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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Keelenõu Keila
veebilehe foorumist
kas keegi oskab kosta sellisele asja peale miskit
see õhtune rong,mis saabub keilasse 23.21,et mis teema sellega on,kui oli kord laupäevaõhtul tahtsin linna
ollikasse minna läksin rongi siis piletimüüja ütles,et
minge välja nemad ei sõida enam kuhugi ja paari
minuti pärast põrutas rong ikkagi linna misasja siis
valetas,et nemad kuhugi ei sõida sõiduplaanis pole ka
kirjas miskit ksas mingi eritellimus rong või mis...
Midagi tuleb ette võtta,hr.Teder ütles ,et see pole
põhiseadusega kooskõlas......ärge kirjutage alla.Ma
ei hakanud koosolekule minemagi täna,et ennast
vihastda.Ehitatakse UUS KOOL------papirullid sinna ja
PÖÖBEL vanasse peldikusse kel pappi pole(võimalik
version).Ma ka mingi spets pole aga kallis Keila olgem
ettevaatlikud
Sooviks osta 5 tonni liiva,mingi jobu küsis 3t eest
1000 eeeki,tal vist katus sõitis kui tonni hind 80eek.i
Ning auto vist kullapuruga sõitis. OOTAN NORM PAKKUMISI
kiriku kontserdid pole ju noortele,mingi smilers
ikka ju tuleb,,iga aasta ju olnud ja ma arvan,et ega ta
see suvigi tulemata ei jää,,depresiivne eest väikelinn
KEILA,,pommiauk
Millal saab normaalselt jala ka ehitus marketisse
või mudakale ja sealt ka tervise rajale edasi.Olen ise
auto inimene aga liigun väga keilas palju jalgsi ja
rattaga

doris matteus
doris@keila.ee

Taas kooli!
Leena Pukk

Noorsooteenistuse juht
Lääne-Harju politseiosakond

Alanud on taas uus kooliaasta. Paljudele lastele tähendab see õpingute jätkamist,
kuid on ka neid, kes nüüd päris
esimest korda kooli lähevad.
Et meie lapsed saaksid omandada uusi teadmisi, peavad
nad aga jõudma oma koolimajja turvaliselt ning õnnelikult.
Jalakäijana vajavad kõik lapsed liiklusreeglite meeldetuletamist. Algkooli õpilastega
(mitte ainult esimesse klassi
minevate lastega) tuleks lapsevanemal kindlasti koolitee
mitmed korrad koos läbi käia.
Seda tuleks teha nii kooli minnes kui ka koolist tulles. Laps
ei oska ohte ette näha, mistõttu kõik võimalikud ohud tuleb
talle lahti seletada ning anda
nõu, kuidas erinevates kohtades käituda. Laps peab teadma, et kõnnitee puudumisel
peab käima vasakul pool sõidutee ääres, et nii autojuht kui
ka jalakäija teineteist näeksid.
Juba aegsasti tuleks mõelda
helkurile, mis tuleb riputada
riiete külge paremale poole
täiskasvanud inimese põlve
kõrgusele. Üle tee minnes
peab kasutama “sõber sebra”,
kui tee ületamiseks ettenähtud
koht on vähem kui 100 meetri
kaugusel. Kuid ka ülekäiguraja puhul tuleb seisatada ja
veenduda, kas autojuhid on jalakäijat märganud ja valmistuvad teed andma. Kui jalakäijate

ülekäigurada ei ole, saab teed
ületada siis, kui oled veendunud, et ühtegi autot ei tule.
Sõites kooli jalgrattaga, tuleks kasutada vajalikku turvavarustust (peas kiiver, kaasas
rattalukk). 10 – 15-aastastel
ratturitel peab kaasas olema
jalgratturi juhiluba. Jalgrattaga
peab sõitma jalgrattateel, selle
puudumisel sõidutee äärmisel
parempoolsel rajal. Jalgrattur
ei tohi sõita kõnniteel (piirang
ei kehti alla 10-aastaste laste
puhul). Jalgrattur ületades sõiduteed “sõber sebra” kaudu
peab ratta pealt maha tulema.
Vanemad kui 14-aastased

lapsed saavad kooli sõita ka
mopeediga, kuid ei tohi unustada kiivrit, mis peab olema nii
juhil kui ka kaasreisijal. 14 –
15-aastastel mopeedijuhtidel
peab kaasas olema mopeedi juhiluba. Mopeedil peab sõites
ees põlema valge tuli ning sellega peab sõitma jalgrattateel
(mitte jalgratta- ja jalgteel),
viimase puudumisel sõidutee
äärmisel parempoolsel rajal.
Mopeediga ei tohi sõita kõnniteel.
Paljud lapsed tuuakse kooli
autoga. Siinkohal tuleb autojuhil jälgida, et kõik sõitjad oleksid turvavarustusega nõuete-

kohaselt kinnitatud. Seda
olenemata sõidetava teelõigu
pikkusest. Auto tuleb peatada
vastavalt liikluskorraldusele ja
võimalusel nii, et laps saaks
väljuda autost ohutult.
Me kõik teame, et on veel
palju reegleid ja õpetusi, mida
peab teadma või meelde tuletama, tehkem seda – lapsevanemad! Siinkohal said ära toodud vaid osa neist. Täitkem
üheskoos liikluseeskirja, sest
ainult nii saame me ära hoida
õnnetusi ning meie lapsed
jõuavad kooli ohutult ja õnnelikena.

