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Keila Kooli
õpilasi saatis edu
Keila Kooli õpilased olid
edukad nii Eesti õpilasetlejate konkursi kui
üleriigilise emakeeleolümpiaadi Harjumaa voorus.
Mõlemal mõõduvõtmisel
saavutasid Keila õpilased
oma vanuserühmas esimese koha.

lk 3
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Kuritegevuse tase Keilas on madal
Politsei statistikale tuginedes kuulub Keila
linn Harjumaa viie turvalisema omavalitsuse hulka.

ole ühtki valdavat kuriteoliiki.
Üheskoos on õnnestunud kurikaelu eemale hoida.“

gi hea: „Tagantpoolt viies on
väga hea koht, võib rahulikult
öelda, et kuritegevuse tase
Keilas ei ole kõrge. Rahul on
politsei eeskätt sellega, et nii
kuri- kui väärtegude arv on
aasta-aastalt vähenenud. Loomulikult on iga toimepandud
kuritegu kuriteo ohvriks langenud inimesele suur tragöödia ning politsei teeb kõik, et
iga õigusrikkumist ennetada ja
avastada, kuid numbrite põhjal
saab siiski öelda, et Keilas ei

Kuritegusid oli pea 50 võrra
vähem
Kokku registreeriti Keilas
2009. aastal 196 kuritegu, mis
on 47 võrra vähem kui eelneval aastal. Samuti on ca 50%
võrra vähenenud väärtegude
arv. Väärtegude alla kuuluvad
sellised sündmused nagu avaliku korra rikkumine, alkoholi
tarbimine avalikus kohas, korrarikkumine, solvamine, samuti liiklusväärteod.
Registreeritud kuritegudest

Kui keskmiselt pandi Harju
maakonnas 2009. aastal toime
437 kuritegu 10 000 inimese
kohta, siis Keilas on sama suhtarv 209. Vähem kuritegusid
10 000 elaniku kohta registreeriti Loksa linnas (163), Saue
linnas (167), Kuusalu vallas
(185) ja Raasiku vallas (187).
Keila Lehele eelmise aasta
statistikast ülevaate andnud,
ise samuti Keilas elava politseileitnandi Kaido Saarniidu
sõnul on olukord Keilas üsna-

sport

moodustasid valdava osa varavastased kuriteod, enamus
neist vargused, kuid oli ka 4
röövimist ehk väevõimuga millegi äravõtmist. Kaido Saarniit:
„Kuigi varavastaste kuritegude
arv on aastaga vähenenud ning
vähenenud on ka vargused eluruumidest, on arenguruumi
väiksemate kuritegude osas.
Nimelt võiks olla praktiliselt
olematu selliste varguste arv,
mille puhul on tegemist inimese enda lohakusega. Teatud
kuriteod – autosse sissemurdmine, jalgrattavargus jms – on
sellised, mida tihti saavad inimesed veidi ettevaatlikumad ja

sport

Mida toob 2010.
aasta jalgpallis?
lk 6

hoolikamad olles ennetada.“
Varavastastele kuritegudele järgnesid arvult liikluskuriteod, millest suurema osa
moodustasid joobes juhid. Isikuvastaseid kuritegusid pandi
toime 19, need puudatavad
valdavalt kehalist väärkohtlemist – perevägivalda ning
omavahelist suheteklaarimist.
Liiklusõnnetusi
toimus
Keilas eelmisel aastal 21, neis
sai vigastada 3 inimest. Kaido
Saarniit: „On hea näha, et viimase 4 aasta jooksul pole Keilas liikluses hukkunud ükski
inimene.“

Keilakad
püüavad talviste
kinnisvara
hooldustöödega
ise toime tulla
Külm ja lumi tekitavad
elamute juures mitmeid
muresid. Enamus keilakaid
on lume ja külmaga ise
võitlusse asunud.

lk 5
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Sisekergejõustiku
hooaeg on alanud
edukalt
lk 5
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Iga otsusega kaasneb
vastutus
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lugeja kirjutab

Verstapost parema hariduse poole
erki fels

Iga otsusega kaasnevad mingid tagajärjed. Nende tagajärgedega tuleb arvestada. Näide igapäevaelust. Kui ma
otsustan lipsata üle ristmiku ajal, kui fooris põleb ükskõik
kas tumekollane, roosa või helepunane tuli, siis ma ei saa
pärast sõimata teisest suunast tulnud juhti, kes mulle ette
jääb. Samuti ei saa ma teha solvunud nägu, nagu tema
oleks mind kuidagi kehva olukorda pannud. Ma ikka ise
tegin seda endale.
On palju inimesi, kes tahaks otsustada. Oma elu üle, oma
töö üle, oma laste üle, oma ülemuste üle, oma linna üle,
oma riigi üle. Ehk tahaks nii mõnigi veelgi suuremaid otsuseid teha, kuid õnneks enamasti sellised isikud õnnestub
ohutuks teha. Kahjuks vastutada tahab palju väiksem hulk
inimesi. Tööpuuduses on süüdi riik, madalas palgas tööandja, lapse halvas hindes õpetaja, üle jõu käivas laenus
pank ja liigsuures eluasemes arendaja.
Iga täiskasvanud inimene vastutab oma
otsuste eest ikka ise. Ning kui ei taha vastutada, siis ei peaks ka otsustama.

Doris matteus
doris@keila.ee

LINNAKODANIK

Mihhail Lotman esitas Ööülikoolis mõtte, et ühe viisina,
kuidas õppimishuvi edendada,
võiks kaaluda õppimise ära
keelamist. Keelatud vili olevat
magus; siis riskiksid paljud kas
või karistuse hinnaga, et teada
saada seda, mida neile praegu
koolis jõuga peale üritatakse
suruda. Oh, oleks see alles haridusreform!
Haridusministeeriumi reformikava on konservatiivsem,
ent tekitanud palju tagasisidet.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse menetlemine Riigikogus
alles käib, kuid õppekavad on
valitsus vastu võtnud, need
jõustuvad
õppeaastal
2013/2014. See teeb rõõmsaks
kõiki neid, kes pole rahul hetkel kehtiva vananenud riikliku
õppekavaga, mille alusel täidetakse õpilasi faktiteadmistega
kui tühje anumaid.
Kui muutub elu, peab muutuma ka kool. Lugedes uusi
õppekavasid, läheb süda soojaks: lõpuks ometi! Püüd kaasaskäia msn-i ja youtube’i
põlvkonnaga eeldabki uusi
metoodilisi lahendusi, valikaineid ja rõhuasetuste ümberpaigutust õppekavades ning
koolides. Tähtis on, et normaalsete ja kultuursete inimeste kasvatamisel ja õpetamisel ei saaks õppekava
loometööd takistavaks elemendiks. Praegune riiklik õppekava on pigem segava kui
soodustava mõjuga. Ülo Vooglaid on avaldanud arvamust, et
„riikliku õppekava järgi korraldatud õpe on elukauge ja jäik
ning sedavõrd üle paisutatud

formaalse materjaliga, et õpilastel saab kujuneda iseseisva
mõtlemise soov, julgus ja võime vaid õppekavast olulise
hälbimise korral.“
Mida head toovad kaasa
uued õppekavad? Märksõnadesse pannes: ainemahu üldise
vähenemise, matemaatika eksami, valikkursused (näiteks
uurimustöö alused), senisest
sisulisema tagasiside nõude,
käitumis- ja hoolsushinde kaotamise, uued materjalid ja õpikud. Puudujäägid Õhtumaa
kultuuriajaloo
teadmistes
kompenseerib lõpuks ometi
usundiõpetus. On püütud vastata küsimusele, kelle ja kas
üldse kellegi hooleks jääb õpetamise kõrval ka kasvatamine.
On pööratud tähelepanu tõsiasjale, et ebamõistlikult suur
ainemaht tekitab õpilastes
kroonilist väsimust ja tüdimust.
Tüdimus õppimisest on
kõige halvem, mida kool võib
„saavutada“. Praegune trend
näitab kahjuks kulgu õppimiselt õppimise mängimisele,
õppimiselt lihtsalt kooliskäimisele, loovuselt plaanitäitmisele. Kui olin veel Keila Gümnaasiumi õpilane, lugesin
kooli koridoris raamatut. Üks
klassikaaslane teatas mulle, et
teen tühja tööd, kuna too raamat ei olnud kohustusliku kirjanduse nimekirjas. See seik
on kurb plaanitäitmise näide:
mis jääb plaanist välja, loetakse ebaoluliseks.
Viga ei ole õpetajates, viga
– kui nii võib öelda – on põlvkonnas, veel täpsemalt tingimustes, mis uut põlvkonda
ümbritsevad. Internet, virtuaalmaailm,
libakultuurid,

