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Nädal Lõppes, teine algas

Noorte seas levib komme hingata
sisse välgumihkli gaasi

Ka jalakäija on
inimene
Pühapäev. Otsisin teed ühest Keila linna otsast
teise, täpsemalt algkooli juurest muuseumi juurde.
Lumi Paldiski maanteega piirneval kõnniteel oli
vähemalt põlvini, tänavaid ääristasid hanged ja
tuul loopis lund silma. Paar tundi hiljem, tagasiteel,
oli linn samasugune, vaid lumi oli veel sügavam,
hanged kõnniteedel kõrgemad (mingi sahk ju siiski
sõitis) ning tuul sel korral vastu.
Veel esmaspäeval oli ainuke puhas kõnnitee
kesklinnas see, mis jääb postkontori ning linnavalitsuse ette. Kolmapäeval oli osal kõnniteedest võimalik liigelda, kuid sõidutee ületamiseks tuli esmalt
ronida üle lumemägede.
Lumi tuli ootamatult ja lund tuli palju. Kahtlemata on sõidutee sõidetavus oluline, juba sellepärast,
et operatiivteenistus abivajajateni jõuaks. Lisaks
äratab sõiduteel hanges kinni olev auto rohkem
tähelepanu kui kõnniteel ukerdav jalakäija.
Siiski ei saa ainuke liikumisviis linnas olla auto,
ka suure lume korral. Tõsi, vastavalt linna heakorraeeskirjale peab oma krundiga piirneva kõnnitee
puhastamise eest hoolitsema maaomanik. Siiski
oleks arvatavasti mõttekam, kui peamised kõnniteed puhastaks linn. Esiteks on siiski linna ülesanne
tagada see, et inimesed liikuda saaksid. Teiseks on
sel moel kergem vältida olukorda, kus teed puhastav sahk lükkab lume kõnniteele, kust siis maaomanik selle jälle ära lükkama peab. Ja üle tee võiks
jalakäija ka saada.

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

Erinevate sõltuvusainete
tarbimine on ühe enam hakanud levima alaealiste seas.
Sõltuvusained jagunevad neljaks: alkohoolsed joogid (viin,
vein, õlu, brändi, rumm, siider
jne); tubakatooted (sigarett,
sigar, sigarello, mokatubakas, vesipiip, nuusktubakas);
narkootilised ained (amfetamiin, kanepitooted, opiaadid, kokaiin, ecstasy jne) ja
toksilised ained (välgumihkli
gaas, bensiin, värv, lahustid,
kummiliim jne). Suitsetamise
ja alkoholi proovimist alustatakse juba algklasside lõpus.
Paari aasta pärast, kui mitte
varem, lisanduvad narkootilised ja toksilised ained.
Seekord peatuksime ühel
vähem tuntud ainel: välgumihkligaasil. See aine on
paari aasta jooksul saanud
suurimaks mureks Keila
linna tänavail, sest lapsed
vanuses 11-15 aastat tarbivad
seda üha enam. Välgumihkli
gaasi ei ole alaealisel raske
poest kätte saada, sest antud
ainet pole keelatud alaealisele
müüa. Siiski ei ole see aine
sissehingamisel kaugeltki
ohutu.
Butaani ehk välgumihkligaasi sissehingamisel võib
tekkida narkoositaoline
seisund, uimasus, koordinatsioonihäired ja lämbumistunne ning südame rütmihäired.
Butaan kahjustab suurel
määral aju närvirakke ning
on seega väga ohtlik kogu
inimorganismile. Närvirakku-

de hävinemine toob kaasa aju
töö järkjärgulise lakkamise.
Mürgi toime sõltub paljudest
teguritest: organismi iseärasustest ja inimese üldisest
vastupanuvõimest. Lähiminevikust on ka üks kohutav
surmajuhtum 30. septembril
2007.a. Kohilas, kus 13aastase
poisi äkksurma põhjuseks sai
korduv välgumihkligaasi sissehingamine.
Kaubandusettevõtetel, kes
müüvad välgumihkleid ja välgumihkligaasi täiteballoone,
palume tõsiselt
läbi mõelda
iga

palume ettevõtetel kaaluda
hoolikalt, kas müüa antud
gaasi ilmselgelt alaealistele
lastele või mitte. Ettevõtete
müügiotsusest sõltub paljude
alaealiste edasine elu.
Lastevanematel soovitame
kontrollida, mis on lapsel
taskus, varrukas jne. Samuti
tuleks jälgida lapse käitumise
muutumist, õppimisedukuse
ja huvide järsku muutust.
Leides välgumihkli või ballooni, oleks soovitav pidada
lapsega tõsine ja selgitav
vestlus, vajadusel korduvalt,
et last teavitada aine ohtlikkusest. Lapsevanema ja
lapse usalduslik suhe on
väga vajalik antud
probleemi ärahoidmiseks.
Kindlasti ei

tohiks last füüsiliselt või
vaimselt karistada.
Kui on kahtlus, et Teie
laps tarbib välgumihkligaasi ning on alust arvata, et
mingil põhjusel laps jätkab või
tarbib gaasi ka vaatamata Teie
kasvatuslikule mõjule, siis
võib pöörduda kas Tallinna
Lastehaigla sõltuvushäirete
osakonda, Keila linna konstaablijaoskonda või Keila
Sotsiaalkeskuse lastekaitse
poole.
Kristi Zibo
Lastekaitsespetsialist
Eva Alliksoo
Noorsoopolitseinik

üksik
müügifakt.
Ükskõik,
mis põhjused
alaealised toovad
antud toote ostmiseks,
ostavad nad seda enamasti
„kaifi“ saamise eesmärgil.
See on lastele üliohtlik ja võib
olla surmav. Seoses sellega

Nädal piltides

Kesknoored piketeerisid koolide üleandmise
vastu

Keila nädalaleht

Foto:märt lillesiim

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

Keila linna selle aasta jõulukuusk
vastutav väljaandja:
doris matteus

Fotod:märt lillesiim

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Töövarjupäev lõppes linnapea kabinetis
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

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

uudis

Keila jäi lumekoristusega jänni

Nädalavahetusel
Eestimaad tabanud
lumetorm jõudis
Keilasse hoolimata varem antud
tormihoiatusest
ootamatult – veel
kolmapäeval olid
nii sõidu- kui kõnniteed osaliselt läbimatud või raskesti
läbitavad.

