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Keilas uus
konstaabel
Keila konstaablijaoskonnas töötab nüüd lisaks
juhile 4 konstaablit - 9.
veebruarist töötab Keilas
vanemkonstaablina Timo
Suslov.
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Linn toetab
abipolitseinikke

Lõunaks pikk sai
ja energiajook

Linnapea Tanel Mõistus
ja viis abipolitseinikku
allkirjastasid 11. veebruaril
käsunduslepingud, millega
määrati kindlaks abipolitseinike avaliku korra
kaitsmisse kaasamise
tingimused ja ulatus.
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Lugemisöö Keila
algkoolis
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Surutis surub

Dialoog tänaval:
„Tere!“
„Tere! Sul veel töökoht alles?“
„Alles jah, aga ei tea, kauaks.“
Ajalehtede suure pealkirjad räägivad peamiselt
sellest, kuidas keegi rahast ilma jääb ja kui suur on
ikka kriis. Järjest tähtsamad onud võtavad sõna
ja teavad täpselt, mida oleks pidanud tegema, et
probleeme ennetada. Rõhk muidugi sõnal „oleks“.
Ükskõik millist portaali lugedes jääb silma sügav
pessimism ja arvamus, et mujal on rohi rohelisem
ja muidu parem. Muuseas, ei ole.
Saame kõik aru, et on kriis, aga minu silmis on täna
vint veidi üle keeratud. Muust enam ei räägitagi.
Seda kõike on natuke liiga palju. Ei
arva et tuleks pea liiva sisse pista - mis
on olemas, seda ei peida. Küll aga
võiks meedia ning uued ja vanad
meediastaarid ja arvamusliidrid
veidi hoogu maha võtta. Kui
hirmujutte igalt poolt aina tuleb,
siis lõpuks näevadki kõik tonti
isegi seal, kus seda tegelikult
ei ole. Tundubki, et olukord on
lootusetu.
Rahvas tahab leiba ja tsirkust. Aga
kas tuleb tingimata süvendada
ja levitada arvamust, et eestlase
lemmiktoit on teine eestlane ja
lemmiktsirkus majanduskriis.

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee
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lugeja kirjutab

Südamelt ära ehk õnnelik.
Sain miljonivaate!
Öeldakse, et vanemaid pole
võimalik valida, kuidas on aga
lood naabritega? Jah, kahjuks
pole viimaseid võimalik nii
väga valida, kui antud momendil olulisemaks osutub
väljavaade, mis avaneks enam
kui miljoni (pehmelt öeldes)
maksnud eluasemest. Muidugi
mõtlete nüüd kohe, et kah mul
probleem raskel kriisiajal.
Lugu paberile panema ajendas mure: uus korter, soolaleivalised tulemas... Nädalalõpu hommikul rõõmsalt meie
ühiskodu trepist alla kõndides
näen kurba „üllatust“ - trepi
käsipuu pooleks saetud (ma ei
räägi siin kõva häälega sellest,
et käsipuud on eelnevalt kasutatud noa teravuse testimiseks
ja kirjaoskuste demonstreerimiseks). Nii ei oskagi ette
arvata, kas kahe nädala pärast
maja seinad on ikka veel püsti!
Ei tasu pidada mind nüüd
ka nii naiivseks, arvates kurjategijaks (vähemalt mina ni-

metan teda niimoodi) kedagi
väljaspoolt oma trepikoja elanikke. Välisuksel ju uhke lukk
ja trepikojas suur valgustus.
Loodan, et seekord pole
rohkem detektiivi tarvis mängida ja teo heastab selle kordasaatnu. Muidu ikka tore elada
ja nautida imeilusalt vaadet
talvisele Keilale. Aga nagu
alustasin – südamelt ära!
Tamme maja õnnelik elanik
maja elanik:

”Nädalalõpu hommikul
rõõmsalt meie
ühiskodu trepist
alla kõndides
näen kurba
„üllatust“ trepi käsipuu
pooleks saetud”

Kolmapäevaks, 11. veebruariks, oli poolekssaetud käsipuu juba parandatud

Fotod: märt lillesiim

Ainult üks küsimus
Kas Keilas on tööturuamet?
Tööturuameti Keila büroo asub aadressil Keskväljak 5, 3. korrusel.
Tööturuameti eesmärgiks on pakkuda tööotsijatele nõuannet,
toetust/tuge ja tööturuteenuseid sobiva töö saamisel ning
tööandjatele informatsiooni ja abi tööjõu leidmisel.
Tööturuameti üks tähtsamaid ülesandeid on töövahendus, mis
suunab töötuid ja tööotsijaid sobivatele vabadele töökohtadele
ning otsib tööandjale tema esitatud nõuete järgi sobivat töötajat. Töövahendus on mõlemale osapoolele tasuta.
Lisaks pakutakse Tööturuametis karjäärinõustamist, psühholoogilist nõustamist, selgitatakse tööotsijatele nende õigusi,

aidatakse noori tööpraktikale jne.
Täpsemalt Tööturuameti teenuse kohta saab lugeda aadressil
www.tta.ee.
Tööturuameti esinduse vastuvõtuajad on:
E, K, N kell 09.00 - 16.00,
ja
T kell 09.00 - 18.00
R kell 09.00 - 13.00.
Tel: 678 0462

Nädal piltides

Kiwanis klubid viisid Haiba lastekodus läbi Foto: andres matteus
töötoa - maaliti tasse ja vooliti võtmehoidjaid

Keila nädalaleht

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

Algkoolis oli esmakordselt öölugemine
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: reet hanni

Tuletõrjeõppus Keila algkoolis
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Fotod: erakogu

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Lühidalt

Ka Keila linna kavandab
kulude vähendamist

Kohaliku omavalitsuse peamine eelarvetulu on üksikisiku tulumaks, mille
kehv laekumine on
viimasel ajal pea
kõikidele linnadele-valdadele muret
teinud.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Omavalitsused teevad üksteise võidu kriisiplaane ning
negatiivseid lisaeelarveid. Olukorrast Keilas räägib linnapea
Tanel Mõistus.
Kuidas on Keila linnas lood
tulumaksu laekumisega ning
eelarve täitmisega? Kas ka
Keilas on näha langust?
Maksuamet kannab tulumaksu
omavalitsustele üle kuu jooksul kolmes osas. Keila linna
2009. aasta jaanuari üksikisiku
tulumaksu laekumine oli 8,85
miljonit krooni. See on 4,3 %
ehk ca 390 000 krooni vähem
kui eelarves oli 2009. aasta jaanuariks planeeritud summa.
Olukord ei ole palju parem ka
naaberomavalitsustes, millest
vaid Harku vallas ja Saue linnas oli tulumaksu laekumine
võrreldes 2008. aastaga suurem - vastavalt siis 2,8% ja
1,9%. Saue vallas oli vastav
näitaja -0,1%, Keila vallas
-2,4%, Paldiski linnas -8,3%
ning Saku vallas koguni 13,4%.
Samas võib eeldada, et Keila
linna veebruari tulumaksu laekumine tuleb positiivsem,
kuna eelmise aasta jooksul
juurde tulnud linnaelanike tu-

