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meelespea

2. veebruar –
tartu
rahulepingu
aastapäev

Linna bussiliini graafik
muutub

Muudatused sotsiaalvallas
lk 2
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Haridus- ja
kultuuriselts Läte
edendab
pärimuskultuuri

FotoD: valdur vacht

Projekti „Käsitöö õpitoad
ja koostööseminar Keila
linnas“ eesmärgiks on
edendada pärimuskultuuri
ning toetada kodanikualgatust ja kogukonna
koostööd.

lk 6
Piltidel 2008
aasta
kultuuripreemia
laureaadid
Tiiu Jalakas,
Helle Perens ja
Sirje Rannamets

uudis

Kultuuripreemial on 7 kandidaati

Selgusid Harju
maakonna
füüsikaolümpiaadi
parimad

Keila 2010.aasta kultuuripreemia
kandidaadiks esitati seitse inimest.
Kultuuripreemia saaja otsustab kultuuripreemia komisjoni, preemia antakse kätte
Eesti vabariigi aastapäeva aktusel.

11. klasside arvestuses oli
Harju maakonna füüsikaolümpiaadi parim Julia
Ševtšuk Keila Ühisgümnaasiumist.

Tähtajaks laekus Keila linnavalitsusse kokku 8 avaldust 7
inimese nimega:
- Pensionäride Ühendus ja Pensionäride Ühenduse naisan-

sport

sambel esitasid kandidaadiks
ansambli juhi Astrid Randla.
- Tantsuansamblite juhi Ilma
Adamsoni esitasid naisrühm
Keikal, segarühm Keikal ja

Naisrühm Koidula.
- Keila linnaaednik Inge Angerja esitas kandidaadiks Harju Maakonnaraamatukogu.
- Keila Kultuurikeskuse kunstniku ning pikaaegse kunsti- ja
huvitöökuraatori Külliki Kurmiste esitasid kandidaadiks
Keila Kultuurikeskus, kultuurikeskuse tarbekunstiringid ja
Keila Sotsiaalkeskus.
- Leino Mägi esitasid kandi-

daadiks Jaanus Väljamäe ja
MTÜ Liikumisrõõm ning Keila
Kiwanis Klubi, Keila Kiwanis
Klubi Kinake, Keila Jalgpalliklubi, Keila Suusaklubi, Andrus Loog, Tanel Mõistus, Enno
Fels, Rein Siim, Liivi Prink,
Aare Kaaristo, Karl Lell, Tõnis
Luhamäe ja Tarmo Tamkivi.
- Võimlemistreener Sirje Aija
esitasid Keila Lasteaia Vikerkaar nimel Maret Puhk ja Ka-

näitus

Suusasõit
avab Keila
pikamaasarja
lk 6

trin Patte.
- Keila Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärve esitasid
preemia kandidaadiks Maret ja
Aare Lepiksaar.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. Keila
kultuuripreemia varasemate
aastate laureaatide ja kultuuripreemia põhimäärusega saab
tutvuda Keila linna veebilehel.

Telekunstnik
Tiiu Übi näitus
Harjumaa
Muuseumis

lk 3

lk 6
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kASULIK

Kõike ei saa

Tahaks oma maja, kahekorruselist ja suure aiaga. Tahaks suurt-suurt autot ja tõukoera. Tahaks kanda kutsit
ja versatsit. Tahaks, et lumi oleks vaid suusarajal ning
linnud vaid siis, kui mul on soov linnulaulu kuulata.
Isiklikku eelarvet vaadates saab kiiresti selgeks, et ka
ühekorruseline ning väikese aiaga maja käib üle jõu.
Ning kui soovin suvel purjetada, siis jäävad kauged
reisid ära.
Millegipärast näib aga, et linna ja riigi eelarve on põhjatud. Võtame näiteks linnasauna, mille teemal kodulehe
foorumis taas elav ja aeg-ajalt teravgi arutelu toimub.
Kas saun on halb mõte? Kindlasti mitte. Olen minagi
väiksena iga nädal linnasauna külastanud, mäletan leili
viskamise auku, plekk-kausse ja püsikundesid. Kindlasti
oleks tore, kui Keilas oleks linnasaun. Aga – kas saun
on eluks hädavajalik? Saunapidamine ei ole kohaliku
omavalitsuse seadusega pandud kohustus. Sauna
puudumine ei halvenda inimeste tervist ega heaolu
– Keilas on kõigile kättesaadav kraanist voolav vesi ja
kanalisatsioon.
Asjad, mis ei ole eluks hädavajalikud, alluvad piiratud
rahakoti korral tahes-tahtmata valikule – mõnda saab,
mõnda ei saa.

Doris matteus
doris@keila.ee

Muudatused uuel aastal sotsiaal-,
tervise- ja töövaldkonnas
Alates 1. jaanuarist
2010 on võimalik
määrata püsiv töövõimetus ja puude
raskusaste samaks
tähtajaks, kestusega 6 kuud, üks
aasta, kaks aastat,
kolm aastat või viis
aastat.
Muudatus võimaldab tööealiste puhul, kellele on määratud
või edaspidi määratakse nii
püsiva töövõime kaotuse protsent kui puude raskusaste,
ühitada korduva ekspertiisi tegemise ja püsiva töövõimetuse
ning puude raskusastme kehtivuse tähtajad. Pensioniealistel
puudega inimestel on võimalik
tuvastada puude raskusaste
samuti kuni viieks aastaks varasema kolme aasta asemel.
Puude tuvastamise tähtaeg
lastele jääb endiselt kuni kolm
aastat.
Püsivat
töövõimetust
taotlevale inimesele antakse alates 01.01.2010 pikem
tähtaeg töövõimetuspensioni avalduse esitamiseks peale püsiva töövõimetuse tuvastamist. Kui seni oli aega
töövõimetuspensioni avalduse
esitamiseks kolm kuud alates
ekspertiisitaotluse esitamisest
pensioniametile, siis nüüd hakatakse kolme kuud lugema
alates püsiva töövõimetuse ot-

suse tegemise päevast.
Alates 1. jaanuarist 2010
hakkab kehtima omaosalus
hooldusravis.
Hooldusravi
omaosaluse kehtestamine on
olnud kaua päevakorras. 2004.
aastast kehtiva valitsuse poolt
heaks kiidetud hooldusravivõrgu arengukava (2004-2015)
kohaselt nähti hooldusravis
omaosaluse olemasolu juba
aastast 2006. Elanikkonna vananedes suureneb ka vajadus
hooldusteenuste järele. Kui
Euroopa rahaga saab valmis
ehitada hooned ja voodikohad,
siis omaosaluse sisseseadmine
tekitab võimaluse senisest
rohkem hooldusravi pakkuda.
Ministeeriumi jaoks on väga
oluline ka koduse õendusabi
arendamine, et inimene saaks
teenust pigem harjumuspärases keskkonnas – oma kodus.
Paralleelselt täiendavate voodikohtade loomisega käib koduõendusteenuse järk-järguline arendamine ja mahtude
suurendamine. Näiteks on
omaosaluse rakendamise tõttu
statsionaarsest hooldusravist
vabanevate vahendite arvel
võimalik parandada 2010. aastal statsionaarse hooldusravi
kättesaadavust 11% ning tõsta
ravijuhtude arvu kogu hooldusravis 12% (võrreldes 2009.
aasta täitmise prognoosiga).
Veelgi enam paraneb kättesaadavus ambulatoorses hooldusravis (13%), kus koduõenduses on ravijuhtude arvu kasv

