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kuu aega. Tagasivaatavalt
annab kooli ehituse kulgemisele hinnangu KMG
Ehituse juhataja
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Anneli Teimann

Keila 2011. aasta kultuuripreemia saavad
Tiia Peenmaa ja Anneli Teimann
Keila linna kultuuripreemia komisjon otsustas teha linnavalitsusele ettepaneku
anda kultuuripreemia 2011. aastal Tiia
Peenmaale pühendumise eest Keila muusika- ja kultuurielule ning Anneli Teimannile pikaajalise tegevuse eest keilalaste
loovuse edendamisel.
2011. aasta kultuuripreemiale esitati kokku 4 esildist
5 nimega: Anneli Teimann,
Aado Salumäe, Tiia Peenmaa
ning Anneli Pärlin ja Liisi
Viigisalu. Preemiasaajad ot-

sport

sustas Keila linnavolikogu
kultuurikomisjoni liikmetest
koosnev kultuuripreemia komisjon. Preemia suuruseks
on 3000 krooni ning vastavalt komisjoni otsusele jagu-

neb see kahe laureaadi vahel
võrdselt.
Keila linna kultuuripreemia on alates 1997. aastast
alates igal aastal välja antav
nimeline preemia kultuurielu
edendajate tunnustamiseks
Keila linnas. Kultuuripreemia
määratakse isikule või isikute
rühmale kas viimaste aastate
eriti silmapaistvate saavutuste või sügavamat tähendust
omavate kestvamate teenete
eest (elutööpreemiana), millega on elavdatud Keila
kultuurielu või austatud

linna nime. Preemia eripära
seisneb selles, et kultuurielu
mõistetakse laiemas tähenduses, hõlmates loomingut,
haridust, kasvatust, teadust,
rahvakultuuri, sporti jt. valdkondi.
Kultuuripreemia saaja otsustab igal aastal komisjon,
mis koosneb Keila linnavolikogu kultuurikomisjoni liikmetest. Vastavalt kultuuripreemia põhimäärusele lepib
komisjon enne salajase hääletamise läbiviimist kokku valimisprotseduuris, samuti sel-

sport

Loodussõprade
klubi ootab uusi
liikmeid
lk 6

les, mitu preemiat kõnealusel
aastal välja antakse (vastavalt
põhimäärusele 1-3) ning kuidas preemiasumma võitjate
vahel jaguneb. Kes on preemia saajad, otsustab salajane
hääletus. Hea tava kohaselt
avalikustab häältelugemiskomisjon vaid valitute nimed,
jättes saladuseks nii hääletustulemuse kui ülejäänud
kandidaatide järjestuse.
Kultuuripreemia annab üle
Keila linnapea 23. veebruaril
toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

Peagi algab
vastuvõtt
gümnaasiumisse
Alates 3. märtsist saab
esitada avaldusi Keila
Kooli gümnaasiumiossa
astumiseks. Keila Kool
tutvustab sügisel avatavaid gümnaasiumiklasse
ja õppesuundi.

lk 3

Kergejõustikuklubi tõi Eesti MV
8 medalit
lk 6
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lugeja küsib

Ise tegi?
Tavaliselt on nii üsna väikeste lastega, et hoolimata
ema, isa või mõne muu vanema ja targema hoiatusest,
on ikkagi tarvis oma näpuga järele katsuda, kas punane
pliidiplaat on külm või kuum, kas triikraud on tuline või
mitte ja kas nuga lõikab või mitte.

Kaua võib veel taluda

peremehetusega peremehetsemist?
arne nielsen
keila linna elanik

Uudis sellest, kuidas alles eelmisel nädalal suur hulk
eestlasi hoolimata hoiatustest Egiptusesse sõitis, pani
ümber mõtlema – ka täiskasvanud peavad omal nahal
kõik järele proovima. Tõsi, kui põletada saanud lapsel on
lihtsalt valus ja vaja on ravi ning lohutust, siis hoiatusest
mitte midagi pidanud täiskasvanu kipub tagantjärele
süüdlasi otsima. Küll on süüdi riik, et piisavalt ei hoiatanud, küll on süüdi reisifirma, kes raha täies ulatuses
tagasi maksta ei taha.
Sama oli näha aasta lõpus, mil Eestit külastas staarlumetorm Monika. Kõik ametiasutused palusid inimestel
ilma väga tungiva põhjuseta liiklusse mitte minna, kuid
sellegipoolest asusid sajad inimesed seepeale teele, küll
väikeste laste, küll tühja bensiinipaagiga. Ikka olid pärast
süüdi kõik teised.
Ja üks näide tuli veel meelde. Võis hoiatada palju
tahes küll kiirlaenude, küll enda
lõhkilaenamise eest, kuid kasu
oli sest vähe. Süüdi olid ikka
küll riik, küll Eesti Pank, küll
muud pangad, mitte kunagi
aga inimene, kes otsustas
hoiatusi ignoreerida.
Kes tegi? Ise tegi.

Doris matteus
doris@keila.ee

Viimaste päevade uudistekünnise on ületanud teade, et lumekoorma raskuse all vajus
kokku minu sünnilinnas ValgaValka piiril asuva kunagise
Ramsi veski hoone katus. Linnavõimud laiutavad käsi, hoone, kui üks linna sümbolitest,
vääriks igati säilitamist. A g a
on kahjuks eravalduses, omanikud elavad kusagil välismaal ja
selle kinnisvara hooldamise ja
säilimise eest sugugi kulutusi
kanda ei taha. Mida siis oodata
oligi? Peremeheta vara hävineb,
see on lausa loodusseadus ja
usun, et sellega nõustuvad
kõik. Aga sellega seoses tärkas
ka mõte: kui palju meie riigis
on üldse sarnase saatusega kinnisvaraobjekte, kus peremeheks on eraomanik, kes mingisuguseid omaniku kohustusi
täita ei taha ja enamasti kunagi
täitma hakata ei mõtlegi. Oodatakse vaid paremaid aegu, et
leida siis kinnisvarale ostja, kes
omanikuks saades hakkab omakorda ootama vaid paremaid
aegu, et objektist uuesti lahti
saada ja vahelkasu lõigata. Aga
sellised varemed, võsastnud
krundid, kodutute poolt hõivatud hooned jne risustavad meie
kõikide elukeskkonda, teevad
kodukanti vaesemaks hoonete
poolest, mis peegeldavad meie
ajalugu ja kultuuri. Aga meil
pole mingisuguseid efektiivseid
vahendeid selle kõige vältimiseks, tuleb vaid alandlikult taluda, sest ”eraomand üle kõige,
üle kõige ilma peal!” Ja kohalik
omavalitsus laiutab vaid käsi,

ning heal juhul määrab mõne
trahvi, mida suurem osa trahvitutest ei mõtlegi maksma hakata.
Sõites ringi mööda Eestimaad hakkab samasuguse saatusega objekte silma kümneid
ja kümneid. Aga mida neist, kui
mu oma kodulinnas Keilas on
terve rida kinnisvaraobjekte,
mille omanikest linnavõim kuidagi üle ei käi. Näiteks elamukrunt koos majaga Jaama tän 9,
mis on täielikult võssa kasvanud, hoone räämas, aknad lõhutud; samas vastas kunagise
riidevabrik Keila ketrustsehh,
mille müürid on lausa arhitektuurilise väärtusega ja samal
tänavaristil kunagine viimistlusvabrik, viimases on vähemalt elu sees, aga välimus on
küll lip-lipi peal ja lapp-lapi
peal. Samas kui linn on teinud
tohutuid pingutusi tänavate kapitaalseks ümberehitamiseks ja
korrashoiuks, tublide omanike
poolt on taastatud tsaariaegse
kroonuarhitektuuriga jaamahoone, kus töötab meeldiv kohvik ja ka ülejänud Jaama tänava
osa on korralikult hoonestatud
ning hooldatud. Samas lähedal
on Paldiski maanteel kaks
krunti nr 14 ja 16, millest ühel
lammutati küll hoone maha,
aga teisel ei paista juba aastaid
midagi toimuvat. Keila majaomanikud ja korteriomanike
ühistud on panustanud tohutult oma elamute soojustamisse ja fassaadide remonti. Tekkinud on terved igati korrastatud
elamukvartalid, rääkimata väikeelamute rajoonidest. Aga
inetu kärnana selle kõige taustal on Kalda tn 5 ja 5a, endise

