uudis

uudis

Ole oma kainuses
kindel

lk 2

uudis

Algkooli õpetajad koostasid
kodulootöövihiku

lk 3

Keila nädalaleht
Reede, 12.12.2008

Robert
Helde
tähistab
85. sünnipäeva

nr 46 (58)

lk 5

uudis
uudised

Noorte 3x3
meistrivõistlused
korvpallis
21.detsembril viiakse
tervisekeskuses läbi 3x3
meistrivõistlused korvpallis. Osalema on oodatud
kõik kuni 18.aastased
noored.

lk 7
uudis

Võistkondlikud
klaverimängud
Klaverikonkursilt “Võiskondlikud klaverimängud”
tuli Keila muusikakooli
võistkond tagasi esikohaga.

Talveks valmis?
lk
lk 32

lk 5

Foto: kadi kroon

uudis

uudis

Selgusid esimesed
Keila meistrid
ekstreemspordis
lk 6

Medalitesadu
ujumises
lk 6

2

Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Reede, 12.12.2008 • Nr 46 (58)

kasulik

Elu on halb

Ole oma kainuses kindel

Lugedes ajalehti ning internetifoorumeid, selgub, et elu
Eestis on täna nii halb, kui see pole kunagi olnud. Kõik on
halvasti – majandus langeb, ettevõtted lähevad pankrotti,
palka alandatakse, riik kiusab ega anna toetust, Selveris ei
ole pühapäeva õhtul piima ja Rõõmu Kaubamaja uus osa
ei ole piisavalt modernne. Parem oleks üldse siit ära kolida,
sest mujal on ikka rohi rohelisem.
Inimese mälu on ikka väga lühike. Õnneks on seda aga
võimalik parandada – veel on meie kõrval inimesed, kes
ei ole 18aastaselt Hummerit sünnipäevakingiks saanud ja
20aastaselt oma maja ostnud. Kelle olulisim valik ei olnud,
kas sõita puhkusele Egiptusesse või Türki, kas osta toitu
ühest poest või kahest.
Selle nädala lehes on laupäeval 85. juubelit tähistava
Robert Helde elulugu. Millised võimalused ja valikud olid
temal ning teistel temavanustel? Millised võimalused olid
tema vanematel?
Minu vanavanaisa tuli Vabadussõjast nii, et isegi püksid
olid kroonu omad. Minu vanaisa kündis 11aastaselt kogu
talu põllud, sest ta isa oli vangistatud. Teine vanaisa mäletab seniajani verelõhna Sinimägede lahingute ajast.
Tõsi, eks elu on täna teistsugune ning ehk ei ole õige
võrrelda tänapäeva sõjaajaga. Praegu töötuna ja samal
ajal suure laenukoormusega ei ole kerge elada. Kas aga
raskem kui kunagi varem?
Ei ole need praegused inimesed midagi nõrgemad kui
vanasti. Saadakse ka praegu raskustega hakkama. Kindlasti saadakse.

Sel nädalal viidi Keila
linnas läbi operatsioon „Keila lukku“, kus
kontrolliti kõiki linnast
väljuvaid juhtide alkoholijoovet. Kahe tunni
vältel peeti kinni 4 alkoholijoobes ja 7 alkoholi
tarbimise jääknähtudega juhti

DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

terviseinfo
Eesti politsei andmetel on
alkohol peamine liiklusõnnetuste põhjustaja. Joobes juhid põhjustavad Eestis aastas
keskmiselt 381 liiklusõnnetust, milles hukkub 64 ja saab
vigastada 524 inimest.
Enne rooli istumist ole kindel
Alkohoolsed joogid mõjutavad
inimese vere alkoholisisaldust erinevalt. See sõltub sinu
soost, kehakaalust, vanusest,
geneetilistest omadustest, joomise kiirusest ja sellest, kas sa
joomise ajal ka sööd. Naistel
on kehas vähem vett (ja rohkem rasva) kui meestel ning
seetõttu tekib naiste veres
sama alkoholikoguse joomisel
ka suurem alkoholisisaldus.
Kuidas mõõdetakse joomisel

alkoholi hulka?
Rahvusvaheliselt kasutatakse mõistet drink e alkoholi
ühik. Üheks dringiks loetakse
Eestis 10 g absoluutpiiritust,
mis tähendab, et 1 drink on
pool viinapitsi (20–25 ml),
pool kannu õlut (280 ml), 1
kl veini (120 ml). Dringi suurus oleneb alkoholi kangusest:
mida kangem on alkohol, seda
väiksem kogus moodustab ühe
dringi. Joodud drinkide arvu
saad teada, kui korrutad joogi
alkoholisisalduse mahuprotsendi joodud alkoholihulgaga

ja jagad selle 1000-ga.
Mitte miski ei kiirenda kainenemist.
Ainus ravim on aeg, sest maks
puhastab keha alkoholist ühtlase kiirusega 7-8 grammi
tunnis. Ei aita näiteks duši
alla minemine, musta kohvi
joomine ja füüsiline koormus.
Kainenemine toimub keskmiselt kiirusega 0,1 promilli ehk
1 drink tunnis. Alkoholisisaldust veres väljendatakse promillides. Sedagi saab valemi
abil välja arvutada:

Drinkide hulk x 10 jagatud
kehakaal(kg) x 0,65 naistel või
0,76 meestel
Joomine ja autojuhtimine ei
käi kokku.
Alkohol mõjub su ajule ja aeglustab reaktsioonikiirust juba
pärast esimest jooki. Tunne
oma piire ja kui välja lähete,
valige sõprade seast kaine autojuht või võtke takso. Eestis
kehtib autojuhtimisel vere alkoholisisalduse osas nn nulltolerants ehk veres võib olla 0
milligrammi alkoholi.

Nädal piltides

Keila Gümnaasiumi 52. lennu Rokipidu Foto: indrek puolokainen

Jaak Johansoni käisid Keila Noortekeskuses
vaatamas vaid üksikud inimesed

Keila nädalaleht

Fotod: kadi kroon

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

Bel Canto lapsed laulsid Keila Kultuurikeskuses
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: kadi kroon

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Kas nüüd on Keila talveks valmis?