Nädal piltides

Jõeparki paigaldati uued pingid

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

vastutav väljaandja:
doris matteus

Express Posti lehekanjda pidas õigeks jäätmed tuula kergliiklustee algusesse poetada
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keilasse tuleb 2 jalgpalliväljakut

Reedel, 12. septembril panid kultuuriminister Laine Jänes, Eesti Jalgpalliliidu
president Aivar Pohlak ja Keila linnapea
Tanel Mõistus nurgakivi Keila terviseradade maa-alale rajatavale kahe väljakuga
jalgpallistaadionile.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Rajamisel on 2 täismõõtmetega jalgpalliväljakut. Neist
esimene – Eesti Jalgpalliliidu
toetusel paigaldatava kunstmurukattega väljak - valmib
veel sel sügisel. Teise – murukattega väljaku - valmimine
sõltub Norra ja EMP finantsmehhanismidele esitatud taotluse rahuldamisest. Positiivse
otsuse korral valmib muruväljak järgmise aasta kevadel.
Omafinantseeringu tagab Keila linn. Ehitust toetab ka Kultuuriministeerium. Jalgpalliväljakutele kulub kokku 12
miljonit krooni. Projekti juhib
SA Keila Terviserajad. Ehitab
Tallinna Teede AS.
Jalgpalliväljakud
saavad
olema täismõõtmelised ja tänapäevased. Kunstmurukatte-

ga väljak võimaldab jalgpalli
mängida pea 24 tundi päevas
ning aastaringselt. Loodusliku
muruga väljakut, mis valmib
hiljem, on kavas kasutada eeskätt võistlusteks. Keila Jalgpalliklubi juht Targo Kaldoja sõnul on looduslikul murukattel
küll mõnusam mängida, kuid
selle koormustaluvus on üsna
väike – väljaku korraliku seisukorra säilitamiseks võib naturaalsel murul mängida vaid
kuni 12 tundi nädalas. See aeg
ei rahulda aga isegi vaid Keila
Jalgpalliklubi treeninguaja vajadust.
Uued staadionid on ennekõike mõeldud Keilas jalgpallihuvilistele - Keila jalgpalliklubis harrastab jalgpalli ligi 120
noort ja täiskasvanut. Lisaks
on Keilasse rajatavate uute väljakute kasutamisest huvitatud
kümmekond kohalikku ja

Targo Kaldoja:

„Keila jalgpallirahvas on seda
hetke oodanud
juba viimased
10 aastat, üht
või teistpidi
olen selle nimel tööd teinud viimased
7-8 aastat.
Isiklikult olen
üliõnnelik.“
ümbruskonna
meeskonda.
Kuna häid staadione on lähiümbruses vähe, usub SA Keila
Terviserajad juhatuse liige Toivo Lumiste, et Keila staadione
hakatakse kasutama ka võistluste läbiviimiseks. Staadionil
saavad olema ka korralikud
valgustusmastid, mis võimaldavad treenida ja mängida ka
hilistel kellaaegadel.

Uuele staadionile pandi nurgakivi

Foto: valdur vacht

Pipragaasi laskmine toob
kaasa karistuse
Pipragaasi kasutamine koolis võib süüdlasele kaasa tuua

se ning edasitoimetamise eest
on võimalik süüdlast karistada
kuni 100 trahviühiku (6000.krooni) suuruse rahatrahviga
või arestiga.
Kuna pipragaas võib mõjuda erinevatele

vastutuse vastavalt relvaseadusele. Pipragaasiballooni puhul on tegemist gaasirelvaga,
mida ei tohi soetada, omada,
vallata, kanda, hoida ega edasi
toimetada alla 18-aastane isik.
Gaasirelva
ebaseadusliku
soetamise, omamise, kandmi-

inimestele
erinevalt,
siis ei ole
võimalik
teada, missugune võib olla
ümbritsevate inimeste – eriti allergikute ning

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Teisipäeval lasti pipragaasi peale kuuendat tundi garderoobis, gaas levis kiiresti
kõigile korrustele ning sundis koolipäeva lõpetama.
Reedel lasti pipragaasi koridoris, õppetöö koolis jätkus. Kohale kutsuti päästeteenistus ja
noorsoopolitsei.
Teisipäeval gaasi lasknud
isik on politseile teada ning algatatud on väärteomenetlus.
Lääne-Harju politseiosakonna
vanemkonstaabel Helen Saliste sõnul on vihjeid ka reedel

Laupäeval, 27. septembril
kell 12.00 toimub Keilas 1944.
aastal kontraadmiral Johan
Pitka üleskutsel sini-must-valge lipu all Keila ümbruse lahingutes pealetungivate vene
vägede vastu võidelnud „pitkapoiste“ traditsiooniline kokkusaamine.
Pitkapoisid kogunevad Keila linnavalitsuse hoone juurde
27. septembril kell 12.00, kust
suundutakse Paldiski maanteel Kumna teeristil asuva
mälestuskivi juurde. Kokkusaamine jätkub kontserdi ja
koosviibimisega Vabadussõja
mälestusmärgiks ehitatud Keila Algkoolis. Kokkusaamisega
tähistatakse 1944. aastal Keila
ümbruses peetud lahingute
aastapäeva. Kokkutulekule on
kutsutud kõik kontraadmiral
Johann Pitka üleskutsele vastanud ja sini-must-valge lipu all
Keila ümbruste lahingus osalenud võitlejad ning Keila piirkonna vabadussõja veteranid.
Vabadusvõitlejate kokkutuleku
korraldavad Harjumaa Muuseum ja Keila Linnavalitsus.

Linn sai juurde 17 000
lille

Pipragaasi laskmine koolis toob kaasa karistuse
gaasi lasknud isiku kohta, uurimine jätkub.

Lühidalt
Keilas saavad kokku
pitkapoisid

uudis

Eelmisel nädalal
lasti Keila Gümnaasiumi ruumides
kahel korral pipragaasi.
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astmaatikute - reaktsioon ainele. Juhul kui gaasi kasutamise tagajärjel tekib kahju inimese tervisele, on tegemist juba
kriminaalkuriteoga.
Mida teha pipragaasirünnaku puhul?
K õ i g e
tähtsam on
kiiresti
ruumist
väljuda.
K u i
pipragaasi
on sattunud näkku,
siis
tuleb
see jooksva
vee all ära
pesta, silmi ei
tohi hõõruda, kuna
hõõrumine paneb need veel
rohkem kipitama.

pipragaas
•
Pipragaas on enesekaitsevahend, mis sisaldab cayenne’i pipart ning
võeti kasutusele esmalt
koerte vastu.
•
Pipragaas töötab
efektiivselt sõltumata ilmastikuoludest (pakane,
vihm, udu).
•
Pipragaas erineb
pisargaasist selle poolest,
et silmad mitte ainult ei
hakka vett jooksma, vaid
valukramp sunnib silmad
sootuks sulgema, samuti
tekib tugev köha, mis on
vahetpidamatu ja ebameeldiv. Gaasi sisse hinganud inimesel võivad
tekkida ka koordinatsiooni- ja orientatsioonihäired.

