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Valmis fotojahi
kalender
Keila linnavalitsuse ja
kontserni Harju Elekter
koostöös valmis 2010.
aasta Keila kalender.
Kalendri pildid on valitud
konkursi Fotojahi: „Teeme
koos kalendri 2010“ tööde
seast.
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Jõuluaeg algab advendilaadaga
29.novembril algab Keilas advendiaeg.
Avaüritusena toimub keskväljakul, kultuurikeskuse ees traditsiooniline advendilaat.
Juba nädala algul jõudis
kultuurikeskuse esisele platsile jõulukuusk. Sel aastal on
linna jõulupuuks hõbekuusk,
mis toodi Keilast Aia tänavalt. Tuled kuusel süüdatakse
29.novembri advendiüritusel
kell 15.30, mil Keila linnapea
hr. Tanel Mõistus ja EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja

vaba aeg

Marek Roots kuulutavad välja
jõulurahu.
Päev algab aga juba kell
11.00 advendilaadaga. Jõululaat Kultuurikeskuse ees kestab kuni kella 16.00-ni.
Laadal pakutakse erinevat
jõuluteemalist kaupa, ringi liigub Ülempäkapikk, kes
laadal toimuvast teada annab

ning lastega põnevaid mänge
mängib. Kuuse all on avatud
Jõuluvana postkast, kuhu iga
laps saab oma salajased soovid poetada. Postkasti juures
on abiks väikesed päkapikud,
kes aitavad lastel kõik vajaliku
kirja panna ja jagavad, nii nagu
päkapikud ikka, maiustusi.
Laadapäkapikud pakuvad mitmesuguseid jõulukaupu ning
kuuma glögi ja teed.
Advendilaadal
esinevad
BelCanto laululapsed ja Las-

teaed Vikerkaar väiksesed
tantsijad. Peale jõulurahu väljakuulutamist toimub traditsiooniline trepikontsert, kus
esinevad Keila poistekoor, Segakoor Noodimurdjad ja Keila
Linnaorkester.
Päeva lõpetab advendikontsert kultuurikeskuses, kus esinevad Birgit Õigemeel ja Uku
Suviste. Kultuurimaja fuajees
toimub
piparkoogivõistlus,
kus valitakse välja kõige isuäratavamad pere- ja lastepipar-

sport

Vikerkaare
lasteaed edendab
tervist
lk 6

koogid. Advendiajale mõeldes
kutsub Keila linnavalitsus üles
kõiki kinnistuomanikke ja ettevõtteid oma valdusi kaunistama, et jõuluaeg oleks valge
ja pidulik. Kuna nüüdsest toimub konkurss „Kaunis kodu“
aastaringselt, kavatseb zürii
välja selgitada kauneimate jõulukaunistustega Keila kodud.
Leidke aega külastada ka
advendiajal toimuvaid jõulukontserte! Ilusat advendiaega
kõigile!

Teeviidal on
avatud
karjäärikohvik
Karjäärikohvik on silmatorkava kujundusega avar
messiboks Teeviidal, kus
töötavad ettekandjatena
maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjääriinfotöötajad.

lk 6

Sistrumi
tüdrukud pääsesid
Gymnafesti finaali
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 27.11.2009 • Nr 42 (101)

Nädal Lõppes, teine algas

huvitav

Rahulikku jõuluootust

Õpilased tutvusid ametitega

Pühapäeval on esimene advent. Jõuludeni jääb veel
vähem kui neli nädalat.
Jõuluaskeldused algavad üha varem. Juba nädalaid
on kaubanduskeskused jõulukaunistustes ning kuulda on
ka jõululaule. Keila Lehe toimetuse korviski on tavapäraste rõngikute asemel piparkoogid (tõsi, „süüdi“ on selles
meie sage külaline). Õnneks ei ole aastalõpu kiiruses aega
kaubanduskeskuseid külastada ning seega küllastust sest
jõuluteemast veel tekkinud ei ole.
Jõulud pidavat tänapäeval olema liialt kommertslikud.
Pidavat tekkima trots ja tahtmatus üldse pühi pidada. Tõsi,
kui võtta advendiaega kui kohustust joosta mööda ülerahvastatud poode ja osta kokku mõttetut träni kambale
sugulastele, kellega enam kui kord aastas ei kohtu, siis
võib see ollagi raske ja ebameeldiv. Kui aga võtta jõuluootust kui aega aasta üle järele mõelda, lahtised otsad kokku
sõlmida, lund oodata ja olulistele inimestega kokku saada,
siis ei ole sõna „kohustus“ kasutamine kuidagi kohane. Isegi ülesöömine on tore, kui
see toimub lõbusas seltskonnas, kes mitte
kohustuse pärast koos ei ole.
Ilusat ja rahulikku jõuluootust
kõigile!

Doris matteus
doris@keila.ee

Eelmisel neljapäeval, 19. novembril toimus Keilas Junior
Achievementi
Arengufondi
egiidi all töövarjupäev. Kogu
tööpäeva jooksul saatsid Keila
kooli õpilased AS Glamox
tootmisjuht Peep Pollerit, sotsiaalkeskuse tegevusjuhendajat Siiri Uusnat, Vikerkaare
lasteaia juhataja asetäitjat Anu
Tammikut, ühisgümnaasiumi
direktorit Oksana Jõed, Keila
kooli huvijuhti Kai Kulboki ja
viit linnaametnikku. Keila Leht
küsis noortelt muljeid.
Kristel Kink, linnaarhitekti
töövari:
Päev möödus huvitavalt ja toredalt. Sain näha arhitekti tööd
reaalselt ja omandasin väga
palju kasulikku informatsiooni, mida võib tulevikus isegi
siis vaja minna, kui ma arhitektiks ei hakka.
Varem olin suhteliselt kindel, et arhitekti töö ei ole väga
raske, sest mis neid maju ja
muud sellega seonduvat ikka
joonistada ja kujundada on
(veel enam nüüd, kui kõik toimub läbi arvuti). Rohkem oli
ettekujutust
sisearhitektide
tööst ja ka neist, kes maju kujundavad. Päeva lõpuks sain
aru, et arhitekti amet on tegelikult üpriski raske, sest nad
peavad väga palju oskama,
teadma ja kõikidest nendest
erinevatest kaartitest aru saama. Sain ka selge ettekujutuse,
mida teeb linnaarhitekt ja mille poolest erineb ta neist arhitektitest, kellest mul juba enne
rohkem teadmisi oli.
Liis Lillepuu, linnapea Tanel
Mõistuse töövari:
Enne arvasin, et linnapea tööks

on lihtsalt kontoris istumine ja
puhkamine, et teised inimesed
teevad kogu töö tema eest ära.
Täna sain teada, et linnapea on
väga innovaatiline, väga heade
mõtetega ja tema osa Keila
elus on väga tähtis, sest tänu
temale on saanud väikesest
Tallinna äärelinnast see, mis
see praegu on – üks ilusamaid
ja turvalisemaid linnu Eestis.
Töövarjupäev oli väga huvitav. Sain teada kõike, mida küsisin, ja isegi rohkem. Terve
päeva jooksul õppisin natukene meie linnapead tundma
ning samuti lükkas päev arvamuse totaalselt ümber nii linnapea kui ka linna enda suhtes.
Liis Tolberg, Vikerkaare lasteaia juhataja asetäitja töövari: Olin töövari Keila Vikerkaare
lasteaias.
Jälgisin
juhataja asetäitja ametit, mis
oli päris põnev, sest see töö
eeldab suhtlemist, töötajate
juhendamist, nõu andmist ja
loomingulist mõtlemist. Näiteks tuleb mõelda välja sündmusi ja valmistada vajalikke
õppematerjale, et lastele see
asi huvitavam tunduks. Varem
arvasin, et see töö on ainult arvuti taga istumine ja plaanide
tegemine.
Karin Paas, Keila linnavalitsuse pressiesindaja töövari:
See oli kindlasti väga hea ja
meeldejääv kogemus. Sain teada, et pressiesindaja tegeleb
oma päeva jooksul tohutult
paljude asjade ning inimestega. Ta võib astuda sisse ükskõik millisesse asutusse, teades paljusid inimesi, ja lihtsalt
uurida tegemistest, üritustest

allikas-: erakogu
Pildil vasakult: Inge Angerjas, Kairi Keerde,
Kaire Koitne, Kristel Kink, Valdur Vacht, Karin Paas, Tanel
Mõistus ja Liis Lillepuu. Enno Fels ja Raido Leokin olid tööl.

ja uudistest. Ta käib Keila peal
ringi ja teeb fotosid kõigest,
mis Keilas toimub.
Sain väga palju teada selle
ameti kohta ja arvan, et see on
amet, mille peale mõtlen kindlasti edasi õppima minnes.
Kristlin Tulp, AS Glamox HE
tootmisjuhi töövari:
Üllatas:
- kui hästi toimib ja kui oluline
on ettevõttes igasugune info
liikumine. Näiteks kui tekib
info edasiandmises mingi viga
või puudjääk, siis ei saa ka teised oma tööd teha ning tekib
tohutu aja kaotsiminek.
- Ettevõte tegeleb valgustite
tootmisega. Üllatas see, et näiliselt nii lihtsa asja, nagu seda
on näiteks laelamp, tootmises
osaleb kümneid inimesi, rääkimata kõikidest juppidest, mis
tellitakse erinevatest kohtadest üle maailma.
- Töökeskkond oli hästi positiive ning töötajasõbralik. Hästi olid organiseeritud puhkepausid. Näiteks neil helises
kell nagu koolis vahetunni alguses ja lõpus.

