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99,9% Keilast on
kaetud ühisveevärgi
ja kanalisatsiooniga
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2009. a. linnaeelarve
põhirõhk on haridusel
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Toetuste
saamise
tingimused
muutuvad

Häid pühi!

Alates 1. jaanuarist hakkavad kehtima muudatused
sotsiaaltoetuste maksmise
korras, peamised muutused on seotud hooldajatoetuse, koolitransporditoetuse ning sünnitoetuse
ja koolitoetuse maksmise
tingimustega.
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Jõuluilu leitud
Paar nädalat tagasi linnavalitsuse poolt välja kuulutatud jõuluilu konkurss
on jõudnud lõpule. Kaunilt
kujundatud koduaedasid
leiab, kuid asutused on
jõulukaunistamisel jäänud
tagasihoidlikuks.

lk 3

lk 3

Foto: kadi kroon
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Kaardimängu Magic
maailmameistrivõistlustel saavutas keilakas
4.koha
lk 6
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Kaks SOS lasteküla
tüdrukut avaldasid plaadi
jõululauludega
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

lugejaga vestleb

Käes on jõulupühad. Rahulik ja ilus aeg. Aeg, mil inimesed on sõbralikumad ning mil on veidi aega järele mõelda
ning teisi tähele panna.

Lapsepõlves tekib
inimesel üks periood,
mil ta peaaegu iga asja
peale küsib: „Miks?“

Leidke aega Jõulud – küsimuste aeg?

Tähele panemine ei seisne vaid sõprade ja sugulaste
külastamises, nendele viidavate kinkide hulgas ja maksumuses. Pigem on oluline leida aega. Aega, mida alati kipub
väheks jääma.
Vähemalt kord aastas võiks leida aega teiste jaoks,
leida hetk, mil mõelda asjadele, millele muidu ei mõtle,
panna tähele seda, mida muidu ei vaata.
Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots soovib siin
kõrval, et inimesed tahaksid ja oskaksid küsida elu suuri ja
tähtsaid küsimusi. Mina soovin lisaks seda, et me oskaksime ja tahaksime tähele panna ka väikeseid asju. Üles
korjatud kinnast, sõbralikku teenindajat, hoolega paigutatud jõulukaunistusi, head sõna ja naeratust.
Järgmine Keila Leht ilmub 9. jaanuaril.
Ilusaid pühi ja aastavahetust kõigile!

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

marek roots

KEILA MIIKAELI KOGUDUSE ÕPETAJA

Kogu übritsev maailm on
lapsele veel nii imeline ja uus.
Mõnele taolisele lapseküsimusele on emal-isal lihtne vastata, kuid tihtipeale venib küsimuste rida sedavõrd pikaks,
et võimalikud vastused saavad
lihtsalt otsa. Üks vanemate
nõutuse põhjus võib olla aga
seegi, et oleme ise unustanud
oskuse ja innukuse küsida –
imestada ja imetleda. Maailm
meie ümber on justkui liiga argine, maine ja tavaline. Pealegi
nõuab küsimine ning vastuste
otsimine enese alandamist,
mõttepingutust ja aega. Aega,
mida meil alati napib ja mille
puudumise üle oleme seltskonnas isegi uhked. Ometi ei
sooviks vist keegi meist jõuda
seisundini, kus imestamise ja
küsimise asemele astub vaimne loidus, ükskõiksus või mis
veel hullem: petlik arusaam, et
teame juba piisavalt ega vaja
enam midagi uut.
Taaskord on kätte jõudnud
jõulupühad. Kirikud täituvad
inimestega, kõlavad tuttavad
laulud ning jõululugu,
mida Eestiski loetud juba
aastasadu. Jõuluevangeelium Jeesuse sünnist on
paljudele üdini tuttav.
Kas selles leidub meie
jaoks midagi, mis ärgitaks
täiesti uutmoodi küsima? Või
on jõulusündmus nagu lastelugu, millele oleks rumal ja asjatu tõsiseid küsimusi esitada?
Kummatigi tunnevad paljud, et
jõulud ei saa olla vaid ostmise,

müümise, söömise ja joomise
püha. Mitmed aimavad iidses
Petlemma loos mingit sügavamat, tähendusrikkamat ja
kõikjaleulatuvat mõtet. Mõtet,
mis annab jõuludele igavikulise ja kustutamatu väärtuse.
Vanas kiriku lauluraamatus leidub mitmel pool kaunis mõte, mis kutsub
meid üles „minema
vaimus Petlemma“
– esimesele jõuluööle. Kas meie,
suureks kasvanud inimesed,
suudame ette
võtta taolist ajarännakut? Või
jääb see üksnes meie
laste ja
lastelaste
pärusmaaks?
Õnneks
o n

maailmas olukordi, kus
ka täiskasvanu võib

saada parimas mõttes lapseks.
See juhtub siis, kui kohtume
millegi väga võimsa ja enneolematuga. Üks maailma imedest
on Kanada ja Ameerika piiril
asuv Niagara juga. Inimene, kes näeb esimest
korda seda suurejoonelist veemängu
ja –möllu, imestab ja imetleb
nagu
laps.
Kirjanik
Antoine de
Saint-Exupery jutustab raamatus
“Inimeste
maa”

episoodi
araablastest, kellele näidati
Prantsus-

maal üht mürisevat koske. Mehed, kes olid terve oma senise
elu viibinud kõrbe tingimustes
ja mõistsid hästi vee hinda, ei
uskunud oma silmi. Kui araablaste giid kutsus neid edasi
minema, keeldusid mehed.
„Miks?“, päris giid nõutult.
„Me ootame, millal see lõpeb!“, tuli vastus. Mehed usukusid, et Jumal kahetseb ruttu
niisugust hullumeelset raiskamist ja paneb vee seisma.
Kahjuks mõtlevad täna paljud Jumalast umbes samuti.
Võib olla kunagi oligi Jumal
olemas ja ilmus Petlemmas,
Juudamaal. Aga kui palju aastaid ja ajastuid on sellest möödas! Ei, tänasesse päeva, minu
ellu ei suuda enam ulatuda
see, mida kunagi nimetati Jumalaks.
Ometi kutsuvad kiriku avatud uksed jõulude ajal igaüht
tulema, vaatama, küsima,
imestama. Ajarännak Petlemma Jeesuse sõime juurde on
võimalik! Kaegu igaüks ise,
et Jumala helduse allikad
pole kuivanud, vaid voolavad tänagi iga uskuja ellu,
tuues kaasa rahu ja õnnistust.
Head Keila linna
elanikud! Ma soovin
südamest, et jõululugu ilmuks meile
millegi nii suurena, et muutume
selle ees taas imestavateks lasteks.
Soovin, et tahaksime ja oskaksime jälle küsida
elu suuri ja tähtsaid küsimusi. Küsimusi, millele vastust leides
näeme maailma ja elu uue
pilguga ning mõistame ka ise
vastata oma järglastele.