Hiljuti Eestimaad
tabanud lumetorm
jõudis Keilasse
ootamatult – veel
mitu päeva pärast
saju vaibumist olid
nii sõidu- kui kõnniteed osaliselt läbimatud.

andrus loog,
keila linnavolikogu
esimees
Tahaks väga loota, et linnaga lepingulises suhtes olev
firma on edaspidi valmis
täitma oma kohustusi.
Vastasel juhul on volikogul
väga keeruline käituda. Kui
Jaakson ja Co ei suuda tule-

DORIS@KEILA.EE

Lumekoristustööd

vikus teenust osutada, siis ei
ole enam probleemiks mitte
konkreetse firma, vaid linnavalitsuse suutlikus. Linnavalitus on võtnud praegusel
juhul väga suure vastutuse ja
loodetavasti on linnavalitsuse
liikmetel juba ka lumelabidad
ostetud. Ei linnakodanikku
ega linnavalitsust peaks
huvitama see, millised sahad
on kuskil kasutusel, kas tööl
on Peeter või Jaan. Linnakodanikku huvitab see, et linn
oleks puhas ja linnas oleks
võimalik liigelda nii jalgsi kui
autoga. On ju linnakodanik
oma tulumaksu näol teenuse
eest juba tasu maksnud.

FotoD: märt lillesiim

enno fels,
keila abilinnapea
Tänavapuhastusfirmalt AS
Jaakson & KO nõuti selgitusi
seoses halva tööde organi-

seerimisega lumetõrjel Keila
linnas.
Küsimus oli lõplikult arutlusel
Keila linnavalitsuse istungil
4. detsembril. Istungil osales
selgitustega AS Jaakson&
KO juhataja hr Urmas Teeorg.
ASi Jaakson & KO juht
tunnistas, et probleemid
tekkisid seoses alltöövõtja
(AS Keva) poolse tööde
puuduliku korraldamisega.
Alltöövõtja ei osanud õigesti
hinnata vajalikke tegevusi

sellistes keerulistes ilmaoludes ega küsinud koheselt ka
abi. Urmas Teeorg vabandas
ettevõtte nimel Keila elanike
ees.
Linnavalitsuse liikmete
küsimustele vastates esitas
Urmas Teeorg selge tehniliste ja organisatsiooniliste abinõude kava tööde jätkamisel.
Ta kinnitas, et vigadest tehti
vajalikud järeldused ning
tullakse toime edasise puhastuslepingu täitmisega.

Kuna praegune riigihanke
leping lõpeb 2009. aasta septembris, uue hanke läbiviimine talvel ei pruugi aga kiiret
ning sealjuures paremat
tulemust anda, siis otsustas
linnavalitsus lepingut jätkata.
Küll esitas linnavalitsus lepingupartnerile rea nõudeid:
leppetrahvi tasumine summas 50 000 krooni,
lisaks linnapoolselt tellitud
tehnika eest tasumine.

Keila algkool koostas koduloo töövihiku
DORIS@KEILA.EE

Mõte panna kokku oma koduloo töövihik tiksus Keila
algkooli õpetajate peas juba
mitu aastat, valmis sai töövahend lõpuks sel sügisel, kooli
juubeliks. Keila Algkooli 30.
sünnipäeval tutvustati uut koduloo töövihikut, mille koostasid algkooli õpetajad oma
õpilaste tarvis.
Koduloo pisiku tõi Keila
algkooli majja 90-ndate aastate alguses kooli tollane direktor Sirje Raagmets. Tema mõtted kodust ning koduloost
tundusid õpetajatele väga lihtsad ja loogilised ning võeti kiiresti omaks. Järnevate aastate
jooksul on koduloo integreeritus algkooli õppekavasse leid-

Kogunesid koolide nõukogud
Eelmisel nädalal toimusid
Keila Algkooli ning Keila Gümnaasiumi nõukogude esimesed
koosolekud, kus tutvustati hetkeseisu koolides ning lepiti kokku töökorras.
Keila Gümnaasiumi nõukogu esimeheks valiti pikaaegne gümnaasiumi hoolekogu
esimees Priit Karjus. Nõukogu
aseesimees on Marika Ivandi.
Keila Algkooli nõukogu esimees
on Asko Talu, aseesimehed Riina Kink ning River Tomera.
Koolide 25liikmelised nõukogud koosnevad kooli jaoks
erinevate sidusrühmade liikmetest.

kommentaar

uudis

doris matteus

Lühidalt

kommentaar

doris matteus

Linnakodanikud olid pahased ning ka linnavalitsus möönis, et lumekoristus oli kehvasti korraldatud.
Oma novembrikuu istungil
tegi Keila Linnavolikogu tegi
istungil 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.
Tali on alles ees. Millisele
otsusele jõudis Keila linnavalitsus, olles ära kuulanud lepingupartneri selgitused ning
kaalunud võimalusi ning vajadust lepingu lõpetamiseks?
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nud väga erinevaid väljundeid:
on koostatud koduloo ainekavasid, alates 1995. aastast peetakse igal aastal kodulookonverentse, tunniplaanis on lastel
rahvatants ning koorilaul, esimeses kooliastmes ka õppeaine nimega kodulugu. Algkooli
direktori Riina Kink’i sõnul
tundus oma töövihiku koostamine loogilise jätkuna.
Riina Kink: „Alguses tekkis
üsna palju küsimusi: mis,
mida, kuidas, kui palju jne.
Polnud ju varem sellist vihikut
meie linnas tehtud. Soovisime,
et meie lapsed õpiksid tundma, hindama ja armastama
oma kodu, oma kooli, oma kodulinna. Meie elu püsiväärtused saavad oma tähenduse eeskätt kodust ja kodu ümbrusest,
sageli üsna väikestest pisiasja-

dest. Kooli ülesandeks on aidata kodul neid püsiväärtusi
kujundada. Oleme väga uhked
ja õnnelikud oma vihiku üle
ning arvame, et seal leidub huvitavat lugemist kõigile, nii
suurele kui väiksele.“
Vihik on suunatud I-VI kl
õpilastele. Töövihikus on lehed jaotatud klassiti ning vastavalt õppekavale ka teemadena lahti kirjutatud.
Suuri teemasid on viis: kooli teema (Keila koolide alguslugu, algkool praegu, sümboolika jne), kodulinn Keila (minu
kodu, vanemate töökohad, linna ajalugu, linna valitsemine
jne), Keila loodus (jõgi, pargid,
paemurd, turbaraba jne), mälestusmärgid (kirikuaia rõngasristid, memento jne), Keila
kihelkonnast, vallast pärit le-

Vastvalminud töövihik
gendid, liisusalmid, muistendid, rahvamängud.
Raamatu koostasid Keila
Algkooli õpetajad Riina Kink,

Foto: kadi kroon

Elle Amor, Kersti Mellik, Helge Üprus, Urve Leomar, Elle
Mähhar, Reet Pudan, Leelo
Tamkivi ning Imbi Kromanov.

