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meelespea

Töö kiidab tegijat
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14. veebruar –
valentinipäev
Tiigri-aasta
algus kell 4.52
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Vikerkaare
lasteaed tähistas
25. sünnipäeva
Vikerkaare lasteaeda on
läbi aegade iseloomustanud muinasjutulisus – kõik
12 rühma on oma nime
saanud muinasjuttudest
ja nimegi on lasteaed
saanud maja kohal kaardunud vikerkaarest.

FotoD: valdur vacht ja folk.ee

Kultuuripreemia saavad Ilma Adamson,
Tiina Sinijärv ja Leino Mägi
Keila linna kultuuripreemia komisjon otsustas teha linnavalitsusele ettepaneku
anda 2010. aastal välja kolm linna kultuuripreemiat:
• Ilma Adamsonile Keila rahvatantsuelu
rikastamise eest
• Tiina Sinijärvele noortele pühendumise
eest ning
• Leino Mägile olulise panuse eest Keila
terviseradade loomisel ja arendamisel.
Keila linna kultuuripreemia on alates 1997. aastast
alates igal aastal välja antav
nimeline preemia kultuurielu
edendajate
tunnustamiseks
Keila linnas. Kultuuripreemia

sport

määratakse isikule või isikute
rühmale kas viimaste aastate
eriti silmapaistvate saavutuste
või sügavamat tähendust omavate kestvamate teenete eest
(elutööpreemiana), millega on

elavdatud Keila kultuurielu või
austatud linna nime. Preemia
eripära seisneb selles, et kultuurielu mõistetakse laiemas
tähenduses, hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti jt.
valdkondi.
Kultuuripreemia saaja otsustab igal aastal komisjon,
mis koosneb Keila linnavolikogu kultuurikomisjoni liikmetest ning on seega hetkel
14 liikmeline. Vastavalt kultuuripreemia põhimäärusele
lepib komisjon enne salajase
hääletamise läbiviimist kokku
valimisprotseduuris, samuti
selles, mitu preemiat kõnealusel aastal välja antakse (vastavalt põhimäärusele 1-3) ning

kuidas preemiasumma võitjate
vahel jaguneb. Kes on preemia
saajad, otsustab salajane hääletus. Hea tava kohaselt avalikustab häältelugemiskomisjon
vaid valitute nimed, jättes saladuseks nii hääletustulemuse
kui ülejäänud kandidaatide järjestuse.
Keila linna 2010. aasta kultuuripreemiale esitati 8 taotlust 7 isiku nimega. Preemia
suurus on sel aastal 75 000
krooni, mis jaguneb vastavalt
komisjoni otsusele preemiasaajate vahel võrdselt. Kultuuripreemia annab üle Keila
linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, mis toimub 23.
veebruaril kell 17.00 Keila kultuurikeskuses.

sport

Keila Swimclubi
noorujujad
medalitel
lk 6

lk 5
uudis

kandidaadid

Keila linna 2010.
aasta kultuuripreemia kandidaadid
Pensionäride Ühenduse
naisansambli juht Astrid
Randla
Tantsuansamblite juht Ilma
Adamson
Keila linnaaednik Inge
Angerjas
Keila Kultuurikeskuse kunstnik, kunsti- ja huvitöökuraator Külliki Kurmiste
Keila terviseradade loomise
eestvedaja Leino Mägi
Võimlemistreener Sirje Aija
Keila Noortekeskuse juhataja Tiina Sinijärv

Mida sina viimati
lugesid?
Aasta lõpuni kestev
lugemisaasta eesmärk on
suurendada kõigi lugemisharjumusi. Lugemisaasta
jooksul toimub mitmeid
erinevaid üritusi nii noortele kui täiskasvanutele.

lk 3

Suusad vajavad
hooldust
lk 6
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kasulik

Õpime mõtlema
Kes varem seda ei teadnud, saab lehest lugeda,
et kui paarkümmend aastat tagasi pidi laps kooli
minnes tundma vaid tähti, siis praegu peab kooli
minnes käpas olema ka lugemine. Seega teeb
laps lugemise ja raamatutega tutvust juba üsna
noorelt. Teises loos räägitakse sellest, et eeskätt
just lapsed ja noored kipuvad lugemisele vähe
tähelepanu pöörama. Kui laps lasteaias õpib suure
tuhinaga lugema ja see on tema jaoks huvitav, siis
millal ja miks juhtub see, et laps enam lugeda ei
taha?
Päevast-päeva saadavad meid läbimälutud
faktid ning etteöeldud hinnangud, mis omakorda
edastatud lühilausete kujul. Et jumala pärast ei
peaks mõtlema. Mõtlen siinkohal uudiseid Britney
Spearsi aluspesust (või selle puudumisest), Vaigo
Neigausi karvadest (või nende puudumisest) ning
Farmi-Gabrielile kingitud vagiinast, läbisegi uudistega, kus lugejat faktidega koormamata öeldakse
talle kohe välja, mida ta Andrus Ansipist või masust arvama peab.
Tulemuseks ongi see, et lugemine võib näida
üleliia süvenemist vajav, aeganõudev ning kasutu.
Lisaks paratamatus, et kooli minnes saab kogu
mäng ja põnevus otsa, huvi asendab kohustus
ning mõtet faktid.
Hiljuti pidas sünnipäeva Eesti vanim lasteajakiri
Täheke. Ajakirja peatoimetaja Ilona Martinson
ütles, et teeb Tähekest mõtlevale lapsele, kes
tunneb huvi raamatute vastu, ja sellisele lapsevanemale, kes tahab lapsele ette lugeda.
Eks see on lapsevanemate, õpetajate ning teiste
suurte inimeste ülesanne lastes huvi tekitada ja
hoida. Et neist saaksid mõtlevad inimesed.

doris matteus
doris@keila.ee

2009. aasta tuludeklaratsiooni esitamise
tähtaeg on 31. märts 2010
2009. aasta tuludeklaratsiooni
saab esitada 15.
veebruarist kuni 31.
märtsini 2010.
Tuludeklaratsiooni
saab esitada kas
elektroonilisel vormil e-maksuametis/
e-tollis või pabervormil.
Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab Maksu- ja
Tolliamet kliendile eeltäidetud
tuludeklaratsiooni, mis on alates 15. veebruarist kättesaadav
e-maksuametis ja teeninduskohtades väljatrükina.
Kes peavad deklaratsiooni
esitama
Tuludeklaratsiooni esitavad residendist füüsilised isikud
(edaspidi isikud) eelmise kalendriaasta tulude kohta.
Isik on resident, kui tema
alaline elukoht on Eestis või
kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on
resident välisteenistuses viibiv
Eesti riigiteenistuja. Isik loetakse residendiks alates tema
Eestisse saabumise päevast.
Tuludeklaratsiooni ei pea
esitama isikud, kelle:
• tulult ei ole vaja tasuda
täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
• saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 27 000
krooni

