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Uus aasta saabus ka Keilasse
Möödunud aasta jääb keilalatele meelde
esmalt ilmselt uue koolimaja valmimisega.
Mitu aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule, ning juba esmaspäeval alustada õpilased
lõpuks kooliteed uues hoones.
Teiseks jääb eelmine aasta meelde erakordse
vara alanud talvega. Juba novembris alanud
lumesajule järgnesid tormid, mis lausa nimedega ristiti. Kuigi lumetõrjega tegeletakse
linnas iga päev ja isegi öösiti, on siiski palju
läbimatuid teid ja tänavaid mis korrastamist
vajaks.
Alanud uus aasta jääb aga ajalukku uue
ühisraha - euro kasutuselevõtu poolest.

Linnaliinibussil
on uus
sõiduplaan
Alates uuest aastast muutus Keila linnaliinibussi
sõiduplaan. Muudatused
tulenevad peamiselt uue
koolimaja valmimisest.

lk 3
uudis

Harjumaa
Muuseub
tutvustab
virtuaalselt
dokumente
Harjumaa Muuseumi
tutvustab 2011. aasta
jooksul kord kuus muuseumi koduleheküljel ja
Facebookis huvitavaid
Harjumaa ajalooga seotud
dokumente.
Fotod: fotokoda, doris matteus, sxc.hu

sport

vaba aeg

Suusapäevad
said alguse
lk 6

lk 5

Keila sai
loodusõpperaja
lk 6
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Kõike ei peagi teadma
Head uut aastat ei sobi täna, 7. jaanuaril enam soovida. Küll aga tohib ja peabki Keilas soovima head uut
kooliaastat. Kuigi ametlik kooliaasta on juba poole peal,
võib uue kooli esimesi tunde kindlasti võrrelda kooliaasta esimeste tundidega.
Vaadates tagasi viimastele aastatele, mil on toimunud nii
koolimaja ehitus kui kooli sisuline uuendamine, paistab
peamiselt suur hulk tööd. Ja palju olulisi õppetunde.
Neist üheks tähtsamaks on vähemalt minul – kõike ei
peagi ise teadma ja tegema. Miks?

Linnapea uusaastatervitus
Soovin kõigile Keila elanikele alanud 2011.
aastal edu, õnne ja jätkuvat kannatlikku
meelt! Ma soovin teile heategusid võimalust teha ise head ning suutlikkust
märgata ja hinnata teiste tehtut!

Esiteks sellepärast, et teadmist on järjest rohkem ning
kõike teada ei ole võimalik ega mõistlikki. Kui 15 aastat
tagasi teadis ja tegi linnapea, koolidirektor või lasteaia
juhataja kõik, alates majaehitusest kuni töötajate valikuni, siis praegu ei ole see võimalik. Nii nagu on olemas
inimesed, kellele meeldib ja kes oskavad lapsi õpetada,
on olemas ka inimesed, kellele meeldib ja kes oskavad
riigihankeid läbi viia, rahaga targalt ringi käia, inimesi
tööle valida, telefonile vastata või trepikoda puhastada.
Teiseks sellepärast, et lihtsalt ei ole võimalik kõike ise
teha. Või – on võimalik, aga mitte
mõistlik.
Tõsi, vaja on õigeid inimesi
ja usaldust.

Tanel Mõistus
keila Linnapea

keila konstaablijaoskonna juht

doris@keila.ee

tanel mõistus:

“Raha asemel on
saanud edu
mõõdupuuks
inimeste
rahulolu ja usk
homsesse.”

lumelinn, aga miks mitte ka
soov võtta endale terveks päevaks töövari või pärast lumetormi koos naabriga kortermaja ees lume lükkamine.
Loetelu suurematest ja väiksematest heategudest võiks
jätkuda kogu siinse ajalehe
ulatuses.
Ükski neist tegudest poleks juhtunud, kui poleks inimesi, kes teevad vähemalt
natukenegi omast vabast tahtest rohkem, kui nende palgatöö nõuaks. On hinnatav, et
midagi tehakse mitte isikliku
kasu, vaid inimeste pärast,
sest teiste peale mõtlemine
annab avarust. Majanduslikult heitlik aeg juhatab meid
põhi- ja püsiväärtuste juurde.
Väärtustagem ka edaspidi
rohkem heategevust, tervislikku elukeskkonda, kogukonna ühistegemisi, mis pakuvad
linlastele enesetäiendamis- ja
kaasamõtlemisvõimalusi.

Politseinik talvest ja inimeste ükskõiksusest

timo suslov

Doris matteus

2010. aasta muutis meie arusaamu ning ellusuhtumist:
raha asemel on saanud edu
mõõdupuuks inimeste rahulolu ja usk homsesse. Muu
hulgas väljendub see soovis
siduda enda ja oma pere tulevik meie väikelinnaga, teadmises, et Keila on elamiseks
meeldiv paik. Rahulolu kodupaigaga ei tulene pelgalt linnajuhtide otsustest. Juhid ja
visionäärid jäävad ideedega
üksi, kui neid ei toeta linnaelanikud. Väikelinna suurim
rikkus on inimesed, kes on
alati kohal, räägivad kaasa,
avaldavad oma arvamust, on
ettevõtlikud.
2010. aasta Keilas jäi mul-

le meelde kui heategude aasta. Mitmeid uusi algatusi, palju südamlikkust. Ei ole
tegelikult vahet, kas head tehakse mõne organisatsiooni
egiidi all või eraisikuna – iga
teo taga on inimene: noortekeskuse tegevus, kooliõpilaste kontsert hooldushaiglas
või mündikogumiskampaanias osalemine. Samuti sotsiaalkeskuse toiduabi kogumine,
muusikakooli
külaskäigud lasteaedadesse,
ettevõtete toetus huviringidele, spordiklubi soov ehitada

Aasta viimastel päevadel pidin kahjuks tõdema inimeste
ükskõiksust nii kaaskodanike
kui ka liiklusmärkide suhtes.
Liiklusmärkide, mis on pandud

selleks, et sahk saaks lund lükata.
Ühel hommikul, just tipptunnil, jäi üks sõiduauto peatuma Keila jõi sillal. Kaine
mõistus ütleb, et juht sinna niisama parkima ei jäänud, vaid
ilmselt juhtus midagi. Juhuslikult möödunud politseinik sai
juhilt teada, et autol oli kütus
lõppenud. Kiirelt otsustasid
politseinikud sõiduki käsitsi
kõrvalteele lükata. Kuigi tekkinud ummikus oli autode rivi
päris pikk, ei tulnud mitte ükski autojuht ei kaaskodanikule
ega politseinikule appi autot
lükkama. Hämmastav. Kas
olemegi nii mugavad, et soo-

jast autost enam ei välju, kui
keegi abi vajab? Loodan, et nii
see tõesti ei ole ja see juhus oli
vaid „juhus“.
Juba pikemat aega kehtivad
Keila linnas Pae tänaval ühel
teepoolel parkimist keelavad
märgid koos teatega, et parkimine on keelatud tööpäevadel
kell 10.00 – 13.00. Tavakontrolli
käigus nägime parkimiskeelu
ajal tervet autode rivi. Liiklusmärk on pandud sinna selleks,
et seda kitsast tänavat saaks
sel ajavahemikul sahaga lahti
lükata. Politseil kulus 40 minutit autoomanikele helistamiseks, et nad oma sõidukid
mujale pargiks. Näiteks Selveri

parklasse. Linnavalitsusel on
Selveri juhtide nõusolek, et talvise parkimiskohtade puuduse
tingimustes võivad parkla Piiri
tänava poolset serva kasutada
parkimiseks ka need autojuhid, kes parasjagu ei ole poodi
külastamas.
Kitsamatele tänavatele pargitud autod takistavad lumekoristustöid. Kui me oma ükskõiksusega segame saha tööd,
siis kannatavad kõik, kes tahavad, et tänavad lumest puhtamad oleks. Kui me ise kaasa ei
aita, siis ei ole meil õigust ka
hiljem viriseda.
Rohkem hoolivust ja tähelepanelikust uuel aastal!

Nädal piltides

Team Moisar liikmed, Tallinna Taipoksi klubi ja nende sõbrad ehitasid Põhja tänava haljasalale lumelinna. Linnaehitajaid aitasid Lootuse küla vabatahtlikud pritsumehed, kes võtsid enda peale kastmistöö, lund lükkas kokku OÜ
Ristallika traktor, korralduses aitas Alibi Pubi, vett ja elektrit andis AS Keila Vesi ja Keila Kool.