Meeldis:
- Kõik olid hästi sõbralikud,
said omavahel hästi läbi.
- Juht ei seadnud ennast töötajatest kõrgemale ning suhtles
kõigiga nagu võrdsetega.
- Tootmisjuht ise oli hästi tore.
Oskas peaaegu iga asja kohta
rääkida.
Kairi Keerde, linnaaedniku
töövari: Ma polnud siiamaani
mõelnud sellele, kuidas asjad
tegelikult toimivad. Mina kui
Keila elanik vaatan küll, et
kõik on ilus, aga pole mõelnud, kui palju inimesed selle
jaoks vaeva näevad ja kui huvitav see tegelikult on. Iga pisiasja toimimiseks on väga palju
uuritud ja planeeritud. Aedniku tööd kujutasin ette sellisena, et mingi vanamees riisub
terve päeva lehti. Aga tegelikult on asi hoopis midagi
muud, poole huvitavam.
Selle päeva veetsin informatsiooni ülekülluses. Sain
teada tohutult palju uusi asju
ja infot. Selline töö oleks väga
sobilik, mulle meeldiks inimestega suhelda.

Nädal piltides
Tammiku teel
(“Keila Paemurd” märgi
juures) leiti
23. novembril
metsseakorjused. Leides
hukkunud
metslooma,
tuleks sellest
teatada Keskkonnainspektsioonile nr 1313

Foto: valdur vacht

Keila jõulukuusk jõudis keskväljakule

Keila nädalaleht

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

AS Keila Vesi tellimusel
rekonstrueerib AS Terrat Uus-Paldiski mnt ääres
kollektorit nn sukameetodil: toru sisemust tugevdatakse spetsiaalse materjaliga.

Foto: märt lillesiim

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Valmis fotojahi kalender

Linn jõuluehteisse

Keila linnavalitsuse ja kontserni Harju
Elekter koostöös valmis 2010.aasta Keila
kalender. Kalendri pildid on valitud konkursi Fotojahi: „Teeme koos kalendri 2010“
tööde seast. Neljapäeval, 26.novembril
Fotojaht ametlikult lõpetati. Kõik fotojahi
osalised said vastvalminud kalendri kingituseks.
Keila leht

LEHT@KEILA.EE

„Majandusurutise tingimustes
pidi linn leidma fotojahi tulemiks lubatud kalendri tootmiseks endale abilise. Appi tuli
Harju Elekter, kel on tavaks
igal aastal kontsernile kalender toota. Sellega saime suurema trükiarvu ja tänu sellele ka
odavama omahinna,“selgitas
Keila linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht.
„Piltide valikul soovisime
luua terviklikku pilti Keilast, samal ajal olid piirideks
kuu, mille juurde pilt läks ja

fotojahile saabunud piltide
valik,“selgitas piltide valikut
Harju Elekter kommunikatsioonijuht Moonika Vetevool.
„Nõnda juhtuski, et mõnigi
fotojahi kuupilt kalendrisse ei
jõudnud, ja mõne kuu illustreerimiseks on pilt, mis tegelikult on pildistatud hoopis
teisel ajal,“ lisas Vacht.
Kalendrit kasutab Harju
Elekter oma korporatiivkalendrina ja Keila linnavalitsus
kingitusena. Osta on kalendrit
võimalik Keila advendilaadal
Lions klubi telgist. Müügitulu
läheb heategevuseks.
Kalendris on Eevi Kutpri,

Keila linnavalitsuse pressiesinda ja fotojahi korraldaja Valdur Vacht
Anne Kanketeri, Egon Karpovi,
Kertu Paalaroosi, Andres Matteuse, Sirje Nooti ja Aare Vaida
pildid. Kokku osales jahil ligi
50 Keila amatöörfotograafi.
2008.aasta
novembrist
2009.aasta oktoobrini kestnud

fotojahi „Teeme koos kalendri
2010“ korraldasid koostöös
Keila linnavalitsus ja Keila
Leht. Iga kuu valis 5-liikmeline zürii välja kuupildi, mille
autor sai auhinnaks Olympus
Eesti OÜ 3000-kroonilise kin-

Foto: märt lillesiim

kekaarti ja pilt avaldati Keila
Lehe esiküljel. Kalendri esitlusel sai Olympuse kinkekaarti
ka kuukonkursitel korduvalt
napilt esikohalt välja jäänud
Eevi Kutpri.
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Eesti Raudtee vabandab ebamugavuste pärast

Teisipäeva hommikul kaebasid Keila elanikud, et öisel ajal toimusid raudteesillal
kärarikkad tööd. Keila linnavalitsus töödega kursis ei olnud.
DORIS MATTEUS
DORIS@KEILA.EE

Abilinnapea Enno Felsi sõnul
on tööd raudteel küll väga vajalikud, kuid neid tehes tuleb
kinni pidada ka kehtivatest
nõuetest ning linnavalitsust ja
inimesi eelnevalt informeerida. Urmas Glase, Eesti Raudtee avalike suhete juht edastas
Keila Lehele ettevõtte vabanduse:
“Vabandan Eesti Raudtee
nimel ebameeldivuste pärast,
mis remont elanikele on te-

kitanud või tekitab edaspidi,
kuid paraku pole raudteed antud olukorras võimalik teisiti
remontida.
Sel nädalal remondib raudteed Keila sillal ja juures alltöövõtja Volker Rail RTE.
Tegemist on hädavajalike hooldustöödega, mis võeti kiiresti
ette tänu soojadele ilmadele.
Tegu on nn. avariitöödega, et
vahetada mainitud kohas rööpaid, liipreid ja parandada tee
üldist seisukorda.
Päeval oleks mainitud töid
võimalik teostada ainult reisi-

rongiliiklust täielikult peatades, mis ei ole mõeldav. Sestap
tehakse töid ajal, mil teel aktiivset liiklust ei toimu.
Remonditööde tulemusel
kaovad praegu remonditaval
lõigul kiirusepiirangud, mis
on kuni 25 km/h ning peale remonti on näiteks reisirongidel
võimalik liikuda 120 km/h ja
senisest märgatavalt väiksema
müraga. Kui praegu, kus veel
ilmad on plusskraadides, me
neid töid ära ei tee, siis talvel
ei ole võimalik mahukamaid
remonditöid ette võtta ja piirangud püsiksid vähemalt kevadeni.”
Mõistes inimeste pahameelt
palub, Eesti Raudtee kohalikel elanikel remonditöödesse

Postimees: Saue vald võib
Laagri erakooli munitsipaliseerida
Saue valla uus võim tahab
hariduselu ringi korraldama
hakata ning selle raames võib
kõne alla tulla ka juba neli aastat edukalt toiminud Laagri
erakooli munitsipaliseerimine,
kirjutab Postimees.
Saue vallavolikogu sõltumatu liige, kuid IRL-i kuuluv
Olav Kruus ütles Postimehele,
et volikogu eelmise koosseisu opositsiooni kuulunud osa
inimesi, kes praegu on volikogu koalitsioonis, arutasid
tõesti Laagri kooli munitsipaliseerimist, kuid see oli vaid

ühe variandina välja pakutud.
Saue vallavolikogu esimees
Rein Riga ütles, et Saue vallal
puudub praegu hariduskontseptsioon ning pärast valimisi
võimule tulnud uus koalitsioon lubas uurida, kuidas
edasi minna. Põhiprobleemina
nimetas volikogu esimees Postimehele seda, et Laagri kandis
on kahe kooli jagu lapsi, aga
üks kool. Kas tegemist on eravõi munitsipaalkooliga, see
olevat alles teisejärguline asi.
Keeruliseks teeb otsustamise
asjaolu, et 3 - 4 aasta pärast
hakkab laste arv jälle vähenema.
Ühe valukohana nimetas

Vaatamata majanduslikult kitsastele aegadele kutsub Keila
linnavalitsus linna ettevõtteid ja
kinnistuomanikke üles kaunistama oma valdusi, et advendiaeg Keilas oleks valge ja pidulik.
„Jõulupuu toomise komme linnaväljakutele on alguse saanud
juba 15.sajandil, valguse kasutamine linnakujunduselemendina aasta pimedamatel kuudel
on Eestis traditsiooniks muutunud viimase kümne aastaga.
Soovime, et meie linn ka aasta
kõige pimedamal ajal valgusküllaselt kutsuvana mõjuks,“
ütles linnaaednik Inge Angerjas. Kuna Keilas jätkub esimest
korda aastaringselt toimuv
konkurs „Kaunis Kodu“ , siis on
züriil kavas jõulude eel selgitada välja kaunima jõulukaunistusega Keila kodud. Zürii ootab
vihjeid eriti kaunilt kaunistatud
kodude kohta, et nähtud vaev
ei jääks tahtmatult märkamata
ja väärt tulemus väärilise tunnustuseta. Vihjeid võib anda
Keila linnavalitsusele telefonil
687 0302 või e-kirjaga aadressil inge.angerjas@keila.ee. Zürii
vaatab ja hindab ka ettevõteteasutuste kaunistusi.
Kanname väärikalt Harjumaa kaunima omavalitsuse
tiitlit!