Nädal piltides

Keilat külastas Malta linna Dingli linnapea
Ian Borg

Keila nädalaleht

Foto: doris matteus

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

Tara Selveri parkla ja Põhja tn majade vahel ei Fotod: kadi kroon
ole mõeldud üle ronimiseks. Poe külastajatel palume kasutada ikka kõnniteed
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila algkooli lapsed esinesid Keila hooldushaiglas jõulukontserdiga
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto:erakogu

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila linna 2009. aasta eelarve
pearõhk on haridusel

Teist aastat jõudis Keila linnavolikogu
järgmise aasta linnaeelarve vastuvõtmiseni juba enne aasta algust – teisipäevasel volikogu istungil kinnitati linna tegevussuunad ning kulutused 2009. aastaks.
doris matteus

KEILA LINNAVOLIKOGU ASEESIMEES
RAHANDUSKOMISJONI ESIMEES

Järgmise aasta eelarvet võib
iseloomustada sõnaga konservatiivne. Üksikisiku tulumaksu laekumist kavandatakse
küll 5% suuremana kui sel
aastal, kuid võrreldes eelnevate aastatega on tegemist väikese kasvuga. Tõsi, Rahandusministeeriumi majandusprognoose jälgides võib jõuda seisukohale, et tegemist on kõigest hoolimata üleliigse optimismiga. Siiski tuleb meeles
pidada, et kohaliku omavalitsuse eelarvesse jõudev füüsilise isiku tulumaks ei sõltu vaid
iga üksiku linnakodaniku palgast ning sellelt laekuvast
maksust, vaid ka maksumaksjate üldarvust. Kuna Keila elanike arv on võrreldes 2008.
aasta algusega suurenenud,
siis ei ole alust pidada kavandatavat kasvu ülepaisutatuks.
Tuletan siinkohal meelde ka

asjaolu, et juhul kui aasta lõpus selgub, et tekib eelarve
ülejääk, ei tähenda see mitte
alati kulude kokkuhoidu. Tähendab enamasti hoopis seda,
et linnale olulised investeeringud jäid tegemata. Küll aga on
tänasel päeval, mil ükski prognoos ei ole kindlalt teisest täpsem ning maksutulu laekumist
on kõige täpsem ennustada
pendli abil, oluline silmas pidada, et ei paisuks linnavalitsemise kulud.
Kulude juures on tähelepanuväärivaim, et kui 2008. aastal oli kahtlemata prioriteetseks valdkonnaks teed ja
tänavad (uue ilme said paljud
tänavad, sealhulgas Haapsalu
maantee ning Kruusa tänav),
siis 2009. aastal nihkub põhirõhk „asfaldilt ajudele“. Prioriteet on haridus. Selle valdkonna kulude osatähtsus eelarve
omatuludest on järgmisel aastal juba 39%. Hariduse alla
kuuluvad nii koolid kui ka las-

teaiad. Garanteeritakse lasteaiapedagoogide töötasu kasv,
võrreldes eelmise aastaga kulub üle kahe korra enam raha
lasteaiateenuse ostmiseks sügisel tegevust alustanud Rukkilille lasteaiast. Koolide osas
tuleneb kulude suurenemine
eeskätt kooli ehituseks võetavate laenude teenindamisest.
Linna valitsemise kulude
tõusu ei ole kavandatud. Töötasufond küll kasvab veidi,
kuid majanduskulud kavandatakse väiksemana kui 2008.
aastal.
Tõsi, 2008. aastal anti osa
linnavalitsemise funktsioonidest üle sihtasutustele ning
eeskätt Keila Hariduse sihtasutusele, kuid kindlasti ei ole
mõistlik oodata sellest sammust kiiret kokkuhoidu. Sihtasutuste asutamise esmärgiks
on küll efektiivsuse kasv ning
kulude kokkuhoid, kuid tegelikku tulemust ei saa oodata
kohe, vaid vaadata tuleb kaugemale tulevikku.
Suurenenud on linna laenukoormus, ulatudes aasta algul
53,5 miljoni kroonini, mis
moodustab 40% omatuludest.
Sellest tulenevalt suureneb ka

laenude teenindamise kulu.
Laenukoormuse tõusu peamiseks allikaks on nn Paldiski
soojalaen, mille Riigikohus
2007. aasta oktoobris Keila
linnalt välja mõistis.
Sel aastal alustati noorte
huvitegevuse toetamist pearaha põhimõtte alusel. Kogu huvitegevuseks on 2009. aastaks
kavandatud 3,45 miljonit krooni, mis on 300 000 krooni võrra rohkem kui eelmisel aastal.
Kindlasti väärivad käsitlemist kavandatavad investeeringud. Investeeringute maht
kokku on 2009. aastal 15,5

miljonit krooni, millest 11,5
miljonit krooni moodustavad
linnamajanduse investeeringud. Muude valdkondade investeeringute – Miki ja Sipsiku
lasteaed, staadion - kavandamisel on lähtutud põhimõttest, et oleks võimalik toetuse
taotlemisel katta omaosalus.
Tänases olukorras on eeskätt oluline, et isegi kui saab
tõeks kõige pessimistlikum
stsenaarium ning omatulud
vähenevad kriitiliselt, on linnal
piisavalt paindlikkust, et keskenduda põhilisele ning seatud
prioriteedid ellu viia.

uudis

Jõuluilu on, kuid napilt
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Keila linn on jõulukaunistuste poolest ülejäänud Eestiga võrdsel tasemel. Kaunilt
kujundatud koduaedasid leiab,
asutused ja kauplused oma
jõulukujundustes tagasihoidlikud.
Keila Linnavalitsuse algatatud jõulukaunistuste konkursil
tunnustatakse jõulukaunistuste eest Hommiku 3 asuva eramut. Ära märgiti ka Koidu 56a,
Koidu 7, Koidu 72 ning Uus
tänav 20 ja 22 eramud.
Asutuste ettevõtete ning
vaateakente kategoorias oli
kaunima üldpildiga Protten
F.S.C. hoone ja kauplus Paldis-

ki maantee 21. Väheste kaunistuste, kuid hea lahendusega
paistis silma Harjumaa Muuseum. Lasteaedade-koolide kategoorias tunnustatakse Vikerkaare lasteaeda, mille kõikidel
akendel kordub kaunis inglimotiiv, mida täiendavad laste
tehtud paberist jõuluehted.
Kaunistatud on ka Rõõmu
kaubamaja sissepääs.
Konkursil hinnati avalikku
linnaruumi eksponeeritud jõuluteemalise kujundusega vaateaknaid, hooneid ja nende
ümbrust. Eraldi kategooriates
hinnati vaateaknaid, ettevõtteid ja asutusi, elamuid ning
lasteaedasid ja koole.
Eelmisel nädala õhtutundidel sõitsid linnaarhitekt Kaire

