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Keila linnas
patrullib 2010.
aastal Securitas
Avaliku konkursi patrullteenuse osutamiseks Keila
linnas võitis Securitas Eesti AS. Patrulli kutsumiseks
saab nüüdsest kasutada
lühinumbrit 1660.
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Et sõbrad jääks alles
Uusaastaöösel on ilus õues lumehanges naabritega klaase kokku lüüa ning ilutulestikku imetleda,
kuid meie hulgas on olendeid, kellele ilutulestik
teps mitte ei meeldi ning kes selle mõttekuses
ilmselt sügavalt kahtlevad.
Uusaastaööl leidsid mu vanemad oma maja tagaukse juurest nurgast lumise ning väriseva koera.
Ilmselgelt olid teda hirmutanud kõikjalt kostvad
paugud ning pelgupaika otsides jõudis ta lõpuks
sinna. Ega midagi, koerast oli väga kahju, kuid
peale teki peale panemise midagi teha ei olnud
– ühtki telefoninumbrit ega nime kaelarihmal ei
olnud. Hommikuks koer ilmselt kogus ennast ning
leidis loodetavast kodutee.
Kuna panin teate koera kohta ka Keila kodulehe
foorumisse, siis sain järgmisel päeval telefonikõne
koeraomanikult, kelle majavalvur samuti paukude
peale põgenema oli pistnud. Tegemist ei olnud
sama koeraga.
Minu enda lähedalseisev taksikoer Joosep kardab
samuti kõiksugu pauke ning on ka uusaastaööl
metsa jooksnud. Õnneks leidis ta küll paari tunni
pärast kodutee, kuid hirmu ja pisaraid oli palju.
Nüüdki veetis ta vana aasta viimased ja uue aasta
esimesed tunnid värisedes diivaninurgas.
Tohutult kahju on neist koertest, kes paanikas peitu jooksevad. Tahaks kangesti aidata neil kodutee
leida, kuid pole see nii lihtne – kõiki linna koeri ju
peast ei tea. Väike sildike nime ning telefoninumbriga kaelarihma küljes aitaks väga.

doris matteus
doris@keila.ee
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linnapea tervitus

Head uut aastat, head
linnakodanikud ja sõbrad!

tanel mõistus
KEILA LINNAPEA

Keila linnapeana tänan kõiki linlasi, kes
mõistsid, et raskel
ajal peab ressursse säästma, kel on
üks eesmärk- Keila
linna hea käekäik.
Just tänu teile saavad inimesed Keilast ja kaugemalt
lõõgastuda Keila terviseradadel, rõõmustada presidendipoolse tunnustuse, kaunima
omavalitsuse tiitli üle, veeta
sisukalt aega Keila noortekeskuses, ning loota, et meie lapsed asuvad järgmisel aastal
õppima uude koolihoonesse.
Keila elanike arv kasvas aastaga ligi 180 inimese võrra.
Lapsi sündis ligi poole rohkem
kui varasematel aastatel – 149!
See on Keila möödunud aasta

suurim ja tähtsaim uudis. Ma
tänan Teid kõiki, et olete valinud Keila linna oma koduks.
Usun, et möödunud aasta oma
tormilise majanduslangusega
oli kõige keerulisem ja nüüd
hakkab minema veidigi kergemaks. Kergemaks elanikele,
ettevõtetele ja ka linnale. Karmi eelarvedistsipliiniga hoidsime linna rahandusasjad korras
ja võime sirge seljaga minna
uude aastasse.
2010.aasta tuleb sellegi
poolest raske. Tugineme oma
rahavoo planeerimisel konservatiivsetele prognoosidele, mis
ei luba sissetulekute kasvu.
Seepärast peavad paljud elanike head mõtted leppima linna
moraalse toetusega, me ei saa
toetada rahaga lapsi ja eakaid
nii palju kui sooviksime. Suuname abivood neile, kes seda
abi enim vajavad. Mitmed tänavad, mida plaanisime sel
aastal uuendada, jäävad ootama paremaid aegu. Nappide
investeerimisvõimaluste kiuste alustame sel aastal Vasara
tänava ja Jaama ümbruse korrastamisega.
Jäägu uut aastat sisse juhatama Iivi Masso mõttekäik:
“Väikeste rõõmude märkamine suurte murede varjus nõuab
jõudu, aga naeratus on nakkav,
ja iga sõbralik žest võib olla
see liblikatiib, mis kuskil positiivsete sündmuste tormi tekitab. “
Sõbralikku, hoolivat, teotahtelist ja mõtteergast aastat!

Nädal piltides

Kiwanise ja Kinakese eestvedamisel toimus taas kuuskede põletamine

OÜ Varahoolduse töömehed on jääpurikaid Foto: valdur vacht
majade küljest maha võtnud juba nädala algusest saati.
Üks esimesi objekte oli perearstikeskus

Keila nädalaleht

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

Foto: doris matteus

Kauplus Keila trepile ilmus nädala alguses
tundmatu autori poolt valmistatud jääst konn
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: kalle kask

Sukeldusmisklubi Decostop korraldas Keila Foto: doris matteus
Tervisekeskuses heategevuslik sukeldusmisürituse SOS
Keila Lasteküla lastele
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Kaunim jõulukaunistus on Tähe 4

Konkursi Keila Kaunis Kodu komisjon
pidas kauneimaks
talviseks õueks
perekond Vitsutile
kuuluva Tähe tänav
4 eramut.
Keila leht

LEHT@KEILA.EE

Kortermajadest
hinnati
võitjaks Põhja 12 hoonet, ettevõtete-asutuste seas Haapsalu
maantee 31a asuvat büroohoonet, lasteaedade-koolide arvestuses lasteaeda Sipsik.
Tähe tänav 4 maja kaunistus on tagasihoidlik, kuid terviklik. Kaunistuse on saanud
üks puu ja tänavale suunatud
aknad. Kenale vaatele aitavad
kaasa statsionaarne õuevalgustus ja vaatluse ajal õue ehtinud
porgandninaga
lumememm
ning isegi koer. Elamu kuulub
perekond Vitsutile.
Žüriisse kuuluva linnaaedniku Inge Angerja sõnul ei
pea efektne ja kaunis jõuluvalgus olema kirev, olulisem on

läbimõeldus ja tulemus, mille võib saavutada suhteliselt
tagasihoidlike
vahenditega.
Väga olulist rolli võib mängida statsionaarne õue- ja/või
fassaadivalgustus. Nõnda saab
esile tuua ja soovitada õhtuste jalutuskäikude sihtmärgiks
veel Tervise 10, Kullerkupu 3,
Hommiku 3, Põhja tn.7 ning
mitmeid Mudaaugu ja Aukamäe – Raba tänava elamuid.
Ettevõtete-asutuste
seas
tunnistati kauneimaks büroo
– ja kauplusehoone Haapsalu
maantee 31a. Esikoha tõi mõõdukas vitriinide kujundus, kena
fassaadivalgus ning pimedal
ajal lampidega pilku püüdev
ümaraken II korrusel. Eeskujuks toob komisjon veel baptistide kirikut Haapsalu maantee
10 a, kus lisaks tavapärastele
kolmnurksetele elektriküünaldele akendel tasub tähelepanu
pöörata peaukse kohal asuva
risti ülilihtsale, kuid efektsele
valgustusele. Väga meeldiva ja
hoone kasutust järgiva meeleolu tekitas Harjumaa Muuseumi valguslahendus.
Lasteaedade-koolide arves-

Tähe 4 eramu
tuses olid teistest rohkem vaeva näinud Sipsiku ja Rukkilille
lasteaiad. Sipsiku kujundus oli
ehk eklektiline ja veidi kirju,
kuid paljude lõbusate detailidega ja mis oluline – ise tehtud.
Kortermajade puhul oodanuks ühistusisest suuremat
koostööd. Ses suhtes oli teistest meeldivaim Põhja 12 elamu. Kaunis oli ka Jõe 59 ja 59B
elamu.