Sel nädalal lõpetas Hansahaljustuse OÜ linnavalitsuse
tellimusel
krookusesibulate
istutamise Keila kesklinna haljasaladele. Kohe alustati ka
tulbisibulate istutamist. Kokku
10 000 sinist, kollast ning valget krookust hakkavad õitsema
märtsi lõpul.
Tulpe istutatakse palju Keskparki – vastavalt tulevase Tähepargi ideele. Nii on näiteks
kavas istutada valgeid tulpe tulevase „Linnutee“ äärde. Linnutee nime hakkab kandma jalgtee, mis viib Põllu tänava otsast
Ohtu tee ristmikule.
„Valged tulbid paistavad
silma isegi pimedal ajal, nad
hakkama särama jalgtee ääres
nagu tähed,“ selgitas ideed Keila linnaaednik Inge Angerjas.
Tulpe istutatakse ka lillekastidesse. Kokku on kavas panna
mulda kevadet ootama ligikaudu 7000 tulbisibulat.
Linna eelarvest kulus kevadlillede sibulate soetamisele ligikaudu 30 000 krooni.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

32.50

11.01- 13.01

20.50
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keila linnavalitsuses
Otsused
Keila Linnavalitsuse istungil otsustati saata linnavolikogu menetlusse Keila
linna 2008.a eelarve muudatusettepanek ja III lisaeelarve kogumahus 17 990
946 krooni.
Linnavalitsus tegi muudatuse õpilaste sõidussoodustuste määrusesse, mille
alusel saavad nüüd Keila
linnaliinibussis õpilaspileti
ettenäitamisel tasuta sõita
kõik üldhariduskooli päevase õppevormi õppurid sõltumata nende kooli asukohast.
Linnavalitsus saatis linnapea
Tanel
Mõistuse
18.-20.septembrini lähetu-

sele Läti Vabariiki, et osaleda sõpruslinnas Siguldas
toimuval
nõupidamisel.
Kokkusaamisel osaleb ka
Birstonase linna esindus.
Arutatakse kolme sõpruslinna omavahelisi suhteid ja
koostöö tõhustamise võimalusi. Samal nõupidamisel osaleb ka abilinnapea
Eike Käsi.
28.septembrist
kuni
30.septembrini on linnapea
lähetusel Hispaanias, kus ta
osaleb Caceres’is toimuval
Euroopa
Linnavalitsuste
Esimesel Seminaril. Eestist
osalevad samal üritusel ka
Tartu, Rakvere, Võru ja
Narva linna juhid.
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Kooliehitus
takistab
liiklust
Uue koolihoone vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde tõttu on alates 15. septembrist kuni 15. oktoobrini
liiklus häiritud Paldiski maanteel ning Ehitajate teel.
15. septembrist kuni 15.
oktoobrini on liiklus suletud
Paldiski maantee kesklinna
suunal alates Ehitajate teest
kuni Pargi-Piiri tänava ristmikuni. Kuni 19. septembrini on
suletud ka väljasõit Pargi täna-

valt Paldiski maanteele.
Ümbersõit toimub kuni 19.
septembrini Uus-Paldiski
maantee või Ehitajate tee, Pargi ning Männiku tänava kaudu.
Väljasõit Pargi tänavalt Paldiski maanteele avatakse praeguste plaanide järgi hiljemalt
20. septembril.
Alates 6. oktoobrist kuni
19. oktoobrini on liiklus häiritud Ehitajate tee ühel sõidureal, liiklust seal ei suleta.

Ehitusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
- üksikelamu püstitamiseks Barsbütteli tn 32/Loo-

de tn 2 kinnistul. Ehitusprojekti
koostas
OÜ
Arhitektuuribüroo Kersalu
ja Nagel.

Pae tn 7 ja 7a kinnistutel
asuvatele elamutele telekommunikatsiooniteenuse
osutamiseks.

Projekteerimistingimused
Linnavalitsus
kinnitas
järgmised projekteerimistingimused:
- Keila linnas Põhja 1
kinnistul üksikelamu laiendamiseks. Projekt peab arvestama sellega, et tegemist
on kesklinna miljööväärtusliku alaga.
- Kalda 4a kinnistul korterelamu rekonstrueerimiseks. Projekteerimistingi-

mustes esitab linnavalitsus
nõude arvestada ajaloolise
miljöö säilimisega, kuna
kinnistu asub kesklinna
miljööväärtuslikul alal. Lubatakse projekteerida korterelamu rekonstrueerimine
ning katuse tüübi lahendus
- lamekatusele15° - 25° kaldega viilkatuse pealeehitamine ja soojustamine.

Krimiuudised
Politsei

110

Kokku registreeriti nädala jooksul Keila linnas 46
sündmust, millest 14 olid
Liikluseeskirja rikkumised.
Jätkuvalt peab kurvastusega
tõdema, et nende 14-ne hulgas
oli 1 alkoholijoobes juht, 1 juhiloata juht ja ka 3 kiiruseületajat.
Autojuhid ei taha kuidagi endale selgeks teha seda, et linnas
liikudes, kus on palju ülekäiguradasid, võib selline kiiruseületamine lõppeda kellegi jaoks
väga raskete tagajärgedega.
Samuti registreeriti 9
juhtumit, kus inimesed olid
alkoholijoobes või tarbisid
alkoholi linnatänavail, neist
1 oli ka alaealine ning 2 isikut
toimetati ka politseiosakonda
kainenema. Avastati 2 juhust,
kus alaealised omasid tubakatooteid.
Toimepandud kuritegudest teatati 2 korral.
Oli ka 2 juhust, kus Keila
Gümnaasiumis lasti garde-

roobis ning koridoris pipragaasi. Mõlema juhtumi kohta
on alustatud väärteomenetlust. Gaasi laskjad tõenäoliselt
et ole endale teadvustanud, et
pipragaas on mõeldud ainult
enesekaitseks ning võib süütutele kõrvalseisjatele põhjustada
tervisekahjustusi.
Arvestades, et kool on
juba 2 nädalat kestnud, ei ole
olnud märgata, et midagi võrreldes suvega oleks tunduvalt
muutunud, pigem on jäänud
sündmuste arv ja iseloom ikka
samalaadseks suvel toimunuga.
Üldine politseinumber
on endiselt 110, mille kaudu
saab ööpäevaringselt abi kutsuda ja märku anda tegemistest, mis aitavad kaasa meie
turvalisuse tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks õiguserikkumistega seonduvate tähelepanekute kohta, palume edastada Keila linna konstaablitele Annika