Linnavolikogu soovib lõpetada lepingu
tänavate hooldajaga
Keila Linnavolikogu tegi oma teisipäevasel istungil linnavolikogu esimehe Andrus Loogi ettepanekul linnavalitsusele ülesandeks uurida võimalusi lepingu lõpetamiseks AS-iga Jaakson
& KO, kes peaks hoolitsema linna tänavatelt lume koristamise
eest. Lisaks anti linnavalitsusele ülesanne valmistada ette uus
riigihange teede-tänavate hooldamiseks. Ülesande andis volikogu üksmeelselt.

Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog:

DORIS@KEILA.EE

Jaama tänava ristmik
ASi Jaakson & KO juhataja
Urmas Teeorg: “Raske oli nädala algus kogu eestis, lumi
tuli märjalt ja suures koguses
ning sõideti teedele kinni. Keila linnas teostab töid ASi Jaakson & KO alltöövõtja AS Keva.
Tulnud on palju kaebusi, samuti on juttu olnud Keila abilinnapeaga. Allöövõtja tegevusega me päris rahul ei ole.
Võimekus peaks olemas olema, ka tehnikat on piisavalt,
millegipärast aga ei saanud
tööd tehtud. Analüüsime toimunut järgmisel nädalal.“
ASi Keva juhataja Rein Siimu sõnul oli tegemist valearvestusega: „Jäime sinisilmselt
uskuma ilmajaama. Lootsime

FotoD: märt lillesiim

ennetada paksu lumekihi tekkimist. Lund tuli aga väga palju. Kuna meil kahte koosseisu
juhte ei ole, siis mehed ei jõudnud puhkuseta töötada ja lumi
sõideti kinni.“
Hetkel pööratakse põhitähelepanu linna kiirele puhtakssaamisele. Enno Fels: „Tänavad tuleb puhtaks teha ja
hädaldamiseks aega ei ole. Kui
kõige kiirem töö mööda saab,
siis kindlasti saame täiendavalt kokku ja räägime läbi tehtud vead, et need edaspidi ei
korduks.“
Linnapea Tanel Mõistuse
sõnul esitab linn lepingupartnerile kindlasti protesti ning
nõuab ka leppetrahvi.

Lühidalt
IRL Keila osakonna juhiks valiti Ilona Laido

kommentaar

doris matteus
Linnakodanikud on pahased ning ka linnavalitsus möönab, et lumekoristus oli kehvasti
korraldatud.
Keila
abilinnapea Enno Fels: „Olukord on, nagu ta on. Põhiprobleem seisneb selles, et lumi oli
lisaks rohkusele ka märg ja
tihe. Tekkis olukord, kus kasutusel olevad kummiteraga sahad hakkasid lund kinni rullima. Selleks, et saada teepõhi
puhtaks ning järje peale, oleks
pidanud kasutama raudteradega sahka.“ Nädala alguses leitud lisatehnika olukorda enam
ei päästnud.
Linnal on sõlmitud teedetänavate korrashoiuks leping
AS Jaakson ja KOga. Leping
hõlmab nii suvist kui talvist
teehoidu.
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Keila tänavate lumest koristamisega ei saa viimase lumesaju
valguses kohe üldse rahul olla.
Kui 40 tundi peale lumesaju lõppu on endiselt lahti lükkamata
lasteaedade juurdepääsuteed ja koolide parklad, rääkimata linna peamagistraalide äärsetest kõnniteedest, siis tegelikult oleme oma otsuste langetamisega jäänud lubamatult hiljaks. Kindlasti ei saa olla vabanduseks, et Tallinnas on veel hullem. Võin
tuua võrdluseks selle, et Kohtla-Järvel olid esmaspäeva hommikul nii kõnni- kui autoteed kõik puhtad.
Linnal on leping firmaga Jaakson & KO ja kui lepingupartner
ei suuda täita oma kohustusi ning linnaametnikud peavad hakkama otsima tuttavaid sahamehi, siis arvatavasti tuleb leida
muu lahendus.
Eriti stalinistlik oli näha esmaspäeva hommikul kell 6 ainsat
sahaga varustatud traktorit lükkamas lahti linnavalitsuse esist
parklat. Sellest tuleneb ka teine ettepanek tulevasse uude lepingusse – linnavalitsuse parkla on linnas viimane objekt, mis puhastatakse. Siis on nii linnakodanikel kui linnavalitsuse töötajatel
hea ülevaade lumetõrje hetkeolukorrast.
Arvatavasti peame üle vaatama ka linna heakorraeeskirja,
mis paneb maaomanikele kohustuse kõnniteede puhastamiseks. Kindlasti ei ole sellise lume korral mõeldav, et maaomanik,
kes maksab linnale maamaksu, peab korduvalt puhastama kõnniteed sinna saha poolt lükatud lumest.
Valitseva erakonna piirkonnajuhina pean vabandama kõigi
linnakodanike ees. Tegemist on meie halvasti tehtud tööga.

uudis

20. novembril valiti Isamaa
ja Res Publica Liidu Keila linna
osakonna uueks juhiks Ilona
Laido. Juhatuses jätkavad lisaks esimehele Robert Helde,
Meelis Aab, Meelis Zujev ja
Aarne Juhanson.
Laido sõnul seisab Keila
osakonnal ees töörohke ja vastutusrikas aasta.
Ta lisas, et Keilas on jätkuvalt suurimaks mureküsimuseks munitsipaalkooli sulgemine, mis on pannud kahtluse alla
tasuta koolihariduse andmise
tulevikus.
Laido on arvamusel, et täna
kellelegi näpuga näitamine ja
paljas süüdistuste pildumine
inimeste muret ei vähenda ja
probleeme ei lahenda. Lapsed
ja lapsevanemad tahavad eelkõige kindlust, et Keilas oleks
ka aastate pärast tasuta kvaliteetne haridus garanteeritud.
Selle nimel kavatseb IRL tööd
teha. Haridusega seonduv saab
olema kindlasti uue juhatuse
üks prioriteete.
Lisaks sellele kavatseb osakond aktiivselt toetada erakonna kandidaate Euroopa
Parlamendi valimistel. Samuti
loodatekase head tulemust
järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel.
Andres Kaarmann
IRL Harju piirkonna arendusjuht

