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Keila Päev

KESKVÄLJAKU LAVA

Päeva juhivad: Mare Sooans ja Heli Iljašenko
10.00 - 10.05
Keila Linnaorkester
10.05 - 10.10
Keila Linna päeva avamine, Keila linnapea tervitus
10.10 - 10.25
Keila Linnaorkester
10.30 - 10.45
Lasteaed Sipsik
10.50 - 11.05
Lasteaed Vikerkaar
11.10 - 11.25
Lasteaed Miki
11.30 - 11.45
Lasteaed Rukkilill
11.50 - 12.10
Keila linna poistekoor
12.15 - 12.45
Kaunid kodud, videoklippide võistluse “Minu kodu Keila” autasustamine, tordivõistluse autasustamine
12.45 - 13.00
Võimlemisklubi „ Sistrum „
13.05 - 13.45
Rahvakunsti põimik tantsurühmad Keikal ja Koidula
13.50 - 14.05
Bel Canto laulustuudio
14.10 - 14.25
Keila Muusikakool
14.30 - 14.45
Kõhutantsutrupp “Asmarah”
14.50 - 15-05
Keila Kool - algkooli maja
15.10 - 15.25
Segakoor Noodimurdjad
15.30 - 15.45
Keila Kool - gümnaasiumi maja
15.50 - 16.05
Keila Koer 2010
16.10 - 16.25
JJ- Street Tantsukool
16.30 - 18.30
Keila bändid:
Decode
199 nine
The Nymph
19.00
ansambel Börte
20.00
ansambel KOLUMBUS KRIS
20.40
I vaheaeg - Sambeat & Activation Crew

MUUD HUVITAVAT
10.00 - 14.00
10.00 - 11.00
10.00 - 13.00
11.00 - 14.00
11.00 - 14.00
11.00 - 16.00
12.00
14.00
15.00
17.00
19.40

Pannkoogiküpsetamine Keskväljak
Tordivõistlus Keskväljak
Disc-golf
Keila Jõud
Supiköök Sotsiaalkeskuse ees
Keila Päeva käsitööõu Harjumaa Muuseum
Paarismälumäng Keila Kultuurikeskus
Laste- ja mudilaskoori kontsert Keila Miikaeli kirikus
Trikivõistlus (ratas, rula, tõukeratas)
Segakoor „Keila“ kontsert Keila Miikaeli kirikus
Videoklippide konkursi „Minu kodu – Keila“ parimad
palad Keila Kultuurikeskus

Keila päeval saab näha uut koolimaja

12.00 - 16.00 täistundidel toimuvad ekskursioonid uue
koolimaja ehitusele. Eelregistreerumine Keila linna
telgis.

vaba aeg

uudis
uudised

28.mai 2010

PARGIPROGRAMM

Keskpargi meelelahutus- ja spordiprogramm lastele, noortele ja
täiskasvanutele
9.00
Batuudid, karussellid
10.00 - 14.00
Ludo Mänguasjapood tutvustab strateegia-, kaardi-ja
loogikamänge
10.00 - 13.00
Loovustuba (meisterdamine juhendajaga)
10.00 - 14.00
Näomaalija
10.00
Gibbon Slacklines tasakaalurada
10.00 - 14.00
Meestehoid
10.00 - 14.00
Pesapall (löögipuur, täpsusvise)
10.00 - 13.00
Jalgrattavõistlused
11.00 ja 12.00 Beebivõimlemine (MTÜ Kollane Pardike)
11.00 - 13.00
Jalgpall (täpsuslöögi võistlus, žongleerimisvõistlus)
11.30
JJ Street tänavatants
12.00 - 13.00
Sportlik tugitooli petangi võitlus (meestehoius)
12.30 - 13.00
Lastejooks Rocca al Mare kaubanduskeskuse
auhindadele
12.30 - 15.00
Keila Tervisekeskuse testitelk
13.00 - 14.00
Piraatide programm, lastega mängib kuulus piraat
13.15
Jalgpalliga zongleerimise finaal
14.15 - 14.35
Keila Tervisekeskus tutvustab zumbat
14.45
Kiwanis vs Lions, viikingite võitlus

Selgusid
kaunimad kodud
Aastaringse konkursi
tulemusel pidas komisjon
kauneimaks koduaiaks
Aiandi 11. Korterelamute
arvestuses tunnistati kauneimaks Jõe 59 elamu.
Ettevõtete-asutuste grupis
tunnustati Miikaeli kirikut.

lk 3
uudis

NÄITUSED JA MUU
19. mai-15.juuni
13.juunini
25. mai - 31. mai
28. mai

Harjumaa kaunimad käsitööd Harjumaa
Muuseumis ja Keila Kultuurikeskuses.
Naistemoe aksessuaare 20 sajandist
Harjumaa Muuseum
Sotsiaalkeskuse kunsti- ja käsitööringide
ülevaatenäitus „Mõeldud-tehtud!“
Olev Soansi 85. Sünniaastapäevale
pühendatud mälestuskonverents Harjumaa
Muuseum

Raamatuesitlused IRL-i telgis:
10.00
12.00
14.00

Mati Mandel on esitlemas raamatut „Kogu tõde
Hirmus- Antsust“
Mart Laar esitleb oma viimast raamatut
“Saaremaa 1944. Eesti laskurkorpuse
kannatuste rada”
Aili Jõgi on kirjutanud oma abikaasa Ülo Jõgi
memuaaride ja enda mälestuste põhjal raamatu
„Viie võimu all

vaba aeg

Avatud on
mitmed
käsitöönäitused
lk 6

Keila linnaliini
bussil on uus
graafik
Alates 7. juunist hakkab
Keila linnaliini buss sõitma
uue suvise graaﬁku järgi.
Suvekuudel buss nädalavahetustel liini ei teeninda.

lk 5

Anna oma
panus keti
valmimisse
lk 6
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Nädal Lõppes, teine algas

Nii palju lilli, et ei
jõua varastada
Kevadel kaks aastat tagasi kirjutasime juhtkirjas, et Keila
sai juurde palju ilu: ringristmike keskele istutati nartsisse
ning Luha tänava äärde pikk rivi noori kirsipuid. Linnaaednik tõrjus aktiivselt tavapärast eestlaslikku pessimismi „niikuinii lõhutakse kõik kohe ära“, väites, et lilli tuleb istutada
nii palju, et neid ei jõutaks ära varastada. Kui on ilus, hoiab
seda ilu ka paadunum paharet.
Ja tal oligi õigus. Kui esimesel-teisel aastal leidus
lillenoppijaid ja oksamurdjaid mitmeid, siis praegu näib, et
hoitaksegi ilu enam. Tõsi, endiselt on vastupidiseid näiteid.
Olen ise näinud linnavalitsuse infolauas kilekotitäit krookusesibulaid, mille politsei vargalt konﬁskeeris. Paar nädalat
tagasi helistas toimetusse proua, kes kurtis, et lilli nopitakse eramajade ning korruselamute peenardest. Selle
lehe krimiuudistest selgub, et lillevargaid siiski tabatakse.
Samas näib linnas liikudes, et rüüstamine ei ole siiski laialt
levinud tegevus.
Teisipäevases Eesti Päevalehes kurdab
Tallinna Botaanikaaia direktor, et nende lillepeenardes toimub igal suvel
massimõrv, nopitakse ja rebitakse
õisi, varastatakse lillesibulaid. Toda
artiklit lugedes tahaks küll kiita kõiki
keilakaid ilu hoidmise eest.

