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Kool hindab
riigieksamite
tulemused heaks
Keila Gümnaasiumi meedias kajastatud riigieksamite keskmine näitab,
milliseid tulemusi said
meie kooli päevase ning
õhtu- ja kaugõppeosakonna 11. ja 12. klasside
õpilased sellel aastal.
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Keila sai tasemel
rulluisuraja

Fotojahi augustipilt on rulluisurajast
Augustikuu tiitli
saanud Janno Jegersi pildil “Liikuge
terviseks” on kujutatud õhtust rulluisurada.

Fotojahi „Teeme koos kalendri 2010!“ augustipilt sel-

vaba aeg

gus ümberhääletusel kolme
võrdselt enim hääli saanud pildi vahel. Janno Jegersi pildile
„Liikuge terviseks“ järgnesid
Egon Karpovi „Hommik jõekäärus“ ja Eevi Kutpri „Retro“.
Kõigi zürii liikmete hinnangul
oli fotojahi augustikonkursil väga kõrge tase. Hääli sai

koguni 15 pilti. Teistes enam
hääli sai veel Eevi Kutpri “Esimesed päikesekiired” ja “...kui
enam ei ujuta” ning Andres
Matteuse “ Keila võlu ja valu”.
Fotojahi “Teeme koos kalendri 2010!” viimase – septembrietapi - piltide laekumise
tähtaeg on 30. september.
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Uus rulluisurada on
mõeldud rulluisutajatele,
rullsuusatajatele ja ka
ratastoolis sportijatele.
Avamisel osalesid proua
Evelin Ilves, Norra Kuningriigi suursaatkonna ajutine
asjur Ingrid Susanne
Farner ja Keila linnapea
Tanel Mõistus.
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lugeja kiri

Mure Keila haigla edasise
käekäigu pärast
Oleme tänulikud
Keila Lehe üleskutsele avalikult olulistest probleemidest
kirjutamiseks. Veelgi lootustandvam
on lubadus, et neid
probleeme püütakse ka lahendada.

Nädal Lõppes, teine algas

Pingeread
tekitavad pingeid

Pingeread on suvel ja sügisel popp teema. Koolide pingeread, õpilaste pingeread, sel sügisel tekivad ka kohalike omavalitsuste valimiste pingeread.
Ja kõik need pingeread tekitavad pingeid inimeste
vahel.
Mina tegin riigieksameid aastaid tagasi, tol aastal, mil neist osad esmakordselt kohustuslikud olid.
Ei olnud veel pingeridu ega statistikat. Ei õnnestunud andmeid ka tagantjärele leida. Ja mis kasu
sest olekski? Teadmisest, mitmendal kohal Keila
gümnaasium tol aastal oli. Mitte mingit kasu – eksamid said edukalt tehtud, kool ja ülikoolgi tänaseks
lõpetatud.
Mida need pingeread annavad? Hea küll, valimistulemus kindlasti annab, samuti on kasulik paikneda eespool kõrgkooli sisseastumise pingereas. Aga
mida annab koolide võrdlemine? Annab mõnes
koolis nõrgematele õpilastele keelu teatud eksameid valida, annab riigieksamitunnid. Ja lõpuks annab seda, et me saame, mida mõõdame – hindeid.
Aga kas me tahame saada koolist hindeid? Hinded
ei ole ju eesmärk.
Ning lõpuks. Oma haridus on ikka iga inimese
enda teha ega sõltu kooli keskmisest riigieksamite
tulemusest.
doris matteus
doris@keila.ee

Keila nädalaleht

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

Igale inimesele on elus kõige tähtsam TERVIS. Selleks
peab tervishoiusüstem kindlustama inimesed arstiabi kättesaadavusega. Keila linnas
toimub kõik vastupidi.
Hästi toimiva Keila Haigla
töö lammutamist alustati sellest, et võimekas haigla juhataja asendati uuega. Tulemus oli
2003. aastaks käes, nagu Keila
Leht nr 27(86) avaldab. Näitajad ei saagi paraneda, kui haigla teenuste pakkumist hakati
likvideerima. Plaanis oli Keila
Haigla täielikult sulgeda. Seda
teavet uuris tookord ajaleht
Harju Ekspress. Tänu avalikkuse survele anti meedia kaudu lubadus, et Keila Haiglat ei
suleta, vaid mõne osakonna
töö võidakse ümber organiseerida.
Suureks kaotuseks oli meie
rahva iibetõstjatele sünnitusosakonna sulgemine. Lammutati peresünnituseks ehitatud
ja kõrgel tasemel günekoloogidega komplekteeritud osakond
ettekäändel, et puudub ajakohane aparatuur. Pärast osakonna sulgemist sobisid need küll
Põhja – Eesti Regionaalhaig-

lasse viimiseks. Samal ajal vastati Eesti Raadio reporteri küsimusele PERH–s, et ruumipuudusel pole peresünnitust
võimalik rakendada. Veel valusamaks osutus Keila lastehaigla ja lastepolikliiniku sulgemine. Lapsevanemaid lohutati
sellega, et lastearstid hakkavad
lapsi vastu võtma Keila Haigla
täiskasvanute
polikliinikus,
mis on tänaseks lõpetatud. Järjekordne petmine, mis on suunatud järelkasvu vastu. Sama
lihtsalt suleti ka ortopeedia-,
kardioloogia- ja põletusosakond. Suured tühjad osakonnad seisavad haiglas kasutamata.
Suuri
summasid
tasutakse tühjade ruumide
peale majanduskuludeks.
Kummaline on samas lugeda ajalehest, kus Põhja –Eesti
Regionaalhaigla ahastab suurte tegevuskahjumite pärast,
mida nad on sunnitud doteerima, saamata aru, et nemad ise
on sellise olukorra põhjustanud.
Samuti piiratakse Keila
Haigla polikliinikus arstide
vastuvõttu. Vastuvõtu on pidanud lõpetama reumatoloog,
endokrinoloog, lastearst, luutuberkuloosi – ja nahaarst. Allesjäänud arstide vastuvõtuaegu on viidud miinimumini.
Näiteks kardioloog 2 tundi nädalas, kõrvaarst 2 korda kuus.
Miks on Harju Maavalitsus
ja Kelia Linnavalitsus nii ükskõikselt suhtunud oma elanike
tervishoiuküsimustesse? Kuidas kasutatakse tervishoiu parandamiseks eraldatud sum-

masid? Ka valimiste eel ei
püüta näidata, et rahvasaadikud on valmis oma rahva heaolu eest seisma. Me soovime,
et Keilas oleks võimalik ka
edaspidi eriarstide abi saada.
Meedias on sageli käsitletud eakate probleemi, mis on
poliitikutel pinnuks silmas. Sel
põhjusel vast ei püütagi arstiabi kättesaadavust parandada.