14% ning vähihaigete koduses
toetusravis 10%.
Hooldusravi
omaosaluse
määr ühes kalendrikuus jääb
alla keskmise pensioni suuruse. Siin saab tõmmata paralleeli hooldekodudega – ka seal
elavad inimesed maksavad osa
hinnast (kogu Eesti mastaabis
üle 50% kõikidest hooldekodu
teenuste rahastamisest maksavad inimesed ise). Samuti on
kohalikel omavalitsustel kohustus vajadusel elanikku toetada.
1. jaanuarist 2010 hakkab
kehtima digiretsept. Digiretsepti kasutusele võtt tähendab
üsna suurt muutust ning seetõttu jääb kuni 28. veebruarini
2010 kasutusele kaks paralleelset süsteemi. Arstid saavad
tulevikus vajadusel siiski ka
paberretsepti koostada. Vaata
lähemalt www.haigekassa.ee/
digiretsept
Muutuvad puhkuse kasutamise ja aegumise reeglid 01.07.2009 jõustus uus töölepingu seadus, mis muutis
puhkuse kasutamise ja aegumise reegleid. Puhkust arvestatakse kalendriaastapõhiselt
ning puhkused aeguvad aasta
jooksul puhkuseaasta lõppemisest. Vaata lähemalt http://
www.sm.ee/tegevus/too-jatoimetulek/toosuhted/puhkuse-reeglid.html
Alates 1. jaanuarist 2010
hakkavad kehtima lihtsustatud tingimused palgatoetu-

se saamiseks.
Palgatoetust
makstakse
tööandjale kui ta võtab tööle:
• töötu, kes on olnud töötukassas töötuna arvel vähemalt
6 kuud ega ole tööd leidnud.
• 16–24-aastase töötu saab
palgatoetusega tööle rakendada, kui ta on olnud töötuna arvel vähemalt 3 kuud.
Palgatoetust
makstakse
50% töötaja palgast, kuid mitte rohkem kui töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.
Kehtiva tööturuteenuste ja
-toetuste seaduse alusel on
võimalik palgatoetust maksta
tööandjale ainult siis, kui tööandja sõlmib töötuga tähtajatu
töö- või teenistussuhte. 2010.
aastal makstakse palgatoetust
tööandjale ka siis, kui ta võtab
töötu tähtajaliselt tööle või
teenistusse. Sellisel juhul
makstakse palgatoetust siis,
kui tööleping sõlmitakse või
ametisse nimetatakse vähemalt kuueks kuuks. Tähtajalise
töö- või teenistussuhte korral
makstakse tööandjale palgatoetust töö- või teenistussuhte
kestusest poole aja vältel, kuid
mitte rohkem kui 6 kuu eest.
Alates 1. jaanuarist 2010
hüvitatakse tööandjale, kes
võtab tööle puudega või pikaajalise tervisehäirega töötu,
kuni 100% tööruumide ja –vahendite kohandamise maksumusest.

Nädal piltides

AX-teatri näitlejad peale esimese etenduse
mängimist
19.jaanuaril
kirjutati alla
abipolitseinike
käsunduslepingutele. Keila
linna poolt kirjutas alla linnapea
Tanel Mõistus
(paremal), abipolitseinikena
Niilo Saarma,
Genadi Ovsjannikov ja Kalev
Sander.

Keila nädalaleht

Foto: doris matteus

Foto: valdur vacht

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

Foto: valdur vacht
20.-21. jaanuaril Eestis töövisiidil viibiva
Gruusia president Mihheil Saakašvili abikaasa Sandra Elisabeth Roelofsiga oli kolmapäeval koos Pr E. Ilvesega SOS
Lastekülas

Vastutav väljaandja:
Doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Tähelepanelik linnakodanik märkas Jõe
tänaval maani ulatuvaid jääpurikaid

Foto: märt lillesiim

Laupäeval ehitati Põhja tänavale lumelinna

Foto: doris matteus

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Kultuuripreemia kandidaadid
Noppeid taotlustest valis Doris Matteus

Leino Mägi
Leino Mägi nimega esitati
kaks taotlust. Neist esimese
esitasid Keila KIWANIS Klubi,
Keila KIWANIS Klubi KINAKE, Keila Jalgpalliklubi, Keila
Suusaklubi, Andrus Loog, Tanel Mõistus, Enno Fels, Rein
Siim, Liivi Prink, Aare Kaaristo, Karl Lell, Tõnis Luhamäe ja
Tarmo Tamkivi ning teise Keila
spordi- ja huvinõunik Jaanus
Väljamäe ning MTÜ Liikumisrõõm juhatuse liige Tanel
Suslov.
Muutused saavad alguse
inimestest, nende vahel ka
uskumatutest ideedest, pühendumisest ja sihikindlast tegevusest. Leino Mägi on selle
piirkonna (endise tankipolgu
– toim.) arendamise idee algataja. Tänaseks ligi 15 aastat kestnud aktiivse tegevuse
tulemusena on Keila linn, naaberomavalitsused ja kõik spordi ning loodusesõbrad saanud

Tiina Sinijärv
nautida võimalusi,
mida pakuvad terviserajad
kaunis
looduses.
Nende
aastate jooksul on
linnaelanik näinud
pidevalt toimunud
muutusi. Igal aastal
on Leino Mägi eestvõttel ja innustusel
lisandunud
sinna
piirkonda teadmiste
ja mõttega loodud
uusi suusa- ja kergliiklusteid. Oma pühendumisega on ta
kaasa haaranud vabatahtlikke, kes ei
ole pidanud paljuks
anda oma panus
kodulinna arengule. Ühise töö
tulemusena on välja ehitatud
laiapõhjaline alus erinevate
spordialadega tegelemiseks.
Ühe mehe esialgu “utoopilise
idee“ mõju kadestavad paljud

Külliki Kurmiste
Esitajad: Keila Kultuurikeskus, Keila Sotsiaalkeskus ja
Keila Kultuurikeskuse Külliki
Kurmiste.
Külliki Kurmiste asus Keila
Kultuurimaja kunstnikuna tööle 1991. aastal. Alates 2006
aastast tegeleb Külliki Kurmiste ka tarbekunstiringide töö
organiseerimisega.
Külliki Kurmiste on kunstnikuna dekoreerinud 19 aasta
jooksul kõik Keila Kultuurikeskuses toimunud üritused, Harjumaa laulu- ja tantsupeod,
mitmed maakondlikud ning
ülelinnalised üritused. Samal
ajal on ta hoolitsenud nende

aastate jooksul maja
kõikide näituste eest,
s.h. maakondlikud väljapanekud. Samuti on
Külliki Kurmiste Keila
linna
juubeliaastatel
olnud ülevaatusnäituste peakoordinaator.
Juba 4 aastat on
tema õlul ka Keila Kultuurikeskuse
tarbekunstiringid.
Alates 2009 aasta kevadest on Külliki
Kurmiste
Harjumaa
ja Tallinna Keskseltsi
Lääne-Harju
käsitöö
kuraator.

Inge Angerjas
Esitaja: Harju Maakonnaraamatukogu tööpere
Soovime pr Inge Angerjat
esitades tuua esile tema tegevust Keila linnas läbimõeldud
ja otstarbeka haljastuse kavandamisel ja elluviimisel.
Esmakordselt on linnaruumi kujundamisel saavutatud
terviklahendused, silmas on
peetud säästvat ja korduvat

kujunduselementide kasutamist, püsihaljastuse täiendavat loomist Keila linnas.
Tähelepanu all on olnud kõik
aastaajad võrdse loomingulisusega.
Pr Inge Angerja tegevus
innustab kindlasti linnakodanikke oma koduümbrusele enam tähelepanu pöörama ja annab uusi ideid.

Sirja Aija
Esitajad: Keila Vikerkaare
lasteaia kollektiiv.
Toetajad: Metsluikede rühma iluvõimlejate tüdrukute
lapsevanemad ja rühma personal.
Õpetaja Sirja Aija töötab
Keila lasteaias Vikerkaar liikumisõpetajana 1994. aastast.
Lisaks liikumisõpetaja tööle
lasteaias tegutseb ta võimlemisklubi Sistrum treenerina
ja osaleb aastaid Eesti Spordi-

selts Kalev tegevuses.
Sirje töötulemused kinnitavad, et tegemist on väga hea
pedagoogi ja treeneriga. Sirje
oma energilisusega innustab
nii kolleege, lapsi kui ka lapsevanemaid.
Sirje on andnud oma panuse sportlike harjumuste ja tervislike eluviiside kujunemisele
Keila linna laste ja koolinoorte
seas. Tema töö on olnud pikaajaline ja tunnustust vääriv.

linnad ja vallad, kuid meie,
keilakad, saame olla ainult
uhked, et siin linnas elavad ja
tegutsevad mehed, kelle tegevuse võiks kokku võtta mõttega „MENTE ET MANU“.“

kem, kui seda temast ilmselt
oodatakse. Tiinale on olnud
südameasjaks, et noortekeskuse teenused oleksid kõikidele noortele kättesaadavad.
Ei ole oluline, millise taustaga
perest on noor pärit. Noortekeskus on avatud kõigile ja
igapäevateenused on talle tasuta. Tiina märkab noori, kes
vajavad abi.

