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laureaadid
Keila linna
kultuuripreemia
varasemad
laureaadid on:
1997 - Aksel Telgmaa,
Ülo Jõgi

Linn plaanib
lasteaiad
ühendada

1998 - Ene Oja, Mati
Mandel, Kuldar Hütt
1999 - Ruth Kukner,
Helgi Rõõmussaar,
Andres-Aare Tooming

Keila linnavalitsus on ette
valmistanud kava linna
kolme munitsipaallasteaia ühendamiseks üheks
asutuseks. Eesmärgiks on
muuta tegevus efektiivsemaks ning sujuvamaks.

2000 - Eva Allast,
Andrus Loog ja Jüri
Pere, Milvi Korsen
2001 - Koit Kirber,
Helvi Jürisson, Vilve Nilk
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2002 - Reet Leemets,
Leili Venda
2003 - Mati Strauss,
Irja Põlluveer,
Pilvi Põldmaa
2004 - Perekond Teppo,
Heli Nurger, Juula Virroja
2005 - Jaanus Väljamäe,
Riina Sippol, Lii Sepp
2006 - Aivar Põldvee
2007 - Otto Pruuns,
Katrin Sassi
2008 - Maret Pärnamets,
Priit Idarand
2009 - Tiiu Jalakas,
Helle Perens,
Sirje Rannamets
2010 - Ilma Adamson,
Tiina Sinijärv, Leino Mägi

huvitav

uudis

Keila linna 2011. aasta
kultuuripreemiale esitati
4 taotlust
Tähtajaks esitati Keila linna 2011. aasta
kultuuripreemia andmiseks kokku 4 esildist 5 nimega: Anneli Teimann, Aado Salumäe, Tiia Peenmaa ning Anneli Pärlin ja
Liisi Viigisalu.
Taotlusi
võisid
kuni
15.jaanuarini esitada kõik soovijad. Kultuuripreemia annab
üle Keila linnapea Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. Kul-

tuuripreemia taotlused vaatab
läbi, preemiasummad jaotab
ja preemia saajad nimetab kultuuripreemia komisjon, kuhu
kuuluvad Keila Linnavolikogu

Möödunud aasta
spordisündmused
lk 6

kultuurikomisjoni liikmed.
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

sport

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.

lk 3

Keila Kool
korraldab
suusalaada
Kolmapäeval on Keila Tervisekeskusesse oodatud
kõik inimesed, kes sooviksid kas kodus kasutult
seisvast suusavarustusest
vabaneda või omale soodsamalt varustust soetada.

lk 3

Keila pikamaasarja
esimese etapi
võitis Siim Vinter
lk 6
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Annab jumal ameti,
annab ka mõistuse?
Ülle Madise leidis Postimehele vastates: „Kui otse ja
julmalt öelda, siis meie poliitikute kõige suurem nõrkus
on see, et juhtivatele kohtadele on edutatud ka selliseid
inimesi, kes valdkonda sisuliselt ei tunne. Saamatul juhil
või ametnikul, kes asju sisuliselt ei mõista, tekib kõiksuguste vorminõuete, tähtaegade ja käsulaudade täitmise
puhul ekslik tunne, et ta saabki tööga hakkama.“
Paraku saab sellega vaid nõustuda. Me juba julgeme
nõuda riigiasutustelt seda, et nende teenused oleksid
mugavad kasutada. Ootame, et ei peaks täitma pabereid
paberite pärast ning jooksma dokumentidega ühest asutusest teise. Lahendused, mida me ootame, ei ole enam
iseenesest mõistetavad, igapäevased ning „nagu alati on
tehtud“. Selleks, et saaksime soovitut, on sellepärast vaja
uut lähenemist ning uut teadmist.
Miks peaks üks riigiasutus toimima halvemini kui
ükskõik milline erafirma? Viimased aastad on veenvalt
näidanud, et „nii oleme me alati teinud“ ei tööta kellegi
puhul, uute tegutsemisviiside leidmine on vajalik kõigil.
Erafirma puhul on vaja leida viise, kuidas jätkuvalt kasumit teenida, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse puhul
on küsimus, kuidas olemasoleva rahaga võimalikult palju
ära teha.

Eurole üleminekuga seotud
muudatused tööõigusaktides
Kaia Taal
Tööinspektor-jurist

Eurotsooni üleminekuga on
muutunud kõikide summade
vääringud ka kehtivates seadustes ja määrustes, sealhulgas
töölepingu seaduses (https://
w w w. r i i g i t e a t a j a . e e /
akt/13319829, edaspidi TLS) ja
teistes tööõigusaktides.
Summade suurus on jäänud
samaks või ümardunud töötajale (tema huvide kaitsmisel)
soodsamaks ja numbrimuutus
on seotud krooni ümberarvestamisega euroks. Ümberarvestamine on toimunud euro- ja
krooniühiku vahelise ümberarvestuskursi (15,6466) alusel
ning arvestades eurole kasutusele võtmise seaduses (https://
w w w. r i i g i t e a t a j a . e e /
akt/13310847)
sätestatud
ümardamisreeglit (1 sendi täpsusega kolmanda koha alusel
pärast koma).
TLS § 29 lõike 6 kohaselt ei
tohi Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat
töötasu töötajale maksta. Alates alanud aastast on kehtestatud (https://www.riigiteataja.
ee/akt/13353457)
töötasu
alammääraks tunnis 1,73 eurot
(seni 27 krooni) ja töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 278,02 eurot

(seni 4350 krooni).
Lapsepuhkuse eest tasutav
ja riigieelarvest hüvitatav 66
krooni tööpäeva eest on nüüd
TLS § 135 lõike 1 järgi 4,25 eurot.
Välislähetuse
päevaraha
alammäär on alates käesolevast
aastast 22,37 eurot päevas senise 350 krooni asemel. Maksuvaba on makstav majutuskulu
hüvitis riigisisesel lähetusel
kuni 77 eurot (seni 1200 krooni) ööpäevas ning välislähetusel
kuni 128 eurot (seni 2000 krooni) ööpäevas ja välislähetuse
päevaraha kuni 32 eurot (seni
500 krooni) päevas (töölähetuse kulude hüvitiste maksmise
kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord https://www.
riigiteataja.ee/akt/13351709).
Muutunud on ka sanktsioonide suurus ja vääring tööõigusaktides. TLS paragrahvides
118 kuni 129 sätestatud juriidilise isiku vastutuste ülemmäärad nimetatud rikkumiste korral on 20 000 krooni asemel
nüüd 1300 eurot.
Töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse
(edaspidi
TTOS,
https://www.riigiteataja.ee/
akt/13329552) §§ 261, 271,
272 kohaselt tööinspektori ettekirjutuse täitmata jätmisel
rakendatava sunniraha ülem-

määr on tööandjale nüüd 1300
eurot (seni 20 000 krooni), töötervishoiu ja tööohutuse nõuete
rikkumise eest 2600 eurot (seni
40 000) ja tööõnnetuse või kutsehaigestumise varjamise või
uurimata jätmise, samuti kirjaliku raporti koostamata jätmise
või muude tööõnnetuse või
kutsehaigestumise registreerimise või uurimise nõuete rikkumise eest 2000 eurot (seni
30 000), kui selle on toime pannud juriidiline isik.
Töötajate usaldusisiku seaduse kohane rahatrahv informeerimise või konsulteerimise
kohustuse täitmata jätmise või
valeandmete esitamise eest tööandja poolt, kui selle on toime
pannud juriidiline isik, on endise 50 000 krooni asemel 3200
eurot.
Füüsilisele isikule rikkumiste eest määratavad rahatrahvid
trahviühikutes lähtuvad karistusseadustiku § 47 lõikes 1 sätestatud ja samuti vääringu
muutusest põhjustatult muudetud neljaeurosest trahviühikust, mis on rahatrahvi baasosa
senise 60 krooni asemel.
Individuaalse
töövaidluse
korras töövaidluskomisjonides
lahendatavates vaidlustes esinevate rahaliste nõuete ülempiir on senise 150 000 krooni
asemel nüüd 10 000 eurot

(https://www.riigiteataja.ee/
akt/13315732). Sellest suurema nõude korral tuleb avaldajal
pöörduda kohtusse.
Lisaks uue vääringu kehtima
hakkamisega seotud muudatustele on alates 2011.aastast võimalik nii töötajal kui tööandjal
esitada tööraamat andmete registreerimiseks asu- või elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti osakonda.
Tööraamat võib olla tähtis,
kuni 2009.a. 1. juulini pensioniõiguslikku staaži tõendav dokument, mida ei tohi lasta kaotsi
minna või hävineda. Tööraamatu saab soovi korral hoiule anda
töötaja ja avalik teenistuja, kelle
tööraamatus on kandeid, mis
omavad õiguslikku tähendust
pensionistaaži arvutamisel ning
tööandja, kui töötaja või avalik
teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte
lõppemisest tööraamatut välja
võtnud. Hoiule ei võeta tööraamatuid, mille alusel on vanaduspension juba määratud.
Nimetatud võimalust tööraamatu andmed registreerida
reguleerib TLS § 134 ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 156,
“Pensionistaaži andmete kogumise ja riiklikku pensionikindlustuse registrisse kandmise
kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/110112010003).