Polegi oluline, et eaka inimese
eluküünal võib kustuda enne
40 – 50 km tagant arstiabini
jõudmist. Sellega kaasneb ju
sotsiaalkulude kokkuhoid. Kodanikel on valimiste eel ainet
mõtlemiseks, millisele erakonnale oma hääl anda.
Murelikud linnakodanikud

kommentaar

andrus loog
KEILA LINNAVOLIKOGU ESIMEES

Alustuseks tuletan meelde, et tervis on
oluliselt laiem mõiste, kui seda on arstiabi. Tervislikud eluviisid ja sportimisvõimalused omavad olulist tähtsust. Keila
linn on viimase 10 aastaga vägagi palju
panustanud inimese tervisesse. Mõistliku kinnisvaraarendusega on ära hoitud
tehaste rajamine elamispiirkondadesse ning säilitatud olulised pargid ja rohealad, seda ka linnasüdames. Rohkelt
on võimalusi tervisespordi harrastami-

vastutav väljaandja:
doris matteus

seks. Loomulikult on arstiabi kättesaadavus oluline. Alates aastast 2000, mil
kinnitati Eesti haiglavõrgu arengukava,
sai selgeks, et Keila haigla tulevik ei ole
kindel. 2000. aastal alustas tollane Keila linnavalitsus tegevust selleks, et linn
koos investoriga saaks Keila Haigla omanikuks. Tollal veel täismahus tegutsevale Keila Haiglale otsiti laiemat tegevust
Soome patsientide ravimise näol, oma
plaane käidi tutvustamas ka Helsingi
Eesti saatkonnas. Olid sõlmitud eellepingud nii investeeringute teostamiseks kui
ka ortopeediliste ja kirurgiliste haigete
raviks Keilas. Kahjuks jäi mitmeaastane
pingutus realiseerimata. Ei tollane sotsiaalminister Siiri Oviir ega ka majandusminister Liina Tõnisson ei toetanud
linna algatust.
Otsisin üles oma 2000. aastast pärit
slaidid. Olen neil ühe tulevikustsenaariumina kirjeldatud tänaseks juhtunut. Aga

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

juhtunud on see, et maja on lagunenud
ning aktiivne arstiabi on Keilast lahkunud. Täna kahjuks pole võimalik enam
neid ligi 10 aasta vanuseid plaane realiseerida. Arstid on lahkunud, tervishoiusüsteem ringi korraldatud.
Linn saab ja peab vaatama, mis oleks
võimalik teha, et linnakodanikud ja lähiümbruse elanikud saaksid siiski oma
esmased arstiabi vajadused Keilas korda aetud. Tänaseks on linn kohtunud
nii SA PERH-i kui ka Keilas töötavate
perearstide ja Keila Haigla pidamisest
huvitatud Keila Taastusravikeskuse OÜ
esindajatega. Linn on igati nõus kaasa
aitama nii nõu kui jõuga, et Keilas oleks
korralik perearstikeskus koos eriarstide
polikliinikuga. On hea, kui Keila Haigla
ruumides säilib ka võimalus taastus ja
hooldusraviks. Olen pessimistlik selles
osas, et on võimalik taastada Keila Haigla endine hiilgus.

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

Kool hindab riigieksamite
tulemused heaks

Sel nädalal avaldati koolide riigieksamite
tulemuste pingeread. Keila gümnaasiumi
andmetes kajastusid tulemused nii
päevase kui ka õhtuse ja kaugõppe õpilaste
riigieksami keskmised tulemused.
Kõrvalolevas tabelis on andmed vaid
päevase õppe tulemuste kohta. Keila Leht
küsis kommentaari ka Keila Kooli
põhikooli- ja gümnaasiumiosa õppejuhilt
Marika Ivandilt.
keila leht

LEHT@KEILA.EE
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Eksami sooritanute arv KG-s

kommentaar
Keila Kooli 7.-12. klassi õppejuht
Marika Ivandi:
Keila Gümnaasiumi meedias kajastatud riigieksamite keskmine näitab,
milliseid tulemusi said meie kooli päevase ning õhtu- ja kaugõppeosakonna
11. ja 12. klasside õpilased sellel aastal.
Kui arvestada ainult päevase osakonna õpilaste tulemusi, siis kuuluksime
saja esimese kooli hulka.
Kõik Keila Gümnaasiumi päevase osakonna õpilased sooritasid riigieksamid
positiivsele tulemusele, st said rohkem kui 20 punkti sajast võimalikust.
Eesti keeles, matemaatikas, ajaloos ja
ühiskonnaõpetuses olid tulemused
paremad kui vabariigi keskmine.

Eesti keele eksami peavad tegema
kõik 12. klasside õpilased. Ka sel korral
kirjutati kirjand maksimumtulemusele. Mitmed õpilased üllatasid oma kõrgete punktidega.
Matemaatika riigieksam on olnud aastaid õpilaste ja õpetajate hinnangul
raske, kuid sel aastal olid matemaatikas väga head tulemused. Ajaloos viis
noor õpetaja õpilasi esmakordselt riigieksamile. Ühiskonnaõpetuse riigieksamit valib aina rohkem 12. klasside
õpilasi ja nende hulka satub ka nõrgemaid, kuid keskmine osutus ikkagi
väga heaks.
Kuna füüsika ja vene keele riigieksamil osales ainult üks õpilane, siis see

tulemus näitab ainult nende konkreetsete õpilaste eksamiülesannete
lahendamise oskust. Inglise keele ja
bioloogia riigieksamite keskmine jäi
üsna vabariigi keskmise lähedale.
Keemia ja geograafia riigieksamit
sooritavad tavaliselt 11. klasside õpilased, sest 12. klassis neid õppeaineid ei
õpita. 11. klasside õpilased valivad riigieksami sageli seepärast, et tahavad
saada eksamikogemust. Oluline on, et
õpilane valiks ikkagi riigieksamid nendes õppeainetes, mis teda huvitavad
ja millega ta kavatseb oma tuleviku siduda. Eelmisest aastast alates on õpilastel võimalik ka valida nn riigieksamitunde - kel riigieksam valitud, saab

terve õppeaasta vajalikku ainet 1 tunni
nädalas lisaks õppida.
Õpilaste riigieksamile viimine on väga
suur vastutus, sest riigieksami tulemusest sõltub õpilase gümnaasiumi
lõpetamine ja kõrgkooli pääsemine.
Kogu kool elab igal aastal aprilli lõpust
kuni juuni lõpuni eksamite tempos. Aineõpetajad annavad oma parima. Iga
õpilane ei suuda eksamisituatsioonis
oma mõtteid koondada ja rahulikult
eksamiülesandeid lahendada. Mõne
jaoks ei olegi võimalikult hea eksamitulemuse saavutamine eesmärgiks.
Tal jäi kunagi koolitee pooleli ja nüüd
soovib ta lõpetada gümnaasiumi
õhtu- ja kaugõppeosakonnas.

uudis

Keila komando sai moodsa
kiirsekkumis-tulekustutusauto

Scania Eesti AS andis 28. augustil Peterburi tee esinduses päästjatele üle kuus
moodsat kiirsekkumis-tulekustutusautot.
Ühe neist roolis Keilasse kohaliku päästekomando meeskonnavanem Taavi Pragi.
sirje piirsoo