Esitajad: Keila Kultuurikeskuse rahvatantsurühmad
naisrühm”Keikal”, segarühm
“Keikal” ja naisrühm “Koidula”.

aastat Eesti tantsupidusid“,
mille üks koostaja ning toimetaja oli just ilma Adamson.
Veel ilmus 2009.aastal “Õpetaja Ilma Adamsoni meistriklass”.
Ilma Adamson on kogu oma
elu pühendanud rahvatantsule
ning Keila linn võib õnnelik olla
selle üle, et meie tantsijatel ja
vaatajatena ka linnaelanikel
on võimalik sellest rikkusest
osa saada.

Astrid Randla
Esitajad: Keila Linna Pensionäride Ühendus ja PÜ
naisansambel
Astrid Randla on 1998.
aastast alates juhendanud PÜ
naisansamblit, õpetanud meile
laule ja saatnud meie esinemisi klaveril või akordionil.
Kuigi Astridil on eluaastaid
juba 77 ja ka tervis pole kiita, on ta väga kohusetundlik
ja tema pärast pole nende 12

Alternatiiv elektroonikaromude kogumiseks

Selgusid Harju maakonna
füüsikaolümpiaadi parimad

Ilma Adamson

Ilma Adamson on üks teenekamaid tantsujuhte Eestis.
Ilma Adamson on olnud
üheteistkümnel korral noorte- ja üldtantsupidude lavastusgrupis, 1993. aastal peo
üldjuht. Loonud ligi 90 tantsu
laste-, sega- ja naisrühmadele.
Ilma Adamsoni on autasustatud 2002. aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgi, 2004.
aastal Anna Raudkatsi rahvatantsustipendiumi ja 2009.
aastal Harju Maakonna teenetemärgiga.
Keila Kultuurikeskuse rahvatantsurühmi juhendab Ilma
Adamson alates 2002. aastast.
2009.aasta, mil Ilma Adamson tähistas juba oma 75.juubelit, oli viljakas ka kirjanduslikus vallas. Kevadel ilmus „75

Lühidalt

EES-Ringlus hakkab ohtlike
jäätmeid koguma Keila linnas
mobiilselt. Iga kuu kolmandal laupäeval seisab Kesto OÜ
auto Raeapteegi taga aadressil
Roheline 5 kell 10.30 – 11.30 ja
võtab elanikelt tasuta vastu kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmeid. Seadmed peavad olema komplektsed.
Jätkuvalt saab ohtlike jäätmeid
ära anda ka KeVa territooriumil.

Esitajad:
Keila
Avatud
Noortekeskuse noorsootöötaja
Maret Lepiksaar ja Keila SOS
Lasteküla kasvataja Aare Lepiksaar. Toetajad: Triin Peterson, Kersti Valter, Karmo Tihane, Heidi Kena, Katrin Kann,
Jaanus Väljamäe, Piia Peterson, Riina Sippol, Tiiu Jalakas,
Ave Kivinukk, River Tomera.
Tiina Sinijärv on inimene,
kelle öökapi peal on paber ja
pliiats, sest öösel võib uni ära
minna või mõni unenägu võib
anda häid mõtteid, mida saab
rakendada töös. „Midagi äkki
„plahvatab“, armastab Tiina
öelda.
2002.aastal tekkis mitmetel
Keila linna ametnikel ja aktiivsetel kodanikel üllas idee rajada Keila Avatud Noortekeskus.
Tiina Sinijärv oli just see inimene, kes selle idee ellu viis
ning asus tookord mittetulundusühingu juhatuse etteotsa.
Ja mitte ainult. Kui 1.oktoobril
2002 noortekeskus avati, oli
ta kõik ühes isikus. Tiina teeb
oma tööd südamega ning roh-
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a jooksul ära jäänud ühtegi
proovi ega esinemist.
Peale ansambli juhendamise tantsivad tema pilli saatel ka PÜ rahvatantsurühm ja
sageli mängib ta ka pidudel
tantsuks. Meie arvamus on,
et Keila linna pensionäride elu
mitmekesistamisel on Astrid
Randlal piisavalt teeneid, et
seda võiks väärtustada Keila
linna kultuuripreemiaga.

Laupäeval, 16. jaanuaril toimus
Keila Ühisgümnaasiumis Eesti
koolinoorte 57. füüsikaolümpiaadi Harjumaa voor 8. – 12.
klasside õpilastele. Kokku osales 42 õpilast.
Olümpiaadi parimad olid: 8.
klasside arvestuses Enna Elismäe Ruila Põhikoolist (26,5
punkti), 9. klasside arvestuses
Andres Erbsen Jüri Gümnaasiumist (34 punkti), 10. klasside
arvestuses Kaido Suurekivi Jüri
Gümnaasiumist (21,5 punkti)
ja 11. klasside arvestuses Julia
Ševtšuk Keila Ühisgümnaasiumist (14,5 punkti). 12. klasside
arvestuses läks esikoht kahele
õpilasele, Mihail Beljajev Paldiski Vene Gümnaasiumist ja Levis Lehtse Jüri Gümnaasiumist
said mõlemad võrdselt 16.5
punkti. Olümpiaadil esindatud
koolid olid Oru Põhikool, Ruila
Põhikool, Vaida Põhikool, Jüri
Gümnaasium, Keila Ühisgümnaasium, Paldiski Vene Gümnaasium, Saku Gümnaasium,
Turba Gümnaasium ja Viimsi
Kool. Sel aastal lisandusid Vaida Põhikool, Oru Põhikool, Turba Gümnaasium ja Jüri Gümnaasium.
Harju Maavalitsus tänab
Keila Ühisgümnaasiumi ning
olümpiaadikomisjoni abi eest
olümpiaadi läbiviimisel. Samuti
kõiki osalejaid ja nende juhendajaid.
Harju Maavalitsus

Vabandus
8. jaanuari Keila Lehes olid
loetletud alates 1998. aastast
Keila linna kultuuripreemia saadud inimeste nimed. Kahjuks ei
kajastunud ei Keila linna kodulehel ega ka Keila Lehes 1997.
aastal preemia saanud.
Keila linna kultuuripreemia
esimesed laureaadid olid 1997.
aastal Aksel Telgmaa (suure
panuse eest Eesti kultuuri säilimisse eesti kooli originaalõpikute loojana) ja Ülo Jõgi
(sõjaajaloolise raamatu “”Erna
“legendid” ja tegelikus” eest
ning aastatepikkuse töö eest
noorte lasketreenerina Keilas).
Keila Leht vabandab
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Keila Linnavalitsuses

Keila Linnavalitsus teatab

Linnavalitsuse istungil räägitust

Tammiku ja Kaasiku kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Keila linnavalitsus kinnitas
oma 15. jaanuari istungil
täiendavate sotsiaaltoetuste
taotlemise avalduse, sünnitoetuse taotlemise avalduse
ja sõidukulude aruande vormid ning tegi mitu sotsiaalvaldkonda kuuluvat üksikisikutega seotud otsust.
Lisaks anti vastavalt korterikomisjoni
ettepanekule

üürile kuus linnale kuuluvat eluruumi ja maksti
täiendava sotsiaaltoetusena
kaheksa lapse sünnitoetused.
Linnavalitsus vabastas
osaliselt 2010.aastal maamaksust 304 pensionärist ja
14 represseeritud isikust
maaomanikku.

Kinnistute pindala ja sihtotstarbe
kinnitamine
Linnavalitsus kinnitas Paldiski mnt 37b ja Paldiski
mnt 37d kinnistute vahelise
piiri muutmisel tekkivate
kinnistute pindalad ja sihtotstarbed. Paldiski mnt 37b
kinnistu suurus on peale

piiride muutmist 5605 m²
ja Paldiski mnt 37d kinnistu
suurus on peale piiride
muutmist 12783 m². Sihtotstarve maatulundusmaa
jäi muutmata.

Ehituslubade kehtetuks tunnistamine
Linnavalitsus tuvastas varem osaühingule Abakus
Development Piiri 5A kinnistule ja Vasara tn 10A

asuvale kinnistule ehitise
püstitamiseks väljastatud
ehituslubade kehtetuse.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- korteriühistule Pae 11
5-korruselise 60 korteriga
elamu fassaadi rekonstrueerimiseks.
- AS-le Keila Vesi Kalda tänava reoveekollektori re-

konstrueerimiseks vastavalt
Kiirvool OÜ poolt koostatud projektile “Keila linnas
Uus-Paldiski mnt ja Kalda
tn reoveekollektorite rekonstrueerimise ehitusprojekt ” II etapp.