• tuluks oli ainult Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguriigi (sealhulgas Eesti) seaduse
alusel makstav pension, nimetatud riigis sätestatud kohustuslik kogumispension või tulenevalt
sotsiaalkindlustus
lepingust makstav pension,
kui pensioni summa ei ületanud täiendavat maksuvaba
tulu 36 000 krooni või kui pensionilt on tulumaks ettenähtud
summas kinni peetud ning
seda ei ole vaja täiendavalt tasuda. Pensioni täiendavale
maksuvabale tulule (36 000
kroonile) lisandub üldine maksuvaba tulu 27 000 krooni
• tuluks oli ainult tööõnnetusvõi kutsehaigushüvitis, mis ei
ületanud 12 000 krooni või kui
hüvitiselt on tulumaks ettenähtud summas kinni peetud
ning seda ei ole vaja täiendavalt tasuda
Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta
soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste
eest, maksnud eluasemelaenu
intresse vm), siis peab samuti
tuludeklaratsiooni esitama.
Tulumaksu tagastamine
Kui deklaratsioon on esitatud
e-maksuametis ja deklareeritud andmed ei vaja täiendavat
kontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast
deklaratsiooni esitamist, kuid
mitte enne 26. veebruari.
Paberil tuludeklaratsiooni
esitanud maksumaksjatele on

Maksu- ja Tolliametil võimalik
hakata enammakstud tulumaksu tagastama alates 20.
aprillist.
Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu
deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1. juuliks.
Kui deklareeritakse ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu või kahju, siis
tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks.
Tulumaksu saab tagastada
ainult juhul, kui maksustamisperioodil on tulumaksu tasutud.
Millised tulud tuleb deklareerida?
Maksustatavad tulud on:
• palgatulu
• ettevõtlustulu
• kasu vara võõrandamisest
• üüri- või renditasu ja litsentsitasud
• välisriigis saadud tulu
• intressid (v.a pangaintressid)
• elatis ja elatisabi
• muud maksustatavad tulud,
mis ei ole maksuvabad
Millised kulud võib maha arvata?
Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata:
• maksuvaba tulu – 2009. aastal 27 000 krooni
• täiendava maksuvaba tulu
lapse ülalpidamise korral –
2009. aastal 27 000 krooni
(alates teisest lapsest).
• täiendava maksuvaba tulu

Nädal piltides

pensioni korral – saadud pensioni summa ulatuses, kuid
mitte rohkem kui 36 000 krooni aastas
• täiendava maksuvaba tulu
tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral – saadud hüvitise summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12 000 krooni
aastas
• makstud elatise ja riigile üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summad
• endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu
intressid
• koolituskulud ja õppelaenu
intressid
• kingitused, annetused ning
ametiühingu sisseastumis- ja
liikmemaksud – rakendatakse
5%-list mahaarvamise piirangut
• vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse
15%-list mahaarvamise piirangut
• kohustusliku kogumispensioni maksed ja töötuskindlustusmaksed (võetakse arvesse
aasta kestel, v.a FIE kohustusliku kogumispensioni makse)
• välisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed
Maksumaksja võib eluasemelaenu intressi, koolituskulusid (sh õppelaenu intressi),
kingitusi ja annetusi ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemakse maha arvata kokku
kuni 50 000 krooni, kuid mitte
rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.
www.emta.ee

kuldvillak
Keila Leht tänab tähelepanelikku lehelugejat
Varje Kaldat, kes lahendas läbi üle-eelmises
lehenumbris ilmunud
matemaatikaülesanded ning leidis koid
kuldvillaku vastuses.
Nimelt loomulikult ei ole
1
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lihtsaim vastus

3 2
vaid 9.
Vabandame vea pärast.

Reedel käisid Keila SOS Lasteküla katustelt (garaaži ja koolimaja) lund Foto: keila sos lasteküla
alla lükkamas kaitseväe 1.jalaväebrigaadi sõdurid kapral Marion Adusooga eesotsas.Töö
tehti kiiresti ja korralikult.

Keila nädalaleht

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

Vastutav väljaandja:
Doris matteus

Foto: Irma Grosberga, sigulda lv
Keila sõpruslinna Sigulda
festivalipargis ehitati 7m kõrgune lumememm

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Mida Sina viimati lugesid?

1.jaanuaril algas
aasta läbi kestev
lugemisaasta, mille
eesmärk on tuletada
meelde, et lugemine on nauding, mis
annab nii elamusi
kui teadmisi. Lisaks
on lugemine üks
vähestest tasuta
ajaveetmisviisidest
– raamatukogude
kasutamise eest ei
küsita midagi.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad
lugeda või alles õpivad lugema
või kes mingil põhjusel veel ei
loe. Lugemisaastat välja kuulutades oli Kultuuriministeeriumi esmane mõte laste ja
noorte lugemishuvi suurendamine, kuid laiem eesmärk on
jõuda paljude inimesteni east
ja asukohast sõltumata.
Keila lugejad saavad oma
teadmishimu rahuldada Harjumaakonna
raamatukogus.
Möödunud aastal, mil Keila
raamatukogu tähistas 90. aastapäeva, oli registreeritud lugejaid üle 3600. Harjumaakonna raamatukogu direktori Rutt
Enoki sõnul on kasutajate arv
tegelikult suurem nii igapäevaste perioodikalugejate, muusikakuulajate ning internetikasutajate lisamisega. „Keila
lugejad on truu kohalikule raamatukogule – kehvadest tingimustest hoolimata tuleb igal
aastal uusi lugejaid juurde.”
Harjumaakonna raamatukogu
koosneb mitmest osakonnast:
kojulaenutus, muusika- ja
teatrikirjanduse osakond, lugemissaal ja lisaks eraldi las-

tekirjanduse osakond. 1. jaanuari 2009. aasta seisuga oli
raamatukogus 79003 raamatut
millest 60114 on eesti keeles. Eelmisel aastal sai Keila
raamatukogu juurde üle 3000
teaviku (nii raamatuid, ajakirju, helisalvestisi). Rutt Enoki
sõnul on heade majandusaastate ülisuur uute raamatute
väljaandmine asendunud mõõdukama kirjastustegevusega
ning seetõttu on preagu sobiv
aeg tuua kogudest esile varasemate aastate
tähtteosed,
mis
nii mõnegi potensiaalse lugeja silma alt on eemale
jäänud. „Väärtuslikumad
teosed
kogudes on need,
mis peavad oma
sisult ajaproovile
kauem vastu kui
ajaviitekirjandus,
palju väärtuslikku on muusika ja
kunstikirjanduse
kogus.”
Lugeja
eelistab
elulooraamatuid
Hetkel
eelistavad
Keila lugejad kindlalt
elulooraamatuid
ning kirjastuse Petrone Print väljaantavaid reisikirju.
Rutt Enok: „Pikemad järjekorrad on Urmas Kibuspuu ja Arvo
Kukumäe elulooraamatutele.
Loetavamad autorid on muidugi
oma linna kirjanik
Erik Tohvri, suur huvi on Sofi
Oksaneni romaani “Puhastus”
vastu jne.“
Kultuuriminister Laine Jänes arvas lugemisaasta pidulikul avamisel et, lugemisaasta

Pilte Keilast
Sel aastal alla sadanud
rekordlumega võitlevad kõik linnaelanikud.
Tore on tõdeda, et on
korteriühistuid, kes
maja ümbruse lumest
koristada suudavad
ja eramaja omanikke,
kes aiataguse kõnnitee
alati jalakäijasõbralikuna hoiavad. Loodetavasti jätkub keilakatel
motivatsiioni ka edaspidi, sest talv järsku ei
lõpe.