Keila Riidevabriku peahooned.
Neid on põletatud, neid on
rüüstatud ja rüüstatakse edasi.
Keegi seal mingi korra loomise
eest muret ei tunne. Ja see
külgneb teise murelapsega,
Keila jõesaare pargiga, suurepärase puhkealaga, omaaegse
mõisapargiga, kus asub Harjumaa Muuseum ja käiakse juba
praegu jooksmas, jalutamas ja
loodust nautimas. Selle objekti
osas on küll viimasel ajal märgata mingit nihet, sest kogu
alast suurema osa omanik on
algatanud arendusprojekti ja
see, kui ma ei eksi, on saanud
ka kinnituse. Linn oma territooriumil on ka nii üht kui teist
juba ära teinud, aga teha on
veel oi-oi kui palju. Kõigepealt
tuleks päästa olemasolevast
suurepärasest kõrghaljastusest
kõik puud mida päästa annab.
Igivanad tammed seal ei anna
millegagi alla Inglismaal Šervoodi metsas maailmaimedena
näidatavatele, ainult need tuleks välja päästa vohavast võsast. Sportlikud puhkealad on
Keilas suurepärased, nende
kõrvale passiks hooldatud metsapark ja jõekallas väga hästi.
Samasugune häbiväärne visiitkaart, mis tervitab igat Keila
linna esimest korda sissesõitjat, on linna hoonestatud osa
serval esimene maja ja krunt
Heina tn 6.
Need on asjad mis on silma
torganud minule, aga eks neid
ole enamgi. Mida siis teha?
Selgelt on ju näha, kas kinnisasjaga seotud objekti (hoonet)
ei jõuta (vanad viletsa tervisega
ja materiaalselt alakindlustatud
inimesed) või ei taheta hoolda-

da. Neid, kes ei jõua, saab ju
omavalitsus või riik ka millegiga abistada, kas või sellega, et
ajab talvel tasuta kõnnitee puhtaks. Aga neid, kes ei taha, saab
üksnes sundida. Suur osa inimestest on kord juba sellisteks
loodud, et kui puudub sundus,
siis ei peeta vajalikuks mingil
määral pingutada, millestki
loobuda, või otseselt kasu mittetoovaga tegeleda. Omanikuni
peab ükskord ometigi jõudma
see, et omandiga kaasnevad nii
õigused (see on kõigil hästi selge) kui ka kohustused (millest
ei taheta sageli üldse midagi
teada). Sunniaparaat on riigil ju
tegelikult olemas. See on kehtestatud seadused ja seaduste
täitmist kontrollivad ja tagavad
ametkonnad. Meil on hädasti
tarvis seadust, mis sätestaks
selgesõnaliselt ja üheseltmõistetavalt järgmist:
• Kinnisvara omaniku, kes ei
hoolda oma vara ega täida kohaliku omavalitsuse kehtestatud heakorra nõudeid, kinnisvara hooldamise võtab üle
kohalik omavalitsus.
• Hooldamisele võtmisega peatatakse kinnisvara omaniku õigused ja need taastuvad alles
siis, kui omanik on tasunud
kõik objekti hooldamiseks tehtud kulutused.
• Vastasel juhul läheb omandiõigus üle hooldajale, kui kulutused ületavad objekti turuväärtuse.
Lihtne ja loogiline. Selliste
seadusepügalate raames on
võimalik rakendada kõikvõimalikke muid nüansse, nagu jõuetute abistamine, nende vara
surmajärgne pärimine jne.

Nädal piltides

Keilas oli visiidil Norra suursaadik Eestis proua Lise Kleven
Grevstad. Külalise võttis vastu linnapea Tanel Mõistus.
Proua Grevstadile tutvustati uut koolihoonet ja Norra
Finantsmehhanismide rahalisel toel rajatud terviseradu.

Keila nädalaleht

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

Linnavalitsuses käisid lahkumiseelsel visiidil Nieuwegeni
Cals College õpilased. Külalisi võtsid vastu linnapea Tanel
Mõistus ja abilinnapea Eike Käsi.
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Keila reoveepuhastusjaama jõuab trummelkomposter,
mida hakatakse kasutama reoveest eraldatava muda töötlemiseks.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila linna 2011. aasta eelarve
rõhk on haridusel
Keila Linnavolikogu võttis eelmisel teisipäeval kõigi linnavolikogu liikmete poolthäältega vastu Keila linna 2011. aasta
tasakaalus eelarve kogumahus 10 289 670
eurot.
keila leht
leht@keila.ee

Kavandatavatest tuludest
moodustavad omatulud 7,1
miljonit eurot ning riigipoolsed eraldised 2,7 miljonit eurot. Omatuludest suurima osa
moodustab tavapäraselt füüsilise isiku tulumaks, mille
laekumine on eelarves planeeritud 5,8 miljoni euro suuruses summas. Üksikisiku tulumaksu laekumine on eelarves
planeeritud 6,7 % suuremana
kui 2010. aastal laekunud tulumaksu summa. Samas on
näiteks 2008. aastaga võrreldes füüsilise isiku tulumaksu
laekumine vähenenud ca 0,9
miljoni euro ehk 14 miljoni
krooni võrra.
Linnaeelarve kulud on kavandatud 10% suuremana kui
aastal 2010. Olulisim kuluartikkel linnale on tavapäraselt haridus. Hariduskulude
osatähtsus linnaeelarves on
57,6% ning maht kokku 5,9
miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 15% ehk
800 000 euro võrra suurem.
Hariduskuludest moodustab
ligi 2 miljonit eurot ehk ca
ühe kolmandiku alusharidus.
Hariduskulude
suhteliselt
suur kasv on eeskätt seotud
uue koolimaja valmimisega
ning lasteaedade osas Miki

KEILA
KOOL

lasteaia Ülase majas avatud
uute lasteaiarühmadega. Olulisima osa hariduskulude kasvust võtab siiski uus koolimaja – haridusteenuse ostmine
Keila Hariduse Sihtasutuselt
on sel aastal võrreldes eelmise aastaga ca 57,5 euro võrra
kuus suuremad. Põhjus on
lihtne – alates 2011. aastast
sisaldab kooli pearaha kooli
ehitamisega seonduvate kulude tagasimaksmist. Keila
linnapea Tanel Mõistus: „See
on paratamatu, et pearaha
suureneb oluliselt. Ka teiste
selliste omavalitsuste, kes on
viimasel ajal koole kas ehitanud või rekonstrueerinud,
õpilase pearaha on sama suur
või isegi suurem.“
Eelmise aasta eelarvega
võrreldes suunatakse 2011.
aasta eelarves enam vahendeid ka sotsiaalvaldkonda 100 000 eurot ehk 17% enam
kui eelmisel aastal. Vaba aja,
kultuuri, spordi ja religiooni valdkonnale on eelarves
kavandatud ca 1,38 miljonit
eurot, majandusele 272 tuhat
eurot (sealhulgas teede ja tänavate korrashoid 208 tuhat
eurot), keskkonnakaitse 321
tuhat eurot (sealhulgas heakord 307 tuhat eurot, millest omakorda 191 000 eurot
moodustab investeering Jõepargi projekti esimesse etap-