Kas 65-aastased ja vanemad keilakad peavad Tallinna ühistranspordis pileti ostma?
Eike Käsi, Keila abilinnapea: Pensionäride
ühenduse koosolekul lubasin järele kontrollida ja lehe kaudu teada anda, et Tallinna ühistranspordis võivad 65-aastased ja vanemad
inimesed endiselt tasuta sõita, vaatamata
sellele, kus on nende elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Keila nädalaleht

inimlikkusega. See, kui õpilane teab, ei tähenda, et õpilane
saab aru või oskab. Aga kui
õpilane teab, peab talle panema viie. Ülepaisutatud faktiõpe ei anna enam aru, et fakte
ja teadmisi ei õpita faktide ja
teadmiste enda pärast, vaid
eelkõige mõistmise ja arusaamise pärast.
Nende küsimuste lahendamisel on uus õppekava mitte
küll ideaalne, ent siiski julge
samm edasi. See on justkui
verstapost parema hariduse
poole. Kui tahame ka kohale
jõuda – areneda teadmistekesksest ühiskonnast inimkeskse ühiskonnani –, siis tuleb olla valmis esmapilgul niigi
hästi toimiva haridussüsteemi
kaasajastamiseks. Seda nõuab
meilt muutuv maailm ja mitmeksistuv elu.

ainult üks küsimus

Nädal piltides

Linnapea Tanel Mõistus võttis teisipäeval
vastu 19 Cals Collage vahetusõpilast

igapäevane labasuse eksponeerimine kolletuvas meedias, alkoholi, tubaka ja tarbimise
kultus on suutnud tagaplaanile tõrjuda oskuse ja vajaduse
nautida puhast kultuuri: elukestev õpe, lugemine, kunst,
teater, loometöö, sportimine.
Elukestev õpe kui kultuurse
inimese elustiil on jäänud nukralt varju: laialt levinud mõte,
et õppimine piirdub kooliga,
on hirmutekitav.
Ehkki uus põlvkond iseseisvub kiiremini ja teadmiste hulga poolest edastavad lapsed
tavaliselt lapsevanemaid, ei
prevaleeri teadmiste kvantiteet
teadmiste kvaliteedi üle. Praegune süsteem soosib teadmiste hulka, ent mitte teadmiste
sünteesi, süsteemsust, arusaamist, oskusi ega tarkuse üht
peamist tunnust – võimet siduda oma teadmised-oskused

Foto: valdur vacht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kas Keila linnaliinibuss peatub ka graafikus mitte kirjas
olevates peatustes?
Kuigi graaﬁkusse ei ole kõik peatused märgitud, peatub linnaliini buss siiski kõikides marsruudile jäävates peatustes.
Seega, kui tahta bussi astuda graaﬁkus mitte kirjas olevast peatusest, tuleb
vaadata eelnevate peatuste väljumisaegasid. Apteegi juurest Mudaaugule SOS
Lasteküla juurde sõidab linnaliin mööda järgmisi tänavaid: Tallinna maantee
– Põhja tänav – Piiri tänav – Paldiski maantee. Seega, kui tahta nt Pargi peatusest Mudaaugule sõita, tuleks vaadata graaﬁkust gümnaasiumi peatuse (Põhja
tänav) aega. Sealt jõuab buss paari minutiga Paldiski maanteele.
SOS Lastekülast Rõõmu juurde sõidab buss mööda Paldiski
maanteed otse keskväljakule
apteegi juurde ja sealt mööda
Haapsalu maanteed Rõõmu
kaubamaja peatusesse. Taaskord näiteks Pargi tänavat
tuues, peaks reisija vaatama,
mis kell buss Mudaaugult väljub
ja arvestama paariminutilise sõiduajaga.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keilakad püüavad külmast tingitud
probleemidega ise toime tulla

Suures koguses alla sadanud lumi on katnud katused paksu vaibaga, käre pakane
kasvatab jääpurikaid ja külmutab kinni
veetorusid. Kui pealinnas on töömeestel käes kiired ajad, järjekorrad veninud
mitmepäevaseks ja torusid käiakse üles
sulatamas isegi öösiti, on Keilas olukord
hoopis teine.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keilas kinnisvarahooldusteenust pakkuva OÜ Varahoolduse juhataja Algis Viin selgitas,
et töid küll on käidud tegemas,
kuid tellimusi on vähe. „Osad
elanikud otsustavad teenuse
pealinnast tellida, teised jälle
vaatavad probleemist mööda
või üritavad oma jõuga hakkama saada,“ ütles Viin.
Probleemist mööda vaatamine aga lahendust ei too.
Jääpurikad majade katuste
harjadel ei kujuta ohtu vaid
mööduvale jalakäijale, vaid ka
majale. Purikas võib lõhkuda
katust ja ka selle juures olevat
seina.
Kui jääpurikad on kõigile
nähtavad, siis katustel oleva-

le lumele tihti tähelepanu ei
pöörata. Algis Viin: „Inimesed
ei arvesta sellega, et kui lund
katustelt ära ei aja, muutub
soojemate ilmadega lumi raskeks. Selle kõige karmimaks
tagajärjeks on katuse sissekukkumine. Inimesed ei oska lumekuhja riski hinnata ja enamasti oodatakse, millal sulaks
läheb.“
Enim püütakse oma jõududega hakkama saada külmunud veetorude sulatamisel.
Selle aasta jooksul toimunud
põlengud Harjumaal on Põhja- Eesti päästekeskuse avalike
suhete büroo pressiesindaja
Helen Kuuseoja sõnul olnud
mitmel korral põhjustatud
lahtise tulega veetorude sulatamisest. Majadel, mil on torude jäätumine tavaline, soo-

nõuanded

vitatakse vesi kraanist väikse
nirena jooksma jätta. See tuleb
odavam, kui pärast torusid
sulatama hakata. Juba jäätunud torude ülessoojendamisel
tuleks lahtise tule asemel kasutada soojakaableid või soojapuhurit.
Tähelepanu tuleb pöörata ka

kütteseadmetele. Jaanuarikuus
oli Keilas ja selle lähedal kolm
suuremat eluhoone põlengut,
millest kaks põhjustatud hooletust kütteseadme kasutamisest. Näiteks süttis ühes Harjumaa majas sein, kuna õiget
vahejuppi kütteseadmes asendas vihmaveetoru.

Keila lehe toimetusele helistas murelik linnakodanik, kes
märkas Ülesõidu tänaval Koidu ja Eha tänava vahelisel alal
ühe eramaja korstnast leeke välja ulatumas. Arvatavasti oli
tegemist tahma põlemisega.
Kuna konkreetset maja ei jõutud tuvastada, palume kõigil
mainitud piirkonna majaomanikel korstnad üle kontrollida.

Küttes peab majaomanik silmas pidama:
• Et tema kamin, ahi või
katel oleks õigesti ehitatud ja et korsten oleks
ikka tuleohutult paigaldatud. Selleks tuleks kütteseadmete ehitamine ja
paigaldamine usaldada
vaid kogenud spetsialisti
hoolde;
• milline on tema kütteseadme võimsus, et ei
köetaks üle;
• et ei tohi kasutada amortiseerunud kütteseadet
(et kusagilt suitsu sisse
ei ajaks ja et lõõrides,
pliidis, soemüüris, ahjus
ega korstnas poleks pragusid);
• et kamina, ahju ja katla
ukseesine põrandakattematerjal peab olema
tulekindel;
• et kortsnaid tuleb pühkida vähemalt ühel korral
aastas (aastaringsel kütmisel isegi kaks korda).

uudis

Külmad ilmad häirivad ühissõidukite liiklust
Enim tehnilisi probleeme on tekkinud tavaliselt kindlana sõitvatel elektrirongidel,
mis on sel talvel mitmel korral pidanud
depoosse jääma.
KADI KROON

