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Oli kord Keila SOS
Hermann
Gmeineri Kool

meeldetuletus

Linnale ja perearstidele teeb
muret juurdepääs arstiabile
lk 3

lk 5
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- Keila Päev 30.mai 2009 Keskväljaku pealava

Päevajuht on Allan Roosileht
10.00 - Keila Linnaorkester.
Keila linna päeva avamine,
Keila linnapea tervitus
10.30 - Keila lasteaedade ühiskontsert
11.25 - Lääne- Harju ja Saue Invaühingu ühiskava
11.35 - Keila linna poistekoor
12.00 - Autasustamise tseremoonia - Keila linna teenetemärgi
üleandmine, “Kaunid kodud“konkursi ja Tulevikulinna
mängude parimate autasustamine
12.15 - Bel Canto lastelaulustuudio
12.30 - MTÜ Töötahe liikumisrühm
12.40 - Tordikonkursi oksjon
13.00 - Võimlemisklubi Sistrum
13.25 - JJ –Street Tantsukool
13.30 - Keila Muusikakool
13.50 - Keila Algkooli rahvatantsurühmad
14.00 - Kõhutantsutrupp Asmarah
14.20 - JJ- Street Tantsukool
14.30 - Leiutajate konkursi autasustamine; tordivõistluse
autasustamine
14.45 - Keila rattapoe trikivõistlus ekstreemsportlastele
15.00 - Flamencotantsurühm Camino
15.20 - Koerteklubi Ipson ja Reservpäästerühma showprogramm
16.20 - Sambeat & Lee Projekt
16.40 - 18.40 Keila bändid Chapter One, Decode
(Noortebänd 2009 finalist ), Pop Sandals
20.00 - Karaoke MM – Keila eelvoor
21.00 - Ansambel Meie Mees

Keskpark ehk lasteala

Lapsi lõbustab koeratüdruk Lotte
10.00 – 13.00 Seiklusrada
11.00 – 13.00 Lions klubi rattavõistlus
12.00 – 13.00 Lastejooks
13.00 – 15.00 Politsei esitlus & lõvi Leo
13.30 – Lasteaed Vikerkaar lasteetendus “Väike nõid“

Keskväljak

10.00 – 12.30 Tordivõistlus (Sõpruslinnade Selts)
10.00 – 14.00 Pannkoogi küpsetamine (Kiwanis ja Kinake klubi)
10.00 – 15.00 Terviseliikumise infotelk
10.00 – 15.00 Kunstiring Sirlett kunstitelk
11.00 – 15.00 Raamatulaat (Kultuurikeskuses)

Spordiala

Spordiala asub endise kinomaja ümbruses
10.00 – 12.00 Disc-golfi võistlus (linnavalitsuse ja postimaja
vahelisel muruplatsil)
11.00 - Tänavakorvpallivõistlus (Haapsalu maanteel linnavalitsuse
kõrval)
11.00 – 18.00 Keila Jõud 2009 (Swedbanki ees)
12.00 - Võimlemisklubi „Sistrum“ esitlus (Swedbanki ees)
13.00 – 14.00 Pesapalli viskevõistlus (kinomaja kõrval muruplatsil)

Kohus jättis
maavanema hagi
rahuldamata
Tallinna Halduskohus
ei rahuldanud Harju
maavanema protesti
seoses Keila Linnavolikogu
otsusega likvideerida Keila
kaks eesti õppekeelega
munitsipaalkooli ja luua
koolide pidamiseks Keila
Hariduse SA

lk 3
uudis

Sotsiaalkeskus

10.00 – 14.00 - Kirbuturg
10.00 – 14.00 - Supiköök

Harjumaa Muuseum

11.00 - Muuseumisõprade rongkäik Keila raudteejaam Haapsalu mnt- Keskväljak- Jõepark- Harjumaa Muuseum
12.00, 13.00 ja 14.00 - Kanuusõidud Keila jõel. Kogunemine
muuseumi ees Jõepargi kaardi juures. Algus ja lõpp
jalakäijate silla juures. Sõit kestab kuni 30 minutit.
12.00 – 15.00 - Lastele üritus veemutukad ja –putukad.
Uuritakse mageveekogu
elustikku.
12.00 – 15.00 - Välipuhvet
„Roheline Konn 2“
12.00 – 15.00 - Muuseumisõprade
kaasalöömisel Harju KEK-i
rahvamuusikaansambli ja
Reeda rühma rahvatantsu
kontserdid.

Keilast said
laulupeole kõik
soovijad
2.-5. juulini toimuvale 25.
üldlaulupeole said peopileti teiste hulgas kõik Keila
koorid ja orkestrid, kes
selleks soovi avaldasid.
25. laulu- ja 18. tantsupeol ÜhesHingamine
osaleb kokku 905 koori ja
orkestrit 26 430 laulja ja
pillimängijaga.
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Võimlemisvõistlus
Keila
Tervisekeskuses
lk 6

sport

Noored kiidavad
skateparki
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Keila linn peab sünnipäeva
Keila peab nädalavahetusel oma 71. sünnipäeva.
1938. aastal, mil Keila linnaõigused sai, elas linnas
vaid 1 114 elanikku. Juba siis meelitas Keila elanikke
Tallinna lähedusega juurde. Siia asusid need, kel
hea pealinnas tööl käia, ja ka need, kes vaikset aedlinnaelu nautida ja aiamaad pidada soovisid. 1938.
aasta Uudisleht kirjutas: „Esimene mulje Keilast
on imponeeriv. Kaunid aiamajakesed tee ääres,
kirjute põlledega noored naised peenraid rohimas.
Hõbedastelt plekk-katustelt murdub päikesekiiri
nagu suurtelt kristallidelt. Kaugemal, linnamajade
taga astub kuldseid teri visates külvaja...“ Tänaseks
on aiamajakestele lisandunud korruselamud ning
kuldseid teri külvaja majade tagant välja ei paista.
Ka kirjute põlledega noori naisi on vähe märgata.
Samas näeb linnas liikudes suurel hulgal kirjute
lapsevankritega noori naisi jalutuskäigul.
Tore on tõdeda, et aastatega on elanike arv kasvanud ning linnas on ka noori ja lapsi. Seega võib
öelda, et lähedus pealinnale ja väikelinna staatus
meelitavad veel aastakümneid hiljem inimesi siia
elama. Keila on küll kasvanud, kuid jäänud ikka
samasuguseks väikelinnaks, kus aiamaa pidamist
nautida saab.
Tasub meeles pidada, et laupäevane pidu ei ole
mitte vaid läbu kesklinnas, vaid
linna sünnipäev. Äkki on
see just õige hetk
teha väike jalutuskäik mõne vanema
inimesega ning
kuulata lugusid vanadest aegadest.

doris matteus
doris@keila.ee

Näpunäiteid
naabrivalve
liikumisega
ühinemiseks
Viimasel ajal on
tõusnud huvi naabrivalve liikumisega
ühinemiseks. MTÜ
Eesti Naabrivalve
jagab näpunäiteid
ja soovitusi.
eesti naabrivalve

• Kogunege koosolekule või
kasutage ära muud kokkusaamist, näiteks ühistu koosolekut ja arutage naabritega, kas
olete valmis üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna
turvalisust tõstma. Alati võib
koosolekule kutsuda naabrivalve ühingu esindaja, kes tutvustab naabrivalve põhimõtteid ning võimalusi ja jagab
infomaterjali.
• Kui naabrid on nõus koostööd tegema, tuleb hakata koguma naabrivalves osalejate
nimesid koos kontaktandmetega. Moodustatavale naabrivalvesektorile tuleb teie seast
valida vanem, kes organiseeriks ka kontaktandmete kogumise ja kes kirjutab nimekirjale alla. Kui liituda soovijate
nimekiri on koos, edastage see
oma naabrivalve piirkondlikule projektijuhile või naabrivalve kontaktisikule Teie piirkonnas. MTÜ Eesti Naabrivalve
valmistab ette naabrivalve sek-

toris kasutatavad materjalid ja
koostöölepingu.
• Naabrivalvega liitumine
maksab 10.- krooni pere kohta, aastamaks on samuti 10.krooni ühe pere kohta.
• Naabrivalve sektor, MTÜ
Eesti Naabrivalve, kohalik politseiosakond ja kohalik omavalitsus sõlmivad koostöölepingu.
• Naabrivalve sektori liikmetele edastatakse naabrivalves
osaleja materjalid, sealhulgas
üksteise kontaktandmed, millised märkisite koostatud nimekirja.
Naabrivalve piirkonda tähistamiseks kasutatakse tahvlid ja kleebised, liikmetele jaotatakse kuritegude vältimise
käsiraamatud ning infomaterjalid nõuannetega turvalisuse
ja heakorra parandamiseks.
• Peale ühise tegutsemise lepingu sõlmimist on soovitatav
kutsuda kohale MTÜ Eesti
Naabrivalve esindaja, kes jagab
nõuandeid naabrivalvealaseks
koostööks ning selgitab naabrivalve töös kasutatavaid materjale.
Vajadusel kaasame kohtumisele kohaliku konstaabli ja
kohaliku omavalitsuse esindaja.
Lisainfot saab telefonil
53400126 Madis Melzar või
5136630 Tiina Ristmäe (tegevjuht).