Jõuluehteis Viljandi

Koitne ja linnaaednik Inge Angerjas läbi kümmekond Eesti
väikelinna ja leidsid, et jõulukaunistuste tase on väga erinev. Mõni linn on kujundatud
suurejooneliselt ja maitsekalt,
samas teises linnas on kaunistused juhuslikud ja üldmulje
vaatamata üksikutele huvitavatele elementidele nadi. Lõuna-Eestis viibides tasub tingimata
vaadata
Põlva
jõulukaunistusi.
Kaunis on ka Otepää koos
Pühajärve kompleksiga. Kaunis jõuluehtes on ka Tartu ja
Viljandi linn.
Keila kesklinn on omasuguste linnadega võrreldes heal
tasemel, kuid täiendamist vääriv.
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Lühidalt
Keila Algkooli õpetaja Pilvi
Kula pälvis riikliku preemia
Pilvi Kula osales üliõpilaste
teadustööde 2008. aasta riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas
doktoriõppe üliõpilaste astmes,
kus pälvis III preemia. Konkursitööks oli “Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku
iseärasused koolis”.
„Kui samateemaline doktoritöö oli Tallinna Ülikoolis edukalt kaitstud, ei tahtnud seda
lihtsalt riiulile seisma jätta,“
põhjendas Pilvi Kula oma konkursil osalemist.
Oma doktoritöös uuris Pilvi
Kula vasakukäeliste laste toimetulekut koolis. „Uuringust
selgus, et õpetajate hinnangul
esines olenemata koolist või
klassitüübist
vasakukäelistel
lastel kõige rohkem raskusi
kirjutama õppimisel. Kirjutamisraskused tulenevad vasakukäeliste laste füsioloogilisest
eripärast, sest traditsiooniline
kirjutamine ei arvesta vasakukäeliste laste liigutuste sooritamise loomupärasust ja kirjutamise suunda,“ selgitas Pilvi
Kula.
Põhilise järeldusena tõi Pilvi
Kula välja selle, et vasakukäelisus ei ole takistuseks edukaks
toimetulekuks koolis, kui lapse
tugevaid ja nõrku külgi on varakult märgatud ja nende arendamist teadlikult suunatud.
„Vasakukäelistele lastele tuleb
algklassides anda rohkem aega
kirjutamisoskuse ja –vilumuse omandamiseks,“ lisas Pilvi
Kula.
Pilvi Kula tunnistas, et tal
on väga hea meel, et vasakukäelisuse teema on äratanud
paljudes õpetajates ja üliõpilastes tähelepanu. „Vasakuäelisi ei sunnita ümber õppima ja
loodetavasti kasvab õpetajate
teadlikkus vasakukäeliste laste
õpetamisel,“ tõi Pilvi Kula välja peamise argumendi, miks
konkursil osalemine ennast ära
tasus.
„Mulle isiklikult tähendas
riiklik preemia, et tehtud töö
leidis tunnustust, samas annab tehtud töö võimaluse oma
tööd võrrelda teiste teadustöödega,“ lisas Kula.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

49.90

44.90

34.90
74.40kg

11.01- 13.01
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Sünnitoetuse saamiseks peab olema Keila
elanik 1. jaanuaril
Alates 1. jaanuarist hakkavad kehtima muudatused sotsiaaltoetuste maksmise korras,
peamised muutused on seotud
hooldajatoetuse, koolitransporditoetuse ning sünnitoetuse ja koolitoetuse maksmise
tingimustega.
Muudatuste vajaduse tingisid senikehtinud määruse
rakendamisel esile kerkinud
probleemid ja vajadused, samuti 1. jaanuaril 2009. aastal
jõustuvad Sotsiaalhoolekande
seaduse muudatused.
Linnakodanikule
ilmselt
kõige enam huvi pakkuv muudatus puudutab esmakordselt
kooli mineva lapse toetust ning
sünnitoetust. Nimelt peab
alates 2009. aastast nende
toetuste saamiseks üks lapsevanematest olema Keila linna
elanik vähemalt jooksva aasta
1. jaanuarist. Täna kehtivas
määruseks pidi nende toetuste
saamiseks olema lapsevanem
elanud Keila linnas vähemalt
ühe aasta.
Muudatus toimus ka koolitranspordi toetuse osas. Nimelt laieneb koolitranspordi
toetus
kooli- ja koolieelse
lasteasutuse transpordi toetuseks. Muudatuse põhjuseks on
asjaolu, et Keila linna koolieel-

setes lasteasutustes puuduvad
erivajadusega lastele eraldi
rühmad ja teatud puudega
lapsi ei ole võimalik integreerida tavarühmadesse. Need
lapsed käivad täna Tallinnas
spetsiaalsetes puuetega lastele
mõeldud lasteasutustes.
Kõige ulatuslikuma muudatusena lisandub uue toetusliigina hooldajatoetus puudega
lapse vanemale ja hooldajatoetus täisealisele puudega inimese hooldajale. Põhjuseks on
Sotsiaalhoolekande
seaduse
muudatus, mis annab nimetatud toetuste maksmise korraldamise õiguse kohalikule
omavalitsusele. Puudega lapse
hooldajatoetuse alused ja määrad jäävad järgmisel aastal samaks nagu eelnevatel aastatel
sotsiaalkindlustusameti poolt
makstud toetused, selleks vajalik raha antakse omavalitsusele üle riigieelarvest. Täisealise puudega isiku hooldajale
toetuse määramiseks ja maksmiseks viiakse sisse hindamismetoodika ja hooldajatoetuse
määramisel lähtutakse puudega inimesele juba pakutavatest
teenustest ning konkreetsest
hooldusvajadusest. Täna kehtiva määruse „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tin-

gimused ja kord Keila linnas”
alusel oli võimalus maksta
toetust kõigile samadel alustel, olenemata tema tegelikust
hooldusvajadusest.
Eeskätt ravimitoetust saavaid inimesi puudutab muudatus sissetulekust sõltuvate
toetuste maksmise alustes.
Nimelt kui seni oli sotsiaaltoetuse saamise aluseks kahe ja
poole kordne riiklik toimetulekupiir, siis alates 2009. aastast
tekib toetuse taotlemise õigus,
kui ühe inimese kohta jääb
kätte vähem kui kolmekordne
kehtestatud riiklik toimetulekupiir. Muudatuse põhjuseks
on asjaolu, et pensionid on
tõusnud ja toimetuleku piiri

alla jääb järjest vähem taotlejaid, mis puudutab valusalt
pensioniealisi ja krooniliste
haigustega inimesi, kelle ravimitele kuluvad summad on
suured.
1. jaanuarist hakkab kehtima ka uus kord, mille alusel
osutatakse ning rahastatakse
hooldusteenust
hoolekandeasutuses. Täiendavate sotsiaaltoetuste määrad jäävad
2009. aastal suures osas samaks. Muutub koolitranspordi
toetus erivajadustega lastele,
mis tõuseb kuni 2 500 kroonini senise 2000 krooni asemel,
ning ravimitoetus, mille suuruseks on uuest aastast 600
krooni kvartalis.