Keila Algkoolis on käimas
magus jõulunädal
Selleks, et ärgitada lastes
isetegemise rõõmu ja oskust
seda rõõmu ka teistele pakkuda, on terve jõulueelse nädala
jooksul toimunud üritused, kus
on müüdud omavalmistatud
maiustusi ja pereliikmete abiga
valminud jõulukaunistusi.
Kolmapäeval toimunud Päkadiskol, kõlas tantsuks jõulumuusika ja piparkoogipaarist
sai osta laste endi poolt valmistatud piparkooke.
Reedel toimus jõululaat, kus
iga laps sai müüa omavalmistatud jõuluteemalisi asju.
Müügil olid linikud, pärjad,
küünlad ja muud jõuluteemalised kaunistused. Müügist
saadud tulu läks lastele kulude
katteks.
Jõululaadal on olnud tavaks
koguda loomade varjupaiga
jaoks raha, mille eest ostetakse
loomadele toitu ja muud vajalikku. Kõik vajalik viiakse järgmisel õppeveerandil üheskoos
varjupaika.
Terve järgmise nädala jooksul toimuvad algkoolis klasside
jõulupeod
lapsevanematele.
Jõulupidudel esinevad lapsed
etendustega, kontsertidega ja
ka jõuluvana on lubanud igale
jõulupeole jõuda.
Jõulunädal lõpeb 19. detsembril Keila Miikaeli kirikus
kontsertiga, kus esinevad koorid, plokkflöödi ansambel ja
solist, ning lauldakse kogu kooliperega ühiseid jõululaule.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

28.50

60.-kg

11.01- 13.01

31.90kg

16.90
54.-kg

4

Uudised

Reede, 12.12.2008 • Nr 46 (58)

venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses

Keila Linnavolikogus

Ehitusload

Käib konkurss kaunima jõuluilu leidmiseks

Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
•
Fenceprojekt OÜ-le
üksikelamu püstitamiseks
Nurmenuku tn 8 asuval
kinnistul.
Ehitusprojekti
koostas Fenceprojekt OÜ.
•
OÜ Jaotusvõrgule
komplektalajaama HEKA
1VM paigaldamiseks Tööstuse tn 12 kinnistule ja 10
kV kaabelliinide ehitamiseks Tööstuse tänava maaalal. Ehitusprojekt koostas
Elpec AS. Alajaama paigaldamiseks Tööstuse tn 12
kinnistule on kinnistu omaniku ja OÜ Jaotusvõrgu vahel sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise leping.
•
AS KH EnergiaKonsult-ile komplektalajaa-

ma HEKA 2SB paigaldamiseks Jõe tn 57b kinnistule
(Huntaugu alajaama asendamiseks) ning 10 kV ja 0,4
kV kaabelliinide ehitamiseks Jõe tänava maa-alal.
Ehitusprojekt koostas AS
KH Energia Konsult. Alajaama paigaldamiseks Jõe
tn 57b kinnistule on kinnistu omaniku Harko Keila OÜ
poolt antud kirjalik nõusolek.
•
AS Keva-le remonditöökoja
laiendamiseks
Ülejõe tee 2 kinnistul. Juurdeehitus ehitatakse teraskonstruktsioonis kaarhallina,
mis
seotakse
olemasoleva osaga . Ehitusprojekti koostas Paalaroos
Projekt OÜ.

Kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
•
Marek Aigrole üksikelamu püstitamisel Raba
tn 31 asuval kinnistul.

•
OÜ Viandeele remonditöökoja rekonstrueerimisel 6 korteriga elamuks
Jõe tn 59 asuval kinnistul.

Novembris sündis
Harjumaal 154 last
2008. aasta novembrikuus
registreeriti Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna
andmetel 154 lapse sünd.
Poisse sündis 90 ja tütarlapsi 64. Ühte perre
sündidisid kaksikvennad.
Esmasündinuid oli 67,
teisi lapsi 58, kolmandaid
18, neljandaid 6, viiendaid 3, seitsmandaid
ning kaheksandaid
üks.

Surmaakte koostati kokku
55, mehi suri 30 ja naisi 25.
Lahkunute keskmine vanus oli
74 aastat. Mehed elasid
keskmiselt 69 ja naised
79 aastaseks. Kohtuotsusega
tunnistati
üks isik surnuks.
Registreeriti 8 ja
lahutati 3 abielu.
Nimemuutmisavaldusi rahuldati üks.

Keila linnavalitsus ootab
kuni 15. detsembrini linlaste
vihjeid kaunite jõulukaunistuste kohta.
Hindamisele lähevad avalikku linnaruumi eksponeeritud
vaateaknad, hoonete ja kinnistute valgusdekoratsioonid ja
muud temaatilised kujundused
neljas erinevas kategoorias:
vaateaknad, ettevõtted ja asu-

tused, elamud, lasteaiad ja koolid.
Komisjon esitab konkursitulemused ja ettepanekud võitjate tunnustamiseks Keila linnavalitsusele 16.detsembriks.
Kaunistustest ootab linnavalitsus vihjeid e-kirja teel aadressil inge.angerjas@keila.ee
või telefonil 679 0700.

Avalik arutelu
Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse muudetud detailplaneeringu avalik arutelu toimub esmaspäeval, 29.12.2008
kell 16.00 Keila Linnavalitsuse

saalis.
Jõe 57b kinnistu ja selle lähiümbruse muudetud detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 18.11 – 01.12.2008.

teade
Keila Linnavolikogu 51. istung
toimub teisipäeval, 16. detsembril 2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Volikogu määruse eelnõu- Keila linna 2008. aasta
eelarve muutmine
3. Volikogu otsuse eelnõueelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
4. Volikogu määruse eelnõu- Keila linna 2009. aasta
eelarve kinnitamineII
lugemine
5. Volikogu määruse eelnõuKeila linna põhimääruse
muutmine- II lugemine
6. Volikogu määruse eelnõu- täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra

muutmine- II lugemine
7. Volikogu määruse eelnõutäiendavate sotsiaaltoetuste
määrade kehtestamine
8. Volikogu otsuse eelnõuKeskpargi munitsipaalomandisse taotlemine
9. Volikogu otsuse eelnõuHeina 6 enampakkumise
nurjunuks tunnistamine
10. Volikogu otsuse eelnõuPõllu tn 1a-421 eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine
11. Volikogu otsuse eelnõuLinnavalitsuse volitamine
linna ühtse asjaajamiskorra
kehtestamiseks
12. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised

Nädal politseis: läbiv teema oli alkohol

madis melzar

KEILA KONSTAABLIJAOSKONNA JUHT

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 47 sündmust, millest 19 olid Liikluseeskirja rikkumised. Kahjuks oli
nende hulgas ka üks alkoholijoobes sõidukijuht ja 4 juhiloata isikut. Paljusid Keila linna
elanikke on juba hoiatatud tee
ületamise eest vales kohas,
mõtlen siin eelkõige HaapsaluJaama tänava risti. Põhjendused on erinevad, paljud neist
on ära toodud ka Keila kodulehe foorumis, kuid käesoleval
ajal on liikluskorraldus seal
ristmikul selline ja tuleb seega
järgida kehtivaid liiklusmärke ja

teekattemärgistusi.
Registreeriti 8 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 3 isikut toimetati politseiosakonda kainenema, sest
nad olid ohtlikud iseendale või
kaasinimestele. Kahe joobes
inimese puhul otsustas politsei
nad koju toimetada ning alustas ka nende suhtes väärteomenetlust.
Tuletan Teile meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, on keelatud.
Samuti palun inimestel koheselt helistada telefonil 110, kui
Te märkate linnas magavat või
tasakaalu kaotavat alkoholijoobes isikut, sest ilmad pole enam
soojad ja maas lamav inimene
võib kergesti alajahtuda.
Möödunud nädalal tabati

Keila linnas ka kolm alaealist,
kes suitsetasid linnatänaval.
Nendega tegeleb noorsookonstaabel.
Rõõm on tõdeda, et nädala
jooksul ei teatatud politseile
ühestki kuriteost.
8.detsembri varahommikul
korraldas Keila konstaablijaoskond Keila linnas politseioperatsiooni „Kõik puhuvad“, mille käigus panime Keila linna
lukku. Kes tahtis Keila linnast
autoga väljuda, kohtas oma
teel politseinikku. Osales üle 30
politseiniku kogu Lääne-Harju
politseiosakonnast ning meid
abistasid ka piirivalvurid. Kokku
tabasime 4 joobes juhti ja 7 alkoholi tarvitamise tunnustega
juhti.
Arvestasime operatsiooni
läbiviimisel ka hommikuse tipptunniga, kuid meie eesmärk
polnud inimesi kiusata ega takistada nende tööleminekut
või neile meelehärmi tekitada.

Siinjuures vabandan kõigi korralike liiklejate ees, kellel kulus
rohkem aega sihtkohta jõudmiseks. Selliste operatsioonide
eesmärk, mida me korraldame
ka edaspidi, on tabada meie
kõigi turvalisust ohustavaid
juhte.
g4s

1911

04. detsembril kell 20.55 Tervisekeskuses lärmas ja peksis aknaid alkoholijoobes meeskodanik. Üle antud politseile.
04. detsembril kell 22.50
- Keila raudteejaamas magasid rööbastel 2 alkoholijoobes
noormeest. Üle antud politseile.
05. detsembril kell 21.30
- Jaamaesisel platsil lärmas
ning tarvitas alkoholi noorte
seltskond. Kutsuti korrale, peale mida noored lahkusid (rongi
peale).

Сегодня в номере
Новости полиции
Главная тема новостей полиции на этой
неделе – алкоголь. Всего на этой неделе было
зарегистрировано
47
происшествий, из которых 17 связаны с нарушением правил дорожного
движения.
К
сожалению, среди них
четыре случая управления автомобилем без
водительских прав и
один случай управления автомобилем в нетрезвом виде. Зарегистрировано 8 случаев
употребления алкоголя
в общественных местах.
Хочется напомнить о
том, что употребление
алкоголя на улице не
только оскорбляет чувство человеческого достоинства, но и опасно
для окружающих. А с
приходом холодов – и
для самого нарушителя.
Поэтому просьба ко
всем горожанам – при
виде очевидно нетрезвого человека на городских улицах сразу же
сообщать в полицию по
телефону 110. (стр. 4)
Своя рабочая тетрадь
Уже многие годы учителя Начальной школы
работали над идеей составления рабочей тетради по краеведению.
Теперь это идея получила свое воплощение. Рабочая тетрадь предназначена для учащихся
1-4 классов. Для каждого класса предусмотрена своя тематика. Больших тем в тетради пять:
школьная тема (история городских школ,
символика),
природа
Кейла, Кейла – мой родной город, исторические памятники и местный фольклор. (стр. 3)
По следам снежного шторма
Несмотря на предупреждения синоптиков,
снежный шторм оказался серьезной проблемой для фирмы, отвечающей за уборку
городских улиц. Еще в
течение
нескольких
дней после пурги по городским улицам было
сложно передвигаться и
на машине, и пешком.
Городское собрание рекомендовало городскому правительству рассмотреть возможности
прекращения договора
с фирмой «Jaakson &

Ko». (стр. 3)
Новости городского правительства
До 15 января городское
правительство
ждет от горожан предложения на тему рождественских
украшений. Оцениваться будет
рождественское оформление в четырех номинациях: витрины, предприятия и учреждения,
жилые дома и школы и
детсады. Итоги конкурса будут представлены
комиссией городскому
правительству к 16 декабря. (стр. 4)
Сообщение
Следующее заседание
городского собрания состоится 16 декабря 2008
года в 17.00. в зале мэрии. (стр. 4)
Поздравляем
с
юбилеем
Роберта
Хельде!
13 декабря отмечает
свой 85-летний юбилей
Роберт Хельде. Мы знаем юбиляра как многолетнего члена городского собрания, в этом
составе Р.Хельде является заместителем председателя комиссии по
социальным вопросам.
Роберт Хельде представляет в горсобрании
партию Исамалийт и
Рес Публика. Юбиляр
является кавалером ордена «Орлиный крест»
IV-й степени. (стр. 5)
Соревнования по
экстремальным видам спорта
6 декабря в Кейла состоялись первый соревнования по экстремальным видам спорта для
молодежи. Соревнования проводилась в четырех видах (велосипеды BMX, скейтборд,
самокат,
роликовые
коньки) в Пяэскюласком скейт-парке. (стр.
6)
Успешное выступление юных пловцов
5 декабря в Оздоровительном центре состоялись уездные соревнования по плаванию.
Все команды соревновались в свободном
эстафетном плавании
4x50 м. На соревновании очень успешно выступила пловцы Кейлаской гимназии. (стр. 6)
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inimene

Robert Helde, palju õnne ja
tugevat tervist!
13. detsembril tähistab Robert Helde
oma 85. juubelit.
anne Taklaja