Programm “Edasi kooli” jätkub 2.detsembril

Foto: 4rail.net

mõistvalt suhtuda, sest need
teenivad ikkagi üldisi huve.
Jätkuvad öised tööd ka suu-

nal Keila - Riisipere ja Keila
- Paldiski, seoses platvormide
ehitusega eurokõrgusele.

Killukesi teistest omavalitsustest
Saue Linnavolikogu valis linnapea ja kinnitas ametisse
uue linnavalitsuse
19.novembril toimunud Saue
Linnavolikogu 6.koosseisu teisel istungil valiti Saue linnapeaks Orm Valtson. Istungil esitati linnapea kandidaadiks Orm
Valtson(Reformierakond), kui
Saue linna kohalike omavalitsuste valimistel kõige rohkem
hääli saanud kandidaat. Vastaskandidaate ei esitatud. Salajasel hääletusel sai Valtson
11 poolthäält. Orm Valtson on
olnud eelnevalt mitmel korral
Saue linnapea
Saue.ee
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Riga ka seda, et Tallinn ei maksa Saue vallale Laagri erakoolis käivate pealinna laste eest
pearaha. Õnneks ei ole neid
õpilasi palju, mistõttu pearaha
mittesaamine ei ole määrava
tähtsusega. Reedel alles teist
päeva vallavanema ametis olnud Andres Laisk kinnitas,
et tema ei tea küll mingitest
Laagri kooli munitsipaliseerimise plaanidest. Ta lisas, et
Laagri kooliga ei ole probleeme ning õppeasutuse senine
areng jätkub. Laagri Haridusja Spordikeskuse tegevdirektor
Raivo Vihvelin ütles, et Laagri
erakool töötab juba neli aastat
edukalt, on täielikult heade

õpetajatega komplekteeritud
ning lapsevanemate poolt
kõrgelt hinnatud. Kooli direktor Marje Eelmaa kinnitas,
et lapsevanematega sõlmitud
leping võimaldab neid kooliga tihedamalt siduda. Vähetähtis pole seegi, et erinevalt
munitsipaalkoolist võimaldab
erakooli seadus õpilastele rohkem igasuguseid ettevõtmisi
korraldada.
«Erakooli mudel toimib
hästi ja efektiivselt,» ütles Eelmaa. «Meie kooli kulud õpilase
kohta on kindlasti väiksemad
kui Saue valla teises, munitsipaalkoolis.»
Postimees

Vanemate ja kooli suhete tihendamiseks mõeldud programmi „Edasi kooli” esimene
päev – eesti keel ja kirjandus –
on edukalt toimunud. Õpetaja
Hurmi Väljamäe, pakkus kahe
koolitunni jagu huvitavat materjali ning näpunäiteid, kuidas
oma lapsi õpingutes toetada.
Programmi teise ürituse
teema on matemaatika. Tund
toimub 2. detsembril kell 18:00
– 19:30 gümnaasiumi maja ruumis nr 225. Registreeruda saab
oma lapse klassijuhatajale,
osalemissoovist teada andes.
Registreeruda saab kuni 27.novembrini. Matemaatikat kui
ainet aitab osalejatele meelde
tuletada ja selgitada reaalainete õppetooli juhataja õp. Maret
Rinne. Käsitlusse tuleb kaks
teemat:
1) Taskuarvuti ja selle kasutamine koolis.
2) Pikkuste ja kauguste ligikaudne määramine looduses
kolmnurkade sarnasuse põhjal.
Osalejatel palume kaasa
võtta taskuarvuti. Kiirustage
registreerumisega, sest eelmise kogemuse põhjal on soovijaid rohkem kui klassi mahub!
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Kursus EV seaduste tundmiseks
Integratsiooni
Sihtasutus
koostöös BDA Consulting
OÜ-ga korraldavad projekti
„EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami
ettevalmistuskursuste korraldamine“ raames tasuta ettevalmistavaid kursuseid ning
konsultatsioone Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise riikliku
eksami sooritamiseks. Seaduste tundmise eksam on endiselt
üheks kohustuslikuks osaks
Eesti Vabariigi kodakondsuse
taotlemisel ning antud projekt
aitab eksamiks valmistuda.
Koolitusprojekti
sihtgrupiks on vähemalt 14-aastased
määratlemata kodakondsusega
isikud ning kolmandate riiki-

de kodanikud. Koolitus kestab
12 akadeemilist tundi, mille
raames käsitletakse selliseid
teemasid nagu Eesti ajaloo
ülevaade, Eesti täna – rahvastik ja territoorium, sümboolika, Eesti valitsemise korraldus
– Riigikogu ja president, Eesti
täna jne. Lisaks lahendatakse
erinevaid eksamiks ettevalmistavaid teste.
Osalejad saavad endale koolituse käigus tasuta EV Põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse, DVD ja raamatud Eesti
ajaloost nii eesti ja venekeelsena, sõnastiku, harjutusülesanded, testid jne.
Koolitused viiakse vajadusel läbi vene keeles, et osalejad
võimalikult hästi kogu temaa-

Keila Linnavalitsus teatab
Teadaanne 2010. aastaks maamaksust vabastamise taotluste esitamiseks
Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
saajad ning represseeritud
isikud ja nendega võrdsustatud isikud saavad maamaksu vabastust nende kasutuses/omandis
olevalt
elamumaalt Keila linnas
kuni 1000 m² (0,1 ha) ulatuses, välja arvatud maalt,
mis kuulub erastatud ja vallasasjana tsiviilkäibes oleva
eluruumi juurde või on korteriomandi esemeks oleva
maatüki mõtteline osa.
Isikule, kellel oleks õigus
mitmele maksuvabastusele,
määratakse üks maksuvabastus tema valikul.
2010.aasta maamaksuvabastuse suurus Keila linnas
on 450 krooni.
Isikud, kes on esitanud
taotluse maamaksuvabastuse saamiseks eelnevatel aastatel, ei pea täiendavat taot-

lust esitama.
Kes ei ole veel taotlenud
maamaksuvabastust ja kellel on selleks õigus, see saab
esitada taotluse Keila Linnavalitsusele
käesoleval
aastal kuni 31.detsembrini
kaasa arvatud.
Kirjalik taotlus on suunatud Keila Linnavalitsusele ja peab sisaldama:
1.Taotleja ees ja perekonnanime, isikukoodi või sünnikuupäeva, pensionitunnistuse numbrit.
2.Taotleja alalise elukoha
aadressi, kuhu saadetakse
maamaksuteade, juhul kui
isik elab mujal.
3.Maksustatava krundi aadressi ja pindala.
4.Taotleja kinnitus, et ta ei
saa oma kinnistult rendiega üüritulu.
5.Soovitav on ka lisada kontakttelefoni number.

tikast aru saaksid ning eksami
võimalikult hästi sooritaksid.
Koolitustele registreerimine ja lisainformatsiooni saab
emaili teel koolitusjuhilt Nady
Vest`ilt (nady@bda.ee, kodanik.kursused@meis.ee või tööpäevadel telefonil 56698908
või 6274 411).