Fotod: valdur vacht

Kauneim ettevõte-asutus. Haapsalu mnt 31a

Uuest aastast valvab linnas Securitas

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Securitase patrull asendas
seni linna valvanud G4S. Patrulli kutsumiseks saab nüüdsest kasutada lühinumbrit
1660.

Patrullteenus seisneb turvafirma
patrullekipaažide
kontrollreidides, mis toimuvad kokkulepitud marsruudil
2 korda päevasel ajal ning 5
korda õhtu ning öö jooksul.
Samuti on turvafirma ülesandeks jälgida avaliku korra
eeskirjadest
kinnipidamist,
kusjuures erilist tähelepanu
tuleb pöörata joobeseisundis
isikutele, alaealiste gruppidele ning teistele isikutele, kelle
puhul on suurem oht, et nad

avalikku korda rikuvad. Lisaks
jälgib patrull liikluseeskirja
nõuete täitmist ning heakorraeeskirjadest kinnipidamist,
muuhulgas tänavate, kõnniteede, bussipaviljonide puhtust ja
heakorda. Patrullekipaaž peab
reageerima politsei ning Keila
linna elanike poolt telefonil
1660 edastatud väljakutsetele,
mis on seotud linna vara vastu
suunatud rünnetega või avaliku korra rikkumisega.
Securitase patrullauto kon-

taktid on edastatud abitelefonile 1345 telefonile – ka sinna
helistades jõuab info kiiresti
patrullini.
Patrullteenuse leping AS
G4S Eestiga lõppes 2009. aasta lõpus. Uue teenusepakkuja
leidmiseks korraldatud konkursile esitas hinnapakkumise
viis turvafirmat, kelle hulgast
tunnistas komisjon edukaks
madalaima hinna pakkunud
Securitas Eesti AS pakkumise.
Securitas Eesti AS pakkumises

oli patrullteenuse koguhind
kalendrikuus koos käibemaksuga 9360 krooni. Teised pakkumised olid: OÜ K-Grupp
- patrullteenuse koguhind
kalendrikuus 9600 krooni,
OÜ Articard - patrullteenuse koguhind kalendrikuus 47
880 krooni, General Security
Service OÜ - patrullteenuse
koguhind kalendrikuus 56880
krooni ning AS G4S Eesti patrullteenuse koguhind kalendrikuus 24 850 krooni.

uudis

15. jaanuarini saab esitada kultuuripreemia kandidaate
Keila linna 2010.
aasta kultuuripreemia kandidaate
saab esitada kuni
15. jaanuarini.
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Selleks tuleb esitada Keila
Linnavalitsusele kirjalik taotlus, milles on toodud esitamise
üksikasjalik põhjendus. Taotlusele võib lisada selgitavaid
materjale, nagu arvustused,
artiklid,
eksperdihinnangud
või fotod. Taotlusi võivad esitada kõik soovijad. Kultuuripreemia annab üle Keila linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel.

Keila Linnavolikogu asutas
Keila kultuuripreemia 1997.
aastal, eesmärgiga väärtustada
linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu. See
määratakse isikule või isikute
rühmale viimaste aastate eriti
silmapaistvate saavutuste või
sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on
elavdatud Keila kultuurielu või
austatud linna nime. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses laiemas tähenduses,
hõlmates loomingut, haridust,
kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi.
Kultuuripreemia suurus on
75 000 krooni. Kultuuripreemia jaotatakse ühe kuni kolme
isiku või isikute rühma vahel.

seni on kultuuripreemia saanud
1998. aastal:
Ene Oja
Mati Mandel
Kuldar Hütt
1999. aastal:
Ruth Kukner
Helgi Rõõmussaar
Andres-Aare Tooming
2000. aastal:
Eva Allast
Andrus Loog ja Jüri Pere
Milvi Korsen
2001. aastal:
Koit Kirber
Helvi Jürisson

Lühidalt
Ilma Adamson pälvis
maakonna teenetemärgi
Harju maavanema Ülle Rajasalu aastalõpu pidulikul vastuvõtul anti Harju maakonna teenetemärk üle endisele Harju
maavanemale ja tänasele Saue
linnapeale Orm Valtsonile, Tallinna Loomaaia direktorile Mati
Kaalule, Harjumaa väärikale
haridustegelasele Enn Kasemaale ning Keilaski tegutsevale
teenekale tantsupedagoogile
Ilma Adamsonile.
Harju maavanema Ülle Rajasalu aastalõpu pidulik vastuvõtt ja Harjumaa Ball toimus
traditsiooniliselt 30. detsembril
Rahvusooperis Estonia. Vastuvõtul anti üle Harju maakonna
teenetemärgid Orm Valtsonile, Mati Kaalule, Enn Kasemaale ning Ilma Adamsonile
ja maakondlik kultuuripreemia
„Harjumaa Kultuuripärl 2009“
rahvusvahelise mainega dirigendile Tõnu Kaljustele.

Lõvide jõuluaegsed
heateod

uudis

Avaliku konkursi patrullteenuse
osutamiseks Keila
linnas võitis Securitas Eesti AS.
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Vilve Nilk
2002. aastal:
Reet Leemets
Leili Venda
2003. aastal:
Mati Strauss
Irja Põlluveer
Pilvi Põldmaa.
2004. aastal:
Perekond Teppo
Heli Nurger
Juula Virroja
2005. aastal:
Jaanus Väljamäe

Riina Sippol
Lii Sepp
2006. aastal:
Aivar Põldvee
2007. aastal:
Otto Pruuns
Katrin Sassi
2008. aastal:
Maret Pärnamets
Priit Idarand
2009.aastal:
Tiiu Jalakas
Helle Perens
Sirje Rannamets

Selle aasta esimesel advendipäeval toimus Keila Kultuurikeskuse ees järjekordne Jõululaat. Nagu eelmiselgi aastal, oli
Keila Lions klubi esindatud seal
oma müügitelgi ja kuumade
jookidega. Meie telgis oli müügil
palju oma kätega valmistatud
käsitööesemeid ja toidukraami.
Suuremalt jaolt olid need klubi
leedide endi kätetöö. Soovija
võis osta linnutoitu, saunavihtu, hapukapsast, kodus küpsetatud leiba, piparkooke ja muid
maiuseid ning muidugi klubiliikmete külvatud, koristatud,
sorteeritud ja pakitud kartuleid.
Muuhulgas müüdi Keila inimeste endi tehtud fotodega seinakalendreid. Veeres loosiratas,
avatud oli kästöötuba, lõkke
kohal auras kuuma teega pada,
mida kõigile tasuta pakuti.
Müügipäeva tulu, ligi 10 000
krooni, läheb heategevusfondi,
millest toetatakse Keila ja Keila
lähiümbruse abivajajaid. Lisaks
rahale veeretati loteriirattal välja kuus peavõitu – jõulukuused,
mis said eelmisel pühapäeval
võitjatele kätte viidud. Neile
kuuele puule toodi metsast
lisaks veel mitu auto- ja järelkärutäit kuuski. Jõulupuud sõidutati Keilasse, kus neid jagati
sotsiaalkeskuse vahendusel.
Keila Lions Klubi tänab Keila
Linnavalitsust Keila Lions Klubi heategevusliku jõulumüügi
toetamise eest.
Heiti Elster
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Apostillimisega tegelevad
alanud aastast notarid
Alates 4. jaanuarist saab
avalikke dokumente apostilliga kinnitada notaribüroodes.
Notarid väljastavad apostillitud dokumendi viie tööpäeva
jooksul taotluse menetlusse
võtmise päevast. Taotlus võetakse menetlusse, kui sellele
on lisatud apostillimist
vajav dokument. Kui
taotleja soovib apostillitud dokumendi tagasisaatmist postiga,
edastatakse see tähtkirjaga taotluses märgitud aadressil.
Notar ei saa
apostillida enda tõestatud või
kinnitatud dokumenti, küll
aga saab seda teha teine notar,
sealhulgas samas büroos töötav notar.
Notari tasu avaliku doku-