Teame juubilari kui kauaaegset Keila Linnavolikogu
liiget, kes praegu on volikogu
sotsiaalkomisjoni aseesimees.
Robert Helde on Erakond Isamaa ja Res Publica Liit liige,
kuulub Eesti Vabadusvõitlejate Liitu. Teda on autasustatud Eesti Vabariigi 86. aastapäeva puhul riigile ja rahvale
osutatud teenete eest riikliku
autasuga Kotkaristi IV klass
– sõjaliste teenetega vabadusvõitleja.
Robert on tuntud eduka
mälumängijana. Juba alates
1975. aastast võistles ta asutuse meeskonnas, 1981 tuli
individuaalselt Eesti meistriks
mälumängus ja 1989 võitis perekonna-meeskond (koos tütre
ja kahe vennaga) Perevisa MainosTV-3 Soome parima mälumängijate perekonna.
Palusin Robertil meenutada
olulisemaid hetki oma pikast
ja keerulisest eluteest, rääkida sellest, miks ja kuidas sai
saarlasest keilakas ning mis
on tema elujõu ja tegutsemistahte allikaks.

raldab Hariduse Rahvakomissariaat 6-kuulised kursused
neile, kes tahavad keskharidust saada, et sügisel ülikooli õppima minna. Otsustasin
seda võimalust kasutada ja
pooleli jäänud kooliteed jätkata. Kursused toimusid Lenderi
gümnaasiumis ja õpetajateks
olid selle aja parimad õppejõud. Kirjutasin ka avalduse,
et tahan minna sügisel Tartu
Ülikooli geograafiat õppima.
Kui sakslased 1941 sisse tulid, võeti poisid omakaitsesse,
nendele anti kätte relvad ning
kohustati ladusid valvama.
Uuesti tuli võimalus õpinguid jätkata Tallinna Õpetajate Seminaris, kuhu sain koha
kohe teisele kursusele. See oli
aastatel 1942–1943, jõudsin
kevadel lõpetada ka kolmanda
kursuse.
Siis tuli sakslaste poolt
kutse minna sõjaväkke. Oli
ainult kaks võimalust: kas
minna abiteenistusse tagalas
või Eesti Leegioni sõduriks.
Pidasin nõu isaga, kes ütles, et
tema oli Vabadussõjas ja võitles oma riigi eest ning soovitas
sama ka pojale. 15. mail läksin Eesti Leegioni. Olime kuu
aega Poolas sõdurite väljaõppel olnud, kui Saksamaalt tuldi värbama saksa keelt oskavaid poisse Müncheni lähedal
asuvasse sõjakooli ohvitseride
kursustele. Õppisin sõjakoolis
üheksa kuud ja lõpetasin selle
lipniku auastmega.
Mind saadeti teenima Eestisse tagavarapataljoni, mis
asus Kehras. Jälle kord tuli
mängu suur juhus – kohtumine tuttava Eesti ohvitseriga,
kes kutsus mind Narva pataljoni, kus sain 3. kompanii 1.
rühma ülemaks. Läksin koos
pataljoniga rindele, tegin läbi
Sinimägede lahingud, olles
siis juba leitnant ja kompanii
ülem.
19. septembril 1945 algas
Narva rinde üldine taganemine. Läksin koos Eesti Korpuse

Robert Helde meenutab:
Sündisin 13. jõulukuu päeval 1923. aastal Saaremaal.
Isa võitles Eesti Vabadussõjas
ja sai Sõrve poolsaarele asundustalu. Meil oli suur pere –
üheksa last, kellest praeguseks
on peale minu elus üks õde ja
üles, kuna olevat mind kodus
kaks venda.
näinud kord Saksa sõjaväe
Elasime nagu rannaküla
mundris. Mind arreteeriti 26.
lapsed ikka. Koolitee oli väga
märtsil 1945 ja viidi Tallinna
pikk: 5,5 kilomeetrit jalgsi
tribunali. Ülekuulamised kestLõopõllu algkooli ja koju tagasid mitu kuud, kuni septembsi ning niimoodi kuus aastat
ris 1945 tuli otsus: kümme
järjest. Peale algkooli läksin
aastat sunnitöölaagrit Sibeõppima Kuressaarde Saaremaa
ris + viis aastat asumist.
Reaalkooli, kus jõudsin lõpeLasnamäel asunud nn Dütada 9. klassi. See oli kevadel
namo vanglas, kus kohtuotsuse
1940, kui ajad ja
saanud kinnipeeolud läksid järjest
tavaid hakati 12.
robert helde:
segasemaks. Pinovembril miilit”Oli ainult kaks võimalust: kas
dime otsustama,
satapiga Venemaaminna abiteenistusse tagalas
mis edasi teha.
le viima, tekkis
Pere pidas nõu ja
moment, mil mul
või Eesti Leegioni sõduriks.”
leidis, et on paõnnestus märkarem, kui mina, kes
matult kolonnist
ma olin juba 16-aastane, lähen meestega Tallinna, kus minust eemalduda ja peita end vangla
onu Peetriga kaasa laevale. Nii sai Õpetajate Seminari 4. kur- territooriumil asuvate garaasai minust sügisel 1940 poo- suse õpilane. Märtsis oli väike žide vahele, sealt ronida katuleks aastaks tekipoiss aurikul koolivaheaeg ning otsustasin sele, edasi müürile ja hüpata
„Vahur”, mis vedas kaupa Sak- minna vaatama, mis saarel on alla Tartu maanteele. Kahjuks
samaa ja Venemaa vahel. Kord juhtunud ja mis kallitest ko- põgenemiskatse ebaõnnestus,
juhtus nii, et Peterburi sadam dustest on saanud.
sest ka tänavanurgal seisis valSee oli vale otsus, sest lei- vur, kes mu vasaku jala puruks
oli jääs ega saanud aurikut vastu võtta ning laev pidi Tallinna dus üks kodukandi “aktivist”, tulistas. Järgnes neli kuud Pareidile tulema. Juhuslikult sain kes oli mestis kord sakslaste- tarei vangla haiglas ja kui juba
teada, et alates aprillist kor- ga, kord punastega ja andis mu karkudega käia suutsin, saade-
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Lühidalt
Võistkondlikud klaverimängud
6. detsembril Vanalinna
Muusikamajas toimunud meeleolukalt
klaverilaupäevalt
„Võistkondlikud
klaverimängud” tõi Keila Muusikakooli võistkond „Puhas septim”
koosseisus Kärt Sikk, Agnes
Kolga, Katariina Loog, Anneli
Lebert, Aivar Uuk, Hannamari
Vaher ja Gertrud Lillemäe koju
esikoha.
Seekord proovisid noored
pianistid kätt erinevates žanrites nagu ansamblimäng, improviseerimine, popmuusika esitamine. Sellest „muusikalisest
kümnevõistlusest” jäid toredad
mälestused.
Riine Pajusaar

Kingi jõuludeks elu!