Politsei palub abi
tunnistaja leidmisel
9. novembril 2009. a. kella
18 ajal peeti Keilas Raba
tänaval kinni mootorsõidukit Škoda Octavia
joobeseisundis juhtinud
isik. Kriminaalmenetluse
käigus on selgunud, et
joobes juhti nägi sõitmas tunnistaja, kes juhtis džiipi Rover Defender.
Kõik, kes teavad andmeid
antud tunnistaja kohta,
palun võtta ühendust PP
kriminaalosakonna uurijaga telefonil 6125778 või
juhtivkonstaabel Madis
Melzariga tel 53400126.

teade

Keila Linnavolikogu 3.
istung toimub esmaspäeval, 30. novembril
2009.a kell. 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2009.
aasta eelarve muutmine
3. Keila linna 2009.
aasta eelarve III lisaeelarve
4. Keila Linnavolikogu 31. märtsi
2009. a määruse nr
3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu ja
volikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise

suuruse ja maksmise
korra kehtestamine“
muutmine
5. Rahalise kohustuse võtmine (ühistransport)
6. Rahalise kohustuse võtmine (patrullteenistus)
7. Ehitajate tee 13
detailplaneeringu
kehtestamine
8. Kohalike teede nimekirja määramine
9. kohalalgatatud
küsimused

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

Keilas juhtunud
g4s

1911

18.november kell 10.05 - Põhja 10b
maja trepikoja juures
olid kaks alaealist, kes tegid
suitsu. Info edastatud noorsoopolitseile.
18.november kell 12.05 - Pargi 2a ehitusjärgus korterelamu
õuel oleval ehitussoojakul oli 3
akent sisse visatud ja puudus
piirdeaia jalgvärav. Info edastatud objekti arendajale.
18.november kell 12.50 - Kultuurikeskuse ees oleva pingil
pruugib ajutine kojamees oma
abilisega odekolonni. Tehti
märkus. Läksid laiali.
18.november kell 16.03 - Pae
10 maja juures oli alkoholijoobes meesterahvas, ajas teist
inimest taga, kes oli ta üles ajanud. Meesterahvas saadeti koju
ära.
19. november kell 11.10 - Põhja

12a
juures oleval jalgteel
tarbisid tubakatooteid kaks alaealist (s.95. ja 96.a.). Andmed
edastatud Keila noorsoopolitseile.
19.november kell 11.50 - Pargi 1
maja taga tõmbasid suitsu kaks
alaealist (s. 92. ja 93.a.).
Andmed edastatud Keila noorsoopolitseile.
19.november kell 12.10 - Põhja
6 maja taga suitsetav alaealine
(s.93.a.). Andmed edastatud
Keila noorsoopolitseile.
19.november kell 12.20 - Gümnaasiumimaja nurga taga
suitsetav alaealine (s. 93.a.).
Andmed edastatud Keila noorsoopolitseile.
19.november kell 13.00 - Ühisgümnaasiumi kõrval tõmbasid
kolm alaealist suitsu (s. 93, 93
ja 94.a.). Andmed edastatud
Keila noorsoopolitseile.
19.november kell 14.55 – Keskpargis magas pingil alkoholi-

joobes mees. Üle antud politseipatrullile.
20.november kell 18.40 Haapsalu mnt. 31 Polari baari
ja kaupluse Sandrake vahelisel
jalakäijate teel kanalisatsiooniluugi vahele pandud poolik
telliskivi. Luugile astudes liigub
see kohalt. Luuk õigesti asetatud.
20.november kell 20.00 - Ühisgümnaasiumi 0-korruse trellitatud pakettakna piita puuritud
auk. Aken ise terve ja suletud.
Info G4S juhtimiskeskusse.
20.november kell 22.15 - Noortekeskuse õuel Säästumarketi
ostukäru. Teavitatud juhatajat.
20.november kell 22.20 - Põhja 12a
aia taga oleval jalgteel Selveri ostukäru. Lükatud
kaupluse juurde tagasi.
21.november kell 02.00 - Vikerkaare lasteaia õues olevad
neli plastist prügikasti külili
keeratud, prügi laiali.

21.november kell 17.10 - Linnavalitsuse peaukse ees tõukeratastega sõitnud noorukid ära
saadetud.
21.november kell 18.50 - Haigla estakaadi all kuus noorukit
ratastega trikitamas ja muidu
aega viitmas. Ära saadetud.
21.november kell 21.47 - Haigla estakaadi all sõiduauto noortega. Palutud parkida mõnda
teise kohta.
22.november kell 01.42 - Haigla taastusraviosakonna akende
all parkis sõiduauto noortega.
Palutud leida mõni teine koht
parkimiseks, mida nad ka tegid.
22.november kell 10.47 – Lauluväljaku Pargi tänava poolt
tagumise neljanda rea istepink
puruks.
22.november kell 15.01 – Lauluväljakul tarbisid neli meesterahvast õlut. Said rikkumisest
aru, vabandasid ja lahkusid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Замечательная бабушка Екатерина Прокопенко
2 ноября на торжественном мероприятии, организованном при поддержке
Объединения
взаимопомощи пожилых
людей и Фонда бабушек и
дедушек, почетного звания «Замечательная бабушка» удостоился номинант,
представленный
Кейласким Социальным
центром – Екатерина
Прокопенко. В подарок
замечательная бабушка
получила путевку в санаторий. Екатерина Прокопенко – мать троих детей
и бабушка 7 внуков. После того, как в 2004 году
Екатерина потеряла дочь,
они с супругом заменили
двум внукам родителей.
(стр. 3)
О гриппе
Клиническая
картина
свиного гриппа напоминает обычный сезонный
грипп, и в большинстве
случаев не требует больничного режима. Больные жалуются на высокую
температура, боль в горле, кашель и насморк.
Грипп обычно не начинается с насморка. Болезненное состояние еще может
сопровождаться
болью в суставах, головной болью, ознобом и
чувством усталости. Расстройство желудка и тошнота не являются типичными признаками. Дети
могут жаловаться на боль
в животе. Вирус свиного
гриппа распространяется
воздушно-капельным путем. Взрослые являются
источником инфекции в
течение 5-7 дней после заражения, а дети – в течение 10 дней после заражения. Более подробно о
мерах предосторожности
и поведении во время болезни в сегодняшнем номере городской газеты.
(стр. 2)
Готов ли город к зиме
Зима всегда приходит
внезапно. За состояние
городских дорог в зимнее
время отвечает фирма AS
Jaakson ja Co. Для оперативного реагирования на
случай особо сложных погодных условий дополнительно будет использоваться
техника,

заказанная в AS Keva. О
готовности города к зиме,
в целом, в этом номере городской газеты расскажет
вице-мэр Энно Фельс.
(стр. 5)
Чайки в Кейла
4 ноября в среду состоялся контрольный рейд орнитологов и специалистов
по охране окружающей на
звероферму в Карьякюла.
В ходе рейда предполагалось выяснить, чем питаются чайки. Наблюдение
за чайками, проведенное
в августе, показало наличие возможностей для
питания чаек в окрестностях Карьякюла. Сегодня
стало очевидным, что количество чаек в городе
напрямую зависит от возможностей для их питания. И основным источником
является
звероферма в Карьякюла.
(стр. 5)
Рождественский пряник
В этом году в первый адвент, 29 ноября, у всех маленьких и больших кондитеров есть возможность
испечь самый аппетитный рождественский пряник – пипаркоок – и принести его в Кейлаский
центр культуры. Пряники
будут выставлены в фойе
центра. Каждый участник
или семья, принимающая
участие в выставке, могут
принести не больше двух
пряников. Пряники принимаются с 10.00 до 12.00.
Затем все желающие могут принять участие в выборе лучших пряников. А
в 13.00 главный гном объявит имена трех победителей! (стр. 6)
Спортивный день отцов в детсаду «Викеркаар»
В пятницу, 6 ноября, в
Оздоровительном центре
детский сад «Викеркаар»
отмечал день отцов. Поучаствовать в спортивных
состязаниях вместе со
своими папами смогли и
самые маленькие (2-3-летние) дети, и ребята из
старших групп. Участников соревнований поздравили с праздником гимнасты спортивного клуба
«Систрум», выступившие
с программой «Карате
Кидс». (стр. 6)
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Tutermaa külaselts tahab taastada
Martin Lutheri ausamba

Novembri alguses kogunesid Tutermaa ja
Kumna küla elanikud ning Keila Miikaeli
koguduse liikmed Keila endise kirikumõisa teeristi, et lõpetada kunagise Martin
Lutheri ausamba asukoha korrastamine.
Tutermaa külaseltsi üks eestvedaja Arne
Kask on võtnud südameasjaks endine mälestusmärk taastada.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Esimesed sammud samba
taastamiseks on tehtud. 29.augustil korraldas Tutermaa külaselts talgud asupaiga korrastamiseks, kuna samba koht oli
võssa kasvanud, ning paljud ei
teadnudki, millist varandust
teeäärne võsastik endas peidab. Kohal olid Tutermaa ja
Kumna küla elanikud ning
EELK Keila Miikaeli koguduse
liikmed. Korrastamisega tuli
välja üllatavalt hästi säilinud
samba peakivist vundament,
juuriti välja võsast jäänud juurikad, vundamendi ümbrus
puhastati ning sai korraliku
muldkatte. Arne Kask: „Päris
korrastatuks platsi siiski veel
nimetada ei saa, tööd selle kallal jagub.“
Idee ausammas taastada on
Arne Kask`il olnud juba ammusest ajast, mil tema isa rääkis lugusid Martin Lutheri ausambast,
kui
olulisest
kokkusaamise kohast. Arne
Kask: „Esmakordselt üritasin
2004.aastal Lutheri samba
taastamisega alustada, kuid
see tegevus jooksis päris kiirelt liiva. Nimelt oli sellega
eelnevalt Keila linnavalitsus

tegelenud, kuid tulemuseta.“
Häid inimesi, kes ausamba
taastamise nimel tööd teevad,
ei ole küll Arne sõnul palju,
kuid nende töö on kiitmist
väärt. „Põhiliselt on siiani suureks abiks olnud Keila Miikaeli
koguduse liikmed,Tutermaa ja
Kumna küla elanikud ning rahaliselt on toetanud Harku
vald. Lähitulevikus on ehk loota ka abi Keila linnavalitsuselt
ja Keila vallalt.“
Novembri lõpus peaks toimuma samba taastamist puudutav ühiskohtumine, kus osalevad Maanteeamet (kinnistu
valdaja), Muinsuskaitse selts,
Keila linnavalitsus, Keila vallavalitsus, Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots,
Harku vald ning Tutermaa külaselts. Järgmise sammuna
loodetakse selle aasta jooksul
paigaldada infotahvel, kus on
lühidalt märgitud info ausamba kohta. Kõik abikäed on Arne
sõnul oodatud.
Kindel lõplik eesmärk on
Arne sõnul Martin Lutheri ausammas endisel kujul taastada.
Seda, millal see juhtuda võib,
on raske öelda. „See oleneb
kõik sellest, kui paljud inimesed ja firmad on nõus ettevõtmist toetama.“