ettevõtmised peaksid kaasama
kõiki ühiskonnagruppe, alates
lastest kuni vanavanemateni ja
et see aasta paneks mõtlema
küsimusele, mida ma viimati
lugesin. Keilas kavandatakse lugemisaastal ulatuslikke
teemanäituseid lugemissaalis
ja väiksemaid väljapanekuid
muudes raamatukogu osakondades, tuues kõik väärtusliku
lugejale silma ette. Koostööd

tehakse sotsiaalkeskusega, lasteaedadega ja koolidega.
Lugemisaastat
korraldab
kultuuriministeeriumi algatu-

lugemisaasta üritused
Keila Sotsiaalkeskuse ja Harjumaakonna raamatukogu esialgne sündmuste kava „Lugemise aastaks“
• „Lugemine – mida ja kuidas? Arutelu lugemisest teise nurga
alt. Arutelul räägitakse teistmoodi – loodusmärkide, noodikirja, kehakeele jne lugemisest.
• „Ma olen illustraator“ - Sotsiaalkeskuse kunstiringide liikmed
illustreerivad raamatukogu töötaja poolt välja valitud ja ette
loetud kirjanduspala. Tööd lähevad lugemissaali näitusele.
• Omaloomingu päev „Loo ja loe“. Kui Sul on sahtlipõhjas mõni
jutuke või luuletus, mida Sa tahaks teistega jagada, too see
15.aprilliks sotsiaalkeskusesse või raamatukogu lugemissaali. Kirjatükk tuleb esitada A4 formaadis, köitmisserv 25mm.
Kirjastiil Times New Roman, tähesuurus 12, reavahe 1. Tööd
loetakse valikuliselt ette aprilli lõpus toimuval kirjanduspäeval
„Loo ja loe“. Omaloomingulised palad köidetakse kokku ja antakse üle raamatukogu lugemissaalile.
• 11.märtsil toimub ühiskülastus Adamson-Ericu muuseumi.
Külastatakse näitust „Muutliku vikerkaare all“ mille raames
toimub kirjandusprogramm ”Armastus revolutsiooni varjus”,
kus loetakse ette Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirju.
• „Kuidas hoida ja katsta lugemisvara?“ töötoad sotsiaalkeskuses. Kuidas hooldada raamatut, kuidas parandada raamatuid
lihtsal moel, väärtuslike raamatute ümbrismapid jne.
• Ettelugemise tunnid raamatukogus. Lisaks oodatakse kõiki
vabatahtlikke, kes oleks nõus Keila taastusravikeskuses ette
lugema. Oodatud on nii noored kui eakad vabatahtlikud.
Kui on vahvaid ettepanekuid, andke teada, kui võimalik, proovime ka sündmuse teoks teha.
Lisainfo Keila Sotsiaalkeskus Tiiu Jalakas 6791 570 või Harjumaakonna Raamatukogu Kaja Hõimoja.

sel kokku
kutsutud
töörühm,
kuhu kuulub inimesi
kõigist kirjanduse ja
lugemisega seotud
asutustest.
Kaasatud on
Eesti
Kirjanike
Liit, Eesti Kirjanduse
Selts, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti
Kirjanduse Teabekeskus, Eesti
Lugemisühing, Eesti Instituut, Eesti Lastekirjanduse
Keskus, Eesti Kirjastuste Liit,

Eesti Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu,
kirjanike
muuseumid, koolid, rahvaraamatukogud ja paljud teised.
Korraldamine ongi nimetatud
asutuste ja organisatsioonide
käes.
Lugemisaasta toimub esimest korda. Varem on olnud
mitu raamatuaastat: aastatel
1935, 1975 ja 2000. Kõigil neil
kordadel on tähistatud esimese eestikeelse trükise ilmumise aastapäevi. 2010. aastal
möödub 475 aastat esimese
eestikeelse osaliselt säilinud
trükise (Wanradt-Koelli katekismuse) ilmumisest ja 485
aastat esimese teadaoleva eestikeelse trükise ilmumisest.
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Lühidalt
Keilast viidi jaanuaris
välja 4176 m3 lund
Jaanuaris veeti linna tänavatel ära 4176 kuupmeetrit lund.
Lund on ära veetud kiriku esiselt platsilt, kesklinnast, kultuurimaja esiselt, Tallinna mnt,
Haapsalu mnt, Ülesõidu tn, Pae
tn, Luha tn, Jaama tn, Kruusa,
Piiri ja Pargi tänavalt. Ööl vastu
reedet, 5.veebruari veeti Keila
linnast välja 24 veokikoormat
lund. Keskkonnanõunik Ülle
Linduse sõnul on lumi kõige
kriitilisematest kohtadest ära
viidud ja osades kohtades teisaldatakse lund, nagu näiteks
Paldiski maanteel.
Jätkuvalt on lumelükkamisel
suuremaks segajaks tänavatel
parkivate autode rohkus! AS
Keva juhataja Rein Siimu sõnul
on suurim mure mittesõitvate
autodega. Keila Linna heakorraeeskiri keelab parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel,
parklas või muul üldkasutataval alal. Sõidukiomanikul tuleb
tagada tehniliselt mittekorras
sõiduki eemaldamine teelt hiljemalt 24 tunni jooksul. Keila
ülemkonstaabel Madis Melzar
tuletab meelde, et mittekorras
autode hoidmine avalikul tänaval ei ole seadusega lubatud ja
on seega karistatav.
Eelmise nädala algul pidid
lumekoristajad rinda pistma
raskete ilmstikuoludega, kui 24
tunni jooksul sadas ca 20cm
lund.

Hiirekese mängutuba
otsib aktiivset isa
Hiirekese Mängutuba soovib
käima lükata isade-laste klubi,
et emad õhtusel ajal saaksid
veidi omaette olla ja isadel- lastel oleks mõnusat koosolemise
aega.
Klubist osavõtt on tasuta,
kuid puudu on aktiivne isa, kes
sooviks vabatahtlikuna klubi
eestvedajaks saada. Isad, kes
tahaksid klubi käima lükata,
oodatakse ühendust võtma
Hiirekese mängutoaga. www.
hiirekese.ee.

Projektijuhtimise
tus noortekeskus

kooli-

Keila Avatud Noortekeskus
kutsub 16.-26.aastaseid noori
tasuta projektijuhtimise koolitusele. Koolitus toimub 19.veebruaril algusega kell 9.30 Keila
Avatud noortekeskuses.
Koolitusel käsitletakse projekti ideed, eesmärke, vajalikkust, meeskonda, selgitatakse
kuidas koostada tegevusplaani,
eelarvet, kuidas leida koostööpartnereid jne.
Koolituse korraldab MTÜ
Kultuuriguru. Koolitust viivad
läbi Tiina Sinijärv ja Maret Lepiksaar.
Koolitusele saab registreerida telefonil 5221163 või meiliaadressil maret@kultuuriguru.ee.
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Keila Linnavalitsus teatab
Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek
Vastavalt Planeerimisseaduse §16 lõige 3 korraldame Pargi 21 kinnistu detailplaneeringu eskiisi ning
lähteseisukohtade ja planeeringu variantlahenduste
avaliku väljapaneku 15.22.02.2010 ja avaliku arutelu 22.02.2010 kell 17.00
Keskväljak 11 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.
Planeeritava
maa-ala
suurus on 0,23 ha ja selle
moodustab Pargi 21 kinnistu, mille suurus on 1588 m
2, ning sellega külgnevad
tävavalõigud. Pargi 21 kinnistu asub Keila linna väikeelamute piirkonnas Tamme, Tamme põigu ja
Männiku ning Pargi tänavate vahelises kvartalis. Kinnistule on võimalik pääseda
kahelt poolt avalikult tänavalt nii Pargi kui ka Tamme
põigust.
Detailplaneeringuga kavandatakse Pargi 21 elamumaa sihtotstarbeline kinnistu
jagada
kaheks
väikeelamumaa krundiks,