Lugeja küsib, jurist vastab
KÜSIMUS:

Doris matteus
doris@keila.ee

Kuidas eelmisest
töökohast
saamata jäänud
tasud kätte
saada?

VASTUS: Töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud lahkarvamused, sealhulgas saamata töötasud, lahendatakse võimaluse korral
töötaja ja tööandja kokkuleppel. Kui töövaidlust
kokkuleppe teel lahendada pole võimalik, on
töötajal õigus pöörduda töövaidlusorganisse.
Individuaalse töövaidluse lahendamiseks võib
töötaja pöörduda töökohajärgsesse töövaidluskomisjoni või kohtusse. Nõue peab olema
väljendatud selgelt ja ühemõtteliselt. Üldine

nõude aegumise tähtaeg on 4 kuud (nt. puhkuseraha, välislähetuse päevarahad jne), saamata
töötasu nõudel 3 aastat. Töövaidlusorgan teeb
otsuse hinnates asjaolusid kogumis ja tuginedes
tõendatud faktidele.
Tööinspektsiooni piirkondlike töövaidluskomisjonide kontaktid ja selgitused avalduse koostamiseks on Tööinspektsiooni kodulehel
www.ti.ee
Tööinspektor-jurist Heli Ojavee

Nädal piltides
info
Naabervaldale elanikel Keila
Lehte võimalik koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 5,11 eurot
6 kuud 9,59 eurot
12 kuud 19,17 eurot
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee

Raamatupidaja Tiiu Puuseppal täitus 20 aastat tööd Keila linnavalitsuses.

Keila nädalaleht

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

Keila tervisekeskuse ujulas oli ööl vastu kolmapäeva
veeavarii, mistõttu sulgeti mõneks ajaks kogu keskus.

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Fotod: valdur vacht

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila linna 2011. aasta kultuuripreemiale
esitati 4 taotlust (algus lk 1)
keila leht
leht@keila.ee

Anneli Teimann
Keila Kool esitas Keila kultuuripreemia kandidaadiks Anneli
Teimanni.
Väljavõte taotlusest
Anneli Teimann töötab Keila
Koolis käsitöö ja kodunduse
õpetajana alates aastast 1971,
seega 40 aastat.
2010. aastal toimus Keila
Kultuurikeskuses seoses Anneli Teimanni juubeliga tema
personaalnäitus viimastel aastatel valminud töödest: ehted,
tikandid, kudumid ja pitsid,
lapitehnika, rõivad. Anneli loomingut iseloomustab mitmekülgsus tehnikates ja stiilides,
erakordsus ideedes ja uudsus
nende teostuses. Näituse külastatavus oli väga arvukas.
Anneli Teimann õpetab käsitööd ja kodundust põhikoolis.
Ta on osalenud aktiivselt käsitöö ja kodunduse ning kombeõpetuse ainekava koostamisel
ja seda pidevalt täiendanud.
Õpetaja Anneli Teimann arvestab õppematerjali valikul
õpilase taset ja oskab leida
õpilast arendavat tegevust nii
tugevamatele kui ka nõrgematele. Õpetaja on koostanud
hulgaliselt lisamaterjale. Anneli mõtleb tundide ülesehituse
põhjalikult läbi ja teeb nõudmised õpilastele arusaadavaks.
Õpikeskkond on turvaline ning
toetab õpetaja ja õppijate töösuhete kujunemist.

Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu
Maret Lepiksaar ja Aare Lepiksaar esitasid kultuuripreemia

KEILA
KOOL

kandidaadiks MTÜ Hiirekese
Mängutuba asutajad Anneli
Pärlini ja Liisi Viigisalu. Taotlust toetavad Marileen Olenko
ja Tanel Pastarus, Heli Nurger,
Evelin Merila, Katrin Tõemets,
Ebnelii Kirschinger, Aire Reimal, Evelin Järvik, Anni Toom,
Sirelin Altmets, Marju Maantoa,
Aileriin Salme, Liina Tamm, Siret Saarniit, Riine Plees, Annika Pukk, Jaana Kuriks, Kairit ja
Tarmo Hein, Eve Kont-Kontson,
Marje Pärnala, Helina Volmer ja
Kerli Nevvonen.
Väljavõte taotlusest
MTÜ Hiirekese Mängutuba asutati 2007. a sügisel ning 7.
jaanuaril 2008 avati Hiirekese
Mängutuba ja Hiirte Mängumaa mängimiseks Keila lastele.
Mängutuba on esimene ja ainus seesugune organisatsioon
Keila linnas, kus lapsevanemad
saavad käia (tasuta) mängimas
beebide ja väikelastega. Peale
selle on võimalus osaleda beebi- ja väikelaste võimlemistundides. Läbi projektitoetuste on
pakutud vanematele erinevaid
loenguid – imetamisest, toitumisest, esmaabist jne. See on
koht, kus on võimalus pidada
laste sünnipäevi või osaleda
nutikate emade klubis.
Anneli Pärlin ja Liisi Viigisalu
on panustanud Hiirekese Mängutoale oma vaba aega, aega
oma laste ja töö kõrvalt, tehes
seda kõike vaba tahte alusel.
Anneli Pärlini ja Liisi Viigisalu
vabatahtlik panus Hiirekese
töösse on hindamatu väärtusega. Leiame, et Anneli Pärlin
ja Liisi Viigisalu on võtnud täita Keila linnas suure ülesande
ning on igati Keila kultuuripree-

mäe on Keila külje all asuvas
lennukis Keila Mudellennuklubi
vedanud juba 20 aastat. Keila
Mudellennuklubi on üks väheseid, mis on nii pikalt ja järjepidevalt tegutsenud. Ja Keila külje all olevat lennukit teatakse
üle kogu Eesti ning see on üks
Keila sümboleid koos Aadoga.

Tiia Peenmaa
Keila Kultuurikeskuse rahvatantsurühmad naisrühm Keikal, segarühm Keikal, naisrühm
Koidula ja noorte segarühm
Pillerkaar ning kultuurikeskuse
naisansambel esitasid kultuuripreemia kandidaadiks Keila
kultuurikeskuse tantsurühmade treeningtundide klaverisaatja ja juhendaja Tiia Peenmaa.

Tiia Peenmaa

Anneli Teimann

Aado Salumäe

Liisi Viigisalu ja Anneli Pärlin
mia väärilised.