Doris matteus
leht@keila.ee

kasulik

Kuidas ravimite
eest vähem maksta?
Õige vastus: küsides apteegis sama
toimeainega ravimite hulgast soodsaimat.
EESTI HAIGEKASSA
HARJU@HAIGEKASSA.EE

Ravimites on mitmeid aineid,
aga ainult ühel neist (mõnikord ka rohkematel) on raviv
toime. Selliseid aineid nimetatakse toimeaineteks. Teised
ravimi koostisosad ehk abiained annavad kas värvi, hoiavad
ravimit koos vms. See kehtib
nii käsimüügis vabalt saada
olevate kui ainult retsepti alusel müüdavate ravimite kohta.
Sama toimeainega ravimeid on
sageli mitmeid, kuid
maksavad nad erinevalt.
Miks? Hind sõltub sageli sellest, kas tegu on originaal- või geneerilise ravimiga.
Mis on originaalravim, mis
on geneeriline ravim?
Ravimi teekond alates selle
loomisest kuni apteegiletile
jõudmiseni on kallis ning pikk
protsess. Seepärast on ravimi
leiutanud ja turule toonud firmal õigus patendiajale ehk ravimi ainumüügiõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), et
saada oma leiutatud nn originaalravimist kasu ning säilitada motivatsioon ka edaspidi
uute ravimite väljatöötamiseks. Peale patendiaja lõppu
võivad hakata ka teised firmad
tootma ravimit, mis sisaldab

täpselt sama toimeainet kui
originaalravim ning on mõeldud täpselt samade haiguste
raviks. Neid nimetatakse geneerilisteks ravimiteks, vahel
kasutatakse ka nimetust koopiaravimid või geneerikud.
Geneeriline ravim on sama
efektiivne, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim, kuna sisaldab sama toimeainet samas
koguses kui originaalravim ja
on kontrollitud Ravimiametis.
Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad
ei kanna kulutusi, mis on seotud ravimi leiutamisega ja turule toomisega. Samuti ei pea
geneerilise
ravimi
tootja läbi

viima kalleid
kliinilisi uuringuid, tõestamaks ravimi toimet konkreetse haiguse korral, nagu seda
teeb originaalravimi tootja.
Seetõttu saab geneerilise ravimi tootja müüa ravimit tunduvalt odavamalt kui originaalravimi tootja. Tavaliselt on
apteegis müügil erinevate ravimitootjate poolt valmistatud
sama toimeainega geneerilised
ravimid, nende hinnatase võib
olla erinev, kuid nad on kõik
sama toimega.
Geneerilised ravimid on
reeglina odavamad kui originaalravimid, erinevatel genee-

kasulik

rilistel ravimitel võib olla erinev hind, kuid nad on kõik
sama efektiivsed, kvaliteetsed
ja ohutud.
Osake ja julgege apteekrilt
küsida odavaimat ravimit
Arstil on kohustus kirjutada
ravimiretsept enamasti toimeainepõhiselt ehk viisil, mis apteegis võimaldaks inimesel valida talle sobivaima hinnaga
ravimi. Samuti on apteekril
kohustus pakkuda inimesele
kõige soodsamat sama toimega ravimit, kuid osake ja julgege seda kindlasti ka ise küsida!
Kokkuhoid võib olla märkimisväärne
Võtame näiteks suhteliselt
sageli (eriti vanemaealiste
hulgas) esineva kõrgvererõhktõve ja sellega tihti
kaasuva kolesterooliprobleemi. Vererõhu ja kolesterooli
ohjamiseks on harilikult vaja
enamat kui ühte ravimit. Haigekassa tehtud arvutused näitavad, et kui inimene tarbib
Eestis hetkel enimkasutatava
kaubamärgiga vererõhu ja kolesterooli ravimeid, maksab ta
kuus umbes 310 krooni. Kui ta
kasutaks aga soodsaimaid saadaolevaid sama toimeainega
ravimeid, maksaks ta kuus 85
krooni. Vahe ühe kuu kohta on
220 krooni, aasta peale tuleks
kokkuhoid aga juba ligi 3000
krooni. Seega tasub apteegist
soodsaimat sama toimeainega
ravimit alati küsida, rahaline
kokkuhoid võib olla märkimisväärne!

Koerapidamine
Keila linnas

*Koera või kassiga avalikus
kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste
ja loomade ohutuse ning
vältima koera või kassi lahtipääsemist.
(Kui üks koer ründab teist,
siis seaduse ees on süüdlased alati lahti olev loom ja
tema peremees.)
*Kasvult või käitumise poolest ohtlikul koeral peab
olema avalikus kohas peas
suukorv. (Avalik koht on
iga territoorium, ehitis, või
ruum, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav)
*Koera või kassi omanik on
kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks
avalikke kohti. Omanik on
kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.
*Koerte ja kasside pidamise
eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 6000 kroonise rahatrahviga. Kui see
põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 12 000
kroonise rahatrahviga.
Lisaks on palve kõikidele
koeraomanikele,
hoidke
oma lemmikutel silma peal
ka inna-ja jooksuajal ning
ärge laske neil linnaruumis
vabalt ringi joosta.

Nädal piltides

Pereklubi nime all tuntud Huvitavate Kohtumiste Klubi Keikael pidas 30.juubelit.

Keila nädalaleht

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

Foto: erakogu

vastutav väljaandja:
doris matteus

Laupäeval toimus noorte- Foto: karmo tihane
keskuses Hoovikontsert. Pildil ansambel
Decode solist
toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: valdur vacht

Oma maakonna omavalitsusvisiitide sarjas käis Harju maavanem Ülle
Rajasalu teisipäeval Keilas.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Keila kaunimad kodud on Aiandi 11 ja Jõe 59

Keila heakorrakonkursi komisjon
tunnistas selle
aasta kaunimaks
koduaiaks Aiandi 11
asuva Mai ja Feodor
Lillebergi koduaia.
Korterelamute arvestuses tunnistati
kauneimaks Jõe 59
elamu ning ettevõtete ja asutuste
grupis tunnustati
Miikaeli kirikut.

perekond Uusmaale. Parima
sügisaia tiitli sai kortermaja
Põhja 12, parim talveaed oli
Tähe 4 asuv Karin Saveti ja
Taavo–Erki Vitsuti koduaed.
Gruppide võitjad saavad auhinnaks seinaplaadi ning väikese rahalise auhinna.
Üle-eestilisele võistlusele
Kodud Kauniks otsustati esitada väikeelamute grupis Aiandi
tn. 11 Mai ja Feodor Lillebergi
koduaed. Auhinnad antakse
võitjatele üle Keila linna päeval 29.mail.

Keila Kool korraldab Keila päeval ekskursioone uue koolimaja
ehitusele. Ekskursioonid toimuvad kell 12, 13, 14, 15 ja 16. Eelregistreerimine Keila linna telgis.

Teave elektrirongide
kohta ehitustööde ajal
Elektrirongid nr 604, 606, 610,
562 väljuvad Keila jaamast I
teelt.
- Rong nr 604 väjub sõidugraafiku järgi Keilast Tallinna tööpäeviti kell 15.20, kiirrong
- Rong nr 606 väjub sõidugraafiku järgi Keilast Tallinna
tööpäeviti kell 17.24, kiirrong
- Rong nr 610 väljub sõidugraafiku järgi Keilast Tallinna tööpäeviti kell 20.51, kiirrong
- Rong nr 562 sõidugraafiku
järgi Keilast Tallinna tööpäeviti
kell 21.36.
Elektirong nr 555 (Riisipere
suund) väljub kell 21.33 II teelt.
See on ainuke rong, mis väljub
Riisipere suunale II teelt (Tallinna platvormilt).

Jõe 59 kaunis korterelamu

Aiandi 11 kaunis kodu

LEHT@KEILA.EE

Barsbütteli 6

Aiandi 11

Aiandi 11

kommentaar

Heakorrakonkursi komisjoni liige
Inge Angerjas:
Heakorrakonkurss on saanud Keilas kauniks traditsiooniks, Keilas on inimesi, kes tahavad ja oskavad
oma kodu ja koduümbrust kauniks muuta. See peegeldub vastu tänaval, linnaosas, terves linnas.
Sel hooajal oli heakorrakonkurss pisut teistsugune kui tavaliselt, konkurss kestis läbi kevade, suve,
sügise ja talve. Komisjon hindas objektide üldist
kujundust, haljastust ja heakorda, arhitektuursete
väikevormide olemasolu ja sobivust aeda, puu – ja
köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust, linna
omapära säilitamist, majanumbri ja postkasti olemasolu ja seisukorda.
Komisjon tõi esile mitmeid koduaedu – Kullerkupu 1, Tervise 43, Tervise 41, Barsbütteli 6, Koidu 67,
Koidu 71, Hommiku 1, Jõe 10. Korterelamutest toodi
esile endiselt Piiri 9 ja Põhja 4, mõlemad on lähiaastatel juba konkursi võitnud. Põhja 8a (kolm maja
kinnistul) on sel kevadel edenenud, seal on hekid
juba märgata ja on õitsvaid põõsakesi, murukiviga
parkimisala, atraktsioonid lastele ja siseterritooriumi valgustus.