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Ööl vastu kolmapäeva varastati Keila Selveris asuvast Foto:valdur vacht
juveelipoest seif koos ehete ja sularahaga, varguse kahjusumma on
32 000 eurot. Põhja Ringkonnaprokuratuur pressinõuniku Maria –
Elisa Tuuliku sõnul sisenesid vargad ukse kaudu.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Kultuuripreemia kandidaate saab
esitada 15. jaanuarini
Keila linna 2011. aasta kultuuripreemia
kandidaate saab esitada kuni
15. jaanuarini.
keila leht
leht@keila.ee

Selleks tuleb esitada Keila Linnavalitsusele kirjalik taotlus,
milles on toodud esitamise
üksikasjalik põhjendus. Taotlusi võivad esitada kõik soovijad. Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Keila Linnavolikogu asutas
Keila kultuuripreemia 1997.
aastal, eesmärgiga väärtustada
linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu.
Kultuuripreemia määratakse
isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavama
tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud

KIK toetab Keila jõe
sängi taasavamist
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse nõukogu eraldas Keila linnale 394 149 eurot (6 167
092 krooni) Keila jõe vasaku
jõeharu veevoolu taasavamise
ja selle ökoloogilise tervendamise projekti elluviimiseks.
Veemajanduse ning veekogude tervendamise programmist eraldatakse Keilale
raha tingimusel, et linn esitab
ekspertarvamused idee otstarbekuse kohta. Üks ekspertarvamus peaks käsitlema silla
rajamise vajalikkust ja otstarbekust.
Ekspertarvamusest
peab selguma, et alternatiivsed võimalikud lahendused ei
ole mõistlikud.

Keila linna
2010. aasta
kultuuripreemia
laureaatideks olid
Ilma Adamson,
Tiina Sinijärv ja
Leino Mägi.

Keila kultuurielu või austatud
linna nime. Kultuurielu mõistetakse preemia põhimääruses
laiemas tähenduses, hõlmates
loomingut, haridust, kasvatust,
teadust, rahvakultuuri, sporti
ja teisi valdkondi.
Kultuuripreemia suurus on
3 000 eurot ning see jaotatakse
ühe kuni kolme isiku või isikute rühma vahel.
Keila linna 2010. aasta kultuuripreemia
määrati Ilma
Adamsonile Keila rahvatantsuelu rikastamise eest, Tiina Sinijärvele noortele pühendumise eest ja Leino Mägile olulise
panuse eest Keila terviseradade
loomisel ja arendamisel. Laureaatidega läbi aegade saab tutvuda Keila kodulehel aadressil:
http://web.keila.ee/17463

KEILA LINNALIIN
Sõiduplaan kehtib alates 01.01.2011
LIIN nr.1 RÕÕMU KAUBAMAJA - KEILA VESKID - RÕÕMU KAUBAMAJA

uudis

Linnaliinibussil on uus sõiduplaan
Rõõmu
Keila Veskid
Rõõmu

Alates uuest aastast kehtib Keila
linnaliinibussi uus sõiduplaan.

9.30 11.10 12.00 13.10
9.40 11.20 12.10 13.20
9.50 11.30 12.20 13.30

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA

Rõõmu
7.05*
7.45* 8.55*
9.55 11.30 12.25
Tammermaa
7.50*
10.00
Rõõmu
7.55*
10.05
marsruudist jäi välja Põhja
keila leht
Raudteejaam
7.07*
7.57 * 8.57* 10.07 11.32 12.27
tänav.
Linnaliini
teenindab
ka
leht@keila.ee
Apteegi
6.12* 7.10*
8.00* 9.00* 10.10 11.35 12.30
sel aastal AS Samat.
Pargi
7.12* 7.28* 8.05* 9.02* 10.12 11.37 12.32
Haigla
7.15*
9.05*
Seni kehtinud graafikusse tehKarjaküla
6.25*
10.20
12.40
ti väikesed muudatused seoses Uue sõiduplaaniga võib tutKalmistu
10.22 11.42 12.42
uue koolimaja valmimise ning vuda Keila linna kodulehel SOS Lasteküla 6.35* 7.22* 7.34* 8.15* 9.10* 10.25 11.45 12.45
Keila Kooli kolimisega. Bussi http://web.keila.ee/10007.
Haigla kehtib alates 01.01.2011
8.20* 9.15* 10.30 11.50 12.50
Sõiduplaan
Apteegi
7.42* 8.23* 9.20* 10.35 11.55 12.55
LIIN
RÕÕMU
KAUBAMAJA
- KEILA VESKID
- VESKID - RÕÕMU
LIINnr.1
nr.1
RÕÕMU
KAUBAMAJA
- KEILA
KAUBAMAJA
Raudteejaam
6.50*
RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
7.45* 8.26* 9.24* 10.40 12.00 12.59
Tammermaa
13.05*
Rõõmu
9.30 11.10 12.00 13.10
Rõõmu
13.10
Keila Veskid
9.40 11.20 12.10 13.20
*- ei ole käigus laupäeviti
Rõõmu
9.50 11.30 12.20 13.30
Pühapäeval bussiliin käigus ei ole
SAMAT AS
Tehnika 5, Saku
LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS
- RÕÕMU KAUBAMAJA
75501 LASTEKÜLA
harjumaa
6 779 663

KEILA LINNALIIN

KEILA
KOOL
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13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47
13.55
13.57
14.00
14.05
14.10
14.15
14.20
14.25

14.30 15.35* 16:02
16.07
16.12
14.32 15.37* 16.14
14.35 15.40* 16.17
14.37 15.42* 16.19
16:22
14.45
14.47
14.55 15.50* 16.29
15.00
16.34
15.05 15.58* 16.39
15.10 16.02*

17.20*

17.22*
17.25*
17.27*
17.31*

Lisaks on projekti eelduseks
ekspertarvamus vana jõesängi taastamise otstarbekuse
kohta. Peab selguma, kas vana
jõesängi taastamine on keskkonnaalaselt parim lahendus
või peaks säilima olemasolev
olukord. Tuleb hinnata ka aastaringset vee hulka jões ning
harude avamisel vooluhulkade jaotumist ja selle mõju veekeskkonnale.

17.38*
17.43*
17.47*

16.42 17.50*

Tähelepanu, lapsevanemad ning koolitöötajad!

Rõõmu
7.05*
7.45* 8.55*
Tammermaa
7.50* teed,
Järgmisel
esmaspäeval algab la poolt mööda Ehitajate
peatuge
hetkeks
teeserva
õppetöö
Keila
Kooli
uues
maRõõmu
7.55* selleks
otstarbeks
lumest
jas
Ehitajate
teel.
Lõplik
liikRaudteejaam
7.07*
7.57 *puh8.57*
taks
lükatud
taskus
ning laske
lusskeem
koolimaja
läheduses
Apteegi
6.12* 7.10*
8.00*
9.00*
laps autost
turvaliselt
välja. 9.02*
on
alles välja ehitamisel ning 7.12*
Pargi
7.28*
8.05*
- Lähenedes koolimajale möönagu
kõikjal
mujal,
on
lund
Haigla
7.15*
9.05*
ka koolimaja läheduses era- da Paldiski maanteed suunaKarjaküla
6.25*
kordselt palju. Laste ohutuse ga kesklinna suunas, peatuge
Kalmistu
tagamiseks palume nii oma peale Paldiski maantee ning
SOS Lasteküla 6.35* 7.22* 7.34* 8.15* 9.10*
lapsi kooli sõidutavatel lap- Ehitajate tee risti teeservas
Haigla
8.20* puh9.15*
sevanematel
kui autoga tööle selleks otstarbeks lumest
Apteegi
7.42*
9.20*
taskus8.23*
ning laske
tulevatel
koolitöötajatel hom- taks lükatud
Raudteejaam
6.50* laps turvaliselt autost välja.
mikul
koolimajale lähenemisel
Rõõmu
7.45*
9.24*
ning 8.26*
teistel koopidada
kinni järgmistest soovi- - Õpetajatel
litöötajatel on hommikuti
Tammermaa
tustest:
-Rõõmu
Lapsevanematel on kõige koolimajale kõige mõistlikum
mõistlikum
läheneda laupäeviti
koolima- läheneda haigla poolt, mööda
*- ei ole käigus
Ehitajate
teed. Ehitajate teelt
jale
kas
mööda
Ehitajate
teedkäigus
Pühapäeval bussiliin
ei ole
on
võimalik
pöörata paremale
suunaga
haigla
ning
terviseSAMAT AS
radade poolt kooli poole või kooli parklasse.
Tehnika 5, Saku
Kirjeldatud moel liigeldes
mööda Paldiski maanteed suu75501 harjumaa
naga Paldiski poolt südalinna tagame laste ohutuse ning su6 779 663
poole.
- Lähenedes koolimajale haig-

juva liikluse hommikusel tipptunnil.