Linnaeelarve
kulud on ka
vandatud 10%
suuremana kui
aastal 2010.
Olulisim
kuluartikkel
on tavapäraselt
haridus

pi), elamu ja kommunaalmajandus 220 tuhat eurot ning
valitsussektori teenused 894
tuhat eurot.
Investeeringutest kajastuvad hetkel eelarves eeskätt
omafinantseeringu summad,
teiste hulgas Vikerkaare lasteaia remondi omafinantseering ning Keila jõe vasaku
haru avamise projekti omafinantseering. Olulised tege-

vused on 2011. aastal Harju
maakonnaraamatukogu ning
muusikakooli kolimine uude
koolimajja. Tanel Mõistus:
„Investeeringutes ei kajastu
veel hetkel noortekeskuse renoveerimise summad, milleks
saame toetust saastekvoodi
müügist. Samuti loodame,
et õnnestub saada euroraha
Põhja-Keila tööstuspiirkonna
taristu parandamiseks.“

Uued õppesuunad Keila Koolis

2011/2012. õppeaastast käivituvad Keila
Kooli gümnaasiumiastmes uued õppesuunad. Dokumentide vastuvõtt 10. klassi
astuda soovijatele algab 3. märtsil 2011.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Reaalsuund
Jaguneb kaheks: reaal- ja
loodusharu
Reaal- ja loodusklassis õpitakse rohkem matemaatikat, kui
on ette nähtud riiklikus õppekavas, ning riikliku õppekava
teemasid käsitletakse süvendatult. Omandatakse erinevaid
lahendusvõtteid, lahendatakse
rohkem ja raskemaid ülesandeid. Lisaks käsitletakse majandusteooriate aluseid, põhitermineid ning ettevõtluse
aluseid.
• Reaalharus õpitakse rohkem matemaatikat ja füüsikat, lisanduvad joonestamine,

reaalainete
laborikursused,
ainealased uurimistööd. Õpilased sooritavad üleminekuja lõpueksamid reaalainetes.
Reaalharu lõpetajatel on eeldused edasi õppida inseneriks,
analüütikuks, statistikuks jne.
• Loodusteaduse õppesuuna
peaksid valima õpilased, kellel
on sügavam huvi loodusainete
- bioloogia, keemia, füüsika,
geograafia ja geoloogia - vastu.
Nende ainetega süvendatult
tegelemine, sh loodusteaduste
laborikursused, loob eeldused
minna edasi õppima arstiks,
geenitehnoloogiks, keemikuks,
keskkonnateadlaseks jne.

Humanitaarsuund
Jaguneb kaheks: humani-

taar- ja sotsiaalharu
Humanitaar- ja sotsiaalklassi
peaksid valima õpilased, kes
on loominguliselt aktiivsed,
uudishimulikud ja avatud
meelega, soovivad esineda
referaatide ja ettekannetega,
teha ainealaseid uurimistöid
ning sooritada ülemineku- ja
lõpueksameid humanitaarainetes.
• Sotsiaalharus õpitakse süvendatult ühiskonnateadusi,
psühholoogiat,
filosoofiat,
teatrit, kunsti- ja kultuurilugu.
Selle haru õpilastele meeldib
suuline ja kirjalik eneseväljendus ning selle arendamine,
osavõtt seminaridest ja lektooriumidest. Sotsiaalharu lõpetavad õpilased omandavad eeldused õppida edasi juristiks,
ajaloolaseks,
sotsioloogiks,
antropoloogiks jne.
• Humanitaarharus õpitakse
süvendatult maailma- ja eesti

kirjandust, eesti keelt, võõrkeeli, kunstiajalugu, õppides
avardub õpilaste maailmavaade ja suureneb tolerantsus
erinevate kultuuride suhtes,
toimuvad õppekäigud kunsti
ja kultuuri varaaitadesse. Selle
haru lõpetamine annab eelduse edasiõppimiseks filoloogia
ja kultuuri valdkonnas.

Ettevõtlussuund
Jaguneb kaheks: loodusturismi ja rekreatsiooniharu
Ettevõtlus- ja rakendusklassi
eesmärk on luua võimalused
teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks loodusturismi ja rekreatsiooni alal.
Anda teadmisi ettevõtluse
keskkonnas tegutsemiseks ja
võimaldada süvendatult õppida majandusaineid. Lõpetajad
saavad esmaabi tunnistuse.
• Loodusturismi haru peaksid valima õpilased, kellel on

sügavam huvi majanduse, turismigeograafia, giiditöö, Eesti
kultuuriloo ja keskkonnaõppe
vastu. Õpilasel peaks olema
huvi viibida vabas õhus, korraldada üritusi. Looduturismi
haru lõpetajatel on eeldused
saada ettevõtjaks, ärijuhiks,
keskkonnakaitsjaks, geograafiks jne.
• Rekreatsiooni suuna peaksid valima õpilased, kes on
huvitatud aktiivse puhkuse ja
terviseedendusega seotud teemadest. Lisaks pakume keskkonnakaitset, looduskasutust
ja sportimisvõimalusi puudutavaid teoreetilisi ja praktilisi
teadmisi. Rekreatsiooniharu
lõpetajatel on eeldused minna edasi õppima kehakultuuri,
terviseedenduse, üritusturunduse jne valdkonda.
Täpsem info vastuvõtu kohta on kättesaadav kooli kodulehel www.keilakool.ee.
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Lühidalt
Põhja-Eesti Päästekeskus kutsub lahtiste uste
päevale
Põhja-Eesti Päästekeskus korraldab 11. veebruaril lahtiste uste
päeva Tallinna ja Harjumaa komandodes. Päästjate tööga on
oodatud tutvuma eelkõige 8.-12.
klassi õpilased, pered, sõpruskonnad ja töökollektiivid. Eelregistreerimine ekskursioonidele
algab homme, 1. veebruaril ja
kestab 9. veebruarini. Lahtiste
uste päevaga tähistavad päästekeskused kõikjal Eestis hädaabinumbri 112 sünnipäeva.

Päästjad tutvustavad külalistele tulekustutus- ja päästetehnikat ning annavad ülevaade
päästja elukutsest. Saab kuulata ja vaadata, millega päästjad
tegelevad, ja uurida, kuidas kulgeb elu komandos, kui üks valvevahetus kestab 24 tundi.
Ekskursioone on päevas kaheksa, alustatakse kell 10 ja viimane grupp suundub komandoga tutvuma kell 18. Külastuse
kestus on üks tund.
Tallinnas ja Harjumaal ootavad 11. veebruaril huvilisi
Põhja-Eesti Päästekeskuse 13
komandot: Lilleküla, Nõmme,
Kopli, Mustamäe, Kesklinna, Pirita, Muuga, Keila, Paldiski, Kehra, Loksa, Kose ja Assaku.
Et valida endale sobiv külastuse koht, leiab komandode
asukoha ja aadressi Põhja-Eesti
Päästekeskuse kodulehelt aadressil www.pepk.ee.
Põhja-Eesti
Päästekeskus
palub kõikidel soovijatel end
külastuseks registreerida eposti aadressil galina.ozdoba@
rescue.ee.
Registreerimine
kestab 1.-9. veebruarini. Kui te
end komandokülastusele kirja
panete, jätke kindlasti kontaktisiku nimi ja telefoninumber.