Keila Linnavalitsuses
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamata jätmine
Keila Linnavalitsuse otsustas 4. detsembril 2008
jätta algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise Keila linnas Jõe tn 57b
kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringule, mis
algatati Keila Linnavalitsuse
22. novembri 2007.a korraldusega nr 424. Kõnealuse
detailplaneeringu eesmärk
on Jõe tn 57b kinnistule
uue
tootmiskompleksi
(plasttorude tehase) rajamiseks vajalike maakasutus- ja ehitustingimuste
määramine ning Kaare tänava piirkonnas maakasutuse korrastamine.
Planeeritava ala suurus
on ca 5,7 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse Kei-

las Jõe tn 57b krundi keskossa plasttorude tehase
hoone, mille maksimaalne
ehitusalune pind võib olla
5600 m2 ja kõrgus 13,5 m,
kus tegevus ei põhjusta eksperthinnangu
kohaselt
keskkonnale ohtlikku tootmis- või äritegevust.
Detailplaneeringuga ei
kavandata olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust,
millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh
vee, pinnase, õhu reostumist. Detailplaneeringu alal
ega selle vahetus läheduses
ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000
võrgustiku ala Detailplaneeringu elluviimine ei
põhjusta keskkonnas pöör-

Keila Linnavalitsus teatab
Keila linnavalitsuse pühad
Jõulureedel, 23.detsembril
ning vana aasta viimasel päeval, 31.detsembril on Keila Linnavalitsus avatud lõunavahe-

ajata kuni kella 13.00-ni.
24., 25. ja 26.detsembril
ning 1. jaanuaril on linnavalitsus suletud.

Keila Linnavolikogus
Teade
Keila Linnavolikogu tunnistas oma 16.detsembri 2008.a.
otsusega nr 66 Keila linna sot-

siaalkorteriks Keila linnas Põllu
tn 1a asuv korteri nr 421.

dumatuid muutusi ega tekita ohtu inimeste tervisele,
heaolule, kultuuripärandile
ega varale. Planeeringualale
on kavandatud kõrghaljastusest puhvertsoon elamuala ja tootmismaa vahele.
Puhvertsoon kujundatakse
Jõe tänava poolse piiri äärde
10 m laiusest ja krundi läänepiirile ning osaliselt ka
lõuna poolsele küljele, kuhu
istutatakse ka täiendavat
kõrghaljastust. Planeerin-

gualal ei ole täheldatud
reostunud pinnast.
Keila linnavalitsus leidis,
et kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringu
tingimusi
ja
õigusaktide nõudeid, siis ei
ole planeeritavatel tegevustel eeldatavasti olulist strateegilist keskkonnamõju.
Detailplaneering lähtub
Keila linna üldplaneeringust.

Ehitus- ja kasutusload
Linnavalitsus väljastas
ehitusloa OÜ Albol Primerile
komplektalajaama
HEJA RM6-7 paigaldamiseks ja 10 kV kaabelliinide
ehitamiseks Haapsalu mnt
57c kinnistule Keila TÜ tarbimisvõimsuse suurenda-

miseks.
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa Juta Hinnobertile üksikelamu – valmistootena
paigaldatava
“Karukell”tüüpi elamu paigaldamisele Nurmenuku
tn 30 kinnistule.

Krimiuudised
g4s

1911

12. detsembril kell 20.25 Noortekeskuse juures kummuli
keeratud prügikast.
08. detsembril kell 16.40 Keila Keskväljaku kuuse otsas 2
noort tütarlast. Kutsutud korrale, peale mida noored lahkusid.
10. detsembril kell 23.40
sõitis Tallinna maantee ja Tiiru
tänava ristmikul tume sõiduau-

to Audi maha liiklusmärgi. Auto
põgenes, registreerimisnumbrit ei õnnestunud tuvastada.
13. detsembril kell 01.15 Linnavalitsuse hoone eest ära
tassitud kaunistus ja viidud
Elioni esinduse ette. Kaunistus
viidud tagasi oma kohale.
14. detsembril kell 20.50
- Vikerkaare lasteaia juures
kõnniteele tassitud lillepeenra
äärekivid ja kivist prügikast

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Условия
получения социальных пособий в 2009 году
Начиная с 1 января,
начинают действовать
изменения в порядке
выплаты
социальных
пособий. Основные изменения коснулись выплаты
дотации
на
школьный транспорт,
пособия на новорожденного и школьного пособия (получают учащиеся
первого класса). Из всего перечисленного наиболее актуальным является порядок выплаты
дотации на первоклассника и на новорожденного. Для получения
этих пособий в будущем
году необходимо, чтобы
один из родителей являлся зарегистрированным жителем города
Кейла с 1 января 2009
года. (стр. 4)
Рождественская
красота есть, но немного…
Подведены итоги конкурса на лучшее рождественское
украшение.
Можно сказать, что владельцы частных домов
прикладывают больше
усилий в этом направлении, а вот предприятия
и детские учреждения
украсили свои здания и
окна достаточно скромно.
Среди частных домов
победителем признан
дом по адресу ул. Хоммику, 3. В номинации
«Учреждения и предприятия» отмечены здание швейного предприятия
«Проттен»
и
магазин по адресу Палдиски мнт. 21. Среди
школ и детсадов победителем признан детский
сад «Викеркаар». (стр.
3)
Премия за научное
исследование
Исследовательская
работа на соискание
докторской степени учительницы
Начальной
школы Пильви Кула
удостоилась III премии
на конкурсе студенческих исследовательских
работ. (стр. 3)
Соискатели культурной премии
До 15 января есть возможность представить в
городское
правительство кандидатов на соискание премии по культуре 2009 года. Для этого
необходимо представить

