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Keilas tõuseb vee hind

Alates 1. aprillist 2010 on Keila linnas vee
hind 12 krooni 45 senti/m3 ja heitvee
ärajuhtimise hind 17 krooni 55 senti/m3
(hind sisaldab käibemaksu), mis on
viiendiku võrra kõrgem kui seni kehtivad
hinnad.
Keila linnavalitsus otsustas 27.
novembril nõustuda ASi Keila
Vesi taotlusega ning tõsta veega varustamise ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinda. Senine hind kehtib alates 2007.
aastast.
Hinnatõusul on kaks peamist põhjust – esiteks vajadus
tagada veevarustuse ja kanalisatsiooni jätkusuutlikkus ning
teiseks saastetasude tõus. ASi
Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmann: „Hinnatõus on vajalik
sel põhjusel, et ka 30 aasta
pärast oleks tagatud sama hea
või paremgi teenus. Nimelt
selleks, et süsteem oleks jätkusuutlik, peab vee ja kanalisatsiooni hind katma kõik teenuse osutamiseks tehtavad kulud
koos investeeringutega. Need
kulud on Keilas viimasel ajal
tõusnud esiteks tänu suurtele
investeeringutele ning nende
tegemiseks võetud laenudele,
teiseks sel põhjusel, et riik tõstis saastetasusid.“
Hinnatõusu
edasilükkamine oleks Kaufmanni sõnul
lõppkokkuvõttes veetarbijale
kahjulik: „Esiteks oleks tegemist lihtsalt viivitusega, mis
tooks hiljem kaasa suurema
hinnatõusu, kuna süsteemid
vajavad pidevat hoolt ning ka
uuendamist. Teiseks on prae-

vaba aeg

Keila linn
liitus
suhtlusportaaliga
Facebook
Suhtlusportaalis kajastakse vabas vormis Keila
uudiseid ja muid põnevaid
sündmusi.

gu võimalik kasutada Euroopa
raha ehk kui täna maksab tarbija kinni vaid 30% investeeringutest, siis tulevikus oleks
vaja maksta 100%. Lisaks
on tõusnud saastetasud
– näiteks üldfosfori osas
on alates 2006. aastast kuni seadusega
kehtestatud aastani
2015 tasu kasv 11,1
kordne.“
Va a t a mata hinnatõusule on
Keilas vee- ja
heitvee
ärajuhtimise hind
ikkagi suhteliselt
madal (vt tabelit) Eesti Vee-ettevõtete
Liidu liikmesorganisatsioonide keskmine
hind on 33 krooni. Ka
hinnatõus on väiksem,
kui ette nähtud Keila
linna ühisveevärgi– ja kanalisatsiooni arengukavas
aastateks 2008-2019. Veiko Kaufmann: „Arengukavas
on plaanitud kahe aasta peale
32% tõusu, meie piirdume
20%ga. Ettevõtte tegevuse
tõhustamine, tarbijate hea
maksedistsipliin ning sisendihindade alanemine võimaldas
hinda vaos hoida.“
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Harju Elektris
lõppes
fotokonkurss
Ettevõttenimi

Omavalitsus Veeningkanalisatsiooni

ViimsiVesi
KoseVesi
StrantumOÜ
KohilaMaja
TallinnaVesi
PaideVesi
SakuMaja
Kovek
Elveso
KeilaVesikehtiv
KeilaVesiuus

Viimsi
Kose
Harkuvald
Kohila
Tallinn
Paide
Saku
Sauevald
Raevald



hindkokkueraisikulekoos
käibemaksuga(kr/m3)
54.20
43.20
41.64
38.62
32.86
31.68
28.28
37.34;44.97
38.00
25.00
30.00

Novembri alguses jõudis
lõpule Harju Elektri kuues
fotokonkurss. Selleaastane võistlus koondus nime
alla „Hetk ja meeleolu“.
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

9000 pead on 9000 pead
Sada numbrit uues kuues Keila Lehte on ilmunud.
Tegelikult tänaseks juba 102. Üsna mitu numbrit. Oleme
kuulnud kiitust, oleme kuulnud laitust.
Kindlasti annab lehte paremaks teha ning minu arvates eeskätt selles suunas, et senisest enam kajastada
huvitavate inimeste elu, mõtteid, töid ja tegemisi. Ning
miks mitte ka inimeste igapäevaprobleeme.
Selleks kõigeks on aga meil vaja lugejate abi. Ootame
endiselt pikisilmi:
• vihjeid põnevate sündmuste, ürituste kohta;
• vihjeid inimeste kohta, kelle mõtetest ning tegemistest oleks teistelgi huvitav ja kasulik lugeda;
• vihjeid põnevate paikade kohta, millel on oma lugu,
mis võiks teisigi huvitada;
• vihjeid linnakodanikke puudutavate murede kohta;
• muid põnevaid mõtteid, millest oleks tore lehest
lugeda.
Usun, et Keilas elab palju huvitavaid inimesi, kellest
teised midagi ei tea, ning paiku, millega seotud lugusid
värskemad keilakad ei tunne. Eks lehe üks ülesanne on
ka seda kõike tutvustada.
Kirjutage ja joonistage meile.

doris matteus
DORIS@keila.ee
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kASULIK

Vaimuvalgus teeb sügisõhtud
helgemaks
külliki steinberg
EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE
ASSOTSIATSIOONI ANDRAS
PROJEKTIJUHT

Meie laiuskraadile siin Euroopa serval on taas saabunud
pikkade ja pimedate õhtute
aeg. Aeg, mil tavalisest rohkem
mõtiskletakse enese ja lähedaste eluolu üle, mil jõuab juttu ajada, lugeda ja televiisorit
vaadata. Elame, teadagi, infoajastul ja vahel tundub, et see
ähvardab meid enda alla matta. Kuidas sealt siis enese jaoks
olulist üles leida?
Teame, et kõigi jaoks on
oluline meie eneste ja lähedaste hea käekäik, et homme oleks
parem, et saaks õppida ja areneda. Juba kolmandat korda
ilmuv ajakiri „Õpitrepp” aitab
täiskasvanute õppimise teemasid valgustada ja jagada teavet
kõige kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.
Ajakirja viimase, 15. novembril ilmunud numbri kaanelt vaatab vastu teleekraanidelt tuttav nägu, Hannes
Hermaküla – mees, kes ühteviisi hea telesaate juht ja leivaküpsetaja. „Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude võimu
lõpp hakkas tasapisi paistma.
Loobus ametlikult NSV Liidu
kodakondsusest ja põrutas minema. Algul Itaaliasse, seal vahetas oma Iisraeli viisa, mida
Liidus anti ka „eriti tülikatele
elementidele”
Ühendriikide
viisa vastu ning põrutas koos
seltskonnaga kõigi võimaluste
maale,” kirjutab „Õpitrepis”
ajakirja toimetaja Agne Narusk. Praegu, septembrist ala-

foto: erakogu
Pildil vasakult paremale: Aili Valb Võrumaalt – aasta õppija 2009; Raul Järve
Viljandimaalt – aasta õppija 2009 eripreemia; Ene Lukka-Jegikjan – aasta koolitaja 2009;
Saima Kalev – aasta koolitussõbralikuma omavalitsuse Jõgeva valla vallavanem; Ella Põder
Põlvamaalt – aasta õppija 2009 eripreemia; Koit Koppel – aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni MTÜ Eesti Pottsepad esindaja; Tiia Peetsu Tartumaalt – Innovatsiooni Sihtasutuse eripreemia; Helgi Põllo Hiiumaalt – aasta koolitaja 2009 eripreemia