ELL ei nõustu omavalitsuste tulukärpe ja
laenupiiranguga

lumaks hakkas Keila linnale
laekuma alates jaanuarist ning
sisaldub seega veebruarikuu
laekumistes. Tänaseks päevaks
on kuu esimene laekumine
saabunud, mis oli 5,08 miljonit krooni. See moodustab ca
64% veebruari planeeritud tulumaksust, kuid esimese laekumise alusel tervet kuud ennustada on veel vara.
Paraku võib praegu ennustada, et tulumaksu ülelaekumist lähiajal oodata ei ole. Ettevõtetes rakendatakse osalist
tööaega ning töötuse tase on
Keilas vaikselt tõusnud. Tööturuameti andmetel on Keila
linnas kokku registreeritud
239 töötut, mis on 2008. aasta
detsembrikuuga võrreldes 69
inimese võrra rohkem. Töötute arv on viimase poolaasta
jooksul pidevalt kasvanud ning
kindlasti avaldab see mõju ka
tulumaksu laekumistele.
Kuidas mõjutavad Keila linnaeelarvet
kavandatavad
riigieelarve kärped?
Kohalikud omavalitsused riigipoolsetest kärbetest ilmselt ei
pääse. Praegu on veel lahtine,
kas kärbitakse riigipoolseid
eraldisi või tulumaksuprotsenti. Linnadele ja valdadele eraldatava tulumaksu protsent on
hetkel 11,93 ning selle alandamise vastu on kõik omavalitsusliidud. Juba praegu väheneb
tulumaksu laekumine, protsendi muutmisel oleks omavalitsuste jaoks tegu topeltkärpega.
Selgema info riigipoolsete
kärbete osas saab loodetavasti
järgmise nädala lõpus.
Milliseid abinõusid on kavas

Foto: aare vaida

Keila linnas rakendada võimaliku maksude alalaekumise ja oluliste kärbete korral?
Paljud asjad on muutunud pärast detsembrikuist Keila linna
eelarve vastuvõtmist volikogus. Rahandusministeerium
prognoosis eelarvearutelude
ajal kohalikele omavalitsustele
keskmiselt 7% tulumaksu kasvu. Keila linn leidis konservatiivselt, et 5% on piisav. On
näha, et olukord on teine ning
kehtivat eelarvet tuleb korrigeerida. Pärast seda, kui on
olemas selgem info riigipoolsete kärbete kohta, on ka lin-

navalitsusel võimalik koostada
lõplik eelarve muudatus, millega märtsikuu volikokku minna. Linnavalitsus tegeleb praegu
erinevate
abinõude
väljatöötamisega, et maksude
alalaekumise ja kärbetega toime tulla. Tõenäoliselt võib oodata investeeringute vähenemist. Väheneb linnavalitsuse
ja linna allasutuste palgafond
ning vaatame kriitiliselt üle
kõik majandamiskulud. Täna,
st 11. veebruaril andsin välja
ka käskkirja linna allasutuste
juhtidele, millega keelatakse
rahaliste tehingute tegemine
ilma linnapea või abilinnapea

kooskõlastuseta. Eesmärgiks
on hoida kulud range kontrolli
all ning vältida eelarvevahendite tavalisest kiiremat ärakasutamist eelarvekärbete kartuses. Kord muutub pärast seda,
kui volikogu on vastu võtnud
lisaeelarve, millega täpsustatakse allasutuste eelarved.
Samas annab praegune keeruline olukord võimaluse erinevateks muutusteks ning võimaluse palju asju efektiivsemalt
majandada. On ju tänavune
2009. innovatsiooniaasta kuulutatud uute ideede, loova
mõtlemise ja teistmoodi tegutsemise aastaks.

Tähtsamad sündmused Keila linnas 2008. aastal
1.jaanuari seisuga on Keila
elanike arv 9736 inimest.
Möödunud aasta alguses elas
Keilas 9488 inimest.
7.jaanuar - Abilinnapeana
asus tööle seni sotsiaalnõunikuna töötanud Eike Käsi.
22.jaanuar - Tööle asus
Keila linnaaednik Inge Angerjas.
1.veebruar - Keilas hakkasid kehtima piirangud alkoholi
jaemüüjatele. Olulisim neist
on müügiprotsessi jälgiva salvestava kaamera paigaldamise
ja müügisaali minimaalmõõdu
nõue.
11.veebruar - Keila konstaablijaoskonna juhina asus
tööle Madis Melzar.
21.veebruar - Linnavalitsus kinnitas linna uue liiklusskeemi ja otsustas sulgeda

linna veokite transiitliiklusele.
26.veebruar - Keila Linnavolikogu võttis vastu otsuse
lõpetada Keila Gümnaasiumi
ning Keila Algkooli tegevus ja
anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle kõik loodava kooli
tegevuseks vajalikud lepingud,
sealhulgas töölepingud.
13.märts - Ametist
vabastati Keila Gümnasiumi
direktor Marju Käo ja määrati direktori kohusetäitjaks
Marika Ivandi
15.aprill - Heakorrakuu
avaüritusena istutasid paarkümmend vabatahtlikku 50
Sahhalini kirsipuud Luha
tänava äärde.
25.aprill - 14 Eesti väikelinna tähistasid linnaks
nimetamise 70.a astapäeva
konverentsiga Keilas.

1.mai - Keila linnaks nimetamise 70.aastapäev.
3.mai - Keila Mihkli kiriku
õpetaja Marek Roots õnnistati
ametisse.
3.mai - Koristusaktsioon
“Teeme ära“. Keilas registreerus koristama 75 inimest,
tegelikult oli tööd tegemas
palju rohkem inimesi.
30.mai - Kultuurikeskuses
toimus sõpruslinnade konverents.
30.mai - Keila linnaks
nimetamise 70.aastapäevale
pühendatud aktusel anti Keila
linna teenetemärgid Vambola
Kaldrele ja Gerd Münchow’le.
7.juuli - Keila linnavalitsuse keskkonnanõunikuna asus
tööle Ülle Lindus.
11.august - Linnaarhitektina asus tööle Kaire Koitne