eesmärk on vastavalt kahe
kaasomaniku soovile kaasomandi lõpetamine.
Pargi 21 olemasolevate
säilitatavate väikeelamu ja
kõrvalhoonetega
krundi
suuruseks on määratud
717 m2.
Planeeringuga
määratakse uue väikeelamu krundi suuruseks 871 m2 ja antakse ehitusõiguse ulatus
kuni ühele 2 korruselisele
väikeelamule ja 1 korruselisele abihoonele, arvestades
piirkonnas väljakujunenud
miljööd. Mõlemale krundile
on lahendatud juurdepääs
Pargi tänavalt, mis on normaalse laiusega linnatänav
ja hiljuti korralikult rekonstrueeritud.
Planeeringuga lahendatakse haljastuse, heakorra,
liiklus- ja parkimiskorralduse, kujade ja servituutide jm
probleemid ning töötatakse
välja ka parimad võimalused nende kinnistute varustamiseks insener - tehniliste võrkudega.

Haapsalu mnt 39 detailplaneeringu algatamine
Keila Linnavalitsus algatas
5. veebruaril 2010 otsusega
nr 41 detailplaneeringu
koostamise Haapsalu mnt
39 kinnistule ja lähialale
maakasutustingimuste ning
ehitusõiguse ulatuse ja insener-tehnilise
võrkude
asukohtade määramiseks
detailplaneeringu koostamise. Planeeritava ala suurus on ca 2500 m². Planeeringu
ülesanne
on
olemasoleva
väikeelamu

kinnistu jagamine kaheks
väikeelamukrundiks, krundi piiride ja ehitusõiguse
ulatuse määramine uue väikeelamu ehitamiseks, juurdepääsude ning tehnovõrkude
määramisel
ka
Haapsalu mnt 41a kinnistu
varustamiseks vajalike veeja kanalisatsioonitorustike
asukohtade
lahendamine
ning servituutide vajaduse
väljaselgitamine.

Krimiuudised
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
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.

Selveri detailplaneeringu avaliku arutelu
tulemus
Piiri tänava ja Uus-Paldiski
mnt vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11.01.2010 kell 17.00
– 18.10 Keila Linnavalitsuse
saalis.
Arutelul käsitleti põhiliselt
liikluskorralduse probleeme, mis olid tõstatatud
Marju Preegeli ja Malle Lekki poolt vastuväidetena detailplaneeringu avaliku väljapaneku
käigus.
Põhimõtteliselt ei olnud detailplaneeringuga kavandatud hoonestusõiguse ulatuse
–
Selveri
kaubanduskeskuse
II
ehitusjärjekorra vastu
ükski koosolekust osavõtja.
L i i k l u s ko rr a l d u s l i k ke
küsimusi
analüüsis ja
selgitas Margus Nigol Inseneribüroost
Stratum. Peaaegu kõik arutelul osalenud mõistsid, et
detailplaneeringu kehtestamise järel projekteeritakse
ja ehitatakse välja Uus - Paldiski maantee ristmik ja
Piiri tänava lõik lisaradadega, Piiri tänavale tõstetud ja
valgustatud ülekäigukohad
ning Selveri parkla kaasaegse ja ohutu liikluskorralduse lahendusega.
Avalikul arutelul esitatud
sõnavõtud lindistati ja protokolliti. Soovijatele saadeti koopiad avaliku arutelu
protokollist.
Vastuväited

esitanud Marju Preegelile ja
Malle Lekkile saadeti protokoll koos selgitava kaaskirjaga ning paluti vastust, kas
nad nõustuvad kavandatava
liikluskorralduse lahendusega ja loobuvad vastuväidetest või mitte.
Vastuseks teatasid Marju
Preegel ja Malle Lekk
29.01.2010 kirjaga, et ei
loobu oma vastuväidetest,
kuna leiavad et Piiri, Vasara
ja Uus - Paldiski maantee
vahelisel alal on liikluskorraldus nende arvates lahendamata ja see ei võimalda
detailplaneeringu kehtestamist.
Keila Linnavalitsus ei nõustu selle seisukohaga ja on
veendunud, et
just seoses Piiri tänava ja
Uus-Paldiski
mnt vahelise
ala detailplaneeringu kehtestamise järel saab koostada teede ümberehituse projekti, millega kaasajastada
piirkonna liikluskorraldus
lähitulevikus ja muuta see
üldsusele ohutuks, kaasates
selleks nii linnavalitsuse kui
Tallinna Kaubamaja Kinnisavara AS panust. Seega jäid
osapooled eriarvamusele ja
Keila Linnavalitsus otsustas
5.02.2010 kooskõlas Planeerimisseaduse § 23 lg 2 p
1 saata Piiri tänava ja Uus Paldiski maantee vahelise
ala detailplaneeringu maavanemale järelevalve teostamiseks.

teated
Keila linnale kuuluvate mitteeluruumide avalik
kirjalik enampakkumine
Vastavalt Keila Linnavalitsuse korraldusele antakse
avalikul kirjalikul enampakkumisel kasutusse järgnevad
Keila linnale kuuluvad mitteeluruumid:
1.Keskväljak 15 esimesel (1.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 6,6 m2 üüri alghinnaga 45 krooni/m2,
tähtajaga kuni 31.detsember 2012.a.
2.Keskväljak 15 esimesel (1.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 19,7 m2 üüri alghinnaga 45 krooni/m2,
tähtajaga kuni 31.detsember 2012.a.
3.Keskväljak 15 esimesel (1.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 37,8 m2 üüri alghinnaga 50 krooni/m2,
tähtajaga kuni 31.detsember 2012.a.
4.Keskväljak 15 teisel (2.) korrusel asuv mitteeluruum
üldpinnaga 36,2 m2 üüri alghinnaga 50 krooni/m2,
tähtajaga kuni 31.detsember 2012.a.
Üürihindadele lisanduvad kommunaalkulude maksed.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “enampakkumine” hiljemalt 02.märtsil 2010.a.
kella 11.00 OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse
02.märtsil 2010.a. kell 11.15 Keila Linnavalitsuse
II korruse saalis.
Enampakkumiste iga objekti tagastamatu osavõtutasu
500.- krooni tuleb tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole
221011747720 Swedbankis kood 767 hiljemalt
01.märtsiks 2010.a. märgusõna all “enampakkumine”.
Tagatisraha ei ole vaja tasuda.
Enampakkumise objektidega tutvumiseks tuleb registreeruda eelnevalt OÜ Varahooldus, Keskväljak 15,
tel. 6391421.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Лауреаты
премии
культуры
В этом году комиссией по
определению лауреатов
премии за заслуги в области культуры в 2010 году
принято решение наградить троих из представленных кандидатов: Ильму Адамсон за заслуги в
области развития традиции народного танца,
Тийну Синиярв – за самоотверженную работу с молодежью и Лейно Мяги за
вклад в создание и развитие городских троп здоровья. Таким образом, сумма
премии
будет
разделена на три части и
составит 25 000 крон.
Премия будет вручена на
торжественном собрании,
посвященном годовщине
независимости Эстонской
республики. (стр. 1)
Детсад
«Викеркаар»
отпраздновал
свой
день рождения
В пятницу, 29 января, детский сад «Викеркаар» отметил свой 25-й день рождения. Почетным гостем
дня рождения был Иво
Линна, чье выступление
было горячо поддержано
гостями праздника. Порадовали гостей своими выступлениями и ребята.
Особенностью детского
сада со дня его основания
была тесная связь со сказками – каждая группа носит название какой-либо
известной сказки. Поэтому на праздник группы
пришли, взяв с собой свой
символ. По словам заведующей детским садом
Марет Пухк, в этом детсаду работают энергичные
и активные учителя, которые поддерживают имеющиеся традиции и охотно
участвуют в развитии своего учреждения. (стр. 5)
Как правильно ухаживать за лыжами
Самый простой вариант –
обратиться к специалистам. Следует помнить,
что скользящую поверхность дорогих лыж легко
испортить, поэтому нужно быть предельно осторожным. В настоящее
время умение подбирать