Kasutusluba
Linnavalitsus väljastas ASle Keila Vesi kasutusloa
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku ehitamisel

Statoili teenindusjaama liitumiseks. Ehitas AS Vensen,
omanikujärelevalvet
teostas OÜ EL Konsult.

Keila Linnavalitsus võttis
15. jaanuaril 2010 korraldusega nr 25 vastu Keila linnas Tammiku ja Kaasiku
kinnistute ja nende lähiala
detailplaneeringu,
mille
avalik väljapanek toimub
01.02. – 15.02.2010 Keila
Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila lõunaosa tööstuspiirkonnas Tööstuse tänava ääres.
Planeeritava ala suurus on
ca 11 ha ning see hõlmab
Tammiku ja Kaasiku maaüksuseid ja osaliselt nendega külgnevat Tööstuse tänavat.
Planeeringuga on kavandatud kinnistute jagamine 4

Uus tn 9 detailplaneeringu avalik väljapanek
Keila Linnavalitsus võttis
15. jaanuaril 2010 korraldusega nr 26 vastu Keila linnas Uus tn 9 kinistu detailplaneeringu, mille avalik
väljapanek toimub 01.02. –
01.03.2010 Keila Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila
linna ajaloolise keskosa miljööväärtuslikus piirkonnas
Uue tänava ääres. Planeeringu ala suurus on 3704
m2 ning see hõlmab endise
tuletõrjedepoo riigikaitsemaa sihtotstarbelist kinnistut ja sellega piirnevaid
Raudtee ja Uue tänava lõike.
Planeeringuga on kavandatud Uus 9 kinnistule lisaks

Krimiuudised

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila
linnas 28 sündmust sh 8 liikluseeskirja rikkumist, millest 2
juhti olid joobes. Nende seast
ühel oli joovet üle lubatud piiri
niipalju, et tuli alustada kriminaalmenetlust ning isik peeti
kahtlustatavana kuriteos kinni.
Tabati 1 isik, kes oli alkoholijoobes ning ta toimetati kainenema politseijaoskonda. Tänu
Keila kaameratele avastasime
Keila linnas ühe joobes juhi
(kellest oli eespool juba juttu),
purjus alaealise ning mitu alaealist, kes olid neile keelatud
ajal (kl 23.00-06.00) ilma täiskasvanut saatjata avalikus kohas. Alaealisi suitsutõmbajaid
avastati 4 ning samuti avastati
neli purjus alaealist, kes anti
üle vanematele ning nendega
tegeleb edasi noorsookonstaa-

bel. Aasta teisel päeval lõi Kruusa tänaval poeg ema. Alustati
kriminaalmenetlust.
5 jaanuaril peeti Säästumarketis kinni pisivaras.
9 jaanuaril varastati Paldiski
mnt prügikonteiner.
10 jaanuaril peeti Selveris kinni kolm alaealist, kes varastasid
suitsu.
16 jaanuaril peeti Selveris kinni pisivaras. Kuna see vargus
polnud isikul esmakordne, siis
alustati kriminaalmenetlust ja
isik peeti kahtlustatavana kinni.
16 jaanuaril varastati Keila linnas kahelt sõidukilt registreerimismärgid.
securitas 1660
15.01 kell 11.38 - Keskväljaku
pargis 3 meesterahvast tarvitasid alkoholi. Märkus tehtud, isikud lahkusid ning vabandasid.
15.01 kell 21.56 - 3 autot tegid
libedasõitu Rõõmu kaubamaja
parklas. Minema saadetud.
16.01 kell 04.14 - Purjus meesterahvas jalutas Uuel tänaval
ning komistas ja kukkus. Isik
tõusis ekipaaži nähes püsti ja
kõndis edasi. Ei tekitanud probleeme ja suundus enda sõnul

krundiks, millel on 90%
tootmismaa ja 10% ärimaa
sihtotstarvet ning 2 krunti
moodustatakse alajaamade
rajamiseks. Tööstuspiirkonda on planeeritud 1 maaaluse ja kuni nelja maapealse
korrusega
maksimaalselt 15 m kõrguseid hooneid.
Kruntidele on lahendatud insener-tehniline võrkudega varustamine arvestades
perspektiivsete
koormustega.
Juurdepääsud igale kinnistule on antud Tööstuse
tänavalt. Parkimine on lahendatud oma kruntidel
kokku ca 400 autole.

kahele olemasolevale hoonele, mis kujundatakse ümber ärihooneteks, üks kuni
2 korruseline äri- ja teenindushoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga 200 m2 ja
kõrgusega kuni 8,5 m. Planeeringuga on antud põhimõtteline lahendus vajalikele insener- tehnilistele
võrkudele.
Parkimine 21 autole on lahendatud oma krundil.
Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Keila linna
üldplaneeringut, mille kohaselt on planeeritava ala
sihtotstarve riigikaitsemaa.
See planeeritakse muuta
äri- ja teenindusmaa sihtotstarbeks.

teade
koju.
16.01 kell 16.43 - Keila Selveris märkas turvatöötaja, kuidas meesterahvas müügisaalis
pani varrukasse pudeli viina.
Kassaliini läbimisel peeti isik
kinni ja teostati talle turvaruumis turvakontroll, mille käigus
avastati 0,7 l Laua viin, 2 karpi
kalamarja ja grill-liha. Kaup tagastatud kauplusele ja isik üle
antud politseile.
17.01 kell 16.40 - Juhtimiskeskus teatas, et haiglal lõhutakse
aknaid. Kohale jõudes ei olnud
haigla ümbruses kedagi ning
aknad terved.
17.01 kell 17.00 - Rõõmu kaubamaja bussipeatuses tarvitas
meesterahvas alkoholi. Tehtud
märkus - pudel pandi kotti ära.
17.01 kell 20.40 - Purjus meesterahvas magas keskväljaku
bussipeatuse taga pargipingil minema saadetud.
19.01 kell 19.30 - Rõõmu kaubamaja parklas tehti “libedasõitu”. Korrale kutsutud. Isikud
sõitsid rahulikult minema.
19.01 kell 23.30 Rõõmu kaubamaja parklas tarvitati alkoholi.
Isikud said oma
rikkumisest aru, pudel pandi
autosse ning lahkuti.

Keila Linnavolikogu
5. istung toimub laupäeval, 23. jaanuaril
2010 algusega kell
13.00 Keila Linnavalitsuse saalis

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne
2. Õiguskord Keila linnas
2009. aastal
3. Keila linna 2010. aasta
majandusaasta eelarve
(II lugemine)
4. Noorte huvitegevuse
pearaha määra kehtestamine 2010. aastaks
5. Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
6. Revisjonikomisjoni
tööplaani kinnitamine
7. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Kohalalgatatud küsimused

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Определились кандидаты на соискание премии за заслуги в области культуры
В этом году на соискание
премии за заслуги в области культуры представлено
7 кандидатов: Астрид Рандла – руководитель женского ансамбля городского
объединения пенсионеров,
Ильма Адамсон – руководитель городских танцевальных ансамблей, Инге
Ангерьяс – городской садовник, Кюллике Курмисте – руководитель художественного кружка и
многолетний куратор деятельности по интересам
Кейлаского центра культуры, Лейно Мяги – активный участник развитии городских троп здоровья,
Сирье Аийа – тренер по
гимнастике, Марет и Арне
Лепиксаар – активные
участники
организации
молодежной жизни в городе. Премия будет вручена
мэром города на торжественном собрании, посвященном годовщине Эстонской республики. (стр. 3)
Расписание городских
автобусов может измениться
По предложению специалиста по логистике АО «Самат», в расписание автобусов городской линии нужно
внести некоторые изменения. Новый график будет
обязательно согласован с
мэрией и доступен всем городским жителям. Поправки в расписании, прежде
всего, связаны расписанием уроков в городских школах. По рекомендации городского правительства,
расписание должно учитывать и график движения
электричек. (стр. 5)
Утилизация отходов
Предприятие EES-Ringlus
предлагает городу новый
вариант утилизации опасных отходов. Каждую третью субботу месяца по
адресу ул. Рохелине, 5 (за
аптекой «Раэ») с 10.30 до
11.30. будет стоять машина,
которая будет бесплатно
принимать от населения
вышедшие из употребления электронные устройства. Будет действовать и
прежний вариант утилиза-