в мэрию письменное ходатайство с подробным
и детальным обоснованием. К ходатайству
можно приложить дополнительные материалы, статьи, экспертные
оценки и фотографии.
Премия вручается мэром города на торжественном приеме, посвященном
годовщине
Эстонской независимости. (стр. 5)
Рождественский
благотворительный
проект
На призыв председателя правления акционерного общества «Харью
Электер»
А.
Алликмяэ и мэра города
Танеля Мыйстуса приобрести для рождественских поздравлений специально оформленные
открытки откликнулось
17 предприятий. Вырученные от продажи
средства пойдут на покупку игрушек и детской
мебели для городской
детской игровой комнаты «Хийреке». (стр. 5)
Диск с рождественскими песнями
Две девочки из детского села СОС, Катрийн
Лембер и Мерилин Лаес,
выпустили диск с рождественскими песнями.
Обе девочки с детства
отличались особой музыкальностью, и сейчас
продолжают активно заниматься музыкой. Катрийн учится в музыкальном училище им.
Г.Отса по классу каннеля, а Мерилин 8 лет занимается в городской
музыкальной школе по
классу фортепиано. (стр.
6)
4-е место в мировом первенстве по
карточной игре
На выходных в Мемфисе (США) состоялось
мировое первенство по
карточной игре «Меджик», в которых принимала участие и команда
из Эстонии. Один из
игроков, житель нашего
города Ханнес Керем дошел до полуфинала, в
котором уступил финскому игроку со счетом
3-2. Чтобы подчеркнуть
значительность
этого
достижения, следует отметить, что в прошлом
году на этих соревнованиях лучшее место игроков из Эстонии было 46м. (стр. 6)
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Vee - ettevõtte töö ei lõpe
Üheksa aastaga
on Keila linn saanud vee- ja kanalisatsioonivõrgu,
mis katab kogu
tiheasustusega
piirkonna ning on
kättesaadav 99,9%
linna elanikkonnast.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Projekti käigus on Keilas
rajatud ligi 20 km veetorustikke, 19 km kanalisatsioonitorustikke, loodud veeühendus
828 ja kanalisatsioonivõrguga
ühendus 847 majale, rajatud
uus reoveepuhasti ja veetöötlusjaam.
Projekte on algusest peale
juhtinud vee-ettevõte AS Keila
Vesi juhataja Veiko Kaufmann.
Ülesanded, mis seisid
1997. aasta juunikuus loodud vee-ettevõtte ees, olid
kahtlemata suured?
Tol ajal oli ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga kaetud vaid
Keila korruselamute piirkonnad. Olemasolev reoveepuhasti oli praktiliselt amortiseerunud ja puhastusvõime ei
vastanud enam nõuetele.1999.
aastal alanud esimese Keila
keskkonnaprojekti
eesmärgiks oli lahendada ennekõike
keskkonnaprobleemid – Keila
lõunarajoonis (üle raudtee) ei
olnud inimestel enam võimalik tarbida puhast vett, kuna
kaevud olid suures osas reostunud. Põhjuseks TERKO ja ka
lõunarajooni elanike oma lekkivad reoveekogumiskaevud.
Tollane linnapea Leino Mägi
oli see, kes oma tarmukuse ja
jonniga projekti taga oli.
Esimese projekti käigus
ehitati ka reoveepuhasti, mis
vastas Läänemere kaitseks
loodud Helsingi konventsiooni nõuetele ning tagas seega
eurodirektiivides sätestatutest
karmimate tingimuste täitmise. Keila reoveepuhasti suudab
hoolimata euronõuete karmistamisest endiselt kõiki neid
nõudeid täita.
Tegemist oli unikaalse projektiga, kuna seda raha saime
väga mitmest allikast: Phare programmid, Taani, Eesti,
Soome ja Norra abi. Hoolimata
ametnike kahtlustest suutsime
siiski selle keeruka projekti
ellu viia. Keeruka just logistiliselt, kuna erinevaid etappe
rahastati erinevast allikast.
Kokku ehitati esimeses etapis juurde sama palju torustikke, kui Keilas neid varem üldse
oli. Kaeti korraga 1/3 Keila tiheasustusalast.
Kui suur osa esimese pro-

jektiga kaetud ala elanikest
tänaseks ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga liitunud
on?
Ca 85% majapidamistest on
täna ühendunud. Võrdluseks põhjarajoonis on see protsent
praegu juba üle 70. Number
võiks olla parem, aga lõunapiirkonnas elab palju inimesi,
kes on saanud seni ilma hakkama ja kellel napib ka raha.
Esimese keskkonnaprojektiga tööd ei piirdunud?
Pärast esimese projekti lõppu õnnestus saada Taanist lisaraha ning 2003. aastal rajati
uus veetöötlusjaam. Kuigi Keila joogivesi oli ka varem hea,
puhastatakse teda veel kord
ning elanikeni jõuab igati kõikidele normidele vastav vesi.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga jäi katmata PõhjaKeila väikeelamute piirkond,
mida esialgsesse projekti ei
haaratud rahalistel põhjustel. Hakkasime kirjutama uut
projekti, mis kahjuks ei läinud
meist mitteolenevatel põhjustel käiku. Keila Vesi ja linn
olid aga lubaduse andnud ning
mina olin avalikult öelnud, et
kui kopad varsti maas ei ole,
siis söön oma püksid ära. Pükse ma süüa ei tahtnud ning
tuli leida lahendus. Linn tuli
appi, AS Keila Vesi leidis raha
omavahenditest ning 2006.
aasta sügisel esitasime taotluse Keskkonnainvesteeringute
Keskusele.
Tegemist oli taas unikaalse
projektiga, kuna sedavõrd suure omaosalusega – 50% projekte ei olnud varem tehtud.
Suur omaosalus tagas edu ning

2007. aastal alustati töid.
Kokku on nende aastate
jooksul põhivarasse – trassidesse ja seadmetesse – investeeritud üüratu summa. Sellest üle
70 % on tulnud väljastpoolt,
mis on võimaldanud veehinda suurtest investeeringutest
hoolimata mõistlikul tasemel
hoida. Tänaseks oleme siis
niikaugel, et kõik nõuded nii
veele kui reoveele on täidetud

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Veiko Kaufmann, Tanel Mõistus ja
AS Vensen tegevjuht Riho Sokko viimasele kaevule luuki peale panemas
ning 99,9% elanikkonnast on
võimalus liituda ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniga.
Trassid on ehitatud, nõuded on täidetud. Millised on
vee-ettevõtte väljakutsed
täna?
Tööd ei lõpe. Tarvis on rekonstrueerida vanemad piirkonnad, kuna siiamaani on
projektid suunatud uute torustike väljaehitamiseks, samuti kaasajastada mudakäitlus.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühinemise võimalus puu-

dub veel 0,01% keilakatest,
kes elavad Ülejõe tänaval ja
Jõesaarel. Nende probleemide
lahendamiseks oleme kirjutanud taotluse kaasfinantseerimise saamiseks EL struktuurifondidest.
Investeeringud on kahtlemata olulisim teema, kuid
kindlasti on tööd ka juba välja ehitatud infrastruktuuri

töös hoidmisega. Millised on
vee-ettevõtte igapäevatöö
peamised valupunktid?
Lõunarajoonis on probleemiks sadevesi. Kanalisatsioon
on küll projekteeritud teatud
varuga, kuid siiski vaid reovee kogumiseks. Aastaid oleme aga suurte sademete ning
sulavete ajal kulutanud palju
energiat ja ressursse, et hoida
piirkond kuivemana. Nimelt
on neil aegadel
pallastvee
osakaal kordades suurem kui
reoveepumplate hüdrauliline
võimsus.
Probleemi
põhjustajaks
on elanikud ise,
kes pumpavad
kanalisatsioo ni sademe- ja
pinnasevett nii
keldritest kui
mujalt.
Selline tegevus on vastavalt
ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale
keelatud ning
meil on õigus
kliendiga
leFoto: valdur vacht
ping lõpetada,
et vältida teiste elanike reovee
sattumist hoonetesse, kaitsta
pumplaid ja reoveepuhastit.
Alles paar nädalat tagasi olime sunnitud ühel kliendil sulgema kanalisatsiooniühenduse
ja vee, kuna ta juhtis omavoliliselt reoveekanalisatsiooni sademe- ja pinnasevett.
Loomulikult on liigvesi inimestele probleem, kuid seda
ei saa lahendada, juhtides vee

