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lugeja tunneb huvi

Piiri tänava
ristmikule
lahendust
veel ei ole
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meeldetuletus

Baptistikoguduse hoone on
varisemisohtlik

lk 3
Riigilipu
heiskamise päev

Keila nädalaleht
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16. november taassünnipäev;

18. november Läti Vabariigi
väljakuulutamise
päev.
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Liiklus
Haapsalu
maanteel on
häiritud
Järgmisel nädalal on
liiklus Haapsalu maanteel
taas häiritud. Tee sulgemise põhjuseks on elektrikaabli paigaldamine.

lk 4
uudis

Politsei saab
autasud

See on sinu valik

Seoses Eesti Politsei
90.aastapäevaga leiavad
tunnustamist ka Keilas
tegutsevad ning linna
turvalisuse eest seisvad
politseinikud.

lk 5

lk 5

Foto: märt lillesiim
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Korvpalliuudised

lk 6

I advent algab
filmihommikuga
lk 6
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huvitav

Nädal Lõppes, teine algas

Kas haridus vajab
muutusi?
Küsimus, kas hariduselus tohib teha muutusi, on
Keilas viimasel ajal vägagi aktuaalne olnud. Muutuste vajadus ei ole aga vaid Keila linnas aktuaalne
teema. Kõik, alates Riigikogust ning haridusministrist, otsivad võimalusi, kuidas hariduse vallas üles
kerkinud probleeme lahendada.
Riigikontrolör Mihkel Oviiri ettekandest
Riigikogus:„Ma soovin jõudu ja meelekindlust kõigile omavalitsustele, kes tahavad oma territooriumil
või koos naabervaldadega nt mitu kooli kokku panna, kuid kelle mõistlikke kavasid oma laste tuleviku
suhtes püütakse tihti erinevate vahenditega nurjata. Kõige selle juures on Haridus- ja Teadusministeeriumil kindlasti võimalik võtta kõrvalseisja hoiak,
sest koolikorraldus on juskui omavalitsuse kätte
antud. Meenutagem, et reeglid on ikka riigi teha.
Ja siin on iga reformiga viivitatud päev rohkem kui
kurjast. Mul oleks väga hea meel, kui neljapäeval on
siin koolihariduse kvaliteet ja kättesaadavus riiklikult olulise küsimusena arutelul, siis tehakse ka seal
olulisi otsustusi.„

Mis saab piiri tänava ristmikust
Selver avatakse peagi.
Detailplaneeringu kehtestamisel sõlmisid Keila linn ning
Tallinna Kaubamaja AS omavahel kokkuleppe, et tagada
sujuv ja ohutu liikluskorraldus nii Uus-Paldiski maantee
ning Piiri tänava kui Paldiski
maantee, Piiri tänava ja Pargi
tänava ristmikul. Vastavalt
sellele kokkuleppele ehitatakse ühiselt välja ringristmik
Uus-Paldiski maantee ning
Piiri tänava ristile.
Ehitustöid teel veel märgata ei ole, juba täna on aga
tegemist Keila ühe liiklusohtlikuma ja õnnetusterohkema
ristmikuga. Millal ristmik
rekonstrueeritakse?

Fotod: märt lillesiim

Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli võttis
Keila gümnaasiumi õpilastega kohtudes samuti ettevaatliku, kuid avatud seisukoha. Ta leidis, et kooli
pidamise vormi – omavalitsuse hallatav asutus või
eraõiguslik isik – ei tohi üle tähtsustada, vaid vaadelda vormi kui vahendit. Eeldusel, et Keila laste
õigus tasuta haridusele ka tulevikus kannatada
ei saa ning et Keila koolis antav haridus endiselt
kvaliteetne on.
Kas keegi teab kedagi, kes leiab, et hariduses ei ole
muutusi vaja?

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

kommentaar

Enno Fels,
Keila abilinnapea:
Keila linna põhiline sisseja väljapääs kulgeb Paldiski
maantee kaudu, sellest lähtuvalt on kujunenud ka olemasolev linna tänavavõrk.
Kõik ristmikud omavad
seetõttu linna igapäevaelu

toimimiseks ning edasiseks
arenduseks tähtsat rolli.
Seoses Selveri esimese
etapi valmimisega Piiri
tänaval suureneb kindlasti
liikluskoormus Paldiski maantee-Piiri tänava ristmikul.
Keila linnavalitsus on
Maanteeametile linna
probleeme selgitanud juba
pikka aega, tellinud selle ala
asjatundjatelt lahendusi,
millised tagaksid sujuva liiklemise nii transiit- kui linna
puudutavale liiklusele. Kahjuks positiivsete lahenduste-

ni seni pole jõutud. Viimasel
kohtumisel soovisid maanteeameti esindajad linna
poolt esitatud lahendustele
taas täiendavaid liiklus- ja
tasuvusuuringuid.
Kuniks venib kokkulepete
saavutamine ristmike rekonstrueerimiseks, pöördus
linnavalitsus Maanteeameti poole palvega piirata
Paldiski maanteel linna
piires (esmajärjekorras Piiri
ristmik) kiirust 50 km/h.
Need oleksid esmased,
elementaarsed ohutust

parandavad abinõud.
See on ka igati põhjendatud, kuna äsjase Keila linna
ning Harku valla administratiivpiiri muutmise tagajärjel
Paldiski maantee käesoleval
lõigul lausa läbib Keila linna.
Piiri tänava ristmiku
uuendamist on vastavalt
detailplaneeringu kinnitamisel sõlmitud kokkuleppele
nõus rahastama Selver.
Selveri arendaja tellimusel
pikendatakse ka Piiri tänava
valgustust kuni Paldiski
maanteeni.