Üldvõitjaks väikeelamute grupis osutus Mai ja
Teodor Lillebergi kodu Aiandi tänav 11. Hoolikalt ja
pilkupüüdvalt kujundatud aed sobib hästi Keila aedlinna miljöösse. Alati hooldatud krundil on tehtud
oskuslik ja stiilne taimevalik, köögi – ja puuviljaaed
on seotud tervikuks iluaiaga. Hoone ja haljastus
moodustavad harmoonilise lahenduse, omaette
väärtus on krundi piiril kasvav elupuuhekk, kaunis
nii suvel kui talvel. Aastatepikkune hool ja sihikindlus on viinud suurepärase tulemuseni.
II koht väikeelamute grupis kuulus Vello ja Malle
Teesalu kodule Barsbütteli 6. Tegemist on silmapaistvalt hooldatud ja kujundatud koduaiaga Loode-Keilas. Aia proportsioonid ja elementide paigutus sulab hoonega ühtseks tervikuks.
III koha sai Jakob ja Valda Jõgile kuuluv Koidu
67 funktsionaalne linnaaed, mis toetab Keila omapära säilitamist. Kujundus on kodune ja lihtne, hästi
korrastatud läbi aasta. Rõõmsad värvilahendused
vahelduvad aastaaegade vaheldudes.
Kortermajade grupi üldvõitja on seekord Jõe 59
. Objekti heakorrastatus veenab, et ka kortermaja
ümbrust võib kujundada läbi haljastuse. Kasutatud

on lihtsaid vahendeid ja üldlevinud taimeliike. Silma
jäi hooldatuse tase, mis kitsal haljasalal olulist rolli
mängib.
Ettevõtete ja asutuste osas otsustas komisjon
sel aastal tunnustada Keila Miikaeli kirikut. Kirikuaias on mitmed hooned saanud uue kuue, ajaloolise kirikuaia üldine heakord on oluliselt paranenud,
objekt on hooldatud sihiteadlikult ja läbimõeldult,
regulaarselt osaletakse talgupäevadel. Lisaks on
kogudus alustanud Kumnas asuva endise pastoraadi ümbruse korrastamist.

Kohtunikud otsustasid tunnustada kolme
koduaeda eripreemiaga:
Parim suveaed - Ülesõidu tänav 22, lopsakas lilleilu läbi suve
Parim sügisaed – Põhja tänav 12, kaunis sügisvärvides pilgupüüdja
Parim talveaed – Tähe tänav 4, pilkupüüdev valguslahendus advendiajal.
Kaunist kodust algab kaunis linn. Jätkuvalt julgeid ideid ja osavaid lahendusi kaunite kodude kujundamisel!

uudis

7. juunist kehtib suvine sõiduplaan

Alates 7. juunist
kuni 31. augustini
sõidab Keila
linnaliinibuss
suvise sõiduplaani
alusel.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Suvine sõiduplaan on sarnane
talvisele laupäevasele sõiduplaanile, millele lisatud juurde
kolm hommikust ringi ( 7.20,
7.45, 8.55 Rõõmu peatusest

väljuvad ringid). Suvekuudel
linnaliinibuss laupäeviti ja pühapäeviti käigus ei ole. Erandiks on pühapäev, 20. juuni,
mil toimub kalmistupüha Karjaküla kalmistul.
AS Samat otsib aktiivselt ka
lahendust vanematele linnaelanikele liiga kõrge astmelaua
probleemile. Nimelt on hetkel
liinil sõitva bussi astmelaud
natuke kõrgemal, kui algselt
liinil olnud bussil ning vanematel inimestel on raske bussi
pääseda.

Sõiduplaan kehtib alates 7.06.-31.08.2010
Laupäeval ja pühapäeval bussiliin käigus ei ole
Linnaliin on käigus 20.juunil, kalmistupühal.
SAMAT AS, tel: 6779663

Lühidalt
Keila päeval saab näha
uut koolimaja

keila leht

Väikeelamute grupis järgnesid
võitjatele Barsbütteli 6 asuv
Vello ja Malle Teesalu kodu
ning Koidu 67 – Jakob ja Valda Jõgi koduaed. Eripreemi
parima suveaia eest määrati
Ülesõidu 22 asuvale aia eest
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LIIN nr.1 RÕÕMU KAUBAMAJA - KEILA VESKID - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Keila Veski
Rõõmu

9.30
9.40
9.50

11.10
11.20
11.30

12.00
12.10
12.20

13.10
13.20
13.30

LIIN nr.2 RÕÕMU KAUBAMAJA - KESKVÄLJAK - SOS LASTEKÜLA - RÕÕMU KAUBAMAJA
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu
Raudteejaa
Apteegi
Gümnaasiu
Haigla
Karjaküla
Kalmistu
SOS Laste
Gümnaasium
Haigla
Apteegi
Raudteejaam
Rõõmu
Tammermaa
Rõõmu

7.20

7.22
7.25
7.28

7.45
7.50
7.55
7.57
8.00
8.05

8.55

8.57
9.00
9.02
9.05

9.55
10.00
10.05
10.07
10.10
10.12

11.30

12.25

14.30

12.27
12.30
12.32

13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.47

11.32
11.35
11.37

11.42
11.45

12.40
12.42
12.45

13.55
13.57
14.00

14.45
14.47
14.55

16.29

14.32
14.35
14.37

16:02
16.07
16.12
16.14
16.17
16.19
16:22

7.34

8.25

9.15

10.20
10.22
10.25

7.42

8.30
8.33

9.20
9.25

10.30
10.35

11.50
11.55

12.50
12.55

14.05
14.10

15.00
15.05

16.34
16.39

7.45

8.36

9.29

10.40

12.00

12.59
13.05
13.10

14.15
14.20
14.25

15.10

16.42

Doonoritelk on Keilas 3.
ja 4. juunil
Tallinnas, Raplas, Keilas, Rakveres, Paides ja Haapsalus
seatakse tänavu suvel juba
neljandat aastat järjest üles
Kaitseväe telgid. Keilas püstitatakse doonoritelk 3. ja 4. juunil
keskväljakule.
Doonoritelkide sihiks on tutvustada doonorlust ning tuua
doonoriks olemise võimalus
koju kätte ka neile, kes elavad
väljaspool Tallinna, Tartut, Pärnut või Kohtla-Järvet, kus asuvad alalised vereloovutuskohad. Verekeskuse doonorluse
arendusjuhi ja projekti eestvedaja Ülo Lombi sõnul on doonoritelkidest kujunenud traditsioon, kus löövad kaasa paljud
need, kes hoolivad inimeste
elust ja tervisest. „Riik – see on
eelkõige inimesed ja inimesed
vajavad kaitset iga päev. Nii
ametkondlikul kui ka inimlikul
tasandil koostööd tehes ja kokku hoides hoiame oma riiki ning
oma inimesi,“ sedastab Lomp.
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Keila linnavolikogu liikmete ja keila linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid vol. 2
Majanduslike huvide deklaratsioonid esitatakse Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 toodud
vormi järgi ja need sisaldavad
järgmisi andmeid:
I. Üldandmed
1. Ees- j a perekonnanimi.
2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele).
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnitusraamatusse kandmiseni ka ehitised
ja nende osad, deklareeritakse ka
pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandiks oleva vara puhul
näidatakse ametiisiku osa selles):
otstarve; asukoha maakond, vald,
linn; kinnistuspiirkond; kinnistu
number.
7. Registrisse kantud autod,
vee-ja õhusõidukid: sõiduki liik,
mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv): pank, arve liik.
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta

(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid, jms).
IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk
ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub
ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad
hüvitised, nimetades nõukogu ja
näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikas, näidates ära, mis liiki
tuludega on tegemist).
(tulu suurust ei avaldata)
V. Andmed maksustava tulu ja
dividenditulu kohta (Ei kuulu
avaldamisele).
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avaldamisele).
10) 1. Erki Fels 3. Linnavolikogu
liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5.
Puudub. 6. Puudub. 7. Puudub.
8. Puudub. 9. AS Swedbank arvelduskonto. 10. Puudub. 11.
Puudub.12. volikogu liikme hüvitis; Keila Hariduse SA, töötasu.
11) 1. Margus Välja 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu.
5. Puudub. 6. korter, Harjumaa,
Keila, 41439. 7. sõiduauto Ford
Mondeo. 8. Puudub. 9. AS SEB
Pank krediidikonto. 10. AS SEB
Pank, 135 200 EEK. 11. AS SEB
Pank kasutusrent. 12. Volikogu
liikme hüvitis; Tervisekeskus OÜ
juhatuse liikme tasu; KÜ Allika 1
tasu; ISS Eesti AS, töötasu.

