
„13. detsembril toimunud reid linnas
näitas, et ikkagi on inimesi, kes
pargivad autosid selleks mitteettenähtud kohas ja ajavahemikul!“
Rein Siim

info
Leitud jalgratas. Omanikul palutakse ühendust võtta
Keila konstaablijaoskonnaga.

Завершился проект
19 декабря завершается
длившийся три года проект,
в рамках которого была приведена в порядок система
городской канализации. В
городе и раньше проводились различные работы в
этой сфере, на настоящий
момент Кейла является
единственным город в Эстонии, в котором вся городская территория покрыта
единой
канализационной
сетью и присоединена к общему водопроводу. По словам руководителя «Кейла
Веси» Вейко Кауфмана, целью ранних проектов было,
в первую очередь, присоединение к общей канализации
районов частной застройки,
последний же проект позволил заменить более 40%
старых труб. Полностью заменена
водоканализационная система в
районе Мудааугу. Согласно
новым требованиям, необходимо было продумать систему переработки ила, который получается после
очистки сточных вод. Поэтому было принято решение
приобрести
барабанный
компостер. В планах использовать полученный компост
для проведения различных
работ по благоустройству и
озеленению города. (стр 3)
Книга о нашем центре
культуры
В конце года городской
культурный центр отметит
55-летний юбилей своего
здания. В честь этого события увидит свет книга
«Осколки истории культуры
Кейла. 55 лет Кейласкому
центру культуры». В книге
собраны различные истории, имеющие отношение к
культурной жизни нашего
города и к культурному центру. Презентация книги состоится 29 декабря на юбилейном
торжестве.
Все
желающие смогут приобрести книгу в центре культуры. (стр 5)
Начинается
перепись
населения
31 декабря начинается перепись населения. Для того,
чтобы полученные данные

были корректными, ответы
на вопросы переписи являются обязательными для
всех жителей Эстонии. Полученные
статистические
данные в дальнейшем можно будет использовать для
решения многих существенных проблем, например,
при выяснении того, соответствует ли общественный
транспорт потребностям населения, какие услуги социального обеспечения потребуются в ближайшее время
в различных регионах Эстонии. Сведения личного характера являются конфиденциальными и подлежат
защите, то есть не будут передаваться третьим лицам.
Для того, чтобы сделать сбор
данных максимально удобным, жители Эстонии смогут принять участие в переписи и по Интернету. В
течение января можно будет
ответить на вопросы электронным путем. Для заполнения анкеты нужно воспользоваться
либо
карточкой банковских паролей, либо ID-картой. Дополнительная информация по
телефону 625 9100 либо по
адресу klienditugi@stat.ee. К
тем, кто не хочет участвовать в переписи по Интернету, придет переписчик на
дом. Переписчики начнут
свои визиты с 16 декабря.
(стр 5)
О зиме
АО «КеВа» готово к приходу
снежной зимы. Руководитель Р.Сийм обращается к
горожанам с небольшими
предложениями, как сделать снегоуборочные работы в случае выпадения
обильного снега наиболее
эффективными. Основной
проблемой являются припаркованные на обочинах
автомобили.
Горожане
должны следить за дорожными знаками, особенно за
теми, которыми регулируют
время и правила парковки.
Просьба заранее позаботиться о цветочных ящиках,
которые остаются под снегом и мешают работе снегоуборочной техники. (стр 4)
Приглашение на заседание городского собрания
Во вторник, 20-го декабря, в
17.00 состоится заседание
городского собрания. Собрание будет проходить в
зале мэрии на втором этаже.
На повестке дня отчет мэра,
изменения в бюджете на
2011 год и другие вопросы.
(стр 4)
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Uued tuuled vallajuhtimises
Oktoobri lõpus,
mihklipäeval, toimunud
vallavolikogu istungil
umbusaldati seniseid
vallajuhte ning valiti uued
juhid vallavolikogule,
samuti uus vallavanem.
Vallavanemaks osutus
valituks Kalev Laast, kes
valiti 2009. aasta
kohalikel valimistel
vallavolikogusse
valimisliit „Meie
Inimesed“ nimekirjas.

meid kulutusi erinevatele sisseostetud konsultatsiooniteenustele, mida
eelarve koostamisel ette ei nähtud
ning nüüd tuleb eelarvemuudatuste
kaudu neile teistest valdkondadest
rahaline kate leida. Veel sel aastal tuleb jätkata tööd, et leida vallale head
partnerid bussitransporditeenuse ja
teehooldustööde läbiviimiseks. Eelmise vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanked nimetatud teenuste
ostmiseks nurjusid. Bussitranspordi
riigihanke hind osutus kallimaks
valla oma bussiga teostatava transpordi hinnast ning teedehoolduse riigihankele ei esitatud ühtegi
pakkumist. Teedehanke nurjumise
põhjuseks olid vallavalitsuse poolt
osalejatele seatud põhjendamatult
suured nõudmised nii tehnika kui
tagatisraha osas. Tõsiselt tegeletakse
sellega, et leida lahendus Laulasmaa
Kooli tõhusaks haldamiseks. Kooli
väljaostmine Riigi Kinnisvara AS-ilt
tõi kaasa küll soodsama intressimäära, kuid ka kohustuse edaspidi maja
eest omanikuna hoolt kanda. Sellega
seonduvad lõplikud kulud selguvad
alles aastate pärast.

KEILA VALLAVALITSUS

V

olikogu valiti juhtima samuti valimisliidu „Meie Inimesed“ nimekirjas volikogusse kandideerinud volikogu liikmed
– volikogu esimeheks valiti Kadri
Tillemann, kes on Keila vallas tegev
olnud üle 10 aasta ning oli aastatel
2005-2010 Keila vallavanem. Vallavolikogu aseesimeheks valiti Svetlana
Kadel-Gleeson, kes on samuti Keila
vallast pärit ning töötas kuni 2007.
aastani Keila vallas kantselei nõuniku ja õigusnõunikuna. Järgmisel
vallavolikogu istungil nimetati ametisse uus vallavalitsus, kuhu lisaks
vallavanem Kalev Laastile kuuluvad
Anneli Sert ja Peeter Kõresaar. Ükski
uutest vallajuhtidest erakondadesse ei kuulu. Ka volikogu komisjone
on asunud juhtima uued inimesed:
haldus-eelarve komisjoni esimeheks
valiti Mart Arrak, sotsiaalkomisjoni
juhib taas Jelena Adler ning maa- ja
keskkonnakomisjoni Priit Jalakas.
Arenduskomisjoni juhina jätkab Jüri
Karisma, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks valiti Svetlana Kadel-Gleeson ning revisjonikomisjoni
juhib edaspidi Erko Kurm. Tänaseks
on kinnitatud ka uuenenud komisjonide koosseisud, kuhu kuulub mitmeid asjatundlikke ja aktiivseid vallaelanikke.
Otsus viimase pooleteise aasta
jooksul valda juhtinud võimukoalitsiooni umbusaldada ja edaspidi valla
arengu eest vastutada ei sündinud
kergekäeliselt ja kaalutlemata. Vaagiti põhjalikult tänaseks juba endise
võimukoalitsiooni tugevaid ja nõrku
külgi. Peamisteks rahulolematuse

MART ARRAK

Uued juhid vasakult: Kadri Tillemann, Kalev Laast ja Svetlana Kadel-Gleeson

Peamisteks
rahulolematuse
allikateks, mis
viisidki
umbusaldusavalduste
esitamiseni, olid
puudujäägid valla
juhtimises,
eelkõige
arendus- ja
planeerimisvaldkonnas ning
volikogu töös.

allikateks, mis viisidki umbusaldusavalduste esitamiseni, olid puudujäägid valla juhtimises, eelkõige arendus- ja planeerimisvaldkonnas ning
volikogu töös. Otsustusprotsessid
volikogus ei olnud avatud – oluliste
otsuste tegemisse avalikkust ja asjaosalisi ei kaasatud. Planeerimis- ja
ehitusvaldkonnas andis tunda asjatundliku juhtimise puudumine,
paljud planeerimisotsused ei olnud
läbimõeldud ning üldine asja-ajamine selles valdkonnas lubamatult aeganõudev.
Siiski ei ole uute vallajuhtide
eesmärk keskenduda eelmise võimukoalitsiooni kritiseerimisele ja
nende tegevustes vigade otsimisele.
Kuna seekord ei toonud võimupööre
kaasa niisugust kaadrivahetust, mis
eeldaks pikka sisseelamist ja tutvumist Keila valla eluga, siis on saadud
operatiivselt jätkata pooleliolevaid
olulisi töid ning seada plaane uuteks
algatusteks. Nii näiteks viidi lõpule
lepingu sõlmimine ettevõtjaga, kes
hakkab projekteerima Kloogarannast Keila-Joale kulgevat kergliiklusteed. Suurematest väljakutsetest, mis

lähiajal ees seisavad, tasub mainida
tööd jooksva aasta eelarvega – nimelt on aasta jooksul tehtud mit-

Tunnustust väärib algatus, mille tulemusena Keila valla leht koos
Keila Lehega siinse kandi lugejateni
jõuab. Soovime koostööd Keila Lehega kindlasti jätkata ning võimaluse
korral tihendada seades eesmärgiks,
et lehe kaudu jõuaks lugejateni senisest mitmepalgelisemat ja asjakohasemat infot vallaelu kõigist valdkondadest.