Keila linn on kaetud vee- ja kanalisatsioonivõrguga
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Üheksa aastaga on Keila
linn saanud vee- ja kanalisatsioonivõrgu, mis katab kogu
tiheasustusega piirkonna ning
on kättesaadav 99,9% linna
elanikkonnast. Kolmapäeval,
26. novembril panid viimasele
kaevule luugi peale keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, AS
Keila Vesi juhataja Veiko Kaufmann, Keila linnapea Tanel
Mõistus ja AS Vensen tegevjuht Riho Sokko.
1999. aastal alanud projekti
käigus on Keilas rajatud ligi 20

km veetorustikke, 19 km kanalisatsioonitorustikke, loodud
veeühendus 828 ja kanalisatsioonivõrguga ühendus 847
majale, rajatud uus reoveepuhasti ja veetöötlusjaam. Enne
projekti alustamist olid vee- ja
kanalisatsioonitrassid
vaid
suurelamute- ja tööstusaladel,
eramupiirkondade kaevud olid
peamiselt nõukogude armee
tegevuse tõttu reostatud. Täna
puudub võrkudega ühinemise
võimalus vaid paarikümnel
hõreasustuspiirkonnas asuval
majapidamisel ehk ligikaudu
0,1% elanikkonnast.
AS Keila Vesi juhataja Veiko

Kaufmann ei pea tööd siiski
lõppenuks, sest nüüd vajavad
rekonstrueerimist korruselamute piirkonna trassid ning
ehitamist keskusest kaugemal
asuvad piirkonnad.
Kokku on alates 1999.aastast Keila veemajanduse korrastamiseks kulunud üle 120
miljoni krooni. Lisaks Keila
linnaeelarvele ning vee-ettevõttele endale on projekti finantseerinud Eesti riik (läbi
Riikliku Investeeringute Programmi), Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Liit
(PHARE abiprogramm), Taani
Kuningriik ja Soome Vabariik.

Kronoloogia

Asetati luuk viimasele kaevule

Foto: valdur vacht

1999.a.- Keila Lõunarajooni veeprojekt: rajati trassid 650 majapidamisele, 14,5 km uut veevarustuse torustikku ja 13,5 km
kanalisatsiooni torustikku. Maksumus 43,9 milj krooni.
2000.a. sadeveeprojekt ja kanalisatsiooni ülepumplad. Maksumus 6,7 milj krooni.
2000.a. uus reoveepuhasti. Maksumus 35,7 milj krooni.
2003.a. uus veetöötlusjaam.
Maksumus 4,5 milj krooni.
2007.-2008.a. Põhja- Keila veeprojekt: 4,8 km veetrasse 178
majapidamisele ja 5,5 km kanalisatsioonitorustikku 197 majapidamisele. Maksumus 29,2 milj
krooni.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

32.50
33.75kg.

11.01- 13.01

30.90
45.80kg.

13.90
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Keila Linnavalitsuses
Toetused
Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi ja noorsootöö toetust MTÜ-le Keila
Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus noorteürituse Rockipidu
2008 korraldamiseks.
Rockipidu toimub Keila
Gümnaasiumis 5. detsembril.
Tegemist on iga-aastase traditsioonilise üritusega, millest võ-

tavad osa nii õpilased kui õpetajad. Kordamööda astuvad
lavale staarid, kes jäljendavad
tantsides ja lauldes väljavalitud
muusikavideoid. Linnavalitsuselt saadi toetuseks 6000 krooni, mis on umbes kolmandik
ürituse tegelikust eelarvest.
Taotluse oli heaks kiitnud ka
kultuurikomisjon.

Konkurss
Linnavalitsus kuulutas
välja avaliku konkursi Keila
Ühisgümnaasiumi direktori
vabale ametikohale. Konkursil osalemiseks tuleb
hiljemalt 11. detsembriks
esitada Keila linnavalitsusele avaldus, elulookirjeldus
ja ametikohale esitatud
nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

Kandideerija peab vastama gümnaasiumi direktorile esitatavatele nõuetele, ta
peab oskama eesti keelt
kõrgtasemel, olema vastutustundlik, korrektne ja
täpne, omama analüüsi- ja
planeerimisvõimet, koostööoskust ja väga head
suhtlemisoskust.

Kasutusluba
Linnavalitsus väljastas
kasutusloa Juhan-Reinhold
Povelile Nurmenuku põiktänava ehitamisel. Ehitas
AS ASPI, omanikujäreleval-

vet tegi Juhan-Reinhold Povel. Praegu on tänav kaetud
freesasfaldiga. Omanikuga
on kokkuleppe, et kevadel
katab ta tänava asfaldiga.

Taksoveo kord
Keila linnavalitsus kehtestas Keila linna taksoveo
korra. Samaga kinnitati ka
taksojuhi teenindajakaardi

ja taksoteenust osutava sõiduki tunnuseks oleva sõidukikaardi vorm.
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Keila tellis linnu-uuringu
Keila linnavalitsus tellis
füüsilisest isikust ettevõtjalt
Eet Tuulelt uuringu linna ja lähiümbruse kajakapopulatsiooni suuruse, käitumise ja sellest
põhjustatud probleemide väljaselgitamiseks ning neile võimalike lahenduste pakkumise.
Uuringu viivad läbi Eesti
Ornitoloogiaühingu liikmed,
Tallinna ja Ämari lennuväljade
linnuprobleemidega tegelevad
Eet ja Aarne Tuule
Uuritakse kajakate käitumist erinevatel aastaaegadel ja
ilmastikuoludes, nende söögija pesitsuskohti. Vahearuandeid esitatakse kord kvartalis.
Lõpparuanne annab soovitused, milliseid meetmeid kasutada kajakapopulatsiooni vähendamiseks.
Kajakate
parved häirivad
Keila elanikke
juba aastaid.
Nad
reostavad hooneid ja
sõidukeid, ummistavad katuste äravoolusüsteeme.
Kui varem oli
Harju
KEK-i

tööstuskülas katuste puhastamine kajakajäätmetest pandud
ühe töötaja ülesandeks, siis
pärast linnugripiohu tekkimist
on püüdnud kajakaid peletada
spetsiaalsete paugutitega, mille mõju on siiski ajutine.
Reedel, 21.novembri ennelõunal, kui linnuuurijad Keilas
käisid, linnas kajakaid ei olnud
näha. Kuid samal ajal oli Karjaküla karusloomakasvatuses
neid tuhandeid. „Ainuüksi
pealiskaudse hinnangu järgi
võime oletada, et Keila kajakamure olulisim põhjus on just
Karjaküla kasvanduses – siin
näib kajakatele olevat tõeline
pidulaud,“ ütles Eet Tuule Karjakülas oma silmaga olukorda
aia tagant vaadates.