26.august - Keila Hariduse
SA ja AS Koger & Partnerid
sõlmisid lepingu Keila uue
koolihoone vundamendi ja
kommunikatsioonide väljaehitamiseks
1.september – Tööd
alustasid Rukkilille lasteaed ja
erakool Läte.
12.september - Kultuuriminister Laine Jänes, Eesti
Jalgpalliliidu president Aivar
Pohlak ja linnapea Tanel
Mõistus panid nurgakivi Keila
Terviseradade alale ehitatavatele jalgpalliväljakutele.
27.oktoober - Rahandusministeerium teatas 820 122
euro suuruse toetuse eraldamisest terviseradade ehitamisele Keilas.
20.novmber - Linnapea
Tanel Mõistus avas esimese
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ostuga Keila Selveri.
26. november - Pidulikult lõpetati Põhja-Keila
veeprojekt. Sellega on Keila
linn saanud vee- ja kanalisatsioonivõrgu, mis katab kogu
tiheasustusega piirkonna.
Samal üritusel tähistati ka renoveeritud Haapsalu maantee
taasavamist.
18. detsember - Linnavalitsus vabastas 1.jaanuarist
Keila Ühisgümnaasiumi
direktori ametikohalt Natalja
Debkova ja kinnitas direktori
ametisse Oksana Jõe.
31.detsember - Lõppes
Keila elanike registrisse kandmise kampaania. 1.detsembril
elas Keilas 9683 inimest.
Detsembri kestel suurenes
elanike koguarv 53 inimese
võrra.

Eesti Linnade Liidu (ELL)
volikogu ei nõustu valitsuse
kärpekavas ette nähtud omavalitsustele laekuva tulumaksu
protsendi kärpimise ning laenupiirangutega.
Teisipäeval koos olnud ELL-i
volikogu otsustas esitada valitsusele kuuepunktilise ettepaneku kärpekava kohta.
Volikogu märkis, et ei saa
nõustuda kahekordse kärpekoormusega kohalike omavalitsuste eelarvetele. Esimesena
tõi volikogu esile majanduslangusest tingitud maksutulude
vähenemise ja tulubaasi kärped, teisena riigieelarve eraldiste vähendamise.
Samuti ei nõustunud ELL
lisapiirangutega laenude võtmisel. Liit tegi valitsusele ettepaneku vaadata eraldi läbi laenude ja EL-i projektide avaliku
sektori omaosaluse katmise
küsimused.
ELL asus seisukohale, et üle
tuleb vaadata kohalikele omavalitsustele pandud kohustused
ja nõuded ning neid vastavalt
vähendada. Esmajärjekorras
pidas ELL vajalikuks kärpida
ministeeriumide tegevuskulusid ning seejärel üle vaadata
kohalikele omavalitsustele eraldatavad toetused.
Samuti teatas volikogu, et
kärpekava koostamisel arvestataks kohalikele omavalitsustele
laekuva tulumaksu vähenemisega tulenevalt avaliku sektori
palgakärbetest ning täiendava
eelarvekoormusega tööandja
kohustuste täitmisel töötajate
haiguspäevade hüvitamiseks.
ELL-i volikogu tegi ettepaneku veel kord üle vaadata
puudega laste hooldajatoetuse
maksmise kohustuse kohalikele omavalitsustele üleandmise
rahalise kattega seonduv.
BNS

Linn toetab abipolitseinikke
Linnapea Tanel Mõistus
ja viis abipolitseinikku allkirjastasid 11. veebruaril käsunduslepingud, millega määrati
kindlaks abipolitseinike avaliku
korra kaitsmisse kaasamise tingimused ja ulatus.
Lepingu sõlmisid Gennadi Ovsjannikov, Kalev Sander,
Jaanus Miido, Jüri Saarma ja
Niilo Saarma. Keila linn on valmis abipolitseinikele tasuma
töö eest, mida nad teevad Keila
linna turvalisuse tagamisel.
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Keila konstaabel – Timo Suslov
Alates 9. veebruarist töötab Keilas vanemkonstaablina
27aastane Sisekaitseakadeemia politseitöö erialal lõpetanud Timo Suslov.
Politseis töötab Suslov alates Sisekaitseakadeemia lõpetamisest 2004. aastal, seni on
ta olnud kriminaalpolitseinik.
Timo Suslov on pärit Keilast, lõpetanud Keila Gümnaasiumi. Keila ja Eesti spordieluga tihedalt seotud Timo Suslov
on vabaaja- ja terviseedendus-

üritusi korraldava mittetulundusühingu Liikumisrõõm
juhatuse liige, Eesti Korvpallikohtunike Kogusse kuuluv Akategooria kohtunik ning Keila
pesapalliklubi Kairos liige.
Ühendust saab uue konstaabliga telefonil 612 4591 või
e-kirja teel aadressil timo.suslov@pohja.pol.ee.
Keila konstaablijaoskonnas
töötab nüüd lisaks juhile 4
konstaablit.

teade

Keila Linnavolikogu 53. istung toimub teisipäeval, 17.
veebruaril 2009.a kell 17.00
Keila Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Harku valla üldplaneeringu kooskõlastamine
3. Välislähetusse saatmine
4. Keila linna valimiskomisjoni kinnitamine
5. Kultuurikomisjoni koos-

seisu kinnitamine
6. Ühisgümnaasiumi hoolekogusse esindaja nimetamine
7. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
8. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.
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Keila Linnavalitsuses

venekeelne veerg

Linnamäe 6a kinnistu detailplaneering

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus võttis
5. veebruaril 2009.a. korraldusega nr 49 vastu Linnamäe 6a kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Keila linna lõunaosa tööstuspiirkonnas. Planeeringu ala
suurus on 34 206 m2 ning
see hõlmab Linnamäe tee
6a tootmismaa sihtotstarbelist kinnistut.
Planeeringuga on kavandatud Linnamäe tee 6a kinnistu jagamine 8 tootmismaa krundiks, millest ühel
on sihtotstarve 60% ulatuses tootmismaad ja 40%

ärimaad, ning kaheks transpordimaa krundiks. Lahendatud on kruntide ehitusõiguse ulatus, liiklus- ja
parkimiskorraldus, tehnovõrkude vajadused ja asukohad ning heakorrastus- ja
haljastuspõhimõtted. Planeeringuga on määratud
kruntidele normides ettenähtud kitsendused ja servituutide seadmise vajadused.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 23.02. –
09.03.2009 Keila Linnavalitsuses tööajal.