mendi apostilliga kinnitamise
eest on 350 krooni, millele lisandub käibemaks. Kui dokument on vaja tagastada postiga,
lisandub postiteenuse tasu.
Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse avalikule dokumendile alla kirjutanud isiku
pädevust juhul, kui dokumenti
soovitakse kasutada välisriigis.
Avalikud dokumendid on näiteks perekonnaseisu tõendavad dokumendid, sünnija surmatunnistused,
notariaalsed dokumendid, haridust
tõendavad dokumendid,
kohtuotsused ja registrite väljavõtted. Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see
on välja antud.
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Keila Linnavalitsus teatab
Projekteerimistingimused
Tulenevalt Ehitusseaduse
§19 lg-st 1 p 2 ja lg-st 3 ning
Keila linna ehitusmääruse p
14.19 teatab Keila linnavalitsus: 1. Keila Linnavalitsuse 18.detsembri 2009 korraldusega nr 381 väljastati
projekteerimistingimused
Kruusa põik 3 väikeelamu
kinnistule sauna juurdeehitusprojekti koostamiseks nii, et kinnistu hoonestus
moodustaks
ühtse arhitektuurse terviklahenduse.
2. Keila Linnavalitsuse
18.detsembri
2009 korraldusega nr 382 väljastati projektee-

rimistingimused Linnamäe
tee 6f kinnistul asuvatest
hoonetest kahele lammutusprojektide ja silokorpuse hoonele kaasaegse arhitektuuriga
fassaadide
viimistlusprojekti koostamiseks.

Notarite Koda

Krimiuudised

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti jõulude ja
uue aasta vahelisel ajal Keila
linnas 23 sündmust, millest 8
olid Liikluseeskirja rikkumised.
Kahjuks oli rikkujate hulgas ka
üks alkoholijoobes sõidukijuht.
Jõulud ja vana-aasta ärasaatmine ning uue vastuvõtmine möödusid rahulikult. Kainenema toimetati 2 isikut ning
3 alaealist jäid vahele alkoholi
pruukimisega.
24. detsembril lõhuti EuroOili
tanklas kustuti kapp ja urineeriti tanklas. Politsei on isikud
kindlaks teinud.
23., 27. ja 29. detsembril peeti Säästumarketis kinni pisivaras.
30. detsembril ja 2. jaanuaril
käis politsei abiks Päästeametil.
Nimelt 30. detsembril jäi Luha
tn isik suitsuga tugitooli magama ja tool süttis ning 2. jaanuaril süttis Tallinna mnt kelder.
Toimus ka kaks peretüli, kus
poeg läks emale kallale ja lõi
teda. Selle kohta alustati kriminaalmenetlust.
31. detsembril varastati Haapsalu mnt seisvast sõidukist 4
kasti sigarette.
Veel üks õpetlik lugu, kuidas
ei tohi käituda. Nimelt lahkus
üks isik 24. detsembril Niidu
tänava korterist ja võtmed pani
postkasti. Kui ta tagasi koju
tuli, olid võtmed postkastist
kadunud ning korteris käinud
vargad, kes olid sealt ära viinud erinevaid esemeid 35 000
krooni eest.
Ka uuel aastal palun koheselt helistada politseitelefonil

110 või Securitase juhtimiskeskusesse 1660, kui Te märkate
linnas magavat või tasakaalu
kaotavat alkoholijoobes isikut,
sest ilmad on külmad ja võib
toimuda alajahtumine.
Ka uue aasta alguses 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, estraadilava või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis,
kino, klubi, toitlustusettevõte,
restoran, baar, kauplus, võimla,
käimla, saun, ettevõte, elamu,
trepikoda, ühissõiduk jms.
Head ja turvalist uue aasta
algust.

securitas 1660
21.12 kell 05.30 - Ekipaaž leidis tänavalt külmetava nooruki. Väidetavalt oli eksinud. Info
olukorrast ja nooruki andmed
edastatud politseile ning ekipaaž toimetas ta koju Vasara
tänavale.
21.12 kell 10.01 - Gümnaasiumi
taga tegi 16-aastane poiss suitsu, poisi isikuandmed edastatud noorsoopolitseile.
21.12 kell 11.55 - Ühisgümnaasiumi juures tegi 15-aastane
suitsu, isikuandmed edastatud
noorsoopolitseile.
21.12 kell 12.15 - Gümnaasiumi
juures tegi 13-aastane suitsu,
isikuandmed edastatud noorsoopolitseile.
21.12 kell 12.19 - Põhja 10B
kortermaja juures tegid kaks

13-aastast neidu suitsu, isikuandmed edastatud noorsoopolitseile.
21.12 kell 14.03 - Põhja 10a
maja ees tagusid kaks 8-aastast poissi teineteist puuroigastega. Tüli lahendatud kohapeal,
poisid leppisid ära.
22.12 kell 18.56 - Linnavalitsuse ukse ees kiviplaatidel sõitsid
kaks poissi ruladega. Saadeti
minema.
22.12 kell 19.02 - Keila raudteejaamas vana tööriistakuuri
taga urineeris mees. Ekipaaži
poolt tehtud noomitus, mees
vabandas.
22.12 kell 19.50 - Algkooli juures tarbis mees õlut. Saadeti
minema.
22.12 kell 21.39 - Rõõmu kaubamaja parklas tegid 4 sõiduautot libedasõitu, autojuhid
korrale kutsutud ning nad sõitsid minema.
22.12 kell 23.20 - Haigla juures
libedasõitu teinud auto sõitis
lumevalli, noored korrale kutsutud. Autos olnud seltskond
lükkas auto hangest välja ja
sõitsid minema.
23.12 kell 19.05 - Jaama bussipeatuses jõid kaks meest odekolonni, isikud korrale kutsutud
ja minema saadetud.
23.12 kell 19.57 - Linnavalitsuse välisukse ees olevatel kivist
plaatidel trikitasid 3 poissi oma
ratastega. Palutud leida mõni
teine koht ning poisid lahkusid.
23.12 kell 23.03 - Põllu 3 hoone trepil tarbisid kolm meest
alkoholi, kuna mehed olid veel
enam-vähem kained, siis piirduti suulise hoiatusega ja saadeti minema.
23.12 kell 23.44 - Haigla juures
jalutas naisterahvas koeraga,
koeral puudus jalutusrihm ja
suukorv. Selgitatud avaliku korra eeskirju ning koer sai pandud rihma otsa.
24.12 kell 19.30 - Piiri 3 autoteeninduse taga olevate garaažide
katusel oli 4-5 poissi, ekipaaži