Aado Salumäe
Keila Noortekeskuse nimel
noorsootöötaja ja Keila Mudellennuklubi kasvandik Karmo
Tihane ning Keila Linnavalitsuse spordi- ja huvinõunik Jaanus

Väljamäe esitasid kultuuripreemia kandidaadiks Aado Salumäe.
Väljavõte taotlusest:
Enamus Keila inimesi teab, kus
Keilas asub lennuk. Enamus
nendest on kohanud lennukis
tegutsevat härrat. Aado Salu-

Väljavõte taotlusest
Selleks, et saata tantsutundi,
ei piisa klaverimängu oskusest. On vaja samal ajal osata
jälgida tantsu, kiirelt ümber
lülituda ja reageerida, töötada
juhendajaga ühes rütmis. See
nõuab annet ja aastatepikkust
kogemust. Sellest, kui oluline
on klaverisaatja roll tantsutreeningute läbiviimisel, saab
päriselt aru alles siis, kui teda
vahel mingil põhjusel ei ole.
Just niisugune klaverisaatja on
Tiia. Me oleme õnnega koos,
Tiia toetab meie juhendaja
tööd ning nii sünnib parem tulemus. Mõni inimene teeb oma
tegevusi nii, et tihtipeale seda
ei märgatagi. Tiia Peenmaa on
tagasihoidlik inimene. Ja ometi
on ta Keila linna muusikalembuse jaoks nii palju teinud.
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Lühidalt
Keila suusalaat ootab
ostjaid ja müüjaid
Head inimesed! Kui teil seisab
kusagil
talvespordivarustust,
mida te enam ei kasuta, ja te
soovite neile asjadele uue elu
anda, siis on Keila Suusalaat
just see õige koht. Teie kõigi abi
ja jõuga saab Keila Suusalaat
rohkearvulise osalejaskonna, et
oleks, mida osta ja kellega kaubelda.
Soositakse nii müüki, ostu kui ka
vahetuskaupa. Kauplemiseks
sobivad suusad, kelgud, uisud,
talvespordiriided, kõik, mis teile
seondub talvespordiga. Müügimaksu ei kehtestata. Eelregistreerida aadressil priit.oks@keilakool.ee, märksõna pealkirjas
“Keila Suusalaat”.
Kui sul midagi müüa pole, siis
kohale tule ikka. Laadamelus
võib nii mõnigi vajalik asi silma
jääda.Keila suusalaat toimub
26.jaanuaril kell 18.00 – 20.00
Keila tervisekeskuses.

Väljavõtted taotlustest tegi
Doris Matteus.

Lõbusad vahetunnid algkoolis

Väikese lapse töö on mängimine. Kui aga
poisid ja tüdrukud saavad 7 aastat vanaks
lähevad nad kooli ning nende tööks saab
õppimine, neist saavad pikkadeks aastateks õpilased.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Vajadus mängida aga ei kao.
Läbi mängu omandavad lapsed
eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi, õpivad teistega arvestama,
tunnevad võidurõõmu ja kaotuse kibedust. Mängud, kuhu on
kaasatud palju lapsi korraga, vajavad reegleid ja harjutamist.
Algkooli majas, kus õpilasi
rohkesti, kuid ruumid kitsad on
vahetundides kokkupõrked paratamatud. Selliste juhtumite
vältimiseks kaardistas õppejuht
Kaja Peetris majas olevad ohutsoonid ning pidas aru, mida
ette võtta. Selleks, et lapsi eri-

nevatesse kohtadesse suunata
ja pakkuda neile pikkade vahetundide ajal organiseeritud
tegevusi, mõeldigi koostöös
õpetajatega välja lõbusad vahetunnid. Vahetunde on kolme
liiki: spordivahetunnid, mänguvahetunnid ja kinovahetunnid
ning alates jaanuarist toimuvad
need kaks korda päevas.
Lõbusad vahetunnid said
väiksemas mahus alguse juba
septembris, kui õpetaja Diana
Mandri lastega vahetunnis joonistama, liikumis- ja lauamänge
mängima hakkas. Nüüdseks on
projekti kaasatud ka huvijuht
Reet Hanni, kes hoolitseb kinovahetundide eest ja kehalise

kasvatuse õpetaja Arvo Liivamägi, kes lastega köieronimist,
rahavastepalli, kulli ja muid
sportlikke tegevusi läbi viib.
Diana Mandri sõnul on
lapsed juba harjunud teise ja
kolmanda vahetunni ajal saali
kogunema ja midagi põnevat
ette võtma. Kui ta mõnel päeval
esimesena saaliukseni ei jõua,
tulevad õpilased talle poolele
teele vastu.
Arvo Liivamägi peab popu-

laarseimaks tegevuseks köieronimist, mis toob iga kord
rohkesti osalejaid. Sellele vaatamata, et saal on õpilasi täis ja
oma järjekorda tuleb mõnikord
pikalt oodata, saavad ka rahutud väikesed poisid ilma trügimiseta hakkama. Köieronimine
meeldib ka tüdrukutele ning
nad ei jää selle poistele sugugi
alla. Kevadel, kui ilmad vähegi
lubavad, tahab Arvo kindlasti
õue minna ning spordivahetun-

de värskes õhus pidada.
Reet Hanni alustas kinovahetundidega jõulude eel, kus
lapsed said vaadata jõulufilmi.
Kuna see õpilastele väga meeldis otsustati seda võimalust
neile ka edaspidi pakkuda. Plaanid, milliseid filme veel näidata
on Reedal juba tehtud, kuid jäägu need esialgu üllatuseks.
3. b klassi tüdrukud arvavad,
et kõik vahetunnid on toredad,
aga kui nad jooksmisest ja hüppamisest ära väsivad, siis kinovahetunnid on kõige vahvamad.
Tüdimust ei paista korraldajate
ega laste silmist, lõbusate vahetundidega loodetakse kindlasti
jätkata ka järgmisel õppeaastal.
Edaspidi plaanib Kaja Peetris koridoridesse sisse seada
mängunurgad, kus õpilsed saavad raamatuid lugeda või muul
moel vaiksemal viisil aega veeta. See on aga juba järgmine
lugu.

Tervisekeskus oli suletud
veeavarii tõttu
Ööl vastu kolmapäeva kella 1.30
ajal hakkas seni veel teadmata
põhjustel tööle Keila Tervisekeskuse ujula spinklersüsteem. Kuigi põlengut tervisekeskuses ei
toimunud, vallandus veekardin,
mis muuhulgas uputas suureja lastebasseini ringvoolu pumbad.
Veeavarii tõttu oli Keila
Tervisekeskuse ujula suletud
kolmapäeval ning neljapäeva
ennelõunal. Algselt oli suletud
kogu keskus, kuid spordi-, klubi-,
aroobika- ja jõusaal avati taas
kolmapäeva pealelõunal.
AS Entek töömehed võtsid
mootorid lahti ja viisid need kuivatamisele.
Spordisaalide osa veeavariis
kannatada ei saanud. Kontrollimist vajavad ka maja elektrisüsteemid. Täpne ajakohane info
on kättesaadav tervisekeskuse
kodulehel.
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Jätkuvad ettevõtjatele mõeldud
ekspordivaldkonna koolitused
Koolitused on peamiselt suunatud väikese ja keskmise suurusega tegutsevatele eksportööridele valdkondlike ja sihtturge puudutavate teadmiste ja oskuste
arendamiseks.

Jaanuarikuu koolitused

huvitav

Talvine linnuvaatlus
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki linnusõpru osalema
29. ja 30. jaanuaril toimuval
talvisel aialinnuvaatlusel TALV
2011. Osalema on oodatud
kõik, kes tunnevad või tahavad
tundma õppida talvel koduümbruses esinevaid linde.
Aialinnuvaatlusel osalemine on lihtne ja võtab aega vaid
ühe tunni. Selleks tuleb valida
endale aias või pargis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on
soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses
ning leida 29. või 30. jaanuaril
üks tund vaba aega valitud kohas lindude tegevuse jälgimiseks. Nii võib toidumaja umber askeldavaid linde vaadelda
kasvõi toast läbi akna ja seda
võib teha nii üksi kui koos pere
või sõpradega.
Selle tunni jooksul tuleb
kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga
liigi puhul üles märkida vaid
kõige suurem korraga nähtud
isendite arv. Tulemused tuleb
sisestada aialinnuvaatluse kodulehel asuvasse on-line ankeeti või interneti puudumisel
saata postiga Eesti Ornitoloogiaühingusse (Veski 4, Tartu
51005).
Lisaks harivale küljele on
talvisel aialinnuvaatlusel ka
teaduslikum eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet
aialindude arvukuse muutuste
kohta, jälile jõuda nende muutuste põhjustele ning vajadusel
võtta ette samme aialindude

heaolu parandamiseks. Samuti aitab aialinnuvaatlus juhtida tähelepanu sellele, et meie
aiad ja pargid on talvel palju
liigirikkamad kui esmapilgul
võib tunduda.
Mullu esmakordselt Eestis
korraldatud vaatluse vastu oli
huvi üle ootuste suur - oma
vaatlused edastas 1072 linnusõpra 888 vaatluskohast,
kokku vaadeldi 37 046 lindu
vähemalt 62 liigist. Kõige arvukam oli oodatult rasvatihane, kes esines 95% vaatluskohtades ning moodustas pea
veerandi lindude koguarvust.
Mitmel pool Euroopas on
talvine aialinnuvaatlus osutunud samuti väga populaarseks
ürituseks. Suurbritannias on
Big Garden Birdwatch`i nime
all tuntud linnuvaatluspäevi
korraldatud juba üle 30 aasta
ja mullu võttis sellest osa ligi
pool miljonit linnusõpra. Soomes korraldatakse sarnast üritust Pihabongaus juba kuuendat aastat ning 2010. aastal
osales 15 000 huvilist. Teaduslike järelduste ja statistika
tegemiseks ongi väga oluline,
et osaleks võimalikult palju
vaatlejaid.
Täpsemad juhised talvisel
aialinnuvaatlusel osalemiseks
ja andmete edastamiseks leiab
selleks loodud kodulehelt
www.eoy.ee/talv . Talvist aialinnuvaatlust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Eesti Ornitoloogiaühing