9.55
10.00
10.05
10.07
10.10
10.12

11.30

12.25

11.32
11.35
11.37

12.27
12.30
12.32

13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47

10.20
10.22
10.25
10.30
10.35

11.42
11.45
11.50
11.55

12.40
12.42
12.45
12.50
12.55

13.55
13.57
14.00
14.05
14.10

10.40

12.00

12.59
13.05*
13.10

14.15
14.20
14.25

14.30 15.35*

16:02
16.07
16.12
14.32 15.37* 16.14
14.35 15.40* 16.17
14.37 15.42* 16.19
16:22
14.45
14.47
14.55 15.50* 16.29
15.00
16.34
15.05 15.58* 16.39
15.10 16.02*

17.20*

17.22*
17.25*
17.27*
17.31*

17.38*
17.43*
17.47*

Ühe lausega
• Keilas asuv Harjumaa Muuseum kandideerib Eesti
Muuseumide Aastaauhinnale kolmes kategoorias: kahes on nominent muuseumi
filiaal Paldiskis Amandus
Adamsoni ateljeemuuseum
ning näitus Lääne Harju
Sugupuud, mis on praegugi
külastatav.
• Keila linnas elab 1.jaanuari
seisuga 9957 inimest.

16.42 17.50*
• Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol teatas, et jõulude
ajal korraldatud toiduabi
aktsiooniga sai jõululauale
täiendust 60 perekonda –
peamiselt vähekindlustatud
paljulapselised perekonnad.
Suur tänu annetajatele ja
toiduainete kogumisel abiks
olnud vabatahtlikele.
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huvitav

Numbrid aastast 2010
Keila Linnavalitsus pidas 2010.
aastal 38 istungit, võttis vastu
343 korraldust ning 8 määrust.
Keila Linnavolikogu istungeid
oli 2010. aastal kokku 11. Volikogu võttis vastu 40 otsust
ning 24 määrust.
2010. aastal välja antud
ehitus- ja kasutusload ning
kirjalikud nõusolekud: Linnavalitsus andis aasta kestel välja
57 ehitusluba, neist 15 Keila
veemajanduse
rekonstrueerimiseks, ehitiste täielikuks
lammutamiseks anti 7
ning uute hoonete ehitamiseks
6 ehitusluba.
Ülejäänud load
anti välja olemasolevate ehitiste rekonstrueerimiseks,
kergliiklustee
ning spordira-

jatiste ehitamiseks.
Kasutuslubasid
väljastati
21, neist 7 anti välja AS Keila
Veele ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitamisel
ning rekonstrueerimisel, 7
üksikelamutele, 1 toiduainete
tööstushoonele (Usin-TR) ja
1 koolihoonele. Välja anti ka
6 kirjalikku nõusolekut, neist
4 väikeehitiste püstitamiseks
ja 2 tehnosüsteemide muutmiseks.
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Keila Linnavalitsus teatab

venekeelne veerg

Tuulatee kinnistu detailplaneeringu
algatamine

Сегодня в номере

Keila Linnavalitsus algatas
30. detsembril 2010 korraldusega nr 340 detailplaneeringu Tuulatee kinnistule
ning selle lähialale.
Planeeritav kinnistu asub
Keila linna kaguosas Keila
jõe vasakharu ja Tuula tee
vahelisel alal ning sellele on
2005. aastal kehtestatud detailplaneering kahe 8boksili-

se ridaelamu rajamiseks.
Tuulatee kinnistu suurus on
ca 15485 m². Omanik soovib
rajada mitmekesise, kuid
kompaktse elamupiirkonna
ning jagada kinnistu elamukruntideks, kuhu
planeerida väikese ridaelamu, üksikelamuid ja kuni
kolm 2 korruselist 5 korteriga korterelamut.

Keila Linnavolikogus
Sotsiaalkorteriks tunnistamine
Keila Linnavolikogu otsustas
oma 21. detsembri 2010.
aasta istungil tunnistada
Keila Linna sotsiaalkorteriks
Põllu tn 1a asuva korteri nr
136/137.
Sotsiaalkorter on Keila linna
omandis olev korter, mida
antakse üürile eluasemetee-

nust vajavatele isikutele.
Sotsiaalhoolekande seaduse
kohaselt on kohalikud omavalitsusorganid kohustatud
andma eluruumi isikule või
perekonnale, kes ise ei ole
suuteline ega võimeline seda
endale või oma perekonnale
tagama.

Krimiuudised / Securitas / Päästeamet
NÄDALAD POLITSEIS 20.12.2010-02.01.2011

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

HEAD UUT AASTAT KÕIGILE!
Kokku registreeriti Keila linnas
22 sündmust, sh 10 liikluseeskirja rikkumist. 27. detsembri varahommikul viisime Keila linnas
läbi politseioperatsiooni „Kõik
puhuvad“, mille käigus tabasime kaks joobes juhti. Toimus ka
üks avarii Paldiski maanteel, kus
laps sai löögi sõiduautolt. Nähtavasti ei näinud nad üksteist ja
toimuski kokkupõrge. Õnneks
midagi hullu ei juhtunud. Kuna
teede ääres on veel mõnes kohas kõrged lumehanged, siis
kutsun autojuhte ja jalakäijaid
üksteise suhtes tähelepanelikkusele, et ära hoida võimalikke
õnnetusi. Alkoholi tarvitavaid
isikuid avalikus kohas polnud.
Kindlasti andis siin oma osa
külm ilm.
Jõulupühad ja aastavahetus möödusid Keilas rahulikult.
Kindlasti andis selleks oma panuse iga Keila elanik. Tänan Teid
kõiki selle eest.
20. detsembril varastati Keila
Ühisgümnaasiumist sularaha.
Kahtlustatavad on politseile
teada.
24. detsembril peeti Säästumarketis kinni varas.
29. detsembril lõi Piiri tn üks
isik teist. Asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
1. jaanuaril peeti Säästumarketis kinni varas.
Tund pärast uusaastaööd

läksid Luha tänava ühes korteris kaklema kaks isikut. Kakluse
käigus tekitati ühele neist tervisekahjustusi. Alustati kriminaalmenetlust.
Seoses jätkuvate külmade
ilmadega pöörake ikka tähelepanu maas lamavale inimesele,
kellel võib olla terviserike, mõni
muu haiguslik seisund või võib
ta olla lihtsalt purjus. Nendest
ja teistest võimalikest abi vajavatest inimestest palun teatage
koheselt politsei lühinumbril 110
või Securitase telefonil 1660.
securitas 1660

20.12 18.38 – Juhtimiskeskus
teatas, et lõhutakse Miki Lasteaia hoovi. Kohale jõudes ei
olnud läheduses kedagi ja puudusid märgid lõhkumisest.
21.12 07.08 – Politsei välijuht
teatas, et Pae 11 oli naisterahvast
ähvardatud ära tappa. Naisterahvas maha rahustatud. Teavitatud olukorrast välijuhti.
22.12 20.30 - Jaama bussipeatuses kodutud. Minema saadetud.
24.12 00.30 - Keskväljakul alkoholi joobes meesterahvas, napilt
riides. Teavitatud politseid ning
isik Saue politseisse viidud.
26.12 04.55 - Uus tn 28 maja
ees autol küljepeegel küljest
löödud.
26.12 23.55 - Kaamera teatas,
et Sotsiaalkeskuse taga luusivad noored poisid. Poisid olid
alaealised ja andmed võetud,
minema saadetud.
27.12 13.00 - Keila sillalt alla
sõitnud VW Passat. Teavitatud
politseid.
29.12 07.55 – Paldiski mnt ja
Karjaküla ristmikul Keila piiril
avarii. Kohal politsei ja päästeamet.