12) 1. Andrus Loog esitas Korruptsioonivastase seaduse § 14 lg
4 kohaselt majanduslike huvide
deklaratsiooni siseministrile ja
tema deklaratsiooni andmed avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
13) 1. Martti Mandel 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub 6. Puudub 7.
Puudub 8. OÜ Fast Impression,
osalus 100%, 40 000 EEK; Pensionifond LHV Dünaamilised
Võlakirjad; Pensionifond LHV
Uued Turud. 9. Swedbank, arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto. 10. AS Swedbank, õppelaen 137 000 EEK. 11. Puudub
12. Põllumajandusministeerium
töötasu, volikogu liikme hüvitis.
14)1. Doris Matteus 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavolikogu.
5. puudub. 6. Korter, Harjumaa,
Keila linn, 11857302 7. Puudub.
8. Hansa Pensionifondi osakud,
kogus 5460, väärtus 14,36, koguväärtus 78 411 EEK; kogus 1552,
väärtus 15, koguväärtus 23 494
EEK. 9. AS Swedbank: arvelduskonto, krediidikonto, kogumispensionikonto, väärtpaberikonto,
Nordea Pank: krediidikonto. 10.
Õppelaen Swedbankist, jääk 44
125 EEK; Swedbank, laenujääk
43 764 EUR. 11. Puudub. 12.
volikogu liikme hüvitis; SA Keila
Leht juhatuse liikme tasu; OÜ
Varahooldus nõukogu liikme hüvitis, SA Keila Hariduse Sihtasutus töötasu.
15) 1. Rein Siim 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Abikaasade
ühisomandis
viimistlusjärgus
suvemaja, elamumaa Harjumaal

Keila vallas; Kinnistu USA-s.
Nome Alaska Colden Squar. 7.
Puudub. 8. AS KeVa lihtaktsia,
202 tk, a’ 1000, 202 000 kr. 9.
Swedbank arvelduskonto. 10.
Puudub. 11. Puudub. 12. AS
KeVa töötasu, juhatuse liikme
tasu; volikogu liikme hüvitis, Autoettevõtete Liit juhatuse liikme
tasu, OÜ AL Servise, Ants Seileri
Fond, Harju maakohus, juhtorgani liikme tasu.
16) 1. Tarmo Tamkivi 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Puuduvad.
7. Sõiduauto Citroen, 2001. 8.
AS Harju Elekter, 30 300 aktsiat,
à 10 EEK; LHV Pensionifond L.
9. SEB Pank, arvelduskonto. 10.
Puuduvad. 11. Puuduvad 12. AS
Harju Elekter Elektrotehnika töötasu, volikogu liikme hüvitis .
17) 1. Mati Õunloo 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu.
5. Puudub. 6. Elamumaa, Harjumaa, Keila, nr 1393502 (abikaasade ühisvara 9/10); elamumaa,
Pärnumaa, Varbla vald, nr 562206
(abikaasade ühisvara ½), maatulundusmaa, Harjumaa, Nissi
vald, nr 9088102 (abikaasade
ühisvara ¾), maatulundusmaa,
Harjumaa, Padise vald, 9044502
(abikaasade ühisvara ¾). 7. Paat
Bella-Fjord 1986, traktor T-16
1990 8. Puudub 9. AS SEB Pank,
krediidikonto; AS Swedbank deebetkonto, krediidikonto; Nordea
Pank, deebetkonto. 10. Puudub.
11. Puudub. 12. InCap, töötasu;
volikogu liikme hüvitis; AS-i Keila Vesi nõukogu liikme tasu.

avalikus kohas ja avalikku kohta joobnud olekus ilmumine
ning seal viibimine, mis solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku
moraalitunnet, on keelatud.
15. mail peeti Säästumarketis
kinni pisivaras. Samal päeval
peeti Paldiski mnt kinni metallivargad.
19. mail murti akna lõhkumise
teel sisse Piiri tänaval asuvasse asutusse.
23. mail murti sisse Uuel tänaval asuvasse kioskisse, kust
varastati juuksevärvi, ja Haapsalu mnt asuvasse kauplusse,
kust varastati erinevaid riideesemeid.
Tuletan meelde, et lisaks
politseile võib endiselt õigusrikkumiste korral helistada
turvafirma Securitase telefonil
1660.

21.05 22.00 - Haapsalu mnt
31 bussipeatuse juures tarvitas
seltskond alkoholi. Hoiatatud
ning minema saadetud.
22.05 03.10 - Keskväljakul tarvitas alkoholijoobes mees vägivalda koera suhtes. Isik kinni peetud ning politseile üle antud.
23.05 23.20 - Keskväljakul tarvitasid 7 noormeest kanget
alkoholi. Tehtud märkus. Isikud
läksid laiali.
25.05 11.00 - Juhtimiskeskus
teatas lillevarastest keskpargis.
Kinni peetud 2 isikut, kes ka istutasid lilled tagasi.
25.05 17.45 - Juhtimiskeskus
teatas, et kodanik märkas Uus
tn 9 hoonesse sisenemas akna
kaudu noori. Isikud kinni peetud
ja politseile üle antud.
25.05 18.14 - Lauluväljakul 9 pingilauda katki.
26.05 01.05 - Juhtimiskeskus
teatas Paldiski mnt 33/Karjaküla ristmikul isikust, kes uuris taskulambi valguses garaažiuksi.
Kohale jõudes isik väljus garaažist ning varastas tolle võtme ja
jooksis minema. Isik leitud lähedalasuvast metsast, kus lamas
kraavis. Kohale kutsutud kiirabi,
kes isiku üle vaatas. Isik politseile üle antud.

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 10.05.2010-23.05.2010

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas 50 sündmust, sh 29 liikluseeskirja rikkumist, millest
viiel juhul oli tegemist alkoholi
piirmäära ületanud sõidukijuhiga (peeti kinni 15. mai varahommikul politseioperatsiooni
käigus). Enamik liiklusseaduse
rikkumisi oli siiski seotud vales
kohas teed ületavate jalakäijatega, sõidukijuhtidega, kes ei
lasknud jalakäijat üle tee, ning
turvavöö mittekasutamisega
(konstaablid viisid kahe nädala
jooksul läbi eelpoolnimetatud
rikkumiste suhtes sihtsuunitlusega politseilisi tegevusi).
Kuna avastati palju isikuid, kes
ei kasutanud turvavööd tagaistmel, siis tuletan meelde, et
turvavöö tuleb kinnitada ka
tagaistmel.
Viimasel ajal on problee-

me olnud liiklemisega Rõõmu
Kaubamaja parklas. Nimetatud
parkla on õueala ja seal kehtivad reeglid, mis on ette nähtud
õuealal liikumiseks ja sõiduki
juhtimiseks. Kaubamaja parkla
ei ole kihutamiseks ja rallitamiseks ning oma auto võimete proovimiseks. Palun lugege
läbi liikluseeskirja 20. peatükk
ning tehke oma järeldused,
mida võib teha ja mida mitte.
Esialgu on politsei ja turvafirma seal rallitajaid hoiatanud,
kuid edaspidi sanktsioonidest
ei pääse. Samuti on kaubamajal turvakaamerad, mis aitavad
politseil seal liikluseeskirja rikkunud sõiduki ja selle juhi tuvastada.
Kuuele inimesele vormistati väärteomaterjalid avalikus
kohas alkoholi tarbimise eest.
Alkoholi tarbivaid isikuid oli
palju rohkem, kuid ülejäänute
puhul piirduti suulise hoiatusega. Tuleb märkida, et paljud
eelpoolnimetatud õiguserikkumised avastasime tänu Keila kaamerale ning politsei ja
turvafirma Securitase tihedale
koostööle. Tuletan meelde, et
igasugune alkoholi tarbimine

securitas 1660
19.05 22.34 - Noortekeskuse
garaazide juures tarvitati alkoholi. Isikud korrale kutsutud.
Lahkusid.
21.05 14.00 - Raudteejaamas
tarvitas vanem meesterahvas
alkoholi. Korrale kutsutud. Isik
lahkus.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
День рождения города
29 мая наш город празднует
свой день рождения. Традиционно в этот день центр города наполнен ярмарочным
шумом и праздничной суетой. (стр 1)
Летнее расписание
Начиная с 7-го июля и по
31-е августа, городской автобус будет ходить по летнему
расписанию. Летнее расписание похоже на график движения, который используется в зимний период по
субботам. И еще одно отличие – летомтгородской автобус по выходным дням не
ходит. Исключение – 20
июня, когда на кладбище в
Карьякюла будет праздник.
(стр 3)
Итоги конкурса «Самый красивый дом»
Городское
правительство
утвердило итоги конкурса
«Самый красивый дом». Самый красивый дом в номинации частных домов находится по адресу ул. Айанди,
11. Среди многоквартирных
домов самым красивым признан жилой дом по адресу
ул. Йыэ, 59. Среди предприятий и учреждений в этот
раз победителем стала Михклиская церковь. Специальной премии удостоено летнее оформление сада по
адресу ул. Юлесыйду, 22,
осеннее оформление – дом
по адресу ул. Пыхья 12, а лучший зимний сад находится
на улице Тяхе, 4. Награждение состоится 29 мая в День
города. (стр 3)
Как сэкономить деньги,
покупая лекарства
При покупке лекарств нужно
спросить у аптекаря, какой
препарат необходимого действия стоит меньше всего.
Цена лекарственного препарата зависит от того, является ли средство оригинальным, или же оно генерное, то
есть аналоговое. Здесь необходимо отметить, что генерное лекарство по своим лекарственным
свойствам
соответствует оригинальному препарату, совершенно
безопасно и проходит обязательную проверку в Департаменте здравоохранения. Разница в цене достигается за
счет того, что производители
аналоговых препаратов не