tes, juhib sama mees laupäeva
õhtuti Ave Marleeniga kahasse
rahvusringhäälingus täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest kõnelevat telesaadet „Tagatargemad”. Ekraanil on palju
tavalisi eesti inimesi, kelle
muudab eriliseks see, et nad
on otsustanud raskuste ja tihti
ka vanuse kiuste millegi uue
õppimisega alustada. Vaadata
tasub ka ainult saatejuhtide
pärast! Küsi „Õpitreppi” oma
kodukoha raamatukogust ja
saad põneva loo Hannesest lõpuni lugeda.
Ajakiri annab informatsiooni ka hetkel olulistel teemadel
– kõneldakse koolituskaardist,
haridus- ja teadusministeeriu-

mi poolt rakendatavast pooleli
jäänud õpingute jätkamise
programmist,
täiskasvanud
õppija nädalal tunnustatud õppijatest Aili Valbist Luutsnikult ja Ella Põderist Kanepist,
Euroopa keelemapist, täiskasvanute gümnaasiumitest kui
õppijasõbralikust keskkonnast
ja paljust muust.
„Õpitreppi” saab lugeda ja
kommenteerida ka internetis
aadressil:
www.andras.ee/
opitreppning pdf-failina alla
laadida. Oodatud on ka kirjad
toimetajale teemadest mida
järgmises „Õpitrepis” kajastada võiks. Loe, saa targemaks ja
sügisõhtud muutuvad valgemaks!

Ajakiri „Õpitrepp” ning telesaade „Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös Euroopa
sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakirja koostab Eesti Päevalehe teema- ja
erilehtede osakond.
Tasuta koolituste kohta
saad infot:
• kutsekoolid: www.hm.ee/tasutakursused tel 7350242
• vabahariduslikud koolituskeskused: www.vabaharidus.
ee tel 6776299

Nädal piltides
Päästjad
püüdsid
Säästumarketis
kinni väikse
karuslooma ja lasid
ta Karjaküla teeotsal
loodusesse
Foto: valdur vacht

Keila linnavalitsuses käisid kadrid
Rukkilille lasteaiast.

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

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

Foto: doris matteus

“Edasi kooli” teises tunnis õpetas
lapsevanematele matemaatikat Maret Rinne.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kolmapäeval, 2. detsembril otsustas pildil olev autoomanik parkida oma sõiduvahendi just niimoodi
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Lühidalt

Kõik linnaasutused
hoiavad kokku

Keila linnavolikogu
võttis teisipäeval
vastu Keila linna
2009. aasta eelarve
kolmanda lisaeelarve, millega linnaeelarvet vähendatakse
kokku mahus 4 675
190 krooni.

jandamiskuludes – kokku 800 igasuguste rahaliste tehingu000 krooni, teede ja tänavate te tegemine ilma linnapea või
korrashoiuks mõeldud inves- abilinnapea
kooskõlastuseteeringutelt ja majandusku- ta. Üldiselt on sellest kenasti
ludelt hoiti kokku 750 000 kinni peetud ning tänan kõiki
krooni ning planeerimistege- mõistva suhtumise ning hea
vustelt 700 000 krooni. Lin- koostöö eest.
naasutustest tehakse suurim
kärbe linnavalitsuse personali Mis saab edasi?
ja majanduskulude osas, mida Tanel Mõistus: „Mida rohkem
vähendatakse 300 000 krooni linn ning tema allasutused tävõrra.
navusel aastal kokku hoiavad,
Keila
linnapea
Tanel
Mõisseda vähem kärpeid peame
keila leht
LEHT@KEILA.EE
tuse sõnul on nii linnavalitsu- järgmise aasta eelarve raames
ses kui kõigis linna allasutus- tegema. 2010. aasta eelarve
Olulisim eelarve tulude muu- tes kokkuhoid toimunud juba on volikogu menetlusse antus on füüsilise isiku tulumak- kevadest alates. Nüüd kajastati tud ning praegu peame küll
tõdema, et järgmine aasta tusu laekumise vähendamine kokkuhoid ka linna eelarves.
Tanel Mõistus: „Linn on leb veel raskem kui tänavune,
summas 6 500 000 krooni ning
vara müügist saadava tulu vä- pidevalt väheneva eelarve raa- hoolimata Eesti Panga proghendamine 675 000 krooni mes piisavalt hästi hakkama noosist, mis ennustab järgsaanud. Linnavalitsusel ei ole mise aasta majanduskasvu 1
võrra.
Kulukärbe puudutab pea tähtajaks maksmata arveid protsendini. Eelarve ridasid ei
kõiki eluvaldkondi ning asu- ning miinusega aastat ei lõpe- saa lõputult vähendada nii, et
tusi. Suurim sisuline kärbe ta. Oleme tänavuse aasta vältel see kedagi ei puudutaks. Kui
on elamu- ja kommunaalma- suutnud linna kulusid piirata aga linna maksutulud vähenejanduse arendamises ja ma- ca 18 miljoni krooni ulatuses. vad, siis peavad vähenema ka
Usun,
viimase
linna kulutused ja investeeLaekunud üksikisiku tulumaks, 2009 11 kuud
vset2008
11 kuud
lisaeelarvega
kärringud. Vaadates aga kohalike
jan-nov (2008
bitud
kuludest
omavalitsuste maksulaekumivs 2009)
HARJU MAAKOND
piisab
selleks,
si üle Eesti või Harjumaal, siis
Keila L
-9,1%
et
aasta
lõpuni
võime öelda, et meile laekub
Loksa L
-10,2%
hakkama
saada.
üle keskmise. Näiteks RahanMaardu L
-15,4%
Endiselt
kehtib
dusministeeriumi andmetes
Paldiski L
-20,5%
tugev
kontroll
Vabariigi keskmine laekumine
Saue L
-9,4%
kõikide
rahaliste
11 kuu osas võrreldes 2008.
Aegviidu
-18,2%
tehingute
osas
aastaga on -13%, Keila linnal
Anija
-18,2%
ning
seetõttu
-9,1%. NaaberomavalitsustelHarku
-6,5%
toimetavad
nii
gi ei ole parem olukord, kus
Jõelähtme
5,8%
linnavalitsus
kui
vastav näitaja Keila vallas on
Keila
-15,9%
linna
allasutu-19,3%, Harku vallas -4,5%,
Kernu
-12,9%
sed
võimalikult
Saue vallas -13,9%, Saku valKiili
-6,1%
säästlikult.
Linna
las -16% ning Paldiski linnas
Kose
-12,8%
allasutuste juhti- -20,5%.“
Kuusalu
-13,9%
Kaks suurimat mõjutajat
Kõue
-7,5% dele olen suve lõpus välja andnud tulumaksu laekumise languNissi
-15,5%
töökorraldusliku se puhul on riigipoolse tuluPadise
-19,3%
käskkirja,
mis maksueraldise vähendamine
Raasiku
-12,4%
kehtib tänaseni, 11,93%-lt 11,3%-ni alates
Rae
-3,1%
kus
keelatakse 2009. aasta kevadest ning ülSaku
-16,0%
dine töötuse kasv. Kui mööLaekunud
Saue
-11,2%
üksikisiku tulu- dunud aasta novembri lõpus
Vasalemma
-22,4%
oli Keila linnas 138 registreemaks, 2009 11
Viimsi
-7,7%
ritud töötut, siis 2009. aasta
kuud vs 2008
KOKKU
-10,4%
11 kuud
novembri alguseks juba 519.