29.12 13.35 – Valvas linnakodanik teatas keskpargis olevast
alajahtunud, magavast mehest.
Joobes alajahtunud mees üles
äratatud ja kiirabile üle antud.
01.01 00.30 – Keskväljakul 1
prügikast katki.
01.01 04.00 – Murelik naisterahvas teatas, et tema alkoholijoobes väimees lahkus peretüli
tagajärjel kodust teadmata suunas. Noormees leitud kell 06.35
Keila- Ääsmäe mnt 4. km. Noormees oli adekvaatne, toimetatud koju.
01.01 17.40 – Kodanik teatas
Häirekeskusesse selgete joobetunnustega juhist. Juht leitud
Keskväljak 12 parklast ja kutsutud välja politsei. Juht sõitis ka
pikali liiklusmärgi keskväljakul.
Koostöös G4S’iga.
03.01 14.34 – Kruusa tn lasteaia
lähedal 2 alkoholijoobes meesterahvast, 1 urineeris avalikus
kohas. Korrale kutsutud, hoiatatud ja minema saadetud.
03.01 19.00 – Kaamera teatas
alkoholi tarvitamisest Jaama
kaupluse ees. Koostöös G4S’iga
isikud korrale kutsutud.
03.01 19.17 – Tugevas alkoholijoobes meesterahvas kõndis
Haapsalu mnt’l Rõõmu kaubamaja poole keset sõiduteed. Isik
aidatud kõnniteele ja selgus, et
soovib minna kodutute öömajja. Peale selgitust, et liigub valele poole, aidatud isik turvaliselt
kodutute öömaja hoovi.
päästeamet
Loomad/Linnud
• 24. detsembril kell 11.47 teatati häirekeskusel, et Keila vallas
Tuulna külas on metskits värava metallvarbade vahele kinni
jäänud. Keila komando päästjad
painutasid varvad hüdrauliliste
vahenditega laiali. Vabastatud

loom lippas metsa.
Muud
• 24. detsembril kell 14.14 oli sadulautolt haagis maha libisenud
ja tee sulgenud Tallinna ringteel
enne Keilat Statoili tankla juures.
Keila komando päästjad tõstsid
haagise hüdraulilise tungrauaga üles ja auto peale tagasi. Kell
15.13 oli tee liiklusele taas avatud.
Loodusjõududest
põhjustatud sündmus
• 25. detsembril kell 8.56 aitasid
Keila komando päästjad lumest
välja mitu tundi kinni olnud sõiduauto Keila vallas Karjakülas.
• 24. detsembril kell 23.16 oli
mahakukkunud puu sulgenud
tee liiklusele Klooga maanteel
kaks kilomeetrit pärast raudteeülesõitu Klooga suunas. Keila
komando päästjad saagisid puu
tükkideks ja vabastasid teel kell
23.39.
• 24. detsembril oli 20.43 tuli
teade, et veoauto on risti teel
Tallinn-Klooga maanteel Laulasmaal kooli juures. Keila komando
päästjad said masina liikuma ja
tee vabaks kell 21.14.
• 24. detsembril kell 19.56 teatati häirekeskusele, et Keila vallas
Tuulna külas Treppoja kaupluse
juures on veok lumme kinni jäänud ja risti teel haagis liikluse sulgenud. Keila komando päästjad
tõmbasid veoki köiega liikuma.
Kell 20.20 oli tee liiklusele taas
avatud.
• 26. detsembril kell 12.56 sõitsid
Keila komando päästjad appi kiirabile Harku valda Türisalu külla,
kus endiste suvilakooperatiivide vahelised teed olid lund täis
tuisanud ja meedikud ei pääsenud abivajajani. Keila komando
päästjad sõidutasid meedikud lumeoludesse sobiva roomiktransportööriga Bandvagen patsiendini ja siis juba koos patsiendiga
kiirabi juurde tagasi. Kell 13.55 oli
abivajaja kiirabiautos.

Новогоднее обращение
мэра города
В своем новогоднем обращении мэр города Т.Мыйстус пожелал горожанам
счастья, успехов и терпения.
2010 год, по мнению мэра,
был годом больших изменений, которые произошли в
сознании людей, в системе
их жизненных ценностей.
Мерилом успешности все
меньше считают деньги, и
все больше внимания обращается на веру в завтрашний день. Самым большим
богатством маленького города являются его жители.
Самые замечательные идеи
отцов города так и останутся
идеями, если не получат
поддержку горожан. Важным показателем для нашего города является выбор
многими молодыми семьями Кейла в качестве местожительства. Полный текст
новогоднего
обращения
мэра в сегодняшнем номере
городской газеты. (стр 2)
Новая школа
В понедельник, 10 января,
Кейлаская школа начинает
учебную работу в новом здании по адресу ул. Эхитаяте,
1. Схема дорожного движения возле новой школы пока
находится в стадии разработки. Около школы много
очень много снега. Поэтому
просьба к родителям, которые привозят своих детей в
школу на машинах, придерживаться следующих пожеланий: подъезжать к школе
со стороны больницы либо
по Палдискому шоссе по направлению к центру города.
Останавливаться нужно в
специально расчищенных
для этого местах около дороги. (стр 3)
Новое расписание движения городского автобуса
Начиная с нового года, вступило в действие новое расписание движения городского автобуса. В прежнее
расписание внесены незначительные изменения в связи с переездом школы в новое
здание,
например,
теперь не будет остановки
на улице Пыхья. С новым
расписанием можно познакомиться на городской странице:
http://web.keila.

ee/10007. (стр 3)
Изменения в расписании электричек
В связи со сложными погодными условиями и тяжелым
транспортным
происшествием в Аэгвийду, начиная
с 3-го января и до конца периода (28.05.2011), Эстонская электрическая железная
дорога
отменяет
следующие электрички:
607 Tallinn (18:35) – Keila
608 Keila (19:11) – Tallinn
609 Tallinn (19:53) – Keila
610 Keila (20:51) – Tallinn
Победа городского футбольного клуба
В состоявшемся 29 декабря
в спортивном зале «Калев»
предновогоднем
турнире
Эстонского футбольного союза первое место заняла команда мальчиков (19992000
года
рождения)
Кейлаского
футбольного
клуба. Всего в турнире принимало участие 12 команд
класса D2 со всей Эстонии.
(стр 6)
Соревнования по баскетболу
В субботу, 18 декабря, в
Оздоровительном
центре
состоялся последний тур соревнований по баскетболу, в
котором городская команда
мальчиков (1997 и 1998 год
рождения) принимала баскетбольную команду «Калев», спортивный клуб «Хааберсти» и TTÜ KK. Наша
команда одержала две убедительные победы и уступила одну игру гостям. (стр 6)
Кандидаты на соискание культурной премии
Кандидатов на соискание
премии за заслуги в области
культуры Кейла 2011 можно
представлять до 15 января.
Для этого необходимо составить письменное ходатайство, в котором приводится
детальное
обоснование выбора именно
этого кандидата. К ходатайству можно приложить дополнительные материалы:
мнения, статьи, экспертные
оценки, фотографии. Премия будет вручена мэром
города на торжественном
собрании, посвященном годовщине Эстонской республики. (стр 3)
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huvitav

HARVI – HARjumaa VIrtuaalmälu
Harjumaa Virtuaalmälu on Harjumaa
Muuseumi ettevõtmine, mille käigus tutvustame 2011. aasta jooksul kord kuus
muuseumi koduleheküljel ja Facebookis
huvitavaid Harjumaa ajalooga seotud dokumente, päevikukatkeid või fotosid koos
kommentaaridega.
harjumaa muuseum
Loodame, et need ajalookillud
aitavad täiendada inimeste
teadmisi Harjumaa minevikust, tekitavad huvi oma kodukandi ajaloo uurimise vastu
või teevad lugeja päeva lihtsalt
natuke huvitavamaks ja lõbusamaks.
Mis toimus Keila Miikaeli kiriku koguduses 390 aastat
tagasi?
Keila kirikuõpetaja Stephan
Badwitzi kokkuvõte Keila koguduse tegevusest aastal 1620.
EAA.1214.2.3.
“Järgneb nimekiri kui palju rahvast 1. jaanuarist 1620
kuni 1. jaanuarini 1621 armulaual käinud, kui palju lapsi
ristitud, paljud paari pandud
ja paljud ristitud ja maetud.
Tuhat kakskümmend kuus armulaualist
Sada kakskümmend seitse

tema usinust koguduse elu dokumenteerimisel.
Keila koguduse kirikuraamatut võib pidada vanimaks
maakoguduse meetrikaraamatuks Eestis (andmed koguduse tegevusest alates 1613.
aastast, surmameetrika alates
1627. aastast). Üldine kohustus arvepidamiseks koguduse
liikmete sündide, surmade ja

abielude üle kehtestati kirikuõpetajatele alles koos 1686.
aasta Rootsi kirikuseadusega –
Eestimaa kubermangus alates
1692. aastast. Ka siis sõltus
väga palju kirikuõpetaja hoolikusest, kui palju andmeid kirja
sai. Koguduse liikmete perekonnaseisu toimingute kirjapanemine kuulus kirikuõpetajate kohustuse hulka kuni