Nädal piltides

Fotod: erakogu

Tormikahjustused Keilas

Sotsiaalkeskuses oli kirjastuste päev

Keila nädalaleht

Foto: doris matteus
Gümnaasiumis käis loengusarja “Eesti
poliitiline maastik” raames rääkimas Rahvaliidu esimees
Karel Rüütli

Foto: valdur vacht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 14.11.2008 • Nr 42 (54)

uudis

Lühidalt

Baptistikoguduse hoone on
varisemisohtlik

PKC läheb üle lühemale
tööajale

Jaama tänava ja Haapsalu maantee nurgal
olev nn kristlik noorte maja on ammu oma
räämas olekuga silma riivanud. Maja omanik,
Keila baptistikogudus, soovib laguneva maja
lammutada, kuna renoveerimiseks vajaminev
raha puudub.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

tööde mahud ja maksumused
on niivõrd suured, et otstarbekam on tõepoolest hoone lammutada ja ehitada uus.
Kuigi kultuurimälestiste registrisse maja ei kuulu, on siiski tegemist Keila linna üldplaneeringu
järgi
miljööväärtuslikul alal asuva ja
ajalooväärtusega
hoonega.
Harjumaa muuseumi juhataja
Riine Kallas hoone lammutamist õigeks ei pea, kuigi tõdeb,
et renoveerimine on kallis töö.
Riine Kallas: „ Silvi Lindmaa
1997. aastal valminud uuring
„Keila keskosa arhitektuursed
väärtushinnangud ja arhitek-

Hiljuti tellitud ehitustehniline ekspertiis kinnitab maja
nukrat seisukorda. Vundament
on vajunud maapinnast allapoole, soklipealsed palgid asuvad allpool kõnniteed ja on
pehkinud. Mädanenud palke
on seintes mujalgi. Vundamendi vajumise ja palkide
pehkimise tulemusena on Jaama tänava poolne välissein vajunud tänava poole viltu. Kui
vajunud seinu ei tugevdata,
võivad need lähiajal variseda.
Varisemisohtlik on ka katus.
Uksed ja aknad on
olga sepp:
amortiseerunud.

Foto: märt lillesiim

üheks dominandiks, mis tuleks säilitada. Hoone kadumisega Keila linnapildist kaob
üks osa ajaloolisest Keilast kui
tervikust.“

Halb seis on ka maja
Saja-aastane
”Meie eesmärk on ikkagi teha
sisemuses -vahelaed
maja on täna
nii, et oleks otstarbekas ja ilus
on viltused, trepid ja
pea tühi
vaadata. Ei taha tekitada probpuitpõrandandad
Maja on ehitatud
leeme ei linnale ega iseendale.
osaliselt pehkinud
umbes sada aasMeie soov on koht ilusaks teha,
jne.
tat (väidetavalt
aga kahjuks taandub kõik raha- 1906.aastal) tagaEkspertiisi
läbi
viinud ehitusinsener
si, algselt elaliste võimaluste taha.”
Vello Laidna hinnanmuks, kus elas
gul tuleks hoonet tuKeila baptistikogevdada ja renoveerida. Samas tuuriajaloolised eritingimused guduse juht Adam Podin.
tõdeb Vello Laidna, et hoone raudteejaama ümbrusele“ hin- Mõne aja pärast ehitati maja
tugevdamise ja renoveerimise dab hoonet Haapsalu mnt ümber ja seal tegutses Keila

Baptisti Teoloogiline Seminar.
Majas on tegutsenud „Kristlik
teemaja“.
Baptistikoguduse alluvuses
on hoone olnud rohkem kui
kümme aastat. Selle aja jooksul on majas pakutud kodututele toitu, tegutsenud noorte
pühapäevakool ja käsitööringid. Viimasel aastal olid majas
vaid kingsepp ja õmbleja. Keila
Baptistikoguduse
esinaine
Olga Sepp: „ Kogudus on püüdnud majale umbes 10 aastat
elu sisse puhuda. Aastaid tagasi sai tehtud sanitaarremont,
siis oli kenam vaadata. Nüüd
on maja aga täiesti korrast ära.
Mingist hetkest ei saanud

enam kütta, maja oli viltu ja
lagunenud ning jäi seisma.“
Kütta ei ole võimalik, kuna
küttesüsteem on kasutuskõlbmatu ja tuleohtlik.
Võimalike renoveerimistööde mahust annab aimu see, et
näiteks enam vähem töökorras
olev elektrisüsteem tuleks renoveerimisel siiski täielikult
ümber teha. Arhitektuurseid
detaile, mida tuleks hoone
lammutamisel säilitada ja taaskasutusse suunata, ei ole. Ainsad elemendid, mida võiks
enne lammutamist demonteerida, on Haapsalu maantee
pool oleva varikatuse dekoratiivsed metalltoed.

uudis

Autasud politseile
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Seoses Eesti Politsei 90.aastapäevaga leiavad tunnustamist ka Keilas tegutsevad ning
linna turvalisuse eest seisvad
politseinikud. Autasusid jagasid nii siseminister, politseiprefekt kui Keila linnapea.
Siseminister Jüri Pihl autasustab laupäeval Estonias toimuval Politseiameti ballil
kauaaegse laitmatu teenistuse
eest ja seoses Eesti politsei 90

aastapäevaga Eesti politsei teeneteristiga Keila konstaablijaoskonna juhti Madis Melzarit.
Reedel, Kumus toimuval
Põhja Politseiprefektuuri aktusel, antakse teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest ja seoses Eesti politsei
90 aastapäevaga politseiprefekti tänukiri üle Keila linna
vanemkonstaabel
Kristy
Roostfeldt’ile.
Põhja
Politseiprefektuuri
teenetemedali saab Põhja Po-

litseiprefektuuri Lääne-Harju
Politseiosakonna vanemkomissar Kaido Saarniit.
Keila linnapea Tanel Mõistus andis kolmapäeval tänukirjad koostöö eest Keila turvalisemaks muutmisel ning seoses
Eesti Politsei 90. aastapäevaga
vanemkomissar Kaido Saarniidule, juhtivkonstaabel Madis
Melzarile,
vanemkonstaabel
Kristi Roostfeldtile, konstaabel
Annika Pedoskile ja konstaabel
Kristjan Haljasoksale.
Foto: valdur vacht

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

74.90
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Novembri viimasest nädalast töötavad PKC Eesti AS-i
töölised lühendatud tööajaga.
“24. novembrist on tööinspektsiooni loal lühendatud tööaeg nii Keila kui ka Haapsalu
tehases,” ütles PKC Eesti Haapsalu tehase juhataja Leo Mander. Kokku puudutab see otsus
rohkem kui 1000 töölist.
Kas lühem tööaeg tähendab
lühemat tööpäeva või lühemat
töönädalat, pole esialgu veel
selge. “Arvatavasti rakendame
kolmepäevast töönädalat,” ütles Mander.
Lühendatud tööaeg kestab
23. veebruarini. Mis edasi saab,
ei osanud Mander veel öelda,
sest kõik sõltub tellijatest.
PKC Eesti Soome omanik
PKC Group teatas eelmisel nädalal, et neljanda kvartali väljavaated on nõrgemad.
Lisaks märkis ettevõte, et
vabastas ametist juhtmeköidiste valdkonna eestlasest asepresidendi Jaan Murdla ja on
alustanud töötajate arvu vähendamist Eestis.
BNS

Avati Kitseküla peatuskoht
Alates 10. novembrist peatuvad elektrirongid Kitseküla
peatuskohas, mis asub Pärnu
maantee viadukti vahetus läheduses. Kitseküla on teine
kolmest uuest peatusest, mille
Elektriraudtee AS avab käesoleva aasta jooksul oma tegevusareaalis.
Kitseküla peatus on hea
ühenduslüli Tallinna kesklinnaga ja lihtne võimalus ümberistumiseks mööda Pärnu
maanteed sõitvatele ühistranspordivahenditele.
Peatuskoht jääb vaid 5-7
minutise kõnnaku kaugusele
Vineeri bussi- ja trammipeatusest, Magdaleena Haigla ja
A Le Coq Arena jäävad 3 minutise jalutuskäigu kaugusele,
samuti on läheduses Tallinna
Ühisgümnaasium.
Kitsekülas hakkavad peatuma kõik Tallinn-Aegviidu-Tallinn
liinidel liikuvad elektrirongid,
kaasa arvatud Aegviidu kiirrong.