тратят средства на изобретение лекарства, его лабораторные исследования и на
внедрение на рынок. В аптеках, как правило, всегда присутствуют препараты похожего действия, часть из
которых оригинальные, а
часть – генерные или аналоговые. Поэтому при покупке
необходимо спросить у аптекаря, какое лекарство дешевле. Таким образом, можно
сэкономить достаточно существенные средства. (стр 2)
На заметку владельцам
собак
• В общественном месте
нельзя спускать собаку с поводка. В противном случае,
ответственность за случившееся будет нести хозяин собаки.
• Большие или агрессивные
собаки в общественном месте должны быть в намордниках.
• Хозяин собаки несет ответственность за загрязнение
окружающей среды по вине
своего питомца.
• Нарушение правил содержания собак или кошек карается штрафом до 6000
крон. (стр 2)
Новости полиции
За период с 10 мая по 23 мая
в городе зафиксировано 50
правонарушений, из которых в пяти случаях зафиксировано состояние легкого
алкогольного опьянения у
водителей. В основном, большинство нарушений связано
с незначительными нарушениями правил дорожного
движения: переход улицы в
неположенном месте, использование ремней безопасности. Зафиксированы
случаи, когда водители не
уступают дорогу пешеходам
на пешеходном переходе.
Шести человекам выписан
штраф за распитие в общественном месте алкогольных
напитков. 15 мая в магазине
«Сяэстумаркет»
задержан
воришка. 19 мая разбили
окно в учреждении на улице
Пийри и попытались проникнуть внутрь. 23 мая из
киоска на улице Уус была
украдена краска для волос. А
из магазина на Хаапсалуском – предметы одежды.
(стр 4)
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Diferentseeritud õpe arvestab
õpilaste loomuomaste oskustega
Alates sügisel algavast õppeaastast viib
Keila kool sisse diferentseeritud õppe kahes õppeaines – matemaatikas ning eesti
keeles.

ja toredamaks. Õpilane julgeb
küsida, saab aru ning õpimotivatsioon paraneb.“
Süvarühmas antakse põhiteadmised kiiremas tempos,
nende rakendamine toimub
musega. Kõik, kes diferentsee- lisaks rutiinsetele ülesannetedoris matteus
rimist rakendavad, on otsusega le ka keerulisemate ülesannete
DORIS@KEILA.EE
väga rahul – paari aasta jooksul lahendamise kaudu. Suurem
Uue õppekorraldusega alusta- on õppeedukus paranenud kõi- osatähtsus on iseseisval tööl.
vad sügisel 7. klassi minevad kidel õpilastel, nii põhirühmas Airiin Saarso: „Süvaõppe eesmärk on arendada ainealast
õpilased, tulevikus hakkab di- kui süvarühmas õppivatel.“
loovust ja mõtlemist. Võtame
ferentseeritud õpe toimuma
7.-9. klassis.
Ainekava ja hindamine on näiteks matemaatika. Igas klassis on õpilasi, kellele numbrid
Diferentseeritud õppe pu- sama
hul jagatakse õpilased ma- Nii põhi- kui süvarühmad räägivad midagi, kes juhul,
temaatikas ning eesti keeles õpivad kõiki ainekavas ette kui valem on meelest läinud,
kahte õpperühma - põhirühma nähtud teemasid, erinev on selle olemasolevate teadmiste
ja süvarühma. Kuna sügisel õpetamise viis. Põhirühmas põhjal ise tuletavad. Ka need
alustavad 7. kooliaastat kokku toimub uue teema seletamine õpilased vajavad eraldi tähelepanu. Inimene on
4 tavaklassi, siis mooloomu poolest mugav
dustatakse nende peale
airiin saarso:
ega lahenda ise raskekokku kaks süvarühma
“Diferentseeritud õpetamine maid ülesandeid, kui
ja kaks põhirühma.
õpetaja ei suuna.“
Keila kooli direktori
ei tähenda diferentseeritud
Õpilasi hinnatakse
Airiin Saarso sõnul on
hindamist. Õpilasi
võrdsetel alustel. Aimuudatuse põhiliseks
hinnatakse ühesuguste
riin Saarso: „Diferenteesmärgiks parandada
seeritud õpetamine ei
kõigi õpilaste õppeedukriteeriumide alusel.
tähenda diferentseerikust, muutes õppimise
Veerandi lõpus toimub nii
tud hindamist. Õpilameeldivamaks ja huvitavamaks. „Klassid on
põhi- kui süvarühmal ühine si hinnatakse ühesuguste kriteeriumide
suured ja neis on väga
kontrolltöö, mis lähtub
alusel.Veerandi lõpus
erinevate võimete ja
toimub nii põhi- kui
põhivarast”
õpioskustega õpilasi.
süvarühmal
ühine
See ei võimalda õpetajal iga lapseni jõuda ja õpetaja aeglasemas tempos, alustatak- kontrolltöö, mis lähtub põhion sunnitud arvestama õpeta- se lihtsamatest ülesannetest varast.“
Rühmad
moodustatakse
misel nn keskmist taset, mis ja harjutatakse piisavalt palju.
on aga mõnele õpilasele liiga Eesmärgiks on põhimaterjali kevadel toimunud tasemetöölihtne ja teisele üle jõu käiv. korralik selgekssaamine. Airiin de tulemuste alusel ning eraldi
Esimestel hakkab tunnis igav, Saarso: „Tase rühmas on ühtla- matemaatikas ja eesti keeles.
teised ei jõua järele. Oleme ka sem, mis muudab nii õppimi- Tasemerühmad ei ole lõplitutvunud teiste koolide koge- se kui õpetamise lihtsamaks kud, need komplekteeritakse

Foto: sxc.hu

vajadusel ümber õpilaste õppeedukuse põhjal. Airiin Saarso: „Kui õpilasel ei õnnestu
kevadine matemaatikatest ja
ta satub põhirühma, kuid saab
sügisel I veerandil väga head
õppetulemused, siis teeb aineõpetaja ettepaneku rühma vahetamiseks. Võimalik on muidugi ka vastupidine liikumine.
Rühmade vahel liikumine on
paindlik, kuid mitu korda aastas rühmade vahetamist me ei

soosi.“
Airiin Saarso sõnul võtsid
lapsevanemad uuenduse väga
hästi vastu: „Tutvustasime
oma mõtteid kõigile 7. klassi minevate laste vanematele,
vastuvõtt oli vägagi positiivne
ja toetati kooli otsust õpetust
diferentseerida. Loomulikult
on tihe koostöö lapsevanematega vajalik ka edaspidi, et võimalikud uue korralduse mured
kiirelt leida ja lahendada.“
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Keila Päeval on kesklinnas liiklus häiritud
Laupäeval, 29. mail on Keila päeva laada
ja rahvaürituse tõttu suletud sõidukite
liiklus Keskväljaku Kultuurikeskuse esisel
osal ning Paldiski ja Haapsalu maanteel.
Keila Päeva korraldajad vabandavad piirkonna elanike ees, kelle tavapäraseid
liikumisteid üritus piirab.
KEILA LEHT