Foto: valdur vacht

kanalisatsiooni. Selle asemel
tuleks taastada drenaažisüsteemid, mis on tegelikult olemas, lihtsalt vananenud ning
vajavad uuendamist. Oleme
valmis inimestele ka nõuga
appi tulema.
Keila loodeosa ja põhjarajooniga ei ole seni neid probleeme olnud.
Teine valupunkt on omavolilised salaliitumised ning kanalisatsiooni kasutamine. Näiteks käib Raba tänava kandis
keegi fekaaliveoautot kanalisatsiooni tühjendamas. Sellise
tegevuse tagajärjed võivad olla
rängad, kuna kanalisatsiooni
satub kontrollimatult kraami,
mis võib pumbad ära ummistada. Samuti võib nii süsteemi
sattuda ohtlikke aineid, mis
võivad rivist välja viia Keila
reoveepuhasti.
Vastavalt Keila linna ÜVK
kasutamise eeskirjadele asub
ainuke tühjendamise võimalus
Keila reoveepuhastil nn. purgimissõlmes.
Kes sellist tegevust märkama satub, teatege kindlasti
Keila Vee dispetšerile (telefon:
6780 927), hea oleks teha autost pilt ning kirjutada üles registreerimisnumber.
Kasvatame endale ka häid
kliente. Koolid käivad veepuhastusjaamas ekskursioonidel,
korraldame neile viktoriine,
õpetame, kasvatame tulevast
tarbijat.
Kas Keilas on hea vesi?
Vesi tuleb 200 m sügavustest puurkaevudest. Julgen
öelda, et Keila joogivee kvaliteet on üks Eesti parimaid.

5

Lühidalt
Kultuuripreemia kandidaate oodatakse 15.
jaanuariks
Kuni 15. jaanuarini on võimalik üles seada Keila linna
2009. aasta kultuuripreemia
kandidaate. Selleks tuleb Keila
Linnavalitsusele esitada kirjalik
taotlus, milles sisaldub ka esitamise üksikasjalik põhjendus.
Taotlusele võib lisada selgitavaid materjale, nagu arvustused, artiklid, eksperdihinnangud või fotod. Taotlusi võivad
esitada kõik soovijad.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Keila kultuuripreemia asutati 1997. aastal eesmärgiga
väärtustada linna kultuurielu
selle edendajate tunnustamise
kaudu. Kultuuripreemia kogusuurus on 75 000 krooni ning
see jagatakse kuni kolme isiku
või isikute rühma vahel 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.

Jõulukaart toob Hiirekesele 14 583 krooni
AS Harju Elekter juhatuse
esimehe Andres Allikmäe ja
Keila linnapea Tanel Mõistuse
üleskutsele soetada endale
erikujundusega jõulukaardid
ja sellega toetada Hiirekese
mängutuba vastas 17 erinevat
ettevõtet´või organisatsiooni.
Kaartide tootmise ja müügi
hinna vahest kogunes 14 583
krooni, mille eest soetab Hiirekese mängutuba mänguasju ja
mõne väiksema mööblieseme.
Projektis osalesid lisaks algatajatele Harju Elekter Elektrotehnika, OÜ Elektrimees,
Harju Maakonna raamatukogu,
Keila Tarbijate Ühistu, AS Haret,
ABB, AS Terrat, MTJ Auto OÜ,
AS Harju KEK, Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus, Keila Miikaeli
kogudus, AS ENTEK, AS Keila
Betoon, Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Eltek.
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Kaardimängu Magic maailmaKaks SOS lasteküla tüdrukut
avaldasid plaadi jõululauludega meistrivõistlustel saavutas
keilakas 4.koha
kadi kroon
kroon@keila.ee

kaupo liiv
Kaks Keila SOS laseküla
neidu andsid jõulueel välja
plaadi jõulumuusikaga.
Katriin Lember ja Merilin Laes on mõlemad hetkel
16-aastased. Sünnipäeva peavad mõlemad küll detsembris,
kuid tegelikult on neil vanuses
aasta vahet. Merilin sai 11.detsembril 16-aastaseks, Katriin
saab 28.detsembril 17-aastaseks. Katriin ja Merilin on
õed.
Kuna õed on väiksest peale olnud väga musikaalsed
ja esinenud palju erinevatel
kontserditel nii Lastekülas kui
mujalgi, laulnud ja mänginud
klaverit ja kannelt väiksest
peale, siis tundus loomuliku
sammuna teha esimene jõuluplaat. Merilin on Keila muusikakoolis õppinud 8 aastat klaverit, Katriin 9 aastat kannelt
ning jätkab praegu õpinguid
Georg Otsa nimelises muusikakoolis.
Plaadil saab kuulda nelja
tüdrukute endi sisse lauldud ja
mängitud pala. Lugude valiku
tegemisel otsustati rahulikumate jõululaulude ja tüdrukute endi lemmikute kasuks.
Lindistatud on Kalev Tilka ja
Marek Sadama lugu „Üksinda“, Ungari rahvalaul „Lenda
lindu“, Jaak Tuksami „Mul
meel unus“ ja rahvalaul „Jõulud jõudvad“.
Plaadi esialgne tiraaz on
2000. Suurem osa plaatidest

MTG ARENDAJA EESTIS

Nädalavahetusel toimusid
USAs Memphises 2008 Magic:
The Gathering meistrivõistlused, millest võttis osa ka Eesti
meeskond koosseisus Eesti
meister Hannes Kerem, VahurPeeter Liin ja Siim Laanemäe.
Eestile ja ka
muu mängijaskonna jaoks valmistas suur üllatuse Keilast
pärit Hannes
Kerem,
kes jõudis
poolfinaali ja saavutas sellega tubli 4.koha. Poolfinaalis
tuli Hannesel 3-2 seisuga alla
vanduda hilisemale meistrile, soomlasele Antti Malinile.
Teised Eestit esindanud mängijad Vahur-Peeter Liin ja Siim
Laanemäe said vastavalt 187.
ja 283. koha. Et rõhutada saavutuse tähtsust, siis eestlaste
eelmine parim koht nii suurelt turniirilt pärineb eelmi-

sest aastast, kui mängija Aare
Klooster saavutas 46. koha.
Neljas koht tähendab Hannese jaoks aga paljugi. Esiteks
kuulub Hannes nüüd viienda
kategooria Pro Playerite hulka,
mis tähendab kutset järgmise aasta kõigile suurimatele
rahvusvahelistele võistlustele
ning saab ka rahalist toetust

hakkas tema talent avalduma,
kui jõudis Eesti meistrivõistlustel kaheksa parema hulka,
kuid 2008. aasta kujunes tema
jaoks eriliselt edukaks.
Eestis on Magicut mängitud
kümmekond aastat, igal aastal
toimuvad Eesti meistrivõistlused ning kokku on natuke alla
poole tuhande huvilise.