nähes panid jooksu Vasara tn
suunas. Tabada kedagi ei õnnestunud.
28.12 kell 17.49 - Keila LV estakaadi all kiviplaatidel sõidavad
kaks noormeest ruladega. Palutud leida mõni teine koht.
29.12 kell 10.13 – Raudteejaamas vana kuuri taga joovad
kolm meest õlut. Tehtud suuline hoiatus.
29.12 kell 10.42 - Jaama bussipeatuses joob meesterahvas
õlut. Tehtud suuline hoiatus.
29.12 - Statoili tankla väljasõiduteel urineeris meesterahvas.
Isikule tehtud noomitus.
30.12 kell 22.55 - Luha 13 teise korruse korteris oli joobes
mees magama jäädes süüdanud sigaretiga tugitooli, tuletõrje oli juba kohal, kannatanuid ei olnud.
01.01 kell 01.14 - Kauplus Keila
taga lamas maas purjus alaealine, sõbrad üritasid püsti aidata.
Ekipaaži nähes jooksid sõbrad
minema. Purjus alaealine (13a)
politseile üle antud.
01.01 kell 9.15 - Häirekeskus
edastas, et Rõõmu Kaubamaja
parklas rallitavad 2 autot. Korrale kutsutud ning hoiatatud.
01.01 kell 15.21 - Haapsalu mnt
31 bussipeatuses tarvitas alkoholi 1 vanem meesterahvas,
hoiatatud ja korrale kutsutud.
Isik peitis alkoholipudeli põue
ja lahkus.
01.01 kell 15.30 - Ühisgümnaasiumi taga 2 vene keelt kõnelevat alaealist poissi loopisid
suurte jäätükkidega katusel
asuvaid jääpurikaid. Tehtud
märkus ja seletatud, miks selline tegevus ohtlik on.
01.01 kell 18.25 - Keskväljak 10
kioski taga tarvitasid 3 meest
alkoholi, korrale kutsutud ja
hoiatatud. Isikud panid pudelid
kilekotti ja lahkusid (nende sõnul läksid koju)
04.01 kell 19.45 - Keskväljak 8a
purjus meesterahvas. Üle antud politseile.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новогоднее обращение
мэра города Танеля
Мыйстуса
В первом номере городской газеты можно ознакомиться с текстом новогоднего
обращения
мэра
города Танеля Мыйстуса к
горожанам, в котором он
поздравляет жителей города с наступившим Новым
годом и дает оценку сложившейся ситации, говорит о достижениях городского правительства в
минувшем году и о трудностях, которые стоят перед
всеми нами в наступившем
2010 году. (стр. 2)
Результаты конкурсов
В конце прошлого года городское
правительство
объявило конкурс на поиск
фирм по оказанию транспортной услуги в пределах
города и услуги патрульной службы. Конкурсная
комиссия определила победителей. На оказание
транспортной услуги подали заявку на участие в конкурсе 4 фирмы. Самое выгодное
для
города
предложение поступило от
АО «Самат», с которым и
был заключен договор на
период с 1 января по 31 декабря 2010 года. В конкурсе оказания услуги патрулирования
было
5
участников, из которых самое выгодное предложение поступило от АО «Секьюритас Эести». Услуга
патрульной службы обойдется городу в 9360 крон в
месяц. (стр. 3)
Самое красивое рождественское убранство –
ул. Тяхе, 4
При подведении итогов
конкурса «Самое красивое
рождественское
убранство», являющегося промежуточным этапом традиционного
конкурса
«Самый красивый дом»,
победителем в номинации
частных домов стал дом,
принадлежащий
семье
Витсут, по адресу ул. Тяхе,
4. Победители в остальных
номинациях: многоквартирный дом по адресу ул.
Пыхья, 12, здание бюро на
Хаапсалуском шоссе, 31а и
детсад «Сипсик». (стр. 2)
Лыжные дни 2010
Этой зимой в рамках традиционных Лыжных дней
в Кейла пройдет 5 различных соревнований. Первое
мероприятие состоится 9
января – Кейлаский новогодний старт. Начало состязаний в 11.00. Более
точная информация о про-

ведении соревнований и
регистрации на сайте www.
spordiklubivask.weebly.
com. Второй этап Лыжных
дней запланирован на 24
января – Кейлаские лыжные гонки. Это дистанция
длиной 30 км. Помимо
этого, в программе Лыжных дней еще будут проведены открытый городской
чемпионат по лыжным
гонкам, Кейлаский спринт
и Весеннее состязание на
призы KUOTA. К активному участию в соревнованиях приглашаются все желающие! (стр. 6)
До 15 января можно
представлять кандидатов
До 15 января можно представлять своих кандидатов
на соискание городской
премии за заслуги в области культуры. Для этого в
мэрию необходимо подать
письменное ходатайство, в
котором дано подробное
обоснование представления данного кандидата. К
ходатайству можно прикладывать
поясняющие
материалы: статьи, мнения, экспертные оценки,
фотографии. Премию за
заслуги в области культуры
вручает мэр города на торжественном мероприятии,
посвященном годовщине
независимости Эстонской
республики. Размер денежной премии 75 000 крон, и
она может быть разделена
между тремя соискателями. (стр. 3)

Нотариусы
Начиная с 4 января, заверить документы апостилем
можно будет в нотариальном бюро. Нотариусы выдают заверенные документы в течение пяти дней
после подачи. Нотариус не
может заверить апостилем
документ, выданный либо
подтвержденный им самим, это должен сделать
другой нотариус, в том числе и работающий в этом
нотариальном бюро. Стоимость услуги 350 крон.
Апостиль
удостоверяет
подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также, в отдельных случаях,
подлинность штампа или
печати, скрепляющих документ. Таким образом,
документы, которые были
отмечены апостилем, уже
не нуждаются в легализации. Заверить апостилем
документ можно только на
территории страны, где он
был выдан. (стр. 4)
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Keila linna tähtsamad sündmused 2009.aastal

1. jaanuari 2009 seisuga oli
Keila elanike arv 9736 inimest.
25.jaanuar - Keila Kultuurikeskuses loositi detsembris
toimunud elanike registrisse
kandmise kampaania ajal linna elanikuks saanud kodanike
vahel välja peaauhind - 20 000
krooni maksev reisikaart. Samas anti üle ka 15 Keila tervisekeskuse külastuskaarti, mis
loositi kõigi aastavahetuse seisuga Keila linna elanike vahel.
12.veebruar - Keila Linnavalitsus väljastas baptistikogudusele loa lammutada Haapsalu
mnt 10/Jaama tn 5 kinnistul
asuv 1906. aastal ehitatud kahekorruseline varisemisohtlik
puithoone.
15.veebruar - Valiti EELK
Keila Miikaeli koguduse uus
15-liikmeline nõukogu, kolm
asendusliiget ning juhatus.
17.veebruar - Uuenenud Keila Tarbijate Ühistu Rõõmu
Kaubamaja taasavas toidukaupade osakonna, kus esimesena
Eestis on ostjate kasutuses
uudsed
iseteeninduskassad.
Kaubamajja lisandus 2600
ruutmeetrit müügipinda.
4.märts - Paldiski mnt 28a
naabrivalve sektori vanem Kati
Urbala, Keila linnapea Tanel
Mõistus, Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna vanemkomissar Kaido
Saarniit ja Eesti Naabrivalve
tegevjuht Tiina Ristmäe allkirjastasid Paldiski mnt 28a naabrivalve sektori koostöölepingu.
Keilas on nüüd neli naabrivalve sektorit.
26.märts - Harjumaa möödunud aasta kodanikeühenduseks nimetati Keilas tegutsev
mittetulundusühing Töötahe.
27.märts - Eesti Sotsiaaltöö
Assotsiatsioon (ESTA) tunnistas aasta sotsiaalasutuse juhiks
Keila Sotsiaalkeskuse juhataja
Riina Sippoli. Harjumaa eelmise aasta kodanikeühendus
on Keilas tegutsev Töötahe.
30.märts - Keilas alustati tänavate kevadkoristusega.
30.märts - Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu koosolekul kinnitati Keila kooli õppekava, arengukava ja põhikiri.
6.aprill - Keila ja Gruusias
asuv Chiatura rajoon on koostööpartnerid. Keila poolt kirjutasid lepingule alla volikogu
aseesimees Doris Matteus ja
linnapea Tanel Mõistus. Chiatura rajooni poolt andsid allkirja volikogu esimees Iason
Chumburidze ja Gamgebeli
Tengiz Motsradze.
15.aprill - Algas Keila linna
heakorrakuu.
22.aprill - Keilas avas uksed
Priidu Pärna notaribüroo filiaal.
28.aprill - Keila Linnavolikogu
otsustas anda Keila linna teenetemärgi nr 22 AS Keila Vesi
juhataja Veiko Kaufmannile