KROON@KEILA.EE

Tihti on käigust ära jäänud
hommikuse tipptunni rongid ja viivitused on tekkinud
ka õhtuti. AS Elektriraudtee
turunudusjuhi Tiiu Tammoja sõnul on paari viimase kuu
häired põhjustatud väga keerulistest teeoludest.
Heas korras raudtee peab

elektrirongidele ning kõikidele
teistele rongidele tagama AS
EVR Infra. „Teele on sadanud
rekordiline kogus lund ning
raudteed ei olnud puhastatud,“
selgtab Tiiu Tammoja. „Sellest
tulenevalt tekkisid esmased
probleemid pöörangutega, mis
hakkasid sellise lumekoguse
juures streikima. Kuivõrd lund
teelt ära ei olnud lükatud, siis
rongid pidid ise enesele lumes

teed rajama ning selletõttu
kogunes lumi elektrirongide
pöördvankritele ja vaguni all
asetsevatele elektriseadmetele.
Kogunenud lumi, jää ja niiskus
põhjustavad aga rongide tehnilisi probleeme.“
„Elektriraudtee
tegeleb
igapäevaselt lumest põhjustatud probleemidega, puhastab
ronge lumest, vahetab välja
komponente ja teeb tavapärasest suuremas mahus rongide
hooldust, ütles Tiiu Tammoja.
„Kahjuks ei õnnestu siiski kõiki probleeme ennetada.“ Erakorraliste muudatuste puhul
jõuab info esimesel võimalusel

kodulehele www.elektriraudtee.ee. Reisija, kes juba platvormil rongi ootab, saab kõige
kiiremat infot rongiliikluse
kohta rongiinfo lühinumbrilt
1447.
Külmad ilmad põhjustavad
peavalu ka bussiliikluses. AS
Samat logistik Rando Sepp:
“Kui bussi tehniline rike avastatakse Sakus asuvas garaazis,
asendatakse sõiduk kohe teisega.” Reservbussidest AS-il
Samat Rando Sepa sõnul puudust ei tule.
Keila linnaliinibussiga on
aga natuke keerulisemad lood,
kuna buss pargib Keilas. Õn-

neks ei ole Saku Keilast kaugel
ja asendusbussi jõuab suhteliselt kiiresti organiseerida,“
kinnitas Rando Sepp. „Olles
pikka aega ühistranspordi
valdkonnas tööl, peab kahjuks
tõdema, et vahetult tehnikaga
seotud alal ei sõltu kõik teenusepakkujast. Meie tähtsaimaks
ülesandeks on parandada ja
tõhustada transpordivahendite
ennetavat remonti, kuid sellele
vaatamata võib esineda ettenägematuid olukordi.“
Kõige operatiivsemat infot
AS-i Samat bussiliikluse kohta
saab telefonidelt 6 779 663 või
55 43 106.

Killukesi teistest omavalitsustest
Tallinna külje alla kavandatakse enneolematut hüdroelektrijaama
Tuuleenergia ja kaevandamise ettevõtjatele kuuluv
osaühing Energiasalv alustas ettevalmistusi Jõelähtme
valda mitmesaja meetri sügavusele graniidikihi sisse kuni
500-megavatise võimsusega
pump-hüdroelektrijaama ehitamiseks.
Töid tahetakse alustada
juba järgmisel aastal.
Hüdroelektrijaamale kae-

vandatakse rohkem kui 200
meetri sügavusele kaks hiiglaslikku eri tasapindadel asuvat veehoidlat, kuhu pumbatakse mere- või sademevesi.
Kui elektri hind börsil on
kõrge, lastakse vesi elektri
tootmiseks ühendustoru kaudu ülemisest hoidlast läbi turbiini alumisse.
Odava hinnaga elektrit kasutatakse vee esimesse hoidlasse tagasi pumpamiseks.
Epl

Saue vallas käivitub masu
vastane programm „Masuurikas”
Et aidata pimedal talveajal
ja jätkuva majandussurutise
tingimustes inimestel säilitada positiivset mõtlemist käivitatakse Laagri Veskitammi
kultuurikeskuses loengusari
„Masuurikas“. Loengusarjast
on inimestel võimalik ammutada uusi mõtteid ning leida
endas avastamata oskusi ja
väärtusi. Lisaks loengutele
hakkavad kultuurimaja näitus-

tesaalis regulaarselt toimuma
näitused. Esimesel näitusel
eksponeeritakse Alari Kivisaare loodusfotosid. Esimese
loengu pidas Peep Vain.
Sauevald.ee
Nordecon Infra sõlmis kaheksaks aastaks teehoolduslepingu Keila piirkonnas
Nordecon Infra AS sõlmis Põhja Regionaalse Maanteeametiga lepingu Harju maakonna
Keila
teemeistripiirkonna
riigimaanteede aastaringseks

hooldamiseks alates 1. veebruarist 2010 kuni 31. jaanuarini 2018. Leping hõlmab 700
kilomeetri ulatuses riigimaanteede aastaringset hooldamist. Ettevõtte kohuseks on
tee ja teekaitsevööndi hooldamine, säilitusremondi teostamine, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis
on seotud tee korrashoiuga.
Nordecon Infra AS hooldab
Eestis praegu kokku ligikaudu
2 100 kilomeetri ulatuses riigimaanteid.
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Lühidalt
Heinri Teesalu on oma
vanuserühma Harjumaa
parim etleja
Kolmapäeval, 27. jaanuaril toimus Jüri Gümnaasiumis Eesti
XVII õpilasetlejate riigikonkursi
Harjumaa voor. 4.-6. klasside
vanuserühmas sai esikoha Keila Kooli õpilane Heinri Teesalu.
Heinri juhendaja on õpetaja Katrin Veelmaa.
Lugemisaastal
toimunud
etlemiskonkursil osalejad olid
pärit 12 Harjumaa koolist: Jüri
Gümnaasium, Kallavere Keskkool, Kehra Gümnaasium, Keila
Kool, Kose Gümnaasium, Kuusalu Keskkool, Loksa I Keskkool,
Ruila Põhikool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Paldiski Gümnaasium, Turba Gümnaasium
ja Viimsi Kool. Kokku esines 27
noort etlejat.
Iga vanuseastme parim pääses Harjumaad esindama vabariiklikule konkursile.

Kaheksandate klasside
parim emakeeletundja
Harjumaal on Merli Jõemaa
Laupäeval, 23. jaanuaril toimus
Loo Koolis 25. üleriigilise emakeeleolümpiaadi „Meedia keel“
Harjumaa voor. Keila Kooli õpilane Merli Jõemaa saavutas
kaheksanda klassi õpilaste hulgas esimese koha.
Kokku osales 106 õpilast ja
esindatud oli 22 kooli.

Keila lionsid korraldasid
järjekorras üheksanda
veepäeva
Alates Keila Tervisekeskuse valmimisest on Keila Lions klubi
iga aasta alguses korraldanud
pereüritusena veepäeva, kus
nii väiksematel kui suurtel on
võimalus võistelda lõbusatel
spordialadel.
Jõudu prooviti vesikorvpallis, madratsitega ujumises,
sukeldumises, liutorust kiirlaskumises jm. veealadel, kus
sportlik ettevalmistus ei ole
kõige tähtsam. Kuna Eestis tegutseb ligikaudu 60 lions klubi,
siis alati on külalisteks olnud
ka naaberklubid. Seekordsel
veepäeval võitsid vesikorvpalli
võistlused ära külalised Turba
Lions klubist.
Kuna Lions klubi eesmärk
on heategevus, siis selleaastasele veepäevale olid kutsutud
osalema ja võistlema ka SOS
lasteküla lapsed ja pered Keila
suurperede ühendusest. Kõik
osalejad olid nõus, et lumerohkele talvele ja külmale ilmale
vahelduseks, on tegelikult ka
veealadega päris mõnus tegeleda.
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venekeelne veerg

Head mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmed ja aruandlusega
tegelejad!
Käesolevast aastast tuleb kõik majandusaasta
aruanded esitada Äriregistrile ning elektroonselt. Seoses sellega kutsume teid osalema
TASUTA seminaril:

Kuidas saab Keila linnas
ühendust politseiga
Politseisse helistamiseks on
üle Eesti kõige lihtsam, operatiivsem ja tasuta võimalus
- valida laua- või mobiiltelefonilt 110. Sellel telefonil vastab
Teile Põhja Politseiprefektuuri
juhtimiskeskus, juhul kui Te
asute helistamise hetkel Keila
linna territooriumil. Kui asute
väljaspool Harjumaad, vastab
antud telefonil kohaliku politsei korrapidaja ning vajadusel ühendab Teid vajaliku
politseinikuga. Korrapidajale
rääkige ära oma mure. Seejärel korrapidaja ühendab Teid
kohaliku konstaabliga, saadab
sündmuskohale patrulli või
operatiivgrupi vms.
110 telefoninumber töötab
operatiivselt ööpäevaringselt.
110 on operatiivtelefon, mis
on ette nähtud operatiivkõnedeks.
Keila linna teenindavad
ülemkonstaabel Madis Melzar
ja vanemkonstaabel Annika
Pedosk. Konstaabliga saab
ühendust telefonil 612 4591
(Madis Melzar) või 612 4592
(Annika Pedosk). Numbrile

612 4590 võite saata ka ööpäevaringselt faksi. Iga esmaspäev
kell 10.00-12.00 võtab konstaabel vastu Keila konstaablijaoskonnas, mis asub Keila
linnas Keskväljak 13.
Alaealistega seotud probleemides
teenindab
Keila
linna noorsootalituse vanemkonstaabel Helen Saliste, kes
asub samuti Keila konstaablijaoskonnas. Vastuvõtu saab
noorsoopolitseinikuga kokku
leppida vastavalt vajadusele
telefonil 612 4595.
Lauatelefonidele helistades
tuleb arvestada, et nii konstaablid kui noorsoopolitseinikud töötavad suure osa ajast
kontoritest väljas ning kiire
probleemiga saab ikkagi ja alati ühendust korrapidaja kaudu
telefonil 110, kes siis kas võtab vastu teate, mille edastab
konstaablile või noorsoopolitseinikule, ühendab konstaabliga või saadab kohale patrulli,
operatiivgrupi jne.
Palun teavitada politseid
koheselt igast õiguserikkumisest ööpäev läbi telefonil 110.