Vallavanem Kalev Laast
Vallavanem Kalev Laast on sündinud 16.02.1974. aastal Keila vallas
Kloogaranna külas, kus tänaseni on
tema isakodu, ja on kolmandat põlve
vallaelanik. Valla, kui ametiasutusega on ta tihedalt seotud olnud juba
aastast 1993. Seda nii valla konstaablina, volikogu liikmena, ehitusjärelvalve spetsialistina, vallavalitsuse
liikmena ning nüüd vallavanemana.
Keskhariduse omandas ta Keila I
Keskkoolis, peale mida läks õppima
Eesti Riigikaitse Akadeemia Nõmme
filiaali ning Tallinna Politseikooli.
Juristiks õppis ta Sotsiaal– Humanitaarinstituudi õigusteaduskonnas,
mille lõpetas 2005.aastal.
Kalevi hobiks on jahindus ja jahilaskmine. Liikudes vabal ajal väga
palju looduses, tunneb ta kogu valla
territooriumi nagu oma koduhoovi.
Heaks vallatundmiseks andis aluse

ka töö valla ehitistega, mil iga hoone
tuli oma silmaga üle vaadata. Samuti
teab ta hästi valla ajalugu ning vallaelanike seoseid ning võib rääkida
ka teemadel, mis ulatuvad kaugesse
minevikku. Teades paljude vallaelanike elulugusid, oskab ta neist hoopis erinevalt hoolida, kui inimene, kel
pole vallaga varem suurt kokkupuudet olnud.
Tema enda sõnul kohustab teda
tegema õigeid otsuseid ja valikuid
just see, et ta on Keila vallas sündinud ja siin ka kogu elu elanud ja kaua
töötanud. Tihedad seosed valla ja
selle elanikega seavad Kalevi olukorda, kus ta ei saa enesele kellegi
altvedamist lubada. Seetõttu peab
väga tähtsaks lubaduste täitmist ja
seetõttu temalt lubaduse saamine
tähendab iseenesest juba selle täitmist.

Keila valla leht
Lühidalt
Keila Vallavalitsuse
heategevusprojekt
Jõulukuul on Keila Vallavalitsuses
saanud traditsiooniks korraldada
heategevusprojekt. Selle aasta projekti eesmärk oli kaunistada OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus isevalmistatud
lumehelvestega. Idee, mille leidis
kantselei internetiavarsutest, sai väga
menukaks. Vallavalitsuse töötajad
meisterdasid üheskoos mitukümmend
lumehelvest. Lumehelbed transportis
kohale sotsiaalteenistus ja keskus ehiti
jõulurüüsse. Varasematel aastatel on
vallavalitsuse ametnikud Laulasmaa
Koolis toimuva heategevusloterii tarbeks meisterdatud päkapikususse ja
kingikotte.
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Uued vallaametnikud
Abivallavanem Anneli Sert

Jõulupakid lastele
Keila valla poolt ootab kõiki kuni 15aastasi (k.a) lapsi valla last traditsiooniline maiustusepakk. Lastele, kes
käivad valla lasteaedades või õpivad
valla koolides, toimetatakse kommipakid lasteaedade ja koolide jõulupeole. Ülejäänud lastel palume alates
07. detsembrist kommipakile järele
tulla Keila Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse. Kingitusi saab kätte kuni
2012.a jaanuarikuu lõpuni esmaspäeviti kell 9.00-13.00 ja kolmapäeviti
14.00-19.00. Soovime kõigile kaunist
ja rahulikku advendiaega!
Keila Vallavalitsus

TEADE
Algamas on jälle talvine lumekoristusperiood! Selleks, et pakkuda Teile
kiiret ja tõhusat lumetõrjeteenust palume Teil tagada lumekoristuspiirkondades teeäärte ohutus. Teepeenra
äärest vähemalt ühe meetri ulatuses
tuleb teisaldada murule paigutatud
kivid või muud takistavad objektid
– nii väldime ebameeldivusi teile ja
lumekoristusmasinatele, sest kahjude
tekkimisel on lumetõrjet tegeval ettevõttel õigus pöörduda kahjunõudega
kinnistu omaniku poole. Loodame
Teie mõistvale suhtumisele!
Keila Vallavalitsus

Maamaksusoodustuse
taotlemisest
2012. aasta maamaksusoodustuse
taotlemise avaldust Keila vallas saab
esitada kuni 31. detsembrini 2011.
Maamaksusoodustust on õigustatud saama riikliku pensionikindluste
seaduse alusel pensioni saavad isikud ning okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isiku seaduse alusel
represseerituks tunnistatud isikud, kes
on registreeritud rahvastikuregistrisse
Keila valla territooriumil paikneva elukohaga. Maamaksu vabastust on võimalik saada maakasutajal tema kasutuses olevalt elamumaalt, kui sellel
maal asuvas elamus on maksumaksja
elukoht. Maamaksu vabastuse ulatuse määrab Keila Vallavolikogu.
Lisainfo telefonil 6 044 800, Marju Kamar.
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Abivallavanem Peeter Kõresaar

Anneli Sert on Keila vallaga olnud seotud alates 1997. aastast, mil ta alustas
tööd sotsiaaltöö spetsialistina. 2002.
aastast jätkas teenistust sotsiaalnõunikuna. Annelil on sotsiaalpedagoogiline kutseharidus, sotsiaaltööalane
kõrgharidus ning magistrikraad sotsiaalteadustes, mille omandas Tallinna
Ülikoolis.
Kuigi ise pärit olles Kohilast, peab ta
Keila valda oma teiseks kodukohaks.
Seda tunnet on aidanud süvendada
inimesed, keda ta on tundma õppinud

ja paigad, kus päevast-päeva käidud.
Anneli peab oluliseks tagada traditsioonide jätkamist näiteks vallasiseste kultuuriürituste näol: Rippsildade
kontsert, Keila vallapäeva tähistamine,
memme-taadi peod jne. Selles kiiresti
muutuvas ühiskonnas, peab säilima
midagi, mille peale võib kindel olla ja
mis oleks ootamist väärt.
Samuti on tema eesmärgiks arendada avahooldusteenust, st. viia abi inimesele koju ja säilitada just koduteenuste kaudu klientide toimetulek.

1.detsembrist töötab maa-, keskkonna-, vallamajanduse ja järelvalveteenistuse valdkonna abivallavanemana
Peeter Kõresaar.
Peeter on Keila vallaga seotud üle
kaheksa aasta – töötanud nii vallavalitsuse keskkonnanõunikuna, OÜ
Karjaküla Sotsiaalkeskuse juhatuse
liikmena ja abivallavanemana. Lisaks
olnud Keila Linnavolikogu kolme
koosseisu saadik.

Peeter elab Keila vallas ja on võimeline ning huvitatud seisma koduvalla murede ja rõõmude eest. Ta
leiab, et jätkata tuleb valla arengukavas seni püstitatud ülesannete täitmist
ja kavandada uusi, leida uusi koostööpartnereid ja finantseerimisvõimalusi.
Kuna üks inimene ei suuda kunagi
midagi üksi ära teha, siis tuleb püüda
seda teha koos ja loota heale koostööle kõigiga.
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Abivallavanem Kert Jalakas
1. detsembrist on Keila vallas abivallavanemana tööle asunud Kert
Jalakas, kelle juhatada on ehitus- planeerimis- arendus- ja infrastruktuuri
valdkonnad. Kert on sündinud ja üles
kasvanud Keila vallas Meremõisa külas. Hobikorras on kõige meelsamini
tegelenud motospordiga, mida üritab
võimaluse korral jätkata ka tulevikus.
Pärast keskkooli lõpetamist suundus
edasi õppima rahvusvahelist finantsja ärijuhtimist ning samas omandama
rahvusvahelist kogemust Itaaliasse
ning sealt edasi Suurbritanniasse, pärast mida otsustas siiski naaseda kodumaale. Uus vallaametnik peab väga
oluliseks panustada oma kandi arengusse ning et jätku-suutlikult tagada
sujuv ja professionaalne valla-majandus.

Keila vald soovib algatada
naabritega ühinemisläbirääkimised
Peale pikki arutelusid
võttis vallavolikogu novembris vastu kaaluka otsuse, millega algatatakse
ühinemis- ja koostööläbirääkimised nelja naabriga
– Keila ja Paldiski linnaga
ning Vasalemma ja Padise vallaga.

Harku vald

Paldiski linn

Paldiski linn
Paldiski linn
Keila vald

Keila linn Saue linn

Saue vald

Tänaseks on
ettepanekud
läbirääkimisi alustada
naabritele läkitatud,
seaduse järgi tuleb
nende volikogudel kahe
kuu jooksul otsustada,
kas nad nõustuvad
või keelduvad
läbirääkimistega.

