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lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Lubaduste täitmise
aeg

Soovid uueks aastaks

On uue aasta algus. Kõik annavad lubadusi, nii
endale kui teistele. Kes hakkab sporti tegema, kes
dieeti pidama, kes jätab suitsetamise maha, kes
hakkab rohkem vanaemal külas käima, mõni isegi
lubab MM – ilt medali tuua. Tihti on lubadused korduvkasutatavad – neid saab igal aastal uuesti anda.
Mina otsustasin aga vähemalt ühe oma lubaduse
täide viia. Nimelt kiita inimest, kes on Keila välisilmele palju juurde andnud. Olen lugematu arv kordi
kuulnud küsimust: „Kas te olete ikka linnaaednikku
lehes kiitnud?“
tanel mõistus

Tõesti, linn on palju kaunim kui enne ja ilmselt
kõik linnakodanikud on seda ka märganud. Keila
linna aednik Inge Angerjas on Keilas
tööl olnud vähem kui aasta, sedagi
mitte täiskohaga, ja nende kuudega
on ta sellegipoolest palju korda
saatnud. Noored kirsipuud linna
sissesõidul, kevadised, suvised
ja sügisesed lilled ning talvised
seaded kesklinnas. Paljud linnakodanikud on saanud nõu ja abi
ka linnakeskmest välja jäävate
paikade korrastamiseks.

KEILA LINNAPEA

Mis oli 2008. aastal meie
linna jaoks oluline?

Jääme ootama järgmisi üllatusi.
Jõudu ja jaksu Ingele tema töös.
andrus loog

KEILA LINNAVOLIKOGU ESIMEES

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

2008. aasta oli pidude aasta,
lisaks meie riigi ja linna juubelile jäävad meelde nii olümpiamängud kui ka märkamisaja
öölaulupidu.
Keila muutus ilusamaks.

Möödunud aastal jõudis
lõpule Keila veeprojekt. Keila
linn on saanud vee-ja kanalisatsioonivõrgu, mis tagab pea
kõikidele linnaelanikele kvaliteetse joogivee. Võimalik, et
mõned inimesed ei adu, mida
tähendas ja tähendab Keilale 1990. aastate lõpus Leino
Mägi ja Veiko Kaufmanni poolt
algatatu. Suurustamata võib
öelda, et tegemist oli esimese
kaugemasse tulevikku vaatava
projektiga, millesse suudeti
kaasata mitmeid välisinvestoreid ja mis näitas linna hoolimist oma kodanikest ning
keskkonnast.
Tulevikku suunatud pilk on

linna arengu jaoks olulisim.
Määravat tähtsust meie väikelinna elus omab 2008. aastal
alguse saanud hariduselu korrastamise kava. Tulemused hariduselus ilmnevad 10-15 aasta
pärast ja ei ole kergesti mõõdetavad, vaid avalduvad linnakodanike vaimsuses. Uuendused
eeldavad järelemõtlemist, sisemist valmisolekut, teadlikkust
uute lahenduste võimalikkusest. Hariduselu korraldamine puudutab paljusid inimesi,
seega tuleb arvestada erimeelsuste, tuliste vaidlustega. On
ju iga uue protsessi käivitamine ühelt poolt kirglik, teisalt
järjekindla töö tulemus.

Aidaku meid uueks aastaks
sihte seada teadmine, et elus
lüüakse läbi huumori, trotsi ja
heasoovlikkusega. Kõike ei pea
taluma, mõnda asja ei tohigi
taluda, kuid protest maailma
ebameeldivuste vastu vajab tasakaalustuseks teadvustamist,
et edu ei ole enesestmõistetav.
Siis lakkab inimene pidamast
raskusi takistuseks. Ta hakkab kasutama vastutuult edasi
jõudmiseks.
Tänan kõiki, kes on 2008.
aastal olnud paljudele olulistele ning kaunitele hetkedele
põhjuseks oma eeskuju, isetuse, töökuse, mõistmise ja käitumisega.

Linna teedel sõitmiseks pole
enam maasturit vaja. Keilas on
kogu linna hõlmav ühisveevärk
ja kanalisatsioon. Lapsed ei
pea ootama lasteaiajärjekorras.
Keila on suutlikum kui kunagi
varem. Tõsi, paljude vajalike
muutustega oleme alles poolel
teel.
On olnud muutusi, mis on
põhjustanud olukorra, kus
justkui tervel Eesti Vabariigil on mingeid muresid seoses Keila hariduse tulevikuga,
kuigi keegi neist ütlejaist ei
kujutaks ette lastele hariduse
andmise lõputut jätkamist tingimustes, mida olevikul pakkuda on.
Kindlasti on lihtsam kasutada traditsioonilisi lahendusi. Lahendusi, mis on kallid ja
mille ainsaks tulemuseks on

võimalus enne valimisi teha
linnuke ja anda teada: tehtud.
Eriti algaval aastal ei saa me
endale lubada laiskust piirduda tavapäraste lahendustega, otsimata uut ja tahtmata
parimat. Võib juhtuda, et sel
teel teeme ka vigu. Benjamin
Franklin on öelnud: „Kes midagi teeb, teeb ka vigu, kuid ta
ei tee kunagi kõige suuremat
viga – eimidagi.“
Meie kätte on antud suur
vastutus. Inimesed
teevad
tööd ja loovad, nende makstud tulumaks laekub linnale.
Inimesed maksavad juba ette
teenuste eest. Meie, linnajuhtide ülesanne on nende ootusi
võimalikult paremini täita.
Alanud aasta on kokkuhoiu
ja kokkuhoidmise aasta. Raha
on muutunud defitsiidiks. See-

sama universaalne kaup, mis
algselt pidi vähendama ja kergendama kaupade vahetamist,
on muutunud selle kaupade
vahetamise takistajaks. Mõjutab see nii Eestit kui ka Keilat
ning võib tähendada, et areng
jääb toppama, ehitused seisma
ja inimestel ei pruugi jaguda
enam niipalju tööd.
Samas vaadakem ringi. Meil
ei ole sõda. Pole ka looduskatastroofe.
Raha defitsiit viib meid kiiremini põhiväärtuste juurde.
Hindame sügavamalt sõprust
ja armastust, oma lähedasi.
Hoidkem kokku, üksteise ja
teineteisega. Aidakem ligimest
hädas. Ja tehkem õigeid valikuid, sest ka valikute tegemise
aasta on ees.