„2009. aasta majandusaasta
aruande esitamine Äriregistrile“
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas
Endla tn 59, Tallinn)
17. veebruaril 2010,
algusega kell 10.00 (venekeelne)
11. märtsil 2010, algusega
kell 10.00 (eestikeelne)
Ajakava:
10.00–11.45 Äriregistrile elektrooniline majandusaasta aruande esitamine
11.45 – 12.15 Paus
12.15 – 14.00 ID kaardi kasutamine
Seminarid toimuvad Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja,
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) ning
BCS Koolituse koostöös. Lektorid on BCS Koolituse koolitajad.
Vajalik on kindlasti eelregistreerumine, mida
saab teha kuni 12. veebruarini kas meili teel
mariliis@heak.ee või tel 656 6641.
Loe seminarist lähemalt: www.heak.ee
Seminari toetab

Krimiuudised

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
21 sündmust, sh 8 liikluseeskirja rikkumist, millest ühel juhul
oli juht joobes.
Raudteejaamas tabati üks isik,
kes oli alkoholijoobes ning
toimetati kainenema politseijaoskonda. Tuletan meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud

üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
puhkeala, vaateplatvorm, hoov,
hoone, rajatis, kino, klubi, kauplus, võimla, käimla, saun, ettevõte, elamu, elamu trepikoda,
ühissõiduk jms).
Kui te näete linnas magavat
või tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, siis palun koheselt helistada 110 või Securitase
numbril 1660, sest ilmad on
kohati väga külmad ning magavatel isikutel võib tekkida
alajahtumine.
19. jaanuaril murti Koidu tn sõidukil ukselink, lõhuti lukusüdamik ja varastati suunatuli.
19. jaanuaril lõhuti Noortekeskuses piljardilaud. Isik on kindlaks tehtud ja lubas kahju hüvitada.
22. jaanuaril varastati Keila
ühest asutusest mobiiltelefon.
Varga isik on politseile teada.
24. jaanuaril üritas alaealine
suitsu ostmisel kasutada võõ-

rast ID kaarti. Kuna võõra dokumendi kasutamine on karistatav, siis alustati alaealise suhtes
kriminaalmenetlust.
27. jaanuaril varastati Allika tn
keldriboksist 4 velge koos rehvidega.
28. jaanuaril murti ukseluku
lõhkumise teel sisse Pae tn
keldriboksi ja varastati erinevaid tööriistu.
31. jaanuaril varastati Kannikese tänaval seisvalt autolt kaks
küljepeeglit.
securitas 1660
27.01 kell 22.38 - Juhtimiskeskus teatas, et Mudaaugu
Nurmenuku tn alajaama juures
pidavat noorte seltskond alkoholi tarvitama ja prahti maha
loopima. Kohale jõudes selgus,
et isikud alkoholi ei tarvitanud
ning märkuse peale korjasid
prahi ülesse ning vabandasid.
30.01 kell 22.10 - Gümnaasiumi ukse ees auto ning noorte

seltskond oli ukse ees katuse
all. Teavitatud liiklusmärgist
sissesõidukeeld. Isikud said rikkumisest aru ning lahkusid.
30.01 kell 23.01 - Swedbanki
taga lärm - sikud korrale kutsutud, alkoholi keegi ei tarvitanud.
31.01 kell 00.12 - Rõõmu kaubamaja taga auto tegi libedasõitu. Korrale kutsutud ning
palutud parklates mitte libedasõitu teha. Isikud said rikkumisest aru ning lahkusid.
01.02 kell 16.15 - Uus tn 3 ja 7
ohtlik lumi katuseräästal. Teavitatud linnavalitsust.
02.02 kell 12.15 - Põllu 1 maja
juures vanem naisterahvas
lamas lumehunnikus, olles alkoholijoobes. Isik oli teadvusel
ning sõbrad toimetasid ta minema.
02.02 kell 20.44 - Selveri parklas tegi auto libedasõitu, auto
kinni peetud ning selgitatud
liikluseeskirju. Isik võttis kuulda
ning vabandas.

Сегодня в номере
Статистика радует
Согласно статистическим
данным, предоставленным
лейтенантом полиции Кайдо Саарнийтом, уровень
безопасности жизни горожан находится на достаточно приемлемом уровне.
По этим данным, наш город относится к числу самым безопасных самоуправлений в Харьюском
уезде. Большую часть зафиксированных правонарушений составляют кражи. Следует отметить и
эффективность
установленных камер наблюдения, благодаря которым
было предотвращено значительное количество нарушений общественного
порядка. (стр. 1, 5)
Лучший знаток родного языка
В субботу, 23 января, в Лооской школе состоялась
уездный тур 25-й государственной олимпиады по
родному языку. Ученица
8-го класса Кейлаской
школы Мерли Йыэмаа заняла первое место в своей
возрастной подгруппе. Всего было 106 участников из
22 школ уезда. (стр. 3)
Лучший декламатор
В среду, 27 января, в Юриской гимназии состоялся
уездный конкурс чтецов.
Сред учащихся 4-6 классов
победителем стал ученик
Кейлаской школы Хенри
Теэсалу (учитель Катрин
Веэльмаа). Всего в конкурсе приняли участие декламаторы из 12 школ Харьюского уезда. (стр. 3)
Новый год для городских футболистов
Самое важное событие начавшегося 2010 года – это
городской кубок по футболу в зале. Уже в 8-й раз
пройдут соревнования на
призы городского футбольного клуба. Все в играх
Keila Cup 2010 примут участие почти 1000 ребят, поэтому в городе будет много
гостей, не только участников соревнований, но болельщиков. Более подробная информация на сайте
www.keilajk.ee. Начиная с
весны, планируется принимать участие в различных футбольных турнирах
в разных уголках Эстонии.
В июне на городских стадионах планируется организация 5-дневного летнего футбольного лагеря. В
августе-сентябре
будут
проводиться игры, по ито-

гам которых возможен переход из одной лиги в другую. Таким образом, год у
городских футболистов будет насыщенным и богатым на мероприятия и события. (стр. 6)
Вопрос
В газету с вопросом обратился житель города, которого интересует, будет ли
городской автобус останавливаться на остановках,
которых нет в расписании
автобуса. Автобус будет
останавливаться на всех
остановках, в том числе и
на тех, которых нет в расписании. Время прибытия
надо смотреть по предыдущим остановкам. (стр. 2)
Достижения городских
легкоатлетов
С 22 по 24 января в Ласнамяэском спортхолле состоялись республиканские соревнования по легкой
атлетике в помещении.
Среди юниоров золотую
медаль в прыжках в высоту
завоевал Микк Меэрентс,
бронзовую медаль в беге
на 60 м с новым городским
рекордом получил Мартин
Хейн. В молодежной возрастной подгруппе серебряная медаль в беге на
3000 м досталась Прийту
Аусу.
На состоявшихся 16 января
уездных соревнованиях по
легкой атлетике наши
спортсмены привезли домой 16 медалей, 8 из которых золотые. (стр. 6)