Vasalem m a vald

KADRI TILLEMANN

Padise vald

KEILA VALLAVOLIKOGUESIMEES

T

egemist ei ole suisa uue algatusega, koostööst ja ühinemisest on siinkandis juttu olnud varemgi. Nii näiteks uuris
OÜ Geomedia 2006. aastal Keila
linna tellimusel päris põhjalikult
erinevaid ühinemisvõimalusi, kuid
toonased tulemused veel Keila linna naabritele ühinemisettepanekut
tegema ei innustanud. Uue hoo said
koostöökõnelused 2009. aastal, mil
pälvis kõneainet algatus koondada
omavalitsusjuhtimine tänaste maakondade tasandile. Toona leidsid
Lääne-Harjumaa
omavalitsused
üksmeelselt, et see oleks meie kandi
olusid arvestades üsna ebamõistlik samm ning pigem võiksid jõud
ühendada Keila ja Paldiski linnad
koos Keila, Vasalemma, Padise,
Kernu ja Nissi valdadega. Riiklik
haldusreformialgatus elujõuliseks
ei osutunud ja seni on kõik siinsed
linnad ja vallad iseseisvalt toime-

Kernu vald
Nõva vald
Nissi vald
Noarootsi vald
Oru vald

Risti vald

tanud ja sellega valdavalt ka kenasti
hakkama saanud. Küll aga on ühiselt
tõdetud, et omavaheline koostöö on
oluline ja sel teemal ka mitmeid projektitaotlusi koostatud, kuid kahjuks
pole need projektid toetust leidnud.
Eelnõu selle kohta, et Keila vald
võiks teha ettepaneku algatada ühinemisläbirääkimised Keila linna ja
Vasalemma vallaga, jõudis volikogusse juba septembrikuus. Toona
takistas selle heakskiitmist see, et
äsjauuendatud arengukava niivõrd
kaalukat ja valla jaoks olulist teemat
ei kajasta. Seega korraldati ühinemisalgatuse asjus avatud menetlus, kus
kahe nädala jooksul sai vallarahvas
oma arvamust avaldada. 21. novembril toimus Laulasmaa koolis ka valla

koostööseminar, mis oli suuresti just
sellele teemale pühendatud. Saku
vallavanem Kuno Rooba valgustas
haaravalt oma kogemusi ajast, mil ta
oli seotud tänase Tapa valla moodustumisega mitme omavalitsuse ühinemise kaudu. On hea meel tõdeda, et
nii valda laekunud kirjalikud arvamused kui koostööseminari elavas
arutelus väljaöeldud seisukohad olid
pea kõik ühinemisalgatust pooldavat
laadi. Küll aga oli erinevaid arvamusi
sel teemal, missugused naabrid peaks
esmajärjekorras
läbirääkimistesse
kaasama – kahtlust ei olnud selles, et
kindlasti peab läbi rääkima Keila linnaga. Volikogus vastuvõetud otsuse
kohaselt kutsutakse läbirääkimistele
kõik lähinaabrid, kellega koostöö-

Loodame, et meie head
naabrid nõustuvad
läbirääkimistel osalema
ning sel juhul kujuneb
läbirääkimistest avatud
protsess, kuhu
kaasatakse kõiki
asjaosalisi.

vajadus kõige suurem ja läbikäimine tihedam. Algatuse nimetamisega
koostöö- ja ühinemisläbirääkimisteks tahame rõhutada, et linnadevaldade liitmine ei ole selle ainus
oodatud tulemus – kui ühinemistest
mingil põhjusel asja ei saa, siis on ka
tihedam koostöö kindlasti see, mis
piirkonna arengule kaasa aitab. Tänaseks on ettepanekud läbirääkimisi
alustada naabritele läkitatud, seaduse
järgi tuleb nende volikogudel kahe
kuu jooksul otsustada, kas nad nõustuvad või keelduvad läbirääkimistega. Loodame, et meie head naabrid
nõustuvad läbirääkimistel osalema
ning sel juhul kujuneb läbirääkimistest avatud protsess, kuhu kaasatakse
kõiki asjaosalisi.
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Ohtu Külaseltsi 12. sünnipäev
Tosin aastat tagasi tekkis
ühe erksa vaimuga Ohtu
neiu peas idee külaseltsi
loomisest.
KAIDO MÄEVEER
OHTULEHE TOIMETAJA

T

apiste talu peretütar Liina
Härm rääkis oma mõtetest
tollasele Ohtu külavanemale
Enn Brannole. Tänaseks meie hulgast
juba lahkunud tubli Ohtu mees haaras kohe noore ohtulase ideest kinni
ja 1999.aasta 27.novembril kogunes
grupp ärksamaid külanaisi-mehi Mäe
tallu seltsi asutamiskoosolekule, lepingule kirjutas alla 33 külaelanikku.
Külaselts oli sündinud, esimene selletaoline Keila vallas. Koostati-kinnitati
seltsi põhikiri, valiti esimene 5-liikmeline juhatus. Selts sai endale logo
ja oma lipu, mille teostamistööde
eest tasus vallavalitsus. Lipp pühitseti
2000.a. Ohtu kalmistu pühal ja toimus
esimene küla kokkutulek.
Tänaseks on külaseltsil 64 liiget.
Liikmeks võib olla iga inimene, kellele
Ohtu küla elupaigaks või on siin tema
juured ja küla südamesse jäänud. Algusest peale on külaseltsi peamisteks
eesmärkideks olnud: ajaloo talletamine, küla heakord, kultuuri- ja seltsielu
edendamine. Seltsi tegevusest annab
ülevaadet ja jagab ohtulastele muud
vajalikku infot oma leht – Ohtuleht.
Kuuel viimasel aastal trükitakse Ohtu
küla plakatkalendrit. 10.tegevusaasta
puhul ilmus seltsi tegevust kajastav
broshüür.
Ohtu küla on õnnelikus seisus siin pole mahajäetud talusid. Endiste
omanike lahkumisel on alati tulnud
uued, hoolitsevad peremehed. Küla
kasvab pidevalt, ikka ja jälle kerkib
mõne põllu või metsa servale uusi
elamisi. Viimastel aastatel on märgatavalt paranenud küla üldilme ja
seltsi osa selles pole väike. Traditsiooniliselt korraldatakse heakorratalguid, et teeperved ja metsaalused jälle
puhtaks saada. Hoogtöö korras saadi
lagedaks maa-ala kohaliku kalmistu
laiendamiseks ja täna võime näha, et
lisaks kunagi Ohtu taluperemeeste
poolt rajatud kaunile külakalmistule
on seal nüüd uhke uus kalmistuosa,
seda muidugi suuresti tänu Keila vallavalitsuse abile ja vahenditele. Selts
korraldab regulaarselt Kauni Kodu
Konkurssi, mis on kindlasti üheks
küla hea üldmulje saavutamise teguriks. 2004.aastal tunnistati Ohtu Harjumaa kaunimaks külaks, 2005.aastal
oldi aga võitjaks Vabariigi Presidendi
konkursil Kaunis Eesti kodu.
Külaseltsi kasutada on valla poolt
antud korter korrusmajas, mida kutsume Külatoaks. Sinna kahte tuppa
on püütud mahutada väikest raamatukogu, koduloonurka. See on ka ainus kooskäimise koht koosolekuteks,
huvialadega tegelemiseks. Suvisel ajal
saadakse kokku külaplatsil, kiige all.
Seal peetakse jaanikuid, kokkutulekuid ja viimasel neljal aastal sügislaata.

Laat on saanud populaarseks nii vallas, kui ka kaugemal. Tänavu otsustati
küla parema tutvustamise eesmärgil
viia läbi külapäev nimetuse all Sõida Maale! Küla ja tema taludega said
tutvust teha ammused Ohtu sõbrad,
aga ka hulk linnarahvast, kelle jaoks
oma silmaga tänase külaelu nägemine
kujunes südamlikuks elamuseks. Üritusega tähistati Ohtu esmamainimise
770.aastapäeva. Huvilistele toimusid
ekskursioonid mõisas, kalmistul ja
esimese külakooli asukohta. Külalistele olid avatud kuue talu väravad, kus
lisaks pererahva poolt korraldatud
kostitamisele sai näha tänast taluelu
oma eheduses. Pärastlõunal pakuti
külapäevalistele võimalust vaadata
Saueaugu talus luuleetendust, mis põhines Ohtust pärit luuletaja Eduard
Krantsi loomingul. Päev lõppes rõõm-

sa simmaniga külaplatsil.
Ohtulaste suurimaks unistuseks
on juba aastaid olnud oma külamaja
ehitamine. Seda unistust tutvustati ka
külapäeval ja koguti annetusi tegevuse alustamiseks. Harju Leader programmi koostöökogu andis suvel Ohtu
külamaja projekteerimiseks positiivse
otsuse. Omaosaluse rahalised vahendid on koos ja mitu sammu unistuse täitumise poole tehtud. Jääb vaid
loota, et lähiajad ei too kaasa suuri
vapustusi majanduselus ja ohtulased
võivad kunagi oma külamajas kokku
saada ning seal ka külalisi vastu võtta.
Töid ja tegemisi jätkub nii külaseltsile, tema juhatusele kui ka kõigile
ohtulastele. Aga tegusat olemist on
külaselts 12 tegevusaasta jooksul üles
näidanud ja väsimise märke pole täheldatud. Jõudu meile !