Nädal piltides

Uusaasta saluut Keilas

Keila nädalaleht

Foto: erakogu, fotojaht

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

Õppehäire Keila Gümnaasiumis
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod: märt lillesiim

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Lumekahur Keila terviseradadel
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila uue kooli ehitus seisab
riigihanke ning raha taga

Novembrikuus
lõppesid tööd Keila uue koolihoone
vundamendil. Täna
ei ole maja ülejäänud osa ehitus veel
alanud
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Siiski loodab kooli rajamisega tegelev Keila Hariduse
SA, et vundamendi kohal kõrgub hoone juba sügisel. Kooliehituse algust on edasi lükanud kaks asjaolu: ehitaja
leidmiseks korraldatud riigi-

läbirääkimisi ning seda nii nn
tavapankadega kui fondide ja
muude investeerimisinstitutsi
oonidega.“Lootust, et lapsed
sügisel uude kooli minna saavad, ei ole siiski veel lõplikult
maha maetud. Mart Raik:
„Eesmärk on endiselt saada
lapsed võimalikult kiiresti
uude koolimajja. Selle nimel
oleme valmis järeleandmisteks
selles, et võimla ning raamatukogu tiivad ei valmi samaaegselt õppehoonega.“ Täpsematest ajalistest eesmärkidest on
asjakohasem tema sõnul rääkida pärast lepingute allkirjastamist.

hanke protsessi venimine ning
rahastaja leidmise keerukus.
Keila Hariduse Sihtasutuse juhataja Mart Raik: „Riigihange
on endiselt käimas, välja on
selgitatud ka parim pakkuja,
kuid see otsus on kahjuks vaidlustatud. Täna ootame vaidluse lõppu. Loodan, et ehitus
saab jätkuda lähemate kuude
jooksul.“ Samaaegselt otsitakse ka koolihoone ehituse rahastajat. Nimelt on seoses üldise halvenenud majandusolukorraga keerulisemaks muutunud rahaliste vahendite leidmine. Mart Raik on siiski optimistlik: „Peame aktiivseid

uudis

Keila valvekaamerate pilti hakkab jälgima politsei
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Alates 8. jaanuarist jälgib
nädalavahetuste õhtutundidel
Keila kesklinna kaamerate pilti
politseiametnik.
23. detsembril allkirjastasid
Keila linnapea Tanel Mõistus
ja Põhja politseiprefekt Elmar
Vaher valvekaamerate kasutamise kokkuleppe. Vastavalt
leppele loob Keila linn politseile võimaluse linna valvekaamerate poolt edastatava pildi
jälgimiseks Keila konstaablipunktis. Politsei kohustub alates 2009. aasta 8. jaanuarist
kaameraid kasutama ja kaame-

rate poolt edastatavat pilti jälgima nädalavahetuste õhtustel
ja öistel tundidel ning vajadusel ka muul ajal.
Keila linn katab kõik kaamerate paigalduse, kasutamise, hooldamise ja remondiga
seotud kulud. Politsei kannab
kulud, mis on seotud kaamerate jälgimiseks vajaliku töökoha
loomisega.
Kaameravalve ei hakka siiski asendama tavapärast patrullimist, vaid on senisele politseitööle täienduseks, kinnitasid
politseinikud.
Keila linnapea Tanel Mõistus loodab, et tänu reaalajas
kaameravalvele paraneb turva-

lisus Keila linnas oluliselt.
“Reaalajas pildi jälgimine annab politseile võimaluse ennetada õigusrikkumisi ja nende
toimumisel operatiivselt reageerida,” kinnitas ka Elmar Vaher. Konstaablipunkti jõuab
kõigi Keilas praeguseks üles
seatud 12 valvekaamera pilt,
neist 7 paigaldati sel sügisel.
Lisaks on mitmel pool linnas
salvestavad kaamerad. Kaamerad on paigaldatud selliselt, et
valdav enamik kesklinnas liiklejatest jääb kaamerate vaatevälja. See omakorda hõlbustab
tegude toimepanijate tuvastamist. Kõigi kaamerate pilt salvestatakse.

Suve lõpul valminud Keila
valvekaamerate audit tegi ettepaneku ligi neljakümne lisakaamera paigaldamiseks. Sügisel paigaldatud kaamerad on
planeeritud auditi soovitustele
vastavalt. Auditi soovitusi kavatseb linn ka edaspidi järgida.
Linnapea
Tanel Mõistus
hindab linnavalitsuse ja politsei senist koostööd väga heaks.
Keila linn toetab politseid
tema töös ka omalt poolt - turvalisuse tagamiseks on linn
aidanud politseid mitme vaja-

liku tehnilise seadme muretsemisel. Keila konstaablipunkti
tarbeks on soetatud roller, alkomeeter ja radar. Linn rahastab abipolitseinike tööd, samuti
on
konstaablitele
eraldatud munitsipaaleluruume.

uudis

Veemajandustööd Keilas jätkuvad
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

Keskkonnainvesteeringute
Keskus teatas ASle Keila Vesi,
et nende esitatud taotlus on
otsustatud rahuldada.
Projekti kogumaksumus on
77,08 miljonit krooni, Ühtekuuluvusfondist rahastatakse
sellest 48,7 miljonit. Projekti
peab ellu viima 2010. aasta lõpuks. Projekti raames saavad
vee- ja kanalisatsioonivõrguga

liitumise võimaluse Ülejõe tee
ja Jõesaare elamud.
AS Keila Vesi juhataja Veiko
Kaufmanni sõnul läheb suurem rõhk varemehitatud torustike rekonstrueerimisele ja
reoveepuhasti juurde mudakäitluskompleksi rajamisele.
Tööd on jagatud kahte etappi. Esimese etapp on planeeritud teostada 2009. ja II etapp
2010. aastal. Esimeste hangetega alustatakse kohe uue aasta alguses. I etapi olulisemad

tööd on Uue tänava veetorustiku rekonstrueerimine, UusOhtu-Raudtee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
ning Pargi-Piiri kollektori kaevude rekonstrueerimine, Ülejõe piirkonna ühisveevärgi väljaehitamine, Jõepargi piirkonna
ühisveevärgi väljaehitamine,
Uus- Paldiski maantee peakollektori
rekonstrueerimine,
Kalda tänava kollektori rekonstrueerimine, Ülejõe piirkonna kanaliseerimine, Rohe-

line- Tuula tee kanaliseerimine,
Jõepargi piirkonna kanaliseerimine.
II etapi ehitustööde teostamiseks viiakse läbi riigihange
2009. aasta lõpus ja sõlmitakse lepingud 2010. aasta alguses. Kavas on Pae, Põhja ja Allika tänava
veetorustike
rekonstrueerimine, Tiiru tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, Raudtee piirkonna veetorustike
rekonstrueerimine, Kullerku-