Lisainfo telefonil 6676 691,
Galina Ozdoba, Põhja-Eesti
Päästekeskuse peaspetsialist.
Lahtiste uste päevaga tähistavad päästekeskused kõikjal
Eestis hädaabinumbri 112 sünnipäeva. Sel aastal saab kõigis
Euroopa Liidu liikmesriikides
kasutuses olev hädaabinumber
juba 20-aastaseks.
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Hääletamine Riigikogu valimistel
6. märtsil on Riigikogu valimised. Hääletada on lisaks
valimispäevale võimalik ka
eelhääletamise ajal ning lisaks
elukohajärgsele valimisjaoskonnale ka elektrooniliselt,
mitteelukohajärgses valimisjaoskonnas, asukohas, välismaal.
Valijate arvestus ja valijakaart
Valijate arvestust peetakse
Eestis rahvastikuregistris ja
registri andmete alusel koostatakse valijate nimekirjad.
Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris
tema elukoha aadressiandmed. Selle alusel kantakse valija valimisjaoskonna valijate
nimekirja.
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele
elukoha aadressile valijakaart.
Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja
valimisjaoskonda kaasa võtta.
Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate
nimekirja. Kui valijakaart ei
ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks
selgituse saamiseks pöörduda
elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) registripidaja poole. Seda saab teha ka telefoni
teel. Samuti saab igaüks enda
kohta valijate nimekirja kantud andmeid kontrollida kodanikuportaalist https://www.
eesti.ee.
Tänapäeval on võimalik tellida
valijakaart elektrooniliselt.
Seda saab teha kodanikuportaali
https://www.eesti.ee/
kaudu. Valijakaart saadetakse
isiku @eesti.ee elektronposti
aadressile (eelnevalt peab @
eesti.ee aadress olema suunatud oma kasutatavale e-posti
aadressile).
Hääletamine
Hääletamine valimispäeval
Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell
20.00.
Valimispäeval saab hääletada

27.01 17.10 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
kaht alkoholi tarvitavat meesterahvast. Isikuid hoiatatud.
28.01 19.19 – Patrullekipaaž
märkas, et Jaama bussipeatuses magas meesterahvas. Patrullekipaaži liige äratas isiku
ülesse ja saatis bussipeatusest
minema.
28.01 11.41 – Juhtimiskeskus
teatas, et aadressil Paldiski

Сегодня в номере
Премия за заслуги в области культуры 2011 г.
В этом году лауреатами премии за заслуги в области
культуры в 2011 году стали
Тийа Пеэнмаа за вклад в развитие городской музыкальной и культурной жизни и
Аннели Тейманн за долговременный вклад в развитие
творческих способностей горожан.
Традиционно премия вручается лауреатам на торжественном собрании, посвященном дню независимости.
(стр 1)

üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja
inimene on kantud. Elukohajärgse
valimisjaoskonna
asukoha kohta saab teavet valijakaardilt, Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt www.
vvk.ee või kodanikuportaalist
www.eesti.ee.
Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline
hääletamine toimub ajavahemikus 24.
veebruar kell 9.00 kuni 2.märts
2011 20.00 ööpäevaringselt.
Eelhääletamine
Eelhääletamine toimub järgmiselt:
a) eelhääletamine elukohajärgselt - ajavahemikul 28. veebruar kuni 2. märts 2011 iga
päev kell 12.00-20.00. Avatud
on kõik valimisjaoskonnad;
b) eelhääletamisel väljaspool
elukohta - ajavahemikul 28.
veebruar kuni 2. märts 2011
iga päev kell 12.00-20.00.
Avatud on vähemalt üks valimisjaoskond igas kohalikus
omavalitsuses (Tallinnas linnaosas).

linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile valimispäeval
kuni kella 16.00-ni kirjaliku
taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:
• terviseseisund
• kõrge iga
• rasked teeolud
• transpordivõimaluste puudumine
Kodus hääletamise kirjalik
taotlus saadetakse valla- või
linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse
kohale muul viisil. Valla- või
linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka valimispäevale
eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamine
Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võib ta
taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamiseks peab esitama elukohajärgsele valla- või

Hääletamine välisriigis
Välisriigis on õigus hääletada
igal alaliselt või ajutiselt välisriigis viibival Eesti Vabariigi
kodanikul, kes on valimiste
päevaks saanud 18-aastaseks.
Riigikogu valimistel on võimalik hääletada välisriigis kolmel
viisil:
1) Eesti Vabariigi välisesindustes kohapeal nende poolt
määratud päevadel;
2) kirja teel välisesinduste
poolt määratud tähtaegadel. Kirja teel hääletamiseks
peab hiljemalt 4. veebruaril
välisesindusele olema lae-

mnt 28a toimub öörahu rikkumine. Isikud korrale kutsutud
ja hoiatatud.
29.01 10.35 – Juhtimiskeskus
teatas, et Allika tänaval on
suur must koer, kes inimesi
hirmutab. Patrullekipaaž kontrollis tänava ja lähiümbruse
üle, aga koera ei leitud.
30.01 08.35 – Patrullekipaaž
märkas, et Pargi tn ja Paldiski
mnt nurgal oleval laste mänguväljakul on võrkaed katki.
Arvatavasti lume raskusega
katki läinud.

31.01 00.32 – Patrullekipaaž
märkas, et Paldiski mnt on
veoauto mis paistis olevat eksinud. Juhiga kõneledes selgus, et otsis PKC’d. Juhatatud
PKC territooriumile.
31.01 01.00 – Patrullekipaaž
märkas järgnevaid löökauke.
Ehitajate tee ja Paldiski mnt
ristmik, Ülesõidu 3 juures
(enne raudteed), Tähe/Ülesõidu ristmikul, Luha tn alguses
ja Piiri tn.
31.01 15.50 – Patrullekipaaž
märkas, et Jaama bussipeatu-

kunud kirja teel hääletamise
taotlus. Esimesel võimalusel
saadab välisesindus valijale
valimisdokumendid. Valimisdokumendid peavad olema välisesindusele tagasi jõudnud
arvestusega, et need jõuavad
Eestisse hiljemalt 2. märtsil.
3) Interneti vahendusel, kui
valijal on ID-kaart (või mobiil-ID) koos kehtivate sertifikaatide ja PIN-koodidega ning
ligipääs kaardilugeja (mobiilID puhul täidab kaardilugeja
ülesannet mobiiltelefon) ja internetiühendusega varustatud
arvutile.
Haiglas hääletamine
Kui valija ei asu oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei
saa terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimisjaoskonnas,
võib ta taotleda hääletamist
oma asukohas. Asukohas saab
hääletada näiteks juhul, kui
valija on valimiste ajal haiglas,
mis ei asu tema elukohajärgse jaoskonna territooriumil.
Taotlust saab esitada kuni 2.
märtsi 2011 kella 16.00-ni kas
jaoskonnakomisjonile või valla
või linnavalitsusele (Tallinnas
linnaosavalitsusele).
Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal (28.
veebruarist kuni 2. märtsini
2011).
Rohkem infot: www.vvk.ee

Securitas
securitas 1660

venekeelne veerg

ses magas meesterahvas. Üles
äratatud ja bussipeatusest minema saadetud.
31.01 17.05 – Patrullekipaaž
märkas, et Keva tankla juures
tarvitasid kaks meesterahvast
alkoholi. Tehtud märkus ja
hoiatatud.
01.02 20.45 – Juhtimiskeskus
teatas, et Jaama bussipeatuses magas meesterahvas. Isik
üles äratatud ja varjupaika
suunatud.