Tanel Mõistus nendib, et see
on Keila linna kohta juba palju:
„Loodame, et olukord hakkab
vaikselt paranema. Linn otsib
ka ise probleemile lahendusi.
Eelmise nädala lõpus esitas
linnavalitsus koos
naaberomavalitsustega Elukestva Õppe Arendamise
SA-le
Innove projekti
taotluse, käivitamaks
Keilas
Lääne-Harjumaa
töötute
aktiviseerimiskeskuse,
mis
pakuks
mitmekülgset abi ja infot
töötutele. Projekt
toetab muuhulgas
pikaajaliste töötute tööturule sisenemist ning puuetega inimeste tööturul püsimist. Lisaks
edendab ka Lääne-Harjumaa
omavalitsustevahelist
koostööd.“
Volikogu tööjõukulud
vähenevad
Volikogu tegi oma novembrikuu istungil ka otsuse lõpetada alates novembrist volikogu
komisjonide liikmetele komisjoni töös osalemise eest tasu
maksmine. Seni maksti neile
komisjonide liikmeile, kes ei
olnud ühtlasi volikogu liikmed,
tasu 450 krooni kuus. Keila
linnavolikogu Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna fraktsiooni esimees
Doris Matteus põhjendas ettepanekut vajadusega hoida
kokku volikogu kulusid: „Oleme lähtunud põhimõttest, et
komisjon on volikogu oluline
tööorgan, mille töösse on võimalik kaasata teadmisi ja oskusi ka väljastpoolt. Seega on
komisjonid üsna suured ning
kulud arvestatavad. Komisjoni kuulumine ning selle töös

Kirikuaias vahetatakse
vana kabeli katust
Eelmisel nädalal algas kirikuaias väikese kabel-abihoone
katuse vahetus. Sel nädalal
alustati katusekivide paigaldamisega. hakatakse ilmselt katusekive panema. Töid teostab
Reaks Ehitus OÜ, rahastab Keila linnavalitsus. Kui töö tehtud,
saab kirikuaiast üks silmale inetu nähtus likvideeritud. Seni oli
seal kõigile vaatamiseks auklik
katus. Järgmisena alustatakse
töid kiriku värava kõrval asuva
kabeli juures.

osalemine on samas vabatahtlik ega seondu konkreetsete
kohustusega. Komisjoni töös
osalemine on vabatahtlik ning
eraldi tasustamata ka volikogu
liikmele.“
Endiselt makstakse tasu
volikogu tööst osavõtu eest
volikogu liikmetele, esimehele, aseesimehele, samuti
komisjonide esimeestele ja
aseesimeestele. Nimetatud isikutele makstavate tasude suurust vähendati käesoleva aasta
märtsikuus. Täna makstakse
volikogu liikmele 1125 krooni volikogu istungist osavõtu
eest, volikogu esimehele 4500
ning aseesimehele 2250 ametikohaga kaasnevate kohustuste
täitmise eest. Lisaks makstakse komisjoni esimehele 1125
ning komisjoni aseesimehele
450 krooni komisjoni töö korraldamise eest. Tasude suurusjärk on olnud sama aastaid,
välja arvatud lühike periood
2006. aastal, mil pooleks aastaks võimu võtnud koalitsioon
tasud enam kui kahekordseks
tõstis.

uudis

1. detsembril muutus Harju Maavalitsuse struktuur

Regionaalministri 27.10.2009 määruse nr
16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuur
kinnitamine“ alusel muutus alates 1.detsembrist 2009 Harju Maavalitsuse struktuur.
harju maavalitsus

Harju Maavalitsuse struktuuri
kuulub alates 1. detsembrist
2009 lisaks juhtkonnale ja
kantseleile arengu- ja planeeringuosakond ning haridus- ja

sotsiaalosakond.
Harju Maavalitsuse arenguja planeeringuosakond koosneb neljast talitusest: arengutalitus, planeeringute talitus,
ühistransporditalitus
ning
maatoimingute talitus.
Haridus- ja sotsiaalosakond

koosneb kahest talitusest: haridus- ja kultuuritalitus ning
sotsiaal- ja tervishoiutalitus.
Harju Maavalitsuse kantselei koosseisus on viis talitust:
rahvastikutoimingute talitus
ja õigustalitus, mis olid varem
iseseisvad osakonnad ning asjaajamistalitus, infotehnoloogia talitus ja haldustalitus.
Kuni detsembri lõpuni on
maavalitsuse struktuuris ka
rahandusosakond. Alates 1.
jaanuarist 2010 rahandusosakond likvideeritakse ja Viljan-

di Maavalitsuse juurde loodav
raamatupidamise ja personaliarvestuse osakond hakkab

3

korraldama kõikide maavalitsuste ja maavalitsuste hallatavate asutuste raamatupidamist
ning personali- ja palgaarvestust. Kantselei koosseisu moodustatakse fiantsnõuniku ametikoht.
Senikehtiva struktuuri kohaselt on Harju Maavalitsuses
lisaks juhtkonnale ja kantseleile kaheksa osakonda ning
seitse talitust. Muutused on
kantud eesmärgist ühtlustada
kõikide Eesti maavalitsuste
struktuurid.

Reformierakonna Keila
piirkonna juhina jätkab
Andrus Loog
26. novembril Reformierakonna Keila piirkonnaorganisatsiooni üldkoosolekul valiti organisatsiooni juhiks taas Andrus
Loog. Valiti ka uus kaheksaliikmeline juhatus, kuhu lisaks esimehele kuuluvad Enno Fels, Erki
Fels, Kalle Kask, Toivo Lumiste,
Doris Matteus, Tanel Mõistus,
Leino Mägi ja Rein Siim.

Talverehvid on sellest
nädalast
kohustuslikud
Talverehvidega sõitmine on
Eestis kohustuslik 1. detsembrist 1. märtsini. Talverehvide
kasutamine on kohustuslik
kuni üheksa istekohaga sõiduautodel, kuni 3,5-tonnise
registrimassiga veoautodel ja
0,75-3,5-tonnise registrimassiga haagistel.
Talverehve valides tuleb silmas
pidada, et rehvimustri jääksügavus oleks vähemalt kolm
millimeetrit. Naastrehvidega
sõitmisel peavad need olema
kõigil ratastel. Rehvi purunemisel võib varurattal kasutada
harilikku rehvi.
Naastrehve võib Eestis kasutada 1. oktoobrist 1. maini.
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Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsus kavandab reklaami
paigaldamise korra muutust
Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2007
määruse nr 11 „Reklaami
paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila
linnas” muutmise eelnõu.
Määrust on vaja muuta ennekõike jõustunud Reklaamiseaduse tõttu. Selles sätestati kohalikule omavalitsuse volikogule volitusnorm välireklaami paigaldamise eeskirja kehtestamiseks, millega kehtestatakse
nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale.
Samuti on alates 2007. aasta algusest, kui jõustus seni

Load

kehtiv Keila Linnavolikogu
määrus, suurenenud reklaami paigaldamise soovide sagedus ja seetõttu vajab valdkond täpsemat reguleerimist.
Olulisemate muudatustena
sätestatakse eelnõus „mittestatsionaarse reklaami“
mõiste ja antakse võimalus
mobiilse reklaami paigaldamise loa väljastamiseks
lihtsustatud korra alusel.
Mittestatsionaarse ja mobiilse reklaami paigalduse
tasuks sätestatakse tavalise
reaklaamiga võrreldes kolmekordne maksumäär.

Muud otsused
• Linnavalitsus nimetas
esindajaks Keila Muusikakooli hoolekogus Eike Käsi.
• Linnavalitsus määras
täiendavaid sotsiaaltoetusi
kokku 119 059 krooni.
• Linnavalitsus võõrandab
otsustuskorras 24 000 krooni eest osaühingule Uuemõisa Autokeskus Keila lin-

venekeelne veerg

nale kuuluva sõiduauto
Citroen Berlingo. Auto
müüakse, sest tema remondikulu oleks suurem kui
selle väärtus. Uut autot ei
soetata, küll aga anti sotsiaalkeskusele seni linnavalitsuse käsutuses olnud
Berlingo. Ka linnavalitsusele uut sõidukit ei osteta.