pu ja Ülase tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine,
Mudaaugu
kanalisatsioonipumpla survetorustike rekonstrueerimine,
Kanarbiku tänava kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, Ülesõidu tänava kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine, viie kanalisatsioonipumpla survetorustike rekonstrueerimine ning
reoveepuhasti mudakäitluse
väljaehitamine.
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Lühidalt
Ühisgümnaasiumi direktor
on Oksana Jõe
Alates 1.jaanuarist 2009. a
töötab Keila Ühisgümnaasiumi
direktorina Oksana Jõe.
Keila Ühisgümnaasiumi senine direktor Natalja Debkova
lahkus oma ametikohalt 1. jaanuarist 2009.a. Välja kuulutatud avalikule konkursile laekus
11. detsembriks kokku kolm
avaldust. Ühe avalduse esitanu
dokumendid ei vastanud konkursi tingimustele ja ta langes
valikust välja.
Natalja Debkova jätkab koolis tööd matemaatikaõpetajana.
Keila elanike arv on aastaga
suurenenud
2008. aastaga suurenes nii
Keila linna pindala kui elanike
arv. Vastsündinud registreeritu
aasta kestel Keila linna elanikuks 102.
1. jaanuari seisuga oli Keila elanike arv 9739, mis on 251
inimest rohkem kui eelmisel
aastal samal ajal. Uusi Keila kodanikke sündis 102.
Elanike
registreerimise
kampaaniat võib juba praegu
lugeda õnnestunuks. Detsembri kestel suurenes elanike koguarv 55 inimese võrra. Kampaania tingumustele vastavalt
osaleb loosimises 65 inimest,
kelle vahel loosib linnavalitsus
20 000 krooni maksva reisipaketi. Aastavahetuse seisuga
Keilas elavate inimeste vahel
loositakse välja 15 tervisekeskuse kinkekaarti.
Aasta kestel suurenes ka
Keila linna pindala. Vastastikusel kokkuleppel Harku ja Keila
vallaga nihkus linna piir põhja
suunas Keila luhal ja edelas
tööstusküla maa-alal. Aasta
alguse 10,46 ruutkilomeetrit
asemel on Keila linna pindala
nüüd 11,25.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

13.90

69.90
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Saatesarja „Tantsud tähtedega” annetuse
jaotuspõhimõtted
Saatesarja „Tantsud tähtedega” laekunud tuludest 50%
annetatakse Eesti liikumispuudega lastele.
Toetuse eesmärgiks on liikumispuudega lastele võimaluste loomine enda füüsiliseks
ning vaimseks arendamiseks.
Toetus on eelkõige mõeldud
lapse kehaliseks arengu soodustamiseks, huvialaharrastusteks, taastusraviks, õppimisvõimaluste loomiseks,
toimetulekuks
igapäevases
elukeskkonnas jne (näiteks
täiendavad füsioteraapiaprotseduurid, täiendav taastusravi,
ravimite eest tasumine; samuti abivahendite muretsemine
või omaosaluse maksmine
abivahendite
muretsemisel;
osalemine huvialaringis, laagrites ja koolitustel, eluaseme
kohandamine, invatranspordi
kasutamine jms).
Ei toetata toitlustamist,
riiete soetamist, eluasemekulude katmist jne, samuti ei
maksta sihtkapitalist rahalisi
toetusi. Asjade, teenuste jne
eest tasub Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit müüja või
teenuseosutaja arvete alusel.
Arvel peab olema ära näidatud
toetust saava lapse nimi.
Toetust võivad taotleda lii-

kumispuudega lapsed vanuses
kuni 18 aastat (ka noored, kes
õpivad gümnaasiumis ja on vanemad kui 18) puude raskusastmest sõltumata.
Taotluse võib lapse eest
esitada ka tema vanem või
eestkostja, sotsiaalhoolekandeasutus või liikumispuudega
inimesi ühendav mittetulundusühing.
Toetuse saamiseks esitab
taotleja kuni 1-leheküljelise
A4 formaadis taotluse, milles peab olema:
• lapse ees- ja perekonnanimi;
• isikukood;
• elukoht;
• ülevaade lapse liikumisega
seotud
probleemidest ning
põhjendus, kuidas oleks võimalik siht- kapitalist makstava
toetusega last arendada, toetada (arengunägemus) jms
• eraldi peab olema välja toodud toetuse taotleja poolt soovitav asi, teenus, koolitus, vms
ning selle orienteeruv maksumus (võimalusel ka teenuse
osutaja, asja müüja, koolituse
läbiviija andmed)
• kui laps kuulub liikumispuudega inimeste ühingu(te)sse,
siis ka ühingu(te) nimi.

Taotluses tuleb märkida ka
• toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
• isikukood;
• elukoht;
• suhe lapsega (lapsevanem,
eestkostja, hoolekandetöötaja
vms)
• kontaktandmed (e-post ja telefoninumbrid)
• kas ollakse nõus lapse nime
avalikustama meedias heategevust kajastavates materjalides.
Toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. jaanuariks
2009 postiaadressile Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit,

madis melzar

Keila konstaablijaoskonna juht

Kokku registreeriti Keila
linnas 155 sündmust, millest
83 olid Liikluseeskirja rikkumised, nende hulgas kaks
alkoholijoobes
sõidukijuhti
ja kolm juhiloata isikut. Registreeriti 4 juhtumit, kus inimesed olid alkoholijoobes või
tarbisid alkoholi linnatänavail,
neist 3 isikut toimetati politseiosakonda kainenema.
Teatati 6 peretülist, kus kahel juhul toimetati ka üks osapooltest kainenema, sest ta oli
muutunud ohtlikuks teistele
pereliikmetele. Muid rahurikkumisi pandi toime 7 korral.
23. detsembril lõhkus alkoholijoobes isik Haapsalu mnt
bussipeatust. Isik toimetati
kainenema ja koostati väärteoprotokoll.
21. detsembril varastati
Keila Keva tanklast purgisupp.
Isikut karistati rahatrahviga.
Aasta viimasel nädalal
koostasid linna konstaablid
väärteoprotokollid viiele isiku-

Alaealised tegid pahandust
15. detsembril toimus Keila Gümnaasiumis kaklus kus
13 aastane lõi 14 aastast last.
Asjaga tegeleb noorsookonstaabel.
15 detsembril peeti Keila
Selveris kinni 15aastane, kes
varastas kauplusest pastapliiatsi.
17 detsembril toimus Keila
Tervisekeskuses ujumistund ja
kuna ühel 9 aastasel lapsel polnud ujumisriideid kaasas, siis
tegi ta aega „parajaks“ ning varastas kohvikust kommi.

Täiendav info:
Auli Lõoke,
Eesti Liikumispuudega
meste Liidu tegevjuht
52 93144, 6720223
elil@elil.ee

Ini-

Külli Urb,
Liikumispuudega Laste Tugiühingu esimees
55 672585
kylli@samm.ee

Keila Linnavalitsus teatab
Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse ( 29.11.2008 muudetud) detailplaneeringu avalik
väljapanek
toimus 18.11.1.12.2008. Avalikul väljapaneku käigus laekus kolm kirja
vastuväidete ja ettepanekute-

ga.. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimus Keila Linnavaltsuses 29.01.2008 kell 16 00 –
17.10. Avaliku arutelu käigus
pooled kokkuleppele ei jõudnud.