1926. aastani.
1. Aivar Põldvee. Keila Kultuurilugu 17. sajandil. Diplomitöö.
Tartu 1985. Käsikiri Harjumaa
Muuseumi raamatukogus. Lk
14.
2. Samas, lk 20.
3. Ado Köögardal. Keila kihelkonnaloost. Tallinn 1924. Lk
8.

uudis

Keilas valmis Mudaaugu loodusõpperada
Keila Mudaaugu loodusõpperada saab
alguse Keila Terviseradadel ja kulgeb Keila
linnast läänes asuvatel rohealadel.
keila leht
leht@keila.ee

Ligi 7-kilomeetri pikkuse loodusõpperaja algus ja lõpp on
Keila terviseradade suusastaadioni juures. Rajal on 15 kontrollpunkti.
Sissejuhatavas
punktis

Terviseradade alguses on öeldud, et Keila linnas ja tema
lähimas ümbruses ei saa luua
ürgse looduse matkaradasid,
sest nimetatud paikkonna
loodusmaastik on asendunud
kultuurmaastiku ehk inimese
poolt muudetud maastikuga.
Inimesed hakkasid siinkandis

elama neli või viis tuhat aastat
tagasi ja seega pole jalatäitki
maad, mida inimese käsi poleks muutnud. Keila-ümbruse
maastikul on eelkõige just majanduslik ja kultuuriline väärtus. Matkarada saab sisendada
looduskaitselist mõtlemisviisi
ning aidata seletada looduses
olevaid seoseid. Ilu ei peitu ainult sügavas ürgorus, kärestikulises jões või kõrges paekaldas, vaid ka väikestes asjades

maa all ja peal. Tuleb osata
seda leida, näha ja kuulata.
Rajal saab tutvuda loomännikuga, kunagise Kaitseliidu
lasketiiru maa-alaga, looniiduga, kadakaga, rändkividega, salumetsaga, tammikuga,
Loigu keerdkadakaga, Keila ja
Niitvälja mõisa piiriaedade ja
vaheteega, kurepesaga, kivististega, Surnumäega, Keila
lademe tüüppaljandiga ning
omaaegse tankipolguga.

Raja valmimist rahastasid
Norra
finantsmehhanismid
ja Keila linn. Töö rajal teostasid SA Keila Terviserajad,
kaartimaterjali valmistas ette
- OÜ Dereevos ( Eduard Pukkonen), tekstid koostas OÜ
Viiskanda.
Praegu
saab loodusraja
informatsiooni alla laadida ja
rajale kaasa võtmiseks välja
printida Keila linna kodulehelt .

Killukesi teistest omavalitsustest
Rae vald vabastas elanikud
osaliselt maamaksust
Rae vallavolikogu võttis novembris vastu määruse, millega vabastatakse elamumaa 500
ruutmeetri ulatuses maamaksust. Määrus kehtib alates 1.
jaanuarist kuni 31. detsembrini neile, kes rahvastikuregistri
andmetel seisuga 31. detsember
2010 elavad alaliselt Rae vallas.
Maksuvabastuse taotleja ei tohi
saada maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.
Esmakordselt maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama Rae vallavalitsusele vastavasisulise avalduse hiljemalt

20. jaanuariks 2011. Maksuvabastuse taotlust ei pea esitama
pensionärid ja represseeritud,
kes on saanud maksuvabastust
varasemal perioodil vastavalt
esitatud avaldusele.
Harku ja Murru vangla ühendatakse
Justiitsminister Rein Lang on
kinnitanud määrused, mille kohaselt ühendatakse algava aasta
15. jaanuaril Harku ja Murru
vangla ühtse juhtimise alla ning
kaotatakse sellega seoses neis
96 vanglaametniku töökohta.
Ühendatud vangla nimi saab
olema Harku ja Murru vangla

Lühidalt
Harjumaa Kultuuripärl
2010 on folklooriansambel Pillipiigad

last ristitud
Nelikümmend üks paari abiellu laulatatud
Vanu ja noori surnud ja maetud kakskümmend seitse. Jumal on armuline ja helde ning
tahab teile viimsepäeval ülestõusmist anda.Aamen.”

Ülevalolevad read on kirja
pannud Stephan Badwitz, kes
oli Keila koguduse õpetajaks
aastatel 1611-1627. Tegu oli
tõenäoliselt väga värvika tegelasega – 1594. aastal iseloomustas maakirikute visiteerija David Dubbrech teda kui
ennast täis lurjust, kes Püha
Kolmainu ja Kristuse nime jubedasti teotanud on.[1]
Siiski suurenes Stephan Badwitzi ametiajal kirikuskäijate
arv [2] ning 1627. aastal andis
ta teada, et kirik ja jumalakoda Keilas on kõikide junkrute
poolt üles ehitatud, kellade,
torni ja aknatega ja on kiriku
ehteasjadega hädatarvilikult
hästi varustatud.[3]
Samuti tuleb tunnustada
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ning seoses ühe eluosakonna
sulgemisega Murru vanglas
paigutatakse osa sealsetest kinnipeetavatest Tallinna või Viru
vanglasse. Ministeerium põhjendab ühendamist asjaoluga, et
ei ole otstarbekas juhtida kahte
väikese koosseisuga Murru ja
Harku vanglat eraldiseisvatena,
sest ühtse juhtimise all on võimalik teha kvaliteetsemat tööd.
Kõikidele
koondatavatele
teenistujatele lubab ministeerium teenistuse jätkamise võimalust Tallinna, Viru ja Tartu
Vanglas.
Harku vanglas kannab tänasel päeval karistust 209 ja Mur-

ru Vanglas 241 kinnipeetavat.
Maavanem tühistas viis Harjumaa
kommertsbussiliini
veoluba
Harju maavanem tunnistas esmaspäeval kehtetuks viis Tallinnast lähtuva kommertsbussiliini luba, mille alusel teenindas
reisijaid OÜ Galaton. Harjumaa
ühistranspordikeskuse tegevdirektor Ago Kokser ütles, et ettevõte pani toime mitmeid rikkumisi, näiteks rikuti reisijateveo
eeskirja, ei kasutatud õigeid
busse, kuid üldiselt pandi ohtu
reisijate turvalisus.
Harjumaa ühistranspordi-

keskuse teatel on OÜ-le Galaton
määratud ka karistused. Rikkumisi on esinenud nii ettevõttel
kui ka ettevõttes lepinguga töötavatel bussijuhtidel.
Uute vedajate leidmiseks
nendele liinidele viib Harjumaa
ühistranspordikeskus läbi avaliku konkursi. Seni veavad reisijaid ajutiste lepingute alusel
alates teisipäevast kommertsliinidel 237A ja 262 AS Samat
bussid, liinidel 242 ja 242A teenindab reisijaid AS Temptrans ja
liini 243A teenindab OÜ Vilandert. Liinid kulgevad Tallinnast
Lohusalu, Kuusalu, Vihasoo,
Raasiku ja Aruküla suunal.