Keila Linnavalitsus teatab
Tammiku MÜ ja Kaasiku
MÜ detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu toimub
19.02.2009 kell 16.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Planeeritav ala asub Keila linna lõunaosas Tööstuse
tänaval. Planeeringu ala
suurus on 4,36 ha ning
sihtotstarve on 50% tootmismaad ja 50% ärimaad.
Planeeringuga on kavandatud ala jagamine
6
krundiks,
kõik krundid
on sihtotstarbega
90%
tootmismaad
ja 10% ärimaad. Planeeritud on kuni
15 m kõrgused tootmishooned (näiteks vahelaod,
õmblustöökojad,
köögi-

mööbli tootmine jne), mis
on paigutatud perimetraalselt Tööstuse tänava äärde.
Juurdepääs igale kinnistule
on antud Tööstuse tänavalt,
mille tänavakaitsevöönd on
20 m. Hoonete teenindamiseks vajalik parkimine on
lahendatud oma krundil.

remat tähelepanu sõiduki tehnilise seisukorra kontrollimisele ning tuletab autojuhtidele
meelde, et talvistes tingimustes
tuleb hoida auto tuled, klaasid
(mis on eelkõige liiklusohutuse
seisukohalt väga tähtsad) ja registreerimismärk puhtana.
Jätkuvalt palun inimestel
koheselt helistada telefonil 110,
kui Te märkate linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad on kohati väga külmad ning kergesti
võib toimuda alajahtumine.
Hea oli see, et eelmisel nädalal ei registreeritud ühtegi
kuritegu.
Kena talve jätku ja ohutut
liiklemist

edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada
Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612
4592 või elektronposti aadressil annika.pedosk@pohja.pol.
ee, Timo Suslov 6124591 või
elektronposti aadressil timo.
suslov@pohja.pol.ee
Kristy
Roostfeldt`ile telefonil 612
4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.
pol.ee, Kristjan Haljasoks’ale
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristjan.haljasoks@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.

Krimiuudised

timo suslov

KEILA VANEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 20 sündmust, millest 5 olid Liikluseeskirja rikkumised. Ka sellel
nädalal tuleb kirjutada alkoholijoobes sõidukijuhtidest, keda
oli 3. Neist üks juhtis rollerit.
Kahjuks ei taju joobes isikud
kontrolli oma tegevuse üle, kuid
õnneks tegid seda pealt näinud
kodanikud ja helistasid kohe
politseisse. Tänu tähelepanelikule kodanikule jäi traagiline
õnnetus toimumata ja rollerijuht tabati kiirelt ning paigutati
kainenema.
Viimastel nädalatel tegid ja
ka edaspidi teevad linna kons-

taablid pistelist kontrolli Selveri
juures, jälgides seal liikluskorraldusvahendite täitmise järgimist. Eelmisel nädalal tehti 14
hoiatust juhtidele, kes parkisid
keelatud kohas või sõitsid autoga parklasse keelatud kohast.
Sellel nädalal koostati juba
kahele juhile, kes sõitsid autoga parklasse keelatud kohast,
liikluseeskirja rikkumise eest
protokoll. Politsei palub endiselt tähelepanelik olla Selveri
parklasse sissesõidul ja järgida
liiklust reguleerivaid märke.
Toimus ka väike liiklusõnnetus,
millest õnneks inimesed kannatada ei saanud ja mis piirdus
ainult auto küljepeegli maha
sõitmisega.
Nädala jooksul tabati kaks
alaealist, kellest üks oli agressiivne ning alkoholijoobes ja
teine suitsetas linnatänaval.
Nendega tegeleb noorsoopolitsei ning teavitatud noorte
vanemaid.
Endiselt pöörab politsei suu-

Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni

g4s

1911

Eelmisel nädalal G4S patrull
korrarikkumisi ei avastanud.

Есть ли в Кейла
представительство департамента
рынка
труда?
Бюро
Департамента
рынка труда находится по
адресу Кесквяльяк, 5 на
третьем этаже. Среди
услуг, которые предоставляет бюро жителям города, консультирование по
вопросам трудовой занятости, оказание поддержки при поиске работы, поиск нужной информации.
Более полную информацию о деятельности бюро
можно найти на сайте
www.tta.ee.
Время работы бюро:
Пн., Ср., Ч – 09.00-16.00
Вт. 09.00.-18.00
Пт. 09.00-13.00
Телефон - 678 0462.
(стр. 2)
Констебль Тимо Суслов
Начиная с 9 февраля,
должность старшего констебля в городе занимает
27-летний
выпускник
Академии внутренних дел
Тимо Суслов. До этого Т.
Суслов работал в криминальной полиции. С новым констеблем можно
связаться либо по телефону 612 4591, либо по электронной
почте
timo.
suslov@pohja.pol.ee. (стр.
4)
Город поддерживает
добровольных полицейских
Мэр города Т.Мыйстус
и пять добровольных помощников полицейских
подписали 11 февраля договор, который определил
условия участия добровольных помощников полицейских в защите правопорядка в городе и их
полномочия. Город готов
оплачивать вклад полицейских в обеспечении
порядка в городе. (стр. 3)
Заседание городского собрания
53-е заседание городского собрания состоится
17 февраля 2009 года в
17.00 в зале мэрии. Заседание открытое. За ходом
заседания можно наблюдать и через Интернет –
на городской веб-странице
www.keila.ee. (стр. 4)
Новости городского
правительства

5 февраля 2009 года городское
правительство
утвердило детальное планирование участка по
адресу ул. Линнамяэ, 6а.
Участок находится в промышленной зоне. Согласно утвержденному планированию, данный участок
предполагается разделить
на 8 грунтов для последующей производственной
застройки. Познакомиться с планированием этого
участка можно с 23.02. по
09.03. в мэрии.
Публичное обсуждение
эскиза детального планирования участка по адресу
ул. Теэстузе состоится
19.02. в 16.00 в зале мэрии. Площадь участка 4,
36 га. Согласно эскизу,
предполагается использовать 50% площади для
строительства производственных помещений и
50% для строительства
офисных
помещений.
(стр. 4)
Работа с детьми никогда не наскучит
Доктор Юлле Уйбоканд
проработала школьным
врачом Кейлаской гимназии 35 лет. За это время ее
пациентами были четыре
поколения школьников,
среди которых были и ее
дети, и внуки. До этого
доктор Уйбоканд работала в Таллинне в инфекционной больнице. Несмотря на то, что она всегда
мечтала работать в большой больнице, в 1974
году, переехав в Кейла,
приняла доктор Уйбоканд
предложение занять место школьного врача в городских школах. (стр. 5)
Благотворительный
День воды
Традиционное благотворительное мероприятие День воды в этом году
состоялся 25 января. Все
желающие
могли
по
льготному билету посетить тренажерный зал,
поплавать в бассейне, позаниматься водной аэробикой. А также сходить в
сауну и посидеть в джакузи. Любители плавания
могли принять участие в
заплывах на 50 м и 100 м.
Средства, вырученные от
продажи билетов, пойдут
на поддержку многодетных семей. (стр. 6)
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huvitav

