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Mitte mingi
tavaline
Rockipidu
Reedel toimus Keila Koolis traditsiooniline
abiturientide Rockipidu. Viimast korda viidi
show läbi gümnaasiumimajas

Aavo Talvar –
Eesti parim
kardisõitja
2010
Keila koolipoiss, 16aastane
Aavo Talvar, valiti Eesti
Autospordi Liidu juhatuse
poolt 2010. aasta Eesti
parimaks kardisõitjaks.
Kõrge tunnustuse tõid
Aavole kindlad esikohad
Eesti meistrivõistlustel ja
Balti karikavõistlustel, kus
ta klassis Rotax Max võitis
23 võidusõitu 24st. Lisaks
sai Aavo Rotaxi maailma
karikavõistlustel parima
eestlasena üheksanda
koha ja aitas Eesti meeskonnal võita teist kohta
Rahvuste Karika arvestuses.

lk 5

Foto: karmo tihane

fotod: valdur vacht
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Nädal Lõppes, teine algas

kasulik

Oleks tädil rattad all,
oleks ta omnibuss

Kui kulud ravimitele on suured,
kas võib selleks leida rohtu?

Mis saab siis, kui iluuisutaja, olles olümpiamängudel
oma kava esimesel hüppel komistanud, terve ülejäänud
sõidu analüüsib tehtud viga – mis oli valesti, mida oleks
pidanud teisiti tegema? On üsna suur tõenäosus, et ta
kas kukub ka edaspidi või lihtsalt esineb väga kehvalt.
Või kui 400 meetrit jooksev sportlane veidi ebaõnnestunult stardib ning jääb terveks distantsiks seda taga
nutma? Karta on, et ta jääbki viimasele kohale. Spordis
saab igaüks aru, et võistluse ajal võisteldakse, see ei ole
aeg mõtlemaks, mis, kus, miks ja kelle pärast alguses
valesti läks. See hetk tuleb pärast. Ja on täiesti võimalik,
et hoolimata kukutud hüppest või vussitud stardist ei ole
tehtud veal lõpptulemuse seisukohalt mingit tähtsust.
„Päriselus“ on paraku „oleks“ lihtsam tulema. Aga viib
ta täpselt sama kaugele kui spordis. Jah, vigadest tasub
õppida, aga selleks on oma aeg.
Oleks tädil rattad all, oleks ta omnibuss.

Doris matteus
doris@keila.ee

Milliseid ravimeid kasutad sina, kui pead
oma tervise parandamiseks kasutama
ravimite abi? Nii nagu sama toiteväärtusega toidud on kauplustes väga erinevate
hindadega, on ka sama toimeainega ravimid erinevate hindadega. Küsi arstilt ja
apteekrilt enda jaoks soodsaimat!
Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite puhul
maksab kindlustatud isik apteegis enamusel juhtudest ainult osa ravimi hinnast. Ülejäänud osa hüvitab apteegile
haigekassa. Siiski peavad osad
patsiendid, kelle raviskeemides
on kallid ravimid või kes põevad kroonilisi haigusi ning tarvitavad seetõttu ravimeid pika
aja vältel või kasutavad mitmeid erinevaid ravimeid kombinatsioonis, tasuma ravimite
eest märkimisväärselt suuri
summasid. Seetõttu otsustati,
vastavalt ravikindlustuse seadusele, alates 01.jaanuarist
2003 hakata maksma patsientidele täiendavat ravimihüvitist.
Summad, mida haigekassa
maksab patsientidele täiendava
ravimihüvitise näol on aastaaastalt kasvanud, käesoleva
aasta 9 kuu jooksul on täiendavat ravimihüvitist saanud 1234
inimest ja kogusummas 4, 3
miljonit krooni, keskmine hüvitatav summa inimese kohta
oli 3 436 krooni.
Täiendava ravimihüvitisega
hüvitab haigekassa kindlustatud isikule teatud osa kalendriaasta jooksul apteegist soodusravimite ( haigekassa ravimite
loetelusse kantud ravimid )
ostmiseks tehtud kulutustest.
Ravimihüvitise arvestamisel ei
võeta arvesse käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele tehtud
rahalisi kulutusi.

Täiendava ravimihüvitise arvutamise aluseks on summad
vahemikus 6000 kuni
20
000 krooni. Sellesse summasse
ei arvestata patsiendi poolt tasutud omaosaluse määra, mis
on 100%, 90% ja 75% soodustuse puhul 20 krooni ning 50%
soodustuse puhu 50 krooni retsepti kohta. Samuti ei lähe arvesse summad, mis ületavad
piirhinda või hinnakokkuleppes
märgitud hinda.
Hüvitise saamise eelduseks
on, et inimene on ise kalendriaasta jooksul tasunud soodusretseptidega ostetud ravimite
eest üle 6000 krooni ( arvestades eelloetletud tingimusi ).
Selleks, et saada ravimihüvitist, tuleb haigekassale esitada
vastav taotlus. Ravimihüvitise
taotlemiseks piisab, kui kindlustatud isik või tema seaduslik
esindaja on ühe korra vastavasisulise avalduse haigekassale
esitanud, siit edasi toimub hüvitise arvestamine igal järgneval aastal.
Avalduse esitamiseks on alltoodud võimalused:
• Kodanikuportaali (https://
portaal.riik.ee/x/kodanik) kaudu
• saata avaldus posti teel haigekassa klienditeenindusbüroosse
• tuua avaldus haigekassa
klienditeenindusbüroosse
• saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna haigekassa kliendi-

teenindusbüroosse e-posti teel.
Täiendava
ravimihüvitise
taotlemise avalduse blankett
on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti
postkontorites ning haigekassa
koduleheküljel.
Kui avalduse esitab kindlustatud isiku seaduslik esindaja,
peab ta avaldusele lisama koopia esindusõigust tõendavast
dokumendist.
Avaldust võib esitada kogu
kalendriaasta vältel, sealjuures
täiendava ravimihüvitise arvestamise aluseks võetakse kõik
käesoleval kalendriaastal soodusravimitele tehtud kulutused.
Esitatud avalduse alusel
kontrollib haigekassa igal aastal
kord kvartalis kindlustatud isiku ravimitele tehtud kulutusi
ning õiguse tekkimisel hüvitab
need täiendavalt, kandes hüvitise:
• kindlustatud isiku pangakontole või
• haigekassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel kolmanda
isiku pangakontole või
• kindlustatud isiku seadusliku
esindaja pangakontole.
Kogu info apteegist ostetud
soodusravimite kohta sisaldub
haigekassa elektroonilises andmebaasis ja selle alusel toimub
ka täiendava ravimihüvitise arvutamine, seega ei pea patsient
muretsema apteegitšekkide kogumise ja haigekassale esitamise pärast.
Kindlustatud isiku omapoolse ja ka haigekassapoolse ravimikulu ülevaadet saab haigekassa anda alles peale täiendava
ravimihüvitise taotluse esitamist. Küsimusele kas on mõtet
taotlust esitada, soovitame alati seda teha, sest ainult nii on
võimalik soovitud infot saada.

info
Kuidas toimub praktiliselt
ravimihüvitise arvutamine?
Arvestus toimub 2 etapis:
1. Patsiendi poolt tasutud
summa ulatub 6000-10 000
kroonini. Siin on arvestuse
aluseks 6000 krooni ületatav summa, millest isikule
tagastatakse 50%. Näide:
patsiendipoolne osa kalendriaasta jooksul on 8000
krooni, seega
80006000=2000 krooni ning
sellest 50% on 1000 krooni.
See 1000 krooni ongi antud
juhul täiendava ravimihüvitise suurus.
Juhul kui patsient on aasta jooksul tasunud 10 000
krooni, on hüvitise suuruseks 2000 krooni.
2. Patsiendi poolt tasutud
summa ulatub 10 000-20
000 kroonini. Siin tagastatakse patsiendile 10 000
krooni ületatavast summast
75%. Näide: patsiendipoolne
osa kalendriaasta jooksul
on 18 000 krooni, seega
18 000-10 000=8000 krooni ning sellest 75% on 6000
krooni. Sellele lisandub eelnevalt 10 000 krooni eest
arvestatud 2000 krooni.
Seega on juhul kui patsient
on kalendriaasta jooksul ise
tasunud 18 000 krooni, ravimihüvitise suuruseks 8000
krooni.
Kuna täiendavat ravimihüvitist makstakse kuni 20 000
krooni ületavate summade
eest, on patsiendil võimalik
kalendriaastas saada ravimihüvitist
maksimaalselt
9500 krooni.