17.01.2011
Välismessikoolitus Tallinnas
17.17-18.01 ja
24.01.2011
Ekspordiplaani koostamise koolitus
Võrus (3-päevane)
18.01.2011
Turu-uuringute koostamise koolitus
Tallinnas
19.01.2011
Ekspordi Akadeemia
19.01.2011
Müügivõrgu loomise ja arendamise
koolitus Tartus
20.01.2011
Ekspordi Akadeemia
20.01.2010
Internetiturunduse koolitus Pärnus
Osalemiseks on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine. Osalustasu ühele osalejale on 19,17 eurot/
koolituspäev.
Koolituste täielik kalenderplaan, programmid ja
registreerimisinfo täpsemalt: http://www.eas.ee/
ekspordikoolitused
2010-2011 õppeaasta ekspordivaldkonna koolitused
toimuvad koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskoja
ning Marketingi Instituut Estonia OÜ-ga.
Ekspordivaldkonna koolituste korraldamist toetab
Euroopa Sotsiaalfond.
EAS

teade
Keila Linnavolikogu 16.
istung toimub teisipäeval,
25. jaanuaril 2011
algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Õiguskord Keila linnas
2010. aastal
3. Keila linna 2011. aasta
eelarve vastuvõtmine
4. Keila linna eelarvest
täiendavate sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord
5. Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
6. Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise
korra alusel makstava pearaha suuruse kinnitamine

7. Keila Lasteaed Miki, Keila
Lasteaed Vikerkaar ümberkorraldamine lasteaiaks Keila
Lasteaed
8. Keila Lasteaia põhimäärus
9. Linnavara võõrandamine
avalikul kirjalikul enampakkumisel
10. Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
11. Revisjonikomisjoni 2011.
aasta tööplaani kinnitamine
12. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
14.01 00.10 – Keva tankla parklas 2 tarvitasid meesterahvast
kanget alkoholi. Korrale kutsutud ja alkoholi pudelid pandi
ära.
14.01 02.37 – Keskus teatas,
et Paldiski mnt 36 noored lärmavad. Kohale jõudes lärmi ei
kostnud.
14.01 03.00 – Keilast umbes
300m Tallinna poole auto üle
katuse sõitnud. Kohale kutsutud
politsei. Isik viga ei saanud ja oli
ise autost välja saanud.
14.01 05.10 – Ülesõidu tn viskas
Jõe poe omanik oma kõnniteel

oleva lume sõiduteele, mis tekitas raskesti läbitava tee. Palutud
lund mujale visata.
14.01 16.00 – Jaama kaupluses
magas joobes isik. Isikul pea verine, kohale kutsutud kiirabi, kes
isiku haiglasse toimetas.
15.01 02.13 – Keskväljakul tarvitati kanget alkoholi. Korrale kutsutud ja hoiatatud.
15.01 03.58 – Keskväljakul 2
alkoholi joobes meest lahtiste
pudelitega. Palutud mitte avalikus kohas tarvitada. Suundusid
koju.
15.01 20.15 – Jaama bussipeatuses lärmav noortekamp. Laiali
saadetud.
15.01 22.12 – Rõõmu kaubamaja

parkimisplatsil driftis sõiduauto
BMW. Palutud lahkuda.
16.01 00.21 – Selveri parklas
noortekamp autoga. Palutud
lahkuda, kuna sissesõidukeelumärk peale 00.00.
16.01 17.50 – Keskus teatas, et
Jaama kaupluses magab meesterahvas. Minema saadetud.
17.01 21.58 – Keskus teatas, et
Vasara 1 maja taga noored joovad ja lärmavad. Kohale jõudes
oli 4 noormeest ja 2 neidu, keegi neist alkoholi ei tarvitanud ja
ühtegi pudelit ei olnud. Ümbruses lärmi ka ei kostnud.
18.01 08.30 – Jaama bussipeatuses
kodutud/alkohoolikud.
Palutud lahkuda, kuna nad ei

oodanud bussi.
päästeamet
14. jaanuaril kell 6.21 sai häirekeskus teate, et Tallinn-Pärnu
maanteel umbes 24 km Tallinnast Haru tee lähedal on furgoonauto teinud avarii. Masin
oli katusel ja kütus lekkis. Väljakutsele sõitsid Keila komando
päästjad, kes püüdsid esmalt
kütuseleket peatada. Et see ei
õnnestunud, asusid nad kütust
ümber pumpama. Veoki juht
õnnetuses vigastada ei saanud.
Sündmuskohale kutsuti välja ka
puksiir.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Кандидаты на соискание культурной премии
На соискание премии за заслуги в области культуры в
2011 году было выдвинуто 4
предложения: Аннели Тейман, Аадо Салумяэ, Тийа
Пеэнмаа и Аннели Пярлин,
Лийси Вийгисалу. Ходатайства на выдвижение кандидатур принимались до 15
января. Просмотрит ходатайства, распределит премиальные суммы и назовет
лауреатов 2011 года специально созданная комиссия.
Размер общей премиальной
суммы 3 000 евро. (стр 1,3)
В городе останется один
детский сад
На этой неделе городское
правительство представило
попечительским
советам
детских садов программу
объединения городских детских садов в одно учреждение. Согласно этой программе, 1 сентября 2011 года
закончат свою деятельность
детсады «Викеркаар», «Сипсик» и «Микки», и начнет
работать один городской
детсад «Кейлаский детский
сад». Для малышей и их родителей ничего не изменится – ребята продолжат осенью ходить в привычные
для себя здания. Целью такой реорганизации – желание городского правительства использовать деньги
максимально целесообразно, в первую очередь, это
касается средств, выделенных на руководство учреждениями. (стр 5)
Ответ на вопрос читателя
Читатель городской газеты
обратился в редакцию с вопросом: «Как получить с
прежнего места работы
оставшуюся невыплаченной
зарплату?». На этот вопрос
отвечает юрист Хели Оявеэ.
Возникшие между работодателем и работником разногласия, в первую очередь,
должны быть решены в ходе
переговоров между сторонами. Если трудовой спор таким образом решить не уда-

лось, у работника есть право
обратиться в комиссию по
трудовым спорам или в суд.
Проблема должна быть описана конкретно и однозначно. Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.ti.ee. (стр 2)