PÕHJA-EESTI PÄÄSTEKESKUS

Uued paakautod on võrreldes varasemate mudelitega
tõhusamad ja turvalisemad.
Autod võimaldavad tulekahjule transportida 9500 liitrit kustutusvett ja 1000 liitrit vahuainet. Masina pumbasüsteem
suudab minutis pumbata 4000
liitrit kustutusvett. Paakautod

on varustatud suure tootlikkusega veemonitori ja vihmutussüsteemiga, mis võimaldavad teha kiireid kustutustöid,
lisaks on varustuses 10 000
liitrine veebassein. „Auto on
tõhusam ja turvalisem. Suurtel
ja laiaulatuslikel tulekahjudel
saab kasutada uusi taktikalisi
võimalusi,“ usub Keila päästekomando pealik Mait Lillemaa,
et uus paakauto lihtsustab olu-

liselt päästjate igapäevast tööd
ja parandab oluliselt komando
väljasõidupiirkonnas elavate
inimeste turvalisust. Euroopa
Regionaalarengu Fondi abil
soetatud kuue paakauto Scania
Wawrzaszek maksumus oli ligikaudu 32,3 miljonit krooni,
sellest 15 protsenti tasus riik.
Tegu on esimeste paakautodega alates 1991. aastast, mis
osteti päästeteenistusele uuena. Seni on komandod saanud kasutatud masinaid. Üks
kuuest masinast töötab juba
Kohtla-Järve päästekomandos,
ülejäänud autod läksid Muuga,
Jõhvi, Tartu ja Pärnu komandodele.

Rae valla lasteaia- ja koolikohtade probleemi lõplikult, kuid
vähendab seda olulisel määral“
ütles Rae vallavanem Raivo
Uukkivi Peetri kooli avamisel.
Uue kooli ehitamisele kulus
aega veidi alla aasta, ehituse
maksumuseks kujunes 98 miljonit krooni.
Rae vald
Viimsi valla uus kooli- ja lasteaiahoone sai kasutusloa
Viimsis Haabneeme alevikus

sai valmis valla uusim õppe- ja
lasteaiahoone, kus alustab
järgmisel nädalal õppetööd
290 õpilast ja 144 lasteaialast.
Uue koolihoone avamisega vähendatakse Viimsi Keskkooli
töökoormust, mis on tänu
Viimsi valla lasterohkusele pidevalt kasvanud. Kui eelmisel
aastal läks Viimsi Keskkooli
esimesse klassi 154 õpilast,
siis käesoleval aastal alustab
samas õppeasutuses kooliteed
juba 170 õpilast. Sellel õppe-

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest 18.
oktoobril kutsuvad Keila Linnavalitsus ja Siseministeerium
üles korrastama oma elukohaandmeid elanikeregistris.
Valijate nimekirjad koostatakse
18. septembri seisuga ning valijakaartide väljasaatmist alustatakse 22. septembril. Valijakaart sisaldab teavet selle kohta kus, kuidas ja millal on võimalik hääletada.
Kuna rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik ise
hoolitsema oma elukoha andmete õigsuse eest, ei ole kohaliku omavalitsusel alust neid
isiku avalduseta muuta. Selleks
peaksid inimesed ise initsiatiivi
üles näitama.
Ruumide omanikel on õigus
taodelda nendele kuuluvas eluruumis mitteelavate, kuid sinna
registreeritud isikute elukoha
aadressi muutmist rahvastikuregistris.
Et valijakaart inimesteni jõuaks,
peaks neil olema ka korralik
postkast ja postiljonile tagatud
ligipääs sellele.
Valijakaarti saab tellida ka
elektroonilisel kujul. Kaardi
saad tellida Riigiportaalist www.
eesti.ee. Inimesed, kes on juba
eelnevalt tellinud valijakaardi elektroonilisel kujul, ei pea
uuesti tellimust esitama, e-valijakaart tuleb neile automaatselt. E-valijakaart täidab sama
ülesannet, mis paberkaart.
Seda ei pea välja printima ega
valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma. Samuti ei
eelda e-valijakaart elektroonilist hääletamist ega vastupidi.

90 minutiga e-teenuste
kasutajaks

Killukesi teistest omavalitsustest
Rae vallas avas uksed uus
koolimaja
1.septembril avati Rae vallas
Peetri Lasteaed-Põhikool, mis
on ainuke uus kool, mis tänavu sügisel Eestis avatakse.
Koolimajas on kahe paralleelklassiga põhikool ja 120-kohaline lasteaed. Koolikompleks
hõlmab ka raamatukogu ja
spordihoonet, mille juurde
kuulub kunstmurukattega valgustatud staadion.„Kindlasti
ei lahenda selle kooli rajamine
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aastal jätkavad 290 2.-3. klasside õpilast oma kooliteed
vastvalminud koolihoones.
Viimsi vald
Keila vallas avab uksed
jäätmejaam
3. septembril avas pidulikult
uksed Keila Vallavalitsuse ja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse koostöös rajatud
jäätmejaam. Jäätmejaama rajamine läks maksma ligi 1,1 miljonit krooni, sellest umbes 260

000 krooni oli Keila valla omaosalus. Jäätmejaam asub Tõmmiku külas Karjaküla kalmistu
ja AS Keila Betoon’i vahelisel
alal. Kõik vallaelanikud saavad
jäätmejaama tasuta viia lehtklaasi, autorehve, elektroonikajäätmeid, paberit ja pappi
ning segapakendeid. Keila valda sissekirjutatud elanikud
saavad tasuta ära anda ka ohtlike jäätmeid,teiste omavalitsuste elanikud saavad ohtlikke
jäätmeid ära anda tasu eest.

15.septembril toimub Keila
Keskväljakul, Harju Maakonnaraamatukogu ees E-bussi
koolitustuuri e-teenuste tasuta
koolitus.
Koolituse läbinud saavad
teadmised ning praktilise kogemuse e-teenuste, ID-kaardi,
Mobiil-ID ning digitaalallkirja
kasutamiseks. Samuti on Ekoolitusbussist võimalik saada
tasuta uued ID-kaardi PIN-koodid neil, kel need puudu. Koolituse pikkus on 1,5 tundi. Õppetunnid toimuvad kell 10.00;
12.00; 14.00 ja 16.00. koolitus
on tasuta.
Osaleda soovijatel palume
eelnevalt registreeruda aadressil vvacht@keila.ee, kuhu lisada
nimi, e-posti aadress, koolituse
algusaeg, isikukood, kontakttelefon. Registreeruda võib ka
telefoni teel, helistades numbril
6790 700.
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Eesti Rahvuskultuuri
Fond alustab taotluste
vastuvõttu
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi
2010. aasta stipendiumideks
ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Stipendiume ja
toetusi jagatakse üldfondist ja
113-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest
allfondist.
Keila haridus- ja kultuurielu
toetavad järgmised Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond
allfondid:
Irina ja Georgi Saare fond
Asutatud 2002. aastal IrinaIrene Saare poolt eesmärgiga
toetada haridustee jätkamisel,
kaasaarvatud sport, muusika
ja ballett, neid vähekindlustatud andekaid noori Eesti Kodanikke, kes on stipendiumi
taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat.