Foto: erakogu

ti aastaks Harku laagrisse turbatööstusesse tööle. Küll seal
võis kohata huvitavaid inimesi, olin samas barakis August
Annisti ja omaaegse majandusministri hr Korneliga.
Septembris 1946 saadeti
mind Komisse sunnitöölaagrisse. Vabanesin 1955. Elasin
alguses Tallinnas, kuid sissekirjutust sinna ei saanud. Olin
sisse kirjutatud Keilasse. Tööle
hakkasin Eritööde Trustis, mis
ehitas veevärki. Elu oli küll
raske, kuid ei suutnud jätta
oma õppimise “jonni” – läksin
1956 töö kõrvalt õppima Tallinna Töölisnoorte Keskkooli.
See oli õnnelik valik, sest seal
“istus ees” neiu Luule, kellega
peale kooli lõpetamist 1957
abiellusime.
1958 alustati Keila linnas
kanalisatsiooni- ja veetrassi
rajamist, osalesin töödejuhatajana nende valmimisel. Kolleegid soovitasid Keilasse krunt
võtta. Kuulasin nende nõuannet ja hakkasimegi 1959 maja
ehitama. Kodu valmis kolme

aastaga ja sellest ajast pean
ennast päris keilakaks.
Õppisime koos Luulega veel
kolm aastat TPI-s ehituse ökonoomikat, aga elu ja töö tulid
täiel rindel peale ning lõpetamata see jäigi. Töötasin pikalt,
tervelt 25 aastat (1966–1992)
Vee- ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuses (VKT), lõpuks
asedirektorina majanduse alal.
Viimane amet oli ehitus- ja
remonditalituse juhataja ning
töökohaks Rahvusraamatukogu (1992–2003), kust läksin
ka pensionile.
Oleme üles kasvatanud
kaks toredat ja tublit tütart,
arsti ja klaveriõpetaja, kes mõlemad on elu andnud neljale
lapsele ja kes on ka ise juba
vanavanemad, sest kohal on
juba kaks neljanda põlvkonna
esindajat.
Sa küsisid ennist elujõu ja
tegutsemistahte kohta. Eks see
ole saarlase visadus ja positiivne mõtlemine, mis aitab. Ühte
hoidev pere, usk tulevikku ja
head kaaslased.

Teisipäeval, 23. detsembril
kell 9.30-13.30 toimub Keila
Tervisekeskuses doonoripäev.
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
verekeskus ootab Sind verd
loovutama, sest üks vereloovutus võib päästa mitme inimese
elu. Verekeskuse jõulukampaaniaga detsembris ootavad kõiki
doonoreid väiksemad ja suuremad üllatused, loosimised ning
positiivsed emotsioonid.
Jõulueelseks heateoks kulub vaid 45 minutit, ühe doonori vereloovutus aitab päästa
nelja-viie inimese elu. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, doonorilt võetakse 450
ml verd. See on kõigest 8%
täiskasvanu verest, mis taastub
keskmiselt 72 tunni jooksul.
Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Vereloovutusele tulles võta
kindlasti kaasa pildi ja isikukoodiga dokument! Põhja-Eesti
Regionaalhaigla verekeskuse
jõulukampaaniat toetavad mitmed Eesti ettevõtted.
Uue aasta esimesel tööpäeval loositakse kõigi jõulukuul
verd loovutanud doonorite
vahel üks pakett kahele koos
ööbimisega Thalasso SPA Fra
Mares ning AS Tallinkilt TallinnHelsingi-Tallinn kruiis kahele.
Jõulukuu iga uue nädala alguses loositakse Eesti Etendusasutuse Liidult teatripileteid
Väljasõitudel pakuvad lisakingitusi AS Suva, Ideaal Kosmeetika, AS Kalev ja Taula Pharma.
Põhja-Eesti
verekeskus

Regionaalhaigla
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Medalitesadu ujumises!
sirje tasso

Reedel, 5.detsembril toimusid Keila Tervisekeskuses
Harju maakonna meistrivõistlused teateujumises. Kõik vanuseklassid võistlesid 4x50 m
vabaujumises. Keila Gümnaasiumi esindas 7 võistkonda ja
neli nendest said pärjatud erinevat värvi medalitega.
Kuldsed medalid riputati
kaela Gerli Israelile, Kerli Antonovile, Joanna Anionile ja
Merli Jõemaale.
Hõbedased medalid II koha
eest said Daniel Sei, Stenver
Siidirätsep, Mihkel Kohava ja
Ahti-Simo Laido.
Pronksised medalid III koha
eest said kõige nooremad tüdrukud Hanna Perne, Kadre
Künnapas, Anne-Mari Allev ja
Mari Teppan ning ka põhikooli vanemad tüdrukud, kelleks
olid Liisa Tammik, Marje Jürgenson, Monika Mäger ja Margarita Suldenko.

mis toimub 13.detsembril
kell 11.00-15.00

Väike kontsert on kell 11.15 linnavalitsuse saalis.
Lapsed, kes on haiged või ei saa jõulupeol
osaleda – päkapikud ootavad teie vanemaid
pakile järele Keila linnavalitsuse toas
24 esmaspäeval 15.detsembril tööpäeva piires.
Kohtumiseni!
Jõuluvana
Info telefonil 6790725

sport

vaba aeg

Selgunud on Harjumaa
parimad sportlased 2008

Harjumaa 2008. aasta parimateks sportlasteks on allveesportlane Galija Sattarova
ja noor krossisõitja Gert Krestinov. Elutööpreemia sai Harju
maakonna spordielu eestvedaja Rein Suppi. Parimatele
andis auhinnad üle maavanem
Värner Lootsmann Harjumaa
Spordiliidu spordiaasta 2008
kokkuvõtete tegemisel.
Maardu linnast pärit ja
Maardu
allveeujumisklubi
eest võistlev neljakordne Eesti
meister Galija Sattarova saavutas sel aastal Euroopa meistrivõistlustel 100 m akvalangiga
3. ja 50 m. sukeldumisel 5.
koha ning maailma karikavõistluste etapil 50.m sukeldumise
2. koha. 2008. aastal püstitas
Eesti rekordi 100 m akvalangiga ujumises ning Eesti Allveeliit valis Galija Sattarova 2008.
a parimaks naissportlaseks allveeujumise lestaujumises. Galija Sattarova pälvis Harjumaa
parima naissportlase tiitli teist
aastat järjest ja on kokku juba
seitsmendat korda maakonna

Kallis väike keilalane, kes sa veel ei käi Keilas lasteaias ning oled sündinud ajavahemikus 01.oktoober
2001 kuni 31.detsember 2007!