Принят бюджет на 2011
год
На последнем заседании городского
собрания
был
утвержден городской бюджет на 2011 год в размере 10
289 670 евро. 5,987 миллионов евро планируется получить от поступления в бюджет налогов от физических
лиц. Самая крупная сумма в
бюджете будет израсходована на образование – 5,925
миллионов евро. (стр 3)
Учебные направления в
Кейлаской школе
В 2011/2012 году на гимназической ступени Кейлаской
школы планируется ввести
три учебных направления:
реальное,
гуманитарное,
предпринимательское. Гимназисты, выбравшие реальное направление, могут уточнить, что именно им хочется
изучать углубленно – математику, физику и черчение,
либо предметы, связанные с
серьезным изучением природы (биология, химия, география, геология). Документы в будущий 10 класс
принимаются с 3-го марта
2011. Более подробная информация на домашней
странице
школы
www.
keilakool.ee. (стр 3)
Выборы
6 марта состоятся выборы в
Рийгикогу. Помимо этого
дня, есть возможность про-

голосовать досрочно. Кроме
этого, для голосования можно использовать и электронный путь. Список избирателей будет составлен на
основании данных регистра
народонаселения. Каждый
избиратель получит по почте
карточку избирателя, на которой указан адрес избирательного участка. Карточку
не надо брать с собой на выборы, все граждане согласно
данным регистра занесены в
списки конкретного избирательного участка. Если карточка не доставлена за 15
дней до выборов, необходимо обратиться за разъяснениями в местное самоуправление. Также каждый может
проверить свои данные в государственном
портале
https://www.eesti.ee. Карточку избирателя можно заказать и электронным путем,
также через указанный выше
портал. В день голосования
избирательные участки будут работать с 09.00 до 20.00.
Электронное
голосование
будет проходить с 24-го февраля по 2-е марта 2011 круглосуточно. Предварительное голосование по месту
жительства будет проходить
в промежуток с 28-го февраля по 2-е марта во всех избирательных участках с 12.00.
до 20.00. (стр 4)
8 медалей у легкоатлетического клуба TIPP
В январе состоялся чемпионат Эстонии по легкой атлетике, где комплекты медалей
разыгрывались во всех возрастных группах. В условиях
серьезной конкуренции городской легкоатлетический
клуб TIPP привез домой 8
медалей, в том числе две золотые. Золотую медаль завоевал Прийт Аус в беге на
3000 м в молодежной возрастной группе, также золотую награду получила Аэт
Лаурик в прыжках в длину
(возрастная группа А). (стр
6)
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Uue kooli ehitamisel tuli
ületada mitmed takistused
Õppetöö Keila uues
koolimajas on toimunud neli nädalat.
On paras hetk vaadata tagasi ehituse
protsessile ehitaja
pilgu läbi ning rääkida sellest, kuidas
ehitus kulges. Vastab KMG Ehituse
juhataja Tiit Nurklik.

küsimus

Keila Kool andis Keila Lehele ka ülevaate
olulisematest uue koolimaja avatuksolemise
esimestel
nädalatel
ilmnenud
probleemidest. Nimelt on niiskuse mõjul rikutud osa
aknalaudadest
ning
ilmnenud leke teise
korruse laest.
Keila Kool:

doris matteus

Vee tilkumine teise korruse
laest on ehitaja hinnangul
põhjustatud selle talve erakorsest lumerikkusest. Katusel ei tuvastatud ühtki viga
ning vee tilkumine vähenes,
kui tuulutuskorsten sai lume
alt välja kaevatud.

DORIS@KEILA.EE

Kuidas kooli ehitus kulges?
Kuna KMG Ehituse jaoks oli
tegemist 10. ehitatud koolimajaga, siis meie poolt midagi
väga tavapäratut oodata oleks
olnud naiivne.
Kokkuvõttes oli koostöö
tellijaga paindlik ja vastastikku mõistev, mistõttu arvestati
ka meie ettepanekut tähtaega
kahe kuu võrra pikendada. See
oli tavapärase „lõputormamise“ vältimiseks väga oluline.
Ajaliselt sattusid pea kõik
ehitusetapid tehnoloogia seisukohast normaalsesse aega,
pisut karm oli alustamine
talvel, eriti just monoliitbetoonitööde seisukohast. Üsna
ideaalsetes tingimustes (kuiv
suvi) saime peale katuse, ka
välisviimistlus õnnestus teha
ilmast tingitud tagasilöökideta. Esimene tõsisem takistus
saabus teetöödega, mis tellija otsust oodates algusega
hiljaks jäid ning mille lõpetamise saabunud talv kevadesse
jättis. Samas oli vertikaalplaneerimise projekti arukas ümberprojekteerimine sedavõrd
olulist säästu andev, et ootamine oli selgelt mõistlik.
Ilmast tulenevaid tõrkeid
märkimisväärses mahus ei
olnud. Nimetada võiks vaid
2010. aasta talve, kui fikseerisime 10 tööpäeva, mil liialt
madalate külmakraadide tõttu
ei olnud võimalik teha montaažitöid.
Suuremat muret valmistas koolipoolsete täiendavate
soovide arvesse võtmisele ja
varasema tööprojekti vigade
parandamisele kulunud aeg,
mida oli ligikaudu 2 kuud ning
mille jooksul oli vaja kaasata
ka erinevaid projekteerimisettevõtteid.
KMG Ehitus alustas oma
tööd 2009. aasta oktoobris,
maja anti tellijale üle 2011.
aasta detsembris. Kas tähtajast kinnipidamine oli keeruline?
Algse ülesande kohaselt pla-

Koostöö tellijaga olid paindlik ja vastastikku mõistev
neerisime ehituse tähtajaks
9 kuni 10 kuud. Kuid kohe
ehitamise alguses selgus, et
ilmselt pole see võimalik seoses paljude projekti muutmist
vajavate asjaoludega, ning lõpuks sättisime ehituse tempo
maksimaalsele
võimalikule
kiirusele selliselt, et ei rikutaks ehituse tehnoloogiat
ning poleks vaja valmisehitatut olulisel määral ümber
ehitada, mis kokkuvõttes lisas
ehituse kestvusele juurde vaid
2 kuud.
Tegelikult oleks sellise koolihoone (ka valmisehitatud
mahus) normaalne ehitusaeg
ehk tõesti pisut pikem, umbes
15 kuud. Hea töökorraldusega saab protsesse mõnevõrra
muidugi kiirendada. Täiendavaks takistuseks oli oskajate töömeeste puudus kogu
ehitusturul just ehituse teisel
poolel.
Juttu on olnud sellest, et
projekti tehti mitmeid muudatusi, muuhulgas kokkuhoiu
eesmärgil. Milliseid suuremaid muudatusi tehti?
Suuremate muudatustena,
mis tellijale ka olulist säästu
andsid, võiks välja tuua hoone
raudbetoonist kandepostide/
talade ümberprojekteerimise
koostöös väga professionaalsete konstruktoritega; katusel
asunud ventilatsioonitorustike paigutamise hoonesse
ripplagede taha; välisavatäidete ja katusekonstruktsioonide säästlikumaks muutmise
ning siseviimistluslahenduste
säästlikumaks muutmise.
Kokkuhoid toimus paljuski
ökonoomsemate ja efektiivsemate lahenduste kasutamise

arvelt. Kasutatud materjalid
ei tohtinud oma tehnilistelt
omadustelt olla kehvemad
esialgselt
projekteeritutest
või koolihoonetes kasutatavatest, samuti ei võinud nad olla
kallimate ekspluatatsioonikuludega. Pigem püüdsime leida
lahendusi, mis hõlbustaksid
koolimaja hilisemat haldamist/hooldamist kogu hoone
eluea vältel (näiteks ventilatsioonitorustike katuselt „äratoomine“).
Et suurte kogemustega ehitusinseneridel oleks huvi oma
aastatega kogutud teadmiseid
arukamate lahenduste leidmisel maksimaalselt ära kasutada, lepiti kokku, et saavutatavast säästust 30% kasutatakse
hea lahenduse välja mõelnud