4
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Liiklus Haapsalu maanteel on
häiritud
Esmaspäevast, 17. novembrist kuni kolmapäevani, 19. novembrini on
madalpinge elektrikaabli
pagaldamise tõttu poole
tee kaupa liiklus häiritud
Haapsalu maanteel, Rõõmu kaubamaja ja raudtee
vahelisel alal.

Olulised
telefoninumbrid
Keila
Linnavalitsus
6790700
G4s Eesti		
1911
AS Keila Vesi
avariitelefon
6780927
AS Eesti Energia
avariitelefon
1343
OÜ Varahooldus
avariitelefon
24 h		
6391420
Hädaabinumber 112
Politsei		
110

Keila Linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus võttis
26. novembril 2008 korraldusega nr 412 vastu Keila linnas,
Pargi 26 kinnistu detailplaneeringu, mille avalik väljapanek
toimub 24.11 – 8.12. 2008
Keskväljak 11 Keila Linnavalitsuses tööajal.
Planeeritav ala asub Keila
linna põhjapoolses osas Pargi ja
Kruusa tänava nurgas.
Keila linna üldplaneeringu
kohaselt on maa - ala maakasutuse juhtfunktsiooniks olemasolevate väikeeelamute maa, mis
vahetult külgneb puhkeotstarbelise üldmaaga.
Planeeritava ala suurus on
3590 m2.

Planeeringuga
jagatakse
Pargi 26 kinnistu kaheks üksikelamukrundiks:
1.
Pargi 26 krunt, suurusega 1590 m2 , jääb olemasoleva ühepereelamu ja abihoonete
teenindusmaaks
2.
Pargi 26c krunt, suurusega 1255 m2, millele on kavandatud viilkatusega ühekorruselise
kuni
260
m2
ehitusaluse pinnaga üksikelamu ja abihoone ehitusõigus.
Detailplaneeringuga on lahendatud kruntidele juurdepääsud ja parkimiskorraldus,
tehnovarustus ning üldised
haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
Kalju Heinojale üksikelamu püstitamisel Kanarbiku tn 21 asuvale kin-

nistule;
- Peeter Voometsale üksikelamu püstitamisel Barsbütteli tn 28/Spordi tn 26
asuvale kinnistule;

- Sven Sootsile üksikelamu püstitamisel Barsbütteli
tn 25 asuvale kinnistule;
- Evelin Löörile ehitise
laiendamisel Hommiku tn 1
asuval kinnistul.
- Keila Linnavalitsusele
Vikerkaare lasteaia C-korpuse elektripaigaldise, nõudepesuniššide vee-ja kanalisatsioonitorude
uuendamisel ning siseviimistlustööde teostamisel.
Elektritööd tegi lasteaia
uuendamisel
AS
Keila
Elektritööd, ehitus- ja viimistlustööd OÜ Alpimer

Ehitus. Omanikujärelevalvet teostas Varahooldus
OÜ.
- Keskväljak 15 hoones
asuvale hambaravi ja proteesimise teenust osutavale
kabinetile. Kuna ehitisregistris oli ehitise kasutusotstarbena märgitud ainult
raamatukogu
ja
büroohoone, tekkis hambaarstil probleem teenindusloa saamisel. 41,8 m² suurune osa hoonest sai lisaks
kolmanda kasutusotstarbe
- haiglavälise arstiabi osutamise hoone.

Ehitusload
Keila linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
Keila linnavalitsusele tänavavalgustuse ehitamiseks Piiri tänavale. Ehitusprojekti koostas OÜ
T.Roosileht & KO.

OÜ Jaotusvõrgule
10 kV alajaama ja maakaabelliinide (10 ja 0,4 kV)
ehitamiseks. Ehitusprojekt
– Piiri tn 12 elektrivarustus
– on koostatud Elpec AS
poolt.

Krimiuudised
Sõidukõlbmatu auto koht ei ole kortermaja hoovis

kristy roostfeldt

Keila konstaablijaoskonna juht

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 44 sündmust, millest 14 olid Liikluseeskirja rikkumised. Jätkuvalt
peab kurvastusega tõdema, et
nende 14 hulgas oli 1 alkoholijoobes juht, 1 juhiloata juht ja
ka 2 isikut, kes ei olnud turvavööga kinnitatud.
Samuti registreeriti 6 juhtumit, kus inimesed olid alkoholijoobes või tarbisid alkoholi linnatänavail, 2 isikut
toimetati ka politseiosakonda
kainenema. Avastati ka 2 juhust, kus alaealised tarbisid
tubakatooteid.
Toimepandud kuritegudest teatati 1 korral – tegemist oli vargusega töötajate
riietusruumi lukustamata
kapist, kust varastati käeko-

tis olevast rahakotist sularaha.
Toimus ka 1 liiklusõnnetus
Rõõmu Kaubamaja parklas.
Siinkohal oleks paslik autojuhtidele meelde tuletada, et kuna
Rõõmu Kaubamaja juures
käivad ehitustööd, siis tuleks
parklas eriti hoolikalt liigelda.
Et seal on praegu vähe ruumi,
siis soovitame poodi üldse jalgsi minna. Loomulikult on neid,
kes elavad kaugel ja tahes-tahtmata peavad kaupluse juurde
sõitma autoga. Samas on Rõõmu kaubamaja kõrval piisavalt
suur parkla, kuhu auto jätta
ning soovitav on mitte sõita
sellele üleskaevatud alale, kus
liiklemiseks vähe ruumi.
Viimasel ajal on tulnud
ko d a -

nikelt mitmeid märkusi selle
kohta, et kortermajade juures
seisavad pikemat aega sõidukõlbmatud autod. Keila linna
heakorraeeskirjas on selgelt
ära määratud, et on keelatud
parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel, parklas
või muul üldkasutataval alal
(p.5.9). Sõidukiomanikul tuleb
tagada tehniliselt mittekorras
sõiduki eemaldamine teelt hiljemalt 24 tunni jooksul. Sellise
sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba. Lähtuvalt nimetatud
eeskirjast, on politseil õigus
selliste sõiduki omanike suhtes ka sanktsioone rakendada.
Käesolevaks hetkeks veel ühtegi autoomanikku küll karistatud ei ole, oleme andnud
inimestele võimaluse
oma sõidukõlbmatud
sõidukid ära viia.