Как связаться с полицией?
Для того, чтобы позвонить
в полицию, по всей Эстонии действует короткий
бесплатный номер 110. На
этот номер можно звонить
как с настольного телефона, так и мобильного. Звонок принимает Северная
полицейская префектура,
затем, выслушав вашу проблему, вас соединят с местным констеблем. В городе
в полицию можно позвонить по следующим номерам:
612 4591 – главный констебль Мадис Мельцар
612 4592 – старший констебль Анника Педоск.
На номер 612 4590 можно
отправить факс. И каждый
понедельник с 10.00 до
12.00 время приема горожан в городском отделении полиции по адресу Кесквяьяк, 13. (стр. 4)
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Kuritegevuse tase Keilas on madal
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Väärtegudest moodustavad
enamuse liiklusväärteod
Paranenud on olukord väärtegude osas. Väärtegudest
enamuse moodustasid liiklusseaduse rikkumised, mille arv
on samuti võrreldes eelneva
aastaga vähenenud. Ainuke
väärteoliik, mille sagedus on
kasvanud, on alkoholiseaduse rikkumine. Kaido Saarniit:
„Siia alla kuulub alkoholi tarbimine avalikus kohas, samuti
ebasünnis käitumine alkoholi
mõju all. Karta on, et suurenemise tõi kaasa soe suvi. Samas on ka Keila linn koostöös
politseiga seadnud üles
hea kaamerasüsteemi,
mis muudab purjutajate ja avaliku korra
rikkujate
tabamise
kergemaks.“
Lisaks
purjutajate
tabamisele on kaameratest
Kaido Saarniidu sõnul
palju kasu olnud ka
lõhkumiste ning avaliku korra rikkumiste
tuvastamisel.
Vanemad,
jälgige
oma lapsi
Alaealised panid Keila eelmisel aastal
toime kokku 5 kuritegu, neist 1 kehaline
väärkohtlemine, 1 vargus, 1
arvutikelmus, 1 võimuesindaja
laimamine ja solvamine ning

(algus lk 1)

vastati 2009. aastal kokku 106
rikkumist. Patrull kutsuti kaamerapildi alusel kohale 108

korral, avastati 84 alaealiste
poolt toime pandud rikkumist, tuvastati 12 alaealistele
alkoholi ostjat, tabati 6 joobes
mootorsõidukijuhti, avastati 2
lõhkumist ja 2 poevargust.
Küsimusele, millega politsei rahul ei ole, vastas Saarniit:
„Ideaalne oleks, kui politseil
tööd ei oleks Keila linnas, ei
oleks õigusrikkumisi ega kuritegevust. Aga kindlasti ei
osutu see kunagi tõeks.“ Probleemiks on tema hinnangul
eeskätt vargused. „Keila on
Lääne-Harju piirkonna mõttes
suur linn ning tõmbekeskus,
aga siin on vähe naabrivalvesektoreid. Väikeses kogukonnas võiks olla vähem vargusi
eluruumist. Üheks võimalu-

seks on naabrite omavaheline
suhtlus ning täheepanelikkus,
ka selle vastu, mis toimub tänaval, naaberaedades. Samuti
tuleb hoolsamalt valvata oma
vara ning seda mitte lohakile
jätta.“
Samuti tunneb Saarniit muret alaealiste poolt toime pandud rikkumiste suure arvu üle.
„Kasvatus algab kodust. Keilas
peaks lastel ja noortel võimalusi tegevuste leidmiseks nagu
olema, on huviringid, trennid,
toimiv noortekeskus, skatepark, spordirajad. Eelkõige
peavad vanemad oma laste
tegevusega kursis olema. Alkoholi tarbimisest on pisike
samm raskemate õigusrikkumisteni.“

Camp laager Keilas.
1.september - 2009/2010 õppeaasta algas Keilas tavapäraselt ühisaktusega Keila lauluväljakul.
28.september - XII Eesti
Muuseumide festivali näituste
konkursil 28.-29. septembril
Narvas tunnistati Harjumaa
Muuseumi näitus „Eramaa?“
2-3 koha vääriliseks. Konkursi žürii hinnangul oli tegemist
parima kaasamõtlemist nõudva näitusega.
8.oktoober - MTÜ Kultuuriguru eestvedamisel avati
Kultuurikeskuses kaks fotonäitust: Anne Kanketeri “Hetked” ja Karmo Tihase ”Vaated
vasakule”.
11.oktoober - Harjumaa Aasta Õpetaja tiitli pälvinud Keila Gümnaasiumi õpetaja Heli
Iisrael, Keila Algkooli õpetaja Reet Hanni ja Keila Ühisgümnaasiumi õpetajad Alla
Garmash ja Niina Raud Ühisgümnaasiumi Rummu osakonnast võtsid tiitli vastu Estonia
teatris toimunud maavanema
korraldatud haridustöötajate
vastuvõtul.
23.oktoober - Keila Muusika-

kooli saalis oli Riine Pajusaare
õpiku „Pillid laulavad“ tutvustus.
26.oktoober - Noortekeskuse sünnipäevanädalal toimus
mitmeid põnevaid üritusi.
11.november - Muusikakooli saalis algas kontserdite sari
„Koolkonna kontserdid“, kus
saavad
esinemisvõimaluse
Keila Muusikakooli õpetajate
kasvandikud.
12.november - Karjääripäev
Keila Kultuurikeskuses. Korraldas Keila Noortekeskuse
Karjäärikohvik.
13.november - Kultuurikeskuses toimus Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festival.
23.november - Keila Koolis
algas sünnipäevanädal. Tähistati Keilas hariduse andmise
318. aastapäeva.
28.november - AX Teater tegi
Kultuurikeskuses saladuskatte
all oma esimese kontrolletenduse. Etendati A.Kivirähu
„Kuus monoloogi raha asjus“.
6.detsember - Segarahvatansturühm Keikal tähistas Kultuurikeskuses oma 30.sünnipäeva
suure tantsuetendusega.

Kultuurikronoloogia 2009
14.jaanuar - Eesti Kultuurkapitali Harju Maakonna ekspertgrupi aastapreemia määrati Anu Matteusele ja Arvo
Pihlametsale.
2.veebruar - Harju Maakonnaraamatukogu eestvedamisel
tähistati Keila Kultuurikeskuses Keila raamatukogu 90.aastapäeva sündmusega “Märksõnad Keila raamatukogu
ajaloost”.
23.veebruar - Keila Kultuurikeskuses toimunud Eesti
Vabariigi 91.aastapäevale pühendatud aktusel anti kultuuripreemia Tiiu Jalakale ja
Sirje Rannametsale. Kolmas
laureaat Helle Perens ei saanud aktusel osaleda.
28.veebruar - Kultuurikeskuses toimus mälestusüritus
„Meenutades Keila kauaaegseid kultuurikandjaid Maia
Raudseppa ja Rudolf Oja“.
2.märts - Keila Gümnaasiumi Teataja tähistas ilmumise
10.aastapäeva.
16.märts - Sotsiaalkeskuse
kangastelgedel kudumise ringi
45.sünnipäeva nädal. Soovijatel oli võimalus Keila sotsiaalkeskuses kududa endale „Mee-

ter vaipa oma kätega“.
4.aprill - Kultuurikeskuse
Naisansambel tähistas oma
tegutsemise 25. aastapäeva.
15.aprill - Keila Gümnaasiumis oli Teadustööde päev
2009.
22.aprill - Keila Kultuurikeskuses kogunes esimest korda uus
laulukoor. Keila linna kodulehe
foorumis vaid paar nädalat varem kõlanud üleskutsele vastas üle 20-ne noore lauluhuvilise. Hiljem saab koor nime
Segakoor“Noodimurdjad“.
25.aprill - 99 Keila Gümnaasiumi abiturienti kirjutasid lõpukirjandit.
25.aprill - Kultuurikeskuses
toimus konkursi Harjumaa
laululaps 2009 lõppkontsert,
kus esines ka neli Keilast pärit
lauljat.
7.mai - Keila Gümnaasiumi
õpilaste kevadkontsert toimus
Keila Uusapostlikus Kirikus.
Samas jagati omaloomingu
konkursi “Oma nägu” selle
aasta auhinnad.
9.mai - Keila Kultuurikeskuses
oli Keila Laululaps 2009 kontsert.
17.mai - Harjumaa Muuseum

Lühidalt
Keila Tervisekeskuses
toimuvad
ujumistreeningud
täiskasvanutele

1 joobes sõidukijuhtimine.
Lisaks kogunes alaealiste kontole 196 väärtegu, sh 85 alkoholiseaduse rikkumist (joobes
alaealist), 61 tubakaseaduse
rikkumist, 34 karistusseadustiku rikkumist, 10 liiklusseaduse rikkumist ja 5 narkoväärtegu.
Kaido Saarniit: „Noorsoopolitse teeb tugevat tööd. Alkoholiseaduse rikkumiste osas
aitavad politseid taas linna
kaamerad. Siiski algab kõik
kodust. Kahjuks peab aga tihti nägema seda, kuidas alkoholijoobes lapsele politseisse
järele tulnud vanemale pigem
valmistab see lõbu kui mõtlema paneb. “