Töövõimetuspensioni ja
puude raskusastme
taotlemise kord muutub
Valitsus kiitis 27. augustil
heaks
seadusemuudatused,
mis ühtlustavad puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse
tähtajad. Samuti on tulevikus
teatud juhtudel võimalik puude raskusaste tuvastada varasema kolme aasta asemel kuni
viieks aastaks.
Seadusemuudatus võimaldab tööealistel puudega inimestel ühitada korduva ekspertiisi tegemise ja püsiva
töövõimetuse ning puude raskusastme kehtivuse tähtajad.
Seni sai puude raskusastet
määrata kuni kolmeks aastaks
ning püsivat töövõimetust
kuni viieks aastat. Muudatusega need tähtajad ühtlustatakse, et püsiv töövõimetus
ja puude raskusaste oleks võimalik määrata samaks perioodiks - näiteks kestusega kuus
kuud, üks aasta, kaks aastat,

kolm aastat või viis aastat. Kui
püsiv töövõimetus tuvastatakse tähtajaga viis aastat, siis on
põhjendatuse korral võimalik
määrata sama tähtaeg ka puude raskusastme kehtivusele.
Ka pensioniealistel puudega
inimestel on võimalik tuvastada puude raskusaste kuni
viieks aastaks varasema kolme
aasta asemel. Puude tuvastamise tähtaeg lastele jääb endiselt kuni kolm aastat, kuna
laste tervise seisund muutub
kiiremini kui täiskasvanutel.
Muudatusega väheneb perevõi eriarstide töökoormus ning
inimesel on vähem asjaajamist,
kuna mõlemad otsused tehakse ühel ajal. Ühtlasi pikeneb ka
töövõimetuspensioni taotluse
esitamise tähtaeg kolme kuuni
otsuse tegemise päevast.
Sotsiaalministeerium

Piltuudis

Jäljed noorte tegevusest Jõe tänava
skatepargis

Keila Panga fond
Asutatud 1993. aastal Keila
Panga (1991−1995) poolt eesmärgiga toetada Keila linna ja
regiooni kultuuri.
Olev Soansi mälestusfond
Algatatud 2000. aastal Keila
Linnavalitsuse ja Harjumaa
Muuseumi poolt graafik Olev
Soansi (1925−1995) mälestuse jäädvustamiseks ja Keila
kunstielu arengu toetamiseks.
Kord viie aasta jooksul antakse
Olev Soansi stipendium ühele
eesti graafikule.
Keila kunstielu edendamiseks
toetatakse Olev Soansi mälestusfondist sel aastal stipendiumiga Keilast pärit kunstiõppurit, noorkunstnikku või Keilaga

seotud kunstiprojekti
Halduskogu
5-liikmeline:
Riine Kallas, Imbi Kromanov,
Tanel Mõistus, Kerttu SoansTammisto, Urmas Viik.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid
leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee. Taotluste
vastuvõtt lõpeb neljapäeval,
15. oktoobril 2009 kell 16.00
Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka
posti teel saadetud taotlused.
Faksil saadetud ja hilinenud
või ilma ankeedita esitatud
taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta.
Igalt taotlejalt võetakse
vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada
taotlust järgmiseks aastaks.
Ei toetata osa- ja äriühinguid
ning mittetulundusühinguid
ja sihtasutusi, kes pole kantud
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Toetuse saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega toetuse saaja kohustub talle eraldatud toetust kasutama vastavalt
taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus
toetuse osaliseks või täielikuks
tagasinõudmiseks, kui selgub
selle mittesihipärane kasutamine.
Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond
aadressil: A. Weizenbergi 20A13 (III korrus), 10150 Tallinn.
Telefon 601 3428. Vastuvõtt
tööpäeviti 10.00 - 16.00

Krimiuudised
g4s

1911

24. augustil kell 18.46 - Põhja 8
laste mänguväljaku juures jalutas kodanik oma koeraga, kellel
puudus rihm. Tehtud märkus
ja koer pandi rihma otsa.
24. augustil kell 19.00 - Keskväljak 8 maja taga oli 7 noormeest, kes olid alkoholi pudelil
korgi lahti võtnud. Tehti märkus ja noormehed lahkusid.
24. augustil kell 22.16 - AS
Nivano territooriumil oli seltskond noori ja sõiduauto. Noortel paluti lahkuda ja seda nad
ka tegid.
25. augustil kell 00.53 – Keskväljakul viibisid kaks alaealist
tütarlast. Võetud andmed ja
edastatud noorsoopolitseile.
25. augustil kell 19.03 – Keskpargis tarvitas seltskond alkoholi. Tehti märkus ja nad lahkusid.
26. augustil kell 13.50 - Keskväljak 5 kioski taga tarvitas
meesterahvas alkoholi. Tehti
märkus ja lahkus.
28. augustil kell 21.53 – Raud-

teejaamas marsuuttakso peatuses istus kaks meesterahvast,
kes jõid odekolonni. Meesterahvastel paluti lahkuda, mida nad
ka tegid.
28. augustil tarvitasid Jõe
tn.noortepargis kodanikud alkoholi. Neil paluti lahkuda, mida
nad ka tegid.
28. augustil kell 23.10 - Polari
baari ligidal pingi peal magas
meesterahvas, kes oli juua täis.
Kohale kutsutud politsei, kes
viis kodaniku ära.
29. augustil kell 04.04 - Teavitati ekipaaži, et kaks kodanikku
lõhuvad Miki lasteaia aeda. Ekipaaž sai ühe kodaniku kätte,
kes anti politseile üle.
29. augustil kell 06.45 - Luha
7 maja juures oli ümber lükatud kaks prügikasti.
29. augustil kell 06.50 - Põhja
9a aed katki.
29. augustil kell 19.05 - Jaama
perroonil magas joobes kodanik, kes anti politseile üle.
29. augustil kell 19.45 - Jaama
18 magas joobes kodanik, kes
anti politseile üle.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Оздоровительные дорожки
В Кейла открыта новая
дорожка для катания на
роликовых коньках, роликовых лыжах и велосипеде. На других оздоровительных дорожках можно
заниматься бегом или
ходьбой с палками. На
всех этих дорожках действуют
определенные
правила. Например, на
дорожке для роликовых
коньков нельзя кататься
на мотороллерах, нельзя
отпускать с поводка собак.
Затем необходимо следить за тем, что написано
на указателях, придерживаться правильной стороны дорожки, считаться с
другими спортсменами. В
этом номере газеты подробная информация о
правилах использования
оздоровительных трасс.
(стр. 5)
Проверьте регистрацию своего местожительства
Перед выборами в органы
местного самоуправления
городское правительство
и Министерство внутренних дел призывает упорядочить сведения о местожительстве в регистре
народонаселения. Списки
избирателей будут составлены 18 сентября на основании этих данных, и карточки избирателей будут
рассылаться по почте, начиная с 22 сентября. Карточка избирателя содержит информацию о том,
где и как будут проходить
выборы, и когда можно
будет проголосовать. Карточку избирателя можно
заказать и по электронной почте в государственном портале (Riigiportaal
www.eesti.ee). Граждане,
которые уже заказывали
карточку избирателя на
адрес электронной почты,
не должны повторять заказ, карточка будет отправлена автоматически.
Карточку избирателя не
нужно брать с собой на
выборы, она носит исключительно
информативный характер. (стр. 3)
Августовская фотография