Keila Linnavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi Keila Ühisgümnaasiumi

DIREKTORI
vabale ametikohale.

Kandideerijatele esitatavad nõuded:
- vastavus gümnaasiumi direktorile haridusministri 26. augusti
2002 määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”
sätestatud nõuetele
- eesti keele oskus kõrgtasemel
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus
- analüüsi- ja planeerimisvõime
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus

Keila Linnavalitsuses
Linnavalitsuse tööajad muutuvad
Alates 1. detsembrist on
Keila linnavalitsuse infosaal
avatud tööpäevade hommikuti
alates kella 8.30-st. Linnavalitsuses algab tööpäev kell 8.30,
sooviga pakkuda linnaelanikele
paremat teenust oli infosaal
avatud kella 8-st, kuid seda või-

malust kasutati väga vähe.
Linnavalitsus on avatud esmaspäeviti kuni kella 18.30-ni,
teisipäevast kuni neljapäevani
kella 17-ni ning reedeti kuni
kella 15.30-ni. Linnavalitsus on
suletud puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
- avaldus
- elulookirjeldus
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. detsembriks 2008
Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608,
märgusõna “ konkurss”.
Lisainfo telefonil 67 90 713

Krimiuudised
Politsei

110

17.11-23.11.2008.a registreeriti Keila linnas kuriteosündmusi kokku 4.
17. novembril varastati
Pargi 2 asuvast Keila Algkoolist õpilasele kuuluv mobiiltelefon Sony Ericsson Z550i. Teo
toime pannud isik tuvastati
ning tema suhtes algatati kriminaalmenetlus.
Ajavahemikul
22.11
24.11.08 sõideti AS Keva valvega parklas otsa pargitud
politseivärvides sõiduautole
Nissan Primera, millega teki-

tati sõidukile kahjustusi. Isik,
kes avarii tekitas, lahkus sündmuskohalt. Kuna AS Keva siseparkla on kaamerate valve all,
siis palume isikul, kes avarii
tekitas, vabatahtlikult politseisse pöörduda ja oma süüd
tunnistada, mida siis võetakse
arvesse kui kergendavat asjaolu.
Ajavahemikul
17.11
23.11.2008 koostati väärteoprotokolle
ja
karistati
isikuid 27 korral. Liikluseeskirjade nõuete rikkumisi oli
14. Tabati 4 alkoholijoobes
sõiduauto juhti. Kahel korral
algatati juhtide suhtes krimi-

naalmenetlus, kuna juhid on
ka varasemalt toime pannud
mootorsõiduki juhtimise alkoholijoobes. Juhtimisõiguseta
juhte tabati 2, neist ühel korral
andis sõiduauto omanik sõiduki juhtimise üle alkoholijoobes
juhilubadeta isikule. Avalikus
kohas Alkoholiseaduse rikkujaid tabati 6 korral, kellest 1
oli alaealine. Alaealisi, kes tarbisid tubakatoodet tabati 11
korral. Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 20
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.

g4s
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19. novembril kell 18.55
- Vikerkaare lasteaias noorte
seltskond. Saadetud minema.
20. novembril kell 20.55 Keila haiglal Kruusa tn. poolt 1
aken lõhutud.
23.novembril kell 23.50
- Selveri juures Pae ja Piiri tn.
ristmikul liiklusmärgid viltu
kangutatud.
23. novembril kell 23.10 Kooli ehituse piirdeaed tormiga
pikali.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Зима пришла неожиданно
Городское правительство отправило занимающемуся уборкой городских
улиц
акционерному
обществу «Яаксон и Ко»
письмо, в котором выражает неудовлетворение состоянием городских
улиц
после
воскресного снегопада.
Несмотря на то, что погодные условия действительно были крайне сложными, и снега
выпало много, уборка
улиц осуществлялась
неудовлетворительно.
Поэтому ситуация на
дорогах еще в понедельник после обеда была
критической. (стр. 3)
Город полностью
подключен к водопроводной и канализационной системе
В течение 9 лет в городе постоянно проводились работы по прокладке водопровода и
канализации. В результате этого вся городская
территория подключена к общей водопроводной и канализационной системе. 26 ноября
в 14.00 планируется
торжественное закрытие проекта, в рамках
которого и осуществлялись строительные работы. К этому времени
приурочено
торжественное открытие реновированного Хаапсалуского шоссе. (стр. 3)
Время работы мэрии
Начиная с 1 декабря,
инфозал мэрии работает по новому расписанию. В рабочие дни – с
8.30. городское правительство по понедельникам работает с 8.30
до 18.30. Со вторника
до четверга – до 17.00, а
по пятницам – до 15.30.
(стр. 4)
Открытие «Сельвера»
20 ноября в четверг
открылся «Сельвер». В
торжественном открытии магазина участвовали представители городской и волостной
власти – мэр Кейла Танель Мыстус и старейшина Кейлаской волости Кадри Крейзман.
Торговая площадь нового магазина составляет 1500 квадратных ме-

тров,
покупателей
обслуживает 8 касс, всего работников в магазине 66. В этом же помещении
предлагаются
дополнительные услуги: солярий, ювелирный магазин, аптека,
сапожник, химчистка,
цветочный магазин и
др. Перед магазином
парковка на 117 мест.
(стр. 5)
Распространение
пагубной привычки
– вдыхание газа из
зажигалок
Большое количество
различного рода зависимостей, распространяющихся среди подростков,
вызывает
тревогу среди представителей правоохранительных органов. Все
вещества, вызывающие
зависимость,
можно
разделить на четыре
группы: алкогольные
напитки, табачные изделия, наркотические и
токсичные вещества. К
токсичным веществам
относятся бензин, газ
из зажигалок, краска,
растворитель, резиновый клей. Исследования показывают, что
алкоголь и табачные
изделия пробуют уже
ученики
начальных
классов, чуть позже, в
подростковом возрасте
появляется интерес к
токсичным веществам
и наркотикам. В этом
номере газеты подробно
рассматриваются
опасности, связанные с
вдыханием бутана –
газа, используемого в
зажигалках и, к сожалению, доступного для
подростков. (стр. 2)
Город заказал исследование, касающееся
проблемы
связанной с городскими птицами
Городское правительство заказало исследование, которое позволит решить проблемы,
связанные с городскими чайками. Исследование будут проводить
члены Эстонского орнитологического общества. Исследование проводится по этапам,
после каждого этапа в
мэрию представляется
промежуточный отчет.
В результате исследования должны быть выработаны методы, позволяющие
решить
проблему. (стр. 4)