Töö lastega ei ole kunagi igav
Doktor Ülle Uibokand on Keila gümnaasiumis kooliarstina töötanud
35 aastat. Selle aja
jooksul on ta lisaks
oma tütardele ja
neljale Keila koolis
käivale lapselapsele, läbi vaadanud
mitu põlvkonda
Keila lapsi.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Keila kooli tuli Ülle tööle
30.aastase noore naisena. Varem töötas ta Tallinnas laste
nakkushaiglas. Kuigi tema elu
unistus oli töötada arstina
suures haiglas, polnud Keilasse kolides 1974.aastal aga vaba
kohta pakkuda mujal, kui koolides. Nii saigi Ülle Uibokandist Keila vene ja eesti kooli
ning Rummu kooli meditsiinitöötaja.
Aastate jooksul on muutunud palju. Tekkinud on uued
probleemid ja mõjutajad, mis
noorte eluviise juhivad.
Suurim probleem koolilaste
seas on suitsetamine
Suurim probleem koolis on
ikka suitsetamine, eriti tütarlaste seas. Ülle Uibokand:
„ Koolimajas sees enam ei
suitsetada, sellest oleme lahti
saanud, aga kooli ümber küll.
Oleme selle vastu kõvasti võidelnud, kuid mida rohkem
suitsetamist propegeeritakse,
seda rohkem probleeme on.“
„ Ma olen ühes ajaleheputkas näinud mitu korda müüjat
alaealisele suitsupakki müümas ja teinud ka sellekohaseid
märkusi. Mind nähes on päris
mitmed ka paki tagasi pannud ja ostmata jätnud. Üldsus
saaks siinkohal märkusi tehes
kindlasti kaasa aidata.“
Lõunaks pikk sai ja energiajook
Probleeme tekitab ka vähene
huvi tervisliku toitumise vastu. Kuigi gümnaasiumi söökla
pakub mitut erinevat praadi,
arvavad paljud noored heaks
siiski jalutada lähedal olevasse kauplusesse ja osta lõunasöögiks energiajooki ja saia.
„Talvel kõnnitakse läbi tuisu
ja sombu, et saada kätte pikk
sai. Koolis on head võimalused
kuid ikka virisetakse.“ Seetõttu on Ülle Uibokand ka kindlate koolilõunate tugev pooldaja.
Kui on üks kindel söök siis
kõik söövad ja keegi ei virise.
Kehaline liikumine annab
emotsionaalse laengu
Noorte seas ei ole kahjuks ka
spordi harrastamine väga po-

2009. aasta jaanarikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 150 lapse sünd.
Poisse sündis 78 ja tütarlapsi 72. Registreeriti ka kolmikute sünd- kaks õde ja vennake.
Nelja perre sündisid kaksikudkolm paari õde venda ja üks
vendade paar. Esmasündinuid
oli 60, teisi lapsi 62, kolmandaid 22 ja neljandaid 6.
Surmaakte koostati kokku
88, mehi suri 40 ja naisi 48.
Lahkunute keskmine vanus oli
74,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70 ja naised 79 aastaseks.
Registreeriti 5 ja lahutati 5
abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati kaks.

Keila Algkoolis toimus
esmakordselt öölugemine

Foto: kadi kroon

Keila gümnaasiumi arst Ülle Uibokand

jopesid ja nappe riideid on normaalne kanda soojas kliimas,
kuid mitte põhjamaades. Ilus
ei pruugi olla alati tervislik.“
Näiteks tõi Ülle 4.klassi neiu,
Kaasaegne probleem
kes mustaks värvitud silmaInternet
de ja lühikese seelikuga kooli
Suureks
eemaletõmbajaks arstikabinetti tuli, ja silmavalu
koolist on internet ja arvuti- kurtis. Selliseid probleeme vamängud. „Internetis istutakse rem arsti töös ei olnud.
tundide viisi. Sellest on lisaks
Ülle Uibokand tõdeb, et
vähesele kehalisele koormu- reklaam on igal pool ja lastel
sele tekkinud noortel ka nä- on raske vahet teha tervisligemisprobleemid. Praegu on kul ja kahjulikul. „Ajakirjankeskkooli lõpuklassis üle pool- dus peaks väga mõtlema mida
te õpilaste prillikandjad.“
noortele pakkuda. Tihti ollakse raha peal väljas
ja ei mõelda noorte
ÜLLE UIBOKAND:
tervisele.“

”Lastel on vaja hobi, see
annab emotsionaalse
laengu ja vaim paneb ka
keha liikuma.”

„Ega meediagi oma osaga
alla ei anna. Tüdrukud üritavad kõigest väest kaalu alandada, lisaks kosmeetikale on ohtralt kasutama hakatud ehteid
ja neete nabas, keeles jne, varakult värvitakse juukseid. Eks
omaette mured on ka riietusega. Riietumises võetakse tihti
nõu meediast ja ajakirjadest.
Unustatakse aga, et lühikesi

Lühidalt
Jaanuaris sündis
Harjumaal 150 last

pulaarne.
„Kehakultuuri ja
spordiga tegelevad vähesed,
mõni üksik käib regulaarselt
trennis. Võimlemine aitaks
palju haigusi ära hoida.“ Muuseas, Ülle mängib ka praegu
heameelega lastelastega korvja jalgpalli. Miskipärast ei ole
liikumine ka meedikute seas
populaarne. Tihtilugu peale
haigust kirjutatakse lastele
48.päevaks ujumisest vabastus, mis sporti igati toetava
Ülle sõnul oleks pigem tervisele kasuks.
„Lastel on vaja hobi, see
annab emotsionaalse laengu ja
vaim paneb ka keha liikuma.“
Kooliarsti tihedamad külastajad ongi üldiselt need õpilased,
kellel koolis hakkama saamisega on rohkem probleeme.
Neid kel tõsiseid probleeme
käib arstil harva, pigem lihtsalt püütakse koolist minema pääseda
Tõsiste muredega käivad arstil vaid üksikud. „Tervisehädad on tihti seotud stressiga.
Üritatakse tundidest minema
pääseda.
Lisaks on alati rohkem haigeid esmaspäeviti, loogiliselt
võttes peaks inimene just nädala lõpuks väsima, kuid nädalavahetusel haigeks jäädes
ei saa ju ka sõpradega välja
minna.“ Ülle tunnistab, et ei
tahaks küll lapsi koguaeg kahtlustada, kuid elu on õpetanud.
Tunnist minema pääsemiseks
võivad lapsed pea kõike välja
mõelda. „Kord kaebas laps tugevat kõhuvalu, kui järsku keegi hüüdis, et tunnid jäävad ära,
oli laps krapsti püsti ja jooksis
minema.“
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Noori tuleb koolitada
kavalusega
Kooliarst ongi see,
kes paljuski püüab
aidata lastel vahet teha tervislikul ja kahjulikul. Üllegi tõdeb, et töö koolis ei ole
meditsiiniliselt rakse, pigem
tuleb tegeleda ennetusega. Ja
tõesti, arstikabineti seinad on
täis ajaleheartikleid, pilte, sedeleid, infotahvleid. Ülle sõnul
kasutab ta võimalust info jagamiseks iga lapsega, kes murega
arsti juurde pöördub. „Lastele