Folklooriansambel Pillipiigad
valiti Harju maakonnast alguse
saanud maakondliku kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl
järjekorras 8. laureaadiks. Pillipiigad on loodud 1987.aastal,
juhendajateks Juta Helilaid ja
Angelika Kadarik. 23 aastase
tegevusaja jooksul on folklooriansambel propageerinud Eesti rahvamuusikat nii kodumaal
kui väljaspool vabariiki, nende
tegevusel on kindel osa maakonna kultuurielu edendamisel.
Pillipiigad on andnud arvukalt
kontserte, osalenud laulu- ja
tantsupidudel, rahvusvahelistel
Baltika folkloorifestivalidel ja
teistel festivalidel, korraldanud
rahvamuusika sündmusi ning
hoolitsenud rahvamuusikaga
tegelemise järjepidevuse tagamise eest.
Tänaseks on Pillipiigadel lisaks põhirühmale järelkasvu
mitme rühma jagu. Pillipiigad
on laste üldkultuuriliste väärtushinnangute
kujundamise
suurepäraseks kasvulavaks ja
nende laiahaardeline tegevus
leidis tunnustust Harjumaa
Kultuuripärli tiitli näol. Harju
Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupp on alates aastast 2003
andnud igal aastal välja ühe
preemia, millele võivad kandideerida Harjumaal tegutsevad
füüsilised isikud, mittetulundusühingud, riigi- või kohaliku
omavalitsuse asutused ja teised
organisatsioonid, kellel on silmapaistvaid teeneid Harjumaa
kultuurielu edendamisel. Harju
Kultuuripärl preemia väärtus
on 40 000 krooni. Sellest 20
000 krooni on Kultuurkapitali
nõukogu poolt ning Harju Maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit kumbki panustavad
10 000 krooni.
Varem on Harjumaa Kultuuripärli laureaatideks olnud:
2007 Veljo Tormis
2008 Leelo Tungal
2009 Tõnu Kaljuste

Elektriraudtee muudab
uue aastal oma sõiduplaani
Tulenevalt 23. detsembril Aegviidus toimunud õnnetusest,
milles Elektriraudtee kaotas
ühe rongikoosseisu ning rasketest lumeoludest rööbasteedel, jätab Elektriraudtee
alates 3. jaanuarist 2011. a.
kuni käesoleva liiklusperioodi
lõpuni (28.05.2011) käigust ära
järgmised elektrirongid:
540 Pääsküla (16:25) – Tallinn
607 Tallinn (18:35) – Keila
608 Keila (19:11) – Tallinn
609 Tallinn (19:53) – Keila
610 Keila (20:51) – Tallinn
557 Tallinn (21:30) – Pääsküla
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Sport
Keila poisid C-1
esiliiga mängudes

foto:erakogu

sport

Keila suusapäevad alustasid
Keila Suusapäevad
2011 said alguse
26.detsembril Keila
suusahooaja avavõistlusega.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Suurele lumetuisule vaatamata õnnestus rajameistritel
tubli tööga rada võistluseks
valmis seada. Ajavõtjatel oli
tükk tööd lumme tuisanud
teed mööda stardipaika saada,
helitehnika viidi kohale džiibi
taga slepis ning 103-st eelregistreerunud võistlejast jõudis
kohale ja lõpetas võistluse 98
sportlast. Kõigi rõõmuks saabus stardi ajaks ka lumesahk
ja sellega oli vähemalt kojusõidu tee vaba. Kuigi sagimist oli
hommikul palju, lükkus start
edasi vaid 10 minutit.
Võistlus oli pingeline ja huvitav. Osalejaid oli kohalt tulnud Keilast ja lähiümbrusest,
samuti kaugemalt - Kehrast,
Paliverest ja Paralepast. Oma

võistlusklasside kiiremad olid:
Sebastian Lell, Berit Liivamaa,
Teele Tasa, Jüri Kovaljov, Sirli
Metsamäe, Marje Viirmann,
Brita Liivamaa, Tõnu Odamus,
Marliis Odamus, Robert Mõistus, Hans-Kristen Rootalu,
Siim Vinter. Päeva kiireimad
oli Alar Savastver ja Kaupo
Jalasto. Võistkonna võistluse võitis keskmisel distantsil

Ajavõtjatel oli
tükk tööd lumme
tuisanud teed
pidi stardipaika
saada, helitehnika
viidi kohale dziibi
taga slepis
ning 103-st
eelregistreerunud
võistlejast jõudis
kohale ja
lõpetas võistluse
98 sportlast.

Kehra Team koosseisus Marje
ja Triine Viirman ning GretheJohanna ja Riika Ploompuu.
Meeste parimad võistkonnad
olid Team TT, kooseisus Raido Notton, Uku Peterson ja
Aimer Peensalu, Saue Suusaklubi ja Sopsu-Tooma. Auhinnad pani välja Hole In One
Catering. Võistlus sai teoks
tänu abilistele ja toetajatele.
Eriline tänu Keila Terviseradade rajameistritele Olev Baarile
ja Toivo Lumistele. Veel panid
õla alla Keila LV, Keila Tervisekeskus, KT Sport Agentuur,
Kava Auto, Autoremont OÜ,
Kliima Center, Hole In One
Catering, ET-Bike, Norma OK,
Keila Leht, Bennet Puit.
Järgmine
võistlus
on
15.jaanuaril toimuv Keila
Suusasõit, kus distantside
pikkused ulatuvad 500 meetrist kuni 30 kilomeetrini. Kes
võistelda ei soovi, saavad suusapäevast osa võtta matkates.
Kõigi osalejate ja ka vähemalt
kolmeliikmeliste perede vahel
loositakse välja auhindu.

SPORT

Praktiline suusatamiskursus
Tallinna Ülikool koostöös Keila Terviseradadega kutsub osalema suusatamiskursusel. Kursuse eesmärk on tutvustada
peamisi võimalusi suusatehnika arendamiseks ja parandamiseks.
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Kursusel räägitakse suusavarustusest, suuskade määrimisest, läbi viiakse suusatamise
algõpe, klassikalise suusatehnika põhitõed, murdmaasuu-

satamise treeningute üldprintsiibid ning selgitatakse kuidas
valmistuda maratoniks. Oodatud on kõik harrastajad, juhendajad ja teised huvilised.
Kursusel osalemiseks selga
mugav suusariietus ja kaasa
suusavarustus – tegemist on

praktilise koolitusega.
Kursus toimub laupäeval,
8. jaanuaril kell 11.00. Kogunemine Keila terviseradade
parklas.
Koolitaja on Rene Meimer,
Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi
suusaõppejõud.
Kursuse osalustasu on 7
eurot, mida saab tasuda sularahas ja kohapeal.
Oma osalemissoovist teatada e-mailile: katrin.soidrazujev@tlu.ee.

Laupäeval 18. detsembril
toimusid Keila Tervisekeskuses C-1 esiliiga alagrupimängude viimane voor, kus
Keila Korvpallikooli 6. ja 7.
klassi poisid (sünd. 1997 ja
1998.a.) võõrustasid alagrupi kaaslasi.
Esimeses kohtumises võideti Tallina Kalevit tulemusega
45:26 kohtumise parimana
viskas Keila poolelt Kristjan
Tuuling 16 punkti.
Teises kohtumises TTÜ
KK vastu oli võitja selgitamiseks vaja lisaaega, kus
Keila poisid tänu tugevale
võitlusvaimule ja kindlale
tegutsemisele võtsid magusa 38: 34 võidu. Keila parimana viskas Siim Mardus 14
punkti.
Kolmandas kohtumises tuli
vastu astuda alagrupi liidrile Haabersti Sport Spordiklubile ning Keila poisid
pidid tunnistama vastaste paremust numbritega
34:77. Keila parimana viskas
Carl-Erich Sooäär 15 punkti.
Tulemused:
Keila KK II Tallinna Kalev 45:26
H-Sport BC StarBoys 88:53
TTÜ KK Keila KK II 34:38 la.
Tallinna Kalev BC Star Boys 50:43
Keila KK II H-Sport 34:77
BC Star Boys TTÜ KK 25:21
Lisainfot aadressilt www.
keilakk.eu.
Treener Tarmo Hein

foto: urmas kalde
Fotograafiaga on Urmas tegelenud alates
10-st eluaastast. Näitusel olevad pildid on tehtud Keila
mõisapargis.

Näitusel olevad pildid on valminud viimase kümne aasta
jooksul Keila koduateljees.

näitus

“Keilas sündinud
pildid”
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Urmas Kalde fotod “Vana
pähklipuu”
Urmas Kalde on sündinud
1958.a Keilas. Hariduselt laevajuht ja raamatupidaja tegeleb praegu Keilas ettevõtjana,
pidades koos abikaasa Piretiga
toitlustuskohta Gnoom. Fotograafiaga on Urmas tegelenud
alates 10-st eluaastast. Näitusel olevad pildid on tehtud
Keila mõisapargis. „Olen elanud Keilas kogu elu, kõik teed
ja tänavad mitu korda läbi käinud ning ei uskunud, et võin
veel midagi uut leida. Kuid
vana mõisa varemete juures
jalutades avastasin, millised
müstilised mustrid ja värvid
on vanade puude õõnsustes.
Just seda avastust tahan jagada ka teistega ja öelda, et isegi

kogu elu ühes kohas elanud
inimene võib oma kodukohast
leida midagi uut ja vapustavat. Seda tuleb lihtsalt märgata.“ Näitusel olevad pildid on
töötlemata.
Piret Kalde maalid
Piret Kalde on sündinud
1958.a Keilas, õppinud Tallinna Kopli Kunstikoolis,
töötanud kunstnikuna Keila
Haiglas. Pilte on ostetud ja
esindatud peale Eesti ja Soomes, USA-s ja Suurbritannias.
Näitusel olevad pildid on valminud viimase kümne aasta
jooksul Keila koduateljees.
Välja on pandud võimalikult
lai valik erinevaid stiile õlimaale ja paar omavalmistatud
paberil akvarelli.
Näitused on Keila kultuurikeskuses avatud 31. jaanuarini.