Päevakorral
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Keila haridusel täitus 317 aastat
Sel nädalal tähistab Keila Algkool oma 30ndat ja Keila Gümnaasium kahte tähtpäeva: 317 aastat tagasi hakati Keilas lastele
haridust andma ning 141 aastat möödub
esimese valla kooli sünnist.
helin vaher
KEILA HARIDUSE SA

Tähtpäevade puhul toimusid mõlemas koolis aktused
ja meeles peeti ümmargusi
tööjuubeleid tähistavaid õpetajaid.
Teisipäeval, 25. novembril
Keila Gümnaasiumi sünnipäeva auks peetaval aktusel esines
kooli koor ning laulis 12. klassi õpilane Aila Savisaar.
Pikaajalise töötamise eest
Keila Gümnaasiumis anti teenetemärgid üle keemiaõpetajale Einard Mändlale ja vene
keele õpetajale Galina Žukovale. Mõlemad õpetajad on
gümnaasiumis töötanud 30

aastat. 10 aasta pikkuse staaži
eest said teenetemärgi matemaatikaõpetaja Maret Rinne ja
direktori kohusetäitja Marika
Ivandi.
Reedel, 28. novembril peetaval Keila Algkooli pidulikul
aktusel esinevad kontserdiga
algkooli lapsed ning tunnustatakse 20 aastat koolis klassiõpetajana töötanud Urve
Leomari. Piduliku sündmuse
puhul annab algkool välja oma
koostatud koduloo töövihiku.
Mõlema kooli traditsiooni
kohaselt kingib iga klass koolile ühe raamatu. Aastate jooksul sünnipäevadeks saadud
raamatuid hoitakse mõlema
kooli raamatukogudes.

ajalugu

Einard Mändlale omistati teenetemärk

Foto: karmo tihane

• Keila hariduselu alguseks
võib pidada aastat 1691, mil
esimene Keila köster-koolmeister Elias Packel hakkas
köstrimajas lastele kirjatarkust, katekismust ja kirikulaule õpetama.
• Aastal 1867 asutas Kustas
Ampel Valkse külla esimese
vallakooli.
• Keila Algkooli sünniaastaks peetakse aastat 1978,
mil Keila Algkool eraldus Keila I Keskkoolist ja asus tööle
iseseisva koolina.

UUDIS

Eesti Vabariigi
juubeliaasta
eesti muusikaga
Novembrikuu teisel
laupäeval toimus
Tabasalus traditsiooniline eesti
klaverimuusika
konkurss.
ADA KIISK / RIINE PAJUSAAR
KEILA MUUSIKAKOOL

A-Selveri tegevdirektor Iivi Saar, Keila linnapea Tanel Mõistus ja Keila
valllavanem Kadri Kreisman avavad Keila Selverit

Foto: märt lillesiim

UUDIS

Avati Keila Selver
Eelmisel nädalal
avas uksed Keila
Selver. Keila kauplus on Selveri keti
32.pood.
KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

“Selveri tulek Keilasse on
kauaoodatud sündmus,” lausus Keila linnapea Tanel Mõistus. “Keila Selveri tulekuga
suureneb Keila kaubanduses
konkurents, mistõttu kasvab
pakutavate teenuste kvaliteet
ning tarbijate valikuvõimalused muutuvad mitmekesisemaks. Keila jaoks on väga
oluline ka see, et uue kaupluse
avamisega luuakse mitmeid
uusi töökohti,” ütles Mõistus.
Keila Selveris saab tööd 66 ini-

mest.
Keila vallavanema Kadri
Kreismani sõnul on see positiivne, et suured poeketid on
hakanud kauplusi avama ka
väikelinnades. “Keila Selveri
avamise üle rõõmustavad lisaks Keila linnaelanikele ka
valla elanikud, kuna nagu enamus maapiirkondades, nii on
ka Keila vallas kaubandusteenus ebapiisav, mistõttu paljud elanikud on sunnitud oma
suuremad ostud linnas sooritama“.
Seda, et pood oli oodatud,
näitas ka suur külastajate arv.
Keila Selveri juhataja Pille Toovise sõnul olid esimesed lahtioleku päevad kui “ hullumaja“.
„Arvasime, et pood tõmbab
palju huvilisi, kuid selline rahvahulk tuli üllatusena, meeldiva üllatusena,“ lausus Toovis.

Kahjuks ei saadud läbi ka
ilma probleemideta. Nimelt
ei jõudnud poelettidele piim.
Pille Toovis: „Halva ilma tõttu
kahjuks ei jõudnud piimaauto
kohale ja seetõttu oli esimestel
päeval piimaletid tühjad. Siiski
loodame külastajate mõistvale
suhtumisele ja üritame anda
endast parima, et kliendid rahule jääksid.“
Lisaks Keila Selverile on
samas hoones ka hulgaliselt
erinevaid tooteid ja teenuseid
pakkuvaid rentnikke: solaarium, ilusalong, juveeliäri, lastekaupade pood, apteek, kingsepp, kodumasinate kauplus,
EMT esindus, lilleäri, kindlustus, keemiline puhastus, optikapood, postipakiautomaat
ning toitlustuskoht. Kaupluse
juurde on rajatud 117 parkimiskohta.