Keila linna veemajanduse ülesehitamise eest ning teenetemärgi nr 23 Elmar Õunale sõprussuhete loomise ja hoidmise
eest Keila ja Nacka vahel.
28.aprill - Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots
õnnistas Rukkilille lasteaia
hoone. Eesti lipu heiskas maja
ees vardasse Ann Anete, sümboolse lindi rebisid katki kultuuriminister Laine Jänes ja
linnapea Tanel Mõistus. Nemad kolmekesi panid lasteaia
hoonele 2007.aasta sügisel ka
nurgakivi.
30.aprill - Linnavalitsus kuulutas välja konkursi Kodud
kauniks, mille tulemused
selguvad alles järgmise aasta
mais. Kodukaunistamise ülevaatus viiakse läbi vahemikus
30.aprillist 2009 kuni 30.aprillini 2010.a.
1.mai - Keila linn tähistab oma
linnaks nimetamise 71.aastapäeva.
1.mai – Aktsioon Teeme Ära.
Keilas oli mõttekoda Keila
haigla hoone saalis.
15.mai - Keila Sotsiaalkeskus tähistab oma asutamise
12.aastapäeva. Sotsiaalkeskuse
sädeinimeseks valisid kolleegid psühhiaatrilise sotsiaaltöö
spetsialisti Helve Kokseri.
16.mai - Toimus Muinsuskaitse Ümarlaua ja Keila linna ühine talgupäev Keskpargis.
16.mai -Rõõmu Kaubamaja
avas külastajatele vastvalminud uue sissepääsu ja uue
müügipinna.

aseesimees Doris Matteus ja
linnapea Tanel Mõistus allkirjastasid Siguldas Keila ja
Sigulda vahelise koostöökokkuleppe.
30.mai - Keila Päev.
3.juuni - Keila SOS Hermann
Gmeineri Koolis toimus kooli
viimane lõpuaktus. Õpilased
jätkvad sügisel kooliteed samas koolimajas, kuid Keila
Kooli nimekirjas.
4.juuni - Keila Linnavalit-

18. oktoober - kohalike omavalitsuste volikogude valimised.
sus väljastas ehitusloa suusastaadioni, kergliiklustee ja
juurdepääsutee
ehitamiseks
Ehitajate tee 13 asuval Keila
Terviseradade kasutuses oleval
kinnistul.
7.juuni - Euroopa Parlamendi
valimised. Keilas kogus enim
hääli Indrek Tarand – 968, ehk
31,8% hääletanutest. Hääletamas käis 3042 inimest ehk

16. november - taaskäivitati Keila Kooli ehitus
18.mai - Konkursi komisjon
hindas heakorrakonkursi Kodud kauniks selle kevade kaunimaks eramuks Tervise 29
asuva perekond Talule kuuluva
kinnistu. Korterelamute kategoorias osutus kaunimaks
Piiri 9 ja asutuste kategoorias
ENSTO peahoone.
26.mai - Harju Maakohus ei
rahuldanud Harju Maavanema protesti, millega sooviti
tühistada Keila Linnavolikogu
Algkooli ja Keila Gümnaasiumi lõpetamise otsused. Kohtu
otsusest kindlust saanuna ei
toetanud Keila Linnavolikogu
enamus samade otsuste kehtetuks tunnistamist soovinud
linnakodanike esitatud eelnõu.
29.mai - Keila Linnavolikogu

10.august - Keila Kooli direktoriks valiti Gled-Airiin Saarso.
13.august Kloogaranna
Noortelaagris algas keskkonnatemaatiline Globe suvelaager.
16.august - Linnapea Tanel
Mõistus võttis Kuressaares
president Toomas-Hendrik Ilveselt vastu Harjumaa Kauneima Omavalitsuse tiitli.
20.august - Linnapea Tanel

42,9% hääleõiguslikest kodanikest.
15.juuni - SOS Lasteküla tähistas oma 14.sünnipäeva.
18.juuni - Keila Gümnaasiumi
põhikooli lõpetajatel oli lõpuaktus.
19.juuni - Kultuurikeskuses
toimus
Ühisgümnaasiumi
9.klassi lõpuaktus.
20.juuni - Keila Gümnaasiumi
ja Keila Ühisgümnaasiumi lõpuaktus.
23.juuni - Loksalt jõudis Võidutuli kaitseliitlaste abil Keilasse. Lõpuks viis linnapea
võidutule SOS Lastekülla.
1.august - Alates 1.augustist
reorganiseeriti Põhja-Eesti regionaalhaigla Keila haigla tegevus, mis jätkab tööd järel- ja
hooldusravikliinikuna.

Mõistuse pealelöök avas Keila uued jalgpalliväljakud, mis
asuvad endisel Keila tankipolügonil, nüüdsete Keila terviseradade keskmes.
29.august – Võistlusega avati
ametlikult rulluisuteed Keila
terviseradadel.
9.september - Tähtajaks
laekusid Keila linna valimiskomisjonile kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
kandideerimiseks
vajalikud
dokumendid neljalt erakonnalt, kahelt valimisliidult ning
kahelt üksikkandidaadilt.
28.september - Linnapea Tanel Mõistus allkirjastas Häirekeskusega lepingu abitelefoni
1345 ning e-posti aadressite
1345@rescue.ee ja 1345@keila.ee ööpäevaringse toimimise
tagamiseks Keila linna territooriumil.
4.oktoober -Keila Miikaeli kirikus tähistati kiriku nimepäeva ja koguduse 790.aastapäeva
jumalateenistusega.
7.oktoober - Keila Leht tähistas kahe aasta möödumist esimese numbri ilmumisest.
18.oktoober - Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.
Keila linnas asuvad valimisjaoskonnad Tervisekeskuses ja
Kultuurikeskuses. Kokku käis
valimas 63,32% valimisnimekirja kantud isikutest. 7713
inimesest andis oma hääle
4884. Enim, 47,05% häältest
anti Reformierakonna nimekirjale.
25.oktoober - Keila Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad
sõlmisid kokkuleppe Keila linna ühiseks juhtimiseks järgneval neljal aastal.
28.oktoober - Toimus Keila

Linnavolikogu uue koosseisu
esimene istung.
30.oktoober - Keilast saadeti
merekonteineris teele 159 kasti humanitaarabi Chiatura linnale. Mänguasju ja peamiselt
lastele mõeldud riideid tõid
Keila linna elanikud.
1.november - Põhja-Eesti Regionaalhaigla lõpetas alates 1.
novembrist eriarstide vastuvõtud Keila korpuses, majas jätkavad perearstid.
2.november - Keila Linnavolikogu valis 9 poolthäälega Keila
linnapeaks tagasi Tanel Mõistuse.
2.november - Vanurite eneseabi - ja nõustamisühingu
ning
vanavanemate fondi
eestvedamisel toimunud üritusel anti tunnustusena välja
Imelise vanaema aunimetus
väärikatele vanaisadele - vanaemadele. Keila Sotsiaalkeskuse
poolt esitatud Jekaterina Prokopenko pälvis Imelise vanaema aunimetuse.
2.november - Keila Linnavalitsus väljastas AS EVR Infrale kirjaliku nõusoleku Raudteemaja 79a elamu ja lauda
lammutamiseks. Tegemist on
1878.aastal rajatud hoonega.
16.november - Keila Kooli
ehitusel alustati maapealsete
betoonitöödega.
26.november - Keila linnapea
Tanel Mõistus esitles fotojahist osavõtjatele linnavalitsuse ja kontserni Harju Elekter
koostöös valminud 2010.aasta
Keila kalendrit. Kalendri pildid
on valitud konkursi Fotojaht:
„Teeme koos kalendri 2010“
tööde seast. Terve aasta kestnud Fotojahi korraldasid Keila
linnavalitsus ja Keila Leht.
29.detsember - Linnapea Tanel Mõistus allkirjastas lepingu AS-iga Samat, kes hakkab
2010.aastal Keila linnaliini
teenindama.
30.detsember - Konkursi Keila Kaunis Kodu žürii tunnistas
kaunimaks talviseks õueks
perekond Vitsutile kuuluva
Tähe tänav 4 eramu kujundust. Kortermajadest hinnati
võitjaks Põhja 12 hoone, ettevõtete-asutuste seas Haapsalu
maantee 31a asuvat büroohoonet, lasteaedade-koolide arvestuses lasteaed Sipsik.
31.detsember - Laekus ornitoloogide Eet ja Aarne Tuule
koostatud uuringu „ Kajakad
Keila linnas ja selle lähiümbruses ning nendest põhjustatud probleemide võimalikud
lahendused“ lõpparuanne.
Aasta lõpus oli Keila elanike
arv 9916, nendest 4557 mehed
ja 5359 naised. Aasta jooksul
sündis Keilasse 149 last, surmasid registreeriti 83.
Tegemist on Keila lehe toimetuse valikuga. Tulemas on
ka eelmise aasta olulisimate
kultuurisündmuste kronoloogia.
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Lühidalt
Elektriraudtee kutsub
rongiga suusatama!
Elektriraudtee AS pakub 7. jaanuarist kuni märtsi lõpuni reisijatele, kel suusad kaasas, võimalust sõita sooduspiletiga.
Suuskadega reisijale maksab sõit elektrirongides ühes
tsoonis 11 krooni, kahes tsoonis
13 krooni ning kolmes tsoonis
15 krooni. Soodsam piletihind
ei kehti kiirrongides.
Elektriraudtee soov on pakkuda inimestele soodsamat
võimalust harrastada liikuvat
eluviisi ja puhkust vabas loodusest. Tallinna lähiümbrusesse jääb mitmeid suusaradasid,
mida on võimalik külastada
elektrirongiga. Aegviidu suunal
asuvad Nelijärve, Kõrvemaa ja
Jäneda suusarajad. Lääneliinidel ootavad ees Keila ja Nõmme suusarajad.
Elektrirongide sõiduplaani
leiab aadressilt www.elektriraudtee.ee.
Elektriraudtee AS soovib
mõnusat talveilma.