Сегодня в номере
Новый
футбольный стадион
В прошлую пятницу
на территории трасс
здоровья был заложен
первый камень будущего футбольного стадиона с двумя футбольными полями. В этом
торжественном событии принимали участие
министр культуры Л.
Янес, президент Эстонского футбольного союза А.Похлак и мэр города Т.Мыйстус. Старый
стадион изрядно амортизирован, его реконструкция будет проходить одновременно со
строительством новой
школы.
Строительство
школы препятствует
движению транспорта
Из-за строительства
нового школьного здания в промежуттке с 12
сентября по 12 октября
будет затруднено движения по Палдискому
шоссе.

Kirjalikud nõusolekud
AS Telsetile anti kirjalik
nõusolek side-kaablikanalisatsiooni ehitamiseks ja
TV-kappide paigaldamiseks

venekeelne veerg

Kasulik teave
Pedosk`ile telefonil 612 4592
või elektronposti aadressil
annika.pedosk@pohja.pol.
ee, Kristy Roostfeldt`ile telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee, Kristjan
Haljasoks’ale telefonil 612
4595 või elektronposti aadressil
kristjan.haljasoks@
pohja.pol.ee või Keila konstaablijaoskonna juhile Madis
Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil
madis.melzar@pohja.pol.ee.
Kristy Roostfeldt,
Vanemkonstaabel
g4s

1911

02. septembril kell 21.43
- Kpl. “Tallinn” trepil parkis
maastur.
11. septembril kell 19.08 Keskpargis kogunesid noored.
Laiali saadetud.
13. septembril kell 00.36 Lauluväljakul kaklevad noored
omavahel. Laiali saadetud.

Tänavavalgustus
Keila linnas teostab tänavavalgustuse regulaarset
hooldust ja järelvalvet
Varahooldus OÜ.
Tähelepanekud
või ettepanekud
seoses tänavavalgustusega võib
edastada telefonil
6391420 või e-postile dispetser@
varahooldus.ee

Полезная информация
Регулярный ремонт и
уход за уличным освещением в городе осуществляет Varahooldus
OÜ. Предложения и замечания, связанные с
работой уличного освещения можно отправлять
по
адресу
dispetser@varahooldus.
ee либо звонить по телефону 6 391 420.
Перечный газ в
Кейлаской
гимназии
На прошлой неделе в
Кейлаской
гимназии
дважды – во вторник и
пятницу - был распылен
перечный газ, который
быстро распространился по всему зданию
школы. В результате
этих действий во вторник занятия были прекращены, а в пятницу,
благодаря тому, что газ
распылили в коридоре,
уроки
продолжились
согласно расписанию.
На место проишествия
были вызваны полиция
и служба спасения. Человек,
распыливший
газ во вторник, полиции
известен, и в отношении него возбуждено
уголовное дело. По
словам старшего констебля Х.Салисте, есть
подозреваемый и по
факту повторного ис-

пользования газа в школе.
Объявляется
фотоохота «Фотографируем
для календаря 2010
года»
Кейлаская мэрия и
наша газета объявляет о
начале новой фотоохоты «Фотографируем
для календаря 2010
года». Фото-охота преследует много целей:
во-первых, привлечь к
активной деятельности
горожан, предоставив
им возможность запечатлеть родной город
на фотографиях, вовторых, пополнить банк
городских фотографий,
в третьих, дать возможность местным фотографам
опубликовывать
свои фотографии на
страницах
городской
газеты, и, наконец, создать
оригинальный,
украшенный лучшими
конкурсными фотографиями,
календарь
«Кейла 2010». Подробная инструкция для
участников конкурса на
страницах этого номера!
Объявления
Приглашаем
недоходные
объединения
Харьюмаа участвовать в
русскоязычных курсах
«Руководство и написание проектов». Обучение проводит Татьяна
Заморская (консультант
Центра предпринимательства Ида-Вирумаа)
Время:
15-16.10.2008
с16.00 до 21.00
по
адресу ул. Пюхавайму, 6
Таллинн. Участие в обучении бесплатное. Для
участия просим зарегистрироваться не позднее 3 октября э-почте
juta@hedc.ee или по телефону 6566 641.
Приглашаем участвовать в курсах начинающих некоммерческих объединений на
русском языке.Тематика обучения:
• Формы организаций
, учреждение некоммерческих
объединений
(НКО)
• Правовые отношения, законы, договора
•Налоги, бухгалтерский учет, годовые отчеты
Курсы проводят опытные преподаватели и
знающие специалисты.
Участие на курсах бесплатное, регистрация
по тел. 656 6641 или
e-почта juta@hedc.ee

Päevakorral
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uudis

Keila haridus – küsimused ja
vastused

Keila Hariduse Sihtasutuse nõukokku
kuulub lisaks Keila
inimestele ka kaks
liiget väljastpoolt –
Peeter Tulviste ning
Helmer Jõgi.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Miks võttis Peeter Tulviste
vastu ettepaneku osaleda Keila
haridussüsteemi ümberkorraldamises ning kuidas suhtuda
esile kerkinud probleemidesse?
Miks Te võtsite vastu ettepaneku kuuluda Keila Hariduse Sihtasutuse nõukokku?
Millised on Teie ootused?
Kujutan hästi ette, milline
on ideaalne ülikool. On hirmus põnev, kui ühes omavalitsuses tegutsetakse selle sihiga,
et luua mitte lihtsalt kool, vaid
väga hea kool. Me võime endale seda lubada, et väga häid
koole oleks ka väljaspool Tallinna.
Teiseks on selgelt näha vastuolu tänapäeva hariduses - teadmiste hulk kasvab kohutava
kiirusega, aga õpetamismeetodid, mille abil need teadmised
inimese pähe ära mahutada, ei
ole muutunud. See vastuolu
järjest kasvab. Arvan, et tarvis on kasutada põhimõtteliselt uut lähenemist - õpetada
koolis mitte fakte, vaid mõtlemisviise, õpetada teaduslikku
mõtlemist, mitte ainult teadmisi, vaid seda, kuidas teadust
tehakse, kuidas teaduslikult
mõeldakse.
Sama
kehtib
näiteks kunsti
ning usu kohta.
Näiteks õpetatakse tänapäeval usu kohta
küll erinevaid
konfessioone,
kuid ei õpetata, miks usk
üldse olemas
on, milline on
tema
funktsioon.
Kuna
see
vastuolu
ilmneb kogu
maailmas, siis
on põnev luua
katsepõllukene, kus proovida kaasaegsemat õpetamist
ja õppimist.
Praegu
on
Eestis
palju
kohti, kus on kool küll olemas,
kuid lapsed saadetakse sellegipoolest suurde linna õppima.
Olemuslikku põhjust selleks