Lõbusamad juhtumid kooliarsti töös:
Õpilane tuleb arsti juurde peavalu kurtma, järsku tõmmatakse
kabineti uks lahti, ja keegi hüüab:“Kuule, kas sa tuled ka juba,
rong läheb ju varsti!“.
Arstikabineti uksest astub sisse verise näoga poiss. Ilmelikul
kombel verd ei jookse. Lähemal vaatlusel selgus, et tegemist
oli punase värviga. Arsti ära petta ei suudetud ning kahjuks ei
tahtnud ka värv eriti hästi maha tulla.
Arsti juurde tuleb poiss kes väidab, et tema käsi mädaneb.
Lähemalt vaatamisel selgus, et tegemist on majoneesiga.
Kord osutus veri sõrmel lihtsalt ketshupiks.
loengud ei meeldi, teema peab
olema huvitav ja infot saab
edasi anda ka läbi mängulise
tegevuse.“ Ülle kasutab tihti
kavalusi, näiteks on tal kabinetis olemas mäng Operatsioon,
mida just nooremad lapsed
huviga mängivad. Piltidega
artiklid ja mängud tõmbavad
tähelepanu endale ja niimoodi
saab iga laps juurde teadmisi
ning ka valud mille pärast arsti poole pöörduti kaovad kui
imeväel.
Kabinet, kus Ülle viimased
30 aastat lapsi koolitanud ja
ravinud on, on aga ikka täpselt
samasugune, kui 1978.aastal,
kui maja valmis. Valge mööbel, mida Ülle ise on küll mõ-

ned korrad üle värvinud, vana
hea kaal, mille peal isegi mitmeid kordi käidud, möödulint
ja sama silmade kontrollimise
sein. Ülle Uibokand:„Kõik on
ilusti vastu pidanud, kuid siiski ootan väga uut koolihoonet,
mille valmimisega tuleb kindlasti ka kaasaegsem arstikabinet.“
Laste seltskond on Üllele
alati meeldinud ja tänu neile,
ei hakka tööl kunagi igav. „Ma
olen rahul, et olen saanud olla
lastega nii tööl kui ka kodus.
Ja nagu öeldakse, kui on kurb
tuju, siis see läheb laste seas
heaks, ja kui on hea tuju, siis
see läheb laste seas veel paremaks

Möödunud reedel jäid 38
algkooli last terveks ööks koolimajja. Lapsed lugesid raamatuid, mängisid ringmänge ja
vaatasid ööfilmi.
Üritus viidi esmakordselt läbi
6. veebruaril õpetaja Elle Amori eestvedamisel. Lapsed kogunesid koolimajja kell 19.30 ja
läksid koju alles järgmise päeva
hommikul. Ürituse eesmärgiks
oli tuua rohkem lapsi raamatu
ja lugemise juurde. Keila Algkooli huvijuhi Reet Hanni sõnul
olid lapsed väga tublid esinejad
ja kuulajad.
Õhtu jooksul sai iga laps ette
lugeda lõigu tema enda poolt
valitud raamatust. Mängiti ka
ringmänge, lauldi, söödi kõhud
täis ja vaadati E.B.White teose
põhjal valminud filmi „Charlotte koob võrku“. Lastele esines
lauluga Pipi ja tantsisid Pokud.
Külalisteks oli raamatukogust
lasteosakonna juhataja Reet
Vahersalu ja jutuvestja Veronika Kivisilla ja rahvapillimängija
Tarmo Kivisilla.
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LC Keila heategevuslik Veepäev
priit idarand

fotod: kersti rahumägi
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Suusakross on tõusmas
murdmaasuusaalade hitiks
ülle lindus

KEILA SUUSAKLUBI

Terviseradadel toimus 8. veebruaril suusakross Havannasport auhindadele.
Keilas esmakordselt toimunud
murdmaasuuskadel
peetav
võistlus on juba 2010. aastal
Kanadas Vancouveris täieõiguslik olümpiala. Suusakross
sisaldab murdmaasuusatamise
ja mäesuusatamise mängulisi
elemente ning testib nii rajameistrite fantaasialendu kui
ka võislejate suusavalitsemise
oskust.
Möödunud pühapäeval toimunud võistluseks tehti Tankimäe ümber keeruliste laskumiste ja tõusunukkidega
krossirada, millel noored said
täiel jõul oma julguse ja osavuse proovile panna- ekstreemilaks on garanteeritud.
Võistluse korraldajate peas
küpsevad juba ideed, et järgmisel aastal veel põnevam rada
maha märkida.
80 osalenud võistleja hulgas
lisasid seekord värvi Jaak Mae

suusakooli õpilased, kes tulid enne Eesti meistrivõistlusi uuel alal võistlusolukorras
harjutama ning nad ei pidanud
pettuma – lahkudes võeti kaasa suur noos auhinnalaualt.
Talvisest seeriavõistlusest Keila Suusapäevad 2009 Havanna
sport auhindadele oli suusa-

klubi korraldatud kross kolmas
etapp, tulemas on veel kaks
võistlust. Seniks suusad alla ja
metsa loodust nautima. Suusahulludele head libisemist ja
parajalt pidamist spordisõprade laulupeol -Tartu maratonil!
Talvistest tegemistest: www.
keilasuusaklubi.ee

Selleaastane juba traditsiooniks saanud LC Keila heategevuslik veepäev toimus Keila
Tervisekeskuses 25. jaanuaril.
Tegevust jagus kõigile osalejatele, kelle seas oli külalisi ka
LC Sauelt, LC Tabasalust ja LC
Laagrist. Kõigil oli võimalus
sooduspiletiga külastada jõusaali, ujuda ja supelda, kaasa
vehkida vesiaeroobikas, mängida lastemänge lastebasseinis, mulistada mullivannis ja
välibasseinis, nautida nii leili
kui ka aurusauna, puhastada
hingamisteid väga soodsa päevahinnaga soolakambris. Kes
soovis, sai võimeid proovida
kiirlaskumises torust, kombineeritud teateujumises, veekorvpallis ning 25 ja 50 meetri
ujumises.
Ujumise kiiremad
olid
naistest Gerda Pak, Maili Madissoon ja Aili Madissoon.