Palju kasu on olnud linna
turvakaameratest
Linna turvakaamerate abil tu-

5

korraldas linnulauluhommiku.
Linnulaulu kuulati Jõepargis.
26.mai - Keila Sotsiaalkeskuses avati mais hooaega lõpetavate keskuse ringide näitus
27.mai - Kultuurikeskuses
avati Tarbekunsti kevadnäitus.
31.mai - Keila lauluväljakul
toimus maakondlik rahvatantsupidu „Merega üheshingamine” .
5.juuni - Keila Noortekeskus
korraldas Hoovikontserdi. Esinesid The Nymph, Chapter
One, Börte, PopSandals, Decode ja Koficore (Sakust).
8.juuni - Keila Noortekeskuse
juures alustas linnalaager 8-12
aastastele ja töömalev.
22.juuni - Lauluväljakul oli
Keila linna jaanituli.
3.juuli - Linnavalitsuse saalis
tutvustati Ester Paapi koostatud Keila-Barsbütteli sõprussuhete kronoloogiaraamatut.
Raamat koostati tähistamaks
Keila-Barsbütteli koostöö 15.
aastapäeva.
4.juuli – Algas laulu- ja tantsupidu. Keilast osales 17 kollektiivi 362 laulja-tantsijaga.
18.juuli - Algas 29.juulini
kestev noortevahetuse Youth

Keila Tervisekeskuses on täiskasvanutel suurepärane võimalus õppida ujuma, parandada oma ujumisoskust või
läbida suure koorumusega teeningtunde. Nimelt viib treener
Evelyn Pesur Keilas juba neljandat aastat läbi täiskasvanute ujumise rühmatreeningut.
Ujuma on oodatud nii eelneva ujumisoskuseta inimesed,
kui ka need, kes omavad varasemat treeningukogemust. Esimestes tundides tutvub treener
treenijatega ja määrab kindlaks
ujumisoskuse taseme. Edaspidi
tutvustatakse ujumisõpetuse
põhiharjutusi ja tehnikat.
Algajad õpivad vette hingamist, libisemist, pea vees
ujumist, krooli või selili ujumist
eelnevaid tehnikaid kasutades.
Edaspidi õpitakse erinevaid ujumisstiile, vee all ujumist ja hüppeid stardipukilt. Tulemusena
suudavad peale 30 ujumistundi
treenijad järjest ujuda minimaalselt 200m, mida loetakse
Eesti Ujumisliidu poolt elementaarseks ujumisoskuseks.
Edasijõudnutega harjutatakse krooli, selili, rinnuli ja liblika
ujumisstiili, stardihüppeid ja
pöördeid, korrigeeritakse käte
ja jalgade tööd ning hingamise
koordinatsiooni. Paraneb ujumisoskuse tase, treenija suudab edaspidi ise ujulas treenimise eesmärgil ujumas käia ja
kavasid koostada.
Õpitud harjutusi korratakse
hooaja jooksul mitmel korral.
Ujumisoskuse arengut jälgitakse treenija soovil nii ajalise
kontrollimise kui foto- ja videomaterjali alusel.
„Ujumisel on väga palju positiivseid mõjusid,“ julgustab
treener inimesi tundidesse
tulema. „Ujumine arendab kõhulihaseid, seljalihaseid, käte ja
jalgade ning rindkere lihaseid,
parandab liikuvust, on kasulik
südamele ja veresoonkonnale
ning põletab rohkesti kaloreid.
Vees on ka lihtsam liigutusi
kontrollida ja koormus liigestele on väiksem.“
Täiskasvanute ujumise rühmatreening toimub alates sügisest kuni kevadeni, kuid liituda
võib ka keset hooaega. Trenni
võib tulla lihtsalt ujumaõppimiseks või tehnika parandamiseks
ning seejärel jätkata iseseisvalt
kasutades tundides õpitud kavasid.
2010. a esimesel poolaastal
toimuvad tunnid teispäeval ja
neljapäeval 19.00-19.45. Lisainformatsiooni saab treener
Evelyn Pesurilt tööpäevadel
10.00-17.00 telefonilt 51 99
2921.
Reklaamtekst
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Mida ilusat toob aasta
Kergejõustiku sisehooaeg on
2010 Keila jalgpalluritele? olnud Keila noortele edukas

Lõppenud 2009.
aasta tõi kuhjaga
positiivset! Kevadel
lõpetati Keila Terviseradadel naturaalmurukattega
väljaku ehitustööd
ja juunist haljendas
seal roheline muru.

tiia tamsalu, sirje tasso
KEILA KOOL

TARGO KALDOJA

Möödunud aasta Eesti
Noorte Meistrivõistlustel võitsid Keila JK A-klassi noored
(poisid vanuses 15-18) klubi
ajaloos esimesed medalid – algatuseks pronksikarva. Augustis, Eesti taasiseseisvuspäeval
korraldasime perepäeva, mida
külastas hinnanguliselt 300 –
400 inimest – pole paha!
Alanud aasta alguse tähtsaim sündmus meie jaoks on
loomulikult kodune Keila Cup
2010 saalijalgpallis. Iga-aastane jalgpalliturniir Keila JK
auhindadele toimub sel aastal
juba 8. korda. Jaanuaris – veebruaris toimub Keila Tervisekeskuses noortele kokku 6 turniiri. Kõik Keila JK võistkonnad,
alates meie kõige noorematest,
2003/2004 sündinud poistest,
kuni kõige vanemateni (1992
– 1994), kutsuvad külla 7-9
võistkonda ja teevad isekeskis selgeks oma vanusegrupi
tugevaima. Kokku saab Keila
Cup´il mängurõõmu nautida
üle 1000 noore ja linna külastab mitusada lapsevanemast
pealtvaatajat. Esimesed turniirid said teoks juba eelmisel laupäeval ning pühapäeval (30. ja
31. jaanuaril) ja jätkuvad mängudega käesoleval ja järgmisel
nädalavahetusel (6. ja 7., ning
13. ja 14. veebruaril). Täpsem
info: www.keilajk.ee
Hooaeg tuleb töine
Märtsis – aprillis valmistume
välishooajaks. Toimuvad treeningud ja kontrollkohtumised.
Osaleme erinevatel turniiridel
üle Eesti.
Aprillis - mais algaval hooajal läheb sel aastal Keila linna au kaitsma 6 võistkonda.
1999/2000, 2001/2002 ja

foto: TARGO KALDOJA

2003/2004 sündinud poisid
osalevad Eesti Meistrivõistlustel oma vanuseklassi tsooniturniiridel, kus peamiseks
eesmärgiks on kogemuste ammutamine ja mänguoskuste
arendamine tõsises võistlusolukorras. 1995/1996 poisid
mängivad Eesti MV B2 vanusegrupi II liigas. Hooaja eesmärgiks on tõusmine tase kõrgemale - esiliigasse.
1991/1994 poiste võistkond mängib Eesti MV A vanusegrupi I liigas – eesmärgiks
on korrata möödunud hooaja
saavutust ja võita taas Eesti
MV medal. Miks mitte seekord
hõbe või kuld - potentsiaal selleks on olemas.
Täiskasvanute Keila linna
esindusvõistkond, mille tuumiku moodustavad 1989/1990
noormehed ja A-klassi poisid, osaleb Eesti MV III-liiga
idatsoonis. Meeskonna peamiseks eesmärgiks on ka sel
hooajal säilitada koht III liigas.
Mullu tuldi sellega edukalt
toime, tulles hooaja lõpuks 12
võistkonna hulgas 8-ndaks.
Juunis korraldame koostöös
Eesti Jalgpalli Liiduga 5-päevase jalgpalli suvelaagri Keila
staadionitel.
Juulis korraldame kõikidele klubi vanusegruppidele
nädalase treeninglaagri. Nagu
elu on näidanud, võivad nendes tingimustes nii mõnegi
mängumehe oskused ja võimed hüppelise arengu läbi

teha. Juulikuus sõidavad kõik
klubi noortevõistkonnad ühiselt turniirile mõnda välisriiki. Võistlusreis välismaale on
noortele vutimeestele tõsiseks
stiimuliks. Eriti hästi mõjuvad välisvõistlused võistkonna
võitlusvaimule. Sellist indu ja
tahtmist, mida poisid neil turniiridel üles näitavad, tavalistes liigakohtumistes kahjuks
iga kord ei näe. Loomulikult
kutsume kaasa elama ka rohkearvulist fännklubi.
Augustist oktoobrini toimuvad Eesti MV sügisringi
ja liigadevahelised üleminekumängud. See on ka hooaja
kõrghetk, kus pannakse paika
lõplik paremusjärjestus. Selgub, kui tulemuslikud on olnud kõik aasta jooksul tehtud
pingutused. Jalgpallis, nagu
elus üldse, ei lähe kõik alati
nii, nagu parasjagu soovitud.
Ikka tuleb ette paremaid ja
kehvemaid päevi. Kindlasti
toob algav hooaeg niisamuti
võidurõõmu ja õnnestumiste
kõrvale ka kaotusekibedust ja
pettumusi. Aga meie sihid on
seatud. Sõltub ainult meist
endist, kas suudame need ka
teoks teha.
Soovime tänada ka meie
toetajaid: Keila Linnavalitsus,
AS Harju Elekter, AS Bestnet,
Hole in One, OÜ Svatekbalt,
AS Glamox ja loomulikult lapsevanemad! Ilma teie abita ei
saaks me laste unistusi ja eesmärke täide viia!
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Keila judokad võidavad medaleid
SK OOKAMI