Kui siiani oli see Harjumaa
muusikakoolide üritus, siis
huvi taolise ettevõtmise vastu
oli nii suur, et seekord laienes
osavõtt Loode-Eesti muusikakoolidele. Seega suurenes ka
konkurents ning tõusis üldine
tase.
Õpilased esitasid kaks eesti helilooja pala, millest
ühe autor pidi olema
naishelilooja. Eriti
populaarseks osutus
meie kooli
õpetaja Riine
Pajusaare
looming. Žüriis
olid Ell Saviauk
Tallinna Muusikakeskkoolist ja Eve Pung
Nõmme Muusikakoolist. Keilast võttis konkursist osa 20
õpilast.
Esikoha saavutasid Roland
Teeäär ning Anneli Lebert (õp
Eva Teppo), teise koha Erik
Leping, Aivar Uuk (õp Pille
Parm) ja Karl Reimand (õp
Tiina Kalvet), kolmanda koha
Merily Oras, Kätriin Niinberg

(õp Ada Kiisk), Pia Pukkonen (õp Pille Metsson), Anett
Sibrits ning Merilin Laes (õp
Pille Parm). Kiituskirjaga autasustati järgmisi õpilasi: Agnes Kolga (õp. Eva Teppo),
Mariann Reinmann (õp. Tiina
Kalvet), Valeria Vassiljeva, Elise Johanna Raja, Triin Samuel
(õp. Ada Kiisk), Kärt Sikk (õp.
Pille Metsson) ning Ester Tähe
(õp. Riine Pajusaar).
Žürii andis välja ka konkursi
parima esineja tiitli ja selle sai
Anneli Lebert (õp.Eva Teppo).
15. novembril toimus teinegi tore sündmus, mis tõi kokku loomingu- ja improvisatsioonihuvilisi noori
üle kogu Eestimaa.
Juba 8. korda
leidis Lasnamäe
Muusikakoolis
aset
Omaloomingupäev, mis
seekord oli pühendatud Eesti
Vabariigi 90. aastapäevale. Improviseeriti rahvalaulu
teemadel ja kaunite Eestimaa loodust kujutavate fotode järgi. Keila Muusikakoolist osalesid loomingupäeval
Elizabeth Heinmäe ja Abella
Allik (mõlemad õpetaja Riine
Pajusaare klaveriklassist), kes
mängisid enda komponeeritud
klaveripalu ning osalesid ka
vaba improvisatsiooni voorus,
kus pälvisid eripreemia mänguvabaduse eest.
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Lühidalt
If Eesti Kindlustus avas
uue büroo Keilas
If Eesti Kindlustus avas neljapäeval, 20. novembril uue büroo Keila Selveris.
Uus Ifi büroo on Keilas esimene, Tallinnas ja Harjumaal
on If Eesti Kindlustusel kokku
15 bürood. “Olukorras, kus kahjujuhtumile eelneva olukorra
taastamine on kliendi jaoks
majanduslangusest
tulenevalt märgatavalt keerukamaks
muutunud, suureneb kindlustuse olulisus tarbija jaoks
veelgi. Läbi uute klienditeenindusbüroode oleme tulnud
klientide jaoks üha lähemale, et
leida üheskoos parim tee kliendi vara säilimiseks,” ütles If Eesti Kindlustuse arendusdirektor
Algis Suik.
Ifi büroost saavad kliendid
infot ja nõustamist erinevate
kindlustusliikide kohta, võimalik on osta nii kohustuslikku
liikluskindlustust, reisi-, kasko-,
eluasemekindlustust kui teisi
vabatahtliku varakindlustuse
liike. BNS

Miki Lasteaed osales
projektis „Nublu aitab“
Eestimaa rahval on oskus
elada aastaaegade vaheldumisega kooskõlas. Taas on
kätte jõudnud aeg, mil meie
taevalaotus muutub varakult
pimedaks ja inimesed tegutsevad rohkem toasoojas. Kahjuks
on see töine aeg meie tublile
päästekeskusele. Siiski leitakse
aega ka ennetustööks.
Teiste hulgas osales ka Miki
Lasteaed projektis „Nublu aitab“, mille raames tutvustatakse lastele olulisemaid tuleohutusalaseid teemasid.
Projekti viisid läbi päästjad,
kellel oli kaasas ennetuskohver
vajalike õppevahenditega. Räägiti tulekahju tekkepõhjustest,
tulega „ümberkäimisest“, suitsuanduri tööst ja asukohast,
evakuatsioonist ruumis (kodus ja lasteaias). Lapsed said
helistada näitlikult telefoniga
häirekeskusesse. Pooletunnine loeng lõppes evakuatsiooniga. Lapsed pidid 2 minutiga
olema riides ja lasteaia uksel
koos õpetajaga. Miki Lasteaia
õpetajad said taas tõdeda, et
ohuolukorras on lapsed üsna
mõistlikud ja suudavad evakuatsioonis rahulikuks jääda.
Avastamisrõõmu pakkus ka
Miki Lasteaia tänaval seisev tuletõrjeauto.
Mari – Liis Liivamägi
Miki Lasteaia õpetaja

6

Vaba aeg
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I ADVENT 30.novembril algab kell 10.30

Lühidalt

Kell 10.30 linastub Keila Kultuurikeskuses uus kogupereﬁlm “Jõulugu”

Keila sai jõulukuuse
linnaelaniku hoovilt

Advendilaat avatud 11.00-16.00

Selle aasta jõulupuu tuli
Keila linnast – Jõe tänavalt.
Muuseas, proua nimi, kelle
hoovilt linn jõulupuu sai, on
Kuusemäe.
Vaike Kuusemäe tuli Keilasse elama 50 aastat tagasi. Vastabiellunud naisena
kolis ta mehe vanemate
juurde, Jõe tänavale. Aia
nurgas kasvav kuusk oli siis
umbes poole maja kõrgune,
seega kuskil 60 aastat vana.
Vaike äi ja ämm olid maja
ehitamise ajal istutanud aia
äärde heki. Kuna aga istikuid
jäi puudu, otsustati aia nurka kasvama panna ka paar
kuusepuud. Suureks kasvas
neist vaid üks.
Puu mahavõtmisest on
juttu olnud mitmel korral,
kuid siiski on alati otsustatud
tal kasvada lasta. Ka nüüd
mõeldi, et maha võtmiseks
on veel vara, kuid nagu öeldakse, on iga kuuse unistus
kord saada jõulupuuks.
Peale jõuluaja lõppu saab
kuusk veel ühe väga tähtsa
ülesande, nimelt anda sooja
Keila kirikule.
30.novembril, Esimesel
advendil süütavad linnapea
Tanel Mõistus ja Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots Kultuurikeskuse
ees esimese advendiküünla,
millest võivad jõulutule koju
viia kõik soovijad.