Lehola

Kõigile kellele meeldib natuke naerda, hullata, laulda ja
tantsida on südamest oodatud, sest kohapeal on:
erinevad mängud + auhinnad,
soe söök ja jook,
jõuluvana,
kingitused,
muusika,
ja palju muud.

17.12.11
Algusega 14:00
Leholas
Kauplus „Mõisasüda“ esisel platsil
Korraldaja: MTÜ Ühtne Lehola
Toetavad: Keila Vald, Kauplus „Mõisasüda, Bestnet AS, Securitas Eesti AS, Via3L AS, Tallinna
Karastusjoogid AS, Pihv & Co. OÜ, Aiatohter OÜ, AS Nõo, Aivar Riisalu ja loomulikult

lahedad ja abivalmis külainimesed.

Venekeelne veerg
Социальному
центру
в
Карьякюла – 10 лет
22 ноября 2011 года в Карьякюла
открылся социальный центр. В
помещениях бывшего детского
сада были созданы условия для
круглосуточного ухода и опеки.
На сегодняшний день услугами
центра пользуется, в среднем,
около 50 человек. Помимо этого, в
центре работает баня, прачечная,
парикмахер.
Здесь
можно
пообедать и заказать транспорт.
Услугами центра пользуются не
только жители волости Кейла, но
и соседние самоуправления. За
10 лет сложились свои традиции
и обычаи, например, совместные
праздники, дни открытых дверей.
В день рождения центра состоялся
романтический вечер, на котором
выступил известный исполнитель
романсов
Тоомас
Кутер.
Руководитель Тийу Неттан желают
всем клиентам, сотрудникам и
партнерам счастливого рождества!
Сообщение
для
жителей
волости
Уважаемые
жители
волости,
начинается
снегоуборочный
период!
Для
большей
эффективности
проведения
снегоуборочных работ просьба
обеспечить безопасность дорожных
обочин. На полосе шириной в один
метр от края дороги следует убрать
все камни и прочие препятствия,
мешающие работе снегоуборочной
техники.
День
рождения
сельского
товарищества Охту
12 лет назад одну молодую
барышню осенила прекрасная
идея – создать в Охту сельское
товарищество. Свое идеей Лийна
Хярм поделилась со старостой
деревни Охту Энном Бранном. На
учредительном собрании было
принято решение об основании
товарищества,
под
которым
поставило подпись 33 человека. В
настоящее время в товариществе 64
члена. Среди целей, которые ставит
перед собой сельское товарищество,
благоустройство деревни, развитие
и поддержка культурной жизни,
сбор исторических сведений. У
товарищества есть своя газета –
Охтулехт, на страницах которой
подробно рассказывается о том,
чем занято товарищество. В 2004
году деревня Охту была признана
самым красивой деревней в
Харьюском уезде, а в 2005 году
она удостоилась титула «Самая
красивая деревня Эстонии».
Новые веяния в управлении
волостью
В конце октября на собрании
волостного
собрания
был
объявлен
вотум
недоверия
руководителям
волости
и
избраны новые руководители, в
том числе, старейшина волости.
Старейшиной волости был избран
Калев Лааст, который был избран

в состав волостного собрания в
списке
избирательного
союза
«Наши люди». Председателем
волостного собрания была избрана
Кадри Тиллеманн, которая также
прошла в волостное собрание в
избирательном
списке
«Наши
люди». Кадри Тиллеманн работает
в волости более 10 лет, в 2005-2010
гг. была волостным старейшиной.
В состав волостного правительства
входят еще Аннели Серт и Пеэтер
Кыресаар. Ни один из нынешних
руководителей не принадлежит к
какой-либо партии. Также были
избраны
новые
руководители
комиссий:
административнобюджетной комиссией руководит
Март Аррак, социальной – Елена
Адлер,
земельной
–
Прийт
Ялакас. Остались на прежних
постах руководители комиссии по
вопросам развития волости (Юри
Карисма), комиссии по вопросам
культуры и образования (Светлана
Кадель-Глеесон) и ревизионной
комиссии
(Эрко
Курм).
На
сегодняшний момент утверждены и
новые составы комиссий. Решение
об объявлении вотума недоверия
было
непростым,
основной
проблемой стали недостатки в
руководстве волостью, в первую
очередь, в вопросах строительства
и планирования.
Новый старейшина волости
Калев Лааст
Калев Ласт родился в 1974 году в
Кейлаской волости, в Клоогаранде.
С волостью тесно связан с 1993
года: сначала работал констеблем,
затем был членом волостного
собрания, работал специалистом
по вопросам строительства. По
образованию Калев Лааст – юрист,
юридическое образование получил
на правовом факультете СоциальноГуманитарного института.
Об объединении волостей
После
долгого
обсуждения
волостное
собрание
приняло
решение начать переговоры с
волостями Падизе и Вазалемма
и городами Кейла и Палдиски
о сотрудничестве и возможной
объединении.
Эта
идея
не
является абсолютно новой, в
2009 году такие переговоры
уже велись. Но государственная
административная реформа не
состоялась,
и
самоуправления
продолжали
действовать
самостоятельно. 21 ноября в школе
Лауласмаа состоялся семинар,
основные темы которого имели
непосредственное отношение к
идее объединения. Прозвучало
много
различных
мнений,
особенно долго обсуждался вопрос,
к кому обратиться с предложением
объединения. Волостное собрание
решило пригласить к переговорам,
в первую очередь, ближайших
соседей. Руководство волостью
надеется, что инициатива найдет
поддержку у соседей, и состоится
открытое обсуждение этой идеи.
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Mis tehtud, mis teoksil sotsiaalvaldkonnas
Järjekordne aasta hakkab
ümber saama ja jõuludeni on jäänud loetud
päevad. See on kiire aeg,
mil toimub aasta kokkuvõtmine ja uute plaanide
tegemine.
ANNELI SERT
ABIVALLAVANEM

T

uleb leida hetk, et korraks tagasi vaadata ja siis jälle edasi
minna, ikka uute eesmärkide
ja uute mõtetega.
Olen seda meelt, et meenutada tuleb eelkõige hääd ja positiivset, nõnda
saab suurema energia edasi tegutsemiseks.

Mis on meil sotsiaalala
meenutamisväärt ja mis ootab ees?

Uuele aastale mõeldes, teeb meele
rõõmsaks, et vallavolikogu otsustas
taastada avahooldustöötaja ametikoha. Avahoolduse eesmärk on paran-

dada klientide heaolu, toetades nende
toimetulekut kodudes. Tegemist igati
tänuväärse teenusega, mis võimaldab
vanuritel või inimestel, kellel on probleeme tervise või toimetulekuga, jääda
oma koju.
Me kõik teame, et seoses majandussurutisega olime eelnevatel aastatel sunnitud kokkuhoidu rakendama igas valdkonnas. Nii ei jäänud
puutumata ka sotsiaaltoetused. Kuid
abivajajate arv, kelle taotlusi rahuldatakse, on jäänud püsivaks. Nii arutab
sotsiaalhoolekandekomisjon igas kuus
ligi kahtsada taotlust. Sotsiaaltoetusi
makstakse väga erinevatel juhtudel ja
põhjustel - ravimite kompenseerimine, kütte kompenseerimine, õpilaste
sõidupiletite kompenseerimine jne.
Antud võimalused säilivad kindlasti
ka tuleval aastal.
Mööduva aasta positiivse poole
pealt saab ära tuua faktid, mis põhinevad Töötukassa andmetel. Töötus väheneb jätkuvalt – praegu on meil 138
töötut, see on pea poolevõrra vähem
kui aasta alguses. Töötuse määr on
4,2 % ja see on tunduvalt väiksem kui
Eesti keskmine näitaja ehk 7,3. Oma

roll selle juures on näiteks Laulasmaa
Spa taaskäivitamisel ja seeläbi toimunud tööpakkumised meie piirkonna
inimestele.
Rõõmsa alatooniga on samuti tõsiasi, et vastavalt sotsiaalministri otsusele on ka Keila valla sotsiaaltöö
paremaks korraldamiseks eraldatud
elektriauto Mitsubishi i-MiEV. Nõnda
võib siis loota, et tuleva aasta kevadel
vurab valla teedel üks igati keskkonnasõbralik masin, mis aitab meil elanikkonnale sotsiaaltransporditeenust
veelgi enam võimaldada.
Tuleviku peale vaadates on hea
teada, et Keilas tegutseva MTÜ Töötahe poolt on ellu kutsutud projekt
“Lääne-Harjumaa puuetega inimeste
tegevuskeskus“. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali heakskiidu ja rahastamise saanud
ning arengufaasis oleva projekti eesmärgiks on puuetega inimeste töökeskuse laiendamine ja päevakeskuse
loomine Keilasse, endisse Keila haigla
ruumidesse. Antud projekti koostööpartner on ka Keila vald ning seetõttu
loodame tagada lähitulevikus erivaja-