• Linnavalitsus väljastas
AS-ile Keila Vesi ehitusload
ühisveevärgi ja – kanalisatsoonitorustiku ehitamiseks Linnuse tänaval ning
Tallinna maanteel ja Põhja
tänaval vastavalt Keila linna
reoveekogumisala veemajandusprojektile. Ehitustöid
tohib alustada Muinsuskaitseameti poolt tööde
alustamise loa väljastamisel
ning arheoloogilise järelevalve lepingu olemasolul.
• Ehitusloa sai korteriühistu Torn 46 Paldiski mnt 46

asuva 7-korruselise 28 korteriga elamu fassaadi rekonstrueerimiseks.
• Linnavalitsus väljastas
Maa-ametile kirjaliku nõusoleku piirdeaia ehitamiseks
Piiri tn 5b ja Piiri tn 7 asuvatel kinnistutel.
• Linnavalitsus väljastas
Vello Teesalule kasutusloa
üksikelamu
püstitamisel
Barsbütteli tn 6 asuval kinnistul ning Anti Üprusele
üksikelamu
püstitamisel
Tervise tn 27 asuval kinnistul.

Sihtotstarbe määramine
• Linnavalitsus määras
Keskväljak 11 maaüksuse
sihtotstarveteks:
ärimaa
25% ja sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) 75%
ning maaüksuse suuruseks
2971 m². Samaga tehakse
volikogule ettepanek taodelda Keskväljak 11 asuvate
ehitiste teenindamiseks vajalik maa munitsipaalomandisse. Tegemist on linnava-

litsuse hoonega, mille alune
maa linna omandisse veel ei
kuulu, nimelt on see reformimata riigimaa.
• Linnavalitsus määras Uus
tn 2 maaüksuse sihtotstarveteks ärimaa 25% ja sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) 75% ning
maaüksuse suuruseks 600
m².

jalgratastega, palutud lahkuda.
24.november kell 20.15 - Põllu
1A trepi ees lamas alkoholijoobes meesterahvas, antud üle
politseile.
25.november kell 19.21 - Põhja
12 A
aia küljest on kaks
aialippi ära tõmmatud.
25.november kell 20.21 - Kümmekond noorukit mängisid Vikerkaare lasteaia territooriumil
peitust, patrulli nähes jooksid
kõik laiali.
26.november kell 04.40 – Vikerkaare lasteaias lõhutud katusele viiva trepi värav.
26.november kell 12.00 - EuroOil automaattanklas unustas sõiduauto Audi juht peale
tankimist kütusevoolikupüstoli
paaki ning hakkas sõitma, mille
tulemusel purunes diiselkütuse voolik. Keskkonnale kahju ei tekitatud ja hajameelne
juht võttis tankla operaatoriga
ühendust.
26.november kell 12.15 - Põhja 8a maja trepikoja ees tegi
alaealine tütarlaps suitsu, isiku
andmed edastatud noorsoopolitseile.
26.november kell 16.30 - Kaks
tüdrukut üritasid ilmselt Selveri taga kaubaaluselt varastada
kilesse pakitud 1,5L limonaadipudeleid, AS G4S Eesti ekipaaži
nähes püüdsid põgeneda. Ühe
tüdruku (11a) andmed edastatud noorsoopolitseile.
26.november kell 15.15 - Kaks
kodutut naist tarbisid keskpargis odekolonni, isikud korrale
kutsutud ja minema saadetud.
26.november kell 16.05 - Keila
raudteejaamas vana tööriistakuuri juures jõid kaks meest
õlut, isikud korrale kutsutud ja

minema saadetud.
27.november kell 11.17 - Põhja
10a maja taga tegi alaealine
suitsu, isiku andmed edastatud
noorsoopolitseile.
27.november kell 12.20 - Põhja 10a maja ees tegi alaealine
suitsu, isiku andmed edastatud
noorsoopolitseile.
27.november kell 20.42 - Politsei teatel sõitsid lapsed Selveri
ostukäruga ringi. Ekipaaži nähes jooksid poisid laiali, kohale
jäänud tüdruku andmed edastatud politseile. Käru tagastatud kauplusele.
27.november kell 23.40 - Viis
noort ajasid juttu haigla peasissepääsu trepil, noored haigla
territooriumilt minema saadetud.
28.november kell 20.35 Mihkli kiriku aia taga tahtsid
kolm noormeest alkoholi tarbida, kuid ei jõudnud alustada,
saadeti minema.
28.november kell 20.48 Noormees seisis keskpargis
pargipingil püsti, korrale kutsutud. Noormees pühkis pingi
puhtaks ja lahkus.
28.november kell 21.15 - Jõulukuuse kõrval pingil jõi vanem
mees viina, palutud koju minna,
mida ta ka tegi.
29.november kell 05.50 - Vikerkaare lasteaia aial on 1 aialipp puudu.
29.november kell 09.15 – Lauluväljakul D sektoris 10. reas on
üks pink katki.
29.november kell 17.30 - Kaks
noormeest ronisid Enteki peamaja juures üle aia ja jooksid
territooriumil ringi, noormehed
kinni peetud ja antud asjade
selgitamiseks üle politseile.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 02.11.2009-15.11.2009
28. kuupäeval varastati KeVa
tanklast õlut. Teo toimepanija
on politsei poolt kindlaks tehtud.

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti kahe nädala
jooksul Keila linnas 54 sündmust, sh 11 liikluseeskirja rikkumist. Kahe nädala jooksul tabati
1 isik, kes oli alkoholijoobes ning
tuli toimetada politseiosakonda kainenema. Tuletan meelde,
et igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
19. novembril peeti Säästumarketis, 21. novembril Selveris
ja 22. novembril Rõõmu Kaubamajas kinni pisivaras.
23. novembril varastati Ülejõe
teelt kopast tööriistu.
24. kuupäeval avastati, et kahest Vaikse tänava elamust ja
nende juurest on varastatud
tööriistu.

Juhin tähelepanu, et Jaama ja
Keila kaupluse juures on kellaajaline parkimine. Palve on kasutada parkimiskella ja sellest
kinni pidada. Kellaajast mittekinnipidamisel võib määrata
leppetrahvi 450 krooni.

Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse tagamisel. Täiendava informatsiooni edastamiseks õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil
612 4592 eletkronposti aadressil annika.pedosk@politsei.ee
või Madis Melzar`ile telefonil
612 4587 või elektronposti aadressil madis.melzar@politsei.ee
g4s

1911

23.november kell 13.15 - Põhja
12 aia küljest oli üks aialipp ära
tõmmatud, pandud tagasi.
23.november kell 18.40 – Sipsiku lasteaia territooriumil
olid teismelised, patrulli nähes
jooksid minema, territooriumil
oli kõik korras.
24.november kell 07.43 Haapsalu mnt bussipeatuses
oli ühel kodutul epilepsiahoog,
kutsutud kiirabi, kes tegeles isikuga edasi.
24.november kell 19.15 – Haigla estakaadi all oli kaks noorukit

Сегодня в номере
Цены на воду
27 ноября городское правительство утвердило изменение цен на воду, которое вступит в действие с
1 апреля 2010 года. Стоимость кубометра воды составит 10 крон 37 сентов и
стоимость канализационной услуги составит 14
крон 63 сента на кубометр. К этой сумме еще
прибавится налог с оборота. Несмотря на грядущее повышение цены на
воду, стоимость воды в
нашем
городе
попрежнему ниже, чем в
других местах, в частности, в Виймси, Таллинне,
Кохила и т.д. (стр. 1)
Принят негативный
дополнительный бюджет
На заседании городского
собрания во вторник был
принят третий дополнительный бюджет: - 4 675
190. В течение всего года в
городе проводились различные меры по экономии бюджетных средств,
которые теперь нашли отражение в негативном
бюджете. Средства, поступающие в городской бюджет, уменьшились на 8
878 587 крон, в тоже время были уменьшены и
расходы – на 8 183 587.
Уменьшение расходов получено за счет пропорциональной экономии во
всех сферах городского
хозяйства. (стр. 3)