Madis Melzar ja Tiina Ristmäe

Foto: valdur vacht

vabandus
Keila linna heakorrakonkursi
„Kodud
Kauniks“ selle kevade
kaunimaks
eramuks
osutus Tervise 29 asuv
perekond Talule kuuluv
kinnistu. Eelmisel lehes
ilmunud informatsioon
oli ekslik. Vabandan asjaosaliste ees.
Valdur Vacht
Keila LV pressiesindaja

Nädal piltides

Linnavalitsuses mängiti
Tulevikulinna mängu.

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht

Kultuurikeskuses avati maja Foto: valdur vacht
ringide hooajanäitus. Pildil Marge-Elin
Roose ja Külliki Kurmiste

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Abilinnapea Eike Käsi poolt Foto: märt lillesiim
kokku kutsutud Hoolivate inimeste
ümarlaual olid ülekaalus ametnikud
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim
Sotsiaalkeskuses avati
hooajanäitus “Isetehtud rõõm”

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

Kohus jättis Harju
maavanema hagi rahuldamata

Teisipäeval, 26. mail Tallinna Halduskohtu poolt langetatud otsus ei rahuldanud
Harju maavanema protesti seoses Keila
Linnavolikogu otsusega likvideerida Keila
kaks eesti õppekeelega munitsipaalkooli
ja luua koolide pidamiseks Keila Hariduse
SA. Kohus luges Keila Linnavolikogu tegevuse õiguspäraseks ja põhiseadusega
kooskõlas olevaks.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

„Loomulikult on meil otsuse üle hea meel. Meie soov on,
et Keilas tegutseks hea kool.
Selle eelduseks on paljuski
inimeste usk volikogu, linna ja
Keila Hariduse SA poolt alustatud protsessi,“ ütles Keila
volikogu esimees Andrus
Loog.
„Kohtumenetluse
vältel
võis see usk veidi kõikuma
lüüa, kuid mul on hea meel, et
saame jätkata oma ideede ellu
viimist. Kõik kahtlused, et
Erakooliseaduse
raamides,
kuid piirkonnakooli
funktsioonides
tegutsev kool
hakkab õppemaksu võtma,
on
alusetud.
Erakoolina tegutsemise põhjus seisneb üksnes
avaramates
võimalustes muuta koolipida-

mine majanduslikult efektiivsemaks,“ lisas Loog.
Keila Hariduse SA juhatuse
esimees Mart Raik sõnas, et
sihtasutuse jaoks tähendab see
otsus eelkõige turvatunde saavutamist
organisatsioonis.
„Saame oma õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele kinnitada, et töö ja õppimine meie
koolis jätkuvad,“ lisas Raik.
Keila Hariduse Sihtasutus

andrus loog:

“Ma ei näe ühtki
põhjust miks
alustatu tagasi
pöörata.”

loodi Keila Linnavolikogu otsusega 30.jaanuaril 2007. aastal eesmärgiga juhtida efektiivsemalt
Keila
haridust,
ühendada kaks eesti õppekeelega kooli ning rajada Keilasse
uus koolihoone. Protsess selles suunas juba käib - alates
2009/2010 õppeaastast on
kaks kooli ühendatud ning uue
ühendatud kooli nimi saab
olema Keila Kool.
Kahe seni eraldi tegutsenud
kooli – Keila Algkooli ja Keila
Gümnaasiumi
ühendamise
eesmärk on viia koolide juhtimine ühistele alustele, muuta
kahe kooli majandamine efektiivsemaks, arendada koolikultuuri ning tõsta õppekvaliteeti.
Teisipäeval vahetult pärast
kohtuotsuse avaldamist toimunud Keila linnavolikogu istungil lükkas volikogu koalitsiooni häältega tagasi ka
linnakodanike poolt algatatud
eelnõu, mille eesmärgiks oli
taastada Keila munitsipaalkoolid. Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog: „Eelnõu
algataja tugines oma ettepanekut tehes maavanema protestile, millele tänaseks on kohus
oma hinnangu
andnud ning
leidnud, et
Keila linn on
käitunud õiguspäraselt. Ma ei
näe üthki põhjust, miks alustatu tagasi pöörata.“

Liikluskorraldus Keila
Päeval

Uudis

Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogu rahuldas juhatuse
liikme David Rebase
lahkumispalve
Kolmapäeval, 27.mail esitas David Rebane
lahkumisavalduse, kuna ajakirjanduse vahendusel sai teatavaks, et väidetavalt on
politsei fikseerinud temal autoroolis olles
alkoholijoobe.
keila hariduse
sihtasutus
David Rebane esitas lahkumisavalduse, kuna ei soovi, et
tema isiku ümber tekkinud negatiivne foon mõjutaks Keila
Hariduse SA usaldusväärsust
ning arengut. Erakorraliselt
kokku kutsutud sihtasutuse

nõukogu rahuldas David Rebase lahkumispalve. Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu esimees Enno Fels: „David
Rebane on oma professionaalsete omaduste poolest väga
hea koolijuht, kuid me ei saa
aktsepteerida, et mingi isiklik
probleem või eksimus võiks
kahjustada kooli mainet.“

Uudis

Keila perearste teevad murelikuks ruumidega seotud probleemid

Eelmisel neljapäeval kohtusid Keila linnavalitsuses Keila perearstid ning linnajuhid.
Kohtumise eesmärk oli kuulata ära perearstide mured ning üheskoos mõelda, kuidas leida lahendused nii arstide kui linna
probleemidele.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Keila perearstid tegutsevad
täna kahes paigas – Keila Perearstikeskuses aadressil Ülesõi-

du 1 ning Keila Haiglas. Mõlemas hoones tegutsevad arstid
tõid kõige olulisemana esile
ruumidega seotud küsimuse.
Nimelt on nii Keila Perearstikeskuses kui Keila Haiglas

paiknevad ruumid amortiseerunud ega vasta ei arstide ega
patsientide vajadustele.
Keila Haigla puhul on peamiseks probleemiks teadmatus kogu maja tuleviku suhtes,
millest tulenevalt puudub arstidel piisav kindlus, et ise investeeringuid teha.
Keila perearstikeskuse hoone kuulub küll Keila linnale,
kuid maja kohandamine arstide vastuvõtuks sobivaks nõuab
ebaotstarbekalt suuri kulutusi.

Perearstid kohtumisele kutsunud Keila linnavolikogu esimehe Andrus Loogi ja linnapea
Tanel Mõistuse sõnul on linna
huvi, et linnaelanikud pääseksid perearstide vastuvõtule.
Selle võimaldamiseks on linn
valmis perearstidele appi tulema ning toetama neid sobivate
ning kõigile nõudmistele vastavate ruumide leidmisel ning
ülalpidamisel.
Andrus Loog: „Linna ülesannete hulka ei kuulu ravitee-

nuste osutamine. Täna ei näe
me ka vajadust omada osalust
üheski perearstikeskuses. Küll
saab linn toetada neid perearste, kes töötavad patsientide
vajadustele vastavates tingimustes. Mõistlik lahendus
oleks selline, et Keila perearstid koonduksid ning tekiks
korralik tänapäevane tervisekeskus. Praegustes rasketes
tingimustes tuleb tekitada
koostöö ja sünergia, mille tulemusena kõik võidaksid.“

Uudis

Kõik Keila laulukoorid said pääsme suvisele suurpeole

2.-5. juulini toimuvale 25. üldlaulupeole said peopileti
teiste hulgas kõik
Keila koorid ja orkestrid, kes selleks
soovi avaldasid.
KADI KROON

KROON@KEILA.EE

Kõige väiksematest võtavad
laulupeotee ette Keila güm-

naasiumi mudilaskoor (juhendajad Helen Tensbek ja Kadri
Leping) ja Keila algkooli mudilaskoor (Anu Matteus ja Tiia
Peenmaa), Keila algkooli lastekoor (Anu Matteus ja Tiia
Peenmaa), Keila muusikakooli
lastekoor (Marika Pabbo) ja
Keila poistekoor (Susan Lahesalu ja Marge-Elin Roose).
Noortest laulsid end peole
Keila gümnaasiumi noortekoor
( Anu Matteus ja Helen Tensbek) ning täiskasvanutest se-

gakoor Miikael (Pille Metsson)
ja segakoor Keila (Arvo Pihlamägi ja Anu Matteus). Peale
kooride läheb peole ka Keila
linnaorkester (Valdo Rüütelmaa ja Triin Viljus).
Nelja koori juhendamisega
seotud Anu Matteus usub, et
suure töö tulemusena õnnestus laulude ettelaulmine päris
hästi. Anu Matteus: „Muidugi
oli selleks vaja teha palju lisaproove. Eriti raske oli noortekooril, sest segakooride reper-
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tuaaris
on
laule,
mis
vanematele kooridele on vanad
ja tuttavad, noortekoori jaoks
aga uued ja tundmatud.“
Anu Matteus hindab Keila
laulukooride taseme heaks,
sest muidu ei oleks ju kõik
koorid peole pääsenud. „Arvan, et kooride pääs laulupeole
oli samal ajal nii tore üllatus
kui ka kinnitus oodatule!“
25. laulu- ja 18. tantsupeol
ÜhesHingamine osaleb kokku
905 koori ja orkestrit 26 430

laulja ja pillimängijaga. Nende
seas on 149 mudilaskoori 4
556 lauljaga, 160 lastekoori 4
995 lauljaga, 74 poistekoori 2
160 lauljaga, 39 meestekoori 1
194 lauljaga, 109 naiskoori 3
285 lauljaga ja 273 segakoori 8
721 lauljaga.
Peole tuleb ka 1 519 pillimeest, kes mängivad 60 puhkpilliorkestris. Välismaalt saabub laulu- ja tantsupeole 41
kollektiivi 1340 laulja ja pillimängijaga.