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

Krimiuudised
Aastavahetus politsei pilgu läbi
le, kes olid tarbinud narkootilisi aineid. Tabati üks alaealine, kes suitsetas linnatänaval.
Samuti tabati aastalõpu kahel
viimasel nädalal linnas 7 alkoholijoobes alaealist. Kuritegudest teatati neljal korral: 26. ja
29. detsembril varastati Keila
Tervisekeskuse kappidest sularaha jt esemeid.
28. detsembril varastas varem karistatud isik Keila Selverist habeajamisgeeli. Kuna
isik avaldas vastupanu pidas
politsei ta kinni ning võeti
kuni kohtuni vahi alla.
28. detsembril avastati, et
Linnamäe teel asuva firma
territooriumilt on varastatud
kaubaaluseid. Alustati kriminaalmenetlust.

Endla 59-108, 10615 Tallinn.
Ümbrikule kirjutada märksõna
„Tantsud tähtedega”. Taotluse
võib esitada ka meiliaadressile
elil@elil.ee.

18 detsembril varastasid
13- ja 14aastane Keila Selverist
rukkiburgeri. Seletuste järgi
tahtsid nad lihtsalt süüa.
25 detsembri öösel peeti
kinni Keila linnas kolm alaealist, kes omapäi jalutasid erinevatel põhjustel neile keelatud ajal linnas. Vastavalt Keila
avaliku korra eeskirjale on alla
16aastasel keelatud viibida
ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas kella 23.00 kuni
6.00.
30. detsembril lõhkus 13
aastane tüdruk Selveri juures
tahtlikult ära pudeli. Nimetatud alaealiste poolt toimepandud rikkumistega tegeleb
noorsookonstaabel.
Aastavahetus oli töine
Aastavahetusel oli Keila linnas
tööl rohkem patrulle kui tavalisel päeval, kuid õnneks oli
ainult üks väljakutse - 31. detsembril kl 23.59 teatati politseile, et lõhuti ära Säästumarketi aken. Võib öelda, et aasta
algas politseile töörohkelt, kuid
loodame, et see trend ei jätku.
Uuel aastal loodavad ja soovivad Keila linna konstaablid
veelgi rohkem koostööd omavalitsusega ja elanikega ning
suurt üksteisemõistmist, sest
linna turvaliseks muuta saame
ainult kõik koos.

siaalkorteriks Keila linnas Põllu
tn 1a asuv korteri nr 421.
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24. detsembril kell 18.40 Hansapanga taga 3 plastikprügikasti kummuli lükatud.
26. detsembril kell 23.25 Pae tn. lärmakas noorte seltskond. Tehtud märkus, peale
mida noored läksid laiali.
30. detsembril kell 19.20
- Vikerkaare lasteaia Paldiski
mnt poolsel aial 1 aialipp puudu,
Miki lasteaial Jaama tn. poolsel
aial 1 lipp pooleks murtud.
31. detsembril kell 23.45 Säästumarketil ukseklaas lõhutud. Teavitatud politseid.
01. jaanuaril kell 03.30 Kultuurikeskuse taga 3 plastprügikasti kummuli keeratud,
Jaama tn. kioski juures 2 välilauda külili lükatud.
02. jaanuaril kell 22.35
lamas Aia tn. liikumatult
alkoholijoobes meeskodanik.
Kutsutud kiirabi, kelle saabudes
muutus mees agressiivseks
ning ründas kiirabi töötajaid,
peale mida üle antud politseile.
04. jaanuaril kell 15.45 laamendas Noortekeskuse juures
noorte jõuk, kes lõhkus mahajäetud hoonetel aknaid. Patrulli
kohale jõudes noored põgenesid ja kedagi tabada ei õnnestunud.
04. jaanuaril kell 21.40 Vikerkaare lasteaial lõhutud 4
aialippi.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Подводя итоги уходящего года…
С речью по случаю
Рождества и Нового года
со словами приветствия
к горожанам обратились
мэр города Танель Мыйстус и председатель городского собрания Андрус Лоог (с полным
текстом обращений можно познакомиться в этом
номере газеты). (стр. 2)
Работы по упорядочиванию канализационной системы в
городе продолжаются
Центр инвестиций в
окружающую среду сообщил АО «Кейла Веси»,
что их ходатайство о финансовой
поддержке
проекта получило одобрение, и решение о финансировании следующего этапа работ уже
вынесено. Вся стоимость
проекта составит 77, 08
млн крон, из которых 68
млн поступит из инвестиционного
центра.
Продолжительность проекта – до конца 2010
года. В ходе работ к городской канализационной системе будут подсоединены
улицы
Юлейыэ и Йыэсааре.
(стр. 3)
Полиция будет наблюдать за правопорядком с помощью
видеокамер
Начиная с 8 января, в
вечерние часы выходных
дней за правопорядком в
городе полиция будет
следить с помощью видеокамер. 23 декабря
мэр города Т.Мыйстус и
префект Северной полицейской
префектуры
Э.Вахер подписали договор об использовании
камер наблюдения в городе. Использование камер наблюдения не заменит обычной работы
полиции, в частности патрулирования. (стр. 3)
Новости городского собрания
На заседании горсобрания было принято
решение о присвоении
статуса социального жилья квартире по адресу
ул. Пыллу, 1а – 421. (стр.
4)
Новости мэрии
Повторное обсуждение детальной планировки участка по адресу
ул. Йыэ, 57б и внесенных
изменений состоится 29

января в 16.00 в зале мэрии. (стр. 4)
«Танцы со звездами»
50% средств, поступивших в ходе цикла передач «Танцы со звездами», будут переданы в
распоряжения Эстонского объединения детей с
нарушением
опорнодвигательного аппарата.
Цель сбора средств – создать для детей с проблемами в работе опорнодвигательного аппарата
дополнительные
возможности для полноценного физического и духовного
развития.
Ходатайствовать о получении финансовой дотации могут дети с указанными выше проблемами
в возрасте до 18 лет, точнее их родители, опекуны, отделы социального
обеспечения и опеки, а
также недоходные предприятия, объединяющие
людей с проблемами в
работе
опорнодвигательного аппарата.
(стр. 4)
Музыкальный конец года
В конце года традиционно в церквах Эстонии
проводится много концертов. Не остались в
стороне и наши городские церкви. Программу
рождественского
концерта, состоявшегося в
ново-апостольской церкви, составили учителя
городской музыкальной
школы. Прозвучало много известных произведений классической и современной музыки. (стр.
5)
Шесть титулов за
год
Спортсмен, в течение
года неоднократно побеждавший на различных соревнованиях, причем, не только в Эстонии,
но и на международном
уровне, имеет все основания считать свой прошедший сезон удачным.
14-летний картингист из
Кейла Ааво Талвар имеет
в своей копилке все выше
перечисленные достижения: из 16-ти стартов, состоявшихся в Эстонии,
Ааво выиграл 11. Все это
позволяет с большой надеждой смотреть на сезон 2009 года и ждать от
молодого
спортсмена
еще более значительных
побед и свершений. (стр.
6)
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Mees nagu rokkbänd
Hillar Nahkmann (27.7.1964–22.12.2008)
Hillari lahkumine
vapustas, see juhtus ootamatult ja
halastamatult vara.
AIVAR PÕLDVEE