nendel osalemiseks. Ja kindlasti ei tohi ära unustada, et
maailmameistrivõistluste neljas koht tõi Hannesele 175000
krooni jagu auhinnaraha,
millega loodetavasti jõuab ta
Eestit veel paljudel võistlustel esindada ja meie auhinnakappidese palju karikaid ja
medaleid tuua. Magicuga on
Hannes tegelenud ligikaudu
viis aastat. Juba eelmisel aastal

Keilas saab Magicut mängida Keila avatud noortekeskuses. Kõik soovijad, keda mäng
huvitab, saavad seal mängu
õppida ning saavad ka mängimiseks endale tasuta mängupaki.
Lisainfot Magic: the Gatheringu kohta Eestis saab ka
www.megagame.ee või maili
teel kaupo@procard.ee

Magic: The Gathering

Katriin Lember ja Merilin Laes
on mõeldud kingituseks Lasteküla Sõpradele, toetajatele
ja SOS-i peredele jõulukingiks.
Plaadi aitas välja anda SOS
Lasteküla Eesti Ühing.

foto: aire nurm

Jõululugude plaat ei jää arvatavasti viimaseks, kuna Katriin ja Merilin tahaksid järgmisel aastal välja anda täispika
plaadi.

Korvpall
Keila meistrivõistlused korvpallis
14.detsembril toimunud mängude tulemused
Scorpion Honda Juurviljapõrgu Royal Ehitus LHSK -

Padise
Harju Elekter
Glamox
Saue
Mõigu

84:50
75:83
68:58
50:115
69:61

Tule veeda jõuluvaheaeg meil!

Võta sõbrad ja vanemad kaasa ning veeda üks lõbus
päev Keila Tervisekeskuses!

Pileti hind:

- õpilastele 10-19a. on 50.- lapsed 7-9.a. on 30.- (sissepääs koos saatjaga)
- lapsed 7-9.a.koos vanemaga on 125.Pakkumine kehtib 20.detsember
kuni 04. jaanuar 2009
Lisainfo: tel. 6 737 637, www.keilasport.ee

Magic: The Gathering on strateegiline kaardimäng, mida praeguseks mängib maailmas
rohkem kui 6 miljonit inimest. Mäng on
loodud 1993. aastal matemaatikaprofessor
Richard Garfeldi poolt.
Magicu mäng on kordamööda käikudel põhinev ning oma põhiolemuses küllaltki lihtne.
Analoogselt malega, tuleb mängu mängimiseks omandada vaid paar põhitõde. Selleks,
et mängu „tõesliselt“ osata, tuleb aga aastaid
treenida.
Erinevate joonistustega kaunistatud kaartidele on välja mõeldud viis erinevat võluenergiat (iidsed maad, metsad, saared, mäed ja
sood) ning kasutades nende jõudu ja mitmesuguseid olevusi (mäekollid, sõdalased, loomad, haldjad, piraadid, jne), tuleb saavutada
võit vastase üle. Igal mängijal on 20 elu ning
60 kaardist komplekteeritud mängupakk.
Magic on mäng, mis pakub mängijale miljoneid erinevaid mänguolukordi, mille enda

kasuks kallutamine
nõuab õnne, nutikust
ja head planeerimisvõimet. Käike peab
oskama ette mõelda,
kuid samas on vaja ka
mänguõnne, et kaardid
hästi kätte jookseksid.
Igal aastal annavad tootjad välja uue kaartideseeria, mis vanadega
segunevad. Iga uue väljalaske eel trükitakse alati ka üks eriline kaart, mis on sageli
mingi teise maa keeles. Viimased on toonud
Magicusse ka poliitilisi aspekte. Nii näiteks
oli saatuse tahtel 11 päeva peale terrorirünnakuid Ameerikale ilmunud kaart araabiakeelne. Kuna kaarte planeeritakse umbes
pool aasta ette, siis polnud võimalik seda
enam muuta ja 22. septembril 2001 ilmunud
kaart tekitas tugeva paanika ja üsna suure
poleemika.

JÕULU - ERI Keila Tervisekeskuses!
Leia enda jaoks kiirel jõuluajal hetk ning külasta
26.12. Jõulu FatBurn rühmatreeningut.
Treeningu aeg 12.00-13.30 ning pileti saad
lunastada vaid 99.- eest
(õpilased 10-19.a. pileti hind 85.-).
Lisainfo: tel. 6 737 637,
www.keilasport.ee

KEILA TERVISEKESKUS

KEILA TERVISEKESKUS

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile pühendatud näitus.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668
„TALUPERENAINE“ JA „MARET“ JUHISTEGA JÕULUPÜHADEKS
5.november – 11.jaanuar
Meenutusi jõuludeks valmistumisest ja kodu kaunistamisest
20. sajandi esimesel poolel
ning soovitusi tolleaegsetelt
kodukultuuri ajakirjadelt.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9
Tel: 6781668

Pilet: 120.- / 100.Kibe komöödia
Lavastaja Marko Matvere
PS! Etenduses kasutatakse
pürotehnikat!
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“NÜRNBERG” - VAT TEATER
11.veebruar kell 19:00 Pilet:
120.- / 100.“Nürnberg” esietendus Poola
Rahvusteatris 2006. aastal.
“Nürnbergi” eest on autor Wojciech Tomczyk saanud Poola
riikliku preemia.
Keila kultuurikeskus tel:
6045045

“UUESTI UUS”
28. november – 5. jaanuar
Tekstiilikunstnik Ene Pars`i
näitus
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“MEIE KÜLA EIDED TULID
KEILASSE”
28. november – 5. jaanuar
Ave Nahkuri näitus
Keila kultuurikeskus tel:
6045045

III ADVENDI KONTSERT
“NOORKUU”
21.detsember kell 19.00 Pilet:
125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

“MINU SÕBRATAR MAKSUAMET”
Vana-Baskini Teater
16. ja 17.detsember kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

TOOMAPÄEVA KONTSERT
21. detsember kell 14.00
Esinevad Harju KEK-i rahvapilliorkester ja segakoor „Keila“
Sissepääs muuseumi piletiga
Harjumaa muuseum , Linnuse
tn 9
Tel: 6781668

teater
“ONU REMUSE LOOD” RAKVERE TEATER
14.jaanuar kell 12:00 Pilet: 50.Keila kultuurikeskus tel:
6045045
“SÖÖGITUBA” RAKVERE
TEATER
14.jaanuar kell 19:00