Küsimused on oodatud telefonil 16 363 või harju@haigekassa.ee
Eesti Haigekassa

Nädal piltides
info
Naabervaldale elanikel Keila
Lehte võimalik koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 80 krooni
6 kuud 150 krooni
12 kuud 300 krooni
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

Lumi on ilus, kuid võib osutuda ohtlikuks linnaruumis.
Tähelepanu katustele – nii enda omadele kui neile, mille
alla kõndima satute!

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Sotsiaalkeskus kogub jõuluabi
Keila Sotsiaalkeskuse kogub jõulueelsel
nädalal heatahtlikelt annetajatelt headparemat toidukaupa, et seda toimetada
nendele peredele, kellel endal selleks võimalust pole.
keila leht
leht@keila.ee

Kampaania on suunatud eelkõige lastega peredele, kes on
toimetulekutoetuse saajad või
kelle puhul teame, et laenukohustus neelab enamuse pere
sissetulekust. Rohke osavõtu
korral saaks toetada ka erivajadusega inimesi, üksikuid
vanureid ja muidugi kodutute
öömaja.
„Meie idee on sarnane toidupangale, mis tegutseb Tallinnas ja Tartus, paraku nõuab

sellega liitumine päris palju
organiseerimist, lisaks eriruume ja -lube,“ rääkis Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol,
kes soovib oma kolleegidega
koguda toiduabi Keilas omamoodi ja veidi väiksemas
mahus.
Sotsiaalkeskusesse
(Keskväljak 17, maakonnaraamatukogu taga) on oodatud
erinevad toidukaubad – kas
poest ostetud või kodukeldrist,
täiesti tavapärased ja ka veidi
erilisemad. Kindlasti rõõmustaks lapsi õunad, mandariinid,
apelsinid, kompotid, kommid.

Emasid – isasid aga toekamad
toiduained: juustud-vorstid,
konservid, hapukurgid ja muu
sarnane. Sotsiaalkeskuses on
olemas külmutuskapid toidu
hoidmiseks, kuid siiski soovitavad sotsiaaltöötajad tuua
pigem pikema säilivusajaga
toiduaineid.
Annetusi võetakse Sotsiaalkeskuses vastu alates 15.
detsembrist tööpäevadel kel-

la viieni. Laupäeval, 18. detsembril, on inimesed kohal
kell 11.00 – 17.00 ning 20. Ja
21.detsembril kell 8.30 – 18.00,
pühade-eelsed kolmapäev ja
neljapäev kulub kingituste/
toidupakkide jagamisele.
Väga oodatud on ka riideesemeid ja jalanõud kodutute öömaja rahvale. Vaja oleks

pesu, kindaid, sokke, mis ei
pea olema uued, küll aga puhtad! Oodatud on ka meeste
üleriided ja jalanõud. Riidekraami võiks tuua sotsiaalkeskusesse, mitte öömaja ukse
taha. Keilas on praegu teada
kokku 62 toimetulekutoetust
saavat perekonda On ka neid,
kelle sissetulek ei võimalda
toimetulekutoetust
taotleda, kuid nende elujärg vajaks
kindlasti toetamist.
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Linnas patrullib ka järgmisel aastal Securitas
Linnavalitsus tunnistas Keila linna 2011.
aasta patrullteenuste osutaja leidmiseks
korraldatud pakkumiste võitjaks senigi
Keila linnale turvateenust osutava Securitas Eesti ASi.
keila leht
leht@keila.ee

Teenusepakkuja kohustuseks
on patrullida linnas vastavalt

kokkulepitud
marsruudile
ning sagedusele, samuti reageerida politsei ja Keila linna
elanike poolt edastatud väljakutsetele, mis on seotud Kei-

la linna vara vastu suunatud
rünnetega või avaliku korra
rikkumisega. Keila territooriumil peab ööpäevaringselt
baseeruma vähemalt üks patrullauto.
Turvafirma peab jälgima ka
avaliku korra ja heakorraeeskirjadest kinnipidamist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata
joobeseisundis isikutele, ala-

ealiste gruppidele või muudele isikutele, kelle käitumises
on näha ilmseid avaliku korra
rikkumise tunnuseid. Heakorra osas tuleb jälgida tänavate,

kõnniteede ja muude avalike
kohtade puhtust ja heakorda,
tõkestada nende risustamist,
prügi maha loopimist, puude,
põõsaste ja haljasalade rüüstamist, majaseinte ja teiste
rajatiste rikkumist või määrimist. Lisaks jälgib turvafirma
liikluseeskirja nõuete täitmist
ning annab avastatud rikkumistest politseile teada.

lausus Jaanus Vihand. “Majanduse kasv muudab tasapisi
aktiivsemaks ka ehitusturu seetõttu on meile kõik tublid
töötajad vajalikud ja koondamisi plaanis ei ole.”
Bauhof on Eesti juhtiv jaekaubandusettevõte ehitusmaterjalide sektoris. Bauhofil on
kümme kauplust Eestis ning
viis Leedus. Bauhof Grupi käive
oli 2009. aastal 1,164 miljardit
krooni, sh Eesti käive oli 924,9

miljonit krooni. Ettevõttes töötab 490 inimest.
Ehitusmarketi kaubamärki kandvad kauplused kuuluvad firmale AS Devest, mis on
asutatud 1990. aastal ning on
kontserni Harju KEK tütarettevõte. Esimene Ehitusmarketi
kauplus avati 1995. aastal. Ehitusmarketil on neli kauplust.
Ehitusmarketi 2009. aasta käive oli 200 miljonit krooni, ettevõttes on 80 töötajat.

Securitase
lühinumber on
1660
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Bauhof ostis Ehitusmarketi
keila leht
leht@keila.ee

Ehituskaupluste jaekett Bauhof
omandas 100% Ehitusmarketi
kaubamärgi all tegutseva ehitusmaterjalide müüja Devest
AS aktsiatest. Devestile kuulunud Ehitusmarketi kauplused
Laagris ja Keilas jätkavad tegevust Bauhofi kaubamärgi all.
Bauhofi kaubamärgi all tegutseb tehingujärgselt 12 kauplust

üle Eesti. Bauhof ja Devest ASi
omanik Harju KEK vormistasid Ehitusmarketi ostu-müügi
tehinguks tänavu oktoobris kavatsuste protokolli. Tehingule
andis heakskiidu Konkurentsiamet.
Bauhofi juhatuse liikme Jaanus Vihandi sõnul võimaldab
Ehitusmarketi kaupluste ost
tugevdada Bauhofi liidripositsiooni ehitus- ja aiakaupade
müüjana. “Eesti ehituskauban-

uudis

dusturul on praegu toimumas
samad arengud, mis toidukaupluste osas kuus-seitse aastat tagasi, kui turg korrastus ja suured jaeketid asusid laienema,”
selgitas Jaanus Vihand.
„Ehitusmarketi kauplused
Laagris ja Keilas viiakse vastavusse Bauhofi kontseptsiooniga ning jätkavad tegevust Bauhofi kaubamärgi all. Tabasalu
ja Aruküla kauplustes praegu
suuri muudatusi ette ei võeta,”

Kiwanis meisterdas lastele nukke
keila leht
leht@keila.ee

Eelmisel laupäeval kogunesid
kõik Keila Kiwanis klubid ning
mitmed linnakodanikud Keila
kultuurikeskusesse, et üheskoos haiglas viibivatele lastele
nukkusid meisterdada.
Kiwanis klubi nukuprojekt
sai alguse 1993. aastal Lõuna-Austraalias, juba aastaid
on projektis osalenud ka Keila
Kiwanis klubid. Tegemist on
40 cm pikkuse nukuga, mille

eesmärgiks on aidata lapsel üle
saada hirmust haigla ja raviprotseduuride ees. Puuvillaga
täidetud riidenukud on esialgu üleni valged. Haige laps
saab joonistada nukule pähe
näo ning teha vanemate abiga
juuksed ja riided. Nuku peal
saab lapsele selgitada raviprotseduure.
Kokku valmis laupäeval Keilas ca 375 nukku, mis on juba
jõudnud Tallinna Lastehaiglasse. Nukumeisterdamises osales
kokku 82 inimest.