g4s

1911

05. novembril kell 12.55
lebas Tallinna kaupluse vastas
ringtee ääres maas jalgratas.
Teavitatud politseid, kes viis lohakil ratta minema.
06. novembril kell 16.45 sisenes narkomaani tunnustega
isik Ohtu tn.2 olevasse riietepoodi ja müüja palus G4S patrulli abi. Narkomaan lahkus koheselt, enne patrulli saabumist.
07. novembril kell 19.27 lärmas Raeapteegis lärmas purjus
35aastane naisterahvas. Üleantud politseile.
08. novembril kell 19.25 Keskväljak 13 ees 12aastane
alkoholijoobes (1,24 promilli)
nooruk. Üle antud politseile.
08. novembril kell 21.10 Keskväljak 15 juures olev jalakäijate liiklusmärk viltu.
09. novembril kell 01.05
- Haigla kõrval, autoremonditöökoja juures sõiduauto Opel
Astra, millel kaks klaasi puruks
pekstud. Teatatud ka politseile.
09. novembril kell 01.50
lamas Haapsalu mnt.31 juures
maas 25aastane alkoholijoobes
noormees. Üle antud politseile.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости
городского
правительства
Городское
правительство своим решением утвердило детальное планирование
участка по адресу ул.
Парги, 26. Познакомиться с планировкой
можно по адресу Кесквяльяк, 11 с 24 ноября по 8 декабря. Согласно
планировке
участок будет разделен
на два грунта, пригодных для строительства
частного жилого дома.
Городское правительство выдало следующие разрешения
•
на строительство уличного освещения на улице Пийри;
•
на строительство подстанции и кабельных линий на ул.
Пийри.
Выданы также разрешения на использование частных домов
по адресам Канарбику,
21, Барсбюттеля, 28/
Спорди 26, Хоммику, 1,
Барсбюттеля, 25. (стр.
4)
Это твой выбор
Уже в течение пяти
лет пятиклассники городских школ принимают участие в противонаркотическом
обучении «Это твой
выбор!» Обучение, запланированное
на
этот, год близится к завершению. Обучение
проходит в течение недели, каждый день по
два урока. В течение
этого времени обсуждаются
следующие
темы: табачные изделия, алкоголь, наркотики и отравляющие
вещества. Во время обучения используются
различные методы: обсуждение, игра, инсценировки,
просморт
фильмов и т.д. Один
день отводится на посещение полиции. (стр.
5)
Дом на углу улицы Яама и Хаапсалуского шоссе
Деревянное здание,
находящееся на углу
ул. Яама и Хаапсалуского шоссе, уже много
лет привлекает вниманием горожан своим
ветхим видом. Эксперт
по вопросам строительства лишь подтвердил, что здание
находится просто в

плачевном состоянии.
В принципе, укрепление покосившихся стен
и реновация возможны, но требуют вложения больших средств,
поэтому целесообразнее было бы его снести
и построить на этом
месте новое здание.
Тем более что оно не
представляет архитектурной ценности. Дом
принадлежит городской баптистской общине, у которой нет
средств на его ремонт.
(стр. 3)
Новости полиции
В течение недели в
Кейла было зарегистрировано 44 происшествия, из которых 14
связаны с нарушениями правил дорожного
движения. Также было
зарегистрировано
6
случаев употребления
алкоголя в общественных местах, два человека были доставлены
в полицейский участок. Зафиксированы
2 случая курения несовершеннолетних. Произошла одна авария –
на
территории
автостоянки
возле
магазина«Рыыму».
Здесь имеет смысл напомнить всем жителям
города, что около магазина продолжаются
строительные работы,
поэтому места на стоянке недостаточно. За
последнее время в полицию поступило несколько сигналов от
горожан, которые сообщают о стоящих перед домами старых машинах, уже давно не
используемых по назначению. (стр. 4)
Приглашение на
курсы
Центр предпринимательства и развития
Харьюского уезда приглашает всех интересующихся данной темой на двухдневные
курсы «Как правильно
организовать
присмотр за детьми». Курсы сотоятся 27-28 ноября 2008 года с 10.00
до 16.30 в Доме Братства черноголовых по
адресу ул. Пикк, 26.
Стоимость курсов –
340 крон. Просьба зарегистрироваться до
20 ноября либо телефону 6566 641, либо по
адресу
juta@hedc.ee.
(стр. 5)
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Keila koolides viidi läbi uimastikoolitus
Juba viiendat aastat
viiakse Keila koolide 5. klassides läbi
uimastiennetuskoolitust “See on Sinu
valik”.
maret pärnamets
KOOLITUSE LÄBIVIIJA

Selleaastane koolitus on
jõudnud lõpusirgele. Põhjalikum artikkel projektist ilmus
aasta tagasi (vt: Keila Leht 16.
november 2007), kuid teen
ka siinkohal väikese ülevaate
meie ettevõtmistest.
Elulisi näiteid toovad ka lapsed ise
Koolitus kestab nädal aega, iga
päev kaks koolitundi. Nädala
jooksul käsitletakse mitmeid
teemasid: tubakatooted, alkohol, narkootikumid ja toksilised ained.
Õppimine toimub läbi arutelude, mängude, iseseisvate
töölehtede lahendamise, näitemängude tegemise ja film(ide) vaatamise. Ühel päeval
nädalas külastab lapsi ka politsei. Oluliseks peame kohtumist lapsevanematega, et anda
ülevaade nädalast ka neile.
Kahjuks on vanemate osavõtt
alati väga napp.
Arutelude käigus jagavad
koolitajad uimastitest elulisi
näiteid, kuid päris tihti räägivad ka lapsed ise, mis toimub