Puudumistõendeid kirjutavad edaspidi vaid lapsevanemad
Alates 1. jaanuarist ei kirjuta perearstid enam lasteaedadele ja
koolidele puudumistõendeid.
Koolikohustuse täitmist takistavate terviseprobleemide tuvastamisel annab perearst lapsele
ja lapsevanemale soovituse,
kuidas kooliskäimist ja tundides
osalemist reguleerida, teatas
perearstide selts. Puudumistõendi (ka vabastuse kehalisest
kasvatusest) kirjutab edaspidi
lapsevanem, sõltumata sellest,
milline on konkreetse puudumise põhjus ja kestvus.
Eesti perearstide selts märkis
oma teates, et puudumistõendite kirjutamine pole arstlik
ega õendusalane tegevus ning
Euroopa Liidus sellist tõendit
ei tunta. Kuni 18-aastase lapse
koolikohustuse täitmise ja mittetäitmise jälgimine on lapsevanema kohustus ja vastutus.
Seltsi juhatuse esimehe Ruth
Kalda sõnul hoiab muudatus
kokku ravile mõeldud aega,
sest tõendite kirjutamine on
oma sisult formaalne tegevus.
“Säästame aega patsiendi terviseprobleemide jaoks,” lisas
ta.
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Lühidalt
Miki lasteaias
peeti jõululaata

huvitav

Keila suusaradadel on
sõidetavad kõik distantsid
radade kvaliteet väga hea. Peale sadav lumi teeb küll raja kohati pehmeks, kuid hooldusmasin on pidevalt töös, mis
parandab jõudumööda olukorda. Klassikajälje tingimusi
hinnatakse samuti ideaalseks.
Seda aitab säästa ka piisavalt
lai uisurada, mistõttu vabatehnikat harrastavad suusatajad
uisujälge ei riku.
Heade
ilmastikuoludega
on suusatajaid radadel palju

kadi kroon

Keila Kultuurikeskuse

KROON@KEILA.EE
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Andrus Kivirähki

“Kuus monoloogi
raha asjus”

rikkust vaja,
“Minul pole
rikka elu...”
mina kardan

Kuna lund sajab kogu aeg
juurde on Keila terviseradade
juhataja Toivo Lumiste sõnul
rajahooldusmasinad töös iga
päev. „Nädala algul käis ka rajatraktor, mis lume paremini
kokku pressis ja kus võimalik,
püüti rada laiemaks sõita.“
Nii uisu- kui klassikarada
on sisse lükatud kogu suusaradade ulatuses. Valida saab
valgustatud 3km, valgustamata 3km, 5km ja 7km pikkuste
radade vahel. Harrastajaile
soovitab Toivo Lumiste 3kilomeetriseid ringe, millel olulised tõusud puuduvad. Kõik
rajad liiguvad üle Tankimäe,
kuid kes arvab, et mäkketõus
käib üle jõu, saab lihtsalt
mäest kõrvalt mööda suusatada. Kõikidel ringidel on
ka suunaviidad, mis radadel
orienteeruda aitavad.
Suusatajate endi sõnul on

ja seega tekkinud probleeme
parkimisega. Hetkel on autosid võimalik jätta nii sissesõidutee äärde kui suusastaadioni
kõrvale jalgpalliväljakute juurde. Toivo Lumiste paneb sportlastele südamele, et suusarajad
on mõeldud suusatamiseks,
ning sinna autoga sõita ei ole
sobilik. Vahetut infot Keila
suusaradade seisukorra kohta
saab lugeda ERR-i lumeinfo
leheküljelt.

“Mind raha
üldse ei
huvita...”

Sajandi lumerekord võib peavalu
tekitada küll koristusfirmadele, kuid
suusasõpradele on
praegused ilmastikuolud kui paradiis.
Keila suusaradadel
on rajatöid tehtud
juba mitu nädalat ja
praeguseks on avatud kõik suusarajad.

ik kirjas,
“Minul on kõ
...”
tulud ja kulud

“Nii et min
a
kui inimes ei saa aru,
ed
kaebavad virisevad ja
raha üle
ja...”

Lavastaja Marika Reinmann Osades: Margus Elme, Heli Iljašenko,
Maire Meerents, Kristi Pitkänen, Reet Raudkivi, Ru� Raudkivi, Helen Sagadi,
Triinu Seppam, Kai Siniveer, Mare Sooans, Elena Valtri, Andrus Viilma

15.01.2010 kell 19.00 Keila Kultuurikeskuses. Pilet 35.-

*Suuskade ja
suusavarustuse
müük ning hooldus
*Murdmaasuuskade rent
(alates 11.01)
*Mäesuusavarustuse rent

Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

Sellel aastal peeti Miki Lasteaia saalis jõululaata. Ettevalmistused hakkasid juba
mitu kuud varem. Koostöös
laste ja lapsevanematega
meisterdati jõuluteemalisi esemeid, tehti usinasti
käsitööd ja toodi müügiks
isetehtud hoidiseid ning
maitsvaid küpsetisi. Laat
kestis 2 päeva õhtusel ajal
ja müüjateks olid rühma
õpetajad. Iga õpetaja müüs
oma rühma esemeid. Laada
eesmärk oli korjata rühmadele raha millegi tarviliku
ostmiseks või mõneks põnevaks väljasõiduks. Mida
rahaga täpselt tehakse otsustavad rühma lapsevanemad ja õpetajad üheskoos.
Jõululaadal uudistajaid oli
palju. Väga hästi läks müügiks keraamika ja käsitöö.
Laada külastajad said oma
koju kauni ise- tehtud küünla või heegeldatud kuuseehte. Laadal pakuti sooja jõulujooki ja maitsvat kakukest,
mis oli hea kosutus kargest
talveilmast. Meeleolu tõstis
laadalistel
jõulumuusika.
Usume, et peale toreda laadakraami leidis iga inimene
ka jõulutunde oma südamesse. Täname kõiki lapsi
ja lapsevanemaid aktiivselt
osalemast!
Toogu uus aasta erksust
meelele, häid, tarku sõnu
keelel! Kodule õnne andku,
tegudele hoogu andku!
Mari-Liis Liivamägi
Pipi rühma õpetaja