Изменения в трудовом
законодательстве
В связи с переходом на евро
произошли различные изменения в законах, регулирующих трудовые отношения. Об этом подробная
информация в сегодняшнем
номере городской газеты.
(стр 2)
Лыжные соревнования
В субботу, 15 января, состоялись традиционные лыжные соревнования – Кейлаский Лыжный заезд. Эти
соревнования представляют
собой очередной, второй по
счету, этап Кейласких лыжных дней. Погода благоприятствовала лыжникам. В
прошлом году эти состязания проходи в 17-градусный
мороз. Дистанцию завершили 164 лыжника. Участники
соревнований собрались в
Кейла из разных уголков
Эстонии. Мужчины соревновались на дистанции 30
км, женщины – 22, 5 км. У
мужчин победителя определил фотофиниш, им стал
Сийм Винтер. У женщин
первое место заняла Сирли
Одаметс. (стр 6)
Курсы для предпринимателей
Продолжается цикл курсов
для предпринимателей по
теме экспортной политики
предприятий. В первую очередь, обучение ориентировано на малые и средние по
величине предприятия для
развития тематических знаний и умений. Для участия
необходимо зарегистрироваться. Стоимость курсов
19,17 евро – один день. Дополнительная информация:
http://www.eas.ee/
ekspordikoolitused. (стр 4)
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Keila lasteaiad ühendatakse

doris@keila.ee

Lapsi muudatused ei
puuduta
Keila abilinnapea Eike Käsi
kinnitab, et lastele ning nende vanematele struktuurimuudatus olulisi muutusi
kaasa ei too: „Rühmad alustavad sügisel tööd tavapäraselt
ning oma tavapärases majas.“
Ühendatud lasteaiad ehk Keila Lasteaed hakkavad tegutsema neljas erinevas majas ning
praeguste lasteaedade nimed
säilivad majade nimedes: Vikerkaare maja, Sipsiku maja,
Miki maja ja Ülase maja.
Suuremad
ümberkorraldused leiavad aset juhtimisstruktuuris. Eike Käsi: „Tänase kava järgi jääb senise 3
direktori ametikoha asemele
1 direktori ametikoht ning 3
majandusjuhataja ametikoha
asemele samuti 1 majandusjuhataja ametikoht. Samas
lisandub struktuuri sekretäri ametikoht, mis võtab direktorilt paberitöö, mis tihti
hõivab praegu suurema osa

tema tööajast. Direktor saab
keskenduda oma põhitööle juhtimisele.“
Lasteaedade
juhtimisstruktuuri muutmise idee on
õhus olnud juba mõnda aega.
2010. aastal viidi läbi Keila linnale kuuluvate varade
juhtimise
konsolideerimise
analüüs, millele eelnesid intervjuud hallatavate asutuste
juhtide ning linnaametnikega
ja ühised arutelud. Analüüsi
tulemusena tehti ettepanek
suurema efektiivsuse saavutamiseks kaaluda lasteaedade
organisatsioonide
ühendamist, mille tulemusena tekiks
üks Keila Lasteaed. Lasteaedade liitmine on eesmärgina
sätestatud ka Keila linna arengukavas aastani 2020.
Eesmärgiks on efektiivsus
Liitmise eesmärgina toobki
linnavalitsus välja vajaduse
muuta lasteaedade tegevus
efektiivsemaks, kasutada olemasolevat ressurssi otstarbekamalt. Lasteaedade ühendamise tulemusena loodetakse
kokkuhoidu eeskätt juhtimi-

Lühidalt
Esimese Olev Soansi
stipendiumi saab Oliver
Laas

Sel nädalal tutvustab Keila linnavalitsus
linna lasteaedade hoolekogudele kava
liita olemasolevad kolm lasteaeda üheks
asutuseks. Kava kohaselt lõpetavad 2011.
aasta 1. septembrist tegevuse Vikerkaare,
Sipsiku ja Miki lasteaiad ning alustab tööd
uus – Keila Lasteaed.
doris matteus
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Juhul kui linnavolikogu teeb
otsuse ümberkorraldused ellu viia,
hakatakse otsima uuele lasteaiale
juhti ning samuti valmistama ette
dokumente uue koolitusloa
taotlemiseks.
sega seotud kuludelt ning sellest, et edaspidi on võimalik
mitmeid tegevusi üheskoos
ning seega efektiivsemalt
teha. Eike Käsi: „Senisest
koordineeritumalt on võimalik tegeleda nii personali- kui
varateemadega,
korraldada
arendustegevust, remonttöid,
koolitusi, hankeid. Peamine
eesmärk on aga ikkagi tegevuse parandamine, mitte iga
krooni kokkuhoidmine.“ Senisel moel jääb vähemalt esialgu
toimima lasteaedade toitlusta-

mine, majade kööke ei kaotata
ning ühist toitlustamist ei ole
kavas sisse seada. Eike Käsi:
„Aeg näitab, kuidas toitlustamine ühendatud lasteaedades
toimima hakkab ning kas ja
kuidas on vajalikud muudatused”
Juhul kui linnavolikogu
teeb otsuse ümberkorraldused ellu viia, hakatakse otsima uuele lasteaiale juhti ning
samuti valmistama ette dokumente uue koolitusloa taotlemiseks.

info

Keila munitsipaallasteaedadest
praegusel ajahetkel:
Keila linnas tegutseb hetkel
hallatavate asutustena kolm
lasteaeda, mis paiknevad
suhteliselt lähestikku neljas
eraldi majas: 12 rühmaga
Keila Lasteaed Vikerkaar
aadressil Põhja 12A; 4 rühmaga Keila Lasteaed Sipsik
aadressil Pae 2 ning Keila
Lasteaed Miki aadressil Jaama 10 (4 rühma) ja Ülase 11
(4 rühma).

Viimsi kogemus on positiivne
Sarnane struktuurimuudatus viidi paar
aastat tagasi läbi ka Viimsi vallas. Viimsi lasteaiad tegutsevad ühe asutusena
nüüd juba teist õppeaastat. Viimsi Lasteaia 8 majas käib kokku 35 rühmatäit
lapsi ning töötab ca 150 inimest. Milline
on kogemus? Vastab MLA Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal.

teiste asutuste ja ettevõtetega suhtlemiseks - 35 rühma on tugevam partner
kui 6.
Omavalitsuse jaoks on hea, kui on üks
juht, kes näeb tervikut ning seda, mis
on kõige hädavajalikum. Munitsipaallasteaiad ei saa olla omavahel konkurendid.

Millised on ühendlasteaia eelised?
Lasteaia poolt vaadates on kindlasti
üheskoos mitmeid asju lihtsam teha.
Kui näiteks 6rühmalise maja peale on
40 000 krooni koolitusraha leida enamasti keeruline, siis 8 maja peale on
see mõeldav. Suurel lasteaial on tugevam platvorm nii omavalitsuse kui

Kas ja kuidas jõuab üks direktor
juhtida 8 maja ning 150 töötajat?
Ühest küljest jääb küll mulje, et maju ja
töötajaid on palju, samas aga olen vast
Eestis ainuke lasteaiadirektor, kel on
sekretär ning personalispetsialist, kes
võtavad oma kanda paberitöö, mida
on ühes lasteaias väga palju. Kaht-

len, kas juhi töö on istuda arvuti taga
ja teha paberitööd. Mina saan praegu
keskenduda oma põhitööle ehk lasteaia juhtimisele – arendustegevusele,
koolituste korraldamisele, inimeste
motiveerimisele.
Selles, et ma ei saa kõigis majades
kogu aeg kohal viibida, ma probleemi
ei näe. Keskmiselt on meil kahe lasteaia peale ka üks õppealajuhataja. Igal
esmaspäeval toimuvad meil juhtkonna
koosolekud, kus saavad jagatud kõik
mured ja rõõmud. Eesmärk on ju, et
rühm toimiks. See, et juht istuks oma
toas, ei ole eesmärk. Küll aga peavad
töötajad tundma, et juhid on nende
jaoks olemas.

Kahe aastaga võib ühendamise vast
lõppenuks lugeda. Kuidas see protsess sujus?
Loomulikult oli algus raske. Harjumuste muutmine ja uue asja loomine
on alati raske, kuna inimesed on kinni
vanas ning harjunud, et asjad käivad
teatud moel. Täna tundub, et kõik on
rahul. Lõpetasime just uue arengukava
koostamise, millega on rahul kõik pooled. Hoolekogud töötavad hästi. Koostöö nii valla kui näiteks Viimsi Kooliga
on väga tihe.
Oluline on leida õige juht, kes on avatud, mõtlev, täis tahtmist teha. Palju
muutusi on vaja teha, kindlasti ei saa
jätkata vanal moel.