Новый хор
В апреле начал свою деятельность новый хор. Молодая жительница нашего города Леэна Валенд с
помощью
Интернетфорума нашла единомышленников, которые
разделяли интерес к хоровому пению. Желающих принять участие в
деятельности нового хора
было очень много. Прошло полгода, и хор впервые выступил перед зрителями на рождественской
ярмарке в день первого
адвента. (стр. 6)
Фотоконкурс
закончился!
В начале ноября закончился
фотоконкурс
«Мгновение и настроение». Этот конкурс концерн «Эести Электер»
проводит уже в шестой
раз. В этом году в конкурсе приняло участие всего
16 работников концерна
из разных уголков Эстонии. Фотографии были
опубликованы
на
интернет-странице http://
acdc.he.ee/fotokonkurss,
где каждый желающий
мог их оценить. В силу
того, что в этом году интерес к конкурсу был очень
скромный, было принято
решение сделать небольшую паузу и в будущем
году конкурс не проводить. (стр. 5)

teated
Kaastundeavaldus raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga kuulutus (müügikuulutus, teenuse
pakkumise kuulutus jms) eraisikule: 75.- (sisaldab käibemaksu),
Reakuulutus juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks
Muu sisuga kuulutus (teated kadunud esemetest jms):
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil
leht@keila.ee või telefonil 6588 569.
Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või toimetuses Keila
linnavalitsuse I korrusel.
SA Keila Leht pakub ka erinevaid
kujundus- ja trükiteenuseid

• reklaamid
• plakatid
• visiitkaardid
• infovoldikud
• otsepostitused
Täpsem info
telefonil: 6 588 569 ja leht@keila.ee

Uudised
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Lühidalt

Jõuluootus Keilas algas
Tänuavaldus

Keila Kultuurikeskus
tänab kõiki, kes aitasid
kaasa I advendi õnnestumisele 29.novembril
2009.
Kiitus kõikidele vabatahtlikele päkapikkudele ja piparkoogiküpsetajatele.
Eriline tänu kõigile esinejatele: Bel Canto laulustuudio, Lasteaed „Vikerkaar“ tantsijad, Keila
poistekoor,
segakoor
„Noodimurdjad“ ja Keila
Linnaorkester.

Perede piparkoogivõistluse
võitja oli
Perekond
Kisel. Laste
arvestuses
Carmen Aarma
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Kohtumiseni
aastal!

järgmisel

Infoseminar Euroopa
vabatahtlikust
teenistusest
Esmaspäeval, 7.dets. 2009, kell
12.00-14.00 toimub Keila Avatud Noortekeskuses (Paldiski
mnt 28F) infoseminar Euroopa Vabatahtlikust Teenistusest
organisatsioonide töötajatele
ja juhatajatele. Seminari viib
läbi Marika Matvejeva Euroopa
Noorte vabatahtliku teenistuse
programmi konsultant.
Peamised punktid, millest
tuleb juttu:
• Kuidas olla saatev või vastuvõttev organisatsioon vabatahtlikule?
• Kuidas saata noort vabatahtlikuks välisriiki?
• Kuidas võtta vastu vabatahtlikku välisriigist?
Registreerumine kuni 3.detsembrini maret@kultuuriguru.
ee või telefonil 5221163.
Seminari korraldab Keila Avatud Noortekeskuse Karjäärikohvik.

Keila linn Facebookis

uudis

Fotokonkurss on läbi, elagu pildistamine

Novembri esimestel päevadel jõudis pärast tööde esitamiseks antud 2 nädalast
lisaaega lõpule Harju Elektri kontserni
fotokonkurss“Hetk ja meeleolu”.
moOnika vetevool
HARJU ELEKTER

Selleaastane konkurss oli
järjekorras 6. Kuigi kevadel
lootsime konkursile kaasata
ka kontserni väljaspool Eestit
asuvate ettevõtete töötajad, ei
saanud sest ideest siiski asja
ning kokkuvõttes osales konkursil 16 töötajat. Kõik koduselt Maarjamaalt.
Konkursile tagasi vaadates ja kokkuvõtet tehes ei oskagi kohe öelda, mis täpselt
tingis tagasihoidlikuma huvi,

mis tõi endaga kaasa oluliselt kesisema osalejate ja ka
võistlustööde hulga. 16 Harju
Elektri kontserni töötajalt, sh
2 nn.konkursivälist osavõtjat
Saajosest, laekus 68 võistlustööd. Fotosid käisid internetileheküljel: http://acdc.he.ee/
fotokonkurss vaatamas paljud meist, kuid oma hinnangu
andsid töödele 30 inimest.
Punktide kokku lugemisel
jagus neid enim - 24 punkti
-HE Elektrotehnikas
elektriinseneri ametit pidavale Jelena Latõševale foto eest “Saage

Foto: jelena latõseva

tuttavaks - Harilik Taevastiib”.
Talle järgnesid 21 punktiga
Madis Surva (HEET mehaanikainsener) fotoga “Murdlaine”
ja Märt Jamnes (HE atojuht-

asjaajaja) fotoga “Vabalend”,
millele anti 20 punkti. Vägagi
tasavägise esikolmikule järgnesid Fred Vali (HEET) “Lastesaate aeg” (14p), Tarvo Tii-

denberg (Saajos) “Maailm on
värviline” (13p).
Soovime kõigile teravat silma kordumatute hetkede märkamiseks ja jäädvustamiseks.

reklaamtekst

Keilas avab uksed uus ilu- ja lõõgastuskeskus
Keilas, Keskväljak 10 (II ja III korrus) avab
8.detsembril uksed ilu- ja lõõgastuskeskus Püramiid. Keskus on loodud sooviga
pakkuda rahvale palju erinevaid teenuseid
ja tegevusi, mis on seotud ilu, tervise ning
vaba aja veetmisega.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Iluteenuseid hakkab pakkuma
Amarillo Stuudio ilusalongi
kollektiiv, kes varem tegutse-

sid Keila Selveris. Oodatud on
nii lapsed, täiskasvanud kui
eakamad inimesed.
Keskus pakub laia valikut einevaid massaažiliike, et igaüks
leiaks endale midagi sobivat

lõõgastumiseks või tervise turgutamiseks. Valikus on klassikaline, mee- ja kupumassaaž,
spordi- ja tai massaaž; lümfimassaaž; aroomi- ja laavakivi
massaaž, shindo, reiki jt. Suurepärase elamuse garanteerivad kehahooldused. Samuti tehakse massaaži ka väikelastele
ja rasedatele. Teenust pakuvad
varem Keila Tervisekeskuses
tegutsenud massöörid Angela,
Leila, Mariann ning meiega liitunud massöör ja reikimeister

Ave. Alates jaanuarist alustatakse ka saalirühmatundidega. Esialgu hakkavad toimuma jooga, pilatese ja shindo
treeningud ning tantsutunnid
lastele. Tunnid toimuvad nii
hommikul, päeval kui õhtul.
Veel saab keskuses nautida
infrapunasauna, käia solaariumis ning alates jaanuarist ka
tervisekapslis.
Et keskuse teenused oleksid
hästi kättesaadavad ka väikelaste vanematele, siis avatakse

jaanuaris ka lastetoad.
Keskusest leiad häid kingiideid ilu- ja tervisetoodete
seast ning meeldejääva jõulukingituse saad teha lõõgastuspakettide valikust.
Täpsema info tegemiste
kohta leiad kodulehelt www.
pyramiid.eu (al. 7.dets)
Sissepääs keskusesse asub
maja kultuurimaja poolsel küljel.