Keila Päeval, 30.mail on
Keila kesklinn liiklusele suletud
alates kella 6-st kuni 31.mai
öösel kella 2-ni. Liiklus on suletud Luha ja Ülesõidu tänava
ringristmikust Jaama tänavani
Paldiski maanteel ja Ohtu teeni
Haapsalu maanteel. Keila Päeva laada-alale Paldiski maanteel ja Haapsalu maanteel pääsevad kaubitsejad sõidukitega
kuni kella 9.00-ni. Korraldajad
vabandavad sulgemisele kuuluva piirkonna elanike ja asutuste
ees võimalike ebamugavuste
pärast ja paluvad hädavajalikud
sõidud teha väljaspool sulgemisaegu. Kesklinnast ümbersõiduks soovitab linnavalitsus
kasutada teekonda Põhja tänav, Piiri tänav, Ehitajate tee,
Kruusa tänav. Uus tänav muutub ühesuunaliseks suunaga
Haapsalu maanteelt Ülesõidu
tänava suunda. Uuel tänaval
keelatakse ka sõidukite parkimine ühel teepoolel. Autobussipeatus Raeapteegi juures
jääb samasse kohta.

Päevahoiuteenus
puuetega lastele
MTÜ Töötahe koostöös Keila
Sotsiaalkeskusega korraldab
päevahoiuteenust
puuetega
lastele. Eelkõige on päevahoid
suunatud kooliealistele raske
või sügava vaimu – ja liitpuudega lastele. Teenust pakutakse 2
nädalal: 15.-19. juuni ja 29.juuni
– 03. juuli, tööpäevadel 8.30
– 16.30. Päevahoiu raames pakutakse lastele vaheldusrikast
tegevust – mängitakse, meisterdatakse, külastatakse Tallinna Loomaaeda, ilusa ilma
korral sõidetakse mere äärde,
2 korda nädalas on planeeritud
ujula külastus jpm. Vanematel
tuleb omaosalusena tasuda
40 krooni päev, millest kaetakse kulutused lõunasöögile ja
õhtuootele. Soovijatel palume
pöörduda Keila Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiunõunik
Piia Petersoni poole (telefon
6790726; piia.peterson@keila.
ee).

Alates 31.maist
hakkab kehtima uus
eletrirongide
sõiduplaan
Alates 31. mai hakkab kehtib
uus elektrirongide sõiduplaan.
Muudatused võrreldes eelmise
sõiduplaaniga on minimaalsed
ning puudutavad mõningaid
liine, kus muudatus on ajaliselt
1-2 minutit. Sõiduplaani muudatusega ei kaasne muudatusi
piletihinnas.
Sõiduplaani voldikuid saab
osta alates järgmisest nädalast
rongis klienditeenindajalt hinnaga 1 kroon. Teavet sõiduplaani kohta annab ka rongiinfo telefon 1447.
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Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol. 2
Algus 22. mai Keila
Lehes
10. Swedbank, kaastaotleja,
31966,39 EUR. 11. Sõiduauto
Jaguar X-Type Sampo liising
12. Keila Tervisekeskus töötasu; volikogu liikme hüvitis,
Keila Linnavalitsus töötasu.
12) 1. Andrus Loog esitas Korruptsioonivastase seaduse §
14 lg 4 kohaselt majanduslike
huvide deklaratsiooni siseministrile ja tema deklaratsiooni
andmed avalikustatakse Riigi
Teataja Lisas.
13) 1. Tõnis Luhamäe 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Korter, Harjumaa, Keila 4145302.
7. Sõiduauto Peugeot 406
Break 2000, sõiduauto BMW
520i 2001 8. Autoremont OÜ
36 000 krooni. 9. Swedbank,
arveldusarve, SEB arveldusarve, 2 krediitarvet, 10. Puuduvad 11. Puuduvad 12. töötasu
14) 1. Martti Mandel 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub 6.
Puudub 7. Puudavad 8. OÜ
Fast Impression, osalus 100%.
9. Swedbank, arveldusarve,
Danske Bank A/S Eesti filiaal
arveldusarve 10. Swedbank,
õppelaen 107 000 krooni 11.
Puuduvad 12. Põllumajandusministeerium töötasu
15)1. Doris Matteus 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavolikogu. 5. puudub. 6.
Korter, Harjumaa, Keila linn,
11857302 7. Puuduvad. 8.
Hansa Pensionifondi osakud,
kogus 5136, väärtus 12, koguväärtus 61 725 krooni; kogus
919, väärtus 11, koguväärtus
10 173 krooni. 9. Swedbank:
arvelduskonto, krediidikonto,
kogumispensionikonto, väärtpaberikonto, Nordea Pank:
krediidikonto. 10. Õppelaen
Swedbankist, jääk 54 204
krooni; Swedbank, laenujääk
45 657 EUR. 11. Puuduvad.
12. SA Keila Leht juhatuse
liikme tasu, OÜ Varahool-

dus nõukogu liikme hüvitis,
linnavolikogu liikme hüvitis,
SA Keila Hariduse Sihtasutus
töötasu.
16) 1. Katrin Müürsepp 3. Linnavolikogu liige, 4. Keila Linnavolikogu 5. Puudub. 6. Korter Harjumaa Keila, 4408702;
7. Puuduvad. 8. Puuduvad. 9.
Swedbank arveldusarve, 10.
Puuduvad. 11. Puuduvad. 12.
Tallinna Tehnikaülikool töötasu, volikogu liikme hüvitis
17) 1. Rein Siim 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Abikaasade
ühisomandis viimistlusjärgus
suvemaja, elamumaa Harjumaal Keila vallas; Kinnistu
USA-s. Nome Alaska Colden
Squar. 7. Puuduvad. 8. AS KeVa
lihtaktsia, 202 tk, a’ 1000, 202
000 kr. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Puuduvad. 11. Puuduvad. 12. AS KeVa töötasu,
juhatuse liikme tasu; volikogu
liikme hüvitis, Autoettevõtete
Liit juhatuse liikme tasu, OÜ
AL Servise, Ants Seileri Fond.
18) 1. Tarmo Tamkivi 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Puuduvad. 7. Sõiduauto Citroen, 2001. 8. AS Harju Elekter,
30 300 aktsiat,
à 10 EEK;
SEB Progressiivne Pensionifond, 11022 osakut. 9. SEB
Pank, arvelduskonto, tähtajaline konto. 10. Puuduvad. 11.
Puuduvad 12. AS harju Elekter
Elektrotehnika töötasu, AS
Keila Vesi hüvitis, volikogu
liikme hüvitis.
19) 1. Maret Väli 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Puuduvad.
7. Puuduvad. 8. Puuduvad.
9. Swedbank, arveldusarve,
tähtajaline hoius; SEB arveldusarve, tähtajaline hoius. 10.
Puuduvad. 11. Puuduvad. 12.
Pension, volikogu liikme hüvitis, OÜ Varahooldus nõukogu
liikme hüvitis.
20) 1. Mati Õunloo 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linna-