ция опасных отходов на
территории предприятия
«КеВа». (стр. 3)
Лучшие юные физики
уезда
16 января, в субботу, в Кейлаской Общей гимназии
состоялся уездный тур 57-й
Эстонской
молодежной
физической олимпиады по
физике для учащихся 8-12
классов. В олимпиаде приняло участие 42 ученика из
школ Харьюского уезда.
Среди призеров особенно
приятно отметить первое
место среди учащихся 11-х
классов, которое заняла
ученица Кейлаской Общей
гимназии Юлия Шевчук.
Правительство Харьюского уезда благодарит школу,
принимавшую олимпиаду,
и учителей, помогавших
ее проведению. (стр. 5)
Лыжные гонки открывают серию длинных
дистанций
В воскресенье, 24 января,
на городских трассах здоровья состоятся лыжные
гонки, которые станут первым этапом так называемой серии длинных дистанций.
Начало
соревнования в 12.00. Дополнительная информация
на
сайте
www.
spordiklubivask.weebly.
com. Серия продолжится в
апреле, когда в Оздоровительном центре пройдет
заплыв на длинную дистанцию. Третий этап состоится 13 июня, это езда на
велосипедах.
Четвертый
этап пройдет 31 июля, это
пеший поход длиной 8 км.
И последний этап запланирован на сентябрь, когда
будут проходить городские
соревнования по катанию
на роликовых коньках.
(стр. 6)
Отчетно-перевыборное
собрание
30 января в 12.00 в Кейласком центре культуры состоится
отчетноперевыборное
собрание
городского объединения
пенсионеров. На повестке
дня обсуждение будущей
деятельности, собраний и
поездок, а также прием новых членов и внесение
членских взносов. Ждем
активного участия!
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Linnaliinibussi sõidugraafik võib muutuda

Alates uuest aastast Keila linnaliini opereeriv AS Samati logistik Rando Sepp
koostöös keskkonnanõunik Ülle Lindusega on teinud ettepaneku muuta Keila
linnaliini sõidugraafikut.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Esmane plaan oli rakendada
muudatused juba 1.veebruarist, kuid tulenevalt soovist
teha plaanimuutus rahulikult
ja läbimõeldult lükkub rakendamise aeg veidi edasi. Busside sõidugraafiku muutusest
teavitatakse aegsasti Keila linna kodulehel ja Keila Lehes.
Uus sõidugraafik saab kindlasti olema kättesaadav ka bussis
enne graafiku muutumist.
Rando Sepa sõnul oli põhiline ajend sõidugraafiku
muutmiseks tagasiside Keila

linnakodanikelt: „Tagasisides
kajastus mure laste koolist
koju saamisel. Suuremad planeeritud muutused ongi just
pärastlõunastel aegadel, mil
lastel tunnid lõppevad. Uutes
väljumisaegades on eelkõige
arvestatud tundide ajakavaga
Keila kooli alg- ning põhikooliastmes. Samas olen teinud
ka hommikuse kooli toomise
osas ettepaneku, et buss, mis
väljub SOS Lastekülast kell
7:34 ja mida kasutavad põhiliselt algkooli lapsed, võiks
sõita algkooli maja juurde, et
mudilased ei peaks iseseisvalt
eemalt kooli jalutama.“

Edasi Kooli programm võimaldab lapsevanematel mõista,
kuidas ja milliste põhimõtete
alusel õpetatakse koolis erinevaid aineid.

Keila linnaliini uus buss. Vasakul AS Samati logistik Rando Sepp, paremal
bussijuht Aleksander Tšinjakov
Keila linnavalitsus oleks küll
soovinud graafiku muutmisel
rohkem arvestada ka rongide
sõidugraafikut, kuid kahjuks
selgus, et kõiki ideaalselt ra-

huldavat graafikut pole siiski
võimalik teha. Pressiesindaja
Valdur Vacht: „Ainuüksi koolilapsed tahavad ühel ajal jõuda
kooli neljast erinevast suunast,

Foto: valdur vacht

aga busse on vaid üks. Lisaks
peab arvestama töö- ja puhkeaja seadusega – et bussijuhi
tööaeg ei ületaks lubatud sõidutunde.“

Kaugtöö võimaldab teha tööd väljaspool kontorit
Kas oled mõelnud, et töö tegemiseks ei
pea Sa tegelikult kontorisse kohale minema? Töö saaksid samahästi tehtud ka
kodust. Kas oled mõelnud, et Sinu töökoht
võiks olla kodule lähemal, et iga päev ei
peaks mitukümmend minutit kohale sõitmiseks kulutama?
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Suur osa meist teeb igapäevaselt sellist tööd, mis
tegelikult töökohas viibimist
ei nõua. Kui usud, et võiksid
homse töö teha ära kodust, lähedal asuvast raamatukogust
või internetipunktist, võiksid
mõelda kaugtöö peale.
Tänapäeval on kindel arusaam kindlapiirilisest töökohast, kuhu töötaja iga päev
läheb ja seal kindel arv tunde
tööd teeb. Siiski on olemas
hulgaliselt ametikohti, kus
töötaja füüsiline kohalolek ei
ole vajalik. Tänapäevane infoühiskond on niivõrd arenenud, et samahästi võiks tööd
teha väljaspool töökohta. Just
selliste töökohtadele mõeldes
töötas USA teadlane Jack Nilles välja kaugtöö mõiste.
Kaugtöö võimaldab töötada
kodule lähemal
Kaugtöö all mõeldakse sellist
töötamise viisi, milles töötaja
füüsilist kohalolekut asendab
infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni vahendite kasutamine, ehk arvuti, telefon ja
Internet. Kaugtööd saab teha
kõigi selliste tööde puhul, kus
tööd tehakse enamjaolt arvutiga ja kus igapäevane silmast
silma kliendisuhtlus ei ole töötulemuse juures määravaks.
Sellisteks on enamus kontoris

Alternatiiviks kodus töötamisele on kaugtöökeskus
Kaugtöö tegemiseks on aga
vajalik koht, kui kodus ei ole
piisavalt häid tingimusi töötamiseks. Selleks oleks kaugtöökeskus. Kaugtöökeskuses
saab teha tööd olles kodule
lähemal, kui nende tööandja
asub kaugemal – teises linnas
või isegi riigis. Kaugtöökeskus on alternatiiviks kodus
töötamisele, pakkudes lisaks

Lühidalt
Projekt “Edasi kooli”
jätkub - teemaks on bioloogia!

uudis

tehtavast töödest. Kaugtöötajate alla saab üldiselt liigitada
kõik inimesed, kes on lepinguliselt tööl, kuid kaugtöötajad
võivad olla ka vabakutselised,
kes töötavad oma poolt vabalt
valitud kohas. Väga hästi sobib
kaugtöö näiteks lapsevanematele.
Kaugtöö vormis võib töötada väga range tööajaga kellast
kellani või ka paindlikuma
graafikuga – see, et töötatakse eemalt, ei tähenda veel, et
omatakse ka suuremat tööaja
ja tööülesannete paindlikkust.
Näiteks telefoniteenindusega
tegelevate
kaugtöökeskuste
töötajate tööaeg on väga kindlalt määratletud. Samuti ei
tähenda kaugtöö vormis töötamine, et peakontoris üldse
ei käida või et kolleegidega ei
kohtuta.
Kaugtöö tegijad käivad ikka
peakontoris, osalevad firma
koolitustel ja üritustel.

5

27.jaanuaril on bioloogiatund, kus räägime sellest:
• mida õpetatakse koolibioloogias ja kuidas seda oleks hea
õppida
• anname ülevaate bioloogiateatmikest
• teeme tunnikontrolli
• räägime põhikooli bioloogia peateemadel inimese kui
elusorganismi näitel: elava
tunnused, taimede ja loomade erinevused, selgroogsed ja
selgrootud loomad, inimese
keha talitlus ja tervishoid, bioloogiline evolutsioon.
Lõpetuseks mõned „pärlid“
õpilaste kontrolltöödest. Tund
toimub 27. jaanuaril ajavahemikus 18.00-19.30 Keila Kooli põhikooli ja gümnaasiumi majas,
klassis 423. Tundi annab õpetaja Heli Israel. Registreerimine
aadressil: kool@keila.edu.ee  
Kohtumiseni Keila Koolis!