Hillar oli väga paljudele Keila inimestele lähedane ja justkui kogu aeg olemas. Võiks öelda, et harjumus. Tarvitses vaid
raadionuppu keerata ja sinu
kõrval oli taas hea kolleeg, endine õpetaja, koolivend, sõber.
Nüüd kostab Hillari “lainepikkuselt” vaikus. See on valus ja
ebaõiglane, aga mälestused,
mis vaikusest selginevad, on
kõike muud kui kurvameelsed.
Hillar pakatas elurõõmust ja
pillas seda enda ümber, tal jätkus hoogu, millega andis sammu pidada, ta rääkis palju, rääkimine oli tema töö, aga sõnu
ei loopinud. Kui kellelegi jäi
mulje, et mehel jutt jooksis ja
see kõik tuli vaevata, siis proovigu hakatuseks anda koolis
üks ajalootund, nii et klassitäis teismelisi kuulab kui võlutud. Hillar tegi seda tuhandeid
kordi, enne kui ta hakkas raa-

dioeetris rääkima tuhandetele.
Suurele spordihuvilisele polnud osaks antud kehapiitsutamist, aga seda järjekindlamalt
treenis ta inimese üht kõige
tähtsamat musklit – aju. Nii
tulemusrikkalt, et õnnestus
ära käia ka olümpiamängudel.
Spordikommentaatorina. Mälu
ja mõtlemisvõimet pani ta ka
võistlustel proovile. Muusikatki kuulas Hillar kuidagi teisiti.
Muusika ei olnud tema jaoks
tapeet, vaid teadmiste, keeleoskuse ja energia allikas, kirg,
mis pani mehe rokkima. Hillar
oligi mees nagu – ei mitte orkester, see tähendaks killustumist –, vaid rokkbänd. Bänd,
mis rokkis vaimule vaat et
rohkemgi kui kehale.
Ajalugu oli Hillari kutsumus ja teadmiste vundament,
bass, trummid ja soolo. Poisikesepõlve Nahksukajuttudest
sai kohe pärast koolilõpetamist
õpetajaamet ning alles hiljem
vormistati selle kinnituseks
ülikoolidiplom. Professor Sulev Vahtre juhendamisel kaitses Hillar 1988. aastal Tartus
diplomitöö Keila ajaloost ja
pühendas selle linna 50. sün-

nipäevale. See on arhiiviallikate põhjal kirjutatud lugu Keila
omavalitsuse ülesehitamisest
ja linnaks saamisest aastail
1918–1940, mida oleks õpetlik lugeda ka tänastel linnaelu
edendajatel. Eesti iseseisvuse
taastamisele eelnes muinsuskaitseliikumine, milles lõi aktiivselt kaasa ka Hillar, innustades seeläbi oma õpilasigi.
Neil aastail tehti ajalugu ja me
kõik olime selles osalised. Ajaloo dramaatilised pöörded ja
sündmusterohked ajad sünnitavad legende. End äsja legendaarseks kirjutanud rokimees
meenutab oma bestselleris ka
Hillarit, tabades ühe üpriski
iseloomuliku hetke neist vabaduse ja vabameelsuse päevist.
See karikas on nüüd tühjaks
joodud. Mõni lihtsalt ammutab elu suuremate sõõmudega.
Freddie Mercury, mees, kelle
muusika saatis Hillarit palju
aastaid, lahkus neljakümneviieselt. Hillar aasta nooremana. Kujutan ette, kuidas nad
seal üleval pilve serva peal rokivad ja Hillar Freddiele näppu viskab. The show must go
on...
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Traditsiooniliselt
toimus
teisel Jõulupühal Keila Uusapsotlikus Kirikus Jõulukontsert.
Kava panid kokku Keila Muusikakooli õpetajad. Traditsiooniliselt oli kontsert tasuta.
Imeline kingitus muusikutelt
tänulikele kuulajatele. Ja kuulajaid oli tõesti palju. Muusikaline elamus suurepärane!
Kontsert algas lastelauluga
Joonas Neumanni esituses. Armas ja siiras, jõulumeeleoluline. Muusikakooli õpilased Kärt
Sikk ja Pia Pukkonen esitasid
klaveril jazzilikke jõululaulude
seadeid, viiulil kõlas P.Martin’i
Ballaad Marie Luhamäe ja Hele
Eiseli ettekandes. Metsasarve
tertsett (Marge Jegers, Maris
Tromp, Valdo Rüütelmaa) tõi
saali erilise ajaloohõngu ja ma-

Foto: ERAKOGU

21. detsembril
esitlesid Heli Nurger ning Urmas
Veersalu Harjumaa
Muuseumis äsjailmunud raamatut
“Päris-Harjumaa”.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

ilona laido

Foto: ERAKOGU

hesügava tonaalsuse, kui kõlas
F.Mendelssohn-Bartholdy Andante. Hüpe Eesti muusikasse ja Arvo Pärdi Ukuaru valss
kandlel mõjus Katriin Lemberi
esituses nostalgiliselt armsalt.
Marika Pabbo barokilik sopran, seekord koos flöödi (Helge Oserov) ja klaveriga (Tiina
Kalvet) helises vastu vast igas
kuulajas- õrn ja kandev, kahekõne flöödiga.
Iga järgnev esitus oli omaette meeldiv üllatus. Sopransaksofoni ja oreli kooskõla G.
Bizet Agnus Dei Eve Neumanni ja Pille Metssoni esituses,
Robert Jürjendal omaloomingulise kompositsiooniga ki-

tarril. Üllatavad ja meeldivad
kontrastid kuni Griegi süidini
välja, mis kahel klaveril Kermo Koit’i ja Tiina Kalveti poolt
kuulajateni toodi. Võimas
kontrastide mäng jätkus. Eve
Neumann saksofonil ja Pille
Metsson seekord akordionigaiiri traditsionaalid oma tuntud
headuses! Ja siis, viimastena,
astusid publiku ette Meriliin
Laes (klaver, laul) ja Katriin
Lember (laul). Rahulik, armas,
tuntud rahvuslik Jõululaul
„Jõulud jõudvad“ tõi publiku
mõtterännakud tagasi koju.
Suur tänu kõikidele esinejatele selle imelise muusikalise
elamuse eest!

Hiirekese mängutuba
on aastane

Kiwanis põletas Keila
kuuski

Päris-Harjumaa

Aasta lõpp tõi paljudesse Eestimaa
erinevatesse kirikutesse rida kontserte
ja palju muusikat.
Erandiks ei jäänud
ka Keila.