3

Keilakad on pärit kõikjalt
maailmast
Keilasse on 1.detsembri seisuga registreeritud kokku 9943
elanikku. Suurem osa neist,
9266 on eesti kodakondsusega. Kust on aga pärit ülejäänud 677 elanikku?
Arvuliselt hoiavad teist kohta keilas hoopiski määramata
kodakondsusega
elanikud,
ehk nö halli passi omanikud
keda on 336. Neile järgnevad

225 Venemaa kodakondsusega keilakat. Veel leiab Keilast
32 Ukraina, 12 Leedu, 11 Läti, 10
Valgevene, 7 Soome ja Poola,
5 Saksamaa ja Suurbritannia,
4 Bulgaaria, Armeenia ja Rootsi ja 2 Gruusia ning Ameerika
Ühendriikide kodanikku. Lisaks
neile on veel India, Jaapani,
Mehhiko, Hollandi, Hispaania,
Aserbaidžaani, Itaalia, Norra,
Kasahstani, Portugali, Taani ja
Tsehhi kodanikud. Ühe keilaka
kohta andmed puuduvad.
Kui aga eraldi rahvustele tähelepanu pöörata, on kohalik
setskond väga kirju. Keilas on
näiteks 2 adõgeed, 3 baškiiri, 2
burjaati, 2 komi, 3 kreeklast, 4
moldovlast, 1 mustlane, 1 permikomi, 4 tatarlast, 3 tšetseeni, 6 tšuvašši ja 8 udmurti.

Head Keila Kooli Sõbrad
21. detsembril 2010 algusega
10.00 moodustavad kõik Keila Kooli õpilased ja õpetajad
katkematu keti vanast koolimajast (Põhja 8) uude (Ehitajate tee 1). Sellega tähistame
kolimise algust uude koolihoonesse. Keti kaudu saadame
valmivasse majja koolipere
tähtsaimad aarded.
Et kett saaks tugevam, kutsume kõiki Keila Kooli sõpru
kaasa lööma!
Täpsemalt järgmises lehes.
Keila Kool
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venekeelne veerg
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Aastavahetuseks 10 000 keilalast! Сегодня в номере
Hea Keila elanik!

1. detsembri seisuga on elanike registri järgi meid Keilas
kokku 9945. Kas
saame aastavahetuseks 10 000 elanikku
kokku?
Keila elanikuks
registreerimine on
väga lihtne. Elukohateate saab täita
Keila linnavalitsuse
I korruse büroos.
Veel lihtsam on
ennast registreerida
riigiportaalis http://
www.eesti.ee, kus
elukohateate esitamise võimaluse
leiab X-tee teenustest, Rahvastikuregistri lingilt.

Miks ma olen Keila elanik?

Vabakutseline kirjastaja ja tõlkija Raul
Kilgas:
Kui ma ligi 15 aastat tagasi Keilasse elama
asusin, siis oli oma elukohta sisse kirjutamine
seadusega ette nähtud. Pärast seda pole põhjust olnud teise omavalitsusse oma tulumaksu
kanda. Ja miks peakski? On ju iseenesestmõistetav, et oma riigimaksud oma kodukohta
suunata. Keila on Tallinnaga võrreldes rahulik
ja mõnus paik. Võiks isegi natuke linnalikum
välja näha.

Keila Linnavalitsuses
Ehitusload

Keila Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- üksikelamu laiendamiseks
Haapsalu mnt 50 asuval kinnistul.
- Keila tööstusküla veemajandusrajatiste ehitamiseks.
Luba hõlmab tarbevee-, tuletõrjevee-, isevoolse ja survekanalisatsiooni- ning sademeveetorustike
ehitamist
Tööstuse tänava ja Linnamäe
tee maa-alal ning Tehase ja
Veski tänava kinnistul. Ehitusluba oli vajalik lisada Et-

tevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetme „Ettevõtlus
- ja tööstusalade infrastruktuuri arendavad projektid“
raames esitatava projekti
„Keila Lõunaosa tööstusrajooni arendusprojekt“ taotlusele. Esitatud projekti
maht on 25 miljonit krooni,
mille heakskiitmisel ja finantseerimisel oleks Keila
linna poolne omafinantseering 2,5 miljonit krooni.

Kirjanik Tiina Laanem-Murde ja Eesti
Päevalehe ajakirjanik Raivo Murde Keila
äärelinnast
Iga inimene peaks andma oma panuse kogukonna, asumi eluolu parandamisse. Kõige
otsesemalt saab ta seda teha kodukoha
omavalitsusele makse makstes ning valimas
käies. Meie peres otsustasid Keila elanikuks
registreerimise ja mitte registreerimise siiski
lapsed. Kuna vanem poeg käib koolis juba
aastaid Tallinnas ning tänavu sündinud
noorim pereliige hakkab edaspidi käima Keila
lasteaias, siis paberite järgi on pere kahe linna vahel pooleks jaotatud. Edaspidi plaanime
ennast kõik Keila elanikeks registreerida. (Ka
Keila elaniku laps võib käia Tallinna koolis.
Keila linn tasub Tallinna esitatud õpilaskoha
arveid.)

Kasutusload

Linnavalitsus väljastas kasutusload:
- üksikelamule Tervise tn 32

asuval kinnistul ja
- üksikelamule Tervise tn 41
asuval kinnistul.

Turul jätkab senine operaator
Linnavalitsus otsustas raudteejaamas asuva kaubalao
koos selle juurde kuuluva
2400 m² suuruse laoplatsiga
anda ka 2011. aastaks kasutusse OÜ Donole, kes kavatseb platsil jätkata turupidamist. Üürihind on 4000
krooni kuus. Üürnik tasub
lisaks kõik üüripinna kommunaalkulud. OÜ DONO
on kasutanud kõnealust

platsi vara alates 11. oktoobrist 1999. Kuna OÜ DONO
on täitnud korrektselt temaga sõlmitud lepingu järgsed
kohustused, nimetatud vara
hetkel linnale enda ülesannete täitmiseks vajalik ei ole
ja teised isikud selle vara kasutamise vastu huvi üles näidanud ei ole, peeti otstarbekaks jätkata lepingut senise
üürnikuga.