dustega inimestele paindlikuma ja hea
kvaliteediga sotsiaalteenuste kättesaadavuse.
Lootusrikas on fakt, et Keila vallas
on iive jätkuvalt stabiilne. Käesolevaks
hetkeks on meie valla elanikuks sellel
aastal sündinud 45 last. See näitaja aga
tähendab, et nõudlus lasteaiakohtade
järele suureneb veelgi. Võib kinnitada,
et lähiajal on plaanis ka sellele olukorrale leevendust tuua.
Edasi soovin öelda tänusõnad meie
koolide ja lasteaedade kasvatajatele-õpetajatele. Nimelt, tihtipeale just
tänu Teie tagasisidele saame oma töös
operatiivsed olla ehk kasutada varast
sekkumist selle asemel, et tegeleda nn.
tule kustutamisega. Sellist meetodit
nimetatakse sotsiaaltöös võrgustikutööks. Eeldatavasti mängib siin rolli
ka väikese kogukonna osa. Inimesed
ei ole niivõrd anonüümsed ning kõrvalseisja probleemi märkamisel püütakse koheselt leida lahendust.
Tahan julgustada igat valla elanikku, et kui te näete ja tunnete kedagi,
kes vajab abi, siis andke meile teada.
Abistamise eelduseks on tihtipeale
aga tõsiasi, et inimene peab end ise

tahtma aidata ja alles seejärel saavad
sekkuda kõrvalseisjad. Nii on tulemus
kõige tõhusam.

Mida toob aga jõuluootus endaga
kaasa?

Jõuluüritused said alguse 13. detsembril, mil Kloogaranna Noortelaagris toimus memme-taadi jõulupidu, kus sel aastal kultuuriprogrammi
sisustas superstaar Birgit Õigemeel.
Peolaua taha olid imelist jõuluhõngulist kontserdi kogunenud kuulama
üle saja eaka.
Valla paljulapselisi peresid oodatakse aga 17. detsembril Laulasmaa
Kooli saalis, kus antakse etendus Anne
Veesaare ja Tarvo Kralli poolt ning lubaduse külla tulla on andnud ka Jõuluvana isiklikult.
Nii nagu eelnevatel aastatel, on
venekeelne memme-taadi jõulupidu
uue aasta alguses, eesoleval aastal 10.
jaanuaril ja ikka Kloogaranna Noortelaagris.
Soovin Teile kõigile kaunist ja rahulikku Jõuluaega! Veel rohkem märkamist ja hoolivust üksteise suhtes
uuel aastal!

Karjaküla Sotsiaalkeskus sai 10-aastaseks
22. novembril 2001.a toimus Karjaküla Sotsiaalkeskuse avamine. Kümme aastat hiljem samal päeval peeti
sünnipäeva, kus klientidele ja nende lähedastele ning
headele koostööpartneritele ja sõpradele esines romanssidega Pärnu solist Toomas Kuter.
TIIU NETTAN

KARJAKÜLA SOTSIAALKESKUSEJUHATAJA
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omantiline õhtu koos koogisöömisega oli tänuks meeldiva koostöö, hoolimise ja mõistmise eest.
Endise lasteaiahoone põhjaliku
ümberehitamise kaudu on loodud
mugavad ja nõuetele vastavad tingimused klientide ööpäevaringseks
hooldamiseks ja põetamiseks. Kliente
on keskusel täna ligikaudu 50. Lisaks
kohalikele inimestele kasutavad teenuseid ka naaberomavalitsuste ja muude
Eestimaa paikade elanikud.
Möödunud kümne aastaga on välja kujunenud tavad ja traditsioonid,
nagu igakuised klientide sünnipäevade tähistamised kontserdi ja ühise
tordisöömisega, vaimulikud teenistused ja kohtumised kirikuõpetajaga,
kalendri- ja rahvuslike tähtpäevade
tähistamine, avatud uste päevad jaanipäeval ja jõulude ajal.
Igapäevastest tegevustest toimub
toolivõimlemine ja mälutreening, loetakse ette ajalehte ja arutatakse tähtsamaid päevasündmusi. Kord nädalas
toimub aktiivse kliendi eestvedamisel
laulutund.
Klientide toimetulekut toetab
20-liikmeline tubli ja töökas personal.

Töötajad on kinnistunud ja hooldustööd teevad selleks motiveeritud ja
koolitatud inimesed. Sotsiaaltööjuht
Katri Hein seisab hea klientide rahulolu eest ja suhtleb nende lähedastega.
Hooldustööjuht Tatjana Karpilo hoiab
silma peal klientide terviseprobleemidel.
Maja on paraja suuruse ja täituvusega, kus elutingimused on sarnased
kõigi mugavustega korteritüüpi kodudele. Pidevalt tegeleme elutingimuste
parandamisega, suurematest töödest
on põhjust välja tuua sauna renoveerimine ja küttesüsteemi ümberehitus.
Eesti riigi poolt eraldatud raha eest
valmisid just sünnipäeva eel maja rõdude ja katuseterrasside remonditööd.
Meie logol on päike kui elu, soojuse
ja lootuse sümbol. Oleme lootusrikkad
ja soovime jätkuvalt pakkuda klientidele professionaalset hooldusteenust,
avatud ja sõbralikku suhtumist, inimlikku mõistmist. Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg ja jõulud aeg, mil
tänuga mõtleme lähedastele ja tehtule.
Täname kõiki partnereid meeldiva ja
sõbraliku koostöö eest! Täname meie
kliente ja nende lähedasi, kes on leidnud tee meie ühiskodusse ja soovitanud oma lähedastel siia elama jääda.
Soovime kõigile tervist ja ilusat jõuluaega!

MART ARRAK
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Kultuurikeskuse sünnipäeva
puhul ilmub raamat
Üks aastaring on jälle lõppemas ning uus
kohe - kohe saabumas. Keila Kultuurikeskusel on olnud taas üks elamuste- ja
tööderikas aasta. Rõõmustame, et aktiivsest kultuuritööst on osa võtnud palju
Keila linna inimesi.
katrin sassi
keila kultuurikeskus

Veel selle aasta lõpus tähistab
Keila Kultuurikeskus maja 55.
juubelit, mille puhul on valmimas raamat „Killukesi Keila
kultuuriloost. Keila Kultuurikeskus 55“. Raamatu valmimist on oodatud pikalt. Kaante vahele on kokku pandud

killukesed Keila kultuurielust,
vaadatuna läbi kultuurimaja prisma. 55 aastat on ühele
asutusele pikk aeg. See on väärika maja lugu, kuhu on jäädvustatud nii praeguste kui ka
endiste isetegevuslaste - töötajate meenutusi, kuid ka nende
mälestusi, keda meie hulgas
enam pole. Suured tänud kõigile, kes on meid aidanud selle

raamatu koostamisel!
Raamatu esitlus toimub
koos juubelipeoga 29. detsembril Keila kultuurikeskuses. Kahjuks peame tõdema,
et kuna kõik soovijad korraga
majja ei mahu, siis on sellel
päeval kutsutud inimesed, kes
on seotud eelkõige raamatu
valmimisega, meie enda maja
kollektiivid ja head sõbrad kolleegid.
Kellel aga on huvi raamatu
vastu, siis juba uuest aastast
on seda võimalik endale Keila
Kultuurikeskusest soetada.
Soovime Teile kõigile kauneid jõule ja elamusterohket
uut aastat!

UUDIS

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
31. detsembril algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus, mis
lubab selgust luua paljudes tähtsates
küsimustes Eesti elanike kohta. Selleks,
et tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele vastamine igale Eesti
elanikule kohustuslik.
karin volmer
STATISTIKAAMET

„Loendusel osalemine on
tõepoolest kohustuslik. Ainult siis, kui meil on täpne ja
ajakohane statistika meeste
ja naiste arvust ning erineva
vanuse, hariduse ja elukutsega inimeste paiknemisest,
saame oma ühiskonnale seada mõistlikke tulevikusihte,“
rääkis Tallinna ringkonnajuht
Mare Kotka.
Vastused ainult
statistika tegemiseks
Ringkonnajuht Mare Kotka
teab, et kohalikud inimesed
on loenduse eel juba väga
põnevil – kui palju meid siis
ikkagi on. „Loendusel kogu-

tud andmed aitavad hiljem ju
vastata nii paljudele olulistele
küsimustele. Inimeste paiknemise järgi saab näiteks teada,
kas teede ja ühistranspordivõrk vastab inimeste vajadustele, milliste sotsiaalteenuste
järgi hakkab eri piirkondades
vajadus tekkima,“ tõi ringkonnajuht vaid mõned näited
selle kohta, miks loendus on
meile kõigile vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele
küsimustele vastamiseks on
vaja üksnes statistikat. See tähendab, et loendusel kogutud
isikuandmed on kaitstud ja
neid ei anta edasi kolmandatele osapooltele. Ka riigiasutustele mitte. „Rahvaloendusel
esitatud andmetest kellelegi
mingeid õiguslikke tagajärgi
küll kindlasti ei tule,“ ütles

Mare Kotka. „Neid andmeid
ei anta mitte kellelegi edasi ja
statistika tegemisel eraldatakse vastustest ka inimeste isikuandmed. Seega ei pea keegi
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused
või pensionimaksed. “

ka Statistikaameti infotelefonil 625 9100 või e-posti teel
aadressil klienditugi@stat.ee.
E-loenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel
kell 8–22, küsitlusloenduse
ajal veebruaris ja märtsis esmaspäevast reedeni kell 8–18.