pole. Miks ei võiks Keilas olla
vastupidi? Miks ei võiks
Tallinnast tulla õpilased
Keilasse, et saada head haridust?
Kas haridus on
valdkond, kus tohib teha muutusi?
Kas need on vajalikud ning põhjendatud?
Muutused toimuvad kogu aeg,
tahame või ei taha.
Kool on muutuste
keskel küll suhteliselt konservatiivne
ning on väga tähtis,
kuidas seda muuta.
Lapsevanemad on küsinud, mis saab tulevikus
olema paremini Keila hariduses, kui ometi on nii õpilased, õpetajad kui otsustajad
needsamad kes varem. Kas
hea kooli tegemiseks on vaja
suuri muutusi?
Järelikult needsamad inimesed ongi jõudnud järelduseni,
et praeguse korralduse juures
olukord ei parane. Nad on otsustanud, et muutusi on vaja.
Muidu poleks põhjust muuta,
kui praeguste tingimuste juures oleks võimalik seatud eesmärgid saavutada.
Mitte üheski riigis ei ole sellist haridussüsteemi, mis valmistaks lapsi niimoodi ette, et
nad sobiksid teaduspõhisesse
ellu. Igal pool otsitakse teid,
kuidas haridust niimoodi muuta, et lapsed saaksid teadusliku
mõtlemise oskuse ning oskuse teadmisi kasutada, ilma et

Eesti eelis on esiteks see, et
meil peetakse haridusest roh-

Peeter Tulviste:

„Miks ei võiks
Tallinnast tulla
õpilased
Keilasse, et
saada head
haridust?“
kem lugu kui paljudes muudes
riikides. Teiseks on Eesti tore
väike maa, et püüda paremini
teha.
Keila eelis omakorda on, et

foto: tanel viik

neid sealjuures teamistega üle
ei külvataks. Sellises olukorras
on iga algatus midagi ette võtta väärtuslik.

sevat olukorda keegi heaks ei
kiida, on parem katsuda muu-

linna juhtkond tahab midagi
ära teha, ka eelmised juhid on
tahtnud. Võime vaielda, kuidas muudame, aga kuna valit-

tusi suunata. Ka Tallinna lähedus ning asjaolu, et laste arv ei
kahane, on eelised.
Kui eksperiment on hästi
korraldatud, tõmbab see enda
ümber uuendustest huvitatud
õpetajaid, kes tunnevad praegu valitsevaid kitsaskohti. Kus
iganes maailmas on seda tehtud, on tulemuseks olnud hea
haridusega lapsed. See huvi,
mida tegijatele pakub uuendus, annab enamasti hea tulemuse.
Ei saa väita, et Eesti lapsed
saavad täna halva hariduse –
tulemused on ju head. Samas
on palju kasvatusprobleeme.
Kui tegelda teadmiste õpetamise kõrval ka sellega, et
kasvatada lastes väärtusi, siis
võtame käsile ühe praeguse
koolihariduse kõige nõrgema
külje.
See ei ole ainult Eesti häda
ning selge retsept lahenduseks puudub. Just seepärast
on iga katse midagi muuta ja
sealjuures ka väärtussüsteemi
sihikindlalt sisendada omaette
väärtus.
Kuidas suhtuda seisukohta, et munitsipaalkoolide
lõpetamine ning erakooli

asutamine paneb ohtu Keila laste hariduse? Kas võib
tekkida olukord, kus
kooliharidust Keilas
ei antagi? Kuidas riske maandada?
On mõistetav, et tekib oht, et sünnib uus
eliitkool, kuhu igaühte
ei võeta ja kus õppimise
eest hakatakse lõpuks
tasu võtma. Sellepärast
tuleb vajalikesse kohtadesse kirjutada sisse
juriidilised garantiid,
et sellist asja ei saaks
juhtuda.
Kõik viimased Keila linnavolikogud on olnud seda
meelt, et linnas peaks olema
korralik kool. Seega pole põhjust arvata, et ükski poliitiline
jõud võiks teha nii, et haridust
enam ei antaks. Keila elanikkond kasvab, sellises olukorras
on asjatu hirm, et keegi võiks
kooli sulgema hakata.
Kuidas suhtuda lapsevanema ning erakooli vahel
sõlmitavasse
lepingusse?
Kas lepinguline suhe õpilase
ja kooli vahel on vajalik ka
mingil muul põhjusel peale
selle, et erakooliseadus seda
nõuab?
Kes natukenegi on oma laste pealt näinud, see teab, et
leping on miski, millest praegu puudust tuntakse. Varem
toiminud mõjutusmehhanismid nagu telefonikõned lapsevanema töökohta, ei tööta
tänapäeval enam. Selles ühiskonnatüübis, milles me praegu oleme, korraldatakse asju
teistmoodi kui varem. Lepinguline suhe on üks võimalusi.
Ma ei oska näha põhjendatud
hirmusid. Kui leping aitab kaasa sellele, et laps koolis käib,
on see vajalik.
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Lühidalt
Uue kooli maa-alal
radooniriski ei ole
Kuna Keila uue koolihoone maa-ala jääb Põhja-Eesti
radooniohtliku vööndi ning
normaalse radooniriski ala
piirivööndisse, siis viis Eesti
Geoloogiakeskus enne ehituse
algust läbi kinnistu radooniriski ning pinnase looduskiirguse
taseme hindamise. Vastavalt
esitatud aruandele jääb Keila
Gümnaasiumi maa-ala radoonirisk Eesti pinnaste loodukiirguse foonilise taseme piiridesse ega ületa ehitusmaterjalides
ja majaaluses pinnases lubatud
piiri. Ka pinnase gammakiirguse tase on fooniline ja madalam maksimaalsest soovitatud
piirist.
Radoon on maapõues tekkiv
looduslik radioaktiivne gaas,
mis jõuab sõltuvalt erinevatest
pinnasekihtidest suuremal või
vähemal määral maapinnale.
Eestis on radooni palju näiteks
Põhja-Eestis, aga ka Kesk-Eestis karstialal. Radoon pääseb
hoonesse peamiselt pinnasest
maja all ja ümber, ehitusmaterjalidest ning kraaniveest.
Pinnasest satub radoon tubadesse koos ventileeritava õhuga. Radooni võimet põhjustada
kopsuvähki ületab vaid suitsetamine.