foto: erakogu

Meestest Tarmo Tuisk LC Tabasalust, kes oli ühtlasi ka
kiireim lion, järgnesid Margus
Nigol ja Priit Idarand. Kiireim
leedi oli Age Leedo LC Keilast.
Korvpallivõistluse võitis Puhas Teadus (pildil). Õnneloosi
peavõit oli 3tunnine sünnipäevapidu Kuristu Loomaaias ja

selle võitis LC Saue lion Hans
Torim
Usun, et kes tuli kohale vaatamata imeilusale suusailmale
ja Otepääl MK-le ei kahetse ja
nautis seda päeva Keila Tervisekeskuses. Veepäeva tuludega
toetab LC Keila paljulapselisi
peresid.

sport

Keila Cup 2009
targo kaldoja
KEILA JK

Nädalavahetusel jätkus Keila Cup 2009 1997-1998.a. ja
1991-1992.a. poiste võistkondadele.
07.02.2009 Keila Cup saalijalgpallis 1997-1998.a. sündinud poistele.
Turniiril oli kohal praktiliselt
kogu Eesti paremik (puudusid JK Tammeka ja Pärnu JK).
Keila poisid mängisid tublilt,
kuid kahjuks ennast ületada ei
suudetud, sest veerandfinaalis kaotati turniiri hilisemale
võitjale tulemusega 4-3 ja nii
jäädi turniiritabelis jagama 5-8
kohta.
Lõplik järjestus:
1. JK Alko II; 2. JK Oper; 3. FC
Kotkas I; 4. FC Levadia; 5-8.
JK Alko I; Keila JK; Vasalemma
JK; FC Flora; 9-12; FC Kotkas
II; Saue JK; FCF Haapsalu; Pakri SK

Keila JK koosseis turniiril:
Jaanus Mitter, Holger Suvi (2
väravat), Fred Heinoja (4),
Braien Kaldoja (3), Dmitri
Nemtšenko (4), Dmitri Pšelutski, Slava Rõbak, KristjanMartin Puusepp, Karl-Indrek
Raig, treener Targo Kaldoja/
Tõnu Metsson.
08.02.2009 Keila Cup saalijalgpallis 1991-1992.a. sündinud poistele.
Keila 91-92.a. poisid olid enne
turniiri tahtmist täis, aga kahjuks enda taset välja mängida
ei õnnestunud. Peale kaotust
poolfinaalis ei suudetud ennast
kokku võtta ja nii tuli leppida
kaotusega ka pronksimängus.
Keila 93-94.a. poisid mängisid turniiril 2.a. vanemate
poiste vastu väga südilt ja
näitasid ilusat ja enesikindlat
mängu. Tuldi turniirile eelkõige mängima ja kogemusi
ammutama, ning sellega saadi
ilusti hakkama.

1. FC Joker; 2. TJK Legion
II; 3. FC Puuma; 4. Keila JK; 5.
SK Spartak; 6. FCF Märjamaa;
7. Keila JK 93; 8. TJK Legion I
Keila JK koosseis turniiril:
Mart-Mattis Niinepuu, Raido Leokin (4), Rando Leokin,
Jagnar Jakobson (1), Jako Arikainen (1), Henry Rohtla (3),
Alor Lass (2), Markko Moisaar
(1), Martin Kelement, treener
Aivar Israel.
Keila JK 93 koosseis turniiril:
Tõnis Metsson, Erik Ehrbach,
Mikk Kelement (2), Tanel Trisberg (3), Bruno Kaldoja, Henri Link, Kauri Ääreman (1),
Toomas Kelo (2), Karl-Andrus
Mesbach, treener Targo Kaldoja.
Keila Cup saalijalgpallis jätkub Keila Tervisekeskuses juba
käesoleval nädalavahetusel:
14.02.2009 – Keila Cup saalijalgpallis 2001-2002.a. poistele. Mängud algus 9.00. Lisainfo ja mängude tulemused:
www.keilajk.ee

Korvpall
MEESTE KORVPALL
Keila Liiga. Pühapäeval 22.veebruaril 2009

12.00
13.30
15.00
16.30
18.00

Ajakava
Skorpion
Harju Elekter Padise		
Saue		
LHSK		
-

25.jaanuraril toimunud
mängude tulemused
Scorpion - Glamox

Mõigu
Glamox
Juurviljapõrgu
Honda/Speed
Royal Ehitus

Keila Tervisekeskuses kell 12.00

78:63

Royal Ehitus - Harju Elekter
56:74
Padise - Saue 		

53:98

LHSK - Juurviljapõrgu 63:96
Honda/Speed - Mõigu 86:72

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„ERAMAA?”
16. jaanuar - 22. märts
Tutvustatakse erinevaid
Harjumaa kultuuriväärtuslikke
piirkondi, nende minevikku ja
tulevikku. Samuti on näitusel
väljas konkursile “Eramaa!”
saadetud fotod.
Harjumaa muuseum
TARBEESEMEID MUUSEUMI
KOGUST. KLAASNÕUD
16. jaanuar - 1. märts
Muuseumiaastal näitab Harjumaa Muuseum oma tarbeesemete kollektsioone.
Harjumaa muuseum
KEILA RAHVAHARIDUSE
SELTSI RAAMATUKOGU02.02.1919
2. – 28. veebruar
Näitus pühendatud Keila raamatukogu 90. sünnipäevale,
välja pandud vanad raamatud,
mis kannavad seltsi raamatukogu templit
ja fotod raamatukogu ajaloost.
Lugemissaal Keskväljak 15, II
korrus
“SIIN ON ILUS ELADA...”
Elgi Treimuthi maalide näitus
05.veebruar – 8.märts
Keila kultuurikeskus

teater
“PUBLIKULE KEELATUD” VANA-BASKINI TEATER
25.veebruar kell 19:00 Pilet:
125.- / 150.NB! Broneeritud piletite
viimane väljaostmise kuupäev
18.veebruar
“Publikule keelatud” tugineb
peamiselt karakterikoomikale.
Keila kultuurikeskus
“TUHAT JA TULINE” - LASTETEATER TRUMM

3.märts kell 10:00 Pilet: 50.Etenduse pikkus on 40 minutit.
Keila kultuurikeskus
“NÜRNBERG” - VAT TEATER
16.märts kell 19:00 Pilet: 120.- /
100.“Nürnberg” esietendus Poola
Rahvusteatris 2006. aastal.
“Nürnbergi” eest on autor Wojciech Tomczyk saanud Poola
riikliku preemia.
Keila kultuurikeskus
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
30.märts kell 11:00 Pilet: 70.Õpetlik lugu lastele sellest,
miks peab hammaste eest
korralikult hoolt kandma. Lugu
mõeldud 3- aastastest kuni
5kl. õpilasteni. Etendus 50
minutit.
Keila kultuurikeskus
“VÕTA VABALT” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
“REKY”
30.märts kell 13:00 Pilet: 100.Võta vabalt” on lugu Eestimaa
noortele Eestimaa noortest.
Etendus on mõeldud noortele
alates 12.eluaastast.
Keila kultuurikeskus

kontsert
“RAUDSALLER” - KONTSERTTUUR
8.märts kell 19:00 Pilet: 150.(kuni 12.a. k.a.)/ 175.Pileteid ei ole võimalik broneerida!
Mihkel Raua ja Hendrik SalSalleri ühine kontserttuur
“RaudSaller”.
Keila kultuurikeskus

sport
“KEILA CUP 2009” SAALIJALGPALLIS
14.veebruar 2001 – 2002.a.
sündinud poisid
Võistluste algus kell 9.00
Keila tervisekeskuses
VI KEILA SUUSASÕIT (ÜHISSTART-VABA)
24.veebruar kell 11:00

Palju õnne!