подходящую смазку для
лыж стало настоящим искусством. В этом году
зима позвала на лыжи и
тех, чьи лыжи не использовались уже лет 10-15.
Это не значит, что старые
лыжи нельзя использовать и надо немедленно
бежать в магазин за новым дорогим снаряжением. Совет специалиста поможет привести в порядок
и заслуженные лыжи.
(стр. 6)
Что ты в последнее
время читал?
1 января начался год чтения, целью которого является напомнить, что
чтение – это огромное
удовольствие, которое позволяет и получить новые
знания, и испытать положительные эмоции. Помимо этого, чтение – это в
наше время одно из немногих бесплатных удовольствий, поскольку библиотеки по-прежнему не
просят за обслуживание
посетителей денег. Объявляя текущий год годом
чтения,
Министерство
культуры прежде всего
заботилось о повышении
интереса к чтению среди
детей и подростков. В распоряжении горожан находится уездная библиотека,
в
которой
зарегистрировано более
3600 читателей. Уездная
библиотека состоит из нескольких отделов, в фондах библиотеки порядка
80 000 книг, из которых
более 60 000 на эстонском
языке. (стр. 3)
Учимся
руководить
проектами
Городской молодежный
центр приглашает молодежь в возрасте 16-26 лет
на курсы, в ходе которых
можно будет получить
знания, как управлять
проектами. Более подробная информация на сайте
www.keilanoortekeskus.ee
либо www.kultuuriguru.ee.
Регистрация по телефону
5221163. Количество мест
ограничено. Курсы проводятся бесплатно. (стр.
7)
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Vikerkaare lasteaeda iseloomustab
muinasjutulisus

Kui Vikerkaare lasteaia uksest sisse
astun, ei ole kuulda
laste kilkeid, maja
on lõunauinaku
ajal muinasjutuliselt vaikne. Just
muinasjutulisus on
läbi aegade olnud
Vikerkaare lasteaia
eripäraks.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Lasteaia 12 rühma kannavad
muinasjuttude nimesid, igal
rühmal on muinasjututegelast
kujutav maskott ja nimegi on
lasteaed saanud üle maja kaardunud vikerkaarest.
Selle Keila suurima lasteaia peale mõeldes tulevad mul
esimesena meelde Margarita
laulutunnid ja Mõmmi, kes aabitsapeol käis. Minu kasvataja
Vikerkaares oli Heli Iljasenko,
kes siiani seal õpetajana tööl
on. Tänaseks on Heli majja nii
kiindunud, et ei paneks oma
lapsi ühtegi teise lasteaeda ja
ise ei tahaks ka kuskil mujal
töötada. Parimaks omaduseks
Vikerkaare lasteaia juures peab
Heli samuti muinasjutulisust
ja kenasid pastelseid värve.
Heli: „ Kui siia tööle tulin, ei
osanudki majast midagi eriti
arvata, esimese remondigi tegin abikaasaga koos. Nüüd valitseb igal pool lastepärasus ja
igal rühmal on oma nägu.“
Suur rõhk on huvitegevusel
Lisaks lasteaia igapäevatööle
on Vikerkaares ajast-aega suurt
tähelepanu pööratud huvitege-

vusele. Juba algusest saadik on
lastel olnud võimalus tegeleda
nii kunsti, laulu kui tantsuga.
Ringidesse pannakse lapsed
juba 3-aastaselt vanemate vabal valikul. Algusest peale on
Vikerkaares tegustenud tantsuring, mida praegu juhendab
Katrin Patte. Sirje Aija juhendamisel tegutseb võimlemisklubi Sistrum. Pikka aega on
tegutsenud meisterdamis- ja
saviring, mis praegu kannab
nime “Siiru-Viiru.” 1988 2006 tegutses lauluring „Margarita ja lapsed“. Selle aja jooksul anti välja mitmeid kassette
ja CD-sid. 2006. aastast on Vikerkaarel ka oma raamatukogu, mida pidevalt täiendatakse
uute raamatute ja õppematerjalidega. Raamatukogus on ka
iga rühma ise tehtud muinasjuturaamat.
2007. aastal liitus lasteaed
tervist edendavate lasteaedade
projektiga. Heli: „Meie teeme
kõike, et oma tervise eest hoolitseda. Õpetame tervislikku
toitumist, liikumist jms.“ See
pole aga ainus projekt, milles Vikerkaar osaleb. On veel
keskkonnaprojekt
Ökokratt
ja projekt Lugemispesa. Igas
rühmas on lugemispesa, kus
on raamatud ja pildimaterjal. “
Lastele on see kui koht lõõgastumiseks ja rahulikuks tegevuseks,“ selgitab Heli.
Muinasjutulisus läbib kogu
lasteaia tööd. Algusaastatest
saadik on lavastatud erinevaid
munasjutte. Vikerkaares on
selleks lausa eraldi teatrituba. Metsluikede rühma väikesed teatrihuvilised on edukalt
osalenud Kiili teatrifestivalil
KARSUMM. Näidendeid ei tee
vaid lapsed vaid ka kasvatajad.
Eriti menukad etendused kas-