Esimest korda saab
e-loendada
Selleks, et andmete kogumine
oleks kõigile võimalikult mugav, on loendajate käsutuses
sülearvutid ja päris esimest
korda võimalik end ka ise interneti teel loendada. „Rahvaloendus algabki 31. detsembril just e-loendusega, kus
terve kuu jooksul on võimalik
kõigile küsimustele vastata
internetis,“ rääkis ringkonnajuht Mare Kotka.
Interneti teel loendusel osalemiseks peab olema võimalus
kasutada arvutit ja internetti
ning veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub
ID-kaardi või internetipanga
kaudu. E-loenduse keskkonnas on olemas kõik vajalikud
juhendid ja abi saab küsida

Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei
soovi või jõua, võib oodata
rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist ja
teevad seda kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole kodus või
pole vastamiseks parim aeg,
jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega.
„Siis tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg,“ ütles ringkonnajuht.
Rahvaloendaja tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega
salli järgi. Tavapärase paberankeedi asemel märgivad nad
vastused sülearvutisse ja kunagi ei küsi inimestelt nende

LISAINFO
Rahva ja eluruumide
loendus 2011
• 31. detsember 2011: kõik
rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri
seisuga
• E-loendus: 31. detsember
2011 – 31. jaanuar 2012
• Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati
töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama
ei tule.
• Tulemusi avaldatakse
alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.

sissetulekut.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on leitav aadressil www.REL2011.
ee ning detsembrikuu jooksul
jõuavad kõikidesse postkastidesse ka loendust tutvustavad
voldikud.

Katked Johanna Lahesalu tööst “Killukesi Keilast”
Keila kahe ilmasõja vahelisel ajal
Ja veel ühte organisatsiooni tuleks
nimetada. See on Kaitseliit oma
paralleelorganisatsiooni Naiskodukaitsega. Nende šefluse alla kuulusid
noorteorganisatsioonid „kodutütred“
ja „Noored kotkad“. Erilist märkimisväärset tegevust Keilas ei toimunud.
Laskeharjutusi peeti metsa taga laskerajal, õppelaagritesse ja mõnikord
manöövritele sõideti kaugemale, kus
siis naiskodukaitsjad, kas omad või
võõrad, keetsid sõjaväe supikateldes

suppi või korraldasid einelaudu. Osa
naisi, kes olid lõpetanud samariitlaste
kursused (neid peeti siin kaks korda)
käisid kaasas esmaabiandjatena.
Naised korraldasid veel koosviibimisi,
lastele jõuluõhtuid, emadepäevi, võeti
ühiselt osa paraadidest jne.
Sissetulekuid saadi loteriidest.
15.detsembril 1929.leidis aset Keila
Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu maja
juurdeehituse – rahvamaja pidulik avamine. Aktuse avas Ühingu

esimees J.Berg-Grünfeldt, kõne pidas
Keila koguduse õpetaja A.Köögardal.
Aktuse lõpul esitas ühingu näitering
A.Kitzbergi „Neetud talu“.Tantsuks
mängis ühingu puhkpilliorkester
H.Kreitsfeldi (H.Kingu) juhatusel ja
Keila Laulu ja Muusika Seltsi keelpillikoor V.Enniku juhatusel.
Kohe pärast rahvamaja valmissaamist kolis Keila Rahvahariduse Seltsi
raamatukogu maja ülemisele korrusele avarasse ruumi. Seni kiratses

raamatukogu pritsimaja äärmiselt
kitsas einelaua ruumis. Selles raamatukoguruumis peeti mitmesuguseid
koosviibimisi, laulukoori harjutusi
ja O.Regastiku klaverikooli õpilaste
kontserte ning muid ettevõtmisi.
XVII teatmematerjali
kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht
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Lühidalt
Jagati infot tegevuskeskuse loomise kohta
6. detsembril toimus Keila
Sotsiaalkeskuses MTÜ Töötahe projekti „Lääne-Harjumaa
puuetega inimeste tegevuskeskus“ infopäev.
Projekti eesmärk on puuetega inimeste
töökeskuse
laiendamine ja päevakeskuse
loomine Keila, Pargi 30 (endine
Keila haigla) ruumidesse.
Projekti raames loodavasse
tegevuskeskusesse on oodatud töövõimetuspensionil olev
puudega inimene, kes ei leia
avatud tööturul endale sobiva
koormusega tööd, kuid kes tahab tööd teha.
Loodavas
päevakeskuses
on puudega inimesel võimalik
osaleda huviringides, loovtegevustes, samuti korraldatakse
ühisüritusi ja väljasõite. Olulisel
kohal on ka toimetulekuõpe,
mille eesmärk on toetada igapäevast toimetulekut, õpetada
lihtsaid majapidamistöid ja toiduvalmistamist.
Infopäeval esinesid Tallinnast Käo Täiskasvanute Päevakeskusest
sotsiaaltöötaja
Silvia Looveer ja muusikaterapeut Ingrid Floss. Tartust osales MTÜ Iseseisev elu juhataja
Maire Koppel. Infopäeval osales 28 inimest. Esindatud olid
puuetega inimesed, nende pereliikmed Keilast ja Paldiskist,
sotsiaaltöötajad Keila vallast ja
linnast ning Vasalemma, Nissi
ja Padise vallast. Samuti Haridus- ja kultuuriselts Läte, Lääne-Harjumaa Invaühing ja MTÜ
Töötahe töötajad.
Projekti rahastab EestiŠveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Edvi Rand, projektijuht

Tiimsport:
Male ja jalgpall
Keila Tiimsport sarja raames
toimusid eelmisel nädalal
võistlused võistkondlikus kiirmales. Osales 6 võistkonda ja
võib öelda, et hoolimata naisvõistleja puudumisest „Harju
Elekter“ võistkond tuli, nägi ja
võitis. Teise koha võitles välja
Lions klubi ja kolmandaks jäi
Glamox.
Peale maleturniiri on Tiimsport sarjas 25 punktiga kaksikjuhtimise võtnud „Linnakodaniku“ ja PKC võistkonnad. 22
punktiga järgnevad Glamox ja
Lions klubi. Järgmine meeskondlik võistlusala on 29. jaanuaril toimuv teateujumine.
Pühapäeval peeti Keila Tervisekeskuses avamäng ka kevadeni kestva jalgpalliturniiri l
ning avamängus pidasid pineva heitluse PKC ja Keila Kool.
Lõpusekunditel
karistuslöögist löödud värav päästis Keila
Koolile viigipunktid ning mängu lõppseisuks jäi 6:6.
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Uus tantsustuudio Keila
noortele
2010. aasta sügisest tegutseb Keilas noortepärane ja
kaasaegne Aili tantsustuudio.
mari härma
glow tantsija

Tantsutrennid alustasid edukat teekonda tagasihoidlikult
kolme grupiga (Kittys 8-10.a,
Skulls 11-13.a, Glow 17-20.a),
kuna aga tantsuhuvilisi oli rohkelt, tuli mõelda laienemisele.
Nii loodigi Aili Tantsustuudio.
Uutes Ohtu teel olevates
enda kujundatud ja renoveeritud ruumides mahub treenima rohkem noori, tänu millele alustasid sügisest tegevust
uued grupid Dolls (alates 2024.a), Eagles (poistegrupp) ja
kõige uuem grupp Stars (1416.a). Kokku käib tantsimas
ligi 100 noort.
Tantsugrupid on esinenud
kõikvõimalikel Keila sündmustel ja ka mujal. Viimati osaleti
edukalt Estraadi- ja Rahvaste
Tantsude Festivalil ning plaanis
on osa võtta ka Koolitantsust.
Tantsustuudio säravad esitused muudavad meeldejäävaks
Aili enda disainitud kostüümid, soengud ja meik, mis

koos rõõmsameelsete kavadega
moodustavad kaasakiskuva terviku. Grupid on leidnud endale
kindla vaatajaskonna. Glow’d
kutsutakse esinema firmapidudele ja sünnipäevadele ning
Dolls tegutseb Keila KK tantsutüdrukutena.
Tantsustuudio rajaja Aili
on Keilas sündinud ning tuntud tantsutreener, kelle töö ja
hobi on tantsimine milleta ei
ole tema sõnul võimalik elada.
Enne treenerikarjääri tantsis
Aili tantsugruppides S.A.N.,
Ester Hellermaa Tantsuagentuur, E.TA, Cathrine & the
Boys, Flash. Tegelenud on ta
ka klubitantsuga ja modernballetiga. Samuti koolitanud
end EFTE treenerite koolitusel

ja osalenud paljudel muudel
koolitustel, aeroobikaüritustel. Juhendanud gruppi “Stars”
ning töötanud showtantsu
treenerina Keila Tervisekeskuses. Lisaks tantsustuudio sajale
lapsele on tal endal neli last,
seega on ta eesukujuks kõigile
tüdrukutele, näidates, et suure
pere kõrvalt on võimalik olla
aktiivne ja elurõõmus ning nakatada oma säraga ümbritsevaid inimesi. Sellel õppeaastal
on juba grupid kõik täis, kuid
huvilistel tasub ikka pöörduda
stuudio poole, juhuks kui koht
vabaneb. Küll aga ootab Aili
Tantsustuudio oma perre energilist ja lastesõbralikku treenerit. Ühendust saab võtta: ailli@
hot.ee.