Foto: mart lillesiim

suhteliselt populaarseks muutunud ka alkoholivaba õlu või
siider. Maitsega harjutamine
seegi.
Pidu saab pidada ka mõnuaineteta
Klasside vaimsus, kus oleme
koolitust läbi viinud, on olnud
väga erinev. Vahel on tunne, et
ennetustöö tegemine on viimasele piirile jäetud ja see, mida
meie teeme, on ehk lapsik.
Sel korral tundus aga koolitus
õigel kohal olevat. Hea oli ka

tõdeda, et vähemalt arutelude
ja tööde käigus lapsed oskavad
ja julgevad “ei” öelda ning ei
arva, et purjus olekus on nad
lahedad või näivad suurtena.
Samuti osatakse helistada hädaabi numbrile 112 ja teatakse, et purjus inimene, kellel on
paha olla, tuleb külili asendisse seada ja teda jälgida, mitte
üksi jätta.
Ja pidu saab edukalt pidada
ka ilma mõnuaineteta. Seda
kinnitas ka viimati noorte enda
korraldatud metal kontsert

Keila Avatud Noortekeskuses.
Turvamehed kiitsid peo lõppedes publikut, kes oli kaine ja
viisakas.
Mõnuaineid proovivad oma
elus ilmselt enamik inimesi. Kas ja kuidas sellega edasi
minnakse, sõltub kindlasti
inimesest endast ja tema teadlikkusest. Ja seda teadlikkust
ning eeskuju on võimalus jagada igaühel – lapsevanemal, õel,
vennal, õpetajal ja kodanikul
tänaval.

UUDIS

Noored valivad ametit populaarsuse järgi
Eelmisel nädalal
toimus Keila kultuurikeskuses esmaskordselt karjäärivalikuseminar Lääne
– Harju noortele.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Seminari korraldaja Tiina
Sinijärve sõnul võib päeva lugeda kordaläinuks: „Kultuurikeskuse saal oli sõna otseses
mõttes puupüsti täis. Kohal
oli pea 300 inimest.“
Kuigi seminaril osalenute
arv oli suur, siis Tiina Sinijärve
sõnul oli seminaril viibinutest
umbes 2/3 asjast tõsiselt huvitatud.
Suuremaks
probleemiks
karjäärivalikul on Sinijärve sõnul see, et noored ei tea täpselt, mida võiks edasi õppida
ja sageli see ei huvitagi neid.
Noored ka ei tunne end väga
hästi ega oska hinnata, millised on nende tugevad küljed ja
millised erialad isiksuseomadustega rohkem sobivad. Tiina Sinijärv: „Kiputakse valima

elukutseid, mis on hetkel populaarsed ja ei teata, millistel
erialadel on rohkem tulevikku.
Valikutel on tihti määrav just
palganumber, mitte see, kas
amet sobib ja meeldib.“
Keila gümnaasiumi õpetaja
psühholoog Heli Israeli sõnul
kipuvad noored valikuid tegema mitte võimete, vaid populaarsuse järgi. See aga ei käi
mitte üksi Keila, vaid enamiku
noorte kohta.
Õigete valikute tegemisel
aitab noori kool. Keila noortekeskuses tegutseb alates selle
aasta aprillist lisaks veel Lääne
– Harju karjäärivaliku nõustamiskeskus. Tiina Sinijärv:
„Kindlasti ei suuda see kogu
Lääne- Harju vajadusi piisavalt rahuldada. Olen kindel,
et kõik koolid peaks ise ka
rohkem tegelema noortele
karjääriplaneerimise õpetamisega.“
Keila
gümnaasiumis on karjäärivaliku programm olemas 9.
klassidele. Programm sisaldab
psühholoogilisi ja kutsevaliku
teste, lisaks toimuvad vestlused sobiva suuna leidmiseks.

Lühidalt
Keila Algkool paistis
Harjumaa koolide kirjandusviktoriinil silma

nendeealistega. Näiteks toodi
sel korral välja, et tuntakse ka
3. klassi lapsi, kes suitsetavad,
ning et vahepeal oli osade laste seas “trendikas” nuusutada
tulemasina gaasi ja olla sellest
pilves.
Võin küll paljude lapsevanemate
südamerahustuseks
öelda, et see ei ole laste seas
valdav, kuigi tõsiasi iseenesest
on olemas.
Ka siider on alkohol
Küsime alati lastelt, kui paljud
neist on proovinud suitsu või
alkoholi.
Kui veel neli aastat tagasi mõni üksik käe tõstis, siis
nüüd teeb seda vähemalt pool
klassi, tavaliselt aga enamus
õpilastest. Paljud vastavad,
et vanemad andsid proovida.
Alkohoolsetest jookidest on
proovitud eelkõige siidrit, gini
või õlut. Õlu on õpilaste arvates halb jook, kuid siider päris
hea – magus nagu limonaad.
Meie kui koolitajate arvates
on see Eestis suur ohumärk.
Õlu on meeste jook ja viski
ning muu seesugune kraam
keskealiste või vanade inimeste jook, siidrite ja muude alkoholikokteilide reklaam on aga
puhtalt noortele suunatud,.
Aga ka siider on alkohol ning
tavaliselt avab tee kangemate
jookide maailma. Nii nagu kanep on narkootikumide “pioneer”, vesipiip eelneb suitsetamisele jne. Noorte seas on

5

11.klassi õpilastel
on
valikainena
ka r j ä ä r i v a l i k .
Lisaks külastavad õpilased igal aastal Teeviita.
Keskkooli
l õ p u klassile
eraldi
programm i
ei

ole.
Heli
Israel:
„Minu helge soov on

olnud juba aastaid, et nii 9. ja
11. klassile oleks tunniplaanis
ette nähtud karjäärivalikukursus, kasvõi kümmekond
tundi. Palju asju
saaks selgitada
grupis,
teha rühmatöid,
suunata vajalikesse infokanalitesse.
Loodetavasti
saab see kunagi
teoks.“
Kuna noortekeskus alles alustas karjäärinõustamisega,
siis infotoa külastajate
rohkusega väga kiidelda ei saa. Tiina Sinijärv
siiski tõdeb, et aina enam
astuvad infotoa uksest sisse noortekeskuse külastajad
ja on ka spetsaalselt nõustamisele tuldud. „Praegune
tegevus on rohkem suunatud
koolidele ja meie poolt pakutavate teabe- ja nõustamisteenuste info viimiseni noortele.
Side Lääne- Harju koolidega
on hea, koostöö sujub.“