Ootan Sind
Keila Linnavalitsusse oma
Jõulupuule

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

harju maavalitsus
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parima naissportlase tiitli teeninud.
Parimaks meessportlaseks valitud
Gert Krestinov esindab kodumaal klubi
Favor
Motosport.
Rahvusvaheline
Mootorrattaspordi
Föderatsioon
valis Gert Krestinovi
2008. a parimaks
nooreks
krossisõitjaks. Maailmameistrivõistlustel
saavutas Gert Krestinov MX 2 klassis
üldkokkuvõttes 17.
koha, sealhulgas 1
etapivõit ja 5. ning
foto: stanley leroux
8. koht. Meeskond- Gert Krestinov
likel Maailma meistrivõistlus- tast 1956. Harjumaa parimaid
tel saavutas ta 12. koha. MX 3 sportlasi tunnustatakse juba
klassi etappidel oli Gert möö- 53. korda. 2008. aasta, järjedunud aastal vastavalt 2. ja 6. korras neljanda, spordiliidu
kohal. Euroopa meistrivõist- spordipreemia “Meie tee juht,
lustelt EMX 2 klassis on läi- meie õpetaja” ehk elutöö preenud aastast ette näidata kaks mia pälvis maakonna spordielu
etapivõitu ja üldarvestuse 19. eestvedaja Rein Suppi. Tema
on välja töötanud maakonna
koht.
Parimate sportlaste tunnus- spordisüsteemi ning Harjumaa
tamise traditsioon on Harju Spordiliidu kaudu tõuganud
maakonnas üks vanemaid, aas- spordielu arengut.

Keila meistrivõistlused
ekstreemspordis
jaanus väljamäe

Laupäeval, 6.detsembril toimusid esimesed Keila meistrivõistlused
ekstreemspordis
noortele. Võistluskohaks oli
Pääsküla noortekeskuse siseskatepark.
Võisteldi
neljas
võistlusklassis: BMX rattad, rula,
tõukeratas ja rulluisk.
Keila meistrid 2008
BMX (kuni 14-aastased) Henry Voolaine
BMX (15 ja vanemad) - Otto
Suits
Rula - Taavi Otsmann
Tõukeratas - Jaanus Väljamäe
Rulluisk - Karl Kristian Alasi
Järgmine võistlus toimub
loodetavasti juba kevadel Keila
uues skatepargis.

Keila parim BMX rattur Otto Suits

Korvpall
MEESTE KORVPALL - Keila Liiga
Pühapäeval 14. detsembril 2008
Keila Tervisekeskuses
12.00 - Skorpion

-

Padise Vald

13.30 - Harju E

-

Honda/Speed

15.00 - Juurviljapõrgu

-

Glamox

16.30 - Royal Ehitus

-

Saue

18.00 - LHSK		

-

Mõigu

Keila meistrivõistlused korvpallis
30.novembril toimunud mängude tulemused

ÖÖshop Reedel 12. dets. Avatud kuni 23.00.
Lennu plaan www.havanna.ee

Scorpion -

Honda 		

68:59

LHSK - 		

Harju Elekter

54:81

Juurviljapõrgu -

Saue 		

79:62

Royal Ehitus -

Mõigu 		

71:61

Padise - 		

Glamox 		

49:116

foto: erakogu

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
KÕIK ALGAS KODUST.
URSULA PIPENBERG-PÕKS
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile 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 tel:
6045045
“MEIE KÜLA EIDED TULID
KEILASSE”
28. november – 5. jaanuar
Ave Nahkuri näitus
Keila kultuurikeskus tel:
6045045
KÄRT SEPPELI KERAAMIKA
NÄITUS-MÜÜK
2.detsember – 10.detsember
Keila kultuurikeskus tel:
6045045

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

kontsert
Keskväljak 12, tel: 6045045
KEILA MUUSIKAKOOLI AD-

VENDIKONTSERT
12. detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“KAUNIMAD JÕULULAULUD”
EESTIMAA KIRIKUTES
Segakoor “Suisapäisa”, Ivo
Linna, Laura Põldvere, Lauri
Liiv ja Ly Lumiste
15.detsember kell 19:00
Pilet: 125.- (õpilane 7-14.a; pensionär) 175.- (tavapilet)
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
Keila Miikaeli kirik
SAUE POISTEKOOR
14.detsembril kell 18.30 Sissepääs tasuta
Dirigent E.Alamaa
Keila Uusapostlik Kirik Jaama
tn.18
KONTSERT
19. dets. kl 18.00 Tasuta
Esinevad: Mari Poll (viiul),
Mihkel Poll (klaver), Johannes
Teppo (tšello)
Kavas: F. Mendelssohn-Bartholdy Trio nr.1 d-moll op. 49, J.
Brahms Trio nr.1 H-duur
Keila muusikakooli saal
III ADVENDI KONTSERT
“NOORKUU”
21.detsember kell 19.00 Pilet:
125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
TOOMAPÄEVA KONTSERT
21. detsember kell 14.00
Esinevad Harju KEK-i rahvapilliorkester
ja segakoor „Keila“
Sissepääs muuseumi piletiga
Harjumaa muuseum

LOENG
„KOOLILAPSE RÜTMID“
12.detsember kell 18 .00
Lektor Merike Kuivits
Järgneb kunstilis-praktiline
töötuba
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73

muud üritused
KUNSTILIS-PRAKTILINE
TÖÖTUBA „RÜTMIGA JA
RÜTMITA“
12.detsember kell 20.00
Juhendab Merike Kuivits
Keila kultuurikeskuses