“Lisaks lasteaia
igapäevatööle
on Vikerkaares
ajast-aega suurt
tähelepanu
pööratud
huvitegevusele.
Juba algusest
saadik on lastel
olnud
võimalus
tegeleda nii
kunsti, laulu kui
tantsuga”
vatajate esituses olid “Sööbik
ja Pisik”, “Õlepullike ja Tõrvamullike” ning “Väike Nõid”.
Lapsed ja lasteaed enne ja
nüüd
Rohkem kui 20 aastat õpetajana töötanud Heli sõnul ei ole
hariduse andmine lasteaias
oluliselt muutunud. „Suurim
vahe on see, et varem ei pida-

nud lasteaialaps kooli minnes
lugeda oskama, kuna esimene
klass hakkas A-st ja B-st pihta.
Praegu aga on näha, et kui laps
lasteaias lugemist selgeks ei
saa, on tal koolis raske. Samamoodi õpetame ka kirjatehnikat.“ Heli selgitab, et lasteaeda
lõpetades ei pea tegelikult laps
lugeda oskama. Kooli minnes
aga tähti eraldi õpetama ei
hakata. Seega püüavad lasteaiaõpetajad täita augu alus- ja
alghariduse vahel.
Mis eristab tänapäeva last
paarikümne aasta tagusest?
Heli sõnul on suurimaks erinevuseks mänguoskus – tänapäeva last peab õpetama mängima. „Preagu on arvutid ja see
teeb oma töö. Kõike tuleb lastele õpetada, isegi mängimist
ja mänguasjade kasutamist,
sest just mänguasjadest ei oska
lapsed lugu pidada.“ Vanemaid
aga Heli kiidab, kuna tuntakse
palju lasteaias toimuva vastu
huvi. „Nii aktiivset suhtlust
kui praegu, vanasti ei olnud.“
Veerandsaja aasta jooksul
on lasteaial kujunenud oma
nägu. Mitmed vilistlased käi-

vad aegajalt oma endiseid
õpetajaid külastamas ja paljud
praegused laspevanemad on
ise Vikerkaare lasteaias käinud. Ka Heli rühmas on ühe
tema kunagise kasvandiku
laps. „Uus põlvkond tuleb peale“, naeratab Heli.
Mulle meeldib Vikerkaare
lasteaia juures kõige rohkem
hoopiski talveaed, kus elavad
erinevad linnud, loomad ja kalad. Talveaed loodi 1992.aastal
ja sealsete elanike eest on algusest peale hoolitsenud Tamara
Kivikin, kes on lasteaias töötanud selle avamisest saadik.
Reedel, 29. jaanuaril tähistas Vikerkaare lasteaed 25.
juubelit. Lasteaialapsed esinesid tantsude ja lauludega, mille põimisid ühtseks tervikuks
vikerkaarevärvides kangakiired. Sünnipäevapeo muutis
meeldejäävaks külalisesineja
Ivo Linna, kelle hoogsad laulud panid kuulajad kaasa laulma ja rütmi plaksutama. 28.
jaanuaril oli lastele pidu, kus
kõik rühmad said väikse kingituse ja lastele esinesid õpetajad tantsuga.

reklaamtekst

Branta kirjatarvete kauplus muutis asukohta ja
laiendas kaubavalikut
Keilas 15. aastat tegutsev Branta kooli- ja
bürootarvete müügiga tegelev kauplus
kolis uutesse ruumidesse Keila Selveris.
Uues asukohas on ruumi rohkem ja kauplus avatud ka laupäeval ja pühapäeval.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Uudsena pakub Branta börootarvete kauplus printereid, laminaatoreid, köiteseadmeid,
paberpurustajaid,
giljotiine
jne. Lai valik on toonerikassettide ja tindikassetide osas,
täidetakse ka tühjad kassetid.
Ettevõtetele tuuakse kaup
kontorisse kohale. Põnevat

leidub ka õpilastele - Branta
poes kiletatakse koolivihikuid, kaustikke jne. Koolitarvete valikus on endiselt LYRA
värvipliiatsid, Faber-Castelli
markerid, värvid ja plastiliinid. Müügil on maailmas enid
tunnustatud Jaapani kirjatarvete tootjate UNI ja Pentel
tintpliiatsid ja pastakad. Peagi
lisanduvad ka Stabilo pastakad
ja värvipliiatsid ning Penteli

kirjatarbed. Kunstihuvilistele
on oma ideede teostamiseks
tore valik Marabu klaasi, keraamika ja tekstiilivärvi komplekte. Kauni kirja saab kujundada Conquerori eksklusiivse
ümbriku ja kirjapaberiga. Tihti
ollakse hädas meestele väärt
kingituste leidmisega. Branta
kauplusest leiab härradele auväärse kinkekomplekti maailma tipptasemelt - Parker sulepea, tintpliiatsi ja pastapliiatsi
näol. Branta soovib klientidele
pakkuda parimat teenindust
– kui kliendi nõutud kaupa
hetkel poes ei ole, siis see tellitakse ja klient saab kauba paari
päeva jooksul kätte.
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Lühidalt
Muljeid hollandlaste külaskäigust!
Meie koolile traditsiooniks
saanud Hollandi-Eesti õpilasvahetus toimub ka see aasta.
Hollandlased saabusid Eestisse kolmapäeval, 27. jaanuaril.
Esimesel päeval läksime hollandlastele lennujaama vastu.
Bussisõit Tartu poole oli siis
esimene võimalus üksteist paremini tundma õppima ja seda
me ka tegime. Jõudes Tartusse
pidime tunniajasele eksursioonile minema, mis aga kahanes
15-20 minuti pikkuseks, kuna
külm Eesti kliima piinas. Tartust
suundusime Otepää lähistel
asuvasse Andu puhkemajja,
mis oli väga hubane. Õhtul olid
erinevad tutvumismängud, et
üksteise nimed selgeks saada.
Hiljem käidi saunas ja öö veetsime me puhkemajas. Hommikul sõime kõhud täis ja sõitsime Kuutsemäele. Praeguseks
on suusatamine läbi ja snowtubing on täies hoos. Täna õhtul
(28.01) tulevad hollandlased
esimest korda Keilasse ja edasi
ollakse juba peredega. Kolmandal päeval tegid hollandlased
tutvust meie kooliga. Läbi käidi
aulast, sööklast, õpetajate toast
ja kooli muuseumist. Hiljem toimus väikest sorti kontsert, kus
esinesid erinevad koorid ja samuti ka 10. klassid oma tantsuga. Kuna praegu on matemaatika nädal, siis lahendati ka kaks
matemaatilist ülesannet. Õhtu
poole läksime kõik Tankimäele
kus kelgutamise kõrvalt jõime
sooja teed ja sõime pirukaid.
Korraldati ka aja peale võistlus,
kus meeskond pidi reega mäest
alla sõitma ja ümber torbiku tagasi üles jooksma. Ees oli veel
nädalavahetus perede seltsis.
Erik Ehrbach
Jaanuaris sündis Harjumaal
153 last
2010 aasta jaanuarikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 153 lapse sünd,
see on 32 võrra vähem kui
2009 detsembrikuus, mil registreeriti 185 sündi ja 3 võrra
enam kui 2009 aasta jaanuaris, mil registreeriti 150 sündi.
Poisse sündis 102 ja tütarlapsi
51. Kaksikuid sündis 3 paari. Esmasündinuid oli 54, teisi lapsi
61, kolmandaid 31, neljandaid
5 ja kaheksandaid lapsi kaks.
Surmaakte koostati kokku 107,
mehi suri 48 ja naisi 59. Lahkunute keskmine vanus oli 74,5
aastat. Mehed elasid keskmiselt
69 ja naised 80 aastaseks. Registreeriti 6 ja lahutati 5 abielu.