Martin lutheri samba ajalugu
Kumna mõisnik Georg von
Meyendorff püstitas 1862
aastal Keila kirikumõisa lähedale pastoraadi teeristi
pronksist Martin Lutheri mälestussamba. Algselt oli üle
kuue meetri kõrgune mälestusmärk planeeritud seisma Tallinnas, Toompea lossi
vastas praeguse Nevski katedraali kohal, kuid tollased
poliitilised olud ei lasknud sel
teoks saada, seetõttu otsustas Georg von Meyendorff
selle püstitada oma kodukohale lähemale.
Samba autoriks oli baltisaksa
päritolu skulptor Peter Clodt
von Jürgensburg, tol ajal hinnatud ja kuulsust kogunud
kunstnik, kelle tööd kaunistavad näiteks Sankt Peterburgi
ja Berliini. Tema kuulsamate tööde hulka võib lugeda
Sankt Peterburgi hobuseid
nii Narva kaarel kui Anitškovi
sillal. Martin Lutheri ausamba loomine läks maksma
tolle aja kohta küllaltki suure
summa, 9000 rubla.
See ausammas oli ainus

Martin Lutherile pühendatud
mälestusmärk
kogu
Vene
tsaaririigis. Ka
põhjamaades
on Martin Lutherile pühandatud mälestusmärgid üsna
harvad, seega
Keila külje all
asunud samba
tähsust on raske üle hinnata.
Samuti
teeb
mälestusmärgi
eriliseks fakt,
et selle selgitavad kirjad olid
esmakordselt
kogu
ajaloo
jooksul
eesti foto: harjumaa muuseumi kogu
keeles, tehes
hiljem Tallinnasse püstitatud
ausambast omalaadse versStalini kujuks. Tänapäevani
taposti eesti keele ja eestlason aga säilinud samba algne
te jaoks.
paekivist vundament ning
1949 aastal võtsid nõukoguloodetavasti saabub päev,
de võimu käsilased ausamba
kus kultuurilooliselt tähtis
maha ning väidetavalt suvaatamisväärsus võiks taas
latati pronksist kuju ümber
oma kohal seista.

Martin lutheri elu

Martin Luther (sünnilt Luder) sündis 1483 aastal Saksamaal Eislebenis Hans ja
Margarethe Luderi vanima
pojana. 2 juulil 1505 aastal
jäi Martin Luther teel ülikoolist koju äikesetormi kätte. Surmahirmus hüüdis ta
appi Püha Annat ning lubas,
et kui talle tema elu säästetakse, pühendab ta selle
Issanda teenimisele. 7 juulil
astus Martin Luther Püha
Augustinuse Ordu liikmeks.
Seal otsustas ta õppida teoloogiat. 1507 aastal pühitseti
ta preestriks ning 1508 aastal hakkas ta juba ise usuteadust õpetama Wittenbergi

Ülikoolis.
31 oktoobris 1517 naelutas
Martin Luther Wittenbergi
linnakiriku uksele nn. “95
teesi”, milles juhtis tähelepanu mitmetele katoliikliku
kiriku kitsaskohtadele nagu
näiteks indulgentsid ehk patukustutuskirjad. Kuigi Martin Lutheri eesmärgiks ei
olnud kiriku lõhestamine, sai
selest alguse protestantliku
kiriku loomine ja tänapäeval
tähistatakse 31 oktoobrit kui
usupuhastuspüha.
Martin Luther tõlkis Piibli
saksa keelde, kuna leidis, et
Piibel peab olema kõigile
arusaadav ja tema teeneks
võib pidada ka Piibli tõlkimist
teistesse keeltesse, mis oli
aluseks paljude väiksemate
keelte jaoks kirjakeele väljatöötamiseks. Ka ühtse eesti
kirjakeele aluseks oli 1739
aastal väljaantud eestikeelne Piibel.
Martin Luther suri 18 veebruaril 1546 aastal oma sünnikohas Eislebenis ning on
maetud Wittenbergi.
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Lühidalt
Laste ja perede eest
kõnelemisest
Seminar laste ja perede heaks
eestkõnelemisvõimekuse tõstmisest toimub 1.detsembril Keila linnavalitsuse saalis.
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus viib Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel
ellu projekti, mille eesmärk on
kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate,
piirkondlike
vabaühenduste, vabatahtlike
ja lapsevanemate jõustamine
eestkõnelemise teostamiseks
kogukonna laste ja perede
heaolu toetamise nimel. Selle
raames toimub koostöös Keila
Linnavalitsuse ja MTÜga Hiirekese Mängutuba1.detsembril
Keila linnavalitsuse saalis seminar Eestkõnelemisvõimekuse
tõstmine laste ja perede heaks.
Seminaripäev algab 10.45 ja
kestab kella 16-ni.
Seminarile on oodatud:
kohalike omavalitsuste juhid,
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
vabaühendused, vabatahtlikud,
lapsevanemad. Moderaator on
Hannes Hermaküla.
Seminaril ette kantavad teemad on järgmised:
Eestkõnelemisest laste ja perede heaolu toetamisel? Merle
Ameljushenko, Marika Ratnik,
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus.
Kodanikeühendused
laste ja perede heaolu toetamise nimel eestkõnelemise teostajana: MTÜ Hiirekese
Mängutuba, Anneli Pärlin, MTÜ
Nõmme Lastekaitse Liit, Kärt
Mere. Lastega perede märkamisest, nende abistamisest
ning nende eest kõnelemisest.
Annika Laats, EELK Risti koguduse õpetaja. Kuidas ja kellega
koostöös teostavad laste ja perede heaolu toetamise nimel
eestkõnelemist kohalikud omavalitsused? Ave Kivinukk, Piia
Peterson, Keila Linnavalitsus.
Lisaks toimuvad töötoad,
„Millised laste ja perede heaolu
puudutavad küsimused on täna
olulised tõstatada; kuidas ja kellega koos seda teha või kellele
delegeerida,“ lapsevanematele,
vabaühendustele ning kohalike
omavalitsuste spetsialistidele.
Hea lapsevanem! Et saaksid
osaleda seminaril, on alates
kella 10.30- st avatud Hiirekese
Mängutuba (Haapsalu mnt 31)
ja teie lapsi ootab hoidja, kes on
valmis nende järele vaatama
kogu seminari aja. Lapsehoiu
vajadusest palume informeerida registreerumisel.
Seminar on osalejatele tasuta. Registreerumine kuni 26.novembrini e- postile marika.
ratnik@mail.ee (Palume edastada registreerumisel: osaleja
täisnimi, organisatsioon, amet/
staatus organisatsioonis e-posti aadress, telefon). Info telefonil 5042406 (Marika Ratnik)

6

Vaba aeg

Reede, 27.11.2009 • Nr 42 (101)

huvitav

Teeviidal on avatud
karjäärikohvik

Karjäärikohvik on
silmatorkava kujundusega avar
messiboks Teeviidal, kus töötavad
ettekandjatena
maakondlike noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuste
karjääriinfotöötajad. Karjäärikohviku menüüs on info
hariduse, tööturu ja
elukutsete kohta.
silja lilles-sula

Kes ma olen? Kelleks saada? Kus õppida? Kindlasti on
sul edasiõppimisele või erialavalikule mõeldes tekkinud
palju küsimusi. Mure oma
tuleviku pärast – millise eriala
või valdkonnaga end tulevikus
siduda, millises koolis õppida
jms – on tegelikult suurel määral tingitud meid ümbritsevast
tohutust infohulgast. Just
erapooletu ja hästi leitav info
õppimis- ja töötamisvõimalustest on karjääriotsuste tegemisel asendamatu. Selleks ongi
Teeviidal kohal Karjäärikohvik, kust sa leiad kuulajaid ja
nõuandjaid, kellega saad enne
Teeviida infohulka sisenemist
oma mõtetest ja plaanidest
rääkida. Ning pärast on oluliselt lihtsam Teeviidalt nimelt