Olev Soansi mälestusfondi halduskogu otsustas anda esimese
Olev Soansi stipendiumi noorele graafikule Oliver Laasile, kelle
töödest on triennaalil esindatud
kuus digitaalrtüki tehnikas tehtud graafilist lehte. Stipendiumi
andis 15. graafikatriennaali avamisel Kumus üle Keila linnapea
Tanel Mõistus.
Olev Soansi mälestusfondi
halduskogu liikme, kunstniku
tütre Kerttu Soans-Tammisto sõnul oli otsus ühehäälne.
Kerttu Soans-Tammisto: „Lausa
kummaline oli selle autori tööde
visuaalne sarnasus Ole Soansi
omaaegse vabagraafikaga. Sarnasus ei ole küll valiku juures
määrav, aga boonusena oli tore
märgata, et käekiri meenutas
Olev Soansi oma.“
Olev Soansi mälestusfond on
Eesti Rahvuskultuuri fondi allfond, mis asutati 200. aastal eesmärgiga toetada Keila kunstielu
ja kord viie aasta jooksul anda
Olev Soansi nimeline stipendium ühele eesti graafikule. Sel
aastal anti nimeline stipendium
välja esmakordselt, seni on fondist makstud stipendiume Keilaga seotud noortele kunstnikele
ning kunstiprojektidele. Fondi
halduskogusse kuuluvad Imbi
Kromanov, Tanel Mõistus, Riine
Kallas (haiguse tõttu ei saanud
osaleda), graafik Urmas Viik ja
kirjanik Kerttu Soans-Tammisto,
Olev Soansi tütar. Kuna Ilmar
Viigi töö oli sel aastal triennaalil
üleval, siis asendas teda Leonhard Lapin.
15. Tallinna graafikatriennaal,
mis kannab pealkirja „Armastuse, mitte raha pärast“, toimub
20. jaanuarist 8. maini. Triennaalil osaleb kunstnikke 35 riigist. Tegemist on Eesti suurima
kunstisündmusega, mis leiab
aset iga 2 aasta tagant. Graafikatriennaali idee autoriks peetakse Olev Soansi.

Elektriraudtee soosib
suusatamist, jagades
soodushinnaga pileteid
Endiselt saavad elektrirongides
kõik inimesed sõita soodsama
hinnaga, juhul kui neil on ette
näidata paar suuski.
Head suusarajad asuvad lisaks Keilale veel Alemal (Riisipere peatus), Sauel, Nõmmel,
Järvel, Arukülas ja Kõrvemaal
(Aegviidu peatus). Rohkem infot
suusaradadest leiab aadressilt
www.terviserajad.ee.
NB! Piletihinnad suuskadega
reisijale:
1 tsooni pilet –
11.00 EEK / 0.70 EUR
2 tsooni pilet –
14.10 EEK / 0.90 EUR
3 tsooni pilet –
15.70 EEK / 1.00 EUR
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Suusasõitu soosis hea ilm

Spordikronoloogia 2010

Laupäeval,
15.jaanuaril toimus
Keila Terviseradadel traditsiooniline
Keila Suusasõit, mis
oli Keila Suusapäevade teiseks etapiks
ja Keila Pikamaasarja esimeseks
osavõistluseks.

9.jaanuar - Keila Terviseradadel algas viiest osavõistlusest
koosnev sari Keila Suusapäevad 2010 avavõistluse - Keila
Uusaastavõistlusega.
24.jaanuar - Suusavõistluse ja
terviseliikujate matkaga algas
viie-etapiline Keila Pikamaasari, millele tuleb järg ujumises,
jalgrattasõidus, jooksus ja rulluisutamises.
24.jaanuar - Toimus KEHA
Spordikooli esimene suusatrenn.
27.jaanuar - Keila Kooli 5d
klassi õpilane Mariann Reinmann tuli Kalevi Spordihallis
TV10 olümpiastarti 2010 a.
Harjumaa
sisekergejõustiku
finaalvõistlusel 60 m jooksus
meistriks.
30.jaanuar-Algas Keila tervisekeskuse saalis 8.saalijalgpalli
turniir Keila jalgpalliklubi auhindadele „;Keila CUP2010“.
14.veebruar - Keila Terviseradadel toimusid Keila meistrivõistlused suusatamises Hole
In One auhindadele.
19.veebruar - Keila Kooli põhikooli tüdrukute võistkond võitis
Harjumaa 7.-9. klasside koolidevahelistel meistrivõistlusted
võrkpallis.
21.veebruar - Keila Tervisekeskuses toimus 3x3 korvpalliturniir, kus omavahel võtsid
mõõtu poisid ja tüdrukud viies
vanuseklassis. Kokku osales 22
võistkonda.
24.veebruar - Eesti Vabariigi
aastapäeval toimus üleriigiline
aktsioon „Ring ümber maakera, mille raames pani Keila
terviseradadel oma terviskilomeetrit kirja 304 inimest, kes
läbisid kokku 3341 kilomeetrit.
5.märts - Terviseradadel Keila
Kooli meistrivõistlused suusatamises.
6.märt - Tervisekeskuses algasid Securitas/Keila korvpallimeistrivõistluste mängud.
7.märts – Keila Sprindiga jätkusid Keila Suusapäevad 2010.
27.märts - Keila Viimase Lume
Võistlus - 50 km.ühisstart.
3.aprill - Securitas/Keila MV
korvpallis võitjaks tuli Juurviljapõrgu.
7.aprill - Terviskeskuse ujulas
oli Keila Pikamaasarja II etapi
1.ujumiskolmapäevak.
17.aprill - Terviseradadel toimus neljaetapiliste Eesti Meistrivõistluste I etapp Discgolfis.
24.aprill - Tervisekeskuses toimusid Keila meistrivõistlused
paarisvõrkpallis.
1. 2. Mai - Keila Tervisekeskuse
spordisaalis toimus korvpalliturniir Keila Cup 2010.
12.mai - Keila Kooli 3.klasside
võistkond saavutas laste liiklusvõistlusel „Vigurvänt“ tubli
4.koha.
15.mai - Keila Tervisekeskuses
toimus Hea lapse turniir iluvõimlemises.
23.mai - Keila Tervisekeskuses

priit idarand
SK VASK

Kui eelmisel aastal oli stardihetkel külma -17kraadi ja
osalejaid 86 siis sel korral ei
olnud külm ega ka tuisanud,
ning võistlusest võttis osa lausa 164 suusatajat. Osalejaid oli
Keilast ja lähiümbrusest kuid
ka kaugemalt – isegi Pärnust,
Tartust ja Lääne – Virumaalt.
Võistlus toimus 7,5 kilomeetrisel ringil, mida mehed läbisid 4 korda, naised
ja noored suusatasid 3 ringi
ning alla 10aastased lapsed
500meetrit.
Meeldivalt palju (33) oli
kuni 10 aastaseid lapsi. Kahjuks ei olnud paljud lapsevanemad lapsi eelnevalt registreerinud ja seetõttu muutus
ajakava planeerimine ja sellest
kinni pidamine väga raskeks.
Taas oli võistlus põnev ning
eriti tuliseks läks meeste distants. Peale esimest ringi oli
eest ära sõitnud 14pealine
juhtgrupp, mis igal ringil väiksemaks jäi. Lõpusirgel oli esikoha eest võitlemas vaid kaks
meest, ning tihedas lõpuheitluses silma järgi võitjat määrata ei saanud. Fotofiniš näitas,
et Siim Vinter edastas 28,4km
jäbimise järel Gerth Kivimaad
12sentimeetriga. Kolmandaks
tuli Raivo Pärnpuu, kes kaotas

Meeste start
võitjale 13 sekundit. Naiste
arvestuses tuli võitjaks Sirli
Metsamäe, kes edestas Tiina
Keridoni vaid 2,7 sekundiga.
Kolmandaks suusatas end Terje Odamus.
Oma võistlusklasside parimad olid Siim Vinter, Raivo
Pärnpuu, Kaupo Jalasto, Aleksander Tishchenkov, Marten
Soeson, Cristjan Anton, Karl
Kallasma, Cristel Tammsoo,
Brita Liivamaa, Marliis Odamus, Evelin Kärner, Sirli Metsamäe, Marje Viirmann, Robert Tarlap ja Kätlin Kukk.
Vähemalt kolmeliikmelisi
peresid oli seekord vähe - vaid
kuus. Nende vahel loositi välja kinkekaart Ilu ja Lõõgastuskeskusesse Püramiid. Õnnelikuks võitjaks osutus perekond
Odamus Sauelt.
Võistkondliku
võistluse
võitis
põhidistantsil Keila
võistkond Hole In One, koosseisus: Aare Heinla, Siim Vinter, Rego Tohvrel ja Karl Lell.
Teiseks tuli Eesti Wordloppeti
Klubi ja kolmas oli Team TT.
Keskmise distantsi võitis
taas Kehra Team koosseisus