Kohaliku omaalgatuse
programmi sügisvooru taotluste esitamise
tähtaeg on 1. oktoober
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik
areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.
Programmi valdkondadeks on
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ja
traditsioonide väärtustamine
ja kohaliku elukeskkonna parandamine.
Taotlusi programmi vahenditest toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maapiirkondades ka seltsingud.
Toetuse suuruse piirmäär
on kohaliku tähtsusega projektidele kuni 25 000 krooni ja
maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000
krooni.
Taotlused tuleb esitada projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt
tähtaja päeva jooksul kuni kell
16.30.
Kohaliku Omaalgatuse programmist finantseerimise taotlemise ja menetlemise kord ning
taotlusankeet koos lisadega on
kättesaadav Harju Maavalitsuse veebilehelt http://www.harju.ee/?id=11175 ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS)
veebilehel www.eas.ee .
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Teeme kalendri 2010
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Keila Linnavalitsus ning
Keila Leht kuulutavad välja
fotojahi „Teeme koos kalendri
2010“, mis algab 1.oktoobril
2008.a. ja kestab kuni 30.septembrini 2009.a.
Fotojahi eesmärk on kutsuda Keila elanikke üles aktiivsele eluviisile, pakkudes neile
võimalust jäädvustada oma
linna ning täiendada Keila linna fotopanka. Parimate piltide hulgast valitakse välja kuu
foto, mis avaldatakse ka „Keila
Lehes“. Jahi tulemuseks on
originaaldisainiga, parimate
fotodega kaunistatud Keila kalender 2010.
Fotojahis võivad osaleda
kõik Keilas või Keila lähiümbruses elavad harrastus- ja profesionaalsed fotograafid. Fotod
peavad kajastama vastavat aastaaega ning olema äratuntavalt
Keilas tehtud. Pildile võiks
jäädvustada
sündmusi/olusid, mis sobiksid kaunistama
2010.aastal vastavat kuud. Iga
osaleja saab esitada ühel etapil
kuni 5 pilti.
Fotojaht kestab täpselt aas-

ta ja on jagatud 12-ks 1 kuu
pikkuseks etapiks.
Pildid peavad laekuma võimalikult heal tehnilisel tasemel
iga kuu viimaseks kuupäevaks
elektrooniliselt e-kirjaga aadressil foto@keila.ee või muul
andmekandjal Keila linnavalitsuse pressiesindajale Valdur Vachtile (tel 513 4922 ).
Õigeks ajaks laekunud piltide
hulgast valitakse välja 5 parimat pilti, mille hulgast tehakse valik loodava kalendri jaoks.
Kuu foto staatus ei pruugi tähendada antud ülesvõtte valikut kalendri kujundusse.
Žüriisse kuuluvad Keila
linnavalitsuse ning Keila Lehe
esindajad ja korraldajate poolt
kutsusutd isikud.
Konkursile laekunud pildid
kuuluvad edaspidi Keila linna
infopanka. Piltide saatmisel ei
tohiks unustada lisada autori
nime. Esimesi pilte ootame
oktoobri lõpuks.
2007.-2008. aastal korraldatud Keila linna 70. juubelile pühendatud fotojaht leidis
palju huvilisi, fotojahi tulemusena kogutud piltidest koostati album „Keila. Fotojaht
2007-2008“.

Graafika töötoad Harjumaa
Muuseumis
harjumaa muuseum

Harjumaa Muuseumi fuajees seatakse kahel laupäeval,
4. ja 18. oktoobril kell 11-15,
sisse graafikaateljee. Graafik Kadi Kurema juhendamisel saab proovida kuivnõela
tehnikat, alates oma mõtete
kraapimisest vaskplaadile kuni
tõmmiste väljavõtmiseni trükipressi vahelt.
Kaasa tuleb võtta pehmeid
riidelappe trükiplaadi puhastamiseks ja naaskel vaskplaadi
kraapimiseks. Teised töövahendid ja materjalid on kohapeal olemas.
Mõlemal laupäeval on rühma suuruseks kuni 15 osalejat.
Eelkõige ootame 12 – 19 aastaseid kunstihuvilisi. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 678 1668 või
muuseum@hmk.ee hiljemalt
26. septembriks.
Kadi Kurema on õppinud
1984 - 1990. aastal Kunstiinstituudis (Kunstiakadeemias)

Pilt eelmisest fotojahist

foto: anonüümne

Rõõmurull 2008 ei lasknud end vihmast segada

13. septembril toimus traditsiooniline võistlus Rõõmurull, milles suured ja väiksed
rõõmurullid võtsid omavahel

mõõtu jalgrattasõidus, rulluisutamises ja suusarolleritel.
Võisteldi Rõõmu kaubamaja
ja Havanna sport auhindadele.
Kõige tublimad olid muidugi minisõidus osalejad, kelle
võistlus oli väga haarav.

foto:doris matteus

Mattis Jaama, Tauri Tikerpe, Mikk Kalamees

foto: ivo liindus

tulemused
Tüdrukute minisõit jalgratastel :
1.
Katariina Loog Keila		
2.
Gelli Melzar
Keila		
3.
Renata Kiilberg Keila SUKL
			