Erakooli Läte jõulupeol tuli ettekandele jõulunäidend

22. detsembri õhtul kogunesid Erakool Läte 1. ja
2. klassi õpilased, nende
emad-isad, õed-vennad ja
mõned
vanavanemadki
kooli hubasesse saali ühisele jõulupeole.
Kooli jõulupeo keskseks
sündmuseks oli õpetaja Epp
Orgse juhendamisel 2. klassi õpilastega lavaküpseks
harjutatud ja nüüd ettekandmiseni jõudnud jõulumäng Jeesuslapse sünnist.
Usinate
lapsevanemate
ühise näputööna valminud
lavakostüümides
astusid
vaatajate ette koolilaste kehastatud Maarja ja Joosep,
valgetes rõivastes inglikoor,
samuti salk vilditud peakatetes ja kõverapäiste sauadega lambakarjuseid. 14
õpilase kaunihäälse laulu ja
sujuva lavaliikumise saatel
rullus publiku ees lahti haarav jõululugu, mis Läte kooli
õpilastele sisult tuttav juba
koolitundidest.
Jõulunäidendi ettekanne
teenis publikult pika ja sooja
aplausi. Pärast jõuluetenduse lõppu esitasid Meelis
Orgse barokkviiulil ja Julia
Fritz barokkflöödil Georg
Friedrich Händeli sonaadi.
Õpetaja Helle Suurlahe klaverisaatel ja eestlaulmisel
laulsid lapsed ja nende vanemad ühiselt tuntud ja vähemtuntud jõululaule, luues
peosaalis sel kombel kauni
jõulumeeleolu.
Erakool Läte
www.erakoollate.ee

VABA AEG

Keila Suusapäevad 2010
sk vask
Taas saavad alguse Keila
suusapäevad. Sel talvel toimub
suusapäevade raames viis osavõistlust, mis saavad avalöögi
09. jaanuaril Keila uusaastavõistlusega. Start antakse kell
11.00 Keila Terviseradadel.
Täpsemat informatsiooni registreerimise ja muu kohta
www.spordiklubivask.weebly.
com.
Teine etapp on 24. jaanuaril
toimuv 30 km pikkune Lions
Club Keila heategevuslik suusasõit. Veel kuuluvad sarja

Keila lahtised MV suusatamises, Keila Sprint ja ET-BIKE
auhinnavõistlus. Sellel aastal
on lisaks individuaalsele arvestusele ka vähemalt 3liikmeliste võistkondade, firmade ja
klubide vaheline arvestus.
Üritust toetavad Kava Auto,
Kliima Center, Hole In One
Catering, SA Keila Terviserajad, Keila LV, KT Timing, Autoremont OÜ, ET-Bike.
Keila Suusapäevad on saanud traditsiooniliseks ürituseks Keilas. Aastal 2009 osales
190 võistlejat ja 86 matkajat.
Tule sinagi osalema ja toetama suusaüritusi Keilas!

Kontsert
Keila Muusikakooli saal
12. jaanuar 2010 kell 18.00

Mihkel Poll

(klaver)

D. Scarlatti, R. Schumann,
S. Prokofjev, G. Ligeti

XIX Monza Pianistide Konkursi,
I Tallinna Rahvusvahelise Pianistide
Konkursi,
XX Ferroli Rahvusvahelise Pianistide
Konkursi I preemia laureaat

Kuulutused
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Kuulutused
kinnisvara
Müüa kahetoaline korter Keilas, helistada 56711871
Üürile anda ühetoaline korter Keilas, pikemaks ajaks. Tel:
55640534.
AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis- ja laopindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila, kontakttelefon 5046580, e-post:
h.kek@harjukek.ee
Üürida
välja
ühetoaline
keskküttega korter Keilas. Tel.
5229820.

müük
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 2160.alus 950kg (Sangla), puitbriketti
hinnaga 2150.- tonn. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel: 53593615.

TÖÖ
Rukkilille Lasteaed; Kruusa 23;
Keila pakub tööd peakokale Info:
Ülle Nõmm 5226671 ylle@rukkilill.
eu

Teenus
Pottsepp
56681555

otsib

tööd.

Tel:

Koristan tasuta vanarauda.
Pliidid, pesumasinad, vannid, autoakud, automootorid, torud jne.
Tuleme ka väikesele kogusele järgi. Helista ja tee elamisse ruumi
53 468 430
Toome ehitusmaterjalid objektile! Müüme soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu,
ehituspuitu,vineeri,
katusematerjale
(plekk,kivi),
tänavakive, segusid, armatuurvõrke, kile jne. Pinnasetäidetkalluriga(muld,liiv,kild)
pöönin-

Keila Kiwanis
Klubi kutsub kõiki
ehitama lumelinna
16. jaanuaril kell 11.
Võistkondi saab
registreerida
telefonil 5091447.

7

Palju õnne!

gute
soojustamiseks:
müüa
puistevilla (kivi- ja klaasvilla) ja
pakume villa paigaldust puhuriga üle Eesti. www.tarnekor.ee
info/tellimine info@tarnekor.ee
tel.53321522, 53029454, 6781616
Paldiski mnt.21, Keila II korrus,
teeäärne maja.
Pikaajalise
töökogemusega
Keilas asuv maamõõdufirma
teostab ehitamisega seotud
mõõdistamisi, hoonete mõõtmist registrisse kandmiseks, maa
mõõtmist maa taotlemisel, kinnistu jagamisel, kinnistute liitmisel ja naaberkinnistute omavaheliste piiride muutmisel omanike
kokkuleppel. Info tel. 6780440;
5117197.
Kõige
kliendisõbralikumad
hinnad juuksuri- ja kosmeetikatöödele on Luha 2A (kortermaja)
asuvas juuksuris. Olete oodatud!
Tel: 6045572.
Teie arvuti ei tööta? Meie teeme selle korda! Helista 55684438
või tule Sat-Tv antennikeskusesse,
Keilas Jaama 13. Ja teie tarkvara
ning riistvara probleemid saavad
lahendatud.
Organismi
ülduuringud
ja
teraapia,
immuunsüsteemi
tugevdamine,
stressi
maandamine,massaaž, põletikuliste ja valuliste kohtade ravimine spetsiaalse lambiga (sobilik
ka liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest ioniseeriva jalavanniga, kõrvaküünlad,
nn“kiirabi“ valu ja probleemsete
kohtade leevendamiseks reiki
näol, teisipäeviti võimalus eelregistreerimisel kaaniraviks jpm
Keila Tervisekeskuses Mini-SPA
ruumides alternatiivteraapia kabinetis. Info tel 5333 0299 Merike

muu
Keila turul avatud uus kiosk nr
7 „Linnuliha“. Töötame iga päev
kell 8.00 – 16.00.
Kolmapäeva
hommikul
(16.12.09), läks Keila mõisapargis kaduma noor isane sakasa
lambakoer kes reageerib nimele
MÄX. Koer on selja pealt musta-

ja külgedelt helepruuni karvaga.
Kaelas rihm mille küljes on helkur,
helkuril on sinisega kirjas BAHR
PUMP, ootame infot telefonidele
5235058, 5210255 või 6045489.