Ajaliselt
sattusid
pea kõik
ehitusetapid
tehnoloogia
seisukohast
normaalsesse
aega. Üsna
ideaalsetes
tingimustes
(kuiv suvi) saime
peale katuse, ka
välisviimistlus
õnnestus teha
ilmast tingitud
tagasilöökideta.

fotod: doris matteus

inseneride premeerimiseks.
Tellijale jäi saavutatud hinnavõidust enamus, 70%. Maailmas on tavapäraseks sellistel
puhkudel kasutada 50/50 jaotust.
Kokku saavutati sellisel
kombel säästu ca 7,5 miljonit
krooni, millest jäi tellija käsutusse ca 5,3 miljonit.
Milliseid muudatusi tehti
peale nende, mille eesmärgiks oli majanduslikumalt
arukamate lahenduste saavutamine?
Projektiga tutvumisel selgus,
et arhitektid ei olnud kõigil
juhtudel suutnud piisavat
tähelepanu pöörata oluliste
ruumide akustikalahendustele - ruumide eeldatav järelkõla kestvus ehk kaja oli lahendatud liiga pikana, millisel
juhul pole ruume võimalik
normaalselt kasutada.
Kaasates projekti professionaalse akustiku ning
sisekujundaja, oli võimalik
parandada klasside ja koolihoone keskse aatriumi akustikat, samuti tõkestati täiendavalt
ventilatsioonimüra
leket
muusikaklassidesse
ning helitehnika ruumi. Väga
hea sisseseade sai kooli aula
lava- ja helitehnika ning videosüsteemide näol. Välja
ehitati kanalisatsiooni pumpla ning rajati välissidekaabel,
mis algselt ehitushanke mahtu ei kuulunud. Paigaldati
koolikell fassaadile jpm.
Palju lisakulutusi tuli teha
Päästeameti nõudel, tagamaks õpilastele kooli kasutamisel maksimaalne turvalisus.

Välisseintest vee eraldumine
siseruumidesse on ehitaja
hinnangul põhjustatud välisseinapaneeli soojustusse
tootmisprotsessi ja ehituse
ajal kogunenud niiskusest.
Selle niiskuse toimel eraldub

villast õli. Sellised õlid kuuluvad villa tootmistehnoloogilise protsessi juurde ja väga
niisketes tingimustes võivad
nad vee toimel lahustuda.
Niiskuse sattumist villa sisse
ei saa ehituse käigus täielikult vältida, kuigi seda püüti
minimeerida. Täiendav niiskus satub soojustusse sademete mõjul ning vahelagede
valamise ja viimistlustööde
käigus. Seega on niiskuse
sattumine konstruktsiooni
mitmete tegurite koosmõjude summa.
Uutest hoonetest eraldub
liigne niiskus soojustusest
tavapärasel juhul esimese
kütteperioodi jooksul ning
pärast seda soojustuse niiskusrežiim stabiliseerub.
Niiskusest
(tilkumistest)
põhjustatud
kahjustused
viimistlusele likvideeritakse
garantiikorras pärast seda,
kui niiskusrežiim hoones on
stabiliseerunud ja vee eraldumine soojustusest on lõppenud.
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Lühidalt
Miki lasteaial on oma
Lumejänes ja Lumekass
3. veebruaril 2011 algab Hiina kalendri järgi Valge Kassi (Jänese)
aasta - rahu ja edukuse aasta.
Loodame meiegi, et see rahu ja
edukus Miki lasteaiast mööda ei
hiili. Seepärast saigi 29. jaanuaril Miki hoovil Sirje Rannametsa
eestvedamisel kunstiring Sirleti
ja Miki lasteaia ühistööna teoks
lumeskulptuuride meisterdamise laupäevak. Loomulikult olid
kujude ehitamisel kõige suuremaks jõuks ikka lapsed, kes õues
olles nendest kujudest igapäevaselt rõõmu tunda saavad. Ligi
50 töökat kätepaari olid lumehunnikute kallal meisterdamas.
Kes vaatas ja juhendas, kes ronis ja katsetas kujude sobivust
mänguplatsiks. Ilmataat oli meie
plaanidest teadlik ja soosis ehitamist igati. Napilt üle tunni targal
juhendamisel lumega lustimist
ja valmis saidki teineteise kõrval
pikutavad lõbusad Lumejänes ja
Lumekass. Lumejänese turjale
pääseb mööda kaarjat treppi.
Kõrgelt avaneb vaadata kõrval
põõnutavale kassile, kelle seljale on ehitatud tore mänguplats.
Lapsed võtsid uued sõbrad kohe
omaks, vanematel sellest ainult
hea meel. Koos söödi maitsvat
suppi ja maiustati magusaga.
Ühispildile küll kõik ei jäänud,
aga koos tõdeti, et koostegemise
rõõm on võimas tunne. Kindlasti
saab ka tulevikus olema sisukaid
Miki pereüritusi. Järgmiste vahvate ettevõtmisteni!
Kunstiring Sirlett ja tänulikud
lapsevanemad

Militaarteema raames
käisime Ämari
Lennubaasis
Kõlab uskumatult, aga tõsi ta
on. Lehola Kooli lasteaia lapsed
said superelamuse külastades
Ämari Lennubaasi. Lapsi oli
peale gripiepideemiat reisimas
37 . Ekskursiooni läbiviimine oli
sõjaväele omase punktuaalse
täpsusega organiseeritud. Kõigepealt tervitasid meid toredad
mundrites sõjamehed ning kohale lendas helikopter. Lehola
lastele eksponeeriti sõjaväe lennukit, helikopterit, päästeautot,
päästepaati ja mis kõige tähtsam - päris relvi.
Kas lapsevanemad teavad,
et helikopter kulutab lennates
1l kütust minutis ning maksimaalne õhusoleku aeg on 2-3h?
Saime teada, et päästeameti
auto veekahuriga saab edukalt
ka jääpurikaid katuse servast
eemaldada. Sõjaväe lennukiga
saab vedada sõjaväelasi ja kaupa ning päästepaadi põhja all on
sensor, millega saab näha veekogu põhjas olevaid esemeid.
Mõnele poisile oli tähtsaim tutvumine relvadega, peale seda
oli tegu, et väikeseid tulevasi
sõjaväelasi bussi saada.
Jana Hinno
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Huvitav
Loodussõprade klubi
ootab uusi liikmeid

sport

foto:erakogu

Eesti meistrivõistlustelt 8
medalit kergejõustikuklubi
TIPP noorsportlastele!
Jaanuarikuu nädalavahetustel toimunud
Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus
jagati medaleid kõikides vanuseklassides.
Väga tugevas konkurentsis Tallinna Lasnamäe Kergejõustikuhallis suutsid Kergejõustikuklubi TIPP noorsportlased koju
tuua 8 medalit, neist 2 kuldset.
irja põlluveer
KEILA KOOL

Noorsoo arvestuses riputati
meistrimedal kaela Priit Ausile
(pildil paremal) 3000m jooksus, kes võitis jooksu ülekaalukalt ajaga 9.00,26. Mikk Meerents võitles tublilt mitmel alal,
tasuks pronksmedalid 60m
tõkkejooksus ajaga 8,55 ja kaugushüppes 6.57.Oma lemmikalal kõrgushüppes ei saanud
ta seekord sammu klappima

ja pidi leppima 4. kohaga, ületades 2m. Lars – Erik Raissar
jooksis 3000 m end 7. kohale.
Eriti tubli oli A klassis Aet
Laurik (pildil vasakul). Teist
aastat järjest suutis ta võita
kuldmedali
kaugushüppes,
sel aastal oli võidutulemuseks
5.68. Tugevat konkurentsi pakkus Aet ka 60 m jooksus - Keila
rekordiga 8,00 jooksis ta end
hõbemedalile. Kuulitõukes suutis Kristo Tšekenjuk 14.46ga
tõugata end hõbemedalile. Aet

ja Kristo stardivad Eesti koondises veebruari lõpul toimuval
Balti matsil.
Gerli Israel jooksis 60m
tõkkeid 10,14ga, tulemuseks
11.koht
B klassis oli üllatuseks Saue
valla noormehe Ranon Kriisa
tubli esinemine kõrgushüppes, ta ületas 1.76 cm ja võitis
kindlalt kuldmedali. Sprindis
jooksis Ranon end ajaga 7,90
pronksmedalile ja esines kindlalt ka 60m tõkkejooksus, tasuks 4. koht. Tüdrukutest hüppas Kristiine Õunapuu kõrgust
1.40 ning sai 12. koha.
Kergejõustikuklubi
TIPP
treenerid Tiia Tamsalu, Sirje
Tasso ja Irja Põlluveer võivad
rõõmu tunda – nende kasvandikud alustasid sisehooaega
väga edukalt.