7. novembril panid kolm Keila Algkooli õplast proovile oma
kirjandusalased
teadmised.
Tulemused olid head, 3 a klassi õplane Kätlin Nõgu sai oma
võistkonnaga III koha.
Jüri Gümnaasiumis toimunud viktoriinil osalesid Keila
Algkooli kolm õpilast: Kätlin
Nõgu, Karl Reimand ja Krete
Berol. Kõik kolm väikest kirjandushuvilist õpivad Keila Algkooli kolmandates klassides.
Viktoriinil jaotati lapsed
segavõistkondadesse,
mis
koosnesid erinevate koolide
õpilastest. Kokku osales viktoriinil 12 meeskonda. Küsimused
puudutasid peamiselt lastekirjandust ning lastekirjanike elulugusid. Viktoriin kestis kokku
kolm tundi.
Lastega kaasas käinud õpetaja Ebelii Barndõki sõnul olid
Keila Algkooli lapsed väga tublid ja pidasid pikale teadmisteproovile ning võistluspingele
hästi vastu. Viktoriinile pääsesid
möödunud aastal Keila Algkooli
teiste klasside vahel toimunud
kirjandusalaste teadmiste viktoriinil kõige edukamalt osalenud lapsed.
Keila Hariduse Sihtasutus

Kuidas alustada lapsehoiuga?
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus kutsub Harjumaa
ja Tallinna kodanikeühendusi,
ettevõtjaid ja muidu huvilisi
osalema 2-päevasel koolitusel
„Kuidas alustada lapsehoiuga?“.
Koolitusel käsitletakse lapsehoiu aktuaalseid teemasid
teemasid: erinevad lapsehoiu
vormid ja lapsehoiuteenus;
milline juriidiline vorm valida
teenuse pakkumiseks; seadusandlusest tulenevad nõuded ja
tingimused teenuse pakkumiseks; teenuse rahastamine ja
võimalused teenuse arendamiseks jm.
Koolituse viivad läbi Kaire
Kukk, Eda Sikk ja teised koolitajad Eesti Lapsehoidjate Kutseliidust. Lisaks jagavad on praktilisi kogemusi lastehoid Naljatilk,
lasteaed-pereklubi Väike Päike
ning Hiirekese Mängutoa loojad ja esindajad.
Koolitus toimub 27.-28. novembril 2008 kell 10.00-16.30
Mustpeade Maja (Pikk tn. 26,
Tallinn). Osavõtutasu on 340
krooni. Registreeruda saab
koolitusele kuni 20.novembrini
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses telefonil 6566 641
või e-mailil juta@hedc.ee.
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I adventi tähistatakse ka sel
aastal
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

Rasmus Kaljujärv filmis “Mina olin siin”

foto: amrion production

kino

“Mina olin siin” – Kinobuss

I adventi tähistatakse Keila
linnas traditsiooniliste üritustega.
Päev algab kell 10.30 koguperefilmiga „Jõulugu“ Keila
Kultuurikeskuses. Advendilaat
avatakse kell 11.00 ja see kestab kuni kella 16.00-ni. Kuuse
all on avatud Jõuluvana postkast, taas toimub ka Piparkoogivõistlus, kus kõikidel väikestel ja suurtel küpsetajatel on
võimalus tuua Keila Kultuurikeskusesse kõige isuäratavam
PIPARKOOK. Esinevad tantsulapsed.
Kell 15.00 kuulutavad Keila linnapea hr. Tanel Mõistus ja
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja Marek Roots välja jõulurahu ja toimub traditsiooniline trepikontsert. Esinevad
Keila poistekoor, Keila Muusikakooli lastekoor, Keila Gümnaasiumi noortekoor, segakoor

„Keila” , segakoor “Miikael” ja
Keila Linna Orkester.

Üritustest lähemalt järgmise nädala Keila Lehes.

KINO
Osades: Rasmus Kaljujärv, Hele Kõre, Tambet Tuisk, Margus
Prangel, Lembit Ulfsak, Marilyn Jurman jpt.

SISUTUTVUSTUS
AMRION PRODUCTION

Rassil, 17- aastasel Eesti
äärelinnas üksi elaval eliitkooli õpilasel on paar unistust.
Unistus Perest ja Armastusest ja…ent söögiraha nimel
nõustub ta müüma narkot ja
see tõmbab ta sündmustesse, mida Rass ei suuda enam
kontrollida.
Arest on võib-olla tema ainus võimalus elule, millest ta
salaja unistab.
Film põhineb Sass Henno
romaanil “Mina olin siin. Esimene arest”.

Rezissöör: René Vilbre
Adaptsioon ja käsikiri: Ilmar Raag
Produtsendid: Riina Sildos, Aleksi Bardy
Operaator: Mait Mäekivi
Heliloojad: Jimi Tenor, Rainer Jancis
Kunstnik: Jaagup Roomet
Kostüümikunstnik: Anu Lensment
Heli: Olger Bernadt, Horret Kuus
Monteerija: Joona Louhivuori
Tootjad: Amrion Production, Helsinki-filmi Oy
Filmi näeb Keila kultuurikeskuses 19.novembril kell 16.15
Pilet: 40.-

Korvpall
2.novembril toimunud Keila korvpalli MV mängude tulemused
Skorpion		
Glamox			
Royal Ehitus		
Juurviljapõrgu		
Saue			

-

Harju Elekter 		
Honda/Speed 		
Padise Vald		
Mõigu 			
LHSK			

83 : 68
91 : 66
91 : 43
20 : 0
88 : 49

MEESTE KORVPALL - Keila Liiga
Pühapäeval 16. novembril Keila Tervisekeskuses.
12.00		
13.30		
15.00		
16.30		
18.00		

Skorpion		
Harju Elekter		
ROYAL EHITUS		
Mõigu			
LHSK			

-

Saue
Juurviljapõrgu
HONDA/Speed
Glamox
Padise Vald

Sünnipäev! Kõik tooted -10 % -30 % -50 %

Jõululugu
SISUTUTVUSTUS
JOULUTARINA.FI

Kas olete kunagi mõelnud
kuidas, Jõuluvanast Jõuluvana
sai? See on seni avaldamata
lugu Jõuluvana elust.
Hoolimata perekondlikust
tragöödiast ja raskest elust
kasvas seal, kaugel Põhjamaal,
hingematva maastiku taustal,
üks suur ja puhas süda, täis
armastust kogu maailma laste
vastu.
Kaugel Lapimaa külas kaotab noor Nikolas õnnetul kombel oma pere ja kasvab üles
külaelanike hoole all. Igal aastal, jõuluõhtul, kolib Nikolas
järgmise pere juurde. Tänutäheks hakkab Nikolas tegema
mänguasju pere lastele – lahkumiskingiks. Aastate möödudes koguneb kasuperesid
aina rohkem ja rohkem ning
õige pea on jõuluhommikul
kingitused iga maja ukse taga.
Kui küla tabab ikaldusaasta, ei
jää külaelanikel muud üle kui
saata Nikolas kaugele metsa,
erakust puusepa Iisaki juurde
õpipoisiks. Iisaki karmi õpetuse all saab
Nikolasest osav puusepp,
ta võib nüüd valmistada veelgi
paremaid kingitusi ja töötada
aina kiiremini. Samuti hakkab
ta kandma punast kostüümi
ja kasutama põhjapõtrade abi
kinkide kohaleviimisel.
Aastad mööduvad. Nikolas
on nüüd juba väga vana mees.
Jõulukingitraditsiooni ähvardab oht igaveseks hääbuda, kui
just imet ei juhtu.