LEHT@KEILA.EE

Liiklusele on suletud Keskväljaku osa alates linnavalitsuse
esisest ringristmikust kuni
Ohtu teeni Haapsalu maanteel ja Jaama tänavani Paldiski
maanteel.
Liiklejad suunatakse ajutiste
liiklusmärkidega ümbersõidule kõrvaltänavate kaudu. Uus
tänav on muudetud ühesuunaliseks suunaga Ohtu teelt
Ülesõidu tänava suunas. Uuel
tänaval piiratakse parkimist.
Varasemate aastate kogemu-

se järgi soovitab linnavalitsus
siiski lääne – idasuunaliseks
ümbersõiduks kasutada Kruusa, Pargi ja Põhja tänavat, kuhu
juhatavad ka ajutised liiklusmärgid.
Ida – lääne suunal on sobiv
ümbersõidutee samuti Põhja
tänava ja Pargi ning Kruusa tänava kaudu. Transiitliiklusele
soovitatav ümbersõit on Niitvälja kaudu. Tallinna ringteelt
läbi kesklinna Ääsmäe suunas
liiklemisel takistusi ei ole.
Liikluse ümberkorraldused
hakkavad kehtima laupäeva,
29. mai varahommikul kell 5

ja kehtivad kuni ürituse lõpuni
ööl vastu pühapäeva.
Apteegi bussipeatus Mii-

kaeli kiriku esisel platsil
jääb samasse kohta. Busside
ümbersõidutee
korraldavad

avatud tänavaid mööda bussifirmad, püüdes kasutada olemasolevaid peatusi.
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Lühidalt
Keila linna päevadel toimub 3 raamatu esitlus
IRL-i Keila osakond korraldab
Keila linna päevadel oma telgis
kolme autori raamatuesitluse.
Kohal on Mart Laar, Mati Mandel, Aili Jõgi.
Mart Laar esitleb oma viimast raamatut “Saaremaa
1944. Eesti laskurkorpuse kannatuste rada”. Raamatu esitlus
toimub 29. mail algusega kell
12.00. Laar keskendub raamatus Saaremaal 1944. aasta sügisel pealetungiva Punaarmee
ja taganeva Saksa armee vahel
peetud lahingutele. Raamat on
Mart Laari 1944. aasta lahinguid
Eestis käsitleva sarja neljas osa.
Varem on ilmunud „Emajõgi
1944”, „Sinimäed 1944” ja „September 1944”. Kõiki nelja raamatut antud sarjast on võimalik
endale osta Keila linna päeval.
Mati Mandel on esitlemas
raamatut „Kogu tõde HirmusAntsust“. Mati Mandel on Keila
päeva külastajatele autogramme jagamas kella 10.00-st kuni
kella 13-ni. Saadaval on ka autori varasemad raamatud.
Aili Jõgi on kirjutanud oma
abikaasa Ülo Jõgi memuaaride
ja enda mälestuste põhjal raamatu „Viie võimu all“. Raamat
kirjeldab ühe pere lugu ajaloo
keerdkäikudes. Autor kirjutab
eessõnas: „Sovetlikest vangilaagritest, kus nii minul kui minu
abikaasal Ülol on tulnud nooruses viibida hulk ränki aastaid,
on palju ju räägitud. Ent sellele
vaatamata on väga paljust ikka
veel rääkimata.“ Proua Aili jagab lahkesti omi mälestusi ja
autogramme Keila linna päeval
alates kella 14.00-st.

Avati Laulasmaa kaugtöökeskus
20. mail avati Keila vallas Laulasmaal kaugtöökeskus, mis
pakub kaugtöö tegemise ja
lastehoiu võimalusi piirkonna
inimestele.
Laulasmaa Kaugtöökeskuse
eestvedaja Kadrin Pintsoni sõnul ootab keskus oma ruumidesse kaugtööd tegema kõiki
piirkonna elanikke ja suvitajaid.
„Milleks raisata väärtuslikku
aega tööle ja koju sõiduks, kui
tänapäevased
kommunikatsiooni vahendid võimaldavad
väga paljudel inimestel tööasjad korda ajada kontorisse sõitmata,“ nimetab Pintson.
Laulasmaa Kaugtöökeskuses on 6 kaasaegselt sisustatud
kaugtöökohta. Kaugtöökeskuse
ruumid sobivad hästi väikefirma kontoriks või ka teleteenuseid pakkuva firma töötajate
töökohaks.
Keskuse eripäraks on lastehoiuteenuse pakkumine nii
kaugtöötajatele kui teistele piirkonna elanikele.
Keskuse sisustamist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond.
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Vaba aeg
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Aita seppadel valmistada kett Videokonkursi
võitja on
selgunud
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Keila kiriku ees olevat nn tammede kolmnurka piiras vanasti
kett. Tänaseks ketti enam ei
ole, kuid ketipostid on alles.
Rossi Sepakoja meistrimehed
soovivad linnainimeste abiga
keti taastada. 29. mail saavad
Harjumaa muuseumi käsitööõuel kõik keilakad sepapoiste
assisteerimisel ühe ketilüli ise
sepistada. Sepistatud ketilülisse saavad soovijad lüüa ka
oma initsiaalid. Nii saab kunagi, kui kett valmis, otsida üles
just enda sepistatud lüli. Ühe
lüli valmistamiseks läheb umbes 5 minutit. Eeltöö teevad
sepapoisid varem ära, kohapeal tuleb vaid raud punaseks
ajada ja sepa näpunäidete järgi

Konkursile laekus
13 filmi 11 autorilt.
Võidufilmi autor
kuulutatakse välja
Keila Päeval, 29.
mail kell 12.15

keila leht

LEHT@KEILA.EE

foto: sxc.hu

kõveraks väänata.
Seppade sõnul ei maksa
siiski loota, et laupäevaga kõik
vajalikud lülid valmis saab.
Puuduolevaid lülisid saab

mõnel järgmisel linnaüritusel
edasi sepistada.
Harjumaa muuseumi käsitööõu on 29. mail avatud
12.00 – 16.00.

Konkursi komisjon on välja valinud 6 parimat tööd ja
nende seast ka parima filmi.
Võidufilmi autor kuulutatakse
välja Keila Päeval, 29. mail kell
12.15 algaval autasustamisel.
Konkursi komisjon teeb
linnavalitsusele
ettepaneku
sõlmida parima filmi autoriga
leping filmi kasutusele võtuks
Keila linna tutvustava filmina.
Kõiki parimaid filme on võimalik näha Keila Päeval kell
19.40 Keila kultuurikeskuse
saalis. Kultuurikeskus saab
õiguse asuda parimate filmide

foto: sxc.hu

autoritega läbirääkimistesse,
et neid saaks näidata kultuuri-

Näitused

vabandus
MTÜ Lääne-Harju
Spordiklubi vabandab
eelnevas lehes olnud
kuulutuse ebatäpsuse
pärast. Kuulutuses, kus
kutsume üritusele “Osavaim spordipoiss”, peab
olema 6.-8. klassi poiste
asemel 6-8aastased
poisid.
Spordiüritus Keila
Tervisekeskuses on
6-8aastastele poistele.
Parimate soovidega Ago
Kliimson

Näitused mitmel pool Keilas
Harjumaa muuseumis ja Keila kultuurikeskuses on avati näitus „Harjumaa
kaunimad käsitööd“. Näitusele on valitud parimad tööd kohalikelt näitustelt
Koselt, Kose – Uuemõisast, Adrust, Orult,
Kehrast, Anija kultuurikeskusest, Nissist.
Esindatud on käsitöötegijad Sakust,
Sauelt, Riisiperest, Kloogarannast, Keilast jne. Lõplik valik näituse tarbeks tehti
kohapeal, kuna kõik tööd ei mahtunud
näitusele ära. Näituse korraldasid Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit ja Harjumaa ja Tallinna Käsitöö Keskselts. Näitus
on avatud kultuurikeskuses ja Harjumaa
muuseumis 15. juunini.
Teisipäeval avati Keila sotsiaalkeskuse
kunsti- ja käsitööringide ülevaatenäitus
„Mõeldud – tehtud“. Näitus on sotsiaalkeskuses avatud 31.maini kell 10.00 –
16.00.

keskuses toimuvate kinoseanside eelfimilmidena. Keila Linnavalitsuse ja Kultuurikeskuse
korraldatud videoklippide konkursile “Minu kodu - Keila “
laekus 13 filmi 11 autorilt.

Sotsiaalkeskuse näitus

Harjumaa muuseumi juhataja Riine Kallas
näituse avamisel

Keila arhitektuuripärand (1940-1991)

Foto: leele välja

Keila Kultuurimaja
Arnold Matteuse tüüpprojekt 1950. aastast. Projekti esmarakendus
oli Antslas, kordused Jõhvis, Keilas, Abjas jm. Hoone on hästi säilinud, sh interjöörid ja avatäited. Mõningaid nn euroremondi ilminguid
on I korrusel, kus paiknevad üüripinnad. Fassaadid on hiljuti restaureerival põhimõttel korrastatud. Hoone paikneb Keila linna miljööväärtuslikul alal. Tegemist on hea näitega vabariigiaegse esiarhitekti
stalinismitõlgendusest. Hoone omab linnaarhitektuurilist väärtust
kui Keila keskväljaku stalinistliku ansambli ruumiline ja arhitektuurne dominant, märgiline objekt kogu linna kontekstis. Hoonet võivad
ohustada hoolimatud ümberehitused, mis kahjustavad või hävitavad
originaalsubstantsi, samuti sobimatu ehitustegevus vahetus läheduses, mis kahandab hoone rolli linnaruumis. Ettepanek: võtta hoone
riikliku kaitse alla koos kaitsevööndiga, mis hõlmaks Keskväljaku
kõik küljed ja säilitaks muuhulgas hooneesise haljastuse.