Keila linnal on nüüdsest Facebooki lehekülg. Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur
Vacht ütles, et kuna Orkutis Keila linn juba on, otsustati proovida ka Facebooki. Valdur Vacht:
„ Facebookis on hea võimalus
kajastada mitteametlikke ja
teistmoodi uudiseid, olles hea
alternatiiv Keila linna kodulehele. Facebookis on õhkkond
vaba ja uudiseid saavad fännid
ka kommenteerida.“ Reedel
avatud Keila linna grupp kogus
nädalavahetusega umbes 50
fänni, seega huvi linnakodanikel on. Kolmapäevaks oli Keila
linna fänne Facebooki kogunenud juba üle seitsmekümne..
Grupiga oodatakse liituma kõiki Keila praeguseid ja endiseid
elanikke.

Tule 23. detsembril doonoripäevale Keilas!
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus korraldab Keilas
selle aasta viimase doonoripäeva kolmapäeval, 23. detsembril kell 9.00–13.30 Keila
Tervisekeskuses (Paldiski mnt
17, Keila).
Verekeskusel on rõõm teatada, et jätkub meeldiv traditsioon tulla Keila inimestele
külla ja tuua doonoriks olemise
võimalus koju kätte. Viimasel
doonoripäeval
oktoobrikuus
loovutasid verd kogunisti 101
doonorit 4,5 tunni jooksul – see
teeb rohkem kui 23 heategu
tunnis ja 45 liitrit haiglate patsientide abiks!
Sedakorda saavad kõik terved
ja abivalmis inimesed tulla vereloovutusele 23. detsembril
ning seeläbi teha väga paljudele ligimestele suurima jõulukingituse.
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Vaba aeg
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Advendilaat erakoolis Läte
Laupäeval, 28.
novembril toimus
erakoolis Läte Haridus- ja Kultuuriselts
Läte korraldatud
esimene advendilaat.
haridus-ja kultuuriselts läte

Noodimurdjad esimesel advendil kontserti andmas

foto: valdur vacht

huvitav

Noodimurdjaid iseloomustab
tõsine soov laulda

Aprillis alustas Keilas tegevust uus laulukoor. Noor keilakas Leena Valend otsis
internetifoorumis kaaslaseid, kes temaga
sarnaselt põlesid soovist laulda. Huvilisi oli üllatavalt palju ning laulukarussell
läks hooga tööle. Nüüd, pool aastat hiljem kandis lauljate töö vilja, kui segakoor
Noodimurdjad advendilaadal keilakatele
esimest korda esinesid.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Enne esimest ülesastumist
oli Leena Valendi sõnul kõigil
väike värin sees. Leena: „ Ikka
muretsesime, et kuidas välja
tuleb. Esinemise ajal aga oli
juba näha, et kuulama tulnud
inimesed suhtusid esitusse positiivselt ja see julgustas palju.
Pärast esinemist ütlesid mitmed kooriliikmed, et lõpuks
ometi on näha ja tunda, mille
nimel oleme harjutanud ja pingutanud, ning see innustab lugudega rohkem töötama. “
Alguses suure hooga käima
läinud koor võttis suvel siiski
väikese puhkuse, kuna suvi oli
pea kõigil pere ja sõpradega
planeeritud. Paari nädala puhkuse järel harjutati edasi kevadel ettevõetud lugusid. Leena:
„Suve jooksul uusi lugusid ja
esinemisi me ei võtnud, kuna
ei soovinud, et ükski kooriliige
maha jääks. Sügisest hakkasime taas intensiivsemalt harjutama, võttes esialgu eesmärgiks advendi- ja jõuluaegsed
esinemised.“
Kui algul oli häälerühmades
üsna palju liikumist ja suvele
astus koor vastu lausa üle 50liikmega, siis nüüd on koori
tuumik stabiliseerunud. „Hetkel võib aktiivseks noodimurdjaks lugeda 40 inimest.“ Kuigi
koori meeshääled on äärmiselt
tublid ja tõelised entusiastid,
kummitab Leena sõnul meeshäälte puudus neid endiselt ja

iga viisipidav meesterahvas on
koori ridadesse väga oodatud.
Kui koor esimest korda kokku sai, tõdes juhendaja Johannes Purga, et tööd on lauljatega
kõvasti, kuna paljud ei olnud
aastaid laulmisega tegelenud
ja ka viimased kokkupuuted
noodiga jäänud keskkooliaega.
Väike noodiõpetus soovijatele
ka korraldati, kiirendamaks
viiside õppimist, kuid üldiselt
ei kujunenud noodilugemise oskus probleemiks. Leena:
„Need, kes noodist laulda ei
osanud, said üsna kiirelt viisid kuulmise järgi selgeks ja
on sama tublid, kui teised.
Noodimurdjate prioriteet on
algusest peale olnud südamest
tulev soov laulda ja koori oma
osalemisega edasi aidata, mitte
kohene solfedžooskus.“
Laulude valikule aitavad
kooriliikmed kõik kaasa. „Siiani on laulud valinud dirigent,
tuginedes kooriliikmete soovi-

tustele ja enda kogemusele. Repertuaarisoovitused esitavad
kooriliikmed meie foorumis ja
sealt püüame midagi sobivat
välja noppida. Nii pääsevad
esitlusele lood, mida võib-olla
kooriesituses väga kuulda ei
olegi ning mida koor väga hea
meelega õpib ning harjutab.“
Ka nimi valiti koorile ühiselt. Iga liige võis esitada ühe
nimekandidaadi, mille seast
püüti demokraatliku hääletuse
teel sobivaim leida. „Loomulikult selline asi nii suure koori
puhul väga hästi ei töötanud
- igaühel oli oma arvamus ja
ühest otsust ei tekkinud ühegi nime puhul. Foorumis teemat arutades ütles laulja Anu
motiveerimiseks: „Mõelgem,
mõelgem, noodimurdjad! Sellest tekkis elevus ja üksmeelselt sai otsustatud, et just need
me olemegi.“
Juba sel nädalalõpul on
Noodimurdjatel uus esinemine Keila sõpruslinna Huittise
esindajatele. Leena: „Uuest
aastast võtame kavasse mõne
uue loo ja veebruaris loodame
minna ka vastukülaskäigule
Soome. Vastu suve tuleb kindlasti veel esinemisi, kuid me ei
tee väga pikalt etteulatuvaid
plaane – spontaansed otsused
kukuvad tihtipeale palju vahvamad välja.“

Laadal oli tegevust kogu
perele: lapsed unustasid ennast muinasjututuppa õpetaja
Keio lugusid kuulama ja käsitöötuppa maalima, viltima ja
meisterdama. Kostüümidega
fotostuudiost kujunes üldine
lemmikpaik ning oma unistuste näomaalingu sai iga laadalaps. Üheskoos maiustati
kohvikus hõrgutavate tortide,
kookide ja isegi hapukapsastega, nauditi elavat muusikat
ja advendilaada õunamahla
glögi.
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte põhikirjaliseks eesmärgiks
on pärimuskultuuri ja sääst-

Pildil Läte õnneloosi suurauhinna, Laulasmaa Resort perepiletite võitmine.
liku eluviisi propageerimine.
Laadal müüdav oli mahekaup
ning suur osa käsitööst sügisest toimunud käsitöötubades
Läte sõprade ja koolipere enda
tehtud. Heategevusliku advendikontserdiga astus üles kammerkoor „Amabile“.
Aitäh õnneloosi peaauhinnad välja pannud Keila Tervisekeskusele, Laulasmaa Resortile ja Eesti Draamateatrile
kogu pere elamuskingituste

foto: taavi turvas

eest! Ja eriline tänu kõikidele
Läte kooli ja seltsi inimestele,
kes on usinasti viltinud, heegeldanud, punud ja laada ettevalmistusi teinud.
Advendilaadal kogutud tulu
läheb 2010.a sügisel alustava
uue I klassi koolimööbli fondi.
Kohtumiseni kevadel Läte
kooli lahtiste uste päeval. Võime juba öelda, et populaarseks
saanud kohvik on ka sellel
päeval avatud.