sport

Võit Keila Jalgpalliklubile
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

29.detsembril Kalevi Spordihallis toimunud Eesti Jalgpalli
Liidu aastalõpu turniiril võitsid Keila JK 1999-2000 aastal
sündinud poisid 1. koha.
Kokku osales D2- klassis
12 võistkonda üle kogu Eesti.
Keila poistel sujus mäng lausa
suurepäraselt. Kokku võideti
4 mängu ja saavutati 1 viik.
Keila JK väravavaht Ergo Veeremaa valiti turniiri parimaks
väravavahiks. Poisse treenib

Aivar Israel.
Pildil tagareas vasakult:
Jan, Kent, Egert, Robert, Karl-

Markus, Tanel, Teven, Kristjan
ja treener Aivar. Esirida: Ergo,
Alex-Sander, Fred

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
“VANA PÄHKLIPUU” - URMAS KALDE FOTONÄITUS
3.jaanuaru – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
“KEILAS SÜNDINUD PILDID”
- PIRET KALDE MAALINÄITUS
3.jaanuar – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus

teater
“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

sport
KEILA SUUSASÕIT - KEILA
PIKAMAASARJA I ETAPP
15.jaanuar kell 11:00 - 14:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviseradadel
KEILA ÕHTUVÕISTLUS SUUSATAMISES
16.veebruar kell 18:00 - 20:00
Keila terviserajad
SUUSATAMISE KURSUS
8.jaanuar kell 11.00
Lisainfo vt lk 6.
Keila terviseradadel

muud üritused
SÜNNITUSEKS ETTEVALMISTAV RING
10.jaanuar kell 18:00 - 20:00
Sünnituseks ettevalmistav ring
lapseootel peredele
Erakool Läte
Lisainfo ja registreerimine:
5347 4583.
KEILA LINNA I MALEVÕISTLUSED
15.jaanuar kell 11.00
Osalema oodatakse kõiki Keila
linna elanikke ja Keilas töötavaid inimesi.
Keila tervisekeskuse kohvikus
Info tel. 53478221
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

töö
Korteriühistu otsib majahoidjat. Tel. 51971094.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Müün Tupperware tooteid.
Iga kuu sooduspakkumised, lisaks nädala super pakkumised.
Teen meelsasti esitlusi, et selle
brändi headust näidata. Kui on
huvi saada oma meilile pakkumisi, palun kirjutada tupperelegants@gmail.com.

Teenus
Kasvataja haridusega nooruslik naine võtab Keilas oma
majas Jõe pargi lähedal hoida
väikelapsi. Telefon 51919084.
Minu head uued ja armsad
vanad kliendid, olete nüüdsest
oodatud massaaži Keila sotsiaalkeskusesse.
Klassikaline
massaaž, laavakivi massaaž,
aroomiteraapiline
massaaž
jne. Info ja registreerimine tel.
56602917. Vilja Tõnning - aroomiterapeut, tervisekasvataja.
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.
Kogenud ehitajad teevad
siseviimistlus-, maalri-, puusepa- ja plaatimistöid. Kuulutus ei
aegu. Tel. 51960741.
Viime tasuta ära teie vanaraua (radiaatorid, vannid, pliidid, pesumasinad, torusid ja
muud).Võimalik kohapeal teostada demonteerimistöid. Tel.
55939504.

07. 12. 2010
28. 12. 2010
15. 12. 2010

Sündinud

Isabel Katherine Kasemetsa
Kenert Piksar
Dmitri Sukolajets

kogudus
1.pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistus armulauaga
9.jaanuar kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund eakatele
12.jaanuar kell13.00
Koguduse majas

Mälestame

Kaljo Siibo`t
Avaldame südamlikku
kaastunnet abikaasale ja lastele
Töökaaslased
Keila Elektritöödest

Pühapäevakooli tunnid
igal pühapäeval kell 13.00
koguduse majas
Lastekoori Miikael proovid
pühapäeviti kell 14.15
koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

Südamlik kaastunne Aarele
armsa

EMA

kaotuse puhul.
perekonnad Ristolainen
ja Pikpoom

Südamlik kaastunne lastele ja
lastelastele perekondadega
kalli ema

Amanda
Migur´i

28.06.1922 – 05.01.2011
surma puhul.
Ärasaatmine 8.jaanuaril
kell 11.00 Keila kirikust.
Ilme, Lea ja Tiit perekondadega

Väike küünal särab,
näitab valgust teel.....
Südamlik kaastunne Ailile ja
Merlele kalli

ISA

kaotuse puhul Keila Lasteaed
Vikerkaar kollektiivilt

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

(J.Tätte)

Kallid Mare, Mariliis, Leili ja
Madis perega! Avaldame
sügavat kaastunnet isa,
vanaisa ja abikaasa

kaotuse puhul.
Eve, Margit, Riina, Leelo ja
Anu peredega.

Katuste, hoovi lumerookimine! Head hinnad! Helistada:
55570302, 58409059
mail: lumeinfo@hot.ee.

muu

Mälestame oma head
klassivenda Keila
Keskkooli I lennust

Jooga tunnid jätkuvad uuel
aastal E ja K. Head Uut aastat
kõigile jooga uutele ja vanadele
sõpradele! Alustab uus algajate
rühm. Janne Suurmaa tel: 556
15810 www.valguskehas.ee.

ning avaldame kaastunnet
tema abikaasale ja lastele.

Jaanuarist alustab Keilas
vastuvõttu diplomeeritud refleksoloog. Refleksoloogia on iidne
raviviis tervise saavutamiseks
ja tasakaalu säilitamiseks. Selle
saavutamiseks töödeldakse inimese kehaosi kindla massaažitehnikaga, et stimuleerida keha
enese tervenemispotentsiaali.
Küsi julgesti lisainfot! kairit99@
hotmail.com tel 5098194.

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga-väga
valus...
/J.Tätte/

1.jaanuaril läks Keilast Ohtu
tee 8a kaduma musta värvi isane kass. Kass on 5aastane; nina,
käpa otsad ja kõhualune valged.
Leidjatel palun teatada telefonil
5248997.

Sügav kaastunne Katile
ja Mihklile

EMA

kaotuse puhul
Annika perega
Malle ja Aare

Kallid Leili, Mare ja Madis
peredega. Oleme teiega, kui
jätate hüvasti armsa abikaasa,
isa ja vanaisa

Jüri Kolgi`ga
Perekonnad:
Uusoja, Kesküla ja Naima

Mõni hetk on elus valusam kui teine
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

Jüri Kolk

Kuulutused
kinnisvara

Palju õnne!

Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.
TASUTA KASUTATUD RIIDED
7.jaanuar kell 10.00 - 13.00
Jaanuar - veebruar 2011 kasutatud riideid vastu ei võeta.
Keila Sotsiaalkeskus.

7

Jüri Kolk`i
Klassikaaslased ja
klassijuhataja

Siiras kaastunne Tiiale ja
Eelale peredega

Arvo Voogi
surma puhul.
Väinu Kliss perega

Mälestame head naabrimeest

Jüri Kolki

Avaldame südamlikku
kaastunnet abikaasa Leilile
ja lastele peredega.
Tint, Soolaid, Uusma,
Mesbach, Karu.

Mälestame

Jüri Kolk`i
avaldame südamlikku
kaastunnet Leilile lastega
Keila linna PÜ

Mälestan head noorpõlvesõpra
ja tantsukaaslast

Arvo Voog’i
ning avaldan kaastunnet
lähedastele.
Rein Reino perega

Avaldame südamlikku
kaastunnet Leilile
abikaasa

Jüri Kolgi
kaotuse puhul.

Töökaaslased Keila haigla
hooldusravi osakonnast

Ma pärituule poole nüüd lähen ja
merega saan üheks

Jüri Kolk
Mälestavad Erkko ja Annika

8
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G4S Eesti pakub tööd Keila linnas
ja lähiümbruses!