18.novembril toimunud piirkonna
noorte koostööseminar
endale sobivat infot otsida.
Karjäärikohviku leiad Teeviidal kohe sissekäigu juurest
boksist nr 141. Kohviku töötajaid ja noori Karjäärikohviku
vabatahtlikke võid märgata ka
mujal messihallis ringi jalutamas - tunned nad ära värviliste
T-särkide ja ettekandjapõllede
järgi. Koputa kindlasti nende
õlale ja alusta vestlust - küsimisjulgus on esimene eduvõti
info kogumisel!
Lisaks Karjäärikohvikus pakutavale infole ja nõule, saad
kohapeal tutvuda ka karjääriplaneerimist toetava portaaliga
Rajaleidja. Samuti võid kohvikus niisama messimürast jalga puhata, lahendada ristsõnu
ning proovida kätt Rajaleidja
labürindimängus.
Parimatele loomulikult ka auhinnad.

foto: erakogu

Teeviida karjäärkikohvikus on
osaline ka Keila Noortekeskuse
karjäärikohvik ja infospetsialist
Triin Petersoni võib sealt leida
laupäeval. Kui sa aga Teeviidale ei jõua või kui sul jäi messil
midagi arusaamatuks, siis tea,
et igas maakonnas tegutseb
noorte teavitamis- ja nõustamiskeskus, kuhu võid oma
küsimustega alati pöörduda.
Samuti on igapäevaselt Sinu
käsutuses Rajaleidja portaal
internetis (www.rajaleidja.ee).
Seega võib öelda, et Karjäärikohvik on alati sinu jaoks olemas - ükskõik, kas oled kodus,
koolis või Teeviidal!
Karjäärikohvikut toetab Euroopa Sotsiaalfond, Elukestva
õppe programm, Harju Maavalitsus ja Eesti Noorsootöö
Keskus.

huvitav

Tervisedendus Vikerkaare
lasteaias

Sügis on selline periood aastast, kus köha,
nohu ja viirushaigused kipuvad sagedamini kimbutama ning seega ka sobivaim aeg
tähelepanu pööramiseks haiguste ennetamisele ja tervise väärtustamisele.
anu tammik

JUHATAJA ASETÄITJA ÕPPE JA
KASVATUSTÖÖ ALAL

Viisime õppeaasta algul oma
lasteaia lastevanemate seas
läbi küsitluse, mis oli ajendatud laste vähesest kohalkäimisest. Üritasime leida selle võimalikke põhjuseid. Selgus, et
peamiseks puudumise põhjuseks oligi laste haigestumine.
Küsitluse põhjal pidasid lapsevanemad haiguste ennetamisel
oluliseks õigesti riietumist ja
palju väljasviibimist, liikumist,
sporti ning karastamist. Vajalikuks peeti ka tervislikku ja
mitmekülgset toitu.
Kuna kuulume tervist eden-

davate lasteaedade võrgustikku, siis oleme ikka lülitanud
oma õppekasvatustöösse tervisega seonduvaid teemasid.
Möödunud aastal propageerisime aktiivset liikumist, korraldades rohkesti matkasid.
Sellel õppeaastal oleme võtnud
üheks prioriteediks haigusi
ennetava tegevuse. Meie töötajatele käis nohust rääkimas
meditsiiniõde Annika Lukas.
Õpetajad omakorda tutvustasid lastele rahvameditsiinist
tuntud võtteid. Lapsed valmistasid küüslaugu-ja sibulavõileibu ja ravimteesid. Lapsi üllatas
mitmel hommikul spordiahv
Jo-Jo, kes jagas neile küüs-

lauguvõidega „tervisekomme“
ning
porgandeid. Üllataval
kombel ei kohutanudki sibula
ja küüslaugu eriline ja terav
maitse kedagi. Lapsed õppisid
neid hindama kui tervisele kasulikke aedvilju.
Oktoobrikuus sai räägitud
ka hambatervishoiust. Lapsed
said teada, kes on Sööbik ja
Pisik ning mida tuleb teha, et
hambad terved oleksid. Paljud
rühmad külastasid hambaravikabinetti ning tutvusid hambaarsti tööga. Kõikide rühmade
õpetajad ja lapsed valmistasid
hambatervishoiuteemalise plakati. Toredad ja õpetlikud plakatid on kõigile vaatamiseks
välja pandud lasteaia koridoris. Teema lõpetuseks esitasid
meie lasteaia õpetajad koos
väikeste tantsijatega lastele
näidendi „Sööbik ja Pisik“.
Soovime kõigile tugevat
tervist!

Lühidalt
Aeroobikakuninganna 2008 Kersti
Murumägi Keila
Tervisekeskuses
Pühapäeval, 22.novembril
kutsus Keila Hariduse SA
juurde kuuluv KEHA Spordikool kõiki koolinoori koos
vanematega
aeroobika
treeningule Tants & Tunded, et veeta üks pühapäev
sportlikult perega koos. Kuigi ürituse korraldajad ootasid treeningust osa võtma
suuremat hulka huvilisi, tuleb pidada Keha spordikooli
avaüritust keilakate tervislik-sportlike tegemiste laiendamisel positiivseks. Kõik
treeningul osalejad nautisid
keilakate jaoks oma inimese
Aeroobikakuninganna
2008 Kersti Murumägi tasemel juhendamist. Juba
sel nädalal, nimelt laupäeval
28.novembril algusega kell
12.00, kutsub KEHA Spordikool taas kõiki koolinoori
koos vanematega Keila Tervisekeskusesse, seekord vesiaeroobika treeningule.

Keila võimlejaid
pääsesid
Gymnafesti finaali
Vabariiklik võimlemisfestival
Gymnafest toimub sel aastal juba kolmeteistkümnendat korda. Gymnafest on
kõige suurema osavõtjate
arvuga võimlemisüritus, kus
osalevad parimad rühmad
ilu ja rühmvõimlemises,
akrobaatikas ja aeroobikas
alates lasteaialastest kuni
täiskasvanuteni. Viimased
kaks aastat ja selgi aastal
oli kaks eelvooru - PõhjaEesti eelvoor 21.novembril
Keilas ja Lõuna-Eesti eelvoor 22.novembril Tartus.
Kokku osales eelvoorudes
58 võimlemisrühma.
Selle aasta Põhja-Eesti
eelvooru korraldas Keila
tervisekeskuses võimlemisklubi Sistrum.
Keila võistlused avas Keila linnapea Tanel Mõistus.
28 võimlemisrühma 14-st
erinevast võimlemisklubist
tulid sooviga pääseda läbi
eelvõistluse finaali. Enim
rühmi oli väljas Tallinna
suurimal
võimlemisklubil
Piruett, kokku kuus rühma,
spordiklubil Kotree-Nord oli
väljas neli rühma. Keila linn
oli esindatud võimlemisklubi Sistrum ja spordiklubi
Triumf võimlejatega.
Eelvoorude põhjal valiti
Gymnafest 2009 finaalvõistlusele 26 võimlemisrühma. 5.detsembril toimuvale finaalvõistlusele Salme
Kultuuripaleesse pääsesid
võistlema ka Keila võimlemisklubi Sistrum tüdrukud
kavaga Karate Kids.

VABA AEG

Keila lapsed ja C-Jam
heategevuskontserdil
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Detsembri alguses toimub
Keila Miikaeli kirikus heategevuskontsert
koguduse
pühapäevakooli
toetuseks.
Heategevuskontserdil astuvad
üles Sille Laulustuudio lapsed
ja tšellokvartett C-Jam.
Sille Laulustuudio on selles
koosseisus tegutsenud alles
augustikuust, kuid lasteaias
on koos õpitud juba kaks aastat. Enamus lapsi on esinenud
Keila Laululapse kontserdil ja
kaks on käinud Keilat esindamas Harjumaa Laululapse
konkursil. Koos on käidud
esinemas Rootsis Stocholmi
Eesti koolis ning Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite
festivalil 2009 ja põnevaid esinemisi on tulemas veel.
Tšellokvartett C-Jam on
tegutsenud 2004.aasta sügisest ning on ainus omalaadne

koosseis Eestis, mille kõigil
liikmetel on klassikaline muusikaharidus. Kvartetti kuuluvad Pärt Tarvas (ERSO kontsertmeister/soolotšellist),
Levi-Danel Mägila (ERSO),
Margus Uus (ERSO/ Tallinna
Kammerorkester) ning Andreas Lend (ERSO/ EMTA).
Heategevuskontsert toimub
mitmes osas – esiteks esineb
Sille Laulustuudio tuntumate jõululauludega, enamasti
A.Kumpase loomingust. Teises osas esinevad laulustuudio lapsed koos C-Jamiga ning
loomulikult astub C-Jam üles
ka iseseisvalt. C-Jam peaks
huvi pakkuma nii noorele kui
vanale, muusikatundjale kui
ka võhikule, nii klassika austajale kui ka popi armastajale.
Kontserdi tulu läheb Keila
Miikaeli koguduse pühapäevakooli lastele pillide ostmiseks.
Kontsert toimub 9.detsembril kell 18.00.