04.detsembril, kell 18.00
Keila Kultuurikeskuses

KEILA
MUUSIKAKOOLI
ADVENDIKONTSERT
K
S R

Jõuluüritused Keilas

4.detsmber kell 18:00 - Keila Muusikakooli advendikontsert. Keila kultuurikeskus
9.detsember kell 18.00 - Heategevuslik kontsert. Esinevad C-Jam ja Sille Krooni laulustuudio. Keila Miikaeli kirik
11.detsember kell 12.00-18.00 – Jõululaat. Keila sotsiaalkeskuse inimeste ja MTÜ Töötahte
ning nende sõprade käsitööd, Merimetsa Tugikeskuse õmblustooted. Keila sotsiaalkeskus
13.detsember kell 14.00 – Lääne-Harjumaa Invaühingu jõulupidu (Ainult liikmetele!) Kaasa
kingikott. Keila sotsiaalkeskus
13.detsember kell 15.00 - Keila linna pensionäride ühenduse jõulupidu. Keila kultuurikeskus
19.detsember kell 11.00 – Puuetega laste jõulupidu (kutsetega). Keila sotsiaalkeskus
21.detsember kell 14.00 - Keila linna eakate jõulupidu. Keila kultuurikeskus
21.detsember kell 18.00 - Gümnaasiumimaja 2.- 5. klassi jõulukontsert. Keila gümnaasiumi
aula.
22.detsember kell 12.00 – Erihoolduse jõulupidu (kutsetega). Keila sotsiaalkeskus
24.detsember kell 16.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb koguduse seeniorite segakoor. Keila Miikaeli kirik.
24.detsember kell 18.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus. Esineb koguduse segakoor „Miikael“. Keila Miikaeli kirik.
25.detsember kell 11.00 – I jõulupüha jumalateenistus armulauaga. Keila Miikaeli kirik
28.detsember kell 12.00 – Pimedate Ühingu ansambli aastalõpu kontsert. Keila sotsiaalkeskus
28.detsember kell 19.00 - Keila Kultuurikeskuse ringide aastalõpu pidu, (kultuurikeskuse
taidlejatele-tarbekunstnikele).
31. detsember kell 18.00 – Vana-aasta jumalateenistus armulauaga. Keila Miikaeli kirik

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„VAHVAD VANAMEMMED“
Soome kuntsniku Inge Löök`i
näitus
11.novembrist kuni 6.detsembrini
Näitus, mida peaksid meeleolu
parandamiseks vaatama kõik,
keda vaevab masendus ja
tusatuju.
Keila kultuurikeskus
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum

teater
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00
Pilet: 150.-/125.Keila kultuurikeskus
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
(KORDUSETENDUS)
22.jaanuar kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.„Kui Harry kohtas Sallyt“
on romantiline komöödia
sõprusest ja armastusest ning
nende kooseksisteerimise
võimalikkusest.
Keila kultuurikeskus

kontsert
SEGARAHVATANTSURÜHMA “KEIKAL” 30.SÜNNIPÄEVA KONTSERT
6.detsember kell 15:00
Keila kultuurikeskus

C-JAM JA SILLE KROONI
LAULUSTUUDIO
9.detsember kell 18:00 - 19:00
Pilet: 50.-/ 75.Kavas tuntud vanad ja uuemad
talve- ning jõululaulud.
Kontserdi tulu läheb Keila
Miikaeli koguduse lastetöö
toetuseks.
Keila Miikaeli kirik
PILLE METSSONI AKORDIONI JA KLAVERIÕPILASED
9.detsember kell 18:00 - 19:00
Keila muusikakooli saal
TIINA KALVETI ÕPILASTE
KONTSERT
10.detsember kell 19.00
Keila muusikakooli saal
HELE EISELI ÕPILASTE
KONTSERT
11.detsember .kell 18.00
Keila muusikakooli saal
RIINE PAJUSAARE ÕPILASTE KONTSERT
11.detsember kell 18.30
Keila muusikakooli saal
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

sport
EESTI MV KORVPALLIS II
LIIGA
Keila Korvpalliklubi - Inglise
Kolledz
4.detsember kell 19:40
Keila gümnaasiumi saal

muud üritused
VILTIMISE TÖÖTUBA
12. detsember kell 12.00
Sissepääs muuseumi piletiga
Saab valmistada nõelviltimise
tehnikas looduslikest materjalidest ilusaid ja huvitavaid
jõuluehteid, loomi ja pehmeid
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Palju õnne!

Sündinud

jõulukaarte.
Harjumaa Muuseum
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 125.Efektsed atraktsioonid – võimlejad, akrobaadid, klounid ja
dresseerijad. Piletid müügil
Keila Kultuurikeskuses ja kõikides Piletilevi müügipunktides
ning Statoili jaamades.
DOONORIPÄEV KEILAS
23.detsember kell 9.00 – 13.30
Keila tervisekeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
2.advendipühapäev
6.detsember kell 11.00
Leeripüha jumalateenistus
armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
5.detsember kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
5.detsember kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Piibli- ja palvetund eakatele
9.detsember kell 13.00
Koguduse majas

03.11.2009
10.11.2009
22.11.2009
25.11.2009
Südamlik kaastunne
Kaidole perega kalli

Avaldame sügavat kaastunnet
Ester Virrole kalli õe ja õemehe
surma puhul.

EMA

Ivi – Mall
Looväli

surma puhul.

EMA

surma puhul

Arno Looväli

Klassikaaslased ja
klassijuhataja
keskkoolipäevilt

Magda
Kohava

Südamlik kaastunne
Ly Sildam ´ile ja
Kai Viikberg ´ile

10.04.1939 – 29.11.2009
KÜ Põhja 20 elanikud

Südamlik kaastunne
Sirje Aijale kalli isa

Harri
Lemberg

3.dets.1909 - 29.jaan 2002

Miks kaitseingel pani
Tiivad kokku ja igavikku
Laskis minna Sul...
Avaldame siirast kaastunnet
mariale abikaasaga ja
vennale tütre ja õe

Krista
Odakivi

Peoraha 50.-

Südamlik kaastunne
Mariale kalli tütre

kaotuse puhul
PKC Eesti AS

... on kallist kallim
kullateraga inime. (E. Niit)

Krista
Odakivi

Oleme Sinuga, kallis Maria
kui saadad igavikuteele oma
armast tütart

surma puhul.

Kristat

Endised töökaaslased Ellu,
Maie, Helle, Heldin-Maris, Lea
ja Ester Keila haiglast.

ootamatu kaotuse puhul.
Anne R, Anne K, Leili, Lilli,
Ruth, Pille, Heinike

Krista
Odakivi

ISA

Kallist ema ja vanaema
mälestavad sajandal
sünniaastapäeval poeg ja
pojapojad peredega.

kaotuse puhul.
Keila lasteaed Vikerkaar
kollektiiv

Südamlik kaastunne
Mariale perega kalli tütre

korjame 7. ja 8.
detsembril kella
12.00 – 14.00
kultuurikeskuses

Kallis Harda
Avaldame sügavat kaastunnet

10.01.1940 – 27.11.2009
Vello, Reet, Ingar,
Heidi ja Rita

Keila Linna
Pensionäride
Ühenduse jõulupidu
toimub 13.dets. s.a.
kell 15.00
kultuurikeskuses.