Krimiuudised/Securitas
NÄDALAD POLITSEIS 22.11.2010-05.12.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
kahe nädala jooksul 57 sündmust, nende hulgas 10 liikluseeskirja rikkumist. Ühel korral
tabati joobes juht. Kuna joove
oli juhil üsna suur, siis alustati
juhi suhtes kriminaalmenetlust.
Lumi ja libedus ning mõningatel
juhtudel ka autojuhtide enda
ülehindamine ja lohakus tegid
Keilas oma töö. Nimelt teatati
politseisse kümnest plekimõlkimisest. Üldjuhul said osapooled
omavahel kokkuleppele ja edasi tegeleb asjadega kindlustus.
Tabati mitu isikut, kes olid alko-

holijoobes. Kui te näete linnas
magavat või tasakaalu kaotavat
alkoholijoobes isikut, siis helistage palun koheselt 110 või Securitase numbril 1660, sest ilmad
on kohati väga külmad ning
magavatel isikutel võib toimuda
alajahtumine.
21. novembril murti Pae tänaval sisse mitmesse keldriboksi ja
varastati suusatamise tarbeid.
24. novembril avastati, et Eha
tänaval on katki lõigatud sõidukil kaks rehvi.
26. novembril varastati Põhja
tänaval seisval sõidukil küljepeegel.
28. novembril toimus Keila
linna ühes korteris juhtum, kus
meesterahvas kägistas ja lõi jalaga oma endist elukaaslast.
29. novembril murti Eha tänavas sisse abihoonesse ning varastati motoroller ja jalgratas.
Novembrikuus püüdis alaealine Keila kooli algkoolimajast
varastada sülearvutit, kuid tänu

õpetaja initsiatiivile ei saanud
õpilane seda teoks teha. Kuna
alaealine polnud süüvõimeline,
siis saadeti materjalid lahendamiseks alaealiste komisjonile.
2. detsembril peeti Selveris
kinni pisivaras.
Tuletan jätkuvalt meelde, et
aasta algusest tuleb pimeda ajal
ja halva nähtavuse korral kanda
kõikjal, kus liigute, helkurit.
securitas 1660
02.12 17.00 – Linnakodanik teatas, et Ringtee 2 maja juures on
kraavis kahtlane kott, mis tundub olevat verine. Patrull kontrollis ja leidis kotist koera laiba.
Teavitatud Keva.
03.12 21.40 – Juhtimiskeskus
teatas, et Keila turul on kahtlane
liikumine. Kontrollides selgus, et
tegemist oli G4S patrulliga.
03.12 22.54 – Kaamera teatas,
et lauluväljaku lõkkeplatsil tehakse tuld. Kontrollides selgus,
et põletati vanapaberit. Selgi-

tatud, et seal ei tohi seda teha.
Vabandati ja asuti lõket kustutama.
05.12 01.00 – Terviseradadel
autoga noored. Tehtud märkus
ja palutud lahkuda (sissesõidukeeluala).
05.12 16.30 – G4S patrull teatas, et kodutute öömaja ees on
meesterahvas pikali. Kohale jõudes selgus, et tegu oli kodutuga.
Isik oli joobes, kontaktivõimeline
ja külmunud. Kutsutud kiirabi,
kes isikuga edasi tegeles.
08.12 09.30 – Järgnevatel aadressidel jalakäijatele ohtlikud
katused: Põhja 35 ja Keila Tervisekeskus (maja taga).
08.12 09.30 - Järgnevad teed
lume tõttu raskesti läbitavad:
Vikerkaare lasteaia esine, Põhja
tn ja Luha tn ristmik, Alibi esine,
Roheline tn, Koidu tn, Vaikse tn
ja Männiku tn ristmik, Kooli tn
algkooli juures, Kruusa tn koos
ringiga, Loode-Keila ristmikud
ja ringid, Keila Vee esine ristmik,
Paldiski mnt 28a tagune.

Новый владелец магазина «Эхитусмаркет»
Сеть магазинов «Баухоф»
приобрела в полное владение пакет акций акционерного общества «Девест», которое известно потребителям
под названием «Эхитусмаркет». В полное соответствие
с концепцией этой торговой
сети будут приведены магазины в Кейла и Лаагри, магазины в Табасалу и Арукюла пока перестраиваться не
будут. «Баухоф» - это на настоящий момент крупнейшая в Эстонии фирма, занимающаяся
продажей
строительных материалов и
прочих товаров, связанных
со строительством. (стр 3)
Кейла – многонациональный город
По состоянию на 1 декабря
2010 года, в городе 9943 жителя. Большая часть жителей
– 9266 человек – имеют
эстонское
гражданство.
Гражданами каких государств являются остальные
677 человек? По имеющимся
сведениям, большую часть
составляют так называемые
лица без гражданства, владельцы серых паспортов. На
втором месте – граждане
России, их в нашем городе
проживает 225. Еще в Кейла
живут граждане Украины,
Литвы, Латвии, Белоруссии,
Финляндии, Польши, Германии, Великобритании, Болгарии, Армении, Швеции,
Грузии и США. Есть граждане Индии, Японии, Мексики,
Голландии, Испании, Азербайджана, Италии, Норвегии, Казахстана, Португалии,
Чехии и Дании. Гражданство
одного жителя нашего города не установлено. Достаточно разнообразным можно
считать и национальный состав – в городе, кроме представителей больших групп,
живут, например, адыгейцы,
башкиры, буряты, коми, греки, молдоване, цыгане, татары, чеченцы, чуваши и удмурты. (стр 3)
Пять игр – пять побед
В субботу и в воскресенье,
4-го и 5-го декабря, в Кейла
состоялся турнир по минибаскетболу в рамках очередного этапа чемпионата Эстонии.
В
соревнованиях
убедительную победу одержала команда городской баскетбольной школы (маль-

чики 1999 и 2000 года
рождения), которая выиграла все игры. Кроме нашей
команды, в подгруппе без
поражений пока выступает
команда из Виймси. Следующий этап мини-лиги состоится в январе. (стр 6)
Как выбрать лекарство
Какие лекарства стоит использовать для того, чтобы
справиться с болезнью? Общеизвестно, что бывают продукты с одинаковой питательной
ценностью,
но
разные по стоимости. Лекарства тоже могут отличаться
по цене, но иметь аналогичное действие. При обращении к врачу или в аптеке
нужно смело спрашивать лекарство, которое в большей
степени подходит вам по
стоимости. В этом номере городской газеты подробная
информация о том, каким
образом можно получить дотацию на приобретение лекарственных средств и где
найти полезную информацию. (стр 2)
Социальный центр собирает рождественские подарки
На предрождественской неделе городской социальный
центр будет собирать пожертвования
(различные
продукты питания), которые
потом в канун рождества будут доставлены в семьи, которые не могут себе позволить лишних трат. В первую
очередь, кампания проводится для помощи семьям с
детьми, которые по различным причинам попали в
сложное финансовое положение. Если пожертвований
будет много, то порадовать
перед рождеством получится
и других нуждающихся. Пожертвования принимаются с
15-го декабря, по рабочим
дням, с 11.00 до 17.00. (стр 3)

Ааво Талвар – лучший
картингист Эстонии в
2010 году
16-летний кейлаский школьник Ааво Талвар был выбран
Эстонским союзом автоспорта лучшим картингистом
Эстонии в 2010 году. Это званий получено благодаря
многочисленным победам
Ааво в соревнованиях в Эстонии и странах Балтии. (стр
5)
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Aavo Talvar – Eesti parim kardisõitja 2010
Keila koolipoiss, 16aastane Aavo Talvar
valiti Eesti Autospordi Liidu juhatuse
poolt 2010. aasta Eesti parimaks kardisõitjaks.
keila leht
leht@keila.ee

Kõrge tunnustuse tõid Aavole
kindlad esikohad Eesti meistrivõistlustel ja Balti karikavõistlustel, kus ta klassis Rotax
Max võitis 23 võidusõitu 24st.
Lisaks sai Aavo Rotaxi maailma karikavõistlustel parima
eestlasena üheksanda koha ja
aitas Eesti meeskonnal võita
teist kohta Rahvuste Karika
arvestuses.
Aasta parimale kardisõitjale
määratud suur karikas anti Aavole kätte 3. detsembril Rock
Cafés toimunud EALi aastalõpupeol. Auhindu aga jagus
talle teisigi. EALi kardikomitee otsustas, et Aavo Talvari
tänavused tulemused väärivad
veel teistki suurt tunnustust,
Indrek Vanaselja rändkarikat. Lisaks sai ta kätte Eesti
meistrivõistluste võitjakarika
ja kuldmedali ning eriauhinna
Rapla kardiraja rekordi püstitamise eest.
MK – finaalis saavutas Aavo
üheksanda koha
16-aastane Keila koolipoiss
Aavo Talvar saavutas kardisõidu Rotaxi maailma karikavõistluste finaalis üheksanda
koha klassis Rotax Max. ASSI
Talvar Racingu karditiimi esindav Aavo oli selle tulemusega
seitsmest osalenud eestlasest
parim, lisaks kuulus ta ka Rahvuste Karika arvestuses teise
koha saanud Eesti meeskonda.