Poiste minisõit jalgratastel :
1.
Erik Hallikma
Keila		
2.
Adre Puusepp
Keila		
3.
Karl Olaf Loog
Keila		

graafika erialal. Alates 1993.
aastast Eesti Kunstnike Liidu
liige. Vabakutseline kunstnik,
illustreerinud ka õpikuid ja
lasteraamatuid. Elab ja töötab
Tallinnas, suviti sünnilinnas
Pärnus. Kasvatab kahte tütart
ja musta labradori koera.
Graafika töötoad täiendavad näitust „Olev Soans – kolleeg ja õpetaja“, mis on avatud
kuni 19. oktoobrini. Töötubade läbiviimist toetavad Eesti
Rahvuskultuuri Fond ja Keila
Linnavalitsus.
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sport

ivo lindus

foto: repro
12 koera. Üks 12st
kivilitograafiast. A: Kadi Kurema

Tutvustati
liikumisvõimalusi Keilas
mtü liikumisrõõm
www.liikumisrõõm.ee

14 septembril toimus Keila linnas Keila Tervisekeskuse
juures kogupereüritus „Rõõmsat liikumist kõigile“, mille
eesmärk oli tutvustada liikumisvõimalusi Keila linnas ja
lähiümbruses.
Kogupereürituse avas Keila
linnapea Tanel Mõistus, kes
soovitas tervena püsimiseks
võimalikult palju tegeleda terviseliikumisega.
Vaatamata kargele suveilmale olid üritust nautima
tulnud paljud lapsevanemad
koos lastega, sest tegevust jagus kõigile. Keila linnapea demonstreeris oma suurepärast
sportlikku vormi kepikõnni
eestvedajana, pisipõnnidega
mängis Vissi Muu, noored said
oma võimeid proovile panna

jalgrattatraieli võistlusel, toimus veel Disc-golfi võistlus
ning jalgrattamatk Keila terviserajal. Soovijatel oli võimalus
kuulata loengut „Tahad olla
terve? See on imelihtne“.
Auhinnad panid võistlejatele välja Kadarbiku Köögivili,
Salomon ja Keila Rattapood.
MTÜ Liikumisrõõm loodab, et üritusest osavõtnutele
üritus meeldis ning kõik said
pühapäevasest liikumisest positiivse emotsiooni.
MTÜ Liikumisrõõm tänab
kõiki toetajaid: Haju Maavalitsus, Keila Linnavalitsus, Ensto,
Keila Vesi, Kohvik Kegel, Keila
Tervisekeskus, Salomon ja Keila Rattapood. Suured tänud vabatahtlikele, tänu kellele kena
kogupereüritus toimuma sai.
Kohtumiseni järgmisel korral!

Head endised ja uued Keila elanikud!
0.26,2
0.31,3
0.39,3

0.19,2
0.21,2
0.21,7

Poiste minisõit rulluiskudel
:		
1.
Jaanus Milter
Keila SUKL
0.24,2
2.
Erik Hallikma
Keila		
0.25,3
3.
Argo Raie
Padise SK
1.45,0

Suusarolleritel olid vanuseklasside paremad: Hedvig
Rass (Keila SUKL), Anette Raie (Keila SUKL), Cristian
Anton (Saue SUKL), Mattis Jaama (Nõmme SK), Tauri
Tikerpe (Keila SUKL).
Rulluisutamise noorema vanuseklassi parimad olid
Hedvig Rass (Keila SUKL), Hanna Perne ja Mari Teppan
samuti Keila suusaklubist.
Teiste vanuseklasside parimad rulluisutajad: Anette
Raie (Keila SUKL), Gertrud Rebas (Keila SUKL), Sten
Mark Virro (EST2018) ja Eerik Idarand klubist KJK.
Täname kõiki osalejaid ja kohtume Rõõmurull 2009,
loodetavasti juba uuel rulliringil Keila Terviseradadel

Sellel sügisel alustab Keila Huvitavate Kohtumiste Klubi `Keikael` oma 29.
hooaega.
Keila elanikkond täieneb pidevalt uute inimestega, seetõttu
kutsume klubiüritustest huvitatud perekondi (või sõpruskondi) oma ridadesse.
Igas laudkonnas on 10-12 inimest. Klubiõhtud toimuvad kord kuus.
Täpsemat infot saab www.keikael.com

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha

Sügav kaastunne

Avaldame sügavat kaastunnet

Zojale kalli

näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatud
Keila linnaks nimetamise
70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis, Linnuse
9
Tel: 6781668 e-post: muuseum@hmk.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee

teater
„KES AEVASTAS?”
Vana-Baskini Teater
9.oktoober kell 19:00 Pilet:
140.- / 120.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8. septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“TÄISMÄNG”
22.oktoober kell 19:00 Pilet:
110.-/90.Rakvere Teatri komöödia
striptiisiga
Wendy Holdeni bestselleri “Full
Mounty” ideest inspireeritud
näitemäng
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“KÕIK ON TÄIS”
29.oktoober kell 19:00 Pilet:
160.- / 140.Eesti Draamateater
Üks näitleja mängib 40
erinevat osa, naisi ja mehi, superstaare ja miljonäre, aferiste
ja umbkeelseid välisturiste...
Osades Taavi Teplenkov
NB! Piletite eelmüük ja bronee-

rimine alates 22.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00 pilet: 150.- /
120.Teater Vanemuine
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 22.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kino
KINOBUSS “MINU NAABER
TOTORO”
22.september kell 10.00 Pilet:
35.Jaapani koguperefilm
Häälosades: Evelin Pang, Eva
Püssa, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Maria Klenskaja
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
KINOBUSS “TAARKA”
22.september kell 19:00 Pilet:
45.Setukeelne film põhineb Kauksi Ülle samanimelisel näidendil.
Peaosas Siiri Sisask
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
THE NIGTHMARE
25.september kell 18.00
Tasuta!
DJ-d: Taavi, Mikk, Henri, Risto,
Andri
Stiilid: Drum&Bass, Psy,
Darkpsy, Hard Style
Keila Avatud Noortekeskuse
soojasõlmes
Paldiski mnt. 28 F
Tel: 609 9089
KUNSTIRING „SIRLETT „
AVATUND
26.september kell 17.00
Keila kultuurikeskus
LOENG-VESTLUSRING
LAPSEVANEMATELE „KÜLMETUSHAIGUSED LASTEL
JA NENDE RAVI KODUSTE
VAHENDITEGA”
26. sept. kl. 10.00 Räägib Jana
Kima.
Eelnevalt registreeruda ei ole
vaja, sissepääs 25 kr/pere.
Lisainfo www.hiirekese.ee
“ÕUNAPUULOO” VIDEO
ESITLUS
1.oktoober kell 14:30
Osakas toimunud Rahvusvahe-