Ringi liigub kaunis Jõuluingel, kes pakub lastele palju põnevat.
Kuuse all on avatud Jõuluvana postkast, kuhu iga laps saab oma salajased
soovid poetada.
Jõulumeeleolu loovad lastaed „Vikerkaar” väikesed tantsijad.
Keila Kultuurikeskuse I korruse fuajees on avatud Piparkoogivõistlus.
Avatud on Keila Lions klubi heategevustelk.
Harjumaa Muuseumi päkapikud õpetavad lapsi pilliroost jõulukroone valmistama.
Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu ja kuuma glögi ning teed.

Kell 15.00 Trepikontsert.Jõulurahu väljakuulutamine
Jõulurahu kuulutavad välja Keila linnapea hr. Tanel Mõistus ja EELK Keila
Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.
Esinevad Keila poistekoor, Keila Muusikakooli lastekoor, Keila Gümnaasiumi
noortekoor, segakoor „Keila” , segakoor “Miikael” ja Keila LinnaOrkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!

Kell 17.00 Advendikontsert Keila Kultuurikeskuses
Olav Ehala loomingut ja teisi tuntud meloodiaid esitavad Olav Ehala, Lembit
Saarsalu ja Kristi Roosmaa

Korvpall
MEESTE KORVPALL - Keila Liiga
30. novembril Keila Tervisekeskuses
12.00

Skorpion

-

Honda/Speed

13.30

LHSK

-

Harju E

15.00

Juurviljapõrgu

-

Saue

16.30

Royal Ehitus

-

Mõigu

18.00

Padise Vald

-

Glamox

noored

Keila saalihokipoisid
esinesid edukalt
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Keila Saalihoki Klubi meeskond esines väga edukalt Eesti
U17 karikavõistlustel, kus kaotas finaalmängus karistusvisetega Jõgeva Tähe meeskonnale
ja saavutas 11 võistkonna hulgas teise koha.
Reedel, 21. novembril toimusid Imaveres U17 Fatpipe Karikavõistlused poistele.
Osavõtjaid oli 11 võistkonda

üle Eesti. Finaalis kohtusid
Jõgeva SK Tähe ja Keila SHK.
Tasavägise finaali võitis pullititega Tähe võistkond 3:2 (normaalaeg 2:2). Parimateks mängijateks turniiril tunnistati:
parim väravavaht - Gerno
Rebane (SK Jõgeva Tähe)
parim kaitsja - Sander Kinks
(Jõgeva SK Tähe)
resultatiivseim mängija Rainer Komi (Keila SHK)
parim ründaja - Edward Ubaleht (Paide-Järva SHK)

foto:erakogu

JÕULUKUU PAKKUMISED
Keila Tervisekeskuses
Talvestart!
Kõik hinnad -10% kuni – 60 %
JÕULUKUU PAKKUMISED Keila Tervisekeskuses
TÄISKASVANUTELE – Ostes jõulukuu
jooksul 12 x majapileti, osalete loosimisel,
mille peaauhinnaks on Soolakambri kasutus
2-le inimesele 6 kuu kestel 1x nädalas
kuni 40 min.

LASTELE – Kogudes kokku jõulukuu
jooksul neli lapse- või perepiletit ujulasse ja täites
kupongi, osalete loosimises, mille peaauhinnaks
on Sünnipäeva pakett 2009.a. jooksul ( sisaldab ujula
pääset 15 lapsele + konverentsisaali kasutus 2 tundi).

* 12 x majapilet annab õiguse kahe kuu
kestel soodsamalt külastada ujulat ja/või
jõusaali kuni 12 korda

LOOSIMINE toimub 03.01. Info: tel. 6 737 637, tervisekeskus@keila.ee, www.keilasport.ee

PÜSIKORRALDUSE SÕLMIJATELE –
uuendades oma liikmelisust või liitudes
jõulukuu jooksul Keila Tervisekeskusega
ning sõlmides püsikorralduslepingu,
osalete loosimisel, mille peaauhinnaks on
Soolakambri kasutus 2-le 6 kuuks, 1x
nädalas , 40 min + jõusaali individuaalse
treeningkava koostamine.
*püsikorraldusleping on aastane või
pooleaastane püsikliendileping, mis annab
kindla kuumakse eest õiguse piiramatult
külastada ujulat, jõusaali või
aeroobikatreeninguid.

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
„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
“UUESTI UUS”
28. november – 5. jaanuar
Tekstiilikunstnik Ene Pars`i
näitus
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045
“MEIE KÜLA EIDED TULID
KEILASSE”
28. november – 5. jaanuar
Ave Nahkuri näitus
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045

teater
“MINU SÕBRATAR MAKSUAMET”
Vana-Baskini Teater
16. ja 17.detsember kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert
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
KEILA MUUSIKAKOOLI ADVENDIKONTSERT
12. detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
III ADVENDI KONTSERT
“NOORKUU”
21.detsember kell 19.00 Pilet:
125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kino
„JÕULULUGU”
Kinobuss (koguperefilm)
30.november kell 10:30 Pilet:

40.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

LOENG
“JONNIEALINE LAPS
KODUS”
28. november 10.00 Loengu
tasu 25 kr.
Räägime lapse arengust,
jonni tekkemehhanismidest
ning võimalustest jonnihooge
vältida.
Lektor: Siiri-Liisi Läänesaar.
Vajalik eelnev registreerumine: tel 58093596 või liisi@
hiirekese.ee
Hiirekese Mängutuba
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
“KODU TOETAB KOOLILAST”
5.detsember kell 18.00
Lektor Sulev Ojap
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73
„SÜÜBIME SUBKULTUURIDESSE“ FOLK
8.detsember kell 18.00
Kultuuri tutvustab ja muusikat
teeb Jaak Johanson
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28f Tel: 60 99089

muud üritused
KEILA AMS 51 AASTAPÄEV
29. november kell 13.00
Eelregistreerimisega
Keila aianduse ja mesinduse
selts
Ohtu tee 5
KEILA PIPARKOOK 2008
30.november kell 10.00 – 13.00
Valitakse kõige isuäratavam
piparkook.
Keila kultuurikeskus
KUNSTILIS-PRAKTILINE
TÖÖTUBA: „VORMIJOONISTUS“
5.detsember kell 20.00
Juhendab Ulvi Vahtre. Vajalik
eelnev regitreerimine.
Keila kultuurikeskus
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
TAASKASUTUSE MOETÖÖTUBA “SOODSALT MOODSAKS”
7. detsember kell 12.00-14.00
osalustasu on 50 krooni.
Antakse nõu, kuidas vanadest
riideesemetest uus, huvitav
ja kantav rõivas valmistada.
Töötuba juhendab moekunstnik Anu Hint.
Lisaks toimub vanade riiete
vahetuslaat kell 11.00 – 12.00.
Laadal on töötoas osalejatel
võimalik vahetada kappi kogunenud riideid, et neist uued
rõivad valmistada.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9
Tel: 6781668
VANAMÕISA JÕULUTURG