Keila terviserajad
Info: www.hot.ee/spordiklubivask

muud üritused
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
23.veebruar kell 18:00
Kultuuripreemiate kätteandmine. Keila kuluurikeskus tel:
6045045
MÄLESTUSÕHTU
28.veebruar kell 14:00
Meenutades Keila kauaaegseid
kultuurikandjaid Maia Raudseppa ja Rudolf Oja.
Soovi korral palun teatada
oma osavõtust hiljemalt
23.veebruariks
Keila kultuurikeskus
VÄITLUSTURNIIR “KINNISVARA-ARENDUS OHUSTAB
KULTUURIPÄRANDIT”
15. märts
Osalema oodatakse Harjumaa
ja Tallinna gümnaasiumite
õpilasi. Registreerimine:
muuseum@hmk.ee või telefon
678 1668
Harjumaa muuseum
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
2.pühapäev enne paastuaega
Sõna- ja palveteenistus.
8. veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Koguduse uue nõukogu valimised!
Keila Miikaeli kogudus

EELK Keila Miikaeli koguduse uue nõukogu
valimised toimuvad pühapäeval 15. veebruaril
peale jumalateenistust kirikus.
Jumalateenistus algab kell 11.00.
Ootame valimistele kõiki meie koguduse liikmeid,
kes käisid 2008. aastal armulaual ja annetasid
liikmeannetuse.
Täpsem info koguduse kantseleist
ja õp. Marek Rootsilt (tel: 604 4808 või 51931501)
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Meie kaastunne Irja
Männamaa`le abikaasa

Avaldame sügavat kaastunnet

Avaldame kaastunnet

Irja Männamaale abikaasa

Lõivele

Jüri

VENNA

surma puhul.

surma puhul.

Helju ja Mare perega

HKK 3.laud

Endel – Jüri
Männamaa
kaotuse puhul.
Haapsalu mnt 55A

Kuulutused
töö
Kioskisse vajatakse müüjat.
Tel. 56609860.
35 –aastane laomees otsib
tööd Keilas või Keila lähedal.
Tel: 53662067
40-aastane naine otsib
tööd argipäeva õhtuti ja nädalavahetustel müüja, koristaja
või lapsehoidjana. Keilas
või Keila ümbruses. Tel: 53
985659
Naisterahvas (55 a) pakub
koristusteenust kas kodus või
ettevõttes. Olen korralik, kiire
ja kohusetundlik. Töökogemus
olemas. Tel.53482832.

kinnisvara
Anda rendile (500 krooni
kuus) heas seisukorras garaaž
Keilas (Noortekeskuse taga
Vasara tänaval), kahekordse

teated
Kaastundeavaldus
raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus
eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele isikule: 100.- (millele
lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
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.

garaaži I korrus. Tel. 5103081,
e-post: normandias@hot.ee.
Üürile anda 2toaline korter
Keilas, osaliselt möbleeritud, garderoob, pesumasin,
turvauks, keskküte. Lisainfo
numbril 5156331.
Ostan või üürin garaaži
Keilas. Tel 5063834.
Müüa 2-toaline korter Põhja tänaval. Korteril on kinnine
rõdu, maja on soojustatud.
Hind: 820 000. Tel: 50 14 588

müük
Küttepuude müük. Puud on
pakendatud 2m3 suurustesse
konteineritesse . Hind 750800 krooni m3 koos transpordiga. Müüme ka puitpriketti!
2300.- krooni 1 tonn. Kontakt:
53308474, 56982181.
Küttepuude müük: toores

kask 650.- rm, toores sanglepp 590.- rm, kuiv lepp 40cm
40liitrises võrgus, 38.- 1 kott,
alates 25 kotti. Tel:5033119,
e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

TEENUS
Lõikan, lõhun, ladustan
teie küttepuud. Lõikan ka
metsa mootorsaega Stihl 260.
Soovitavalt Harjumaal. Tel: 51
985815 Joel.
San.tehnilised tööd, soojussõlmede ja katlamajade
hooldus, gaasitööd, õhksoojuspumpade paigaldus. Info
Jaama tn 13, Keila. Tel.55 68
4433, 6781 899.
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Tel:
5581222
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448

23.veebruaril 2009
kell 18.00
KEILA KULTUURIKESKUSES

EESTI VABARIIGI
91.AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD

KONTSERTAKTUS

KEILA LINNA

KULTUURIPREEMIA 2009
KÄTTEANDMINE
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Sõbrapäeva kingitused
kauplusest

kinSaa
kek dav
aar al
did

Veebruarikuu lõpuni
kogu kaup kaupluses
AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
Keila Selveris

Kuldehted
Hõbeehted
Käekellad

Tissot
Casio
Fossil
Axcent
Dolce&Gabana
Donna Karan New York

MÜÜGIL VALIK 2009.a.
PROTTEN kevadkollektsioonist
TÄIENENUD KOLLEKTSIOON
KEVADMANTLEID
SÕBRAPÄEVA ERIPAKKUMISED
13. JA 14. VEEBRUARIL
OLETE OODATUD!

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

-20%

Tule ja tingi!

Keilas, Hapsalu mnt.57D

Online pood: www.viigardi.com

Lea massazitoas
sõbrakuul

MASSAAZ
POOLE HINNAGA
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

ÜLLATAVALT
D
A
N
N
I
H
D
E
G
R
E
K
AINULT VEEBRUARIkeS!n 500 kr*

PVC-aken alates 289 kr*,

puita

m.

ale mõõduga 500x500m

gele mitteavatavale akn

val
* Näidispakkumise hind

alates

Jaama 6, Keila
Täpsem info

:

Osta aknad nüüd, maksa alles kevadel.

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

KRISTIINE
AUTOKOOL
korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

B-kategooria kursuse
algus 16. veebruar
www.kristiineautokool.ee

6505126, 5103218

KAUPLUSES
MEMMEMUSI
SUUR
TÜHJENDUSMÜÜK!

LAOHINNAD!
E-R: 10.00-18.00
L: 10.00-15.00

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