volikogu. 5. Puudub. 6. Elamumaa, Harjumaa, Keila, nr
1393502 (abikaasade ühisvara
9/10); elamumaa, Pärnumaa,
Varbla vald, nr 562206 (abikaasade ühisvara ½), maatulundusmaa, Harjumaa, Nissi
vald, nr 9088102 (abikaasade
ühisvara ¾), maatulundusmaa, Harjumaa, Padise vald,
9044502 (abikaasade ühisvara
¾). 7. Paat Bella-Fjord 1986,
traktor T-16 1990 8. Puuduvad
9. SEB, krediitarve, Swedbank
deebetarve, krediitarve. 10.
Puuduvad. 11. Swedbank Liising AS liisingleping 12. Eesti
Töötukassa hüvitis, volikogu
liikme hüvitis
KEILA LINNAVALITSUSE
LIIKMED
1) Tanel Mõistus esitas Korruptsioonivastase seaduse §
14 lg 4 kohaselt majanduslike
huvide deklaratsiooni siseministrile ja tema deklaratsiooni
andmed avalikustatakse Riigi
Teataja Lisas.
2) 1. Enno Fels 3. Abilinnapea. 4. Keila Linnavalitsus. 5.
25000 kr. 6. 3-toaline korter,
Harjumaa, Keila linn, 4043102;
elamumaa, ehitusjärgus suvila, Harjumaa, Keila vald;
maatulundusmaa, Järvamaa,
Koigi vald; garaažiboks, Harjumaa, Keila linn nr 3512602.
7. Puuduvad. 8. Puuduvad. 9.
Swedbank, arveldusarve. 10.
Swedbank 83 583 krooni; 11.
Sõiduauto Mazda3 kasutusliising. 12. Keila Linnavalitsuse
liikme hüvitis, AS Keila Vesi
nõukogu liikme tasu, OÜ Keila
Tervisekeskus nõukogu liikme
hüvitis, OÜ Varahooldus nõukogu liikme hüvitis, , KÜ Luha
juhatuse liikme tasu.
3) 1. Eike Käsi 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. 25 000 krooni. 6.
Elamumaa; Harjumaa, Harku
vald, 3831602 (ühisomand);
korter, Harjumaa, Keila linn,
7212202 (ühisomand); korter,

Harjumaa; Keila linn, 31193
(ühisomand). 7. Sõiduauto
Opel Corsa, 1995, sõiduauto
Mercedes Benz, 2002 (liising);
8. Puuduvad. 9. Swedbank, arvelduskonto, 2 krediitkontot;
10. Puuduvad. 11. Hüpoteek
Swedbank´i kasuks, hüpoteek
Nordea Panga kasuks, käendusleping
eluasemelaenule.
12. Puuduvad
4) 1. Toivo Lumiste 3. Linnavalitsuse liige 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. Puuduvad. 7. Sõiduauto, Peugeot
307, 2005. 8. AS Eesti Gaas,
B-aktsia, 120 tk, 10 kr, 1200
kr; 9. Swedbank, arvelduskonto, krediitarve; SEB arvelduskonto. 10. Puuduvad. 11.
Puuduvad. 12. Keila Linnavalitsuse liikme tasu, SA Keila
Terviserajad töötasu, juhatuse
liikme tasu, Keila Linnavalitsus töötasu.
5) 1. Olev Mäll 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. Elamumaa,
Harju maakond, Saue linn, kinnistu nr 61479 (50%); ärimaa,
Harju maakond, Saue linn,
kinnistu nr 8009779 (50%).
7. Sõiduauto, Mitsubishi Carisma, 1997 (50%), sõiduauto,
Toyota Avensis, 2003 (50%).
8. OÜ Heratrade, osa, 1 tk,
10 000 kr, 10 000 kr. 9. SEB,
hoiuarve. 10. Puuduvad. 11.
Puuduvad. 12. Kuupalk põhitöökohast, Keila Linnavalitsuse hüvitis.
6) 1. Avo Reiska 3. Finantsjuht. 4. Keila linnavalitsus. 5. 25 000 kr. 6. Korter,
ühisomand, Tallinn, 16235601;
korter ühisomand, Tallinn,
12526901, korter ühisomand,
Tallinn
12522301,
korter
ühisomand Tallinn 12505901.
7. Puuduvad. 8. OÜ Elgon
Consulting, 1, 160 000 kr. 9.
Swedbank, arveldusarve. 10.
Puuduvad. 11. Puuduvad. 12.
Linnavalitsuse liikme hüvitis,
OÜ Varahooldus nõukogu liikme hüvitis.

Krimiuudised

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas 70 sündmust. Liikluseeskirja rikuti 41 korral, sh koostati 19
väärteomaterjali juhtidele, kes
ei kasutanud nõuetekohaselt
turvavarustust. Kahjuks pean
teatama ka neljast alkoholijoobes sõidukijuhist. Keila linna
konstaablid kontrollivad järjepidevalt ka sõidutee ületamist.
Kahe nädalaga koostati mitmeid protokolle,. Suve ja sooja-

de ilmade tulekut näitab ka see,
et registreeriti 9 juhtumit, kus
inimesed olid alkoholijoobes
või tarbisid alkoholi linnatänavail, neist 7 isikut toimetati politseiosakonda kainenema, sest
nad olid ohtlikud iseendale või
kaasinimestele. Alkoholi tarvitamisega jäi „vahele“ 6 alaealist. 12.05.09. a tabati Rõõmu
kaubamajast ja 22.05.09.a Selverist pisivaras. Mitu väärteomenetlust alustati selle kohta,
et õpilased ei kuula enam õpetaja sõna, ropendavad ja rikuvad muul moel avalikku korda.
Kuritegudest teatati kolmel
korral: 14.05.09.a murti sisse
Allika tn keldrisse ja varastati
õnged. 15.05.09.a varastati Keila Algkooli juurest ja 16.05.09.a
Tallinna mnt jalgratas.

g4s
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18. mail kell 06.00 – Vikerkaare lasteaia sisehoovis oleva vasakult esimese saaliakna raami
sisse on auk puuritud ja näha
on muukimisjälgi. Teavitatud
kontaktisikut ning info võeti
teadmiseks. Patrullil lubati lahkuda.
19. mail kell 16.15 - Elektrirongis oli 1 piletita reisija. Kohale
kutsutud politseipatrull ja isik
neile üle antud.
19. mail kell 20.01 - Juhtimiskeskus edastas info, et Keila
haigla surnukuuri katusel jooksevad lapsed. Ekipaaž jõudis
kohale kell 20.03 ja nägi katusel 4 last, kes kohe läbi võsa
põgenesid (lapsed suhtlesid

üksteisega vene keeles).
23. mail kell 06.50 - Jõe poe
ees olid lärmakad noorukid,
saadetud minema.
23. mail kell 22.50 - Allika 4
maja ees lamas alkoholijoobes
meesterahvas, üle antud politseile.
23. mail kell 23.40 – Vikerkaare lasteaia saali aken oli lahti,
aknal olid muukimisjäljed (uuristatud noaga väike auk), info
edastatud juhtimiskeskusesse,
kell 00.20 tuli kohale lasteaiajuhataja, objekt üle kontrollitud
kõik korras. Klient lubas lahkuda.
24. mail kell 23.05 - Koidu 98
maja kõrval rikkus noorukite
kamp öörahu, saadetud kõik
laiali.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
30 мая – день города
В этот день город будет
наполнен
ярмарочным
шумом и праздничным
настроением. Подробная
программа праздника на
первой станицы сегодняшнего номера городской газеты. (стр. 1)
Суд не удовлетворил
иск уездного старейшины
Административный суд
Таллинна не удовлетворил протест уездного старейшины в связи с принятием
Кейласким
городским собранием решения о ликвидации двух
муниципальных школ с
эстонским языком обучения и создании целевого
учреждения «Кейла Харидус», обязанностью которого является содержание городской школы.
Согласно постановлению
суда, это решение находится в соответствии с
действующим законодательством и конституцией. По словам председателя городского собрания
Андруса Лоога, решение о
создании целевого учреждения было продиктовано
желанием создать в городе по-настоящему хорошую школу. И решение
административного суда
подтверждает правомочность принятого решения.
(стр. 3)
Была такая школа…
1 сентября 1995 года открыла свои двери для учеников новая школа – школа СОС им. Германа
Гмейнера. 3 июня 2009
года школа заканчивает
свою деятельность. В этом
номере городской газеты
можно познакомиться с
принципами работы школы такого типа, узнать о
причинах ее закрытия и о
дальнейшей судьбе учащихся и учителей этой
школы. (стр. 5)
Все городские хоры
примут участие в Певческом празднике
2-5 июня состоится 25-й
Всеобщий
Певческий
праздник, в котором примут участие все хоры нашего города, которые заявили о своем желании
участвовать в празднике.