Zoja Reiss’i

lisel Kunstiõpetajate kongressil
kuuldu - nähtu lühiülevaade ja
kunstitund 4 workshop kõigile
soovijaile. Esitlust viib läbi
Tõnu Talve
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

EMA

KEILA LINNA HARIDUSTÖÖTAJATE PÄEVA VASTUVÕTT
3.oktoober kell 16:00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
25.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
18.oktoober kell 19.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K
10-14. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K
13-16. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

EMA

7

Olga
Loomik
Südamlik kaastunne

surma puhul.

surma puhul.

Töökaaslsed AS-st

Juta ja Siiri

Harju Elekter Elektrotehnika

Zojale ja Arnole perekonnaga.
Trepikoja elanikud.

Kuulutused
Töö
Vajame 4 aastasele tüdrukule vahetevahel head hoidjatädi. Tel: 56503029
Pakume tööd väikebussijuhile (kauba vedu) ja köögivilja käitlejatele Keilas. Tel :
5255527 , 6044246.

teenus
Reisijate ja kaubaveoteenus 8kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport. Hind
kokkuleppel. Tel: 5248616.
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448.
Suurte puude hooldus ja

raie probleemsetes kohtades
nagu kalmistutel, hoonete
läheduses jm. Tel. 7120538,
e-post: douglas.fir@mail.ee.

muu
Inglise keelega sõbraks
SMILE õpperühmas. Õppimine: käeline, mänguline.
Eelkooliealistele 6a, I ja
II klassi õpilastele. Keilas,
Paldiski mnt.21 (tänavaäärne
maja, II k.). 1 õ/tund (laupäeviti) - kuutasu 295 EEK, 2õ/
tundi (laupäeviti) - kuutasu
450EEK. Hinnad sisaldavad
õppematerjali ja käibemaksu.
Info ja reg. T 16.30-17.30, L
10.00-11.00 kohapeal. E-post:
info@tarnekor.ee, tel./
faks,automaat: 6781616,
mob.53029454.

kinnisvara
Otsin äritegevuseks vähemalt 30m2 pinda Keila kesklinnas. Soovitav kivimaja esimene
korrus. Telefon 5282811.
Müüa heas korras maaalune garaaž Keilas Vasara
tänaval, kahekordse garaaži
esimene korrus. Hind 45000.
Telefon 53009927.

ost/müük
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW. E-R 8.00-17.00.

GRAAFIKA TÖÖTOAD Harjumaa Muuseumis
4. ja 18. oktoobril kell 11-15
graafik Kadi Kurema juhendamisel

kogudus
19. pühapäev pärast nelipüha
21.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
20.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Kadi Kurema Gran finale. Ofort 2008

Adventkoguduse jumalateenistus
20.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Tehakse kuivnõela tehnikat

Kaasa tuleb võtta:

pehmeid riidelappe trükiplaadi puhastamiseks

naaskel vaskplaadi kraapimiseks
Teised töövahendid ja -materjalid on kohapeal olemas

Sügisene leerikool
4.oktoober kell 11.00
Keila Miikaeli koguduse sügisene leerikool.
Koguduse maja
Paldiski mnt 2. Tel: 51 931501

Mõlema rühma suuruseks on kuni 15 osalejat
Osalema ootame eelkõige 12-19 aastaseid* huvilisi
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine

telefonil 678 1668 või muuseum@hmk.ee hiljemalt 26. septembriks
*vabade kohtade olemasolul registreeritakse ka vanemaid osalejaid



KADI KUREMAon õppinud 1984-1990. aastal Kunstiinstituudis (Kunstiakadeemias) graafika
erialal. Alates 1993. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige. Vabakutseline kunstnik, illustreerinud ka
õpikuid ja lasteraamatuid. Elab ja töötab Tallinnas, suviti sünnilinnas Pärnus. Kasvatab kahte
tütart ja musta labradori koera.

TOETAVAD
Eesti Rahvuskultuuri Fond
Keila Linnavalitsus

Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Keila
www.muuseum.harju.ee
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Kuulutused
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Tuulutaja OÜ on Keilas tegutsev ettevõte.
Meie tegevusalaks on:

ÕHKSOOJUSPUMBAD JA
JAHUTUSSEADMED

KÜSI

korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

B-kategooria kursuse

Pehme mööbli
soodusmüük

algus 25. sept.

MIST

www.kristiineautokool.ee

AKKU
HINNAP

Tuulutaja OÜ
kontaktid on:
GSM: 517 99 46 Kalvi
GSM: 525 40 60 Evely

KRISTIINE
AUTOKOOL

Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

6505126, 5103218

email:
tuulutaja@tuulutaja.ee
kodulehekülg:
www.tuulutaja.ee

Rõõmu Kaubamajas
15-21. september 2008

SAKSA toodete tutvustusnädal
Selle nädala raames tutvustatakse
Saksamaal valmistatud nii toidukui ka tööstuskaupu
Toodete tutvustamised ja degusteerimised
Neljapäeval ja reedel 16-20
Laupäeval ja pühapäeval 11-15

Herzlich Willkommen!
Südamlik tervitus ;)

Reklaamipindade hinnakiri

1/1

280 x 390

Hind : 15 288.-

1/2

280 x 180

Hind: 7644.-

1/3

280 x 118
185 x 180

Hind: 5096.-

1/4

137 x 180

Hind: 3822.-

1/5

185 x 118

Hind: 3058.-

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Hind: 2548.-

1/9

90 x 118

Hind: 1699.-

1/12

137 x 56

Hind: 1274.-

1/18

90 x 56

Hind: 849.-

1/36

42 x 56

Hind: 425.-

reklaam ning kuulutused keila lehes

Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud

aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas
toimuva kohta, samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse esimesel korrusel.

Hindadele lisandub käibemaks.