SK Ookamit esindanud Merlin Teltvei saavutas 21. ja 22.
jaanuaril Tartus toimunud
judo Eesti Meistrivõistlustel
täiskasvanutele ja 1994.-1995.

aastal sündinud noortele A
klassis hõbemedali. Merlin
treenib Keilas treener Jaanus
Paalbergi käe all.
30. jaanuaril toimus Tamperes
Soome karikasarja üks esimesi
etappe Ice Power Cup. SK Ookami oli esindatud 20 judokaga

vanuses 8 -18 eluaastat. Kokku
võitis SK Ookami 12 medalit ja
tuli 59 klubi seas väärikale kolmandale kohale. Keila rühmast
saavutas hõbe medali Merle
Reimer ja pronksi Rasmus
Raudi, kes mõlemad treenivad
Jaanus Paalbergi käe all.

tulemuseks mõõdeti 4.85. 60m
tõkkejooksu võitis Aet Laurik
uue Keila rekordiga 9,66,
Aet
ületas
esimesena
lõpujoone ka
60m jooksus.
Kaksikvõidud
Keilale kindlustas nendel
jooksualadel
Gerli Israel.
A-vanuseklassis oli
teistest parim
Kersti Künnapas
kahe
kuld- ja ühe
pronksmeAet Laurik
daliga. Kersti
võidutses 60m tõkke - ja 60
m jooksu sprindis. Hõbedase
tulemuse sai ta kuulitõukes
– 10.08. Liisa Loit ületas kõr-

Kuldmedalid Keila noorkergejõustiklastele Eesti meistrivõistlustelt ja ...
22.-24. jaanuaril 2010.a. toimusid Lasnamäe Spordihallis
Eesti noorte meistrivõistlused
sisekergejõustikus.
Kolmel
võistluspäeval jagati medalid
nelja vanuserühma parimatele. Kergejõustikuklubi TIPP
kergejõustiklased võitsid 2
kuldmedalit, hõbe ja pronksmedali.
Eesti noorte meistritiitli Bklassis sai Aet Laurik isikliku
rekordiga kaugushüppes. Võiduhüppe tulemuseks mõõdeti
viiendal katsel 5.41. Aet pääses
eeljooksudest edasi kaheksa
parema hulka ka 60m jooksus
ja sama pikal tõketega distantsil. Mõlemas finaaljooksus
ületas ta lõpujoone viiendana.
Juunioride vanuseklassi kõrgushüppes võistles
kuldmedali
vääriliselt Mikk
Meerents, ületades lati kõrgusel
2.05. Martin Hein
läbis 60m jooksu
uue Keila rekordiga 7,13 ja tasuks
pronksmedal.
Noorsoo vanuseklassi 3000 m
jooksis Priit Aus
end hõbemedalile
ajaga 8.57,33.
Mikk Meerents
Kõrgushüppes jäi napilt medalist ilma
Gerli Israel, jäädes neljandaks
tulemusega 1.56. Kuulitõuke
lõpetas Gerli 7. kohaga. Esikümnesse jõudsid veel Tauri
Laurik – 7. koht kolmikhüppes
ja Liisa Loit – 8. koht kõrgushüppes.
... Harjumaa
meistrivõistlustelt
16. jaanuaril
2010.a toimusid Harjumaa
meistrivõistlused
kergejõustikus.
Keila noored
kergejõustklased püstitasid mitmeid
isiklikke rekordeid
ja
tõid koju 16
medalit, nenMartin Hein
dest 8 kuldset, 4 hõbedast ja 4 pronksi.
Kolm kulda riputati kaela
Gerli Israelile, kes kõrgushüppes 1.60-ga ja kuulitõukes
10.71-ga püstitas uued isiklikud rekordid. Kaugushüppe

gushüppes 1.50 ja tasuks kuldmedal, kaugushüppe ja 60m
tõkkejooksu tulemused andsid
talle kaks pronksi.
Kristiina Õunapuu läbis
300m jooksu hõbeda väärilise
ajaga 53,05. Sama pikal võistlusmaal said oma vanuseklassis pronksmedalid Laura Enno
ja
Tauri
Laurik.
Juba hooaja algus
oli edukas
Sisehooaeg avati
Au d e n t e se
jõuluvõistlusega
16.detsembril 2009.a.
Keila noorkergejõustiklastest
võtsid jõuluvanalt
vastu esikoha auhinnad Aet
Laurik kaugushüppe ja Martin Hein 60m jooksu eest. Aet
hüppas uueks isiklikuks rekordiks 5.30. Martini võiduaeg
oli 7,23, millega kordas Keila

linnapea Tanel Mõistuse rekordit, mis on püsinud 10 aastat.
Oma vanuserühmas
ületasid
60m
finišijoone
neljandana
Aet
Laurik ja Tauri
Laurik. III
kohaga lõpetas võistluse Kristo
Tšekenjuk
ku u l i t õ u kes - 13.96.
Isiklikku
rekordit
uuendanud
Gerli Israel
sai 4.koha kuulitõukes – 10.43.
Esikuuikusse jõudsid veel Gerli Israel ja Tauri Laurik kaugushüppes.
Uue aasta esimesel jõuproovil, 3.jaanuaril Lasnamäe
Spordihallis lõpetasid võistluse II kohaga Martin Hein 150m
jooksus – 17,51 ja Gerli Israel
60m tõkkejooksus – 9,78. Gerli sai III koha kuulitõukes uue
isikliku rekordiga – 10.46.
Legendaarse
kergejõustikutreeneri A. Tšikini auhinnavõistlustel 9. jaanuaril võitis I
koha Aet Laurik kaugushüppes
– 5.14. Pedjestaali II astmele
tõusid Gerli Israel 600m jooksuga – 1.46,55 ja Tauri Laurik
60m sprindis – 7,47.
Üllatusvõit Mariann Reinmannilt
Kolmapäeval, 27.jaanuaril toimusid Tallinnas Kalevi Spordihallis TV10 olümpiastarti
2010 a. Harjumaa finaalvõistlused sisekergejõustikus. Keila
koolist osales 46 noorsportlast. Tüdrukute nooremas vanuseastmes üllatas 60 m jooksus 5d klassi õpilane Mariann
Reinmann, kes tuli meistriks.
Väga tubli oli ta ka 60m tõkkejooksus, saavutades diplomiga
autasustatud 5. koha (õpetaja
S.Tasso).
Tüdrukute vanemas vanuseklassis saavutas kaks auhinnalist kohta 6a klassi õpilane
Anne - Mari Allev, kes saavutas 60m tõkkejooksus II koha
ja kaugushüppes 5. koha (õpetaja S.Tasso).
Nooremate poiste vanuseklassis saavutas 5d klassi
õpilane Siim Mardus poiste
kuulitõukes 4 koha (õpetaja
S.Tasso).
Vanemate tüdrukute vanuseklassis saavutas 7c klassi õpilane Triine Tamm 60 m
tõkkejooksus 6 koha (õpetaja
I.Põlluveer) ja 7b klassi õpilane Keith - Cärol 60m jooksus
(õpetaja V.Jaanre) samuti 6.
koha.

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
“ESIMESED SUUDLUSED” PÄRNU TEATER “ENDLA”
12.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Ühe armastuse lugu
Keila kultuurikeskus

kontsert
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

sport
KEILA MEISTRIVÕISTLUSED
SUUSATAMISES
14.veebruar kell 11:00 - 15:00
Keila Terviserajad
KEILA SUUSAPÄEVAD 2010
7.märts kell 11:00 - 15:00
Keila Sprint
13.märts kell 11.00 – 15.00
Et-Bike suusavõistlus
Keila Terviserajad
KUUMAÕHUPALLIVÕISTLUS
UPVISER CUP
11.märts – 14.märts
Kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP 2010, mille raames
toimuvad ka 2010 Soome
kuumaõhupallide Meistrivõistlused
Keila keskväljak

muud üritused
ÖKOKÖÖGI TÖÖTUBA
6.veebruaril kell 11-15.00
Juhendab ökokokk Kaarina
Nauriga
Osalemistasu 50.Erakool Läte, Kruusa 23.
Eelregistreerimine annelii@

Palju õnne!

erakoollate.ee
www.erakoollate.ee

Sündinud

28.01.2010

DOONORIPÄEV
10.veebruar kell 10:00 - 15:00
Keila tervisekeskus
MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
18.veebruar kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
ﬁlm „Suur aasta“
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
4.pühapäev enne paastuaega
7.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Järgnev kohvilaud ja JuhanPörsti loeng mijoni teemal
Keila Miikaeli kirik
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Lein ei mahu sõnadesse
alati jääb südamesse.
Mälestameme unustamatut

Elvi
Kuznetsova`t
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Signe, Mai ja Lenne peredega

Cristofer-Kevin Toombu

Avaldame kaastunnet Vovale
ja Toomasele perega kalli

Me südames sa ikka elad,
Jääd mõtes meie keskele.
Mälestame unustamatut
sõbrannat

Elvi
Kuznetsova

Elvi
Kuznetsova`t

surma puhul

Marika, Tiia, Anne, Mare ja
Indrek, Maret ja Mati.