KYTTEPOOD.EE

Ootame Sind oma meeskonda

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L

TURVATÖÖTAJAKS
Sinu tööks on korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine
ning korrarikkumiste tõkestamine.
Nõudmised kandidaadile:
YDQXVDODWHVHOXDDVWDVW
HHVWLNHHOHRVNXVYlKHPDOW
kesktasemel (vastab
keeleoskuse tasemele B2)
NRKWXOLNXOWNDULVWDPDWD
KHDWHUYLV

Ettevõte pakub:
PLWPHNHVLVWW||GMD
NDUMllULY}LPDOXVL
VWDELLOVHWVLVVHWXOHNXW
HULDODVWNRROLWXVW

Brikett 1.60€ / 10kg

Hüvasti kroon!
Tere Karaoke!

Transpordi võimalus

Tule laulma!

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

Parimale lõõritajale auhind!
Broneeri laud varakult

tel.6713399

Meid kliendid soovitavad!

Müües oma korteri meie
kaudu, saate TASUTA kas
kolimise, hindamise,
energiamärgise, remondi
või ehituskvaliteedi kontrolli*

+XYLY}LNVLPXVWHNRUUDOWXOHPHLH.DUMllULNHVNXVHVVH
7DOOLQQDV0XVWDPlHWHHY}LKHOLVWDWHOHIRQLO
.DUMllULNHVNXVRQ
DYDWXG(5
Kaasa võta pass või ID kaart ja
KDULGXVWW}HQGDYGRNXPHQW

14 jaanuar kell 20:00

Külli Friedrichson
+372 5649 0753
kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Kaasa tuleks võtta väike tekk või lina, millel
laps saaks lamada.

Külastuskord sisaldab ka pääset ujulasse!
* 13.01.2011 ühekorra pilet 3 EUR / 47 EEK!

Vii mööbel

kohe koju, hakka
maksma kahe kuu
pärast!

VIP Line protseduurid toimuvad ainult jaanuaris Ilu- ja
Lõõgastuskeskuses Püramiid. Tule tasuta konsultatsioonile!
Tel. 56476425
hh^͊Η<ŝŝƌƐƚĂƌƚϮϬϭϭΗ/ŶƚĞŶƐŝŝǀŶĞƐĂůĞŶĞŵŝŶĞн
DĂƐƚĞƌŵŝŶĚнƚŽŝƚƵŵŝƐŶƁƵƐƚĂŵŝŶĞ͘
>ŽĞĞĚĂƐŝǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐŝŽŶ͘ĞĞ
Transion Salong tänab kõiki kes novembris meid Püramiidis
külastasid ja soovib kõigile võituderohket 2011 aastat!

KAJA Koolitus Autokool

Teooriatunnid reedel, 07.01.11
kell 19:00 Keilas, Keskväljak 5.
Libedasõit nädalavahetusel Keilas,
Tööstuse 15

Liikumine on lapse esimeseks keeleks,
liigutuste kaudu suudab ta end väljendada
ammu enne verbaalsete väljendusoskuste
omandamist. Tund tugevdab lapse füüsilist
ja vaimset tervist, ergutab psühhomotoorset,
sotsiaalset ja tunnetuslikku arengut.
Samuti arendab lapse loovust ja
koordinatsiooni.

5-korra kaart 23,97 EUR / 375 EEK

DƺŽƐƟŵƵůĂĂƚŽƌƚƌĞĞŶŝď^ŝŶƵůŝŚĂƐĞŝĚ͕ƚƵůĞŵƵƐŝŶćĞĚũƵďĂĞƐŝŵĞƐĞůŬŽƌƌĂů͊
dƌĂŶƐŝŽŶŽŶŵĞƚŽŽĚŝŬĂ͕ŵŝƐǀƁŝŵĂůĚĂďƺŚĞĂĞŐƐĞůƚůŝŝŐƐĞŝĚŬĂůŽƌĞŝĚƉƁůĞƚĂĚĂ
ũĂůŝŚĂƐĞŝĚƚƵŐĞǀĚĂĚĂŝůŵĂŬƁƌǀĂůŵƁũƵĚĞ͕ǀĂůƵũĂǀćƐŝŵƵƐĞƚĂ͘

B-kat autojuhikursuse
lõppastmekoolitus

Võimlemistunnid algavad
13. jaanuaril 2011 algusega kell 11.00
Palume tundi eelnevalt registreerida
tel. 67 37 637 või tervisekeskus@keila.ee

Tunnid toimuvad kogenud treeneri
Ave Lähker juhendamisel!

Sinu eest valvel

Kiired tulemused pingutusteta

(õhtune koolitus, põhi- ja
täiendõpe). Algus
07. jaanuaril 2011 kell 17:00

vanusele 2-8 kuud

*täpsem info kodulehel

Intensiivne salenemine VIP Line seadmega

VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS

BEEBIDE VÕIMLEMINE

Venekeelne B-kat
autojuhikursus
Infotund teisipäeval,
11.01.11 kell 16:45.

B-kat autojuhikursus
Infotund kolmapäeval,
12.01.11 kell 17:00

Teooria e-õppe
võimalus.

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

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

t3BBNBUVQJEBNJTUFFOVTKBBBTUBBSVBOOFUF
LPPTUBNJOF
t3BBNBUVQJEBNJTBSWFTUVTFLPSSBTUBNJOF
t5PFUVTQSPKFLUJEFLJSKVUBNJOFKB
LPOTVMUBUTJPPO
t.BLTVBMBOFOÜVTUBNJOFKBFTJOEBNJOF
.BLTVBNFUJT
t'JOBOUTLPOTVMUBUTJPPO
t&UUFWÜUUFBTVUBNJOF
t¿JHVTBMBOFOÜVTUBNJOF 5FM 

0Ã"LUJWB

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega ja
aktiivseid

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS OTSIB OMA MEESKONDA

PUHASTUSTEENINDAJAT
Töö kirjeldus

· Koolimaja korrashoid
· Tööaeg 16.00-22.00

Nõudmised kandidaadile

· Ametialased oskused
· Korrektsus ja kohusetundlikkus
· Hoolsus
· Eesti keele oskus
· Töökus, tahe, motiveeritus
· Tahe teha meeskonnatööd

Sihtasutus pakub

· Aktiivset eneseteostust
· Erialaseid koolitusi
· Võimalust töötada ka õppimise kõrvalt
· Kindlat sissetulekut
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Kandideerimisavaldus ja CV saata kuni 21.01.2011
Keila Hariduse Sihtasutus, Ehitajate tee 1, 76606 Keila
Kontaktisik: Eve Penu, E-mail : Eve.Penu@keila.ee
www.keilakool.ee

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUS OTSIB OMA MEESKONDA

KOOLIMAJA VALVELAUA
INFOTÖÖTAJAT
Töö kirjeldus

t4VIUMFNJOFLàMBMJTUFHB ÜQJMBTUFHBKBQFSTPOBMJHB
t*OGPMJJLVNJTFLPSSBMEBNJOF UFMFGPO GBLT FNBJM QPTU TJTFJOGP
t¿IUVOFUÚÚBFHHSBBöLVBMVTFM

Nõudmised kandidaadile
t,PSSFLUTVT IPPMTVTKB
LPIVTFUVOEMJLLVT
t)FBBSWVUJLBTVUBNJTFPTLVT
t7ÊHBIFBTVIUMFNJTKB
FOFTFWÊMKFOEVTPTLVT
t&FTUJLFFMFPTLVT
t5ÚÚLVT UBIF NPUJWFFSJUVT
t5BIFUFIBNFFTLPOOBUÚÚE

Sihtasutus pakub

t"LUJJWTFUFOFTFUFPTUVTU
t,BBTBFHTFUUÚÚLFTLLPOEB
t7ÜJNBMVTUUÚÚUBEBLB
ÜQQJNJTFLÜSWBMU
t,JOEMBUTJTTFUVMFLVU

Tööle asumise aeg:/JJQFBLVJWÜJNBMJL
,BOEJEFFSJNJTBWBMEVTKB$7TBBUBLVOJ
Keila Hariduse Sihtasutus,&IJUBKBUFUFF ,FJMB 
,POUBLUJTJL&MP&FTNÊF &NBJM&MP&FTNBF!LFJMBFEVFF
www.keilakool.ee

MÜÜJAID
Eeldame kandidaadilt:

* vanust vähemalt 18-aastat
* soovi töötada teenindajana
* korrektsust, kohusetundlikkust
ja täpsust

Omalt poolt pakume:

* täistööaega
* vahetustega tööd
* kaasaegseid töötingimusi
* konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 17. jaanuariks
aadressil personal@keilaty.ee või helistada telefonil 658 0804