Sündinud

06.12.2009
14.12.2009
18.12.2009
19.12.2009
29.12.2009

AS KeVa autokoolis algavad
11.jaanuaril C-ja CE-kat. kursused.
Info ja reg. tel.6791 473; 6791 474
Keilas algavad soome ja inglise
keele kursused algajatele ja edasijõudnutele ( 25 õ/t ). Kursused
täiskasvanutele 1475eek, kursused vanemate klasside õpilastele
1350eek. Smile õppegrupis: inglise keel õpilastele IV-VII klass(lisaabiõpe), inglise keel 6 - 8 .a.
lastele. Info ja reg tel.53321522,
53029454, 6781616 Keila, Paldiski
mnt.21-II korrus, teeäärne maja.
B-kat autojuhikursuse lõppastmekoolitus (libedasõit,plats
keilas). Info ja registreerumine
www.kaja.ee, tel 678 00 60
Kaja koolitus.
B-kat autojuhikursus Ääsmäel.
Koguneme teisipäeval, 12. jaanuaril 2010 kell 18:00. Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678
00 60 Kaja koolitus.
Venekeelne B-kat autojuhikursus esimene teooriatund teisipäeval, 12. jaanuaril 2010 kell 18:00.
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine www.kaja.
ee tel 678 00 60 Kaja koolitus.
B-kat autojuhikursus. Esimene teooriatund neljapäeval, 14.
jaanuaril 2010 kell 18:00. Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine www.kaja.ee tel
678 00 60 Kaja koolitus.
Veoautojuhikursus C- ja CE-kat
bussijuhikursus D1-kat alustame
kolmapäeval, 13.jaanuaril 2010
kell 18:00. Info ja registreerumine
www.kaja.ee tel 678 00 60 Kaja
koolitus.
Veoauto- (bussi)juhtide ametikoolitus (õhtune koolitus, põhija täiendõpe) algus 15. jaanuaril
2010 kell 18:00 Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee tel 678 00 60
Kaja koolitus.

Keila Sotsiaalkeskus soovib tänada oma sõpru ja abilisi,
kes meie klientide jõulud rõõmsamaks ja rikkalikumaks muutsid:

KEILA LIONSID, ISS Eesti AS,
KEILA KIWANIS, pr. Õie Vahtrik,
SVEIGER AS , AKONE OÜ,
HARJUMAA MUUSEUM ning
Küllike, Kairi, Kuldar ja Tiina!
“ Me ei saa teha suuri asju, vaid väikeseid heategusid
suure armastusega”/Ema Teresa/
Kaunist uut aastat kõigile headele
inimestele! Keila Sotsiaalkeskus

On ääretult valus,
aeg seda ei muuda
ja kuidas ka paluks,
sa tagasi tulla ei suuda.
Avaldame sügavat kaastunnet
Kapitolina Sandvikule kalli
abikaasa

Ilmar
Sandviku
surma puhul.

Stenver Veski
Marleen Randes
Melinda Lill
Joonas Voomets
Mihkel Tiits

Avaldame sügavat kaastunnet
Ago Niglasele ja tema
perele isa

Mälestame pikaaegset
endist kolleegi

Ilmar
Sandviku

Adolf
Niglase

Südamlik kaastunne
perekonnale.

surma puhul.

Perekond Sepp ja teised
majaelanikud.

Keila Hariduse SA
Keila Kooli Põhja tn maja pere.

Valli, Riho, Kairi ja Malle

Sügav kaastunne Edgarile
kalli ema

Tunde tasa lööb aegade kell,
Alles jääb mälestus soe ja nii hell

Valentina
Rajadi

Unustamatut sõbrannat

surma puhul.
Kolleegid sotsiaalkeskusest

Südamlik kaastunne
Viivi Randkivile kalli

Evald
Kuppar`ti

Valja
Rajadi`t

surma puhul.

KÜ Põhja 20 elanikud

mälestab kurbusega Linda.

Me südameis püsid Sa ikka,
elad edasi sõprade seas!

Katri Soone

See kodu on nüüd seal, kus Linnutee - see helendav rada kui sädelev kee...
Su koduks nüüd kauge Vikerkaaremaa, kus perega koos enam olla ei saa...
Kuid mälestus Sinust neil meelest ei läe, seda piiludes – vaadates ise ka näed...

(Taring)
11.02.1970 – 18.12.2009

Perekond Taring. Südamlik kaastunne

Kallist sõpra mälestavad
Anneli ja Meelis lastega.
Südamlik kaastunne Mardile,
vanematele ja õele perega

kaotuse puhul

Katri

KÜ Põhjakodu

Kallis Kai. Oleme sinuga sel
raskel tunnil kui jätad hüvasti
oma kalli tütre

Teatame kurbusega, et
on lahkunud kallis

Kustus elu, vaikis valu,
Väsisid Su töökad käed.

Katriga

Toivo Härm

Toivo Härm

Kaastunne
Svetlanale Härmi
suguvõsa poolt

Sügav kaastunne lähedastele

ja valdame sügavat kaastunnet
isale ja õele perega.
Endised töökaaslased
Vikerkaare lasteaiast

Kesker`id ja Branten`id

Mälestame head naabrit
Avaldame kaastunnet Ainole

Toivo
Kiviranna
kaotuse puhul.

perek. Mesbach,Kolk,Karu

Otto Ervald`i
1915 – 2010

Avaldame kaastunne lastele
perekondadega.
Perekonnad Tambek, Urvik,
Migur, Uusmaa, Virroja,
Mertsina, Melk, Härma, Kübar.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Aivo Sotnikule
kalli

ISA

surma puhul.
Niitvälja jahtkond
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JAANUARI SOODUSTUSED 04.01.-31.01.
PEDIKÜÜR JA MANIKÜÜR LAKKIMISEGA 325.- (395.-)

SILMADE, KULMUDE VÄRV JA KORRIGEERIMINE 85.-(100.-)
NÄOPUHASTUS 200.- (275.-)
JUUSTE VÄRVIMISEL VÕI KEEMILISEL LOKIL KOOS LÕIKUSEGA,

TASUTA KUIVATUS VÕI PÄEVASOENG

Laud FOX

KEILA, JAAMA 11 TEL. 60 44 165 www.belle.ee

HEAD UUT AASTAT!
Ilu- ja lõõgastuskeskus

„PÜRAMIID“

soovib kaunist alanud aastat ja ootab
Teid uut energiat laadima
rühmatreeningutes –

JOOGA, PILATES, SHINDO
Esmaspäeviti 9.30-10.30

HOMMIKU JOOGA KÕIGILE
19.00-20.30

JOOGA ALGAJATELE
Täielik treeningplaan ja info kodulehel
www.pyramiid.eu
Tel. 5 262 839, 6 546 659
Keskväljak 10, Keila

890.-kr

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria

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!

autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

11.jaanuaril kell
14.00-17.00 toimub

15.jaanuaril avame

SISSY ILUSALONGI

Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi

Avamise päeval palju soodustusi
teenustele ja toodetele.
Külli ja Marge

Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast

hoones (Ohtu tee 5)

talvejalatsite müük.
Talvejalatsid lambavilla
voodriga. Hinnad väga

Keskväljak 11 Keila, linnavalitsuse maja
(sissepääs Uus tn poolt) tel. 6045037

soodsad!

Tule meie püsikliendiks!
Ostes mitmekorrakaardi, saad püsikliendikaardi
poole hinnaga!
Tavahind: 200.-Hind

Sinule: 100.-

Püsikliendikaardiga on 10% soodsam!
*alates 11.01.2010

Keila Tervisekeskus

16.
16. jaanuar
jaanuar algusega
algusega 11.00
11.00

teated

Lumekuhilad loositakse võistkondadele välja kell 10.50

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.

VANAMÕISA
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
VABAÕHUKESKUSES
Kuhila suurus 40m3
Ehitamiseks on aega 4 tundi
Vajalikud abivahendid (kühvlid, labidad, ämbrid jm)
tuleb endil kaasa võtta

PÄEVA JUHIB

ERLIS SHÖNBERG

Kell 15.00 hindab zürii kujud
Autasustamine kell 15.15
Toetajad : Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapital, Sauel linn, Keila Linn

SAANISÕIT

Võistkonna suuruseks 8 inimest

Registreerimine kuni 11.01
katrin@kodukyla.ee või 51 40761

KLUBI
LAAGRI TERVIS