Lühidalt
Aasta aega tagasi avati Keilas Hiirekese Mängutuba, mis
on tänaseks saavutanud märkimisväärse populaarsuse.
Mängutoa meililistis on täna
ligi 60 inimest, suure populaarsuse on saavutanud beebide
võimlemine – seitsmes ringis
käib ligikaudu 50 last.
Sünnipäeval loositi püsiklientide vahel välja ka kingipakid. Peaauhinna, 3tunnise sünnipäeva tähistamise mängutoa
ruumes võitis Viktoria Nigul.
Hiirekese Mängutuba tänab
kõiki asutusi ja firmasid, kes
osalesid AS Harju Elekter ja Keila Linnavalitsuse korraldatud
heategevuses jõulukaartiprojektis. Kogutud 15 500 krooni
eest soetatakse mängutuppa
uusi mänguasju.
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Muusikaline elamus
Uusapostlikus kirikus
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„Päris-Harjumaa” on elustiiliraamat, kokaraamat ja
reisijuht neile, kes tahavad
teada, kuidas maal ellu jääda,
mida õhtuks
süüa teha või
kuhu nädalavahetusel
sõita. See on
kultuurilooline raamat,
kus üheteistkümne pere
looga
üle
Harjumaa
antakse ülevaade siinsetest traditsioonilistest
elatusaladest
ning
üheteistkümne
vahepalaga antakse
sissevaade

maakonna loodusesse ja ajalukku. Tegemist on esimese
raamatuga, mis läbi inimeste
lugude otsib maakonna identiteeti. Raamatu pildivalik on
läbilõige ühest aastaringist
meie ümber. Esinduslik suures
formaadis väljaanne on sobiv
kingitus.
Raamatu tekstide autor on
Heli Nurger, fotod tegi Urmas
Veersalu. Kujundaja on Rein
Seppius ja toimetaja Anne-Liis
Pitkänen. Ajaloolised fotod
Harjumaa Muuseumi kogust ja
erakogudest.

Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril kutsus Kiwanise heategevusklubi traditsiooniliselt kõiki
keilakaid tooma oma tarbetuks
muutunud jõulukuusk lõkkesse.
Nagu aastate jooksul on tavaks
saanud, leidis kuusepõletamine
aset Keila gümnaasiumi taga
platsil. Iga kuusetooja sai pulgakommi ning kuuma teed.

Mõnus
muusikaõhtu
Mihkel Mattiseniga
1. veebruaril toimub Keila
Kultuurikeskuses
küünlakuu
kontsert mõnusa muusika ja
veiniga.
Küünlavalgel toimuval kontserdil kõlab nii nauditavat klaverimuusikat kui ka erinevaid
laule peamiselt Eesti keeles.
Muusikaõhtu koosneb armastatud klassikalise muusika paladest ning aegumatutest poplugudest.
„Olen viimaste aastate jooksul teinud palju kontserte, kus
lugude esitamise vahele räägin
inimestega ka juttu ning see
kontakt, mis selle tulemusena publikuga tekib, on saanud
mulle niivõrd armsaks, et ikka
ja jälle olen seda taas teinud....
Nüüdseski kavas ei puudu sõnaline pool rikastamaks publiku ja minu vahelist mõnusat
ning vahetut olemist. See teeb
meid üheks, mis ongi see, mida
sellelt õhtult ootan- tõeliselt
mõnusat muusikaõhtut koos
kuulajatega!“
Et kontsert tõeliselt hubane
ja mõnus oleks, on kohad laudades ja piletihinna sees pokaal
veini. Laudu on võimalik broneerida, avatud on baar.
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sport

Keila Suusapäevad
2009
ivo lindus

Aavo Talvar ringrajal

fotod: erakogu

sport

Kuus tiitlit ühe aastaga

Pärast aastast pausi on algamas traditsioonilised suusapäevad Keilas Tankimäel
terviseradadel. Tänaseks on
lumekahur väärt materjali tulistanud vahetpidamata neli
ööpäeva ja tänu ala entusiastide ponnistustele valminud
kunstlumest suusaring, mida
lumeolude paranedes pikendadakse.
Keila Suusapäevade nime
alla on kokku koondatud kõik
linnas toimuvad suusavõislused – aastaid Keila linna korraldatud Keila lahtised meistrivõistlused, samuti Keila
Suusaklubi auhinnavõistlused.
Sarjas on tähtsal kohal Spordiklubi Vask poolt korraldatud
järjekorras kuues Keila Suusa-

sõit ning viimase lume võistlus, nagu juba traditsiooniks
saanud. Võistluse distantside
pikkused ja formaat pannakse paika orienteeruvalt nädal
enne igat etappi, sõltuvalt siis
juba lumeoludest. Sarjas on
üheksa vanuseklassi ja vastavalt saavutatud tulemusele
igal etapil lähevad sarja üldtabelisse kirja punktid ning
suusapäevade kokkuvõttes on
iga vanuseklassi kolmele parimale auhinnad ning karikad
võitjatele. Lisaks meened vastavalt iga etapi olemusele - kas
diplomid, auhinnad või karikad. Võistlussarja lõpetamine
toimub peale viimast etappi
Havanna sport kaupluses. Kõikide osalejate vahel läheb loosi
kolmetunnine sünnipäevapidu
koos Kuristu Talu Miniloomadega

Etapid toimuvad
toomas vabamäe

Kui üks sportlane võidab
aasta jooksul Eesti, Läti ja Balti meistri- ja karikavõistlused,
siis võib ta oma hooaega lugeda väga edukaks. 14aastane
Keila koolipoiss Aavo Talvar
sai mullu hakkama just sellise tembuga. Kardisõidu Rotax Max Junior
klassis
talle
vastaseid ei leidunud. Punktitabelid näitavad, et Eestis
võitis ta karikavõistluste 16st
stardist tervelt
11, Lätis 12st 8
(kahel ei osalenud).
Te g e l i k u s
elus nii lihtsalt
sugugi ei läinud.
Koduradadel oli
Aavol kolm-neli
vihast konkurenti,
kellega
tihtilugu käis
rattas-rattas
võitlus viimaste meetriteni,
Lätist-Leedust
lisandus
teist
sama
palju.
Kuid tõsi on
see, et enamasti Aavo Talvar
jõudis just Aavo Talvar esimesena finišilipuni.
Seevastu kulgesid neljaetapilised Euroopa karikavõistlused Aavol üles-alla. Näiteks
Saksamaa etapi suurimaks
“saavutuseks” jäi murtud varbaluu – üks kaasvõistleja otsustas Avost lihtsalt üle sõita.
Viimaselt osavõistluselt Belgias aga tuli teine koht ning
koos sellega sai täidetud ka
hooajaeelne eesmärk – jõuda
esikuuikusse.