Lühidalt
Keila muusikakool mängis lustlikult klaverit
Keila muusikakooli õpilased
käisid 10. detsembril külas
Lasnamäe
muusikakoolil,
kus toimus klaverikonkurss
Lustlik klaver. Konkurss oli
tõesti väga lõbus ja formaadilt eriline, kuna ühendas endas kaht erinevat konkurssi.
Juba kevadel kuulutati välja
võistlus alles õppivatele heliloojatele, et valida noorte autorite loomingu hulgast välja
klaveriõpilastele kohustuslikud konkursipalad. Sügisel oli
aeg klaveripalade saak kokku koguda ning see osutus
päris kopsakaks. G. Otsa nim
muusikakooli, H. Elleri nimelise muusikakooli ning Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia
kompositsioonitudengid kirjutasid lastele vahvaid eakohasid palu, millest žürii sobivaimad välja valis.
Siis oli klaveriõpilastel
aeg uudisloomingut õppima
hakata. Keila Muusikakoolist osalesid konkursil Lustlik
klaver Leena-Lovisa Viigisalu
(II kl, õp Riine Pajusaar) ja
Karl Reimand (V kl, õp Tiina
Kalvet). Leena-Lovisa tuli
koju II kohaga, Karl I kohaga.
Karl pälvis ka helilooja Marili
Tomingase eripreemia pala
„Õhupall“ parima esituse
eest.
Lustliku klaver pani laste
silmad särama ja ning näitas taas, et pilli mängida on
vahva!
Riine Pajusaar
Keila muusikakooli klaveriõpetaja

Tervisekeskuses
tutvustatakse taipoksi

sport

Väikesed judokad alustasid
edukalt oma võistlusteed
MERLE REIMER
SK OOKAMI

Keila kõige nooremad judokad
alustasid edukalt oma võistlusteed läinud pühapäeval,
kui Sisekaitseakadeemia spordihoones Tallinnas toimus SK
Ookami lahtiste meistrivõistluste Hundu Cup - esimene
etapp 4-9 - aastastele lastele.
Osadel oli see juba teine
või kolmas võistlus, kuid suuremal osal alles elu esimene.
Kõige pisemad võistlesid kogu
hingega, hinnatav oli nende
julgus võistlema tulla ja vapralt maadelda. Kokkuvõttes sai
Keila Ookami ka ühe pronksmedali.

Oli palju hirmu ja ka veidi
pisaraid, kuid kõik võistlejad
lõpetasid rahulolevalt ja olid
võistluste lõpus rõõmu täis.
Veidi vanematel ja kogenumatel judokatel, kes juba pikemalt
trennis käinud, õnnestus koju
tuua 5 medalit: üks kuldne,
kaks hõbedast ja kaks pronksikarva.
Jätkame kõvade treeningutega ja mõne kuu pärast oleme
taas võistlustel.
Päev varem osalesid Keila
Ookami judokad ka Toni Judokooli korraldatud turniiril Kiddo Judo Shiai-2 kuni 11-aastastele lastele, kus samuti esineti
hästi ja tuldi koju ühe kuld- ja
ühe pronksmedaliga.

INFO
Kuna uusi huvilisi on palju,
avame taas Rukkilille lasteaias Keilas väikelaste judorühma. Trenni on oodatud
kõik 3-5 - aastased lapsed.
Trennis mängime, arendame koordinatsiooni ja
harjutame distsipliini. Treeningud hakkavad toimuma
esmaspäeviti 17.00-17.50 ja
neljapäeviti 16.30-17.20.
Esimene treening toimub
esmaspäeval, 9.jaanuaril.
Huvi korral saab lisainfot treener Merlelt tel.
55648882 või merle@
ookami.ee.

17. detsembril toimub Keila Tervisekeskuses taipoksi
üritus Team Moisat Fightshow. Sündmuse korraldaja
ja Team Moisar eestvedaja Mirkko Moisari sõnul on
fightshow eesmärk tutvustada kohalike elanikele taipoksi.
„Keilas on taipoksi harrastajaid väga palju. Fightshowga
soovime selgitada, mis spordialaga on tegemist ning
kummutada taiposkiga seotud eksiarvamusi,“ selgitas
Mirkko Moisar.
Fightshowle on oodatud
igas vanuses pealtvaatajad.
Hommikuses võistluses näeb
amatöörvõitlejaid, kes on
alles alustanud taipoksi treeningutega ja saavad esimesi
võistluskogemusi. Amatöörvõistlejad kannavad erinevaid kaitsmeid ning kiivrit.
Õhtusel profivõistlusel näeb
edasjõudnuid, kes alaga juba
aastaid tegelenud. Erinevalt
alustavatest sportlastest ei
ole edasijõudnutel kaitsmeid
ning võistlusel kasutatakse vaid kindaid. Õhtusest
võistlusest võtab osa Team
Moisari esivõitleja keilakas
Markko Moisar.
Team Moisar Fightshow
algab kell 12.00.

Pildil võidukas teatenelik

SPORT

Keila Koolile kaks
esikohta Harjumaa
koolidevahelistel
Sirje tasso

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

Harjumaa koolide teateujumisvõistkonnad kogunesid 2.
detsembril 2011
Keila Tervisekeskusesse,et
selgitada välja kiiremad teateujumisvõistkonnad
maakonnas. Kohal olid 12 kooli
võistkonnad, kes pidid läbima
4x50m. Võistluse avasid kõige
nooremd, kuni 5. klassi tüdrukud. Keila Kooli tüdrukud
osutusid kõige kiiremateks
ning autasuks pandi neile kaela kuldmedalid. Võistkonda
kuulusid Andera Laavits, Kerli
Viidas, Hanna Kotri ja Catriin
Paet.
Seejärel asusid võistlustulle kõige nooremate poiste
võistkonnad. Ka siin osutusid kiiremateks Keila Kooli
poisid. Võistkonda kuulusid
Oskar Kleinson, Sander Rink,

Emil Arusalu ja Jan-Gregor
Maasalu. Gümnaasiumiastme
poiste võistlus oli pingeline ja
tulemuseks teine koht.
Võistkonda kuulusid Daniel Sei, Steven Siidirätsep, Jaak
Peterson ja Riho Tammearu.
III koha ja pronksmedalid
said 6-7.klassi noormehed.
Võistkonda kuulusid: Matis
Hiie, Joosep Raud, Kiisa Frank
ja Margo Valk.
Napilt jäid medalitest ilma
8-9. klassi poisid. Keila Kooli
kaheksast võistkonnast neli
võitsid medalid ning koolide
üldarvestuses saavutasime III
koha.
Täname kõiki kehalise
kasvatuse õpetajaid, kes aitasid võistkondi kokku seada!
Suured tänud treener Kersti Rahamäele,kelle tubli töö
tulemusena kõige nooremad
ujujad jõudsid kuldsete medaliteni!

huvitav

„Aasta Jälg“
laureaadid selgunud
maret lepiksaar
keila avatud noortekeskus

Neljapäevasel tunnustusüritusel Keila Avatud Noortekeskuses anti auhinnad „Keila
Jälg“ 2011 laureaatidele.
Aasta Jälg 2011
laureaadid on:
Aasta vabatahtlik noor:
Kadri-Ann Rannamets
Tegus noorteorganisatsioon:
Lehepoiss Keko
Noor algataja: Liisa Nurmela
Töömalevlane:
Martin Mannov
Aktiivne noor: Erik Ehrbach

Täname kõiki kandidaate,
nende esitajaid ja kõiki, kes
tunnustusüritusele
„Aasta
Jälg“ 2011 oma panuse andsid.
Žüriisse kuulusid 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) ja Marge-Elin
Roose (Keila Kultuurikeskus).
Täname toetajaid: Hole in
One, Lõõgastuskeskus Püramiid, Ilusalong Belle, Keila
Tervisekeskus.