- jätkub 23.04 alanud sari

Foto: leele välja

Foto: leele välja

Endine Harju KEK-i tehnotalituse
hoone Paldiski mnt 21

Harju KEK-i 24 korteriga elamud Paldiski
mnt 46, 48 ja 50

Arhitekt A.Padriku projekti järgi 1979-85
ehitatud hoone esindab postmodernistliku
esteetika kõrval rühmituse Tallinn 10 poolt
katsetatud alternatiive – käesoleval juhul
siis konstruktivistlikku masinaesteetikat.
Tegu on Eesti arhitektuuriajaloos olulist
etappi ja ilminguid peegeldava hoonega.
Ettepanek: võtta arvele kui väärtuslik hoone, väärtusest teavitada ka kohalikku omavalitsust ning omanikku.

Ants Melliku projekti järgi rajatud punktelamud esindavad ilmekalt KEK-ile kui nõukogudeaegsele ehitajate
eliidile avanenud võimalusi oma elujärje kujundamisel.
Nõukogude elamuehituse eksperimentaalsete eriprojektide stiilne näide. Ohustavaks teguriks antud hoonete puhul on sobimatud ümberehitused. Ettepanek:
võtta arvele kui väärtuslikud hooned, väärtusest teavitada ka kohalikku omavalitsust.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
KUNSTIANDELISED NAISED
Karin Pipenbergi ja Monika
Põksi elu ning looming
11. märts – 13. juuni
Harjumaa muuseum
“HARJUMAA KAUNIMAD
KÄSITÖÖD”
18. mai – 15.juuni
Avatud nii Keila Kultuurikeskuses kui Harjumaa Muuseumis.
“MÕELDUD-TEHTUD”
Kunsti- ja käsitööringide ülevaatenäitus
26.-31. mai kell 10.00 - 16.00
Keila Sotsiaalkeskus

teater
“HILINENUD PULMAÖÖ” VANA-BASKINI TEATER
28.mai kell 19:00 Pilet: 150.- /
125.-.
Keila kultuurikeskus

sport
OSAVAIM SPORDIPOISS

29. mai kell 11.00
Erinevad osavusmängu 6 – 8
aastastele poistele.
Eelregistreerimine tel
56211200 või laaneharjusk@
gmail.com
Keila tervisekeskus

7.juuni, kell 18.00
www.keilanoortekeskus.ee
Keila Avatud Noortekeskuses

NOORTE MV UJUMISES
31.mai kell 11:30 - 16:00
EUL Noorte Sarja Finaal
Keila tervisekeskus

MÄNGIMINE HIIREKESE
MÄNGUTOAS
Koolieelikutele koos vanemaga. Igal esmaspäeval ja
kolmapäeval kl 10-13. Sissepääs
tasuta. Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

KEILA CUP IX UJUMISES
12. juuni kell 12:00 - 15:00
Osa võtavad kõik vabariigi
paremad ujujad!
Keila Tervisekeskuses
KEILA PIKAMAASARI 2010
III ETAPP
Keila rattasõit
13. juuni kell 11:00 - 15:00
Keila Terviserajad
www.liikumisroom.ee

muud üritused
OLEV SOANSI MÄLESTUSKONVERENTS
28.mai kell 12:00 - 16:00
Olev Soansi 85. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents.
Harjumaa Muuseum
INFOTUND: AVATUD MAAILM - AUSTRAALIASSE
TÖÖLE!

MÄRTEN ROSS EUROST
2.juuni kell 11:00 - 13:00
Keila linnavalitsuse saal

Palju õnne!

Sündinud

11.05.2010
Südamlik kaastunne Sirjele ja

ja Toomasele venna ja onu

isa, äia ja vanaisa

kinnisvara
Vahetada väikse aiaga majaosa
Keilas 1-toalise korteri vastu (rahaline kompensatsioon). Majas kolm
tuba, köök, tsentraalvesi, õhksoojuspump ja ahjuküte. Õuel kõrvalhoone garaažiga Tel. 53993125.
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine.
Tel. 56471516, 6576301 Veljo Tarvis,
veljo@tipoliin.ee.

müük
kutsub 10-12 aastaseid lapsi osalema linnalaagris

SUVESEIKLUS JÕESAAREL III
14.–17. juunil kell 10-16

14. juuni

LOODUSPÄEV

Hall hobune, rohelised aisad? Õpitakse tundma Keila jõeparki.
Saadud teadmised kinnistame seiklusliku maastikumänguga.

15. juuni

VÄLJASÕIT RAPLAMAALE

Tutvume Mahtra Talurahvamuuseumi ja selle ümbrusega.

16. juuni

LUGEMISPÄEV

Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga
õmmeldud? Loeme raamatuid, proovime jutte üles kirjutada,
joonistada ja meisterdada.

17. juuni

FOTOPÄEV

Olen mina noor, nooreks mina jään, olen mina vana, vanaks
mina jään, silmad minul on, aga need ei näe, kõrvad minul on,
aga need ei kuule, suu minul on, aga see ei räägi?
Jagame lastele nippe, kuidas pildistada, mida sealjuures tähele
tuleb panna, kuidas jäädvustada liikuvat objekti jne. Saadud
teadmisi rakendame ka praktikas.
Osavõtutasu: 300 krooni
Registreerimine: kuni 10. juunini telefonil 678 1668 või e-posti
aadressil muuseum@hmk.ee.
Registreerida saab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
Maksmine sularahas Harjumaa Muuseumis või arve alusel.
Osalejate arv: max 20 last
Lisainfo: Liisa Põld, liisa.pold@hmk.ee

Jaanika Jaanits, jaanika.jaanits@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

Tasuta kasutatud riided Keila Sotsiaalkeskuses
4.juunil kell 10.00 - 13.00.

SEL HOOAJAL VIIMAST KORDA!

Suveperioodil Keila Sotsiaalkeskus riideid vastu ei
võta! Lähimad punktid, kuhu saab kasutatud riideid
viia, on Humana kauplused Tallinnas ja
Taaskasutuskeskused Tallinnas ja Paldiskis.

LINNALAAGER
8.- 10. aastastele poistele ja
tüdrukutele

7.-11. juuni

• Polümeersavist ehete meisterdamine
• Esmaabi koolitus
• Miia-Milla-Manda muuseumi
külastus
• Teatri- ja tantsupäev
• Laagri lõpetamine

14.-18.juuni

• Meisterdamine ja sportmängud
• Mini loomaaed ja leivategu
• Ujumine ja lennuki külastus
• Esmaabi koolitus
• Laagri lõpetamine
Laagripäeva kestus 10.00-16.00
Laagri maksumus on 500EEK,
mis sisaldab muuseumide
külastusi,ujula piletit, esmaabi
koolitust, ja toitlustust.
Registreerimine e-mailil knk@
keila.ee (lapse nimi, vanus ja
kontaktandmed)
Kohtade arv on piiratud!

Väljasõit Lahemaale toimub
6.juunil kell 10 Keila jaama
parklast.
Teatada osavõtust
tel. 56623907, 6781116.
Memento

Perekond Ivask

Kuulutused

Aitan müüa Teie kinnisvara, tel
56604479, 6484005, Vladimir,
Vladimir@adrem.ee.

Keila Noortekeskus

EMA
kaotuse puhul.

Naabrid Karin, Eeri ja Helmi

KÜ Põlluäär, Luha 9 elanikud

Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Rodima`le ja perele

surma puhul

kogudus

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

Südamlik kaastunne Andrus

Veldur
Einarti

Vello
Kiilaspää

Kolmainupüha jumalateenistus
30. mai kell 11.00
Keila Miikaeli kirik

Cathy Lind

Südamlik kaastunne Lydiale

Piiale perega kalli abikaasa,

kaotuse puhul.

Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
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Müüa saetud ja lõhutud toores
hall lepp ja sanglepp. Tel:5033119.
Tellimine E-R 09.00-17.00.
Müüa: mulda, kruusa, killustiku, liiva ja freesasfalti koos transpordiga. Hinnad soodsad! Tel.
55620620.
Küttepuude

müük.

Pakume

lepa, kase ja saare ahju- ning kaminapuitu. Keilas ning selle ümbruses on transport tasuta. Tel:
56464334.