Väikesed autod, suur sport
Kardisõit on spordiala, millest
laiem avalikkus suurt midagi
ei tea. Vast peale selle, et kõik
vormelipiloodid on kunagi ka
kardil võistelnud. Kardid ise
aga näivad pisikesed ja naljakad ning nende roolimine
tundub olevat imelihtne. Mis
see 20 hobujõudu siis ikka ära
pole? Pealegi kui poisikesedki

sellega hakkama saavad.
Ent ei maksa otsustada esimese mulje põhjal. Aavo kardi
“kurja” iseloomu kogesid omal
näiteks nahal rallisponsorite
klubi liikmed, kes sügisel Tabasalu rajal seda proovimas
käisid. Viis (Aavo tempoga
võrreldes neli-viis sekundit
aeglasemat) ringi võtsid täismeestel käed nii läbi, et pärast
tekkis raskusi kohvitassi pihushoidmisega.
Ent võistlusel ei piirdu dis-

tants viie ringiga. Eestis on
võidusõidud tavaliselt ühepäevased ning kvalifikatsioonis,
eelfinaalis ja finaalis läbitakse
kokku umbes 50 ringi. Suured
rahvusvahelised
võistlused
kestavad harilikult neli päeva,
rajal tuleb käia vähemalt kuus
korda ning ringe (mis on kuni
kaks korda pikemad kui Eestis) koguneb 70 kanti. Treeningutelt võib lisanduda veel teist
sama palju.
Lisaks jõule ja vastupidavusele peab kardisõitja teinekord
ka lausa füüsilist valu kannatama. Asjassepühendamatud
imestavad tihti, miks kardisõitjad kannavad riiete all jäika kaitsevesti. Ilma selleta ei
maksa rajale tükkida – roide
murdmiseks piisab kord valesti üle äärekivi sõita. Kuid alati
ei aita isegi vest. Aavo sai seda
omal nahal tunda hooaja tähtsaimal jõuproovil, maailma karikavõistlustel.

Eelsõitude tulemuste kokkulöömisel selgus meeldiv tõsiasi: Aavo Talvar oli edestanud
kõiki 71 konkurenti ning teeninud eelfinaaliks parima stardikoha.
Eelfinaalis püsis Aavo kogu
võistlusmaa vältel liidrite seas,
kuid taktikaline valearvestus
viimases kurvis kukutas ta
viiendaks. Pettumus oli muidugi suur, ent finaali viies
stardiplats säilitas kõik võimalused esikoha pärast kaasa
rääkida. Paraku jättis õnn, mis
Aavot kõigis senistes startides
oli soosinud, ta nüüd otsustavalt maha. Kardisõidus, kus
masinad on äärmiselt võrdsed,
sõitjad agresiivsed ja rajad kitsad, on kokkupõrked avaringil
sama hästi kui vältimatud. Seni
oli Aavol õnnestunud neid vältida, finaali kolmandas kurvis
aga sattus ta ühe kaasvõistleja
üleliia agara tegutsemise tõttu
suure külakuhja alla.
Lõpuprotokollist
leiab
Aavo Talvari nime 29. kohalt
Läbi valu ja vaeva
Viimasel treeningsõidul, otse ja see pole kindlasti tulemus,
kvalifikatsiooni eel, tegi Aavo mida Aavo ise ja tema meeskond lootsid. Teisalt
aimar talvar:
pole ka tar”Kiitust stiilis “Poleks seda
vis häbenesinult oodatagi osanud!”
da – kiiruse
või oskuste
jagasid ka konkurendid.”
taha midagi
pidama
ei
omale häda. Ilmselt oli põhju- jäänud. Kiitust stiilis “Poleks
seks ebamugava kujuga iste. seda sinult oodatagi osanud!”
Kes kunagi roidevigastust ko- jagasid ka konkurendid.
See lubab Aavol lootusrikgenud, see teab – isegi hingata
on valus, liigutamisest rääki- kalt vastu minna ka hooajale
mata. Valuvaigistid, korsett ja 2009. Eesmärkide seadmisega
vigasaanud koha külmutamine muret pole. Kodukandis on
lubasid Aavol siiski edasi võis- kõik küll võidetud, kuid saavutelda. Kuid kvalifikatsiooni 14. tatud tase lubaks ka Euroopa
aeg näis kinnitavat, et seekord ja maailma karikavõistlustelt
läheb hea tulemus tobeda vi- kõige kõrgemaid kohti võita.
Jääb vaid loota, et majandusgastuse nahka.
Ent Aavo võitles vapralt surutis plaanidele kriipsu peaedasi ja sai vääriliselt tasutud. le ei tõmba.

1. 14.01.2009. kell 17.00-18.30 AVATUD START
VALGUSTATUD RADA (vaba)
2. 01.02.2009. kell 11.00 KEILA LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED (vaba)
3. 08.02.2009. kell 11.00 KEILA SUUSAKLUBI
AUHINNAVÕISTLUSED
4. 24.02.2009. kell 11.00 VI KEILA SUUSASÕIT
(ühisstart-vaba)
5. 08.03.2009. kell 11.00 VIIMASE LUME VÕISTLUS
(ühisstart-vaba)
Kohapeal registreerimine algab tund enne starti, eelregistreerimine lõpeb päev enne igat etappi kell 18.00, skvask@hot.ee
Tulemused ja operatiivne info etappide eel ning sarja ja etappide juhendid : www.hot.ee/spordiklubivask
		
Info Priit Idarand tel. 53490341
Keila Suusapäevad 2009 toetajad: SA Keila Terviserajad, Keila
linn, KTTiming, Ehitusmarket, Kuristu Miniloomad, HAVANNA
sport

Kõikide osalejate vahel läheb loosi kolmetunnine sünnipäevapidu koos Kuristu Talu Miniloomadega

Keila Miikaei kogudus teatab
On alanud koguduse nõukogu ja juhatuse uued
valimised!
Palun esitage kantseleisse oma kandidaate!
Koguduse kantselei on avatud T, K, R kell 11.00-14.00
ning L kell 11.00-13.00 aadressil Paldiski mnt 2.

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

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

TEATER
14.jaanuar kell 19:00
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.Keila kultuurikeskus
“TUNNETE TEKTOONIKA” PÄRNU TEATER “ENDLA”
2.veebruar kell 19:00
Pilet: 110.- / 130.NB! Piletite broneerimine ja
eelmüük alates 12.jaanuar
2009.a.
Keila kultuurikeskus

kontsert
MUUSIKAÕHTU MIHKEL
MATTISENIGA
1.veebruar kell 17:00
Pilet: 75.- / 100.Keila kultuurikeskus

kino

Palju õnne!