KEILA
KOOL

Rotaxi maailma karikavõistluste finaal peeti novembri
eelviimasel nädalal Itaalias La
Concas. Aavo Talvarile andis
osavõtuõiguse Eesti meistritiitel, maailma karikavõistluste
finaali pääses ta juba neljandat
aastat järjest. Paraku vedas tal
seal neljandat aastat järjest viltu. Kvalifikatsioonist saadud
kaheksas aeg kinnitas Aavo
kõrget klassi ja andis talle õiguse alustada eelsõite teisest
stardireast. Esimese eelsõidu kümnes koht jäi ootustele
pisut alla, kuid teise eelsõidu
lõpetas Aavo viiendana ja kõik
tundus minevat plaanipäraselt. Siis tuli tõrge – viimasest
eelsõidust läks Aavole kirja alles 28. koht. See tähendas, et
eelsõitude kohapunkte kokku
arvestades oli Aavo alles 22. ja
pidi eelfinaali samuti alustama
sellelt stardipositsioonilt.
Eelfinaalis tegi Aavo aga
fantastilise esituse ja jõudis finišisse seitsmendana. See tõstis ka finaali eel lootused kõrgele. Paraku kulges finaalsõit
Aavo jaoks täpselt samamoodi
nagu aasta tagasi Egiptuses:
esimeses stardijärgses kurvis oli ta üks neist, kes rajalt
välja murule trügiti. Õnneks
jäi kart terveks, ent kui Aavo
lõpuks asfaldile tagasi pääses,
oli seitsmendast kohast saanud 25. Taas läks lahti pöörane tagaajamine ning Aavo jõudis ruudulipuni kümnendana.
Kuna üks eespool lõpetanu sai
valestardi eest kümme trahvi-

keila leht

LEHT@KEILA.EE

Ülle on hoolimata sellest, et elu
on teda mitmel korral püüdnud
eemale viia, jäänud truuks Keilale. Ülle: „Ma olen sündinud
Keilas ja lõpetanud Keila gümnaasiumi. Olen seega põline
keilakas, kelle süda on Keilas ja
Keila koolis.“
Siiski suunati Tallinna Õpetajate Seminari lõpetanud noor
algklasside õpetaja esialgu kohustuslikus korras tööle Võrumaale. „Nii mu ema, õde kui
mina olime valmis sinna kolima, kui aga kord sõitsin Võrumaale kohta vaatama, siis Kei-

lasse tagasi jõudes mõistsin, et
ma ei taha minna.“ Kuidas õnnestus siiski kodukanti jääda?
Ülle: „Läksin Haridusministeeriumisse, ütlesin, et ei soovi
lahkuda, ja saingi siia jääda.“
Esialgu töötas Ülle algklasside õpetajana Tabasalu koolis,
kui aga tema enda laps 1994.
aastal Keilasse kooli läks, tekkis
suur soov ka ise Keilasse tööle
tulla: „Olin lapsega aktusel kaasas ning tundsin, et tahan siia
kooli tagasi.“ Nii läkski Ülle
koolidirektori jutule sooviga, et
kui juhtub Keilas mõni koht vabanema, siis antaks talle sellest
teada. „Nädala pärast kutsuti
mind direktori juurde ja saingi

Lühidalt
Ühe lausega

Eesti meistrivõistlustel ja Balti
karikavõistlustel
oli Aavo Talvar
kindel valitseja,
finišeerides
võitjana 23
võidusõidul 24st.

sekundit, kirjutati Aavo Talvari
nimi lõpuprotokolli üheksandale reale. Täpselt samal kohal
lõpetas ta MK-finaali ka aasta
tagasi. Mõnevõrra ootamatult

osutus Aavo seekord parimaks
eestlaseks, sest tiimikaaslased
läksid finaalsõitudes veelgi
rohkem alt. Siiski õnnestus Aavol La Concas ka pjedestaalile
tõusta. Kuna Eesti meeskond
(lisaks Aavole veel Martin
Rump ja Georg Vann) jõudis
ühena vähestest täiskoosseisus finaalsõitudesse, tagas see
üllatuslikult teise koha Rahvuste Karika arvestuses.
Maailma karikavõistluste finaaliga sai läbi ka Aavo Talvari
2010. aasta hooaeg. Laias laastus võib hooaega õnnestunuks
lugeda. Esimest aastat võistles
Aavo klassis Rotax Max. Eesti meistrivõistlustel ja Balti
karikavõistlustel oli ta kindel
valitseja, finišeerides võitjana

23 võidusõidul 24st. Euroopa
karikavõistlustel näitas Aavo
samuti head kiirust, kuid kaasvõistlejate põhjustatud avariid
ei lubanud võimetekohaseid
tulemusi saavutada. Maailma
karikavõistluste finaal, kus eurooplaste kõrval osalevad ka
teiste mandrite paremad kihutajad, pakkus selle kõrval lohutust ja kinnitas, et Aavo Talvar
kuulub oma võistlusklassis
maailma eliiti. Ka ASSI Talvar
Racingu tiimijuht, Aavo isa
Aimar Talvar jäi oma hinnangutes optimistiks: „Muidugi
oleksime tahtnud võita, aga
alati pole see võimalik. Olla
omal alal maailma üheksas
on ju tegelikult väga hea tulemus.“

Keila Kooli sõbralikumad töötajad 2010 vol 2

Keila Koolis valiti sel õppeaastal kaks kõige sõbralikumat töötajat. Eelmisel korral
rääkisime põhikooli ja gümnaasiumimaja
inglise keele õpetajast Marina Kopijetskajast. Sel korral uurime sõbralikkuse valemit
algkoolimaja juhiabilt Ülle Tomingaselt.
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teise klassi õpetajaks.“
Õpetajatöö jäi pooleli
Täna töötab Ülle Keila Kooli
algkoolimajas juhiabina. Miks
jäi pooleli õpetajatöö? Ülle:
„Mingil hetkel väsisin ja tahtsin midagi uut. 2006. aastal
lahkusingi koolist töölt. Algul
mõtlesin, et puhkan aasta aega,
peale suve aga tundsin, et päris mitte midagi tehes ka olla
ei saa. Pakuti Korvi kalmistule
kalmistukorraldaja kohta. See
oli hoopis teine maailm. Töö
oli vaikne, just selline, nagu
arvasin end vajavat. Tuli välja,
et eksisin. Pidasin vastu kaks
aastat, tagasi kooli tulin 2009.
aasta jaanuarist.“
Ülle ülesanne sekretäri ja
haldusspetsialistina on hoida
maja töökorras. „Algul oli töö
mulle võõras, kuid nüüd olen
sellega paar aastat tegelenud ja
tunnen, et saan hakkama. Iga
päev on olukordi, mida on vaja

kiiresti lahendada. Pean kõigi
jaoks olemas olema ja toimetamist on küllaga.“
Kas läheksid tagasi õpetajaks? „Kui praegu pakutaks
õpetaja kohta, siis ma ei võtaks
seda ilmselt vastu. Aeg-ajalt
olen asendanud mõnda õpetajat ja sellest mulle piisab.“
Sõbralikuks teeb meeldiv töö
Kas
kõige
sõbralikumaks
töötajaks valimine tuli sulle üllatusena? „Jah, sõbraliku
töötaja tiitel tuli mulle üllatusena. Meil on terve kollektiiv
väga tore, hinnatakse ka teisi
töötajaid:koristajaid, majahoidjat ja valvurit. Meil on suur
sõbralik pere ja olen kindel, et
ma ei võitnud ülekaalukalt, sest
ühte kõigi seast üles leida on
väga keeruline. Koolis on kokku 53 töötajat, kellest sõbraliku
töötaja nominente oli 18.“
Kõige sõbralikumaks töötajaks valimise põhjust otsib Ülle

ise faktist, et talle lihtsalt meeldib oma tööd teha. „Kui hommikul kooli tulen, tunnen end
hästi, see on koht, kus tahan
olla. Püüan alati naeratada ning
olla abivalmis, aga mitte seepärast, et see on mu töö, vaid mul
ongi siin hea olla. Tahan tänada
armsaid kolleege kes aitavad
mul olla armas ja sõbralik.„