muusika

Keila Muusikakooli
klaveriõpilaste üritused
keila muusikakool

Lasnamäe Muusikakoolis
toimus 7.novembril juba üheksandat korda muusikakoolide
omaloomingupäev, mis toob
iga kord kokku selliseid lapsi
ja noori, kelle huviks on ise
muusikat luua ja improviseerida. Keila Muusikakoolist osalesid seekord III klassi õpilane
Triin Kurm ja V klassi õpilane
Abella Allik õp. Riine Pajusaare juhendamisel. Koos improviseeriti pala teemal “Vahel
sajab vihma, vahel paistab
päike”. Eriti vahvalt kukkus
välja improvisatsioon “Esimese koolipäeva sagin pani lau-

sa pea valutama”, mis esitati
koos Nõmme Muusikakooli
õpilastega. Instrumentidena
kasutati erinevaid trumme ja
omaenda häält. Lugu saavutas suure pulbikumenu ja ka
zürii heakskiidu.14.novembril
toimus Tabasalu Muusikakoolis juba neljandat korda igaaastane Loode-Eesti regiooni
klaveriõpilaste konkurss, kus
mängitakse Eesti muusikat.
Üritusel osales kaheksa muusikakooli, zürii koosseisus Eve
Pung Nõmme Muusikakoolist
ja Martti Raide Tallinna Muusikakeskkoolist hindas õpilaste
esitusi. Sellel aastal oli kohustuslik esitada tants ja teiseks
vabalt valitud teos.

tulemused
Keila muusikakoolist võttis
võistumängimisest osa neliteist õpilast ning tulemused
olid järgmised:
I koht
Katariina Loog II kl.
õp. Eva Teppo
Katriin Oll VIII kl.

õp. Ada Kiisk
Anett Sibrits IX kl.
õp. Pille Parm
II koht
Erik Leping III kl.
õp. Pille Parm
III koht
Marianne Reinmann III kl.
õp. Tiina Kalvet

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„VAHVAD VANAMEMMED“
Soome kuntsniku Inge Löök`i
näitus
11.novembrist kuni 6.detsembrini
Näitus, mida peaksid meeleolu
parandamiseks vaatama kõik,
keda vaevab masendus ja
tusatuju.
Keila kultuurikeskus
NÄITUS SARJAST TARBEESEMEID HARJUMAA MUUSEUMI KOGUDEST: NAISTE
JA MEESTE PESU
29.oktoober – 10.jaanuar
Näitus sarjast Tarbeesemeid
Harjumaa Muuseumi kogudest
V osa
Harjumaa muuseum
TÄNA PULMAD, HOMME
PULGAD, ÜLEHOMME LEPAMALGAD.
8. oktoober - 10. jaanuar
Veimevaka seadmine
Harjumaa muuseum

teater
“ORAVAKESTE JÕULUSEIKLUSED” - VILJANDI LASTEJA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 11:00 Pilet: 75.Armas jõulumuinaslugu
lastele.
Keila kultuurikeskus
“...JA SIIS TULID SINA” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER “REKY”
1.detsember kell 13:30 Pilet:
100.Etendus noortele alates 12-eluaastast.
Keila kultuurikeskus
SPIOON VENEMAALT” - KOMÖÖDIATEATER
10.detsember kell 19:00
Keila kultuurikeskus
“PRÜGIKAST 3 EHK EESTI
MASURKA” - VANA-BASKINI
TEATER
17. ja 18.detsember kell 19:00
Pilet: 150.-/125.Keila kultuurikeskus
“KUI HARRY KOHTAS SALLYT” - RAKVERE TEATER
(KORDUSETENDUS)
22.jaanuar kell 19:00 Pilet:
135.- / 120.Keila kultuurikeskus

kontsert
PILLE KARRASE ÕPILASTE
KONTSERT
27.november kell 17.00
Keila muusikakooli saal
ERIKA UUSI ÕPILASTE
KONTSERT
27.nov.kell 18.00
Keila muusikakooli saal
ADVENDIKONTSERT BIRGIT ÕIGEMEEL JA UKU

SUVISTE
29.november kell 17:00 Pilet:
125.-/100.Piletid on nummerdatud
kohtadega ning pileteid ei
broneerita.
Keila kultuurikeskus
“11 UNUSTAMATUT ÕHTUT”
- HENDRIK SAL-SALLER JA
SMILERS
2.detsember kell 19:00 Pilet
150.Keila kultuurikeskus
KEILA MUUSIKAKOOLI ADVENDIKONTSERT
4.detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
C-JAM JA SILLE KROONI
LAULUSTUUDIO
9.detsember kell 18:00 - 19:00
Pilet: 50.-/ 75.Kavas tuntud vanad ja uuemad
talve- ning jõululaulud.
Kontserdi tulu läheb Keila
Miikaeli koguduse lastetöö
toetuseks.
Keila Miikaeli kirik
PILLE METSSONI AKORDIONI JA KLAVERIÕPILASED
9.detsember kell 18:00 - 19:00
Keila muusikakooli saal
“OMA LAULUD - TEEL KOJU”
- SIIRI SISASK
20.detsember kell 17:00 Pilet:
150.Piletid müügil Piletilevi müügipunktides.
Keila kultuurikeskus

muud üritused
ERAKOOL LÄTE ADVENDILAAT
28.novembril kell 11.00 – 16.00
käsitööesemed, mesilasvahatooted ja mahetoidud,
kogupere meisterdamise
õpitoad, õnneloos, näomaalingud, hõrgutavad küpsetised ja
jõulujoogid.
Tulu läheb Erakooli Läte 2010
alustava I klassi lastele koolimööbli ostmiseks.
Erakool Läte Kruusa tn 23
www.erakoollate.ee
NINELL KOIDU LUULETUND
1.detsembril kell 15.00
Keila sotsiaalkeskuses
SEMINAR “EESTKÕNELEMISVÕIMEKUSE TÕSTMINE
LASTE JA PEREDE HEAKS”
1.deltsember kell 10:45 - 16:00
Seminarile on oodatud:
kohalike omavalitsuste juhid,
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
vabaühendused, vabatahtlikud,
lapsevanemad.
Registreerumine e- postile
marika.ratnik mail.ee
Keila Linnavalitsus
“TRADITSIOONILISED LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID”
2.detsembril kell 18.00
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Palju õnne!

Õlle -ja veinilasuurid. Tuletame meelde kohupiimavärvi ja
munaõlitemperat.
Vajalik eelnev registreerimine
3 päeva enne õpituba
Info: kylliki@keila.ee või
tel.6045045
Keila kultuurikeskus
TAIMESEADE
2.detsembril kell 13.00.
Teemaks dekoratiivkõrvits.
Kaasa alus, sammalt, pohlavrsi,
männitupse jms., antiikküünal
või teeküünal. Vajalik eelregistreerimine 6791 570.
Keila sotsiaalkeskus
KÄSITÖÖ JÕULUMÜÜK
11.detsembril kell 12.00-18.00
Kohal ka Merimetsa tugikeskus.
Keila sotsiaalkeskus
VILTIMISE TÖÖTUBA
12. detsember kell 12.00
Sissepääs muuseumi piletiga
Saab valmistada nõelviltimise
tehnikas looduslikest materjalidest ilusaid ja huvitavaid
jõuluehteid, loomi ja pehmeid
jõulukaarte.
Harjumaa Muuseum
JÕULUTSIRKUS 2009
15.detsember kell 11:00 ja kell
18.00 Pilet: 125.Efektsed atraktsioonid – võimlejad, akrobaadid, klounid ja
dresseerijad . . .
Piletid müügil Keila Kultuurikeskuses ja kõikides Piletilevi
müügipunktides ning Statoili
jaamades.
MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus
1.advendipühapäev
29. november kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Ristimispüha
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
28.november kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
28.november kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Keila Linna
Pensionäride
Ühenduse jõulupidu
toimub 13.dets. s.a.
kell 15.00
kultuurikeskuses.

Peaoraha 50.-

korjame 7. ja 8.
detsembril kella
12.00 – 14.00
kultuurikeskuses

18.11.2009

Sündinud

Tanel-Alex Laht

Südamlik kaastunne
Jürile perega kalli ema

Sügav kaastunne
Aivo Sotnik´ule armsa

Selma
Kasela

EMA

surma puhul

Selma
Tamme
surma puhul

surma puhul.

Niitvälja jahtkond

Kaotus on valus, mälestus jääb...
Kallis Viktor perega.
Sügav kaastunne kalli ema

Südamlik kaastune Heljule
kalli õe, Tiiale ja Jaanusele tädi

Tiia ja Urve

Linda, Mare ja Mihkel
peredega

Avaldame südamlikku
kaastunnet Viktor Kaulerile
kalli ema

Elfrida
Kauler`i

Elfrida
Kauler`i

surma puhul

surma puhul.