Palju õnne!
Sündinud

Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73
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
ÜLELINNALINE EAKATE
JÕULUPIDU
22.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskus Keskväljak
12, tel: 6045045
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
III.advendipühapäev
14.detsmber kell 11.00
Ristimispüha jumalateenistus
armulauaga.
Esineb tütarlastekoor Ellerhein
Keila Miikaeli kogudus
Laste jõulurahu palvus
14.detsember kell 15.00
Esinevad Keila muusikakooli
õpilased.
Palvusele järgneb maiustamine ja soovijatele ekskursioon
kirikus.
Kõik lapsed koos vanematega
oodatud!
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
13.detsember kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
13.detsember kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Keila noorte meistrivõistlused 3x3 korvpallis
21.detsembril 2008 viiakse Keila Tervisekeskuses läbi Keila noorte
meistrivõistlused 3x3 korvpallis.
Võistlusklassid on eraldi poistele ja tüdrukutele
Võistkonna suurus on 3 – 5 mängijat. Mänguaeg on 12 minutit või kuni
15. punktini. Registreerimise algus kohapeal kell 9.30 – 11.00.
Võistluste algus kell 11.00.
Kontakt 56 211 200 või laaneharjusk@gmail.com
Võistluste korraldaja on Lääne - Harju spordiklubi koostöös Keila linnavalitsusega.
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02.12.2008 Martin Leontjev
06.12.2008 Ander Ööbik
Kallis Mare,

Avaldame kaastunnet

Avaldame sügavat kaastunnet

südamlik kaastunne sulle

Merlele perega

Nijule Morozovale

abikaasa

isa, äia ja vanaisa

seoses armsa isa

Vello

Jonas
Lunenas’e

Endised töökaaslased Marju,

Vello
Soolaid’i

Anne, Virve, Ülle, Paša, Nelja,

surma puhul.

surmaga.

Natalja ja Maida

Liived

Töökaaslased Keila haiglast

Mälestame head kolleegi

Mälestame kurbusega

Dr. Jaime
Kangro`t

kauaaegset raamatupidajat

surma puhul.

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.

Salme
Kuhlbach’i
ja avaldame kaastunnet

Maie Kiisküla,

omastele

Maila Raidmäe,

Kaastöötajad endisest Keila
metskonnast

Inna Kirsipuu

Kuulutused
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448

Töö
Firma vajab korteriühistu
koristajat koormusega 10 tundi
nädalas. Tasu kokkuleppel. Tel.
50 91 447 Andres.
Eriharidusega naisterahvas ootab tööpakkumisi Keila
linnas. Tel: 55 58 38 22

TEENUS
Vannide emaileerimine.
Toonide valik. Garantii. Telefon:
5581222.
Raamatupidamisteenused
väikeﬁrmadele, FIE, KÜ, MTÜ.
Tel: 50 488 22
Potsepatööd, klassikalised

MÜÜK ja ost
Ostame ehitusmaterjali.
Vanemat või seisma jäänud
uuemat, ka üksikud asjad. Puitu, kivi, uksed, aknad, kruvid,
naelad jne. Seisev materjal
kasutusse. Tel. 545 40 000.
Marek
Pakume klaas- ja kivivilla puistevilla paigaldust
puhuriga üle Eesti. Info.
tel.53029454. Samuti pakume
majaehituseks kivi- ja klaasvilla (paroc, knauf, isover),
tuuletõkkeplaate, fassaadi- ja
põranda penoplasti ja teisi
vajaminevaid ehitusmaterjale!

Keila Muusikakooli saalis
19. dets. kl 18.00

KONTSERT
Esinevad: Mari Poll (viiul)
Mihkel Poll (klaver)
Johannes Teppo (tšello)
Kavas:
F. Mendelssohn-Bartholdy Trio nr.1
d-moll op. 49
J. Brahms Trio nr.1 H-duur
Sissepääs tasuta

Kauba toome objektile. Info
tel.53321522. E-mail:info@
tarnekor.ee.
Lehtpuu (mustlepp ja saar)
30-35 cm, 650 kr/m3;, ja 4055 cm, 625 kr/m3;. Hind kohaleveoga 4.5 m3 kaupa. Samas
osutame transportteenust 2,5
t kv kalluriga. Tel 5615 8990,
56669336.

KINNISVARA
Müüa garaaž Keilas Vasara
tänaval. Heas seisukorras
kahekordse garaaži esimene korrus. Hind soodne. Tel:
53009927

teated
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 linnavalitsuseI korrusel.
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10.detsember 2008-28.veebruar 2009
KLIENDIPÄEV laupäeval 13.detsembril kell 12-15
Hinna sees köögimööbel koos tehnikaga!

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

Täps
em in
fo ra
R aha
hasa
sa jab
ju ko
oma k
k
hta
eila T õigile, ke
s
teinu
Ü klie
d üle
ndik a on
50 kr
enam
ardig
o
k
a
Boon ui 8000 k oniseid os
roon
usra
i eest te
had s
sinu e
.
aj
l
Mida ukoha jär avad Sull
rohk
gses
e
em os
k aup
rohk
luses
t
em ta
.
gasi s sid, seda
aad!!
!
veel
infot
: www
.keila
ty.ee

KEILA SELVERI
APTEEK
Otsib oma sõbralikku kollektiivi

Oleme avatud
iga päev 9.00-21.00

röömsameelset
ja
Otsib oma
sõbralikku kollektiivi
kohusetundlikku
röömsameelset
ja kohusetundlikku

telefon 6391539

Saata cv aadressile info@villabenita.ee
CV saata
aadressile
Lisaküsimusteks
helistada
tel.5168923.
info@villabenita.ee
www.villabenita.ee

asume Keila Selveris
Piiri 12, Keila

BISTROO Keilas
Võtab tööle järgnevaid töötajaid:

Kokkasid,
Koka abilisi
Nõuded kandidaatidele:
* initsatiivivõime
* keskharidus
* korrektsus ja täpsus
Omalt poolt pakume:
* töö graafiku alusel
* huvitavat tööd
* kaasaegset töökeskonda
Lisainfo:
tel: 5151848
CV ja sooviavalduse palume saata
aadressile
e-posti aadressil: krahumeel@hot.ee

koka abilist.
koka
abilist
Lisaküsimusteks helistada
tel.5168923.
www.villabenita.ee

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus
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REEDEL

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

Aasta lõpuni kõik laminaat- ja
spoonustega köögid - 10 % !
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Ilutulestik 20:00
Tööstuskaup – 10%
Jõulutoitude maitsmine
Jõulukaartide valmistamine

Haapsalu mnt. 57b, Keila, www.keilaty.ee

Eelmisel nädalal ilmunud Keila Lehes
nr 45/57 oli ekslikult märgitud Rõõmu
Kaubamaja KingiostuÖÖ toimumisajaga 11. detsember. Õige kuupäev on 12.
detsember.
Rõõmu Kaubamaja vabandab kõikide
klientide ees!