“DETSEMBRIKUUMUS” KINOBUSS
19.jaanuar kell 19:00
pilet: 45.- / 55.„Detsembrikuumus“ on kaasahaarav põnevusfilm 1924.
aastal toimunud riigipöördekatse tagamaadest.
Alla 12. a mitte soovitav!
Keila kuluurikeskus
tel: 6045045

muud üritused
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine
Keila kuluurikeskus
tel: 6045045

kogudus
1.pühapäev pärast ilmumispüha
11. jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
14. jaanuaril kell 13.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2 tel:6044808

Kuulutused
Töö
Peatselt avatav ilusalong
Sauel otsib oma kollektiivi
tublit juuksurit ja kosmeetikut.
Saada oma lühike elulookirjeldus või CV e-maili aadressile
merlebergmann@hot.ee. Lisainfo telefonil 5099553.
Otsin paariks tunniks nädalas matemaatika ja füüsika
koduõpetajat 7. klassi tüdrukule. Tasu kokkuleppel. 5076047.
OÜ Varahooldus otsib bürooruumide koristajat (trepid,
üldruumid, kabinetid). Soovijatel palume pöörduda Keskväljak 15 (2. korrus), Keila linn, või
helistada telefonil 6391420.

kinnisvara
Üürile anda soodsalt 2-toaline möbleeritud mugavustega
korter Keilas. Tel: 55 616 789
Naisterahvas lapsega sooviks üürida elamispinda Keilas

Anda üürile äripind Keilas,
Jaama tn 11 (2 x 50m2). E-post:
meelis.kiirats@hotmail.com,
tel: 56476313.

TEENUS
Raamatupidamisteenus FIE
-dele (ka vene keeles). Äriregistrisse ümbervormistamine,
dokumentide korrastamine ja
tuludeklaratsioonide koostamine. Tel: 56564432
Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid. Tel.
530 24 160.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222
Puude hooldus ja raie
probleemsetes kohtades nagu
kalmistutel, parkides, hoonete läheduses jm. Viljapuude
hooldus. Tel. 7120538, e-mail:

Keila Linnavalitsus ja

Avaldame kaastunnet

Linnavolikogu mälestavad

Urve Vahtrale

Keila Teenetemärgi
kavaleri

Antanas
Paleckast

Sündinud

09.12.2008 Rainer Saarniit
15.09.2008 Uku Juhan Lindmets
17.12.2008 Hans Eduard
Vellmann
19.12.2008 Milana Fjodorova
19.12.2008 Maksim Beljajev
Mälestame varalahkunud,
alati sõbralikku tädipoega

Hillar
Nahkmann`i
Südmalik kaastunne emale,
isale, vennale ja Helile
Mare, Tiit, Lea, Ivar

Ka lühikeses elus peitub pika ehtsus
– ta suurus pole aastates vaid
tehtus.
Avaldame südamlikku kaastunnet Nellyle, Reinule ja Priidule
kalli poja ja venna

Hillar
Nahkmann`i

19.12.2008
22.12.2008
26.12.2008
30.12.2008
03.01.2009

ÕE
surma puhul.
AS Harju Elekter

douglas.fir@mail.ee

surma puhul.

Eliise Aunapuu
Mirtel Lepiksaar
Keiti Tamberg
Aleksander Nigul
Heidy Einamann

Kaotus on valus, mälestus jääb...
Avaldame sügavat kaastunnet

Südamlik kaastunne Nellyle,

Nelly Nahkmann`ile ja tema

Reinule ja Priidule kalli poja

omastele poja

ja venna

Hillar`i

Hillar
Nahkmann`i

surma puhul.

kaotuse puhul.

Keila linna PÜ juhatus

Saima, Ljuda, Vaike, Maie,
Leili, Eila ja Vaike

Oleme teiega sel raskel hetkel,
kui jätate hüvasti kalli

Hillar
Nahkmann`iga.
Südamlik kaastunne emale,
isale, vennale ja Helile

27.07.1964 – 22.12.2008

otse omanikult, nõus abistama.
Pakkumised tel: 58283293.

7

Irma, Reet perega, Inga perega

Kallid Nelly, Rein ja Priit, meie
sügav kaastunne poja ja venna

Hillar
Nahkmann`i
surma puhul.
Taimi, Kati, Haili, Vello

Piiri 1A majaelanikud

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

Avaldame sügavat
kaastunnet
Ene Taulile perega ema

Aino Tulp`i
surma puhul
KÜ Põlluäär elanikud

Meie sügav kaastunne
Nellyle abikaasaga ja Priidule
poja ja venna

Hillar
Nahkmanni
surma puhul.
Perekonnad Leitmäe ja Geine

Lõppenud on elurännak

Sügav kaastunne perekond
Sügav kaastunne Arvole ja

puhkepaigaks kodumuld

isa,
vanaisa ja
äia

Meerile ema ja ämma

Mälestame head ja abivalmis
naabrit

Alice
Liivamaa

Helmi
Klaas`i

kaotuse puhul.

Avaldame siirast kaastunnet

kaotuse puhul.

Vaike ja Harri

Sähka`le kalli

Perekond Fels

Avaldame sügavat
kaastunnet
Riinale perega

ISA
surma puhul.
Kiwanise naised

Kallid Riina, Neeme, Allar
ja Gunnar

Avaldame sügavat kaastunnet

Südamlik kaastunne

Riina Heinale perega isa

isa, äia ja
vanaisa
surma puhul

Heino
Auendorfi
surma puhul
Eevi ja Krista peredega

Mari ja Priit perega

Mälestame leinas
Leiname sõbrannat

lähedastele.
KÜ Sektor elanikud

kauaaegset ühingu liiget

ja kolleegi

Südamlik kaastunne Elmetile,
Piretile ja Priidule peredega
abikaasa, ema ja vanaema

Eda `t

Helmi
Klaas’i

Ljuba,Sven,

sügav kaastunne

Kristiina,Viiri

tütar Maile ja pojale perega.
Lääne - Harjumaa Invaühing

Hilja
Orusalu
surma puhul.
Endised ja praegused naabrid
Jaan ja Urmo peredega ja Velve
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Reklaam
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Alusta aastat Keila Tervisekeskuse Mini SPA-s!
Soolakamber 40min

Õpilane , Pensionär, hind 25.Täiskasvanu, hind 50.-

Infrapunasaun 1h
70.-/inimene

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

UUE 2009 AASTA
ALLAHINDLUSED
Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Hindadest -30%

Pakkumine kehtib 05.01.-31.01.2009
Lisainfo: tel. 6 737 637

Soodsad diivanvoodid
kohe kätte !

Solaarium

RÕIVAD kuni -40%
JALATSID kuni -20%
PESU kuni -20%
OLETE OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19, KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00
P-SULETUD

www.keilasport.ee

KEILA TERVISEKESKUS

- Jalgrataste müük
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
hooldus
Keila tervisekeskuses
- Valik sammulugejaid
tel: 6 737 666
- Salomoni jalatsid
email: krp@keilarattapood.ee

teated

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