На августовской фотографии новая дорожка для
роликовых коньков при
вечернем освещении. Автор фотографии Янно Йегерс.
Фотографияпобедитель
была
определена среди трех
фотографий, набравших
равное количество голосов. По мнению жюри,
уровень фотографий, поступивших на конкурс в
августе, очень высокий.
Фотографии для участия
в последнем этапе фотоохоты «Делаем календарь
Кейла – 2010» можно
присылать до 30 сентября. (стр. 1)
Победил Андрус Веэрпалу
В отдельном старте 3x 2,5
км победил известный
лыжник Андрус Веэрпалу
(время – 17.52,2), на втором месте второй известный спортсмен – Яак Маэ
(время – 18.08,8), третьим
к финишу пришел Вахур
Теппани (время – 18.10,4).
По мнению участников
соревнования,
уровень
новой беговой дорожки
для роликовых коньков
подходит как для тренировок, так и для соревнований среднего уровня.
Для проведения соревнований более высокого
уровня дорожка не подходит по сложности. А для
спортсменов-любителей
дорожка подходит просто
идеально. (стр. 6)
В
Кейла
начинает
свою
работу
старт
школа «Prosha»
«Prosha» является учреждением дополнительного
образования детей. Приглашаем на занятия:
Развивающие
занятия
для детей от 4- 6 лет
Театральная студия для
детей от 7-11 лет
12 сентября состоится бесплатное пробное занятие
по адресу: Кесквяльяк 17,
Кейла
Ждем детей от 4 -6 лет в
16.00
Детей от 7 – 11 лет в 17.00
Вы такжe можете получить информацию по телефонам:
6-32-85-85,
5-28-13-07 и в интернете
www.prosha.ee.

Päevakorral
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Kooliaasta avas koolide ühisaktus

Fotod: doris matteus

Keila koolide
õpilaste ja
õpetajate rongkäik
lauluväljakule.
Keila Kooli direktor
Gled-Airiin Saarso
ja õppejuhid
Marika Ivandi ja
Riina Kink
Kokku alustas
Keila Koolis
haridusteed 1228
õpilast, esimesse
klassi astus 108
last.

uudis

Sporti tehes arvesta ka teistega

kadi kroon
kroon@keila.ee

Keila terviserajad aga pakuvad veel mitmeid võimalusi erinevate spordialade harrastamiseks, millest paljudel
linnaelanikel kindlasti veel aimugi ei ole. Lisaks muutuvad
tegevuste lisandumisega järjest olulisemaks terviseradade
kasutamise reeglid ja hea tava.
Rulluisurajad on mõeldud
eelkõige rulluisutajatele ja
rullsuusatajatele
Kindlasti pakuvad uued rulluisuteed paljudele head keskkonda treenimiseks, kuid tuleb meeles pidada, et tee on
mõeldud, nagu nimigi ütleb,
esmajoones
rulluisutajatele
ja –suusatajatele. Teel võivad
sõita ka jalgratturid. Jalakäijad, jooksjad ja kepikõndijad
saavad sportida uue rulluisu-

tee kõrval oleval pehmemal
pinnasteel.
Sihtasutuse Keila Terviserajad juhaja Toivo Lumiste sõnul
on hetkel jalakäijate olukord
raskendatud, kuna paljud kohad pinnaskattega teedest on
saanud uue mullatäite ja lisaks
hüdrokülvi muru kasvamiseks.
Seega kohtades, kus jalakäijal
ei ole võimalik liigelda talle
mõeldud pinnasteel, võib kasutada asfalttee paremat serva,
arvestades sealjuures kindlasti
rulluisuraja liikumissuunda.
Rulluisuteel sõites hoia paremasse serva
Vältimaks ohtlikke olukordi, peavad kõik raja kasutajad
hoidma raja paremasse serva,
sel juhul saab kiirem liikuja
vaevata aeglasemast vasakult
poolt mööda. Toivo Lumiste
rõhutab, et kuidagi ei saa lubada olukorda, kus kaks ema lapsevankritega kõrvuti rulluisurajal jalutavad. Selline tegevus
kujutab ohtu kõigile liiklejatele, sest kiirused on suured ja
seda just mäest alla sõites või
ootamatult kurvist väljudes.
Tegemist ei ole kergliiklustee,
vaid rulluisurajaga.

Lühidalt
Emade võimlemine
beebidega alustab
4.septembril

Kooliaasta avaaktus toimus Keilale traditsiooniliselt 1.septembril Keila lauluväljakul. Osalesid kõikide Keila koolide õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja teised
huvilised.
Aktusel lauluväljakul osalesid Keila Kooli
põhikooli ja gümnaasiumi osa, algkooli ja
Ülase maja õpilased ning Keila Ühisgümnaasium ja Erakool Läte. Esimese klassi õpilasi saatsid aktusele tavapäraselt
abituriendid. Õpilasi ja lapsevanemaid
tervitasid Keila linnapea Tanel Mõistus, SA
Keila Haridus juhatuse esimees Mart Raik
ja Keila Kooli direktor Gled-Airiin Saarso.

Keilas avati laupäeval uued rulluisuteed, mis kindlasti
paljudele spordihuvilistele head meelt
valmistavad.

5

Rulluisuraja puhastamistehnikat hetkel SA Keila terviseradadel ei ole. Toivo Lumiste: „ Rada puhastame vastavalt
vajadusele ja tehnika peame
vajaduse järgi tellima.“ Kui
rada on liivane, lehti täis vms,
võib linnakodanik sellest teada
anda üldmeilil tervis@keila.ee
või teatada rajameistrile telefonil 5089532.
Discgolfi võivad mängida
kõik
Alates sellest aastast on terviseradadel võimalik mängida discgolfi. Rada algab
suusastaadioni kõrval oleva
väikse infosildi tagant, Tankimäe poolt vaadates vasakut
kätt. Edasi näitavad raja kulgu
viidad. Mänguks vajalikud kettad saab peagi laenutada Keila
tervisekeskusest ning hästi varustatud spordipoodidest saab
kindlasti isikliku mänguketta
ka osta.
Reeglid discgolfiks on lihtsad – võimalikult väheste visetega tuleb ketas lennutada raja
lõigu alguspunktist raja lõpus
olevasse korvi.
Jalgpalliväljakut saavad ka-

sutada ka teised
Kuigi jalgpalliväljakul käivad
täna mängimas vaid jalgpalliklubi poisid ja tüdrukud, võivad tegelikult kunstmuruplatsi
kasutada kõik soovijad. Toivo
Lumiste: „ Olemas on nõukogu poolt kinnitatud hinnakiri,
mille alusel rendime väljakut
välja. Näiteks poole väljaku
rent 90minutiks maksab 450
ja terve väljak 900 krooni.“
Väljaku kasutamiseks tuleb
ühendust võtta Toivo Lumistega telefonil 5016192 või emailil lumiste@keila.ee.
Lisaks mainitud spordialadele saab talvel kasutada 3,
5 ja 7 km pikkuseid suusaradasid, millest kõige väiksem,
3km, on valgustatud. Arvestades Eesti tujukaid ilmasid on
talveperioodil viimased aastad
radasid ka kunstlumega täidetud nii, et suusatada saab veel
märtsikuuski.
Parkimine terviseradadel
Praegu piirab autode liiklemist sissesõidukeelu märk,
mida siiski paljud eiravad.
Kuhu peaks sportija oma auto
jätma? Toivo Lumiste: „ Keelumärk asendatakse õige pea

tänuavaldus

Keila Tervisaradade
SA tänab kõiki
toetajaid, abilisi
ja võistlejaid, kes
üheskoos aitasid
Keila rulluisuraja
avavõistluse muuta
huvitavaks ja
meeldejäävaks.
õueala märgiga ja kuni lume
tulekuni võib Tankimäe taga
olevale platsile parkida. Talvel
kasutatakse platsi suusastaadionina ja siis on autoga Tankimäest kaugemale sõitmine
keelatud.“
Terviseradadele ei ole teretulnud: igasugused mootorsõidukid, mootorrattad, ATVd ja autod, kui nad ei ole just
seotud teenindamisega. Samuti vabalt ringi hulkuvad koerad
ja muud koduloomad. Rihma
otsas jalutava kodulooma omanik peab jälgima lähenevaid
jalgrattureid või uisutajaid,
suusatajaid ja tagama ohutuse
kõigile liiklejaile.