Самыми младшими участниками будет хоры младших школьников Кейлаской
гимназии
и
Кейлаской
начальной
школы, а также детский
хор музыкальной школы,
городской хор мальчиков
и детский хор Кейлаской
начальной школы. Всего
примут участие 8 городских хоров и один оркестр.
(стр. 3)
Организация дорожного движения
30-го мая, начиная с 6-ти
часов утора и до 2-х часов
ночи, по случаю проведения дня города будет закрыт для проезда центр
города. На улицы, где будет проводиться ярмарка,
до 9-ти часов утра смогут
проехать машины с товаром. Организаторы праздника приносят свои извинения жителям центра
города и предприятиям,
находящимся на этой территории, за причиненные
неудобства. Для объезда
рекомендуется использовать улицы Пыхья, Пийри, Крууза и Эхитаяте.
(стр. 3)
Предлагается услуга
по уходу за детьми
Недоходное предприятие
«Тёотахе» в сотрудничестве с Социальным центром предлагает организацию ухода за детьми с
недостатками физического и умственного развития. В первую очередь, эта
услуга предлагается родителям, у которых есть дети
дошкольного возраста с
серьезными нарушениями психического развития, либо с нарушениями
функций
опорнодвигательного аппарата.
Услуга предлагается на
следующие периоды: 1519 июня и 29 июня-3
июля, по рабочим дням с
8.30 до 16.30. Стоимость
услуги 40 крон в день, которые покрывают расходы на питание. Желающие могут обратиться к
советнику по социальным
вопросам П.Петерсон (мэрия, кабинет № 23, телефон
6790726,
piia.
peterson@keila.ee ). (стр.
3)
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haridus

Oli kord Keila SOS Hermann
Gmeineri kool
1995. aasta 1. septembril avati Keila
Mudaaugu elamurajoonis lasteaedalgkool, mis kandis
nimetust Keila SOS
Hermann Gmeineri
Kool. 3. juunil 2009
lõpetab kool tegevuse.

kommentaar
Keila Hariduse sihtasutus:
SOS Hermann Gmeineri
Kooli 33 last hakkavad alates tulevasest õppeaastast
õppima Keila Koolis. Keila
algkoolihoone ruumikitsikusest tingituna jätkatakse
õppetööd SOS Hermann
Gmeineri Kooli ruumides.
Otsus võtta Keila Hariduse
Sihtasutuse kasutusse Keila SOS Hermann Gmeineri
Kooli õpperuumid tulenes
ühest küljest väga pragmaatilisest põhjusest. Nimelt
oleks 33 lapse ületulemisega Keila Kooli seistud vastamisi väga terava ruumiprobleemiga. Teisalt aga peitub
otsuse taga lihtne ja inimlik
soov pakkuda lastele turvalist ja tuttavat õpikeskkonda,
seni kuni Keilas valmib uus
koolihoone.

kaja olenko
KEILA SOS HERMANN GMEINERI KOOLI
DIREKOTR

Miks sellist kooli vaja oli?
Seoses SOS Lasteküla rajamisega Keilasse tuli siia hulgaliselt
algkooliealisi lapsi, kes Keila
Algkooli ära ei mahtunud. Nii
lepitigi tollaste linnaisadega kokku, et koos lastekülaga
ehitatakse ka lasteaed-algkool
lasteküla ja ümbruskonna laste tarbeks.
Miks kandis kool Hermann
Gmeineri nime?
Hermann Gmeiner oli Austria
arst, kes peale II maailmasõda
rajas esimese lasteküla Austrias Imstis. Temast sai kogu
rahvusvahelise SOS Lastekülade organisatsiooni rajaja. Kõik
lastekülade juurde rajatud
koolid ja lasteaiad kannavad
Hermann Gmeineri nime.
SOS-kool oli erakool?
Kool oli erakool, kuna selle
omanik oli mittetulundusühing SOS Lasteküla Eesti
Ühing. Tihti samastatakse erakooli eliitkooliga. Meie kool
kindlasti nn „eliitkoolide„ hulka ei kuulunud. Ei olnud meil
peenemat õppekava ega ülisuurt õppemaksu. 590-kroonine õppemaks aitas katta kooli
ülalpidamisega seotud kulusid, kuid hästi elamiseks sellest ei piisa.
Meie koolis käisid lapsed,
kelle vanemad nägid väikekoolis rahulikumat ja turvalisemat
keskkonda oma lapsele. Väikese koolis ja klassis on rohkem
võimalusi teha individuaalset
tööd, arvestada lapse vajadusi. Meie laste seas oli suur osa
neid, kelle üliaktiivsus vajab
rohkem tähelepanu, samuti ka
neid, kes vajavad julgustamist
ja abi. Viiendik lastest on terviserikkega, kellel väike keskkond on hädavajalik. Õpilaste
toetamiseks töötasid koolis
logopeed ja psühholoog ning
kaks abiõpetajat.
Kas koolil oli ka mingi kindel
õppesuund?
Konkreetset õppesuunda ei
olnud. Üks vaieldamatult edukas valdkond oli kunsti- ja töö-

Fotod: erakogu

Keila SOS Hermann Gmeineri kool
õpetus. Meie väikesest koolist dusi leida.
läks 2007. aastal üleriigilisele
Hoolimist oleme püüdnud
õpilastööde näitusele 16 tööd. õpetada ka oma õpilastele.
Ära märgiti üle 40 töö. Suur Aastaid on meil toimunud
töö selles oli meisterdamise heategevuslaadad, mille tulu
ringi juhendajal Lilia Jakovle- annetatakse abivajajatele. Anval ja kunstiringi juhendajatel netuse üleandmisel kogetud
Ulvi Talvaril ja Piret Põldmel. andmisrõõm on kirjeldamatu.
Märkimata ei jäänud ka klasKindlasti on üks märksõna
siõpetajate Aire Tomsi ja Anu ka „koolirõõm“. Koolirõõmu
Langi juhendatud tunnitööd.
lisavad igapäevatöösse rinMeie klassiõpetajad
on tugevad metoo“Üks põhilistest
dikud. Kindlasti on
märksõnadest on
meid aidanud vormis
olla toetumine Hea „hoolimine“ ja koostöö
Alguse metoodikale
perega. Iga laps peaks
ja koostöö Tallinna
tahtma kooli tulla.”
Ülikooli
Haapsalu
Kolledžiga. Igal aastal on viibinud meil mitmed gide töö ja toredad üritused.
praktikandid pikal klassiõpe- Väikeses koolis on igal lapsel
taja praktikal. Kõik klassiõpe- võimalus olla laval, esineda,
tajad on juhendajatena saanud teha ettekandeid, võtta endaHaapsalu Kolledži õppejõudu- le vastutus millegi tegemise
de poolt palju kiidusõnu.
ees. Vahvad ettevõtmised on
Millised on olnud kooli põhilised väärtused?
Üks põhilistest märksõnadest
on „hoolimine“ ja koostöö
perega. Iga laps peaks tahtma
kooli tulla. Igal lapsel peaks
olema koolis hea olla.Viimastel
aastatel oleme regulaarselt läbi
viinud rahuloluküsitlusi laste
ja vanemate seas. Kui üksikud
rahulolematud välja arvata, on
enamuse rahulolu olnud väga
suur. Muidugi ei ole meie kool
mingi „imekool“. Meilgi oli
kaklemist ja kiusamist. Tänu
kooli väiksusele saime siiski
pahandustele jälile ja püüdsime olukordi lahendada. Iga
laps on väärt, et tema pärast
pingutada. Ka kõige suurem
„paharet“ on ju tegelikult
laps, kes peab alles inimeseks
olemist õppima. Seepärast on
oluline kõiki kuulata ja aidata
lastel ise olukordadele lahen-

takse?
Rahvusvahelise organisatsiooni SOS Kinderdorf Internationali eesmärk on eelkõige
vanemliku hoolitsuseta jäänud
lastele kodu pakkumine. 2006.
aastal, kui sulgemise otsus
vastu võeti, oli SOS –i osakaal
kooli rahastamisel väga suur.
Riigipoolsest pearahast ja lastevanemate õppemaksust ei
piisanud isegi 50%-liseks eelarve katteks. Omavalitsustepoolne toetus jäi väga napiks.
Osa omavalitsustest oli nõus
meid kui erakooli kooli pidamisel toetama, osa puges seadusepügala taha, mis ütles, et
seda võib, kuid ei pea tegema.
Tegelikkuses kulus puuduv
summa õpilaste tugisüsteemide (logopeed, psühholoog,
pikapäevarühm, ringid) ülalpidamiseks. Nii leidiski SOS,
et kooli pidamine on osutunud
liiga kalliks. Tavaperede lastele

SOS kool jättis kooliga hüvasti
toimunud enamasti õpetajate
Aire Tomsi, Lilia Jakovleva ja
Tarmo Kivisilla eestvedamisel.
Iseseisvus ja hakkamasaamine iseloomustavad enamikku
meie õpilastest.
Miks siis selline kool sule-

hariduse andmine ei ole SOS-i
otsene eesmärk ja kooli tegevuse peab lõpetama.
Kokkuleppel Keila linnaga
anti meile lõpetamiseks aega
3 aastat, mille jooksul kõik
lastevanematega
sõlmitud
koolituslepingud lõpetatakse.