Loodussõprade klubi Keila
Avatud Noortekeskuses on
nüüdseks tegutsenud juba
neli kuud. Eelmisel nädalal
tegime väikese jalutuskäigu Keila Keskpargis, et valmistuda 29.-30. jaanuaril
toimunud talviseks aialinnuvaatluseks „Talv 2011“.
Lihtsamad linnuliigid oleme
selle nelja kuuga ilusti selgeks saanud ja ka väljas ära
näinud. Veel meisterdasime
sulelistele sõpradele rasvapalle ja ehitasime söögimaja. Kui seni oleme pikemate
ettevõtmistena käinud loodusmuuseumis, loomaaias
ja isegi nukuteatris etendusel „Prügihunt ja superjänes“, siis alanud metsaaastal seame järjest enam
sammud „päris“ loodusesse. Veebruaris käime lühikesel talvematkal, vaatame
loodusfilmi surikaatidest ja
kuulame loomamuinasjutte. Loodussõprade klubi on
mõeldud 2.-4. klassi lastele.
Kokku saame neljapäeviti kell 15.00. Kord kuus on
plaanis veidi pikem külaskäik, matk või välitöö. Ringis osalemine on kõigile tasuta. Oodatud on ka lapsed,
kes soovivad esialgu meie
tegemistega ainult tutvuda.
Registreerimine ja lisainfo:
knk@keila.ee, 6099089
Ringi juhendaja Evelin Laanest

vaba aeg

Kelle verd joovad kristlased
ehk tule taevas appi
erki oras
„..võtke ja jooge, see on minu
veri..“ kõlas autoraadiost kanooniline
armulauatekst.
„Karm,“ kommenteeris seda
auto tagaistmelt pre-puberteet.
Paraku aga on ka paljude täiskasvanud eestimaalaste teadmised ja arusaam kristlusest
samavõrd pinnapealsed, kui
selle nooruki omad. Nendesamade haritud ja vaimuvalgete
eestlaste ettekujutus kristlusest
baseerub valdavalt nõukogudeaegse propaganda pooltõdedellausvaledel ning mõisaaegsetel
rahvanaljanditel. Nii on üks
õhtumaise kultuuri ja tsivilisatsiooni vundamendikive muudetud haledaks paroodiaks,
kus kari poolemeelseid eidekesi tolmustes ja hämarates
kirikuruumides rasvast läikiva
lõustaga papile kaeblikul häälel
kiidulaule laulavad. Miski ei ole
tõest kaugemal kui see.
Ehk aga oleks siin sobiv

koht meenutada kirikut vaimupimeduses süüdistavatele, et
põhisüüdlane eestlaste varases
ja totaalses kirjaoskuses (üle
90% 19. sajandi algupoolel) oli
just kristlik kirik oma abielueelse leerikohustusega. Pidi ju
leerikursuse läbinu oskama nii
lugeda kui kirjutada.
Antud artikli eesmärgiks
pole siin hakata ümber lükkama kristlusega seotud väärkujutelmi, vaid kutsume siin
kõiki lugejaid värskendama või
omandama teadmisi kristlusest
kui religioonist ja eluviisist.
6.veebruarist algab Keilas kristluse põhitõdesid tutvustav nn
Alfa kursus. Alfa kursus pole
mõeldud mitte kirikuskäijatele, vaid neile, kes meie ülematerialiseerunud ühiskonnas on
suutnud säilitada huvi vaimsete küsimuste vastu. Avatus
kõigile soovijaile, soe ja sõbralik õhkkond ning võimalus leida vastuseid oma elu olulistele
küsimustele on muutnud Alfa
kursuse populaarseks kogu

maailmas – selle on läbinud
juba kaugelt rohkem kui 10
miljonit inimest.
Kursusel osalenute jaoks
on selle üks olulisemaid osi
vestlusring, kus sõbralikus
kohvilauas saab küsida nn kodust kaasa võetud ja südamele
kripeldama jäänud küsimusi
kristluse kohta. Kõike seda
positiivset püüab pakkuda ka
Keilas toimub Alfa kursus. Lisaks vaimutoidule tahame kursuslastele hakata pakkuma ka
kerget kehakinnitust.
Keila Alfa kursus hakkab
toimuma alates 6. veebruarist
igal pühapäeval kell 16 aadressil Haapsalu maantee 10. Kavas
on kokku 15 loengut. Kui mingil põhjusel esimesele koengule
ei jõua, siis võib Alfaga liituda
veel kahel järgneval pühapäeval.
Mõistagi on Alfa kursus
täiesti tasuta ning avatud kõigile huvilistele nende veendumustest hoolimata.
Oled oodatud.

sport

Harjumaa Muuseumis kohtuvad
suguvõsauurijad
Lääne-Harju
sugupuude
näitus Harjumaa Muuseumis on avatud kuni 13. veebruarini 2011. Näituse raames
kogunevad 5. veebruaril
alates kella 11-st muuseumisse Lääne-Harju sugupuude näitusest osavõtjad
ning Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna LääneHarju uurijad, et omavahel
kogemusi jagada või uuritud andmeid võrrelda ja vahetada. Ühtlasi on üritusele
oodatud kõik Keila, HarjuMadise, Nissi ja Hageri kihelkonna suguvõsauurijad
ning genealoogiast huvitatud inimesed, kes soovivad
saada praktilisi näpunäiteid
suguvõsauurimise alustamiseks või teavet uuritavate suguvõsade kohta nimetatud kihelkondades.
Palume
suguvõsauurijail
kokkusaamisele kaasa võtta
oma genealoogilised andmebaasid kas paberkandjal
või elektrooniliselt.
Sissepääs muuseumipiletiga.

foto: aare lepiksaar

Keila Lions veepäeva
raames lustisid lapsed
ja võistlesid
Tiimspordi ujujad
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Traditsiooniks on kujunemas,
et Tiimspordi sarja iga osavõistlus toob esile uue võitja ja
seekord lõpetas finaalujumise
esimesena Ilu- ja lõõgastuskeskuse Püramiid teateviisik.
Teisele kohale tuli Keila Linnavalitsuse võistkond, jättes
Linnakodanikud järjekordselt
enda selja taha kolmandale
kohale.
Järgmine Tiimspordi osavõistlus toimub Keila Tervisekeskuses juba sellel pühapäeval, sel korral katsuvad
jõudu kabevõistkonnad. Suurte võistluse kõrval toimus
ujulas Keila Lions klubi poolt
korraldatuna ka arvukaid lastevõistlusi, lionsid olid lisaks tavakülastajatele külla
kutsunud nii SOS lasteküla

peale 4. võistlust
1. Glamox - 76,5 punkti
2. PKC - 69 punkti
3. Linnakodanik - 65,5
punkti
4. Keila Linnavalitsus - 61,5
punkti
5. Norma OK - 60 punkti
6. Keila Lions klubi - 58,5
punkti
7. Draka - 57,5 punkti
8. Ilu- ja lõõgastukeskus
Püramiid - 57 punkti
9. Võimlemisklubi Triumf 54,5 punkti
10. Harju Elekter - 52 punkti

lapsi kui Keila paljulapselisi
peresid. Lisaks võistlemisele
ja lustimisele said lapsed ja
suured proovida ujulas sukeldumiskursusi korraldava klubi Maremark akvalangidega
vee all käimist ning osaleda
vesivõimlemises ja vesiringmängudes.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
“VALEDETEKTOR” - VANABASKINI TEATER
21.veebruar kell 19:00 Pilet: 10
EUR / 7,99 EUR
Keila Kultuurikeskus

teater
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 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 LAHTISED MV
SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00
Keila terviserajad
KEILA SPRINT
(SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad

muud üritused
SEEBIVALMISTAMISE
KURSUS
8.veebruar kell 16:00
Kestvus ca 2h
Hind 21EUR
Koolitaja Marit Tiits (Nurme
Looduskosmeetika)
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
Tallinn Nõmme
www.craftcenter.eu
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu

Palju õnne!

mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus

28.01.2011
28.01.2011

5.pühapäev pärast
ilmumispüha
6.veebruar kell 11.00
Sõna- ja palveteenistus
Treenib Peeter Krall
Keila Miikaeli kirik
Piibli- ja palvetund
9.veebruar kell 13.00
Koguduse maja. Paldiski mnt 2
Pühapäevakooli tunnid
pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas

Sündinud

Jette Aus
Ron-Johannes Leibenau

Mälestame head kolleegi
Avaldame sügavat kaastunnet
Marika Krivonossova´le

Elbna
Eresko’i

EMA

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

surma puhul
PKC Eesti AS

Töökaaslased Eesti
Geoloogiakeskusest

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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Korteriühistu Torn 50
mälestab head majanaabrit

Evi Luts`u
ja avadab kaastunnet
lähedastele

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, e-post:
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.

Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.

töö
Märts-Aprill avatav lastepäevahoid Lee, otsib taas kasvatajaid meie meeldivasse kollektiivi. Nõutav on vajalik väljaõpe
või lapsehoidja kutsetunnistus!
Asume Piiri 4, autotee poolses
tiivas. CV koos motivatsioonikirjaga palun saata: info@leegrupp.eu
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle kogemusega masstööõmblejaid. Kontakt tel.6747567

Teenus
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel

5221151. www.nagusul.ee.
Eelregistreerimine koduse
lastehoiu rühma. Info tel. +372
5145772 ja tammta@hot.ee.
Kasvataja haridusega, sõbralik ja usaldusväärne naine võtab
Keilas oma majas paar korda
nädalas hoida teie väikelapse.
Hind 2eurot/ 1h. Ootamas mängukaaslane ja toredad tegelused. Hinna sees söök ning hoidmisel abiline. Tel. 51919084.
Viime TASUTA ära teie vanad kodumasinad ja vanaraua
(pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid, torud). Demonteerime. Hoolsad töömehed. T. 55
939 504
Sõiduautode remont ja hooldus tööd. Rehvide vahetus ja
remont.
Keevitus,õlivahetus
diagnostika. Asume Keila autokeskuses. Paldiski mnt 35 Tel
53096002

Pensionäridele

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab
Keilas järgmise doonoripäeva
neljapäeval, 25. veebruar
kell 9.30–14.30
Keila Tervisekeskuses
(Paldiski mnt 17, Keila).

Sina saad aidata!

18.märtsil toimub väljasõit
Tartusse. Külastada saab:
1. Vanemuise etendust
„Kaunimad hetkel Su
elus“. Etenduse osatäitjad:
Hannes Kaljujärv, Andres
Dvinjaninov, Jüri Lumiste,
Toomas Lunge, Indrek
Kalda.
Sooduspilet 9,46€ (148.-).
2. „Sugar e. Džässis ainult
tüdrukud“,
peaosas Gerli Padar.
Sooduspilet 12,78€ (200.-)
Sõiduraha a13€ (203.-).
Registreerimine kuni 9.
veebruar: Maret Väli tel.
6780627 või 56225479.
Pileti ja sõiduraha tasuda
Keila kultuurikeskuses
15.veebruaril kell
13.00 – 14.00.
Väljasõit kell 14.00
Kirikuplatsilt.
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KAJA Koolitus
Autokool
Reede, 11. veebruar kl 11-14

KASUTATUD
LASTERIIETE MÜÜK
Lai valik soodsa hinnaga
beebiriideid tuntud firmadelt.
Väiksem valik kaupa kuni
suuruseni 134 ja rasedatele.
Haapsalu mnt 31, Keila
www.hiirekese.ee

C1,C/CE-kat
VEOAUTOJUHI ja D1-kat
BUSSIJUHI KURSUS
algus 07. veebruaril 2011
kell 18:00
Info ja registreerumine
www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus)
KAJA Koolitus

Iga�kuu�üle�50
soodushinnaga
pakkumise.

Hjertemagnyl�75mg�N100
Toimeaine:�atsetüülsalitsüülhape,
magneesiumoksiid
Käsimüügiravim
Näidustus:�Äge�ja�krooniline�südame
isheemiatõbi.Tromboosi�profülaktika�südame
isheemiatõve,�müokardiinfarkti�ja
ajuinfarkti�korral.
Tähelepanu! Tegemist�on�ravimiga.
Enne�tarvitamist�lugege�tähelepanelikult
pakendis�olevat�infolehte.�Kaebuste�püsimise
korral�või�ravimi�kõrvaltoimete�tekkimisel�pidage
nõu�arsti�või�apteekriga.

ELE

AM
SÜD

2.35�EUR
Keila Apteek

Jaama�11��Keila
,
; E-R�8.00-18.00;�L 9.00-15.00
Soodustused�Keila�Tarbijate�Ühistu�kliendikaardi
omanikele�(va�retseptitravimid)!
Igal�esmaspäeval�10.00-13.00�apteegis�kohal
kliendinõustaja,�kes�mõõdab�vererõhku�ja
määrab�veresuhkru�ja�kolesterooli�taset.

Tere�tulemast�meie�apteeki!

Väga soodsad
allahindlused!

KYTTEPOOD.EE

Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12

Brikett 1.60€ / 10kg

LASTE LAULUSTUUDIO

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

LAULU- JA LOOVUSRINGID

3-4a 5-7a

Kinnistu

asukohaga Harjumaa, Keila linn

Kadastritunnusega 29601:008:0027
maakasutuse sihtotstarbega 50% ärimaa,
50% ühiskondlike ehitiste maa,
hoonestatud, pindalaga 1187m2, registriosa nr. 13328102
Alghinnaga 462 000 eurot

Soodushind:�36.80�EEK

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
talve- ja
kevadjalatsite müük.

05.aprillil 2010. kell 11.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
kirjalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluva

KESKVÄLJAK 15, KEILA

Tavahind:�3.02�EUR/47.30�EEK

09.veebruaril
kell 15.00-17.00 toimub
Keila Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB

8-9a

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

Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga
“Enampakkumine” hiljemalt 05.aprillil 2011. kell 11.00
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Õigeaegselt laekunud pakkumised avatakse 05.aprillil 2011.
kell 11.15 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
Osavõtutasu 300.- eurot ja tagatisraha 3 000.- eurot
tasuda Keila Linnavalitsuse arvelduskontole:
221011747720 (Swedbank),
hiljemalt 04.aprilliks 2011.
märgusõna all “Enampakkumine”.
Kinnistuga tutvumiseks saab registreeruda eelnevalt
OÜ Varahooldus, Keskväljak 15, tel.6391420

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