6

Vaba aeg

Reede, 12.02.2010 • Nr 6 (110)

Lühidalt

Keila Swimclubi
noorujujad taas
medalitel!

treener annab nõu

Suuskade hooldus –
see on imelihtne

Kõige targem on võtta oma lumelauad
kaenlasse ja seada sammud spetsialisti
juurde. Kindlasti peaks vältima oma varanduse usaldamist näiteks saiapoodi või
autopoodi isehakanud „meistrite“ hoolde, sest ebaõigete töövõtetega on lihtne
suusapõhi ära rikkuda ning katsetusteks
on suusad liiga kallid, et peale paari määrimiskorda rahakott puuga selga võtta ja
uute järele minna.
ivo lindus

Ja küsimus pole selles, kas
seekord libises ja pidas suusk,
vaid just võimaluses saada ära
rikutud õrn suusa põhjakiht.
Maailmatasemel suusahooldus on tänapäeval juba paras
kosmoseteadus, teame ju hästi,
kui palju abilisi on meie tippsportlastel laskesuusatamises,
kus kasutusel ainult uisutehnika. Ja murdmaal on abilisi
veel rohkem, sest klassikalises
tehnikas on vaja suusad head
libisemist säilitades ka pidama
saada. Siin kirjutamise ajal on
mitmed ametivennad ja sõbrad juba OM-il andmas endast
parimat, et tehnilise varustuse
hoolduse taha ei jääks hea tulemus.
Aga ilusat talve nautides
ja olümpiaootuses on paljud
inimesed keldritest omad võibolla 10-15 aastat seisnud

lumelauad taas välja kookinud
ja pilgud pööranud Keila poole, radadele, mis on põhja-ees-

“Ilusat talve
nautides ja
olümpiaootuses
on paljud
inimesed
keldritest omad
- võibolla 10-15
aastat seisnud
lumelaud taas
välja kookinud
ja pilgud
pööranud Keila
poole, radadele,
mis on
Põhja-Eesti
parimad alg- ja
kesktasemel
treenimiseks.”

ti parimad alg- ja kesktasemel
treenimiseks.
Suusad olemas, aga liiga vanad ja koledad
Kindlasti pole mõtet häbeneda
vanade pütilaudadega metsa
tulla, sest retro varustusega
looduse nautlejad püüavad kadestavaid pilke kõikides Eesti
suusakeskustes. Ja alustuseks
ongi hea teha mõni tiir metsas enne uue ja kalli varustuse
soetamist, sest kui juba käsi
on valge, siis on suusapoes
kindlasti lihtsam omale sobilik
varustus hankida.
Kui suusad aastaid seisnud,
siis peaks ikkagi esimese hoolduse laskma spetsialistil teha
ning hiljem, kui väga palju
sõitmist ei ole, on kõige lihtsam vastavat vedelat määret
sama pudeli otsas oleva svammiga libisemiseks ja suusa
põhja kaitseks alla tõmmata.
Ning siis sõltuvalt lume kulutavusest ca 100 kilomeetri läbimise järel viia suusk teenindusse, kus need puhastatakse
ja määrderauaga pannakse
uued kihid parafiini alla. Ja pidamiseks soovitan algajal ikka
mõne teadjamehe juurest läbi
astuda juhul, kui eelnevast sõidukorrast allolev määre ei pea
või peab „liiga hästi“ näiteks.
Samuti siis, kui määre juba
hakkab ära alt kuluma.
Head libisemist!

6.veebruari toimunud EUL
G4S Noorte Sarja Läänetsooni II etapil Õismäe
ujulas saavutasid Indrek
Sei Ujumiskooli kasvandikud kaks pronksmedalit.
Tüdrukute kuni 12 aastaste
vanuseklassis kroolis ennast pronksile Õnne-Liisa
Kunman, kes treenib klubi
Jüri osakonnas. Sama värvi
medali võitles välja poiste
15 aastase vanuseklassis
Daniel Sei 100 meetri rinnuliujumises ajaga 1.20,42.
Margaret Danilov oli neljas
11aastaste tüdrukute hulgas
ajaga 38,20.
Daniel Sei ja Karlos Heinla
saavutasid lisaks mõlemad
kuuenda koha - esimene 50
meetri vabaltujumises ajaga 28,10 ja teine 14aastaste
poiste 400 meetri vabaltujumises tulemusega 6.11,81.
G4S Noorte Sari on
noortemate vanuseklasside
ujujatele vabariigis tähtsaim
võistlus ja etappide 16 paremat pääsevad finaalvõistlustele, mis juba 8. korda ehk
traditsiooniliselt oma ligi
300 noorujujaga peetakse
Keila Tervisekeskuses tänavu 31. mail. Õismäe 25meetrises ujulas korraldatud II
etapi lõpptulemused on keilakatele seda rõõmustavad,
sest viimased 3-4 aastat on
jäänud medali- ja finaalikohad meile ainult unistuseks.
Ümberkorraldused
Klubi
noorte ettevalmistamisel on
andud oma esimesed viljad.
Tõnu Meijel

VABA AEG

Kultuurikeskuses
korraldatakse taas
raamatulaat
info

keila leht

LEHT@KEILA.EE

13. ja 14. märtsil korraldab
MTÜ Kultuurilaegas Keila Kultuurikeskuses juba teist aastat
raamatulaada. Meist igaühel
on kodus raamatuid, mida me
enam ei vaja, aga ära visata ei
taha. Samas võib neid hädasti vaja olla kellelgi teisel. Nii
kutsuvadki
heategevusliku
raamatulaada korraldajad raamatusõpru üles tuulama oma
raamatukappides ja -riiulites,
et sealt enesele mittevajalik
üles leida. Pole vahet, kas toote
laadale ühe raamatu või kolm
kastitäit. Oluline on see, et senini kasutult seisnud kirjavara
enesele uue lugeja leiaks. Endale mittevajalikke raamatuid
võivad laadale tuua ka asutused, ettevõtted ja ühingud.
Kõik riiulitest ja kapinurkadest
kokku kogutu tuleks laada eel
tuua Keila Kultuurikeskusesse
11. ja 12. märtsil kell 12 – 16.
13 ja 14. märtsil kell 10 - 15
on heategevusliku raamatulaada uksed avatud kõigile soovijatele, kokkutoodud raamatud
on hinnavahemikus 1-10 krooni ja kaasa võib viia nii palju,
kui süda ihkab ja käsi kanda
jõuab. Heategevusliku raamatulaada idee on saadud Rakveres emakeelepäeval korralda-

Raamatute hinnad on
laadal 1.- kuni 10.- kr.
Laadal müüdavate raamatute kogumine toimub
11. ja 12. märtsil kell
12–16 Keila Kultuurikeskuses. Info tel 6045 045
või e-post:
marge@keila.ee

tud tasuta raamatu laadast.
MTÜ Kultuurilaegas on loodud 7.jaanuaril 2009.a Keila
Kultuurikeskuse juures. Meie
juhatuse moodustavad hetkel
Keila Kultuurikeskuse töötajad, kes juba aastaid on kultuurivallas tegutsenud. MTÜ
Kultuurilaegas eesmärgiks on
kultuuriliste projektide, ürituste ning tegevuste kavandamine ja korraldamine, näitused, kontsertid, etendused,
kinoseansid,
näitusmüügid,
laadad, messid ja teised tuluüritused. Algatame ja koordineerime kodanike omaalgatust
ja aktiivset vaba aja sisustamist
toetavaid projekte (rahvakultuur, kunst, käsitöö). Organiseerime erinevaid koolitusi,
seminare ning õpitubasid. Aitame moodustada täiendavaid
struktuuriüksusi. Plaanis on
trükiste kirjastamine ja müümine, samuti erinevate ürituste pääsmete müümine.