Nora Liisa Altmets
Daniel Ivanov
Elisabet Part
Sebastian Marrandi

Kolleegid koolist

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga valus.
(J.Tätte)
Südamlik kaastunne Mariale perega kalli

TÜTRE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Sirje, Ulvi, Katrin, Sirje, Rika

Keila Kool, Keila Hariduse SA

Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas. Telefon 56 711 871
Üürile anda möbleeritud 1-toaline korter 36m2 Keilas Põhja tänaval. Tel: 5229820
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V, oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
Kahetoaline korter Tartus
kesklinna lähedal vahetada samaväärse või suurema vastu Keilas. Tel: 53417553
Võtan pikemaks ajaks üürile 2-toalise korteri Keilas. Tel:

5202210

töö
Vajatakse kiiresti Tutermaal
tegutsevasse ettevõtesse täistöökohaga
klienditeenindajatandmesisestajat. Nõutav hea
suhtlemisvõime ja arvuti kasutamise oskus. Tasu kokuleppel. tel
nr 5015433

müük
Müüa saunavihad 15kr. Tel:
55669790
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/

võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa
turbabriketti,
hind
2190.- tonn (Tootsi), 2100.- tonn
(Valgevene), puitbriketti hinnaga
2150.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.
Müüa
10ruumi
küttepuid
(saar). Samas müüa neli GAZ 53
kummi kilpidel. Osutan ka veoteenust Volvo FL6 kalluriga, kandevõime 5t, kastimaht 10 m3. Tel:
5141903
Teie probleem – meie lahendame selle. Fekaalivedu – Toivo
- 51916171

kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448, Ain.

Teenus
Lihvin
56649442

põrandaid!

Tel:

Pottsepp Dan. Tel 53620580
Maagilise matrixi ja psych - k
seansid alateadvusse salvestunud ebasoovitavate uskumuste
muutmiseks. Tel 56621370. matrix500@hot.ee Keilas
Kvalifitseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555
Pottsepatööd,

klassikalised

Eluruumide, koridoride remont (krohvi-,värvi-, tapeetimistööd) kogenud ehitajalt.
Gsm: 51 913 916
Tule laste (imikute) massaaži.
Asume Keila Haigla ruumides,
alumisel korrusel. Võib tulla ka
ilma saatekirjata. Üks kord 50.-.
Tel: 53417572 Rita.

muu
AS KeVa autokoolis algavad
14. detsembril C-ja CE-kat. autojuhikursused. Kursuste info ja reg.
tel. 6791 473

Reedel 27.11.09. leitud Keilast,
Sopsu-Tooma tänava juurest põõsastest kutsikas. Koer on umbes
4 - 6 kuune, isane, musta-valge
kirju ja pikakarvaline. Pilt: http://
www.loomakaitse.ee/sites/default/files/281109_l_sopsu.jpg
Keila Tervisekeskuses avatud
alternatiivteraapia kabinet, kus
võimalus organismi uuringuteks,
jääkaineid puhastava jalavanni
protseduuriks, reiki seansiks ja
eelregistreerimisel
teisipäeviti
kaaniraviks. Info tel 5333 0299.
Merike
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Kõik Päkapikud Peole!

Tule 23. detsembril
doonoripäevale Keilas!

11.detsember
Plaati keerutab DJ Felix
pidu algab kell 21:00-....
Sissepääs 30,Päkapikkudele Tasuta
tel 6713399

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Keilas selle
aasta viimase doonoripäeva kolmapäeval, 23. detsembril kell
9.00–13.30 Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila).
Verekeskusel on rõõm teatada, et jätkub meeldiv traditsioon
tulla Keila inimestele külla ja tuua doonoriks olemise võimalus
koju kätte. Viimasel doonoripäeval oktoobrikuus loovutasid verd
kogunisti 101 doonorit 4,5 tunni jooksul – see teeb rohkem kui
23 heategu tunnis ja 45 liitrit haiglate patsientide abiks!
Sedakorda saavad kõik terved ja abivalmis inimesed tulla
vereloovutusele 23. detsembril ning seeläbi teha väga paljudele
ligimestele suurima jõulukingituse.

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

Keila Leht otsib inimest,
kes oskab ja tahab teha

müügitööd
AS
AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL
PROTTEN
RÕIVAD
MÜÜGIL
KEVADPIDULIKUD
- SUVI 2008
KLIENDIKAARDI OMANIKELE UUED PAKKUMISED

Vajalik viisakas
käitumine, kogemus, hea
suhtlemisoskus, oskus iseseisvalt töötada.
Töö osalise koormusega.
Sooviavaldus ja CV saata
aadressil leht@keila.ee.

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
ALATES 1.DETSEMBRIST
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
TOOTEID
ERFO PALJU
Saksamaalt
- uued mudelid

SOODUSHINDADEGA

UUSNAISTE
VALIK KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
SÜGISMANTLID
-30%
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
KÕIK KINGAD -30%
UUS VALIK JALATSEID
LISAKS
SUUR VALIK
SALLE,
KAELAEHTED
Saksamaalt
NAHKKINDAID, MÜTSE, KOTTE, EHTEID

OLETE OODATUD!

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

KEILA MÖÖBEL
Avans MKI OÜ
Uus-Paldiski mnt 4
Keila
Telefon: 6709665
www.avans.ee
Lahtiolekuajad
E-R 10-19 L 10-16

Meiega on
ühinenud florist
oma kauni
loominguga.

Tule vaatama!

ÜHISTULE JA ERAMULE!
Kanalisatsiooni sisevõrgud
Veevarustuse sisevõrgud
Küttesüsteemide ehitus
Haldus-hooldusteenused

www.seko.ee
tel 656 37 55
508 74 35

12 AASTAT JA 350 ÜHISTUT
KÜSIGE PAKKUMIST!

6. DETSEMBER ALGUSEGA KELL 11.00

SELTSIMAJAS:
12.00 LEIVAKÜPSETAMISE
TÖÖTUBA – NÄPUNÄITEID
JAGAB LEILA LINDSALU
12.30 SATUNALLETI
MEISTERDAMISE
TÖÖTUBA LASTELE

!

!!
TA

13.00 SUUR PÄKAPIKULA
- TEGEVUST JUHIB VAHVA
PÄKAPIKK

SU
TA

14.00 JÕULUEHETE JA
KAARTIDE TÖÖTUBA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PONISÕIT, PÄKAPIKULA, TÖÖTOAD JA RAHVAMUUSIKUD
MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING TERVISE-, TOIDU JA LASTETOOTED
W W W. V A N A M O I S A . E E

KOHAMAKS
OHAMAKS 50 KROONI

MTÜ
VVANAMÕISA
VANAMÕIS
A
KÜLA

AS Terrat on 1991.a. loodud Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud vee-ja kanalisatsioonialaste, parkide ja keskkonnakaitseliste ehitusprojektide
läbiviimisele.
OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

EELARVESTAJAT
Tööülesanded:

· Ehitustööde eelarvete, hinnapakkumiste ja
prognooside koostamine
· Mahtude arvutamine
· Hinnapakkumise analüüsiks vajalike andmete
süstematiseerimine ja arhiveerimine

Nõudmised kandidaadile:

· Ehitusalane kõrgharidus ja töökogemus
tegevusvaldkonnas (vee,- kanalisatsiooni- jm
keskkonnakaitselised projektid) vähemalt 5 aastat
· Eesti keele oskus, soome, inglise ja vene keele
oskus tööks vajalikul tasemel
· Arvutikasutamise oskus (Word, Excel, Project,
AutoCad, E-mail, Internet)
· Hea analüüsivõime
· Täpsus, korrektsus
· B kat juhilubade olemasolu

Ettevõte pakub:

· Vastutusrikast tööd stabiilselt arenevas ettevõttes
· Erialast täiendkoolitust ja arenemise võimalust
· Motiveerivat töötasu (palk + tulemustasu)
· Ühisüritusi

Lisainfo:

Asukoht:
Töö tüüp:
Tööleasumise aeg:
Kodulehekülg:
Lisainfo tel:
CV palun saata e-postile:

Tutermaa Harku vald Harjumaa
täistööaeg
kokkuleppel
www.terrat.ee
53 292 858 Janika Sirvi
janika@terrat.ee