See tähtaaeg ühtis tookord ka
planeeritava Keila uue kooli
valmimisega.
Need kolm aastat on kohalikud omavalitsused kooli piisavalt toetanud, kuid tookord
tehtud otsust enam tagasi
pöörata ei saa.
Mis saab õpilastest?
Praegused lapsevanemad on olnud kooli sulgemisest algusest
peale teadlikud. Neil on olnud
piisavalt aega oma lapsele uue
kooli otsimiseks. Enamus jääb
veel siiski üheks õppeaastaks
Keila Kooli filiaalina meie kooli seinte vahele uue Keila Kooli
valmimist ootama. Nad õpivad
küll meie majas, kuid on Keila
Algkooli õpilased.
Mis saab õpetajatest?
Osa õpetajaid asub Keila Kooli
palgale ja jätkab tööd oma õpilastega. Osa õpetajaskonnast
on leidnud endale uued töökohad. Meil on olnud väga püsiv
kaader. Suur osa 1995. aastal
alustanutest ja Sirje Raagmetsa juhtimisel koolile hinge sisse puhunutest oli siiani lapsi
õpetamas ja koolielu vedamas.
Siinkohal tahaksin tänada
meie kooli töötajaid, kes on
teinud oma tööd südamega ja
andnud endast palju õpilaste
arendamisel ja kasvatamisel.
Suur tänu teile, klassiõpetajad
Aire Toms, Anu Lang, Ulvi Talvar, Piret Põldme, abiõpetajad
Ilga Riga ja Sirje Koit, muusikaõpetaja Tarmo Kivisilla, inglise keele õpetaja Maie Nuudi,
logopeed Mare Oselein, psühholoog Maret Kasepalu. Suur
tänu ka koolile alusepanijale
ja kauaaegsele direktorile Sirje
Raagmetsale. Meie südamlikud ja töökad õpetajad ei jää
hätta kusagil. Edu teile edaspidiseks!

5

Lühidalt
Aasta õpetaja
kandidaadid on Reet
Hanni ja Heli Israel
Keila Hariduse SA esitas aasta õpetaja tiitli kandidaatideks
algkooli huvijuhi Reet Hanni ja
gümnaasiumi bioloogia-, inimeseõpetuse- ja ajalooõpetaja
Heli Israeli. Mõlemad kandidaadid esitati kooli kollektiivi poolt
tunnustusena pikaajalise ja pühendunud töö eest.
Algkooli huvijuht Reet Hanni
tähtsustab oma igapäevatöös
kasvatuslikke väärtusi integreerides oskuslikult huvitegevust
õppetöösse. Ta pöörab tähelepanu õpilase võimete, oskuste
ja teadmiste arendamisele.
Reet Hanni eestvedamisel on
välja kujunenud mitmekülgsed traditsioonilised üritused,
samas on tal igal aastal uusi,
põnevaid ideid, millega õpilaste õppetöövälist tegevust aktiviseerida. Huvitegevus toetab
algkoolis igati õppetööd.
Gümnaasiumi
bioloogia-,
inimeseõpetuse- ja ajalooõpetaja Heli Israel iseloomustavad
kolleegid inimesena, kes teeb
oma tööd põhjalikult ja järjepidevalt. Ta on esinenud loengutega õpetajatele ja lastevanematele, juhendanud noori
õpetajaid, valmistanud õpilasi
ette bioloogiaolümpiaadideks,
juhendanud ja retsenseerinud
õpilaste teadustöid ning teinud
koostööd Harjumaa Muuseumiga.
Aasta õpetaja 2009 konkursi
korraldavad Harju Maavalitsus,
Harjumaa Haridustöötajate Liit
koostöös Harjumaa Omavalitsuste liiduga. Aasta õpetaja nimetuse vääriliseks tunnistatute hulgast valib komisjon välja
esindaja, kelle maakond saadab
üleriigilisele kokkutulekule.

Keila SOS
Hermann Gmeineri
kooli lõpupidu
3.juunil
18.00 Õppeaasta lõpuaktus õpilastele
19.30 Õpilastele esinevad klounid Piip ja Tuut
20.00 Õpilaste, vilistlaste, külaliste ja töötajate suur tordisöömine
20.30 – 22.00 Vaba
lava ja disco
23.00 Hüvastijätukontsert täiskasvanud
osalistele Keila Mihkli
kirikus
Esineb folklooriansambel „Mälutagune“,
vahepaladeks Eesti
autorite luulet.
www.soskool.edu.ee
Tel. 6790115
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Vaba aeg
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eeskiri
Skatepark on
avatud 7.00 – 23.00
(Keila linna avaliku korra
eeskiri p. 6.9.)
- Iga sõitja vastutab oma
tervise eest.
- Kiivri kandmine on
kohustuslik.
- Skatepargis tohib sõita
ainult selleks ettenähtud
sõiduvahenditega
(spetsiaalsed jalgrattad,
rula, tõukeratas ja
skatepargi rulluisud).
- Mootorsõidukitega on
pargi territooriumil
sõitmine keelatud.
- Järgime Keila linna
heakorra eeskirju (meil on
prügikast).

Hea tava skatepargis:
Sõida ise ja lase teistel ka
sõita!
Aita ja juhenda nõrgemaid!

Keila linnapea Tanel Mõistus avas skatepargi

foto: valdur vacht

sport

Noored kiidavad uut skateparki
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Reedel, 22.mail avas linnapea Tanel Mõistus Keila uue
skatepargi. Avaüritusena toimuma pidanud võistlus Keila
Extreem Jam 2009 jäi aga ohutuskaalutlustel ära - vihmas libedaks muutunud trampliinid
on osalejatele ohtlikud.
Halvast ilmast hoolimata oli
avaüritus kohale meelitanud
suure hulga erinevas vanuses
ekstreemspordihuvilisi ja ska-

tepargis trikitajaid jätkus.
Keila skatepargi ehitas Eesti
juhtiv rula-, ratta- ja rulluisuradade tootja MTÜ Elamussport.
Ekstreemspordiväljakul on 7
elementi, mis pakuvad piisava
trikivaliku nii algajatele kui ka
kesktasemel sõitjatele.
Kahe aastase sõidukogemusega 15.aastane BMX-rattur
Madis hindas uue skatepargi väga heaks, ning lisas, et
rambid ei pidavat tegelikult
vihmaga väga libedaks minemagi, mis muudab uue pargi

kasutajatele veelgi paremaks ja
ohutumaks.
Kohal oli ka arvestatav hulk
tõukerattureid. 8.aastane Karl
on tõukerattaga sõitnud kaks
aastat, kuid nüüd tänu uuele
skatepargile, on ta juba paar
trikki selgeks õppinud.
Uus park võeti kohe peale
valmimist kasutusele ning on
õhtuti sõitjaid täis.
Ärajäänud võistlus siiski
pidamata ei jää. Extreem Jam
2009 toimub 1.juunil kell
16.00.

sport

Hea Lapse turniir iluvõimlemises
üllatas tugeva tasemega
ege soidla
SK TRIUMF

16. mail toimus Keila Tervisekeskuses Hea Lapse turniir
iluvõimlemises, võistlesid lapsed vanuses 5-11 aastat.
Kuna võistlushooaeg hakkab lõppema, siis olid tüdrukute esitlused väga heal tasemel. Uue olümpiatsükliga on
täienenud võistlustereeglid,
mis on kaasa toonud huvitavamad kavade koreograafiad.
1998.a sündinud tüdrukute vanusklassis oli väga tugev
tase A grupis, kus võistlesid
pea kõik Eesti selle vanusklassi esindajad. Mitmevõistluses

(rõnga, palli- ja kurikaharjutus) tuli võitjaks Olga Taraneko (SK Velar/VK Piruett).
SK Triumf esindaja Jana Aid
saavutas 7. koha ning Jevgenia
Aleksandrova 8. koha. 1998.a
sündinud B grupis saavutas I
koha Liisi Vister (Viljandi SK),
II koha saavutas SK Triumf
esindaja Kadri-Liis Tammearu.
1999.a sündinud A grupis saavutas mitmevõistluses (vaba,
rõnga- ja palliharjutus) I koha
Laurabell Kabrits (Kotree SK)
ning III koha saavutas SK
Triumf esindaja Lenne - Grettel Leitmaa. 2000.a sündinud
A grupis saavutas mitmevõistluses (vaba, rõnga- ja pallihar-

jutus) I koha Vasilina Kuksova
(SK Kotree) ning II koha SK
Triumf esindaja Ketrin Kastehein.
Nooremates vanusklassides oli samuti tugev tase. Tore
on näha, et iluvõimemisse on
juurde tulnud uusi klubisid,
seda on näha just nooremates
vanusklassides. Hea Lapse turniiril võistlesid 11 spordiklubi
tüdrukud üle Eesti.
Paljudele SK Triumf väikestele võimlejatele oli see turniir nende esimeseks suureks
võistluseks. Nad tulid oma
etteastetega suurepäraselt toime. Täname Keila linna ürituse toetamise eest!

Keila Extreem
Jam 2009
Esmaspäeval, 01. juunil 16.00 – 19.00
Keila Jõe tänava Noortepargis
Kavas:
Võistlus BMX ratturitele, rulatajatele ja
tõukeratturitele

Osalema oodatakse Keilas elavaid ja
õppivaid noori
Üritust korraldavad: Keila Linnavalitsus Keila Noortekeskus

Kohtume noortepargis!