KEILA MEISTRIVÕISTLUSED SUUSATAMISES
Hole In One auhindadele

Pühapäeval, 14. veebruaril 11.00 Keila terviseradadel
Võistlusklassid lastele (500m), noortele (3 km),
naistele (3 km), meestele (10 km), võistkondadele (firmad, pered)
INFO: www.keila.ee
www.spordiklubivask.weebly.com

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

teater
“ESIMESED SUUDLUSED” PÄRNU TEATER “ENDLA”
12.veebruar kell 19:00 Pilet:
150.- / 125.Ühe armastuse lugu
Keila kultuurikeskus
“ARMASTUSE EDETABEL” TEATER:D
31.märts kell 19:00
Piletite eelmüük ja broneerimine alates 15.veebruar.
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

MTÜ LEKTOORIUM KEILA
KLUBI KOHTUMINE
18.veebruar kell 18:30
Kokkusaamise keskkonda loob
film „Suur aasta“
Lisainfo www.lektoorium.ee
Keila Tervisekeskus
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine


































RAAMATULAAT
13. ja 14.märts
Raamatute kogumine müügiks
toimub 11. ja 12.märtsil kell
12.00 – 16.00 Keila kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
3-5 KUU VANUSTE TISSITITADE MURED JA RÕÕMUD
12. veebruaril kl 10.00 Loengutasu perele 25 kr.
Loeng muutused söömis- ja
unerütmis, kaalumured,
kasvamine ja areng. Küsimusi
ootab imetamise nõustaja
Jana Kima.
Hiirekese Mängutuba, Haapsalu mnt 31. Lisainfo www.
hiirekese.ee

Palju õnne!

23.veebruar kell 17.00
Keila kultuurikeskus
IMIKU TOIT ESIMESEL
ELUAASTAL. LISATOIDUGA
ALUSTAMINE
26. veebruaril kl 10.00 Loengutasu perele 25 kr.
Räägib imetamise nõustaja
Jana Kima. Ootame koos
beebiga! Hiirekese Mängutoas,
Haapsalu mnt 31. Lisainfo www.
hiirekese.ee

Pühapäev enne paastuaega
14.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Õp. Robert Kannukene 100
Jutlustab teoloogiadoktor
õp.Jaan Lahe.
Keila Miikaeli kirik
Vaimulikud õhtud
17.veebruar kell 19.00
Külas ortodoksi kiriku ülempreester isa Ardalion
Koguduse majas
Paldiski mnt 2
Adventkoguduse jumalateenistus
13.veebruar kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
13.veebruar kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Keila Avatud Noortekeskus kutsub
16.-26.aastaseid noori

PROJEKTIJUHTIMISE KOOLITUSELE
19.veebruar, kell 9.30-17.15
Keila Avatud Noortekeskuses, Paldiski mnt 28F

Teemad:
• mis on projekt
• projekti idee
• eesmärgid
• vajalikkus
• meeskond
• tegevusplaan
• vahendid
• eelarve
• koostööpartnerid
• rahastusvõimalused
Koolituse korraldab MTÜ Kultuuriguru
Vaata täpsemat ajakava: www.keilanoortekeskus.
ee või www.kultuuriguru.ee
Info ja registreerimine:
Tel. 5221163
maret@kultuuriguru.ee
Kohtade arv on piiratud!
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Sündinud

01.02.2010 Malika Gasimova
Mälestame tegusat ja
heasüdamlikku majaelanikku

Kunagist Keila KK
õppealajuhatajat

Elvi
Kuznetsovat

Enn Soodret

ning avaldame kaastunnet
lähedastele

mälestavad
100.sünnpäeval omaksed.

(1910 - 1977)

Korteriühistu Allika - A

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
teie kinnisvara. Kiire vormistamine.Tel. 5647 1516, 657 6301 Veljo
Tarvis, veljo@tipoliin.ee
Üürile anda 1-toaline korter
Keilas. Tel. 5017574
Müüa kahetoaline korter Keilas, Põhja tänaval. Helistada 56
711 871

müük
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
Küttesüsteemidega tegelev
Keila ettevõte Kliima Center OÜ
müüb ja paigaldab soojuspumpasid. Asume Haapsalu mnt.57b
Rõõmu Kaubamaja kõrval. Leia-

me Teile sobiva lahenduse! www.
kliimacenter.ee tel: 5057394,
56677326.
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
Alates 17.veebruar 2010.a.
hakkab Keilas lemmikloomadele
veterinaarabi osutama loomaarst Vello Hints. Loomakliinik asub
Keskväljak 15 esimesel korrusel
ja on avatud E,K, R 11.00 – 17.00.
info ja registreerimine telefonil
5688885.

kaotatud/leitud
Kaotatud autovõti (puldiga).
Leidjale vaevatasu. 5511021
Haapsalu mnt 57d autoremonditöökoja juurest leitud prillid (roosade põrsastega karbis).
Tel 6045090.

muu
Firmade asutamine alates
4200.- kroonist. Kontor Keilas,
Jaama 6. Tel. 5227738.
B-kat autojuhikursuse lõppastmekoolitus.
Teooriatunnid
reedeti kl 18:00 Keilas, Keskväljak
5. Libedasõit nädalavahetusel
Keilas, Tööstuse 7. Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678
00 60, KAJA Koolitus.
B-kat autojuhikursus. Infotund
kolmapäeval, 17.02.2010 kell 17:00
Keilas, Keskväljak 5. 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 -kiviklaasvilla, penopl. jne. Toome tellitud kauba objektile. Pööningute
soojustamiseks pakume puhuriga
puistevilla paigaldust (kivi,klaas)
www.tarnekor.ee. Info ja registreerimine:
info@tarnekor.ee
tel.53321522, 53029454,6781616.
Keila, paldiski mnt 21, II korrus.
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OÜ VARAHOOLDUS
võtab tööle

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!

San.tehnik –
hooldusmehe
Tööülesanded:
• san.tehniliste tööde
teostamine
• pisiremontide teostamine
• vahetustega avariivalves
olek

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

Nõutav:
• B kategooria sõiduki load
• eesti- ja vene keele oskus

14. veebruaril on Sõbrapäev!
Õnn on Sinu kätes,

08.-28.02

sest just Sina loosid endale suurima
soodusprotsendi!

soodushindadega
lao tühjendusmüük

Peavõit on tasuta pääse!

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

Kasuks tuleb:
• siseviimistlustööde
teostamise oskus

Keila
vastlapäev

Teisipäeval, 16.veebruaril
15.00 – 20.00
Tankimäel,
Keila Terviseradadel
- Reesõiduvõistlus
- Kelgutamine
- Reesõit
mootorsaani
järel

Sooviavaldus ja CV palume
saata või kohale tuua
aadressil Keskväljak 15, Keila
76605

Tule kindlasti õnne proovima!
*

Laupäeval, 13. veebruaril kell 11.00*
FitStar Attack!
(treener Liis)
Tule ja pane end proovile!
*Päevased treeningud endiselt vaid 80.-/kord!

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Keila Retrosõit suusatamises
14. veebruar 2010
kell 12.00
Keila terviseradadel
Sõidetakse 500 m
Stiilsematele auhinnad
Toetab Hole In One

ENDLA TEATER

ESIMESED SUUDLUSED
Keila Kultuurikeskuses
12.veebruar kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.-