Alma ja Aksel, Tõnu ja
Kristi peredega

AS Harju KEK

Kuulutused
kinnisvara
Üürile anda omatarbeks renoveeritud maja Keilas. Sobib ka
kahele perele. Majas on 5 tuba,
köök, 2 wc-d, kelder. Esikus ja duširuumis põrandaküte. Osaliselt
möbleeritud. Viljakandev suur
aed laste mängunurga, kasvuhoone ja kuuriga.Elektriküte, õhksoojuspump. Üüri 5900.-/kuu. +
el., vesi, prügi. Lisainfo ja pildid:
keila.2@hot.ee Tel. 56616144
Müüa maa -alune garaaž Vasara tänaval (üksikboks). Raudustega, 220/12V, oma voolumõõtja.
Tel: 53433755
Üürile anda möbleeritud 1-toaline korter 36m2 Keilas Põhja tänaval. Tel: 5229820
AS Harju KEK pakub soodsalt
rendile tootmis- ja laopindasid.
Info Paldiski mnt. 21, Keila, kontakttelefon 5 046 580, e-post:
h.kek@harjukek.ee

müük
Müüa saunavihad 15kr. Tel:
55669790
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
turbabriketti,
hind
2190.- tonn (Tootsi), 2100.- tonn
(Valgevene), puitbriketti hinnaga
2150.- tonn. Soovi korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas
ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel:
53593615.

Küttepuude müük. Lepp 400.m3, metsakuiv okaspuu 400.-m3,
kask 500.-m3. Transport alates
8m3 tasuta. Tel: 5062645

Teenus
Rakendan kalavõrke.
Tel: 51984987
Lihvin põrandaid!
Tel: 56649442
Kvalifitseeritud pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.Vaata kodulehte
http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel: 56 681 555
Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel:
58033448, Ain.
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. Tel: 5115824
Pikaajalise
töökogemusega
Keilas asuv maamõõdufirma
teostab ehitamisega seotud
mõõdistamisi, hoonete mõõtmist registrisse kandmiseks, maa
mõõtmist maa taotlemisel, kinnistu jagamisel, kinnistute liitmisel ja naaberkinnistute omavaheliste piiride muutmisel omanike
kokkuleppel. Info tel. 6780440;
5117197.
Teie probleem - meie lahendame selle. Fekaalivedu - Toivo.
Tel.51916171.

Maagilise matrixi ja psyi - k
seansid alateadvusse salvestunud
ebasoovitavate uskumuste muutmiseks. Tel 56621370 Keilas.
Naine- soovid tähtsa sündmuse või tähtpäeva puhul eriline ja
kaunis välja näha? Teen päeva-,
õhtu-, pruudi-, foto-, koolilõpuja fantaasiameiki. Lisaks pakun
näomaalinguid lastele. Küsi lisa
tel: 56631163, e-post: kerstikas@
hotmail.com

muu
Soovin oma eesti- ja inglise
keele oskuste lihvimiseks individuaalõpetajat. Tasu kokkuleppel.
Lisa info saamiseks kirjutage
suvi00@hotmail.com või helistage 58200729.
B-kat autojuhikursus. Esimene
infotund teisipäeval, 01. detsembril k.a. kell 17.00. Keilas, Keskväljak
5 (II korrus). Info ja registreerumine www.kaja.ee tel 678 00 60
KAJA. Koolitus
Venekeelne B-kat autojuhikursus. Esimene infotund kolmapäeval, 02. detsembril k.a. kell 17.00
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus).
Info ja registreerumine www.kaja.
ee tel 678 00 60 KAJA Koolitus.
Keila Tervisekeskuses avatud
alternatiivteraapia kabinet, kus
võimalus organismi uuringuteks,
jääkaineid puhastava jalavanni
protseduuriks, reiki seansiks ja
eelregistreerimisel
teisipäeviti
kaaniraviks. Info tel 5333 0299
Merike
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Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

Kaupluses Frau Anna ootavad

nn
a

Teid soodsaima hinnaga laias valikus ilusad
lilled, kingitused, kaardid ja suveniirid ning
alati sõbralik teenindus

Frau A
Väljenda
oma tundeid

Müügil lõikelilled, potililled,
istikud,kimbud, pärjad jne
Võimalik lilled koju tellida!

Võtame müügile erinevat
käsitööd!
Kauplus avatud 7 päeva nädalas
www.frauanna.ee
Uus tn 2 Tel: 53454054
lilledega!

Магазин Frau Anna предлагает

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!

Pimedate õhtute
valgustamiseks
Iga üle 3000.ostuga kingituseks
karp küünlaid

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

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

HOLE IN ONE -

Maapealsed naudingud!

широкий выбор живых цветов – срезанных и в
горшках; букеты и праздничные композиции, а также
подарки, открытки, изделия ручной работы и прочее.

PEORUUM

Порадуйте своих родных и близких, а мы будем рады
обслужить Вас.
Возможна доставка цветов на дом.
Мы открыты для Вас 7 дней в неделю.

Вырази свои чувства цветами!
P.S. Берем на реализацию изделия ручной работы.

Haapsalu mnt 57D, Rõõmu
Kaubamajast 100m.
Suuremad ja väiksemad
sündmused kuni 50
inimesele. Saad toimetada
ise või tellida cateringi Hole
In One’lt
Tel: 5027899

...et jõulud ei
saabuks sel
aastal ootamatult!

Tule korralda
seminar või
koolitus

Kloogaranna Noortelaagris
Majutuse korral seminariruumi
kasutamine tasuta.
Hinnad soodsad.
Kontakt: entk@entk.ee või
telefon : 5129366

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Alates novembrist 2009 on Sauel
avatud Naerupalli päevahoid, mis
mõeldud lastele alates 1,5
eluaastat.
Naerupalli päevahoid asub kinnise
hooviga eramajas aadressil
Tõkke 34, Saue. Oleme teie “naerupalli” jaoks olemas igal tööpäeval
kell 8.00-18.00 ning võimalikud on
ka erikokkulepped.

Kui Sa vajad turvalist hoiukohta oma lapsele, siis
helista tel. 5049366 või vaata www.naerupall.com
Hinnad on soodsad.

Toit otsas?

E-pood www.brasa.ee aitab
Soodsad hinnad otse
maaletoojalt
Kuller toob tasuta kohale

Info: 6 724 878 info@brasa.ee

Austatud korteriomanikud ja ettevõtjad

OÜ Varahooldus on Keilas asuv haldusteenust osutav ettevõte. Meie klientide hulka kuuluvad nii eraisikud kui ka ettevõtted. Lepinguliselt osutame täna
haldusteenust 39 korterelamule ja 12 ettevõttele.

Erakool Läte advendilaat

Laupäeval, 28. novembril kell 11 algab Erakoolis Läte
(Kruusa tn. 23) advendilaat. Teid ootavad käsitööesemed,
mesilasvahatooted ja mahetoidud, kogupere meisterdamise
õpitoad, õnneloos, näomaalingud, hõrgutavad küpsetised
ja jõulujoogid. Tule osta meelepäraseid jõulukingitusi ja
kaunistusi advendiaja meeleolu loomiseks.
Heategevuslikul advendilaadal kogutud tulu läheb
Erakooli Läte 2010 alustava I klassi lastele koolimööbli ostmiseks.
Laat kestab 11.00-16.00.
Vaata lähemalt www.erakoollate.ee

04.detsembril,
kell 18.00

Keila Kultuurikeskuses

KEILA
MUUSIKAKOOLI

ADVENDIKONTSERT

Segakoor KEILA
ootab oma
ridadesse sopraneid.
Soovitav eelnev
koorilaulukogemus.
Proovid
esmaspäeviti
kell 19.00
kultuurikeskuses.
Info telef.6045045.

“Jõuludeks vormi!”
Laupäeviti endiselt
ujula+jõusaal
pilet -30% soodsam!

*

Aeroobikasse pilet
hommikuti vaid 69.-/kord
õhtuti vaid 80.-/kord
*
Treeningplaaniga saab tutvuda
meie uuel kodulehel:

www.tervisekeskus.eu
*Kampaania kehtib

01.12-23.12.2009

*Pakkumine kehtib ühekorra täishinnaga
piletitele

Kohtumiseni Keila Tervisekeskuses!

Haldusteenuse raames osutame järgnevaid
teenuseid:
1. Raamatupidamisteenust,
2. Tehnosüsteemide hooldus- ja
järelvalveteenust,
3. Avariiteenust 24/h,
4. Üldkasutatavate ruumide koristusteenust,
5. Majahoidjateenust,
6. Haldusjuhi teenust.

Loetelus toodud teenuseid pakume kõiki ka eraldi paketiosadena.

Lisaks haldusteenusele on meilt võimalik
täiendavalt tellida järgnevaid töid ja teenuseid:
1. Vee ja kanalisatsiooni- ning küttetorustike ja
trasside renoveerimistöid,
2. San.tehnilisi töid,
3. Kanalisatsiooniummistuste likvideerimist,
4. Üldkasutatavate ruumide siseviimistlus- ja
renoveerimistöid,
5. Plaatimistöid,
6. Töid korvtõstukiga,
7. Elektrisüsteemide renoveerimistöid,
8. Transporditeenust,
9. Hoonete soojaauditi teostamist,
10. Muruniitmist.
Küsige meie poolt pakutavatele teenustele julgesti
hinnapakkumist ja loome ühiselt tee edaspidiseks
koostööks!