• Võimlemisklubi Sistrum 6-9
aastased lapsed võitsid võimlemisfestivalilt
GymnaFest
2010 EKS Liidu eriauhinna
kõige lastepärasema võimlemiskava esitamise eest.
• Harju Maakonnaraamatukogu kunsti ja muusikakirjandusesaalis avati väljapanek Voldemar Panso (30. 11. 1920 - 27
.12. 1977) 90. sünniaastapäeva
puhul.
• Keila linnavalitsuse majas, notar Lee Jäetma juures registreeriti teadaolevalt esimene
abielu selles hoones.
• Projekti Müüdimurdjad raames tutvustas võistlussportlane Monika Alango Erakoolis
Läte huvilistele, kuidas lõdvestada turja ülaosa, õlgade
ja kaela piirkonda.
• Ülemaailmsel puuetega inimeste päeval oli Noortekeskuses oli võimalik proovida
liikumist ratastooli ja karkudega.

Harju maakonna teenetemärgi kavalerid 2010
Harju maavanem Ülle Rajasalu
annab 30. detsembril Estonia
teatris toimuval Harju maavanema vastuvõtul üle Harju
maakonna teenetemärgid. Teenetemärgi kavalere on sel aastal kokku 4: Kose vallavanem
Vello Jõgisoo, AS Alexela Oil
nõukogu esimees Heiti Hääl,
MTÜ Lootuse Küla asutaja Märt
Vähi ja rahvamuusikakollektiivide juht Ahto Nurk.
Tunnustustvääriva panuse
eest kohaliku elu edendamisel
pälvis Harju maakonna teenetemärgi Kose vallavanem ja
Harju Omavalitsuste Liidu esimees Vello Jõgisoo. AS Alexela
Oil nõukogu esimees Heiti Hääl
pälvis Harju maakonna teenetemärgi kauaaegse tulemusliku
töö eest ettevõtluse arendamisel ja kohaliku elu edendamisel.
Kodanikualgatuse ja tunnustustvääriva panuse eest
sotsiaalvaldkonnas annab maavanem teenetemärgi MTÜ Lootuse Küla asutajale Märt Vähile.
Pikaajalise ja tulemusliku töö
eest rahvakultuuri edendamisel
saab maakonna teenetemärgi mitmete Harju maakonna
rahvamuusika kollektiivide juht
Ahto Nurk.
Harju maakonna teenetemärke jaotatakse aastast 1996,
kokku on Harju maakonna teenetemärgi pälvinud 51 isikut.
Harju maavanema vastuvõtt
ja Harjumaa Ball toimub sel aastal juba 17. korda. Traditsiooniliselt toimuvad Harju maavanema vastuvõtt ja Harjumaa Ball
Estonia teatris 30. detsembril.
Harjumaa Balli 2010 ajakava ja
esinejatega saab tutvuda Harju
Maavalitsuse kodulehel www.
harju.ee
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Keila Korvpallikooli poisid
miniliigas – viis mängu,
viis võitu!

Laupäeval ja pühapäeval, 4. ja 5
detsembril Keilas
peetud minikorvpalli Eesti meistrivõistluste etapil alistas
Keila Korvpallikooli
meeskond kõik vastased ja sai juurde
viis võitu.
peep pahv, tarmo hein
TREENERID

Kokkuvõttes jätkatakse täisedu
kaheksa võiduga. Lisaks Keilale püsib Tallinna ja Harjumaa
alagrupis kaotuseta Viimsi I.
1999. ja 2000. aastal sündinud poistest koosnenud Keila meeskond sattus turniiri eel
raskesse seisu – haigestumise
tõttu jäid kõrvale neli eelmisel
etapil osalenud ja hästi mänginud poissi. Nende asemele
edutatud noormehed said aga
oma rolli täitmisega tublilt
hakkama.
Kõige pingelisemaks kujunes kohe esimene kohtumine
Lasnamäelt pärit Altius/Vars I
meeskonnaga.
Viigiga lõppenud esimese poolaja järel hoidsid Keila
poisid kolmandal veerandajal
vastased kuival ja pääsesid 14
punktiga juhtima, kuid viimasel veerandajal hakkas edu
sama kiiresti sulama. Vastaste
poolt oli pidurdamatus hoos
27 punkti visanud Botškarjov,
kelle kolmepunktivise vähendas minut enne lõppu vahe minimaalseks 47:46. Keila poolelt
vastas korviga Kevin Sepik.
14 sekundit enne lõppu oli
vastastel kasutada kaks vabaviset. Enne seda võttis Keila
meeskond kaks poole minutilist mõtlemisaega, millele
Altiuse treener vastas veel ka
omapoolse vaheajaga. Vabavisked läksid mööda ja lauapalli hankimise rüsinas sattus
mänguvahed Margus Pahvi ja
ühe Altiuse poisi haardesse.
Selleks ajaks, kui kohtunikud
vilistasid «pooleks palli» oli
kulunud veel kümme sekundit. Vastavalt reeglitele jäi pall
Altiusele. Nad jõudsidki veel
viskele, kuid raskest positsioonist teele saadetud kolmene ei
tabanud. Keila võitis 49:46!
Teises kohtumises mindi
vastakuti Audentese meeskonnaga. Vastaste nimed olid aukartustäratavad – Pehka, Drell,
Jurkatamm, Valge – kõik endiste Kalevi mängijate pojad.
Treeneripingil aga Rauno Pehka ise ja samuti endine kalevlane Tair Tenno.
Seekord pääsesid Keila poi-

Sport
Keila Tiimspordi
osavõistlus korvpallis toimub sel pühapäeval
Pühapäeval, algusega kell
11.30, toimub Keila Tervisekeskuses Tiimsport sarja
raames järjekordne osavõistlus, seekord korvpallis
ja kolmepunktivisetes.
Kuna tegemist on harrastajate võistlusega, siis
võistkonnas peab olema
ka vähemalt üks naispallur,
kelle visatud korvid annavad ka enam punkte kui
tavaliselt. Sopsuvõistluses
lähevad arvesse võistkonna viie parema sopsaja tulemused. Võistluse juhend
on saadaval Keila Tervisekeskuse veebilehel www.
keilasport.ee.
Võistkondadele,
kes
ei osale terviksarjas, kuid
soovivad pühapäeval teiste
harrastajatega jõudu katsuda korvpalliväljakul, on
osalustasu 750 krooni. Registreerimine meiliaadressil
tervisekeskus@keila.ee

Poiste ja meeste töötuba

sport

Hingesooja Lätte
advendilaadalt
haridus- ja
kultuuriselts läte

foto:erakogu

sid siiski kergemini juhtima ja
kolmanda veerandaja lõpuks
oli edu juba 48:29. Suure panuse andis 22 punkti toonud
Roland Liiva. Kuigi Audentes
üritas neljandal veerandajal paari individuaalselt head
meisterlikust näidanud palluri
vedamisel kõvasti, siis seekord
vastaseid nii ohtlikult lähedale
ei lubatud. Keila võitis 56:46.