7.detsembril kell 12.00 – 17.00
Müügil käsitöö ning tervise-,
toidu- ja lastetooted
Toimuvad võistlused, mängud
õpitoad
Esineb rahvamuusika ansambel
Vanamõisa seltsimaja hoov
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
JÕULUPIDU
14.detsember kell 15:00
Kontsertosa sisustab külalissolist. Tantsu- ja meeleolumuusika meeldivalt bändilt. Jõulukohvilaud. Peoraha 50.- saab
maksta 8. ja 9. detsembril kella
12.00 – 14.00 kultuurikeskuses.
Keila kultuurikeskus

Sügav kaastunne
Tatjana Pšenitšnajale

EMA
surma puhul
PKC Eesti AS

Teatame kurbusega kalli ema ja
vanaema

Elfriede
Teinemaa

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

kogudus

Siiras kaastunne Reinule,
Riinale ja Rihole kalli ema

surmast.

Elfride
Teinemaa

Ärasaatmine toimub laupäeval
29.11.2008 Keila Baptistikoguduse majast (Haapsalu mnt 10a)
kell 12.00.

leinavad perekond Vilipus,

(sünd. Raag)
25.05.1930 - 24.11.2008

Lapsed peredega

kaotuse puhul.
Head armsat naabrinaist
Valli ja Aino.

Keila
Tervisekeskus
tänab

Südamlik kaastunne Reinule,
Riinale ja Rihole kalli ema

Elfride
Teinemaa

heasüdamlikku
klienti, kes kinkis
oma Piraaja kala meie

kaotuse puhul

ÜLELINNALINE EAKATE
JÕULUPIDU
22.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045

7

jõusaalis asuvasse

Küllike ja Toivo perega

akvaariumisse.

Kuulutused
KINNISVARA
Müüa garaaž Jõe tänaval,
21,2 m2. Hind: 45 000.-. Tel:
53488857

MÜÜK
Müüa küttepuud:segapuu
550.-ja kask 650.-ruum. Telefon 5093986, e-post:info@
krissut.ee.
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).

I.advendipüha
30.november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Esineb koguduse seenioride
koor
Keila Miikaeli kogudus

Raamatupidamisteenused
väikefirmadele, FIE, KÜ, MTÜ.
Tel: 50 488 22

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

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

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

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

TEENUS

Rae juuksur Keila Keskväljak
5 teatab: klientide soovil oleme
avatud E,R kell 10.00 – 19.00;
T,K,N kell 8.00 – 19.00 ja L kell
10.00 – 15.00.
Info tel: 56 68 56 17

Nüüdsest saab Keila Lehte tellida
väljapoole Keilat. Tellimussoov palume saata aadressile
leht@keila.ee

Tuba soodsalt soojaks

õhksoojuspumbaga

ARCTIC VERSION

Head pakkumised
koos paigaldusega
põranda ja seinamudelitele
Hekma Auto OÜ
Keila, Jaama 13
6781899, 55684433, 55684438

Uus ilusalong Keila Selveris
ootab Teid iga päev!
Palju soodsaid pakkumisi ja
erinevaid kingiideid!

Tule tutvuma!

E-R 10.00 - 20.00
L,P 10.00 - 19.00
Tel. 6 391 535, 5 262 839

www.vetiver.ee

KEILA RATTAPOE TALVEHOOAJA PAKKUMISED:

Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16

MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 150 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

Keila tervisekeskuses
tel: 6 737 666
email:
krp@keilarattapood.ee

•MURDMAASUUSKADE JA VARUSTUSE MÜÜK
(“MADSHUS” ja ”SALOMON”)
• MÄESUUSKADE JA LUMELAUA RENT
•SUUSKADE HOOLDUS
• LAI VALIK HEA HINNAGA KELKUSID
• SUUSAKOSTÜÜMID ALATES 1116.• MÜTSID, KINDAD
• SIGMA JA SUUNTO PULSIKELLAD
• SILVA SAMMULUGEJAD
NB! JALGRATTAD - 15% JA HOOLDUS - 30%
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Reklaam

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee
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GLASKEK

AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN

JÕULUKOLLEKTSIOON 2008
LAIAS VALIKUS PLUUSID, SEELIKUD,PÜKSID

KAPITAALNE PAKKUMINE
LÜKANDUSTEGA KAPILE
Tutvumine kohapeal

ERINEVAID TOOTEID
SUURTELE SUURUSTELE
KLIENDIKAARDI OMANIKELE
MITMEID SOODUSTUSI
UUED JALATSID ,KÄEKOTID
LÕHNAD, PESU, KINDAD
OLETE OODATUD!

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19, KEILA TEL.6747575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00
P-SULETUD

SUUR SOODUS
Aknad nüüd
soodsamalt kui eales −
PVC-aken
alates 289 kr,*

.
9
8
2

en
k
A

puitaken
alates 500 kr!*

tes
a
l
a

TULE JA UURI LÄHEMALT.
Garantii 5-kambrilistele
PVC-akendele 5 aastat.
Garantii puit- ja
puitalumiiniumakendele 2 aastat.

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

Kampaania kestab kuni 6.detsembrini 2008.a.ka.
Täpsemad tingimused www.glaskek.ee
* Näidispakkumise hind valgele mitteavatavale PVC- ja puitaknale mõõtudega 500x500 mm.

nad

ad hin
Soods

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

Tallinn:

GL ASKEK
Rapla:
Keila:

Peterburi tee 47
Sõpruse pst 237
Pae 80 (Exit Pro esindus)
Telliskivi 61
Tallinna mnt 16
Jaama 6

tasuta infonumber