Sport
Korvpallipoisid
kohtusid Soomega
Laupäeval 16. mail võõrustasid Lääne-Harju Spordiklubi 1999-2000 aastal
sündinud korvpallipoisid eakaaslaseid Helsingi korvpalliklubist „Pakilan Visa“.
Soomlastega peeti kaks
kohtumist. Esimeses mängus olid teise klassi poisid
vastastest paremad 33:9.
Teises mängus jooksid väljakule 3. klassi poisid, kes
pingelises heitluses suutsid
võidu koju jätta tulemusega
27:21.
Poisid olid tublid ja näitasid
head võitlusvaimu. Eriti üllatasid hea etteastega teise
klassi võistkond. Mõlemate
rühmade poisid treenivad
väga innukalt, millega võib
seletada ka võite soomlaste
üle. Poisse treenib ja juhendab treener Tarmo Hein.
Ago Kliimson
MTÜ Lääne-Harju SK

Keila kolmikürituse
II etapp
Pühapäeval, 14. juunil kell
11.00 toimub Keila Rattasõit,
mis on Keila Kolmikürituse
teine etapp.
Keila Rattasõidu start ja finiš on Keila Tervisekeskuse
juures. Kuni 10aastastele
on 500meetrine lastesõit.
Noored ja naised sõidavad
ühe 7 km ringi, mehed ja
veteranid kolm ringi. Matkajatel on üks ring. Kõigi osalejate vahel loositakse Merida jalgratas, mille on välja
pannud Keila Rattapood. Ka
vähemalt kolmeliikmelistele
peredele on loosiauhinnakesed. Peaauhinnaks on 1 kuu
pikkune tasuta Honda Civic
kasutusõigus Veho Eestilt.
Startide algus on kell 11.00.
Eelregistreerimine aadressil skvask@hot.ee või võistluspäeval alates kella 10st
võistluspaigas. Täpsem info
www.spordiklubivask.weebly.com ja www.liikumisroom.
ee. Keila kolmikürituse esimene etapp oli Keila Suusasõit, mis toimus 24. veebruaril Keila Terviseradadel.
Võistlejaid oli täpselt 100 ja
matkajaid 86.
Sarja kolmas etapp on Keila
Poolmaraton, mis toimub
25. juulil. Siis on lisaks maratonile kavas ka 7 km pikk
rahvajooks, samuti kepikõnd ning lastejooksud. Kõikide vahel, kes on osalenud
vähemalt kahel Keila Kolmikürituse etapil, läheb loosi
väike LCD teler. Vanuseklasside võitjatele karikad.
Tule, osale ja võta ka sõbrad
kaasa!
Priit Idarand

uudis

Suvi tuleb
doonoritelkidega
Sa põhja eesti
regionaalhaigla

Kolmandat suve järjest püstitavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja Kaitsevägi
doonoritelgid seitsmes Eesti
linnas. Keilas toimub doonoritelkide üritus 8.-9. juunil
keskväljakul.
Nüüdseks juba traditsiooniks saanud ürituste sarja
eesmärk on veredoonorluse
tutvustamine Eesti elanikele.
Soovime, et meie inimesed
teaksid doonorlusest üha rohkem ja näeksid seeläbi paljude
jaoks kättesaadavat võimalust
head teha. Iga veredoos on
hindamatu väärtusega, sest
võib aidata mitmeid elusid.
Vereloovutusele oodatakse
kõiki terveid inimesi vanuses
18-60 eluaastat. Kaasa tuleks
kindlasti võtta pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument. Enne vereloovutust
peab doonor olema puhanud
ning söönud. Doonoritelgi
külastamiseks tuleks varuda
umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud aeg kulub
ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ja väikesele

puhkusele peale vereandmist.
Eesti haiglate patsiendid
vajavad doonoriverd iga päev,
sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks
allikaks on teine inimene. Verd
loovutades on doonoril võimalus aidata paljusid eluohtlikus
seisundis inimesi. Doonorivere toel on võimalik teha paljusid operatsioone, mida muidu
ei saaks suure verekaotuse riski tõttu sooritada.
2008. aastal võõrustasid
doonoritelgid paljusid külalisi,
nii uusi kui juba kogenud doonoreid ning tegevust jätkus
ka lastele. Telgid olid avatud
seitsmes linnas ning verd loovutasid kokku 1552 inimest,
kellest 420 loovutasid verd
esimest korda elus ning verevarud täienesid ligikaudu 700
liitri võrra.
Sarnaselt eelmisele aastale
löövad
doonoritelkide projektis kaasa lisaks Kaitseväele
linnavalitsused, Eesti Politsei,
Päästeamet,
Maanteeamet,
Kaitseväe Värbamiskeskus ja
Eesti Punane Rist, kelle töid ja
tegemisi kohapeal tutvustatakse. Kavas on üllatused nii lastele kui ka täiskasvanutele, toimuvad mängud ja võistlused.

sport

Harjumaa TV 10
olümpiastarti tulemused
sirje tasso, tiia tamsalu
KG KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAD

Teisipäeval, 18. mail toimunud Harjumaa TV 10 olümpiastarti võistlustelt tõid Keila
noored kergejõustiklased koju
4 ülekaalukat esikohta. Aet
Laurik püstitas kõrgushüppes
uue isikliku rekordi 11 sentimeetriga ületades lati esikohaväärilisel kõrgusel 1.56. Gerli

Israel lennutas palli 10m kaugemale oma endisest isiklikust
rekordist, tulemuseks 58.59.
Gerli edestas oma eakaaslasi
ülekaalukalt veel kettaheites
ja 600m jooksus, saades kolm
esikohta ja lisaks II koha kõrgushüppes. Palliviskes saavutas 6.koha Anne-Mari Allev
uue isikliku rekordiga 41.11.
Täname kõiki osalejaid ja
õnnitlused võitjatele.

Keila Noortekeskuse
Hoovikontsert
5.juuni kell 16.00 – 22.00
Esinevad ansamblid

The Nymph
Chapter One
Börte
Pop Sandals
DeCode
Koficore (Saku)
Ja Tantsugrupp JJ Street
KONTSERT on TASUTA
Üritusel viibida kainelt!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

de ühisnäitus
Keila kultuurikeskus

“KÕIK ON TROIS“
23. aprill – 14.juuni
Näitus Harjumaa Muuseumi ja
SA Viimsi Muuseumid välitöödest Prangli saarel 2008. aasta
suvel. Näitusel saab näha
valikut välitööde käigus kogutust – katkendeid intervjuudest
saare elanike ja suvitajatega,
fotomaterjali ning kalapüügivarustust.
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai - 16. august
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid 1924-1939
Harjumaa muuseum
AEDNIKU AASTARING
Suur raamatunäitus
Harjumaa raamatukogu lugemissaalis
KEVAD AIAS,
METSAS,PARGIS...
Fotonäitus
Harjumaa raamatukogu muusikatoas
“ISE LOODUD RÕÕM”
27.mai – 5.juuni
Sotsiaalkeskuse ringide hooaja
ülevaatenäitus
KUNSTIRINGI
“SIRLETT”KEVADNÄITUS
27.mai
Kultuurimaja tarbekunstiringi-

kontsert
FIX KONTSERTTUUR /
JAANIPÄEVAKS KÕRGEKS
KASVAB ROHI
19.juuni kell 21:00 Pilet: 175./150.FIX mängib koosseisus: Silvi
Vrait, Priit Pihlap, Mait Paldra,
Evald Raidma, Viktor Vassiljev
ja Vello Toomemets.
Külalistena astuvad üles Birgit
Õigemeel ja Tõrva neidudekoor ning Margus Vaher
saateansambliga.
Keila lauluväljak

sport
KEILA EXTREEM JAM 2009
Keila skatepargi avamine
1.juuni kell 16:00
Jõe tänava noortepark
KEILA LAHTISED MV
PAARISVÕRKPALLIS
6. juuni kell 10:00
Keila tervisekeskus

muud üritused
“MEREGA ÜHESHINGAMINE” - MAAKONDLIK RAHVATANTSUPIDU
31.mai kell 14:00
Keila lauluväljak

Palju õnne!

Sündinud

2. juuni kell 18:00 - 20:00
Keila algkooli 6.klassi lõpuaktus
Keila Kultuurikeskus
KEILA GÜMNAASIUMI ÜLEMINEKUKLASSIDE LÕPUAKTUSED
3.juuni kell 9:00 - 13:00
1.-5. klassidel kell 9:00
6.-7. klassidel kell 10:00
8. klassidel kell 11:00
Keila gümnaasiumi aulas
ROTWEILERITE ERINÄITUS
7. juuni kell 10:00 - 13:00
Rotweilerite erinäitus klubi
Ipson väljakul
Kohtunik: Frank Hedtke ADRK
Saksamaa
Keila terviserajad
info http://rotweiler.kolhoos.ee

kogudus
1. nelipüha jumalateenistus
31.mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga.
Laulab koguduse seenioride
koor
Keila Miikaeli kogudus

15.05.2009

Ott
Tamjärve
31.1.1964 – 25.5.2009

Sügav kaastunne emale ja
Mallele lastega.
Ege, Esta ja Valdur

sel raskel hetkel,
kui jätad hüvasti oma
kalli venna

Ott
Tamjärvega

Kõike võib tahta, uskuda, loota,
seda, mis tuleb mitte keegi ei oota...