“Kõige
pingelisemaks
kujunes kohe
esimene
kohtumine
Lasnamäelt
pärit Altius/
Vars I
meeskonnaga.”
Kahe esimese mängu kõrval
tundus kohtumine Rae Kossuga juba kerge jalutuskäiguna.
Iga veerandajaga suudeti edu
veidike suurendada, seejuures
ei lubatud ühelgi veerandajal visata vastasel kahekohalist arvu punkte. Tasuks võit
45:24.
Pühapäeval ootas Keilat kaks
vastast – neist kuulsaim kõrge
taseme poolet tuntud Tiit Soku
Korvpallikool. Keila poisid ei
tundnud aga väärika nime ees
vähimatki aukartust ja mängu
jooksul ei tekkinud kordagi
võimalust allajäämiseks. Kõik
neli veerandaega võideti paraja
ülekaaluga – lõpuvileks näitas
tabloo 60:32. Keila parimana

viskas Marek Uusoja selles
mängus 16 punkti.
Viimaseks mänguks Altius/
Vars II meeskonnaga oli Keila
poiste tegutsemises näha juba
väsimuse märke. Kuigi vastane
oli tasemelt nõrgem, ei tekkinud turvaline vahe iseenesest,
vaid poisid pidid selle nimel
tublisti pingutama. Suureskooriline võit tuli, kuid tugeva higilõhnaga vürtsitatult – 67:28.
Turniiri kokkuvõtteks tuleb
öelda, et kõik 11 poissi andsid
endast maksimumi ja raske
oleks kellelegi midagi ette heita. Rünnakul peeti mängudistsipliinist kinni, lisaks leidusid
liidrid, kes rasketel hetkedel
rünnakuteravuse oma õlule
võtsid ja vajalike punkte tõid.
Siiski ilmnesid meie mängus mõned nõrgad elemendid,
mis vajavad treeningutel täiendavat tähelepanu. Eelkõige
puudutab see lauavõitlust, kus
vastased said kätte lubamatult
palju palle ja seega sooritada
kordusviskeid. Tõsisemalt tuleb suhtuda ka kaitsemängu,
eriti vajadusel oma kaaslaste
abistamisse.
Miniliiga järgmine etapp
peetakse jaanuaris. Praeguse
seisuga on Keilal peetud alagrupiturniiril täpselt pooled
kohtumised. Ees ootavad aga
veel mitmed rasked vastased.
Tallinna ja Harjumaa alagrupis on kokku 17 meeskonda
ja kokkuvõttes on tähtis jõuda
kuue tugevama hulka, mis tagab pääsu vahegruppi ja veel
hulga häid mänge.
Lisainfo: www.keilakk.eu

Võit korvpallis
Teisipäeval, 30. novembril
toimusid Keilas Harjumaa
koolidevaheliste
meistrivõistluste alagrupi- ja finaalmängud korvpallis 6. -7.
klasside poistele. Võistles 9
meeskonda. Võistluse võitsid Keila kooli korvpallurid,
II koha saavutas Saue Gümnaasium ja III koha Tabasalu
Ühisgümnaasium.
Keila Kooli meeskonnas
mängisid Kristjan Liiva, Erik
Dzotsenidze, Christopher
Gilden, Johannes Sildre,
Karl Nigol, Robert Ellik, Indrek Toomsalu, Fiorello Rand
ja Markkus Lauri Lindmann.
Poiste treener on Olev Baar,
võistkonna esindaja õpetaja
Virge Jaanre.

foto:erakogu

4.detsembril kell 12 avas uksed Haridus- ja Kultuuriseltsi
Läte advendilaat.
Traditsioonilise Lätte advendilaada põhiteemaks oli
EHE ja ehedat käsitöökaupa
ning elamusi jagus nii väikestele kui suurtele.
Lätte laada tõmbenumbriks
on tublide käsitöömeistrite
“tänav”. Ükski meisterdustuba ei jätnud külastajaid külmaks ning laadalistel tuli hoolega aega varuda, et kõigest
osa saada. Valmisid jõulukaardid, meisterdati villaingleid
ja punuti etnograafilisi paelu.
Lapsed said võimaluse valmistada küünlapajas laulmise
saatel mesilasvahast küünlaid. Täiskasvanuid tõmbas
lõdvestava massaaži tuppa ja
lapsi näomaalingute toolile.
Kõigele sellele taustaks kuuldus poiste ja meeste töötoast
pidevat metallitagumise kõlinat. Advendilaada kohvik
„Sokk ja saabas“ pakkus külalistele omavalmistatud hõrgutisi. Selle aasta uudiseks oli

lesila, kus sai patjadel seenesuppi süüa ja elavat kandle- ja
kitarrimuusikat nautida.
Laadaletid olid lookas
kauba all. Ostjaid ahvatlesid
omatehtud jõulukaunistused,
väärtuslikud ja hingesoojaga
kootud villased sokid-kindadsallid, ökoloogiliselt sõbralik
kosmeetika, mahetoit ning
teadmistepagasit suurendav
kirjandus. Pakuti ehte-, klaasi-, puidu- ja savimeistrite
loomingut ning lambavillast
tooteid. Tegutses postkontor
ning ülipopulaarne õnneloos.
Laadaplatsi tähtsündmusel,
oksjonil, leidsid teiste seas
omaniku tule-kaasa kinkekaardid õpitubadesse ja teatrisse,
purjetamisreis Tallinna lahel,
Roman Männi akvarellmaal
ning vanemate valmistatud
piparkoogimaja. Eestlaslikult
tagasihoidlikule vedamasaamisele andsid hoogu oksjonipidaja muljetavaldavad ajalooteadmised.
Aitäh laadakülalistele ja
tere tulemast järgmisele Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte
advendilaadale 10.detsembril
2011.

LUGUPEETUD KEILA LINNA
EAKAD ELANIKUD!
OLETE OODATUD JÕULUÜRITUSELE,
mis toimub 21.detsembril k.a. algusega kell 14.00
KEILA KULTUURIKESKUSES.
Kohvilaud, kontsert mõnusas jõulumeeleolus.
Keila Linnavalitsus

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
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
HARJUMAA MUUSEUMI
VANEMAD TRÜKISED
18. november - 9. jaanuar 2011
Harjumaa muuseum
81. JÕULUSOKKI - JÕULUSOKKIDE NÄITUS
28.november – 31.detsember
Keila kultuurikeskus

teater
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus
“PIPI PIKKSUKK” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 12:00
Pilet: 3,85 EUR / 60,00 EEK
Keila Kultuurikeskus
“TÄISMÄNG” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 19:00
Pilet: 8,65 / 7,65 EUR (135 / 125
EEK)
Keila kultuurikeskus

13.detsember kell 17.30
Keila muusikakooli saal

11.detsember kell 14:00 Hind
230.Juhendaja Sigrid Evisalu
Craftcenter

PILLE PARMI KLAVERIÕPILASED
14.detsember kell 18.00
Keila muusikakooli saal

TAIMESEADE - KAUNISTUS
KINGIPAKILE
14.detsembril kell 13.00
Kaasa kuivoaasis, väikseid
jõuluvidinaid jne.
Vajalik eelregistreerimine! Tel.
6791 574, 6791 570
Keila sotsiaalkeskus

LEMBIT SEPA KITARRIÕPILASED
14.detsember kell 19.00
Keila muusikakooli saal
KONTSERT MUUSIKAKOOLIS
Andres Teppo klaveriõpilased,
Tiina Hunti ﬂöödiõpilased ja Liis
Mäeväli saksofoniõpilased.
15.detsember kell 17.00
Keila muusikakooli saal
„ADVENDIKONTSERT“
Tartu Ülikooli naiskoori Tallinna
vilistlaskoor ja Eesti Meestelaulu Selts
Dirigendid: Anu Matteus ja
Arvo Pihlamets
Kontsertmeister: Eva Teppo
Solist: Stina Adermaa
11.detsember – kell 16.00
Keila miikaeli kirik
AVENDIKONTSERT
12.detsember kell 16.00
Esinevad segakoor Keila ja Keila
Kooli noortekoor.
Keila Miikaeli kirikus

TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Advendiaja III pühapäev
12.detsember kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Kohvilaud kirikus.
Keila Miikaeli kirik

„JÕULUTÄHED“
Laulavad Siiri Sisask ja Tõnis
Mägi
18.detsember kell 19.00
Keila Miikaeli kirik
Piletid müügid Piletilevis

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

muud üritused

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

HELE EISELI VIIULIÕPILASED
10.detsember kell 17.15
Keila muusikakooli saal

POLÜMEERSAVI - RAHVUSLIKUD PROSS-SÕLED
11.detsember kell 11:00 Hind
200.-. Koolitaja Karnaaks
Hind sisaldab materjale ja töövahendite kasutamist
Craftcenter

HELGE OSEROVI FLÖÖDIÕPILASED

JÕULUPÄRGADE VALMISTAMINE

kontsert

KOGUPEREÜRITUS “TEE
VABAKS JÕULUDELE!”
19.detsember kell 16:00 - 18:00
Esinevad Keila ja Keila ümbruse
lauljad ja tantsiad. Lastele jagab
helkureid Lõvi Leo.
Keila Kultuurikeskuse-esisel
platsil

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
12. detsember esitab jõululaule
Keila Kultuurikeskuse naisansambel
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Pensionäridele

Esmaspäeval,
20.detsembril toimub kell
13.00 kohtumine Stenbocki majas peaminister
Andrus Ansipiga ja Riigikogu külastamine.
Väljasõit 11.45
kultuurikeskuse vastas
olevast parklast
(vana haigla eest).
Registreerumine
14.detsember kell 12.00
– 13.00 kultuurikeskuses,
vajalik isikukood.
PÜ juhatus

Mälestame head naabrit

7

Südamlik kaastunne
perekond Pals`ile

Erich
Põlluveeri
Siiras kaastunne abikaasale,
lastele ning lastelastele.

Erich
Põlluveer´i
kaotuse puhul.
KÜ Põhjakodu

Naabrid: Kroll, Liinak,
Viisitamm

Kallid vanemad

Südamlikud õnnitlused

Helgi Rõõmussaarele
75 juubeliks!
Rukkilille Lasteaed

Meeri ja Albert Martma
Südamlikud õnnesoovid
60.-ndaks pulma-aastapäevaks
Lapsed peredega

Kuulutused
(okaspuu) 550kr m3. Müük alates 3 m3. Tel. 5155399.

kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin osta garaažiboksi
Keilas, soovitavalt Niidu tn läheduses. Tel 53437029.
Üürin 2-toalise korteri Keilas.
Tel 5216782.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude
56072337.

müük.

Tel.

Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Müüa

kuivad

küttepuud

Keila puuetega lapsed
ja nende vanemad.
Selle aasta jõuluürituseks on 19. detsmbril
Tallinnas Nokia
kontserdimajas
kogupere muusikal

“VÕLUR OZ“
Väljasõit Mihkli kiriku
juurest parklast kell
13.15, etenduse algus
kell 15.00. Tellitud buss
toob kõik pidulised ka
tagasi Keilasse.
NB! Vajalik eelnev
registreerimine Keila
Sotsiaalkeskuses või
telefonil 6791570

Müüa puitgraanulid ja puitbriketti. Transport. Tel. 56642025.
www.pelletsgrillhouse.eu.

Teenus
Puhastamne autotõstukiga
katused lumest ja jääpurikatest.
Tel. 53441990.
Viime tasuta ära vanaraua (pliidid, vannid, radiaatorid jne). Demonteerimine.
Tel.55939504.
Pottsepatööd - ahjud, pliidid, kaminad. Ka parandus. Tel.
53966469, Meelis.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.
WC-tühjaks. Talv tuleb. Hinnad soodsad. Toivo tel.51916171.

töö
Pakkuda tööd mööblitislerile,
kellel töökogemust minimaalset
5 aastat ja on suuteline iseseisvaks tööks. Kontakt 53325335.
Väike korteriühistu (12 korterit) otsib talveperioodiks kojameest, kelle tööks oleks maja
esise platsi ja jalgteede lumest
koristamine. Sobib hästi lisatööks pensionärile. Hind kokkuleppel, asukoht Keila. Helista ja
küsi lisa 5210848.

muu
Soome keele algajate kursus Keilas alustab 14.dets kell
18.45 (paar vaba kohta). Tunnid toimuvad T, R (kokku 24õ/t)
dets.8õ/t, jaan 16õ/t. Reg.inglise
keele alg kursustele (I ja II aste).
Kuni 7. klassi õpilastele pakume inglise k. abiõpet, lastele
ingl.k. algõpet. Info ja reg: info@
tarnekor.ee
mob.53029454,
53321522, tel.6781616. Keila, Paldiski mnt.21, II korrus (teeäärne
maja).

Jõulunäitus-müük
Keila Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17). Reedel 10.detsembril
kell 12.00 -18.00
Näha ja osta saab:

Sotsiaalkeskuse töötajate ja ringides osalejate
käsitöid, MTÜ Töötahe käsitöid, Merimetsa Tugikeskuse õmblustooteid ja teiste sotsiaalkeskuse
sõprade tooteid (ökoseebid, portselanimaal jne.)

Represseeritute jõuluüritus on
20.detsembril kell 16.00
Keila jaama kohvikus.
Memento
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Reklaam
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AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
Neljapäevast laupäevani
9.-11. detsember

KOGU TÄISHINNAGA
KAUP -20%
TÄIENENUD VALIK EHTEID, SALLE, MÜTSE

Müügil Eesti rõivabrändi
ALTHEA kollektsioon

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab Keilas järgmise doonoripäeva
teisipäeval, 23. detsember kell 10.00–15.00
Keila Tervisekeskuses (Paldiski mnt 17, Keila).
Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev,
sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks on teine inimene. Verd loovutades on Sul
võimalus aidata paljusid eluohtlikus seisundis inimesi.
Doonorivere toel on võimalik teha ka paljusid operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse riski
tõttu sooritada.

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

KYTTEPOOD.EE

Kuni Jõuludeni
anname iga
ostuga kaasa

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

Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja
uued rehvid ning veljed

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00
P ja muul ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14
Täisvahetuse hind
alates
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

300.-

Avamise puhul
külastajatele

ÜLLATUS!

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria

Brikett 2115.- alus
Graanul 2590.- alus
Kask võrkkotis
40L 45.-

Tule doonoriks, kui oled:

* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust
ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel
60 päeva ja naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi,
tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd loovutada
6 kuu möödudes.

Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

Sina saad aidata!

teated

Kaastundeavaldus
raamis: 100.- (sisaldab käibemaksu)

autojuhtide
Iga
nädal
loosime välja
auhinna ning hooaja
lõpus limusiinisõidu
koos jookidega.
Rehvivahetajatele
tasuta kohv ja tee!

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

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 liisa.kaupmees@keila.ee või
telefonil 5122369. Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses
Keila linnavalitsuse I korrusel.

Usin-TR OÜ

avab uue kaupluse ja kohviku
15. detsember
kell 12.00
TEHASE 1, KEILA
(TERKO hoov)
Müügil soojad söögid,
salatid ja suupisted
Peolaudade tellimine!
Tel: 6780234
Mob: 5140120

Kohvik
avatud

E-R 8.30-14.30

Kauplus avatud
E-R 10.00-19.00
L 9.00-18.30
P 10.00-15.00

OLETE OODATUD!