KEILA NOORTE MV 3X3
KORVPALLIS
21.detsembril kell 11.00
Võistkonna suurus 3 – 5
mängijat. Võistlusklassid: 1998,
1996, 1994, 1992 ning 1990
sündinud ja nooremad poisid
ja tüdrukud. Registreerimine
kohapeal alates kell 9.30.
Lääne – Harju Sk Tel: 56 211
200
Keila tervisekeskuses

muud üritused

kontsert
KONTSERT
19. dets. kell 18.00 Sissepääs
tasuta
Esinevad: Mari Poll (viiul),
Mihkel Poll (klaver), Johannes
Teppo (tšello)
Kavas: F. Mendelssohn-Bartholdy Trio nr.1 d-moll op. 49, J.
Brahms Trio nr.1 H-duur
Keila Muusikakooli saalis

kino
“DETSEMBRIKUUMUS” KINOBUSS
19.jaanuar kell 19:00 pilet:
45.- / 55.„Detsembrikuumus“ on kaasahaarav põnevusfilm 1924.
aastal toimunud riigipöördekatse tagamaadest.

Palju õnne!
Sündinud

Alla 12. a mitte soovitav!
Keila kuluurikeskus

sport

ÜLELINNALINE EAKATE
JÕULUPIDU
22.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045
LÄÄNE - HARJUMAA INVAÜHINGU JÕULUPIDU
20.detsembril, kell 14.00.
Kaasa kingitus jõuluvana kotti!
Keila sotsiaalkeskus
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
4. advendipühapäev
21. detsember kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Esineb segakoor „Keila“
Keila Miikaeli kogudus

06.12.2008 Romet Luhtaru
12.12.2008 Roger Paalberg
Avaldame kaastunnet
omastele

Gerda
Sippoli
surma puhul.
Endised töökaaslased
vabrik „Keila“
viimistlusjaoskonnast

Kallis Pille!
Sügav kaastunne Sulle ja
Sinu perele
isa ja vanaisa

Kalev
Pillart’i
surma puhul.
Kolleegid sotsiaalkeskusest

20.detsember kell 12.00 Pidulik
jõulujumalateenistus

Keila Baptistikogudus
24. dets kell 16.00 Jõulu jumalateenistus
25.dets kell 11.00 Jõulu jumalateenistus
31.dets kell 16.00 Aastavahetuse jumalateenistus
1.jaan kell 11.00 Aastavahetuse jumalateenistus

Keila Miikaeli kogudus
24. detsember kell 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb koguduse seeniorite segakoor
24. detsember kell 18.00 Jõuluõhtu jumalateenis-

Mälestame kauaaegset naabrit

Gerda
Sippol`it
ja avaldame kaastunnet õele
perekonnaga ja poja perele.
Perekonnad Reinbusch, Lomp,
Loop, Mändmets, Kaber, Liivand,
Tšekenjuk, Fuchs, Spakovski.

Leiname kallist õde, tädi
ja vanatädi

Gerda
Sippol`it
16.04.1927 – 12.12.2008
Sügav kaastunne Koidula perele
Hella, Peeter ja Katrin peredega

Avaldame sügavat kaastunnet
Riinale perega ja ema Tiiule isa
ja abikaasa

Heino
Auendorf`i
surma puhul.
Karmen, Janno, Liana, Tarmo,
Rita, Andres, Aivi, Meelis, Külli,
Annes.

Kuulutused
KINNISVARA
Üürile anda 1toaline korter
Keilas. Tel. 5017574.
Anda üürile äripind Keilas,
Jaama tn 11. Tel: 56476313,
e-post: meelis.kiirats@hotmail.
com
Soovin üürida 1toalise
korteri Keilas, 2000.- EEK kuu.
Tel.5074336, Liivi.

MÜÜK ja ost
Lehtpuu (mustlepp ja saar)
30-35 cm, 650 kr/m3;, ja 4055 cm, 625 kr/m3;. Hind kohaleveoga 4.5 m3 kaupa. Samas

Jõulu ja aastavahetuse jumalateenistused
Keila kogudustes
Adventkogudus

7

tus. Esineb koguduse segakoor „Miikael“
25. detsember kell 11.00 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga
28. detsember kell 11.00 Leeripüha jumalateenistus armulauaga
31. detsember kell 18.00 Vana-aasta jumalateenistus armulauaga

Keila uusapostlik kirik
21.detsembril kell 10. 00 4.advendi
jumalateenistus
25. detsember kell 10.00 1.jõulupüha
jumalateenistus
28. detsember kell 10.00 Aastalõputeenistus

osutame transportteenust 2,5
t kv kalluriga. Tel 5615 8990,
56669336.

muu

Vanusepiirangut pole ning
füüsilist treenitust ei eeldata.
Kohtumiseni! Info: 55615810
Janne Suurmaa

TEENUS

Rõõmsameelsed 2kuused
samojeedikutsikad otsivad endale uut kodu. Tel. 56466407,
e-post: kristi.riismaa@gmail.
com.
Kuidas leida sisemist tasakaalu ja toime tulla stressiga?
Kas soovid end oma kehas
hästi tunda? Jooga algajatele
kursus ootab uusi huvilisi vabanenud kohtadele. Tunnid toimuvad Keilas T kl. 19.00-20.30,
K kl. 15.30-17.00 ja 19.30-21.00.

Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid. Tel.
530 24 160.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Telefon:
5581222.

Harjumaa muuseum
23. ja 31. detsembril avatud kella 14.00-ni
24, 25, 26 detsembril ja 1. jaanuaril suletud

Rõõmsaid jõule ja head uut aastat
kõigile!

Harjumaa raamatukogu
23. detsembril 10.00-15.00
27. detsembril 10.00-16.00
suletud:
24.,25.,26.,31.detsembril
1.jaanuaril
Häid pühi!
Avame 2. jaanuaril kell 11.00

8

Reklaam
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Jõulukingitused kauplusest
17.12-31.12
Keila Selveris

joped
pluusid

Tissot
Casio
Fossil
Axcent
Dolce&Gabana
Donna Karan New York

tootmine, müük,
paigaldus

ad

d hinn

a
Soods

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

mantlid
joped
pluusid
seelikud
saapad

Sp
rõi ordi
va d

Plastikaknad

-20%

Kuldehted
Hõbeehted
Käekellad

joped
pintsakud
püksid
Nike
Adidas
Umbro

Rõõmu Kaubamaja, Haapsalu mnt.57b, Keila. Tel: 6781551 Avatud: 10-21

teated

Keila Leht soovib kõikidele lugejatele rahulikku
jõuluaega ning meeleolukat aastavahetust!
Järgmine Keila Leht ilmub 9. jaanuaril 2009

Aasta lõpuni kõik laminaat- ja
spoonustega köögid - 10 % !

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)

Pikisilmi ootame kõiki
vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.
Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.

Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud