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu esimeheks sai Vello
Jõgisoo

Emmaste kaugtöökeskus. Sarnane keskus võiks tulla ka Keilasse

“Kaugtööd saab
teha kõigi
selliste tööde
puhul, kus tööd
tehakse
enamjaolt
arvutiga ja kus
igapäevane
silmast silma
kliendisuhtlus
ei ole
töötulemuse
juures
määravaks.”

kaasaegsele
töökeskkonnale ka mitmeid IT teenuseid,
nt printimine, skännimine,
videokonverentsi teenus jne,
mida kodus olemas ei pruugi olla. Üheks eeliseks kodus
töötamisele on, et saab suhelda teiste kaugtöö tegijatega.
IT -tugi ja suhtlusring aitab
arvutialaseid oskusi vajadusel
juurde õppida.
Organisatsioonidele aitab
kaugtöö oskuslik rakendamine
tagada tööprotsesside jätkuvust ja suurendada efektiivsust. Kaugtöö on hea motivaator ka töötajatele, kes saavad
tänu sellele oma aega paremini
planeerida ning omavad suuremat kontrolli oma töö üle.
Tööandjale tähendab kaugtöö
aga tulemusjuhtimist, paremat
töö planeerimist ning kommunikatsiooni korraldust.
Kaugtööl on tähtis koht ka

foto: toomas kokovkin

kohaliku elu jätkusuutlikkuse tagamisel. Inimesed ei vali
oma elukohta töö järgi vaid
selle järgi, kus neile meeldiks
veeta tööväline aeg. Paljud
noored pered on asunud elama
väljapoole suurtest linnadest,
et anda oma lastele looduslähedasem ja rahulikum kasvukeskond. Kaugtöö toetab igati
sellist elulaadi, võimaldades
seejuures olla kursis nii igapäevaste tööülesannete kui
kogu maailmas toimuvaga.
Hetkel on käivitunud projekt loomaks kaugtöökeskuste
võrgustik üle Eesti. Üks selline
keskus võiks tulla ka Keilasse,
kuid eelnevalt on vajalik teada,
kas Keilas on inimesi, kes oleksid sellisest töötegemise viisist
huvitatud. Rohkem informatsiooni ja huviliste küsimustiku
kaugtöö kohta leiab aadressilt
www.telework.ee.

Kolmapäeval, 20. jaanuaril valis
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikogu liidu uueks esimeheks
Kose vallavanema Vello Jõgisoo ning aseesimeheks Loksa
linnapea Helle Lootsmanni.
Omavalitsusliidu
9liikmelisse juhatusse valiti Raasiku
vallavanem Andre Sepp, Keila
linnapea Tanel Mõistus, Keila
vallavolikogu esimees Heiko
Raamat, Harku vallavanem
Kaupo Rätsep,   Saue vallavolikogu esimees Rein Riga, Vasalemma vallavanem Aleksei Šatov ning Tallinna linnavolikogu
esimees Toomas Vitsut.

Parkivad autod segavad
lumekoristust
Tagamaks paremat kvaliteeti piiratakse ajutiste liiklusmärkidega parkimist tänavatel, kus
öösel kavandatakse lumekoristust.
Ajutised liiklusmärgid pannakse välja päevasel ajal. Üldjuhul püütakse piirduda parkimise keeluga vaid ühel teepoolel.
Ajutise märgi eirajatele
trahve esialgu tegema ei hakata, kuid kokkuleppel politseiga
võidakse lumekoristust segava sõiduki omanikule saabuda
telefoni teel meeldetuletus ka
keset ööd.
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huvitav

Algab projekt „Käsitöö õpitoad ja
koostööseminar Keila linnas“
Projekti „Käsitöö
õpitoad ja koostööseminar Keila
linnas“ eesmärgiks
on edendada pärimuskultuuri ning
toetada kodanikualgatust ja kogukonna koostööd.
anne-lii kerge

HARIDUS- JA KULTUURISELTS LÄTE

Pärimuskultuur elab edasi ainult igapäevaelu osana, kui
pärimus jääb ainult muuseumisse imetlemiseks on ta tegelikult kadunud. Projekti töötubades inimesed taasavastavad
isetegemise erilisuse ja seda
nii seebi kui kõrvitsasupi keetmisel ning naela või nõela käsitsemisel millegi loomiseks.
Projekti viib läbi Haridus- ja
Kultuuriselts Läte.
Mõnikord on raske aru saada, kust lõpeb minu kodu piir
ja milline on see kogukond,
kus me elame. Projekti seminari saavad osalejad reaalse
kogemuse, kuidas ja mida oma
kodupiirkonnas teha, milline
on inimeste enda vastutus,
kus on info ja kuidas seda saa-

da. Kindlasti saavad kõik seminarist osavõtjad teada kohaliku
omavalituse haldusalast, avalikest teenustest ning millised
on kohalike elanike võimalused omavalitusega koostööd
teha. Oleme kindlad, et ainult
koostöös saame luua toimiva
ja areneva kogukonna.
Projekti kestab viis kuud:
jaanuaris õpitakse käsitöömeister Merike Liidemaa käe
all märgviltimist, veebruarist
tutvustab profikokk Kaarina
Naur ökoköögi võlusid. Märtsis valmistatakse Harjumaa
Muuseumis ühisel talgupäeval
Urmas Veersalu juhendamisel
lindudele pesakaste ja aprillis
arutatakse seminaril Kaupo
Reede juhendamisel koostöövõimalus MTÜde ja kohalike
omavalitsuste vahel. Projekti
lõpetab maikuus ühine seebi
ja küünalde valmistamine käsitöömeister Kristina Kadanikuga.
Kõik projekti tegevused,
peale ökoköögi (osalemisetasu
on 50.-) on osalejatele tasuta.
Kuna kohtade arv on piiratud,
siis on vajalik eelregistreerimine annelii@erakoollate.ee
Toimumiskoht Erakool Läte,
Kruusa 23 Keila linn. Täpsem
info ja projekti sündmuste aja-

kava leiate www.erakoollate.ee
Projekti „Käsitöö õpitoad ja
koostööseminar Keila linnas“

läbiviimist toetab Kohaliku
Omaalgatuse Programm. Tere
tulemast meiega koos õppima!

huvitav

Telekunstnik Tiiu Übi isikunäitus
Harjumaa Muuseumis
Harjumaa Muuseumis saab alates 14.
jaanuarist vaadata
telekunstnik Tiiu
Übi isikunäitust
„Meenutades möödunud aegu. 30 aastat ETV-s, eskiise ja
fotosid. Akvarelle.“
harjumaa muuseum

1970. aastal Eesti Riikliku
Kunstiinstituudi teatrikunstnik-pedagoogi kutsega lõpetanud Tiiu Übi töötas Eesti
Televisioonis 30 aasta jooksul
kunstnik-lavastajana ja peakunstnikuna. Tema loominguna on valminud arvukad
stuudiokujundused meelelahutus- ja autorisaadetele ning
lava- ja kostüümikavandid nii
telefilmidele kui ka nüüdseks
täisikka jõudnute kunagiste,
praegu juba klassikaks saanud,
lemmiklavastustele „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ ning
„Lumekuninganna“. Viimane
on seotud ka kunstniku enda

lapsepõlvega ja
on seetõttu tema
üks südamelähedasemaid töid.
Näitusel ongi
valik Tiiu Übi
loominguna valminud telelavastuste ja –filmide
jaoks tehtud lavaning
kostüümikavanditest.
Enamus
neist
kuuluvad kunstniku erakogusse,
eksponeeritud
on ka kavandeid
Eesti Teatri- ja
MuusikamuuseuTiiu Übi illustratsioon lasteetendusele “Nõiakivi”
mi kogudest.
Tiiu Übi esimeseks tööks
Tiiu Übi on ka saadete kanegatiivideks kutsuti. Samateles olid diplomitööna val- „Aeg Luubis“, „Laupäevaõh- laadselt läks käiku sõjaaegne
minud ja Linda Andreste ju- tud“, „Roosa pühapäev“ ja pimenduspaber, mis augustati
hendatud lavakavandid Vla- Soome-Eesti ühissaate „Küsi ja millest loodi taust Noortedimir
Karasjov-Orgussaare julgesti!“ kujunduste autor. stuudio lauluvõistluse saatele.
telefilmile „Lindpriid“. Sellele Stuudiokujunduste puhul tuli
Praegu Keilas elav kunstnik
järgnesid filmid „Aeg maha“, materjalivaestel aegadel appi tegeleb maalimisega ning nii
„Igavesti Teie“ ja „Need vanad leidlikkus ning käiku läksid on vaadata ka tema viimaste
armastuskirjad“ ning arvukalt tööstusjäätmed.
Huvitavad aastate akvarellid ja portselatelelavastusi, millest on kunst- ja efektsed kujundused tulid nimaal.
nikule meeldejäävamad „Juh- plastmassribadest, millest olid
Tiiu Übi isikunäitus jääb
tum habemeajamise juures“ välja stantsitud mütsinokad Harjumaa Muuseumis avatuks
ning „Rudolf ja Irma“.
ning mida omavahel mütsino- kuni 7. märtsini.

Spordikronoloogia 2009
14.jaanuar - Vaatamata
neljale soojakraadile ja loodusliku lume puudumisele
toimus Keila Suusapäevade
esimene etapp.
24.jaanuar - Keila Linnavalitsuse saalis toimus
Eesti
paarismälumängu
karikasarja etapp, millega
mälestati Jüri Nesselit ning
hiljuti meie seast lahkunud
Eesti mälumängurite eliiti
kuulunud Hillar Nahkmanni
ja Andres Kasesalu.
25.jaanuar - Keila Tervisekeskuses oli LC Keila heategevuslik Veepäev.
1.veebruar - Terviseradadel
toimusid Keila meistrivõistlused suusatamises.
14.jaanuar - Vaatamata
neljale soojakraadile ja loodusliku lume puudumisele
toimus Keila Suusapäevade
esimene etapp.
24.jaanuar - Keila Linnavalitsuse saalis toimus
Eesti
paarismälumängu
karikasarja etapp, millega
mälestati Jüri Nesselit ning
hiljuti meie seast lahkunud
Eesti mälumängurite eliiti
kuulunud Hillar Nahkmanni
ja Andres Kasesalu.
25.jaanuar - Keila Tervisekeskuses oli LC Keila heategevuslik Veepäev.
8.veebruar - Keila terviseradadel toimusid Keila suusaklubi auhinnavõistlused
suusakrossis. Uudsel alal
osales 80 võistlejat.
15.veebruar - Tartu maratonilt tõi Keilasse tüdrukute
N17 klassis esikoha Anete
Raie Keila Suusaklubist. Keila mees Tarmo Hanni osales
juba 23.korda.
24.veebruar - Vastlapäeva
tähistamiseks korraldasid
SA Keila Terviserajad ja Keila Noortekeskus reesõidu- ja
teisi võistlusi.
24.veebruar - Vastlapäevasel rekordiüritusel „Koos kogutud kilomeetritega ümber
maakera“ pani Keilas enda
poolt läbitud 5321 kilomeetrit kirja 444 inimest.
24.veebruar - “Keila suusapäevad 2009” raames
toimunud VII Keila Suusasõidul.
8 märts - Viiest etapist
koosneva suusavõistluste
sarja „Keila Suusapäevad

2009“ viimane etapp algas
vabastiilis ja ühisstardist
“Viimase lume võistlusega”.
19.märts - Keila Avatud
Noortekeskuse korraldatud
ning Keila Linnavalitsuse,
MTÜ Valikuvõimaluse ja
Kaitseliidu toetatud Kevadisel ÖÖ-matkal ehk Keila
O-ÖÖ2 –l osales üle 40 inimese.
4.aprill - Keila Tervisekekuses toimusid Keila lahtised
meistrivõistlused judos.
12.aprill - Korvpalli Keila
Liiga finaalmängud Keila
Tervisekeskuses. Keila Meister 2009 on Glamoxi meeskond..
1.mai - Keila Koerasõprade
Klubi IPSON korraldas traditsioonilise mäkkejooksuvõistluse koertele Keila Terviseradadel Tankimäel.
16.mai - SK Triumf korraldas Keila Tervisekeskuses
juba seitsmendat korda nimeka “Hea Lapse” turniiri.
22.mai - Läbides trampliini jalamile tõmmatud lindi
avas linnapea Tanel Mõistus
Jõe tänava alguses asuvale
asfaltplatsile rajatud skatepargi.
24.mai - Ipsoni platsil toimus Sõnakuulelikuse võistlus koertele „Keila Karikas
2009“ .
25.juuli - Keila Poolamaratoni ja selle ajal toimuva
kümnenda riigikogu ja linnapeade meeskonna vahelise
korvpallimängu võitis riigikogu meeskond 97:78. Poolmaratoni võitis taas Vjatseslav Košelev.
8.august - Keila Terviseradade uuel discgolfi rajal algas esimene võistlus.
29.august - Toimus Keila
uue rulluisutee avavõistlus.
Omaaegse nõukogude armee tankipolügoni alale oli
rajatud üle kolme kilomeetri
rulluisutajatele
29.august - Keilas toimus
täispikk triatlon, mille võitis
Indrek Teppo.Stardis oli 23
võistlejat.
28.detsember - Sukeldusmisklubi Decostop korraldas
Keila Tervisekeskuses heategevusliku
sukeldusmisürituse SOS Keila Lasteküla
lastele.

sport

Suusasõit avab Keila
Pikamaasarja
Pühapäeval, 24. jaanuaril toimub Keila terviseradadel Keila Suusasõit, mis on esimene
etapp Keila Pikamaasarjast.
Suusatamine algab 12.00.
Info osalejatele www.spordiklubivask.weebly.com
Terviseliikujatele
toimub
lühike talvematk, mida saab
läbida nii suuskadel kui jalgsi.
Kõikide suusapäeval osalejate
vahel loositakse välja erinevaid
auhindu.
Keila Pikamaasari jätkub
aprillis ujumisega Keila Tervisekeskuses. Distants on võistlejatele 300m. Terviseliikujad
võivad läbida ka lühema distantsi. Ujuda saab aprillis kol-

mapäeviti 18.00-19.00.
Kolmas etapp on Keila Rattasõit, mis toimub 13. juunil.
Ka seal on terviseliikujatele
eraldi matkavõimalus.
Neljas etapp on Keila Poolmaraton 31. juulil. Terviseliikujatel on seal võimalik läbida
8 km joostes või käies.
Viimane etapp on rulluisutamises ja rullsuusatamises,
mis toimub septembris.
Keila Pikamaasarja pidulik
lõpetamine ja üldvõitjate autasustamine toimub novembris
Keila Kultuurikeskuses. Sinna
kutsutakse kõik võistlejad ja
terviseliikujad, kes vähemalt
ühel etapil osalesid.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
MEENUTADES MÖÖDUNUD
AEGU
14. jaanuar - 7. märts
Tiiu Übi isikunäitus. 30 aastat
ETV-s. Eskiise ja fotosid.
Harjumaa muuseum
TIIU ÜBI AKVARELLID
14. jaanuar - 7. Märts
Harjumaa muuseum
TÕNIS SOOP`I MAAILDE
NÄITUS
20.jaanuar – 26.veebruar
Keila kultuurikeskus
ANN VAIDA NÄITUS “AD
ABSURDUM”
kuni 6.veebruar
Sotsiaalkeskuse puhketoas

teater
“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
SIPSIK” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”

27.jaanuar kell 11:00 pilet 75.Lasteetendus
Keila kultuurikeskus

Erakoolis Läte (Kruusa 23, Keila). Eelregistreerimine annelii@
erakoollate.ee

“VARES” - KURESSAARE
LINNATEATER
3.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Keila kultuurikeskus

KÜLAS INGERI-SOOMLASED
26.jaanuaril kell 12.00
Külla tulevad rahvatantsuansambel “Kadaja” ja Haabersti
Sotsiaalkeskuse käsitööringi
“Raudrohi” liikmed.
Sotsiaalkeskuse saalis

kontsert
“ESIMESED SUUDLUSED” PÄRNU TEATER “ENDLA”
12.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Ühe armastuse lugu
Keila kultuurikeskus
KEILA LINNA POISTEKOORI
KONTSERT
28.jaanuar kell 19.00
Keila muusikakool
SÕBRAD KOOS, JAKKO, MIKKO JA MAIT MALTIS - KONTSERTTUUR
17.veebruar kell 19.00
Keila kultuurikeskus
NAISTEPÄEV KOOS MÕNUSA MUUSIKA JA VEINIGA
10.märts kell 19:00 Pilet: 100.Muusikanaudingut pakuvad
Alen Veziko ja Jaan Sööt.
Et kontsert tõeliselt hubane ja
mõnus oleks, on kohad laudades ja piletihinna sees pokaal
veini.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
VILTIMISE TÖÖTUBA
23.jaanuaril Osalemine tasuta
käsitöömeister Merike Liidemaa

REIKI TUTVUSTAMINE
28.jaanuaril kell 13.15
Reikit tutvustab reikimeister
Ilme Hunt
Keila sotsiaalkeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
3.pühapäev pärast ilmumispüha
24.jaanuar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Vaimulikud õhtud
29.jaanuar kell 19.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
23.jaanuar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
23.jaanuar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Eesti meistrivõistlused saalihokis
24.jaanuar

23.jaanuar
15.00
17.15

Automaailm/fatpipe –
Sparta Spordiselts - meistriliiga
Aegna Ajee – Boomerang
II-liiga

13.00
15.30
17.45

Sparta Spordiselts – Tartu naised
Sparta Soprdiselts –
Eesti Maaülikool Sk - meistriliiga
Keila SHK – Exide Team/ Fatpipe
II-Liiga

Mängud toimuvad Keila tervisekeskuses

Palju õnne!

Sündinud

27. 12. 2009 Jakob Kivi
07.01. 2010 Ander Mändmets

Avaldame sügavat kaastunnet
Mallor Martinsonile kalli ema

Avaldame kaastunnet
Mallor`ile, Maire`le, Gerli`le ja
Kevin`ile kalli

Ivvi
Martinsoni

Ivvi
Martinson`i

Perek. Valend, perek. Piik

Mälestavad Tiina, Martin,
Andreas ja Triin.

surma puhul.

kaotuse puhul.

24. jaanuaril Keila Suusasõit.
Start kell 12.00 Keila terviseradadel.
Aprillis 300m ujumine Keila tervisekeskuses.
13. juunil Keila Rattasõit
31.juulil Keila poolmaraton.
Septembris rulluisutamine ja
rullsuusatamine.
www.spordiklubivask.weebly.com

Kallis Hilja.
Meie kaastunne

EMA

surma puhul.
„Signe vahva vahetus“

Kuulutused
ne E-R 09:00-17:00) E-mail: ruumimeeter3@hot.ee

kinnisvara
Vahetada 1 toaline korter (34
m2), Vasara tänaval , 2 toalise
korteri vastu Keilas. Rohkem informatsiooni meili või telefoni
teel.
Müüa kahetoaline korter Keilas, helistada 56711871

müük
Müüa
51947042

TÖÖ
Otsime lapsehoidjat paar korda nädalas meie kodus Keilas.
Otsime noort ja rõõmsameelset
lapsehoidjat!
mariliskalkina@
gmail.com

Teenus
küttepuid.

Tel.

Küttepuud hinnad alates 410.kr/rm (toores) ja 550.-kr/rm(kuiv)
Hind koos veoga alates 4.5rm.
Samas transport teenus väikse
kalluriga (kv 2t) .Pakume ka tasuta metsandusliku konsultatsiooni
tel 5106728
Keilas müüa tiibeti mastiﬁ kutsikad. Vanemad suured, jõulised,
head valvekoerad. Värvus must
kuldsega. Loovutamine kahe kuuselt, kiibistatult ja vaktsineeritult
koos EKL tõutunnistuse ja EU
lemmikloomapassiga.
Telefon
5287714; 6780899 või kirjutage
kennelskylit@gmail.com
Müüa turbabriketti, hind 2160.alus 950kg (Sangla), puitbriketti
hinnaga 2220.- tonn. Soovi korral
ka väiksemad kogused. Transport
Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel: 53593615.

Keila Pikamaasari alustab suusasõiduga
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Küttepuude müük: Saetud ,lõhutud toores hall lepp 410 eek/
ruum; sanglepp 440 eek/ruum
ja metsakuiv okaspuu 450 eek/
ruum. Kuiv lepp ja kask alates 27
eek/40l võrk. Tel:5033119 (tellimi-

Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel.
58033448
Annan eratunde ja konsultatsioone füüsikas ja matemaatikas
põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Tel. 58042162, 6574130.
52aastane mees vajab tööd,
ei suitseta, ega tarbi alkoholi. Tegelenud 15 aastat üldehituse ja siseviimistlusega. Lahtiste kätega,
võib pakkuda ka muid töid. Infot
saab tel. 5139348.
Kvaliﬁtseeritud
pottsepp,
korstnapühkija pakub ehitus- ja
remonditeenust küttekolletele.
Samas ka korstnapühkimisteenus. Koduleht: www.hot.e/tanel12345. Tel:56681555
Raamatupidamisteenused,
maksukonsultatsioonid.
Aastaaruanded, eelmiste perioodide
korrastamine. OÜ, MTÜ, SA, KÜ,
GA. Hinnad alates 300 kr, küsige
pakkumist! Tel. 530 24 160.

muu
Tule Keilas algavatele soome,
inglise keele kursustele alg -ja

edasij.1475EEK. Inglise keel I-VII
kl.õpilastele. Pakume soodsalt
kõiki ehitusmaterjale, soojustuseks kivi- klaasvilla, penopl.
jne. Toome tellitud kauba otse
objektile. Pööningute soojustamiseks pakume puhuriga puistevilla paigaldust. www.tarnekor.
ee Info ja reg info@tarnekor.ee
Tel.53321522, 53029454, 6781616
Keila, Paldiski mnt.21.
B-kat autojuhikursuse lõppastmekoolitus (libedasõit, plats
Keilas). Info ja registreerumine
www.kaja.ee tel 678 00 60 KAJA
Koolitus.
Veoautojuhikursus C- ja CEkat bussijuhikursus D1-kat teooriatund esmaspäeval, 25.jaanuaril 2010 kell 18:00. Võimalik veel
grupiga liituda. Info ja registreerumine www.kaja.ee tel 678 00
60 KAJA Koolitus.
Veoauto- (bussi)juhtide ametikoolitus (õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus 29. jaanuaril
2010 kell 18:00 Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee tel 678 00 60
KAJA Koolitus.
Organismi ülduuringud ja teraapia, massaaž, põletikuliste ja
valuliste kohtade raviks moksa
lamp (sobilik liigestele jne), organismi puhastamine jääkainetest,
kõrvaküünlad, reiki , teisipäeviti
eelregistreerimisel kaaniravi. Uudis: seljavenituspink (aitab nihkunud lülid, liigesed ja kõõlused taas
paika)!
Keila Tervisekeskuses Mini-SPAs
alternatiivteraapia kabinetis. Info
tel 5333 0299 Merike

Keila linna Pensionäride Ühenduse aruande-valimiskoosolek toimub
30.jaanuaril 2010.a kell 12.00 Keila kultuurikeskuses. Ootame rohket
ja aktiivset osavõttu. Arutame läbi Teie ettepanekud edaspidiste koosviibimiste ja väljasõitude kohta. Uute liikmete vastuvõtmine ja liikmemaksude kogumine alates kella 11.00-st samas.
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KEHA Spordikool avab
suusatreeningute hooja!

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

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL
PROTTEN
MÜÜGIL
KEVAD
- SUVI 2008

23.jaanuaril avatakse Keilas

LIISI LEIVAKODA
Asukoht: Haapsalu mnt. 31
(sissepääs rongijaama poolt)

Värsked leivad, sepikud, saiad, pirukad, koogid, küpsised, jm.
Oleme avatud: E-R 8.00-18.00 / L-P 9.00-15.00

OSTA PAGARITOOTED PAGARILT!

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
ALATES JAANUARIST
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ALLAHINDLUSED
KUNI
-50%
ERFO Saksamaalt - uued
mudelid

MANTLID -30%
UUS VALIK
KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
KÕIK
NAISTE MUSTAD
TÄIENENUDJA
VALIK
LÕHNASID
SEELIKUD
PÜKSID
-20%
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED
KLIENDIKAARDISaksamaalt
OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST
OLETE
OODATUD!

KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
SOODUSTUSED
OLETE
OODATUD!
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

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

Kõik
näohooldused

-30% (Darphin)

Jaanuaris ja Veebruaris

Kunstripsmete
paigaldus 475.-,
hooldus 250 - 300.-

Tule pea oma
tähtpäev meil!

www.evely.ee
Tel: 6572264

Oodatud on kõik noored
suusaspordihuvilised,
kui ka alustajad
Treeninguid juhendab
Priit Idarand
Täiendav info: 53 490 341
Kuutasu: 300 EEK

teated

Evely Juuksurisalong
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!

Esimene treening toimub
pühapäeval, 24.jaanuaril
kell 17.00
Koguneme Tankimäel,
Terviseradade alguskohas

Peolaudadelt -10%

tel.6713399
www.maeru.ee

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.
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