Marje ja Triine Viirmann ning
Riika ning Grethe Johanna
Ploompuu, teine oli Keila
Spordikooli võistkond. Kõik
kuni 10 aastased osalejad ja
ka oma võistlusklasside 3 paremat, said kaele kenad medalid, mille oli valmistanud Paavo Vikat Bennet Puidust.
Kõigi osalejate vahel loositi välja 80 eurone kinkekaart
Protteni esinduskauplusesse.
Selle õnnelikuks omanikuks
sai Brita Ploompuu Kehrast.
Üritust toetasid ja aitasid
läbi viia SA Keila Terviserajad,
Keila Tervisekeskus, Keila LV,
Keila Leht, Kava Auto, Kliima
Center, Autoremont OÜ, Hole
In One Catering, Ilu ja Lõõgastuskeskus Püramiid, KT
Sport Aagentuur, Bennet Puit,
ET-Bike.
Järgmine Keila Pikamaasarja osavõistlus on ujumine, mis
toimub aprillis kolmapäeva
õhtuti. Ujuda saab igal kolmapäeval ja arvesse läheb parim
tulemus.
Järgmine suusavõistlus toimub 16.veebruari õhtul valgustatud rajal.
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Tiimsport sarja jõutõstmise
osavõistluse võitsid iluvõimlejad
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Pühapäeval toimus Keila Tervisekeskuse jõusaalis Tiimsport
sarja kolmanda osavõistlusena jõukatsumine jõutõstmises, kus kangi tuli üles suruda
nii rinnalt kui kükkisasendist.
Mehise ala võistkonnas oli 5
liiget, kellest üks küll naisterahvas, kuid kelle surutud raskused arvestati kahekordselt.
Esikoha saavutas seekordsel võistlusel üllatuslikult
võimlemisklubi Triumf võistkond. Tagamaid avades tuleb
aga ära rääkida, et tegemist
polnud siiski kleenukeste
võimlemistüdrukutega, vaid
väikestel tüdrukutel on suu-

red ja tugevad isad, kes klubile teiste Keila tiimide ees
võidu ära vormistasid.
Teise koha sai jõualal sarja
liider Glamox ja juba tavapäraselt kolmandat korda järjest
Glamoxist üks koht tagapool
lõpetas PKC. Neljanda koha
võistles välja Keila Lions klubi esindus, kelle edu taga oli
võistluse peakohtunik Argo
Ader, kes ise ka Lions võistkonna liikmena surus nii rinnalt kui kükkisasendist üles
pea 200 kg’sed raskused.
Järgmine Tiimspordi osavõistlus toimub Keila Tervisekeskuses 30. jaanuaril teateujumises Lionsklubi poolt
korraldatava veepäeva raames.

tiimisport

Sarja üldsesis
peale nelja
osavõistlust:
1. Glamox-64 punkti
2. PKC- 61 punkti
3. „Linnakodanik“- 57,5
punkti
4. Norma OK- 55 punkti
5. Keila Lions klubi- 53,5
punkti
6. Keila Linnavalitsus- 52,5
punkti
7. Draka- 49 punkti
8. Ilu- ja lõõgastukeskus
„Püramiid“- 47 punkti
8. Võimlemisklubi Triumf45,5 punkti
9. Harju Elekter- 44 punkti

toimus Võimlemispidu 2010 “
Võimeldes kauniks ja terveks”.
29.mai - Kultuurikeskuses toimus paarismälumäng.
30.mai - Keila Tervisekeskus
toimusid Eesti Noorte Meistrivõistlused ujumises.
31. mai - Tervisekeskuses toimus Eesti Ujumisliidu noortesarja finaalvõistlus ujumises.
12.juuni - Keila Tervisekeskuses toimus ujumisvõistlus KEILA CUP IX.
13.juuni - Terviseradadel toimus Keila Rattasõit 2010.
4.juuli - II CSIT maailmamängude avatseremoonia võimlemispeol „ Pidu läheb käima“
osales Keilast 29 võimlemisklubi Sistrum liiget.
31.juuli - Pikamaasari 2010 IV
etapina toimus Keila Poolmaraton ja rahvajooks.
4.august-Asfaltkatte sai Haapsalu mnt äärne kergtee, mis on
jätkuks Tammermaa kergteele.
Lähiajal paigaldatakse raudteeülesõidule ka ohutuspiirded,
tee märgistatakse.
8.august - Terviseradadel asuva jalgpallistaadioni muruväljaku esimeses mängus kaotas
Keila jalgpalliklubi meeskond
Eesti MV III liiga mängus Kehtna FC Florale 2:3.
14.august - Keila noormees
Aavo Talvar võitis Raplas sõidetud Eesti kardisõidu meistrivõistluste eelviimasel etapil nii
eelfinaali kui ka finaali, tuli klassis Rotax Max Eesti meistriks ja
pälvis õiguse osaleda Rotaxiklasside maailma karikavõistluste finaalis.
20.august - Haapsalus toimus
korvpallikohtumine Riigikogu
ja linnapea koondise vahel.
27.august - Komisjon vaatas
üle ja võttis väikeste märkustega vastu 235 meetri pikkuse
rulluisuraja, mis kulgeb SOS
lasteküla spordiväljaku ümbruses ning BMX raja esimese
ehitusjärgu.
29.august - Keilas toimus Eesti
täispika triatloni jooksu etapp.
29.august - Laupäeval ja pühapäeval mängiti Keila pesapalliväljakul Eesti meistrivõistluste finaalmängud pesapallis.
Kohtusid Keila Pitbull`s ja Kiili
Pantrid.
17.september- Keilas toimus
Vello Pleesi karikavõistlus tuletõrje mitmevõistluses. Sel
puhul oli aastaid Keilas tuletõrjeinspektorina töötanud Vello
Plees kutsunud Keila komandosse linna ettevõtete juhid tutvuma päästjate võimekusega.
22.september - Terviseradadel toimus „Südamega inimeste südame toetuseks Püramiidi
matk“. Matka eesmärk oli toitumispüramiidi tutvustamine.
26.september - Keila Pikamaasarja 2010 V etapp, võistlus Keila Rull 2010 rulluisutamises ja rullsuusatamises toimus
Keila Terviseradadel.

2.oktoober - Keila esimeseks
meistriks discgolfis tulid Janne
Okspuu ja Timo Suslov.
6.oktoober - Harjumaa koolidevahelised meistrivõistluste
finaalmängudel jalgpallis Keila
jalgpalliväljakul osalesid Keila
Kooli 4.-7.kl ja 8.-9.kl võistkonnad.
7.oktoober-Saalihoki EuroCUPi finaalturniiril tunnistati mängus Sveitsi meistri vastu Eesti
valitseva meistri SK Auguris
mängiv Keilast sirgunud ja siin
elav noor mängumees Rainer
Komi eesti meeskonna parimaks.
22.oktoober - Keila Terviseradadel Vikerkaare lasteaia
sportlik pereüritus Tule minuga käima.
5.november - KalevSpa ujulas
peetud Eesti Ujumisliidu Noortesarja Põhjatsooni võistlustel
tegid Keila Swim-clubi ujujad
ajalugu. Erik Hallikmaa sai kaks
ülekaalukat võitu, Margaret Danilov võitis 100 meetri kompleksujumise distantsi.
6.november - Keila Tervisekeskuses toimus Eesti Maakilva
I voor.
7.november - Pääsküla skatepargis toimusid Keila meistrivõistlused ekstreemspordis.
Võistlusalad on BMX rattad,
rula ja tõukeratas.
13.november - Keila Tervisekeskuses toimusid saalihoki
Eesti Meistrivõistluste mängud.
14.november - Keila Tervisekeskus ja SK Vask korraldamisel
toimus Keila Tervisekeskuses
uue firmaspordi sarivõistluse
“Keila Tiimsport 2011” raames
esimese osavõistlusena saalihokiturniir. Uude sarja on registreerinud 10 võistkonda.
20.november - Hollandis, Hillegomis toimunud rahvusvahelisel iluvõimlemisvõistlusel
saavutasid
võimlemisklubi
Triumf võimlejad Ketrin Kastehein, Jana Aid ja Lenne Grettel Leitmaa ning rühmakava
rõngaharjutuses harjutustes
esikohad. Kokku toodi koju neli
kulda ja üks hõbemedal.
27.november - Keila Tervisekeskuses toimus Tai poksi võistlus Team Moisar Fight Show.
3.detsember - 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.
26.detsember - Keila Suusapäevad 2011 raames toimus
suusahooaja avavõistlus. Kavas
oli vabastiili eraldistart.
29.detsember - Kalevi Spordihallis toimunud Eesti Jalgpalli
Liidu aastalõpu turniiril saavutasid Keila JK 1999-2000 aastal sündinud poisid 1.koha.