Elu jõud sai otsa
Nüüd on aega puhata...

Elvi
Kuznetsova
(sünd. Kala)
Leinan eluaegset
muhedat sõpra

Avaldame südamlikku
kaastunnet Tiina Pihlakule

ISA

surma puhul.
Kristiina, Avo, Marge ja Indrek

Sügav kaastunne omastele
Hille

29.III 1937 - 28.I 2010
Siiras kaastunne abikaalsale ja
pojale perekonnaga
Maie, Luule, Elvi, Tiina,
Daisy, Tiia

Siiras kaastunne Indrekule,
Margele ja Helenile ema,
ämma ja vanaema

Ilse Kütt
surma puhul.

Kristiina, Avo, Tiina, Uno

Piibli- ja palvetund eakatele
10.veebruar kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
6.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
6.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Keila JK meeskonna Eesti Meistrivõistluste futsal’i esiliiga mängud:
Keila JK - FC Ahtamar
Keila Tervisekeskus
6.12.2009 18.00

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Tel. 5017574
Müüa kahetoaline korter Keilas, Põhja tänaval. Helistada 56
711 871
Ostame või müüme-üürime
teie kinnisvara. Kiire vormistamine.Tel. 5647 1516, 657 6301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee
Vahetada 4-toaline korter
Ämaris 1-toalise korteri vastu Keilas. Info telefonil 53736837.
Müüa 2.toal.san. remonti
vajav korter Vasara tn.2. Otse
omanikult, 520 000.- www.kv.ee
ID:1454581 Tel.5344499.

müük

Müüa suurepärases korras digipeegel Canon EOS 30D. Vanust
umbes 2a ja enamasti pildistatud sisetingimustes (stuudios).
Kaasa tuleb kaks korralikku objektiivi (Canon EF 28mm F1,8
USM ja Canon EF-S 60mm F2,8
USM Macro), kott KATA DC-441,
4GB CF kaart, juhtmed, plaadid.
(Komplekti hind poest ostes 30
000.-) Kontakt: info@downo.ee
või telefoni 580 500 74 Hind: 13
000.-.
Müüa turbabriketti ja puitbriketti. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.
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 (tellimine E-R 09:00-17:00) E-mail: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa kartul princess ja nicola
3.- kg. Alates 25 kg. Koju toomine
tasuta( Keila ja lähiümbrus). Tel:
5255527.

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel.
58033448.
OÜ Viigardi pakub lumekoristusteenust ning äravedu Keila,
Vasalemma ja Padise piirkonna
eraisikutele, ühistutele ja ﬁrmadele. Tööde teostamiseks kasutame väikelaadurit (bobcat) ning
kallurautot. Täiskoristus (puhastamine, lume laadimine ja äravedu) 1000.-kr./h. Puhastamine
- 500.-kr./h. Hind sisaldab käibe-

maksu. Info ja tellimine: Tõnu 50
62 028.
Viime ära teie vanaraua ( vannid, radiaatorid, pliidid, pesumasinad, jne) TASUTA. Vajadusel demonteerime. Tel. 55 939 504.
Kvaliﬁtseeritud pottsepp, korstnapühkija ehitab, remondib ahjusid, pliite, kaminaid, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.
Vaata ka kodulehte www.hot.ee/
tanel12345. Tel:56681555.
Arvutiteenused ja -konsultatsioonid. Tel. 50 33 454, Jüri.
Pööningute soojustamiseks pakume puhuriga puistevilla paigaldust (kivi, klaas) wwww.tarnekor.
ee Infot ja reg .info@tarnekor.ee
tel.53321522, 53029454,6781616
KEILA, Paldiski mnt.21-II k. teeäärne maja.

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. Info tel 5333 0299 Merike või vt www.algallikas.ee.

muu
Keila Kultuurikeskuses 11.veeb.
18-21 loeng “pH-tasakaal ja tervis”;, lektor Dr. Raudsik. Osalustasu: reg.kuni 8.veeb. 150.,
hiljem 200.-, pensionärid 100.-.
Reg: kreet.rosin@gmail.com, tel
5266988.
B-kat autojuhikursuse lõppastmekoolitus. Teooriatunnid reede-

ti kl 18:00 Keilas, Keskväljak 5. Libedasõit nädalavahetusel Keilas,
Tööstuse 7. Info ja registreerumine www.kaja.ee Tel 678 00 60,
KAJA Koolitus.
Veoauto- (bussi)juhtide ametikoolitus (õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus 05. veebruaril
2010 kell 18:00 Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine. www.kaja.ee Tel 678 00 60,
KAJA Koolitus.
Tule Keilas algavatele soome,
inglise keele kursustele (alg -ja
edasij.) 25õ/t-1475EEK. Täiskasvanutele ja vanemate klasside
õpil. Inglise keel: I-VII kl.õpilastele
(alg-, lisa-,abiõpe) Pakume soodsalt kõiki ehitusmaterjale, soojustuseks -kivi- klaasvilla, penopl.
jne. Toome tellitud kauba otse
objektile.
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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!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

Kõik
näohooldused

-30% (Darphin)

08.-28.02

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

soodushindadega
lao tühjendusmüük

www.evely.ee
Tel: 6572264

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

13.02 Perepäev kell 15:00

vastlasõit,lõke,võistlused
hernesupp ja vastlakukklid!

Õhtul kell 21:00
Sõbrapäeva pidu,
ansambel Suvest Suveni
broneeri laud tel.6713399

TULE TRENNI!
Sellel laupäeval, 06. veebruaril kell 11.00
tõhus BodyFit! (Treener Kairi)
*

Alates veebruarist päevased
aeroobikatreeningud
E-P vaid 80.- krooni/kord!
*

Nüüd õpilase (k.a 19 a.)
rühmatreening+jõusaal+ujula 10x kaart

790.- krooni!

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

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

*
SAALI KÜTAB KUUMAKS UUS
TREENINGSTIIL EESTIS: ZUMBA®!
(Treener Jorge Hinojosa)
*
Püsikliendikaardi omanikuna treenid
soodsamalt! Ostes mitmekorrakaardi, saad püsikliendikaardi poole soodsamalt!
Rühmatreeningute treeningplaani vaata: www.tervisekeskus.eu

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

5.-13.VEEBRUARIL 2010.a,
PROTTEN
kevad-suvi 2008
kollektsioon
SÕBRANÄDALAL,
KLIENTIDELE
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

kogu kaubale allahindlus

TULETALTSUTAJA OÜ

-10%

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED
Saksamaalttasuta
5.-13.02. kliendikaart

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

10.veebruaril
kell 14.30-17.00 toimub

Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast

talve-ja
kevadjalatsite
müük.
Suur allahindlus!!!

OÜ Keila Tervisekeskus kuulutab välja
avaliku konkursi juhataja leidmiseks
Tööülesanded:
1. Ettevõtte igapäevane efektiivne juhtimine;
2. Tulemusliku turundustöö korraldamine;
3. Lepingupartnerite ja klientidega suhtlemine.
Nõuded kandidaadile:
1. Varasem ettevõtte (üksuse) juhtimiskogemus;
2. Hea analüüsivõime, pingetaluvus, suhtlemisoskus;
3. Kasuks tuleb kõrghariduse omamine.
Pakume:
• Mitmekülgset, tulemusele orienteeritud tööd.
• Kaasaegset töökeskkonda
• Konkurentsivõimelist töötasu.
Tööle asumise aeg: 01.märts 2010
Avaldus kandideerimiseks koos omapoolse palgasooviga ja CV
esitada hiljemalt
18. veebruar 2010 aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 Harjumaa (märksõnaga KTK)
või klv@keila.ee.
Lisainfo telefonil: 522 88 34 või meilil enno@keila.ee
Kontaktisik: Enno Fels

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