Anne Jõgis

Anne Jõgist
Avaldame kaastunnet

Mälestame naabriperenaist.

Ülole, Piretile ja kõikidele

Kaastunne abikaasale ja

lastelastele.

lastele peredega.
Naabrid Moring, Viielo ja

Urve perega, Kaja,

Remmel.

Enno ja Elina

Keila Muusikakool võtab vastu uusi
õpilasi 2009 / 2010 õppeaastaks
järgmistele erialadele:

METSASARV
KITARR
TROMPET
KANNEL
KLARNET
VIIUL
SAKSOFON
KLAVER
FLÖÖT
LÖÖKPILLID
AKORDION
KONSULTATSIOONID

VASTUVÕTUKATSED

28. mail kell 16.00 - 18.00
29. mail kell 16.00 - 18.00

30. mail kell 10.00 - 13.00
1. juunil kell 16.00 - 18.00

Võimalik eelnevalt registreerida
tel. 6 044 278 (tööpäeviti kella 13.00 - 19.00)

Harju Maakonnaraamatukogu
teatab

1.juunist kuni
31. augustini
avatud tööpäevadel
10.00-18.00

Muusikatuba avatud
tööpäevadel
14.00-18.00
(juulis suletud)
Iga kuu viimasel
reedel sisetööpäev

17. juunil MÄRKAMISEPÄEV
Haarame fotokaamerad,
lähme Keila peale ja õpime
märkama ning avastama elu
meie ümber.
Osavõtutasu: 210 krooni
(sisaldab sooja sööki, suupistet ja
töövahendeid).
Registreerimine: kuni 5. juunini
telefonil 678 1668 või e-posti
aadressil muuseum@hmk.ee
Registreerida saab lapsevanem
või lapse seaduslik esindaja.
Maksmine sularahas Harjumaa
Muuseumis või väljastatava arve
alusel ülekandega.
Osalejate arv: max 20 last.

Keila Miikaeli kogudus teatab
Koguduse KULDLEERI jumalateenistus toimub pühapäeval 9. augustil kell 11.00.
Oodatud on need, kes käisid 1959. aastal Keilas
leeris – samuti aga needki, kel pole olnud võimalik
varasematel aastatel kuldleeris osaleda. Kuldleer
on kunagise leeripäeva meenutamine ja jätkuva
õnnistuse palumine Jumalalt. Soovist osaleda kuldleeris palume teatada koguduse kantseleisse või
õpetajale hiljemalt 5. augustiks.
Tel 604 4808 või 51931501. Rõõmsa kohtumiseni!

KALMISTUPÜHAD
2009
7. juunil kell 13.00
Korvi kalmistul
21. juunil kell 14.00
Karjaküla kalmistul
26. juulil kell 11.00
Keila kirikuaia
kalmistupüha kirikus
2. augustil kell 14.00
Ohtu kalmistul

Kiili, Krügeri, Pärnala pered.

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

Anne Jõgise
kaotuse puhul.
Velda ja Õilme lastega

Kallis Janika perega
Avaldame sügavat kaastunnet
Veronika Pibermanile kalli

ja vanaisa

Jaan
Veeroja

EMA

15. - 17. juuni kell 10-16
Harjumaa Muuseum kutsub
taas 10-12 aastaseid lapsi
osalema suveprogrammis
„Suveseiklus jõesaarel”.

15. juunil LOODUSEPÄEV
Matkame Ohtu rabasse ja
linnamäele, valmistame süüa
ja mängime erinevaid mänge
16. juunil KÄSITÖÖPÄEV
Õpime tundma viltimise tehnikaid ja meisterdame märgviltimistehnikas esemeid

surma puhul omastele.

Sügav kaastunne kalli isa

SUVESEIKLUS JÕESAAREL

Keila kunstmuru
Keila kunstmuru

Ülo Retteri

Mälestame head naabrit

surma puhul

29.05.09 kell 17.00 Keila JK 95/96 – Põltsamaa Sport
31.05.09 kell 11.00 Keila JK 97/98 – JK Vasalemma

Avaldame kaastunnet

Vikerkaare Lasteaia pere

Adventkoguduse jumalateenistus
30.mai kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
30.mai kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Ariana Šitškina

Kallis Mall, oleme sinuga
Mälestame head sõpra

ALGKOOLI LÕPUAKTUS

Keila JK Eesti Noorte Meistrivõistluste mängud:

7

kaotuse puhul

AS Protten F.S.C.

kpl.Keila kollektiiv

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda kiiresti soodsalt 2-toaline möbleeritud korter Keilas, otse omanikult. Tel:
53475340
Müüa üks maaalune paarisgaraažiboks, 18m2. Vasara 14
GÜ. Hind 39 900.- krooni. Tel:
555 66 007

TÖÖ
Pakume tööd toidukaupluse
müüjatele juunis taasavatavas
Laulasmaa kaupluses. Vajalik:
ausus, täpsus, algatusvõime,
energilisus, enesekontrolli valdamine, eesti keele oskus heal
tasemel, vene keelest arusaamine ja korrektne välimus. Tööaeg orienteeruvalt 10:00-22:00.
Lisainfo telefonil: 555 15 892 või
emailiga kirch@hot.ee

Teenus
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222.

Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55 621 455.

esemeid väärismetallist, portselanist, vasest, pronksist, vanu
taskukelli ja seinakelli. Keila turg,
kiosk 16. Avatud iga päev kell
9-14. Tel. 55664525.

Teie probleem -likvideerime
selle! Fekaalivedu!Kontakt-Toivo
51916171.

B-kat autojuhikursus Esimene teooriatund esmaspäeval,
1.juunil k.a. kell 18.00 Keilas,
Keskväljak 5 (II korrus). Info ja
registreerumine
www.kaja.ee
Tel: 678 00 60, Kaja Koolitus.

Õigusabi, õigusnõustamine,
töövaidlused, tsiviilkaitse. Keila keskväljak 15. Tel. 6796828.
Avatud teisipäeval ja neljapäeval
10.00 – 16.00.

müük
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel. 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.

muu
Ostan vanu münte, ordeneid,
medaleid, märke, riiklikke autasusid, minitaaresemeid, optikat,

Mootorratturi kursus. Info
ja registreerumine www.kaja.ee
Tel: 678 00 60, Kaja Koolitus.
Veoautojuhikursus C- ja CEkat, ametiõpe. Info ja registreerumine www.kaja.ee. Tel: 678 00
60, Kaja Koolitus
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RL Koolitus OÜ Rauli
Autokool alustab
registreerimist Keilas 28.04.09
algavatele

B-kategooria
autojuhi kursustele

AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.
AS

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Info ja registreerimine
tel. 55 555 208 või mail
info@rauliautokool.ee
www.rauliautokool.ee

MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008
MÜÜGIL
PROTTEN
PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
kevadkollektsioon
2009.a.
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO
Saksamaalt
- uued mudelid
ERINEVAD
KOOLILÕPU

ÜLIKONNAD
UUS VALIK KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD
VALIK
PLUUSID JA LÕHNASID
LIPSUD
UUS VALIK JALATSEID
SUURES
VALIKUS NAISTELE,
KAELAEHTED Saksamaalt

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!

EHTED, VÖÖD, SALLID
OLETE OODATUD!

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

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

www.lemeks.ee

AS LEMEKS SADAMAD

Keila Laadal

odavad diivanid!

Tulge ostma!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

RÕÕMU KAUBAMAJA

21.-

Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

lõhutud küttepuid, 3 m
kasepaberipuud

OSTAB:

kinnistuid, kasvavat metsa,
metsamaterjali

INFO:

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

NÄDALALÕPU HINNAD 29.05-31.05
Haapsalu mnt. 57b, Keila

49.90

11.90

www.keilaty.ee

49.60 kr/kg.

55.40 kr/kg.

33.-

Avatud: 10-21

7.95 L.

66.90

-20%

Heeringafilee õlis Junga

Laste joped

kuni

-40%

Meeste pintsakud

teated

Reakuulutus eraisikule:
25.(sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud
on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil

Coca-cola 2L.

väherasvane 240g.

-20%

Rinnahoidjad

Kaastundeavaldus raamis:
70.(sisaldab käibemaksu)

+pant 1.-

19.90

Kapsa-porru-hernesalat 1kg. Maitselt mahedad grillvorstid 900g.

-20%

15.90

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

Jalgrattad Classic, Schwinn, Scott