Kuulutused

Reede, 21.01.2011 • Nr 3 (153)

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
“VANA PÄHKLIPUU” - URMAS KALDE FOTONÄITUS
3.jaanuaru – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
“KEILAS SÜNDINUD PILDID”
- PIRET KALDE MAALINÄITUS
3.jaanuar – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
HEA VILLA NÄITUS“
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum

teater
“PIPI PIKKSUKK” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 12:00
Pilet: 3,85 EUR / 60,00 EEK
Keila Kultuurikeskus

21.veebruar kell 19:00 Pilet: 10
EUR / 7,99 EUR
Keila Kultuurikeskus

kontsert
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine
23.veebruar kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

sport
KEILA ÕHTUVÕISTLUS SUUSATAMISES
16.veebruar kell 18:00 - 20:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviserajad
KEILA SPRINT (SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad
KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00
Keila terviserajad

muud üritused

“TÄISMÄNG” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 19:00
Pilet: 8,65 / 7,65 EUR (135 / 125
EEK)
Keila kultuurikeskus

PRESSKANNU SOOJENDAJA
ÕMBELMINE
25. ja 26.jaanuar kell 16:00
Hind 15€
Koolitaja Ingrid Köösel (Nõelakoda)
Kõik materjalid on juhendaja
poolt.
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
Tallinn
www.craftcenter.eu

“VALEDETEKTOR” - VANABASKINI TEATER

SUUSALAAT
26.jaanuar kell 18:00 - 20:00

Palju õnne!

Sündinud

Kauplemiseks sobivad suusad,
kelgud, uisud, talvespordiriided,
kõik mis teile seondub talvespordiga.
Müügimaksu me ei kehtesta.
Eelregistreerida palume mailile
priit.oks keilakool.ee märksõna
pealkirjas “Keila Suusalaat”.
Keila tervisekeskus
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
3.pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistus armulauaga
23.jaanuar kell 11.00
Järgneb kohvilaud
Keila Miikaeli kirik
Pühapäevakooli tunnid
pühapäeviti 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
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
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19.12.2010 Risto Raadik
01.01.2011 Laura Ristal
11.01.2011 Raner-Kevin Teeleht
Üks eluvärav igaveseks sulgus,
ees rahu, vaikus, uni pikk...

Vaikne hüvastijätt
tasa heliseb tuules...

Kallis Anneli oleme sinuga,
kui jätad hüvasti oma

Mälestame endist
head naabrit

ISAGA

Ada Roone´t

Kaili ja Ülle

Allika 5 elanikud

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele peredega

Evi Luts´u
surma puhul
AÜ Kadaka 3 naabrid

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

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.
Müüa
turbabriketti,
alus 960kg (Tootsi) 147€
(2300,05.-) ja puitbriketti 148€
(2315,70.-) tonn (ümmargune). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja

Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

töö
Piiri 3c KÜ otsib kojameest,
kelle tööülesanneteks oleks
muru niitmine, lehtede riisumine ja lume rookimine ühistu territooriumil. Kontakt tel
5525441
Keila Lasteaed Miki Ülase
maja kuulutab välja konkursi
logopeedi ametikohale ( koormus 0,5 ). Avaldusi ootame
aadressil: Keila Jaama 10; mikilasteaed@keila.ee. Info tefefonil 5052184.

Teenus
Viime tasuta ära teie vanaraua ja vanad kodumasinad
- pliidid, pesumasinad, vannid,
torud, jne. Demonteerime.

Hoolsad töömehed.
Raamatupidamisteenused
kogemustega pearaamatupidajalt: algdokumentide kontroll
ja sisestamine, deklaratsioonide esitamine riigiametitele,
aruandlus vastavalt firma vajadustele, aastaaruande koostamine, maksualane nõustamine
ja eelmiste perioodide korrastamine. Info 56477726.
Ehitus- ja remonditööd.
Teostame ehitus- ja remonditöid. Korterite ja eramute
ehitus-remont, katusetööd, sisetööd, terrassid, maalritööd,
aedade ehitus, tänavakivi paigaldus, san. tehnilised tööd,
elektritööd.
Hinnapkkumise
koostamine
on tasuta. Võimalus tasuda ka
järelmaksuga! Helista ja küsi
lisa tel. 5087667. www.merilobuilding.com.

Keila linna
Pensionäride
Ühenduse
aastakoosolek
toimiub
29. jaanuaril
kell 12.00 Keila
Kultuurikeskuses.
Registreerimine,
liikmemaksude
ja uute liikmete
vastuvõtmine
alates kella
11.00-st.
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Reklaam
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Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12
LASTE LAULUSTUUDIO

LAULU- JA LOOVUSRINGID

3-4a

5-7a

8-9a

Registreerimine
56 455 477 või belcanto@hot.ee
Esinemised Tallinn
Kultuuripealinn 2011 üritustel

Otsite haldusteenuse pakkujat korteriühistule?
Olete hädas ummistunud kanalisatsiooni või vananenud
ĞůĞŬƚƌŝƐƺƐƚĞĞŵŝŐĂ͍sĂũĂƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƟǀƁŝƚƁƐƚƵŬŝĂďŝ͍
KmsĂƌĂŚŽŽůĚƵƐŽŶ<ĞŝůĂƐĂƐƵǀĞƩĞǀƁƚĞ͕ŵŝƐƉĂŬƵďƚćŝĞůŝŬŬƵ
ŚĂůĚƵƐƚĞĞŶƵƐƚŶŝŶŐůĂŚĞŶĚĂďƚĞŬŬŝŶƵĚƉƌŽďůĞĞŵŝĚ͘

Haldusteenuse raames osutame järgnevaid teenuseid:
Raamatupidamine
Tehnosüsteemide hooldus ja järelvalve
Avariiteenus 24h
Üldkasutatavate ruumide koristamine
Majahoidja
Haldusjuht

KYTTEPOOD.EE
Brikett 1.60€ / 10kg

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L
Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

Õmblusfirma
võtab tööle
õmblejaid
Info tel:
604 31 71 või
53 642 927

Lisaks haldusteenusele on võimalik täiendavalt tellida
järgnevaid töid ja teenuseid:
sĞĞũĂŬĂŶĂůŝƐĂƚƐŝŽŽŶŝͲŶŝŶŐŬƺƩĞƚŽƌƵƐƟŬĞũĂƚƌĂƐƐŝĚĞ
renoveerimine
San.tehnilised tööd
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
Üldkasutatavate ruumide siseviimistlus ja renoveerimine
WůĂĂƟŵŝŶĞ
Tööd korvtõstukiga
Elektrisüsteemide renoveerimine
Transport
Muruniitmine
OÜ Varahooldus͕<ĞŝůĂ͕<ĞƐŬǀćůũĂŬϭϱ͕//ŬŽƌƵƐ;ϳϲϲϬϱͿ͘
dĞůĞĨŽŶ͗ϲϯϵϭϰϮϬ͕ĨĂŬƐ͗ϲϯϵϭϰϮϵ͕
ĞͲƉŽƐƚ͗ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐΛǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ͕ŬŽĚƵůĞŚĞŬƺůŐ͗
ǁǁǁ͘ǀĂƌĂŚŽŽůĚƵƐ͘ĞĞ

Vii mööbel

kohe koju, hakka
maksma kahe kuu
pärast!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Raamatupidamisteenused, vanemate
perioodide dokumentide
korrastamine ja
aastaaruannete
koostamine ning
esitamine.
OÜ Jüri Äri
juriari@hot.ee,
tel. 5145772