Kuulutused

Reede, 16.12.2011 • Nr 45 (195)

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

10€. Piletid müügil Piletilevi
müügipunktides ja Keila Kultuurikeskuses
Keila Miikaeli kirik
KEILA KOOLI JÕULUKONTSERT
20. detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
ALGKOOLI JÕULUKONTSERT
22. detsember kell 10.00
Keila Miikaeli kirik
JÕULUKONTSERT
26. detsember kell 16.00
Keila Uusapostlik kirik

teater

„ELU KEHRA TEHASE
KORSTNA ALL“
11. detsember – 22. aprill
Harjumaa Muuseum
AHTO LAADOGA MAALID
26. november – 20. detsember
Keila Kultuurikeskus

kontsert

“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

MUUSIKAKOOLI JÕULUKONTSERT
16. detsember kell 18.00
Keila Muusikakool

sport

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
NOORKUU 15. JÕULUKONTSERT
Külaline Rosanna Lints
18. detsember kell 19.00 Pilet:

„FIGHTSHOW“ TAIPOKSIS
18. detsember kell 12.00
Keila Tervisekeskus

muud üritused
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 täiskasva-

nuga.
Haapsalu mnt 31, Keila.
Lisainfo www.hiirekese.ee

Kuulutused
KINNISVARA

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

Müüa 1-toaline korter Keila kesklinnas. Üldpind 32m2
- avatud köök-elutuba (16m2),
magamistuba (9m2), wc ja
vannituba eraldi. Aknad vahetatud, turvauks, trepikoda lukus.Toimiv ühistu. Hubane kodu
ootab uut omanikku. Müügiga
on kiire!Tel.5057206.

Advendiaja 4. pühapäev
18. detsember kell 11.00
Perejumalateenistus
Keila Miikaeli kirik

Müüa 1 toaline korter Vasara tn 10, 31,2m2, hind 19 900.
Meelis Kukk, A4 Kinnisvara,
56909770, meelis@a4kv.ee.

kogudus

töö

Jõuluõhtu
jumalateenistused
24. detsember kell 16.00
Laulab koguduse seeniorite
segakoor
Kell 18.00 laulab koguduse
segakoor „Miikael“
Keila Miikaeli kirik

Otsin lapsehoidjat 3a (ja
vajadusel, et hoidmine lihtsam
oleks 7a) tüdrukule alates 7.30
- 14.00. tel 55545279 .

1. Jõulupüha
25. detsember kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Laulab meeskoor Runo
Keila Miikaeli kirik

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

Vana-aasta jumalateenistus
31. detsember kell 18.00
Keila Miikaeli kirik
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 Baptistikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10
Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10
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ost/müük

Küttepuude müük Keilas:
saetud lõhutud toores lepp ja
kask, pikkused 30, 40 ja 50 cm.
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb
Langetame pea

Ilme Tamme
mälestuseks ning avaldame
kaastunnet Andrusele ema ja
Õiele õe kaotuse puhul
Lia, vennatütar Tiina ja
Aime peredega

Kuiv lepp võrgus 30cm. Keilas
tasuta kojuvedu. Tel: 5033119.
Tellimine ja info E-R 10:0017:00.

Küttepuud: kask - 40€ rm.
transport alates 10rm tasuta.
Tel. 5062645.

teenus
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel. 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
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.
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 küttepuud lapp, kask,
kuusk, mänd, saar. Keila piirkonnas transport hinna sees.
Tel. 59063872.

Aeg peatub, kuid mälestus jääb
Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud

Ilme Tamme
02.08.1939 – 08.12.2011

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.
Pakun raamatupidamisteenust väikefirmadele. Hinnad
soodsad ja paindlikud. aili@agkapital.ee; tel. 5020047.
Ehtne joulupukki otse Soomest ootab teie küllakutset!
Oskab ka eesti keelt. Kontakt:
Piret Korhonen 58310855 piret.korhonen@gmail.com
Jõuluvana ootab küllakutset. Võta ühendust tel. 5221163,
maret@kultuuriguruu.ee, www.
kultuuriguru.ee.

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...
Kallis Reimo
Meie sügav kaastunne

ISA

kaotuse puhul
Leinavad
Poeg perega ja õde

Kruusa põigu sõbrad

Uinus igavesele unele

Meta Sillat
Avaldame kaastunnet tütre Tiiu
perele ja tütretütre Pille perele
Naabrid: Keller, Tomps,
Tamsalu, Vain, Matros,
Erdmann ja Mare

LUGUPEETUD KEILA LINNA
EAKAD ELANIKUD!

Doonoripäev Keilas detsembrikuus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab
Keilas doonoripäeva neljapäeval, 22. detsembril
kell 10.00–15.30 Keila Tervisekeskuses
(Paldiski mnt 17, Keila).

Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja
isikukoodiga isikut tõendav dokument.

Sina saad aidata!

OLETE LAHKESTI PALUTUD
JÕULUÜRITUSELE,
mis toimub 20. detsembril
k.a. algusega
kell 14.00 KEILA KULTUURIKESKUSES.
Kohvilaud, kontsert
mõnusas jõulumeeleolus.
Keila Linnavalitsus

PUUETEGA LASTE
JÕULUPIDU TOIMUB
18. DETSEMBRIL,
KELL 11.30
KEILA
SOTSIAALKESKUSES
( Keskväljak 17)
ÜRITUS ON
KUTSETEGA
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Reklaam

30.dets kell 20:00

Maeru Trahteri
aastalõpudisko!
Palju häid joogi ja söögi pakkumisi.
NB! Kõigi peoliste
vahel läheb loosi

"Romantiline õhtusöök kahele"
(väärtuses 30 €)
Broneeri laud tel: 6 713 399
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Rossi Sepaäri OÜ
pakub tööd

KÄSISEPALE
Töökoht Keilas.
CV saata e-postile:
info@ross.ee

Kauplus

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

PAKUME PÜHADEKS KÜLMALE LAUALE
ERINEVAID SUUPISTEID JA SALATEID

Vajalik eelnev metallitöö
kogemus.Vajadusel
väljaõpe kohapeal.

SOODSALT
MOODSAKS

Tellimusköögid

Usin-TR OÜ katab
Teie pühadelaua!

Keskväljak 12A
E – R 10.00 – 18.00
L 10.00 – 16.00

Kaasa saate osta soojalt seapraadi, verivorsti,
hapukapsaid ja kartuleid

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

Harmet OÜ otsib
Tutermaa tehase
meeskonda:

Sooviavaldus ja CV saada

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

või tulles kohale 10.012012 kell 16.00 Keila Kooli aeroobikasaali.

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

Tehase 1,
Keila (Terko hoov)

www.usin.ee

SISSY ILUSALONG
Teeme ruumi uuele sarjale!

Tantsu algõpe, aeroobne ja lihastreening, koordinatsioon, painduvus,
rütmitunnetus; showtants. Lisaks tantsule stilistika, lavalise liikumise
jms koolitused. Trennid 2 korda nädalas, maksumusega 18 eur/kuu.

Info ja registreerimine: Mari-Liis tel. 53770604, mariliiskinnas@hotmail.com

Kauplus avatud
24. ja 31. detsembril 10.00 -15.00
Usin-TR OÜ soovib oma klientidele
häid pühi ja külluslikku pidulauda!

EHITAJAT

Alustab treeninguid Keila
Koolis 10. jaanuaril 2012

Õpperühmad: lasteaialapsed (alates kolmandast eluaastast), 1.-2. klass,
4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasiumiõpilased (või kuni 24. eluaastani).

Telli soovitud kaup ette!
www.usin.ee või telefonil 6780234

VEO- ja
KOLIMISTEENUS
Teenindame 7
päeva nädalas

TIGI ja Schwarzkopf
hooldus- ja viimistlustooted -15%
Keskväljak 11, Keila. Linnavalitsuse maja
tel: 6 045 037

www.sissy.ee

Keila Linnavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi Keila Lasteaed Vikerkaar

DIREKTORI
vabale ametikohale.
Kandideerijatele esitatavad nõuded:
- vastavus koolieelse lasteasutuse direktorile haridusministri
26. augusti 2002 määruses nr 65 “Pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele
- eesti keele oskus kõrgtasemel
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus
- analüüsi- ja planeerimisvõime
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus

19.12

Keila Selver
17:00

Konkursil osalemiseks esitada avaldus, elulookirjeldus
(sh töö- või teenistuskäik), ametikohale esitatud nõuetele
vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning essee
+lasteaia arenguvõimaluste ja/või visioon lasteaia tegevuse kohta.
Avaldus koos dokumentidega palume esitada hiljemalt 16. jaanuaril
2012 Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608, või
elektronposti aadressile klv@keila.ee, märgusõna “ konkurss”.
Lisainfo telefonil 67 90 709 või elektronposti aadressil
terje.rammel@keila.ee

SELVERI TIBU KUTSUB TEID KÕIKI JÕULUPEOLE JÕULUVANAGA KOHTUMA! LOEME
LUULETUSI JA PANEME KOKKU PUZZLESID, ARVAME ÄRA JÕULUVANA KINGIKOTI
KINGITUSI JA VEERETAME TÄRINGUT, LAULAME LAULE JA MEISTERDAME. JAGAME
KÕIGILE ÕHUPALLE JA KOMME. MEISTERDA ISE KUUSEEHE JA TOO SEE JÕULUPEOL
TIBU KÄTTE! IGALE KUUSEEHTE MEISTERDAJALE ON KINGITUS. KOHTUMISENI SELVERIS!