Keila tervisekeskuses hakkavad
septembrist toimuma emade
ja beebide võimlemise tunnid.
Võimlemistunnid on sobilikud
lastele vanuses 2 kuud kuni 1
aasta.
Liikumine on lapse esimeseks
keeleks, kuna liigutuste kaudu
suudab ta ennast väljendada
ammu enne verbaalsete väljendusoskuste omandamist. Tund
arendab lapse peenmotoorikat,
loovust ja koordinatsiooni. Võimelmine tugevdab lapse füüsilist ja vaimset tervist, ergutab
psühhomotoorset, sotsiaalset
ja tunnetuslikku arengut.
Tundides alustatakse kõige
väiksematega peamiselt puudutustest ja massaažiharjutustega. Kasvades treenitakse
järk-järgult lapse kerelihaseid,
käsi, jalgu, jne. Tund on üles
ehitatud nii, et akrobaatilised
harjutused koos beebidega
annavad võimaluse ka emmedel treenida erinevaid lihasgruppe ja strateegilisi piirkondi
(kõht,selg,vaagnapõhjalihased,
jne). Tunni lõpuosa sisaldab
eraldi venitusharjutusi just
emadele, mil töötatakse läbi
kõik enim koormust saanud
lihased. Alustades elementaarsest füüsilisest kontaktist ja
lõpetades lihtsate ning meeldejäävate tantsudega - annab
tund erinevaid võimalusi turvalise kiindumussuhte arendamiseks oma beebiga.
Esimene tund toimub 4.septembril kell 13.00 (tasuta). Kaasa tuleks võtta väike tekk või
lina, millel laps saaks lamada.
Tunni kestus on 45min. Võimlemist viib läbi treener Ave
Lähker. (Reklaamtekst)
Vabandus
Eelmisel nädalal ilmunud
tekstis olev kuupäev oli
vale. Õige on 4.september.

Muuseumiaasta neljas
kollektsiooninäitus
Harjumaa Muuseumis
Alates 27. augustist on Harjumaa Muuseumis avatud järjekordne näitus muuseumikogu
tarbeesemetest, seekord on
esil portselan- ja savinõud.
Harjumaa Muuseumi portselan- ja savinõude kollektsioon
koosneb taldrikutest, tassidest,
kruusidest, kannudest, supitirinatest, vaagnatest, kaussidest,
vaasidest ja veel mitmetest
praktilistest tarbeesemetest.
Igapäevased tarbeesemed ja
praktilise otstarbega iluasjad
on valmistatud Eestis, Venemaal, Lätis, Tšehhis, Saksamaal
ja Soomes. Harjumaa Muuseumi väikeses näituseruumis on
muuseumiaasta jooksul erinevad väljapanekud muuseumi
ajaloolisest kogust. Oleme eksponeerinud klaasesemeid, peakatteid ja metallesemeid.
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Keilas toimus täispikk triatlon
Laupäeva hommikul
kell 8 anti Männikul
Valdeku karjääris
start võistlejatele,
kelle eesmärk oli
võistelda 3,8 km
ujumis-, 180 km ratta- ning maratonidistantsi läbimises.

Võitja, Indrek Teppo ﬁnišeerimas

nult tugev tuul rattaetapil.
Kuigi võistlesid peamiselt
harrastajad, siis lõpptulemused olid mõnevõrra üllatavad
kõikidele. Kui 2006 oli võitja
aeg 13 tundi, siis tänavu tegid
17 võistlejat sellest parema
tulemuse ning võitja Indrek
Teppo ajaks kujunes alla ühek-

foto:carolyn f ischer

sa ja poole tunni. Positiivses
kaasaelajate keskkonnas jätkus kõikidel võistlejatel meelekindlust alustatud distants
lõpuni teha ning ka viimase
finišeerija aeg oli aukartust
äratav, ületades 14 tundi ainult
veerand tunni jagu.

sport

Rullsuusatajatest võidutses
Andrus Veerpalu
keila leht

LEHT@KEILA.EE

5 x 2,5 km rulluisutamise
ühistardist jõudis meestest esimesena finišisse Eerik Idarand
Kalevi jalgrattakoolist. Võitja
aeg oli 21.47,1. Teise koha sai
Danila Ruusu ajaga 21.74 ja
vaid kümnendik teisest kohast
aeglasemalt lõpetas kolmandana Jaanus Ritson.
Naiste võistluses saavutas
esikoha Anette Raie Keila suusaklubist ajaga 10.34,6, vähem
kui sekund hiljem finišeerus
Diana Kaareste ja kolmandaks jäi Signe Ventsel ajaga
11.10,2.
Rullsuusatamise eraldistardist distantsil 2x 2,5km naiste seas võidutses taas Anette
Raie ajaga 19.28,7 teisena
lõpetas sõidu Brita Liivamaa
ajaga 20.27,2. Mõlemad võistlejad on N16 vanusegrupist.
Mehed läbisid rullsuuskadel eraldistardist 3x 2,5 km

24-25. august toimus Siguldas traditsiooniline „Elvi“ CUP
1995 aastal sündinud poistele.
Osales 5 võistkonda - 3
võistkonda Riiast, 1 Siguldast
ja Turba/Keila võistkond. Samade poistega osaleme sellel hooajal EYBL-is (Euroopa
Noorte Liiga). Siguldas õnnes-

Info: 51 93 15 01
(õp. Marek Roots)
604 4808 (kantselei)

Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668, e-post:
muuseum@hmk.ee
VÄLJASÕIDUD EESTIS
14. mai – 4. oktoober
Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938
Harjumaa muuseum
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: PORTSELAN- JA SAVINÕUD
27.august – 24.oktoober
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
IV osa
Harjumaa muuseum

15.september 10:00 - 17:30
Koolituse tulemusena saavad osalejad teadmised ning
praktilise kogemuse e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning
digitaalallkirja kasutamiseks.
Võimalik saada ka tasuta uued
ID-kaardi PIN-koodid .
Koolituse pikkus on 1,5 tundi
ning meie linnas toimub
15.septembril 4 koolitust. Koolitused algavad kell 10.00; 12.00;
14.00 ja 16.00.
Eelregistreerimine aadressil
vvacht@keila.ee. Täpsemalt
eelkoolituse kohta saab lugeda
aadressil www.olekaasas.ee
Keila keskväljak, Harjumaakonna raamatukogu ees.
SÜGISLAAT
12.september kell 8.00
Aiandus – mesindus seltsi laat
Tuula teel kiriku kõrval
Telefon : 51945876

kogudus

teater

Võistlustantsuklubi

VIVA

alustab uut 2009/2010
hooaega.
Ootame oma klubisse
tantsuhuvilisi lapsi
alates 6. eluaastast

17. septembril kell 18.00
Keila Tervisekeskuse klubisaalis

“KOLM SUURT SOOVI”
TEATRIKE
1.oktoober kell 11:00 Pilet: 35.Lasteetendus, kus on kaunis
muusika, laulud, mitmepildiline lavakujundus, kostüümid,
maskid ja nukud.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
TASUTA E-TEENUSTE
KOOLITUS

14.pühapäev pärast
nelipüha
6.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse
jumalateenistus
5.september kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
5.september kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Palju õnne!