Kaader filmist

foto: snapperf ilms.com

Osades: Hannu-Pekka Björkman; Otto Gustavsson; Kari Väänänen; Minna Haapkylä; Mikko Leppilampi
Rezisöör: Juha Wuolijoki
Stsenaarium: Marko Leino, Operaator: Mika Orasmaa F.S.C,
Lavastaja: Okku Rahikainen
Filmi levitaja: Estinfilm
Film on dubleeritud eesti keelde!
Soome / 2008 / Filmi kestvus 80 minutit
Kodulehekülg: http://joulutarina.fi/
PILET: 40.-

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile (1919-2006) pühendatud näitus.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9
Tel: 6781668
FOTONÄITUS „AVALIKULT
ISIKLIK – MÕTE JA MÕJUTUS“
4.-28.november
Fotograafid: Laura Toots, Helina Kõrm ja Kairi Leetus
Avatud tööpäeviti kell 15.0020.00
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„TALUPERENAINE“ JA „MARET“ JUHISTEGA JÕULUPÜHADEKS
5.november – 11.jaanuar
Meenutusi jõuludeks valmistumisest ja kodu kaunistamisest
20. sajandi esimesel poolel
ning soovitusi tolleaegsetelt
kodukultuuri ajakirjadelt.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn 9
Tel: 6781668

teater
“DZINNIMÄNG” - SUVETEATER
19.november kell 19:00 Pilet:
110.- / 90.Lisaetendus 23.november kell
17.00
Humoorikas lugu üksindusest,
üksteise mõistmisest, inimlikkusest ja teineteise leidmisest.
Osades: Luule Komissarov ja
Feliks Kark
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
HAJAMEELSED & SEKELDUSED KOSILASTEGA
22. november kell 16.00 Pilet
kohapeal 50.Kernu Rahvamaja näitetrupi
esituses
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9, Tel: 6781668

kontsert
INSENERIDE MEESKOORI
KONTSERT
14.november kell 19.00 Tasuta
Koor on asutatud 1987. aastal.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
ADVENDIKONTSERT - OLAV
EHALA LOOMINGUT JA TEISI
TUNTUD MELOODIAID
30.november kell 17:00 pilet:
90.-/110.Olav Ehala loomingut ja teisi
tuntud meloodiaid esitavad
Olav Ehala, Lembit Saarsalu ja
Kristi Roosmaa.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kino
“MINA OLIN SIIN”
Kinobuss
19.november kell 16:15 Pilet:
40.- Film põhineb Sass Henno
romaanil “Mina olin siin. Esimene arest”.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„JÕULULUGU”
Kinobuss (koguperefilm)
30.november kell 10:30 Pilet:
40.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12,
tel: 6045045

loeng
LOENG “TITA KASVAB SÜLES”
14.november kell 10.00 Tasu 25
kr perele
Nipid ja põhimõtted lapse
kandmiseks süles, kandelinas,
kõhukotis.
Räägib ja juhendab Katrin Suik
Hiirekese Mängutoas
(Haapsalu mnt 31).
LOENG „PILDIMAAILM MEIS
JA MEIE ÜMBER EHK TARBIJAST LOOJAKS“
21.november kell 18.00 – 20.00
Lektor Külli Volmer. Vajalik
eelnev registreerimine.
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73

muud üritused
VANADE RIIETE VAHETUSLAAT
16. november kell 10.00-12.00
Võimalik vahetada või ära
anda riideid
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9,
Tel 678 1668
“AJARÄNNAK KIVIAEGA PAAPUA HÕIMUDEL KÜLAS”
19.novembril kell 13.00
Reiisisellide klubi
Eksootilise reisi muljeid jagab
Inna Lai.
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
TAIMESEADE
21.novembril kell 13.45
Seekord on teemaks
mälestus(leina)kimp. Kaasa
elupuu või kuuse oksad.
Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
KUNSTILIS-PRAKTILINE
TÖÖTUBA: „KUJUTLUSJÕUDUDE TOETAMINE EURÜTMIAS“
21.november kell 20.00-21.00
Juhendab Ingrid Liivand. Vajalik eelnev regitreerimine.
Keila kultuurikeskus
Haridus- ja Kultuuriselts Läte

KERAAMIKA TÖÖTUBA
„JÕULUTASSI MEISTERDAMINE“
9. ja 23. novembril kell 12.0014.00. Osalustasu 200 krooni.
Esimesel kohtumisel saab savist tassi valmis voolida, teisel
korral toimub valmistatud tassi
katmine värviliste glasuuridega. Tassi tegemist juhendab
Kätlin Janson
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9,
Tel 678 1668

Palju õnne!
Sündinud
03.11.2008 Pärt Paalaroos
Avaldame sügavat kaastunnet
Siiras kaastunne

GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi algusega
kell 10.00
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
21.nov ja 5.dets.
Keila sotsiaalkeskus, Keskväljak
17, Tel: 6791 570, Tel. 51 93 66
73

ABIKAASA

Frida,Elle,Monika,

Ensto Ensek

Maime,Airi,Sigrit,Aune,
Piret,Veera.

Kuulutused
Töö
Keila algkooli söökla pakub
tööd pagar – kondiitrile. Tel:
678 1006
Tulen koristan Teie kodu,
maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel
55 99 23 01, 688 9723

TEENUS
Kas otsid oma kodule
ostjat? Kutsu meid appi! ERI
Kinnisvara 15 aastat turul!
Mario Teller, mario@eri.ee. M:
+372 517 1118.

HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31
www.hiirekese.ee

Kõik elektritööd! Elektrikilbi
ehitus, põrandakütte paigaldus, projekteerimine ja palju
muud. Töö kiire ja kvaliteetne.
Soodsad hinnad!! Helistage
julgelt tel: 53 961 468 Muutke
oma kodu turvaliseks!

Adventkoguduse piiblitund
15.november kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
15.november kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5,
Tel: 56 56 21 31

surma puhul.

surma puhul.

Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448

27.pühapäev pärast nelipüha
16.november kell 11.00
Isadepäeva jumalateenistus
armulauaga
Keila Miikaeli kogudus

Tiit Ervaldi
Veevi,Malle,Inna,Galina,

HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus

Evele abikaasa

Eve Ervaldile kalli

MAASTIKUMÄNG „KADRIPÄEVA KAKERDUS“
26.novembril kell 11.00
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
Tel: 6791 570
KEILA PIPARKOOK 2008
30.november kell 10.00 – 13.00
Valitakse kõige isuäratavam
piparkook.
Keila kultuurikeskus
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Korterite ja eramute remondi- ja sisetööd (sh krohvija maalritööd). Tel: 50 37 609

Kaminamees paigaldab
südamikega kaminaid.Näidised
vahur.fotopic.net.Tel.51970570.

maja on renoveeritud 2006,
soojustatud 15cm villaga ja
kaetud marmorociga. Toimiv
KÜ. Trepikoda remonditud.
Korteris plastikaknad, radiaatorid, vee- ja kanalisatsioonitorud vahetatud. Tubades on
kilp-, köögis laminaatparkett
ja koridoris parketimustriga
klinkerplaat. Köögis on rõdu
ja Hansperdi eritellimusel
valmistatud lauaga köögimööbel jääb sisse. Lambid, rulood,
pesumasin ja külmkapp jäävad
korterisse. Hea soe keskküttega korter maja keskel.
Majas on kooldustasu 10.-rm.
Signalisatsioon. Kaabel TV. Kelder ja maja ees personaalne
parkimiskoht. Otse omanikult.
Korter on sissekolimiseks vaba.
Tule vaatama ja saame kokkuleppele. Tel: 56 628 428
Müüa 1-toaline korter Keilas
Kruusa 15, esimesel korrusel.
Internet, panipaik, turvauks,
trepikoda lukus, pesumasin,
külmkapp, boiler, mööbli
võimalus, vann, keskküte,
kaabeltelevisioon. Üldpind 31.6
m², hind 540 000 kr. Kiire!
Tel. 58143555, e-post sekretar.
nasska@hotmail.com.
Müüa ühetoaline korter
Vasara tänav 6, 2/5. Hind: 650
000.- .Tel: 566 19 511

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter 52.9
m2 Keilas Pae tn 4,3/5 H:890
000 eek. Keila kesklinnas asuv

MÜÜK
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.

SAT-TV
ANTENNIKESKUS
MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 150 krooni

Jaama 13, Keila
6781899, 55684433

vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW (E-R 8.00-17.00).
Ahju- ja kaminapuud!
Müüa kuivad kaminapuud
(lepp, sanglepp 40 cm ) 60 l
võrkkotis. Hind 45 krooni kott
(765 kr/m3). Hind kehtib 30-50
koti puhul. Üle 50 kotti hind
40 krooni kott (680 kr/m3).
Kohaletoomine Keilas ja Keila
ümbruses 200 krooni. Tel.
56211200

MUU
AS KeVa autokoolis, Ülejõe
tee 2, Keila, B-, C- ja CE-kat
autojuhikursused. Info ja reg.
tel. 6791 473

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. Ootame
kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti
lugejate kirju aktuaalsetel teemadel.Kirjad
on oodatud samuti
aadressil leht@keila.
ee või telefonil 6588
569
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Plastikaknad

Müüa

1-toaline korter Keilas, Niidu tn-l.
Korter renoveeritud, avatud köök,
köögimööbel koos tehnikaga,
elutoamööbel. Pakettaknad.
Üldpind: 32.1 m², korrus: 3/3,
hind: 460 000 kr

Katrin Tutti GSM 524 7652

tootmine, müük,
paigaldus

KAPITAALNE PAKKUMINE
LÜKANDUSTEGA KAPILE

ad

d hinn

a
Soods

Tutvumine kohapeal

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 15.00-18.00
L
10.00-14.00

Müüa

eramaja Keila linna südames.
Hoov haljastatud, maja remonditud. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon. Ahju- ja elektriküte. Maja
all madal täiskelder. Üldpind:
115.6 m², krunt: 1062 m²,
hind: 2 200 000 kr.

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

Uuenenud on teksade
valik Mustangilt

Katrin Tutti GSM 524 7652

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

595.-/695.- EEK

Müüa

maja Keila linnas. Korralik kivimaja,
kivivooder ja kivikatus. Tsentraalne
vesi ja kanalisatsioon. Ilus asukoht. Üldpind: 156.7 m², krunt:
1275 m², tube: 4, hind: 2 500 000
kr. TEE OMA PAKKUMINE!

Katrin Tutti GSM 524 7652

Selveri eripakkumised Partnerkaardi omanikele kehtivad Keila Selveris 20.11 - 03.12.2008

KeluilbalaShkeelstiver
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Спецпредложения Selver для владельцев карт Partner действительны в Keila Selver с 20.11 по 03.12.2008
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Keila Selver palub
linnarahvast oma avamisele
neljapäeval, 20.11 kell 14.00!

Karastusjook Traditsiooniline
limonaad, 0,5 L
(9,00/L)
tavahind 7,30
+ 0,50 pant

4

50

-38%

Pant 0,50 kr

Estover Eesti Juust,
200 g, viilutatud
(99,50/kg)

Rakvere LK Seapraad
kamaraga, kondita, kg

tavahind 28,90 kr

-25%

50 krooni!

vaid

tavahind 55,00 kr

39

19

90

tavahind 79,00 kr

-31%

Нарезанный
сыр “Eesti”

Tallegg Jahutatud
kanakintsud, kg

Partnerkaart
3. detsembrini

8

90

Tere Piim
2,5%, 1,5 L
(7,67/L)

Молоко

Piiri tn 12, Keila

34

-28%

90

-31%

Сметана

11

saavad kingituseks 100 g
paki Luxus kohvi

tavahind 12,90 kr

tavahind 48,90 kr

Кофе

50

2000 esimest klienti

Valio Alma Hapukoor
20%, 500 g
(17,80/kg)

Прохладительный напиток

tavahind 15,50 kr
Esinevad tähtsad
tegelased – näiteks
Selveri Tibu!
Lapsed saavad
südamest lustida!
Rõõmustavad
pakkumised
Partnerkaardiga!

Luxus Kohv
Black Gold,
500 g
(69,80/kg)

90

Охлажденные куриные
окорочка

-27%

-31%

64

90

-17%

Свиное жаркое с кожей

Olivia Werol
Taimeõli Olivia,
100% rapsiõli, 1 L
tavahind 31,90 kr

21

90

Рапсовое масло

-49%

Exido ALU
Kohvimasin,
900 W, 1,4 L
tavahind 549,00

279

00

Кофеварка