• EDASIJÕUDNUD tantsijad
8. septembril kell 20.00
Keila Tervisekeskuse klubisaalis
foto:valdur vacht

ja ajaga 17.52,2 võitis suusataja Andrus Veerpalu, teisena
lõpetanud Jaak Mae sai ajaks
18.08,8 ja kolmandana lõpetanud Vahur Teppani lõpuaeg oli
18.10,4.
Samal ajal toimus ka matk,
millest võttis osa 77 inimest.
Avavõistluse osalustasu, üle
4000 krooni antakse kõik Keila
SOS Lastekülale spordivarustuse soetamiseks.
Eesti suusatippude hinnan-

gul on Keila rada väga hea treeninguteks ja keskmise tasemega sportlastele võistlusteks.
Sportlaste arvates on tegemist
hea treeningrajaga, kuid tippvõistlustel võib osutuda veidi
kergeks. Harrastajate jaoks on
erineva tasemega ringid suurepärased, kinnitasid Andrus
Veerpalu ja Jaak Mae. „Esialgu
tuleb vihmaga sõites olla ettevaatlik, värske asfalt on vihmaga libe“, lisas Veerpalu.

Korvpallipoisid võitsid Lätis III koha
LÄÄNE HARJU SK

- Leerikooli võib tulla
vanuses 15 a kuni ...........
- Leerikool annab
võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks
liikmeks ja aitab tutvuda
kristliku usu põhialustega
- Leeriõnnistamine on
eelduseks oma laste
ristimisel, ristivanemaks
saamisel ja abielu laulatamisel
- Leerikursus lõpeb detsembris 2009

• ALGAJAD ( esimene aasta)

sport

ago kliimson

SÜGIS-TALVINE
LEERIKOOL
algab 3. oktoobril
kell 11.00
koguduse majas
(Paldiski mnt 2)

urmas paejärv
Võisteldi viies vanuseklassis: 18 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60
ja vanemad ning naised. Naiste esindajaid oli sel korral vaid
üks - Soomest. Kokku võistlejaid stardis 23. Rattaetapp sõideti Pärnu maanteel ning jooksuring oli Keila Tervisekeskuse
juures.
Ilm oli suhteliselt sportlasesõbralik - vesi 18 kraadi,
õhk 17 - 20, vahelduvalt pilves
ja paar väikest hoovihma ka
vahele. Takistavaks kujunes ai-

EELK Keila Miikaeli
koguduse

tus võita kaks mängu ja samamoodi andsime kaks mängu
vastastele. Võitsime KEKAVA/
VEF 95 poisse tulemusega 8454, Kekava /VEF 94 poisse
55-41, III koha mängus kaotasime 49-57 Siguldale ja mäng
Riia võistkonnaga „Jugla“ jäi
tabloole seis 52-84. Turniirist
oli palju kasu, nägime mis on
meie tugevad küljed ja millele tuleb rohkem rõhku panna.

Võistkond mängis koosseisus
Jan Vilokas, Aigar Artov, Reijo
Kitsemets, Martin Uiboupin,
Henrik Lall, Andre Reinart,
Alar Aasoja, Karl Marti Olema,
Markus Lauri Linsdmann, Ove
Kasemetsa, Karl Madis Kobrusepa, Alan Skip Küttim, Vahur
Pilk ja Sten Sülluste. Poistest
äramärkimist väärivad Ove
Kasemetsa, Reijo Kitsemets ja
Aigar Artov.

Info: 56 698 890
Kohtumiseni!
Treenerid:
Kristiina ja Silver Laiv

Sündinud

Liisa Roos
Emma Vanem
Kris Kenzap
Carl Gustav Melnikov

12.08.2009
20.08.2009
23.08.2009
25.08.2009

SOS Lasteküla Eesti Ühing on MTÜ, mis
tegutseb alates 1995.aastast ning mille peamine eesmärk
on pakkuda vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lastele
uus kodu ja valmistada nad ette iseseisvaks eluks.

KEILA SOS LASTEKÜLA võtab tööle

SOS TÄDI
(SOS emale vabade päevade andja)

Kandidaadilt ootame:

vähemalt keskharidust, soovitavalt sotsiaaaltöö või pedagoogilist haridust ning
laste kasvatamise või lastega töötamise kogemust.
Avalduse ja CV palume saata hiljemalt 21.septembriks 2009.a
aadressil Keila SOS Lasteküla Ülase 11 76616 Keila
või e-aadressil: keila@sos-lastekyla.ee
info 6790 120 või www.sos-lastekyla.ee

Kuulutused
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Kuulutused
kinnisvara

Kaotus on valus, mälestus jääb.
Armsat ema, vanaema ja vanavanaema

Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.

Müüa elamumaad 1229m2
detailplaneering ja kommunikatsioonid olemas Keilas, Haapsalu
mnt.34 A. Info tel.53029454.
Vahetan ühetoalise korteri
Keilas 2- või 3 – toalise korteri
vastu Keilas. Tel: 51984987.
Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755
Soodsalt pikemaks ajaks üürile anda 2-toaline korter Keila
kesklinnas. Tasu kokkuleppel. Tel:
55694038

Bennet puit OÜ müüb Keilas
puitbriketti 1 tonn hinnaga 1700
krooni

TÖÖ
Keila Ühisgümnaasium vajab seoses eestikeelsele õppele
üleminekuga muusika õpetajat
koormusega 3 tundi nädalas (1
tund Keilas, 1 tund Rummus ja 1
tund Harkus). Info telefonil 604
4113

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448

müük
Küttepuude müük. Lõhutud
kask ja lepp alates 390.- ruum.
Lõhutud kuiv kask ja lepp alates
550.- ruum. Kuiv kask ja lepp
40l võrgus alates 30.- kott. Tel:
53882801.
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.
Müüa küttepuud lepp, hind
alates 400.-kr/m3 ja kask alates 500.- kr/m3. Samas pakume
veoteenust väikese kalluriga (kv
2t) ja minilaaduri teenust Avant
520 laaduriga. Pakume tasuta
metsanduslikku konsultatsiooni.
Tel 5106728, 56669336.
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Veoteenus tagaluuktõstukiga
furgooniga (furg. mõõtmed 6,6
x 2,4 x 2,1 m). Hind: 7.- km või
230.- h. Tel: 5045083
Pottsepp Dan (ahjud, pliidid,
kaminad) Tel: 53620580
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama Lisainfo:
info@keilait.ee Koduleht: www.
keilait.ee.

jektile! Pakume soodsalt: kivivilla, klaasvilla, penoplasti, kipsi- ja
tuuletõkkeplaate, segusid, terrassilaudu, ehituspuitu, vineeri, katusematerjale (plekk,kivi), tänavakive, segusid, armatuurvõrke,
kile jne. Pinnasetäidet – kalluriga
(muld, liiv, killustik) pööningute
soojustamiseks: puiste, – kivivilla ja klaasvilla paigaldust puhuriga üle Eesti. www.tarnekor.ee
info@tarnekor.ee. Tel.53321522,
53029454, 6781616. Paldiski
mnt.21,Keila.

muu
JOOGA tunnid alustavad uuel
hooajal Keila Sotsiaalkeskuses!
Esimene tund toimub K 9.sept.
kl 18.00 (I grupp) ja 19.30 (II
grupp). Oodatud kõik huvilised!
Janne Suurmaa, tel 55615810.
Tule õpi Keilas inglise ja soome keelt. Registreerime inglise
keele õppegruppidesse endiseid
ja uusi õpihuvilisi lapsi alates 6.
eluaastast. Tunnid alates oktoobrist: 1x nädalas 1 või 1,5 õppetundi.
Vali päev: teisipäev, kolmapäev
või laupäev. Õpilased kes vajavad täiendamist – lisaõpet, teavitage aegsasti. Registreerime
täiskasvanuid ja keskkooliõpilasi
soome keele kursustele (alg-ja
edasij). Tunnid: alates oktoober
1x nädalas: neljapäeviti õhtul või
laupäeviti hommikul. Info/reg:
info@tarnekor.ee, tel: 6781616,
mob 53029454.

Ada Trepp
27.dets.1927 - 30.aug. 2009
Leinavad poeg, pojalapsed ja lapselapsed
Ärasaatmine reedel 4. septembril kell 15.00
Rahumäe kabelist

Mälestame

Südamlik kaastunne

Ada Trepp`i
Tiiru 8 elanikud

Mälestame oma naabrit

Ulvele isa

Artur
Rand´a

ja avaldame kaastunnet

surma puhul

omastele.

Kultuurikeskuse pere

Naabrid Vaikselt tänavalt

avaldame siirast kaastunnet
Ulvele perekonnaga
isa surma puhul.
Keila linna Pensionäride
Ühendus

Artur
Rand`a

Artur
Rand`a

Südamlik kaastunne Heldurile

Sügav kaastunne
Signe Meriste`le

perega kalli venna

ISA

Artur Rand

Südamlik kaastunne Aino
Vahemetsa`le kalli

ABIKAASA
surma puhul.

kaotuse puhul

surma puhul.
Perekonnad Rande, Jõgi,

Töökaaslased

Kokamägi ja Nelli

Piret, Riina, Siiri, Taidus, Enno,
Valeri, Jaan

Keila Sõpruslinnade Selts
Avaldame sügavat
kaastunnet
Jevgenia Arro`le

Sa Keila leht avaldab

Toome ehitusmaterjalid ob-

Mälestame oma naabrit

kaastunnet Sennile

ABIKAASA

ELUKAASLASE
surma puhul.

surma puhul

OÜ Varahooldus

ROBERT HELDE

mälestab kauaaegset
seltsi liiget

Robert
Helde`t
ja avaldab sügavat
kaastunnet lahkunu
lähedastele

*13.12.1923 — †28.08.2009

IN MEMORIAM
Reedel, 28. augustil 2009 lahkus 85. eluaastal pärast
rasket haigust igaviku radadele lugupeetud ja meile
hästi tuntud Robert Helde – kauaaegne Keila Linnavolikogu liige ja tunnustatud mälumängija.
Robert Heldet on autasustatud Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest riikliku autasuga Kotkaristi IV klass – sõjaliste teenetega vabadusvõitleja (2004). Ta oli Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
liige ning kuulus Eesti Vabadusvõitlejate Liitu.

Mälestame toredat
naabrimeest

Mälestame

Robert
Helde`t

Robert
Helde`t

Avaldame kaastunnet omastele
Perekond Idasaar ja
perekond Pulk

Eesti Vabadusvõitlejate
Keila allüksus

Mälestame

Robert
Helde’t
ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele
Lepa 5 ja Lepa 10 elanikud

Meie seast lahkus väga keerulise elusaatusega kaasteeline, kelle tugev iseloom, sünnipärane saarlase visadus ja kindlameelsus aitasid tal rasketest olukordadest võitjana välja tulla ning elada kõrge
eani pinget täis sisukat ning aktiivset elu.
Robert Helde oli vähese jutu, ent laialdaste teadmiste ja tõhusa tegutsemisega helde inimene:
alati heasoovlik, abivalmis, optimistlik ja sõbralik. Sellisena on ta jäänud meelde kõigile, kes temaga
kokku puutusid.
Sügav kaastunne abikaasale, tütardele ja kõikidele lähedastele.
Keila Linnavolikogu, Keila Linnavalitsus
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Robert Helde leinatalitus toimub Tallinnas Jaani kirikus reedel,
4. septembril algusega kell 12:00

Mälestame
Meie hulgast on lahkunud väärikas erakonna liige, vabadusvõitleja

Robert Helde
13.12.1923- 28.08.2009

Robert
Helde`t
Avaldame südamlikku
kaastunnet Luulele

Avaldame sügavat kaastunnet omastele.

perekonnaga abikaasa

IRL Harju piirkond

kaotuse puhul

IRL Keila osakond

Keila linna Pensionäride
Ühendus
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Reklaam
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Rulluiskude rent:
Tund - 35kr
Päev - 100kr
Nädalavahetus - 150kr
Ratta hooldamine
usalda spetsialistidele
Avatud E - R 10 - 19
L

10 - 16

Keila Tervisekeskuses
tel: 6 737 666
krp@keilarattapood.ee

Keilakas, kodudkeldrid korda!
Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).
Konteinerid on suurustes
10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne
laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Bel Canto

laste laulustuudio ootab kõiki
endiseid ja uusi laulsõpru uuel õppe-aastal
laulma, joonistama ja kõigest kaunist osa saama.
Tunnid toimuvad Keila Kultuurikeskuses:

Kõik tellimusköögid
septembris

E. ja K. 16.15 - 17.00 1-2 a.
E. ja K. 17.15 - 18.00 3-4 a.
E. ja K. 18.15 - 19.00 5-7 a.

Tunnid Laulasmaa Koolis:

-20%

N. 16.15 - 17.00 3-4 a.
17.15 - 18.00 5-7 a.
Info ja registreerimine 56 455 477
e-mail: belcanto@hot.ee

soodsamalt

Uue õppeaasta Avaaktus toimub esmaspäeval,
7.septembril kell 18.00 Keila Kultuurikeskuses,
Keskväljak 12

Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Tule tangi Neste Keila D-jaamas!
Neste D-jaamas saad kiiresti tangitud nii suure kui väikese auto
ja tasuda saab mugavalt kaardiga.
Futura D Euro diislikütus on seal alati hea hinnaga!

Pal

dis

ki m

nt

e
Geoloogid
Ehitajate

tee

Neste Keila D-jaam
Paldiski mnt. 35/4

Lisainfo Neste klienditelefonil 1424.
www.neste.ee

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