Teenus
Vanametalli ost, vajadusel lõikamine, konteinerid ja transpordi teenus. Hinnad on kevadiselt kõrged.
Asume Tutermaal OÜ Metanex tel.
6782055.
Pottsepatööd (ahjud, kaminad,
välikaminad, pliidid, soojamüürid,
korstnad, saunakerised jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel:
55621455.
Liivapritsitööd
56479947

Keilas.

Erialaselt pädev raamatupidaja
otsib (lisa)tööd: jooksev raamatupidamine, majandusaastaaruande
koostamine, aruandlus vastavalt
juhtkonna vajadustele, maksudeklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile
ning aruanded Statistikaametile,
suhtlemine Haigekassaga. Telefon

Jalgpallimängud Keila kunstmuruväljakul:
L

29.mai

P

30.mai

L
P

05.juuni
06.juuni

Tel.

13.00 Keila JK (01-02) II 12.00 Keila JK (01-02) I 11.00 Keila JK (03-04) 17.00 Keila JK Mehed 14.30 Keila JK (01-01) I 10.00 Keila JK (99-00) -

KEILA MUUSIKAKOOL
VÕTAB VASTU UUSI ÕPILASI

KLAVERI, KITARRI, VIIULI, SAKSOFONI,
TROMPETI, METSASARVE, AKORDIONI,
LÖÖKPILLI,KLARNETI, FLÖÖDI, ORELI
ERIALADELE
konsultatsioon 01. ja 02. juunil kell 16.00-18.00
• sisseastumiskatsetele
registreerimine.
• sisseastumiskatsete nõuete tutvustamine.
• nõustamine eriala valikuks.
03 ja 04 juunil kell 16. 00 on sisseastumiskatsed. Kaasa
palume võtta lapse ning lapsevanema isikukoodiga
dokumendid. Sisseastumiskatsetele saab registreerida
konsultatsioonis või telefonil 56697421

56 477 726.
Pottsepatööd,
klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Töödest pildid. Materjal ja transport meie poolt, kohaletoomisega.
Tel.58033448 Ain.
Pakume raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega
ﬁrmadele. (Jooksev raamatupidamisarvestus, vanade perioodide
korrastamine, aastaaruanded). Piirkond Harju- ja Raplamaa. Hind kokkuleppel. Tel. 5028891, Leidre Konsultatsioonid OÜ.

TÖÖ
Harmet OÜ pakub tööd üldehitajale, abitöölisele. Töö vahetustega. Kontakt tel.5107748 tarmo@
harmet.ee

muu
Tallinn, Järveotsa tee 1B (Haabersti linnaosa), hulgi- ja jaemüük,
kasutatud riided. Tel. 55583822.

Nõmme United
FC Pirita
Operi JK
Kohila JK Püsivus
Tallinna FC Flora II
Tabasalu Palliklubi

Puuetega laste
päevahoid

Keila Sotsiaalkeskus,
koostöös Keila Noortekeskuse ja MTÜ Töötahtega pakuvad päevahoiuteenust vaimu - ja
liitpuudega kooliealistele
lastele, ajavahemikul
14.juuni kuni
02.juuli (12 tööpäeva).
Info ja registreerimine
sotsiaalkeskuse telefonil
6791571
või kohapeal.
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Reklaam
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Tulge Keila
laadale odavaid
diivaneid ostma!
Keilas, Haapsalu mnt.57D
www.viigardi.com

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Kui loodus ise tuleb appi...

Promed palsam –
looduse poolt kingitud tervis!

Meie ökoloogia, elutempo ja elustiili
juures, mida me oleme sunnitud taluma,
vale toitumise ja pideva stressi tingimustes on meie ja meie lähedaste hulgas
vähe neid, kes võib õnne tänada, et tema
tervis on suurepärane või vähemalt hea.
Tänapäeval on tervis meie jaoks tõeline
rikkus, mida hoida ei olegi nii lihtne. Elame sünteetilises maailmas, sööme ebatervislikke toiduaineid, millele on heldelt
lisatud kahjulikke aineid. Hingame saastatud õhku. Joome halva kvaliteediga
vett. Kõik see mõjutab negatiivselt meie
ja meie lähedaste tervist. Selle tulemusena tekivad haigused, mida me üritame
ravida keemiliste meditsiinipreparaatidega, antibiootikumidega, mille kahjulik toime organismile on juba ammu teadlaste
poolt tõestatud. Olles lahendanud ühe
probleemi, tekitame teise ja nii kestab
lõputult. Ainult loodus ise aitab meid välja murda sellest suletud ringist ja kingib
meile tervise, jõu ning energia.
Sellist Emakese Looduse ravivat toimet kannab endas Promed palsam. See
on 100 % looduslik toode, mille koostisse
kuuluvad: mesi, mesilasvaha, taruvaik,
seedri- ja astelpajuõli ning muud tervislikud looduslikud komponendid.
Palsami ainulaadsus seisneb selles,
et iga komponent on juba iseenesest
mitmetoimeline. Praktiliselt kõiki selle
komponente nimetab rahvas „Uuralite
kuldseks juureks“. Nimelt on tegemist
raviomaduste universaalsusega. Ühte
palsamisse kokku koondatuna ja patenteeritud tehnoloogia alusel keerulise
töötluse läbinuna omavad need kumulatiivset toimet ning moodustavad võimsa
jõu, mis annab vapustavaid tulemusi ja
mõjub meie organismile taastavalt.
Tänaseks on palsami positiivset toimet
enda peal katsetanud tuhanded inimesed
Ukrainas, Venemaal, Moldova Vabariigis,
Kasahstanis, Rumeenias, Lätis, Leedus,
Poolas ja viimasel ajal ka Eestis.

Abimeheks

tuleme
igasugustele vajaminevatele töödele.
Meie kollektiivi kuuluvad kuldsete
kätega, töökad ja ausad mehed.
Kutsuge Meid, sest tahame teha
Teie elu lihtsamaks ja paremaks.
Tehke nimekiri oma tegemist
vajavatest töödest ning küsige
personaalset pakkumist.

Usume, et hinnas saame alati
kokkuleppele.

Teenused:
ehitustööd
torutööd
elektritööd
aiatööd
heakorratööd
töömeheteenus
Tel: 5547953

abimeheks@hotmail.com

SIMMAN-JAANITULI

VABAÕHUKESKUSE AVAMINE, VANAMÕISA KÜLA KOKKUTULEK

Vanamõisa vabaõhukeskuses

22. juuni 2010 Saue vallas

16.00-18.00 Endiste ja praeguste Vanamõisa
küla elanike kokkutulek
18.00-20.00 Laste alal PIPI PIKKSUKK Premia jäätisevõistlused,
joonistusvõistlused, mängud
20.00
Pidulik VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE AVAMINE
Pilet 30.Alla 12 a. lastele tasuta

Info: www.vanamoisa.ee
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Flamencogrupp
CHICAS BONITAS
Toitlustab: SAKU PUHVET
Toetajad:
Hüüru
Veski

Toote populaarsust selgitavad kiired
ja head tulemused: juba tarvitamise algul
paraneb oluliselt üldine enesetunne ja
täheldatakse ägedate haigussümptomite
kadumist.
Oma verd parandava toime tõttu
laiendab ja täidab palsam kapillaarseid veresooni ning annab märgatavat
kasu südame-veresoonkonna haiguste korral nagu arütmia, stenokardia,
südame isheemiatõbi, ateroskleroos,
I-II staadiumi hüpertoonia, vegetatiivne düstoonia, veenilaiendid,
tromboflebiit.
Eriti kasulikku toimet avaldab palsam
selliste ebameeldivate vaevuste puhul
nagu peavalu, liigesevalud, lihaste
väsimine, vererõhu kõikumine, tundlikkus ilmastiku muutuste suhtes.
Palsami toime on hindamatu tugija liikumiselundite haiguste korral,
toode aitab suurepäraselt artriidi,
artroosi, podagra, meniski ja puusaliigese vigastuste, reumatismi, neuriidi, osteokondroosi, radikuliidi,
selgroovaevuste ja kukekannuste
vastu.
Palsam toimib väga efektiivselt ka
kilpnäärmehaiguste, diabeedi ning
samuti silmahaiguste (lühinägevus,
glaukoom, konjunktiviit jm.) korral.
Preparaadi tarvitamine annab kiire
ja positiivse tulemuse luumurdude ja
operatsioonijärgsete õmbluste paranemisel, traumadest taastumisel, peale insultide ja infarktide üleelamist.
Promed palsam avaldab kiiret ja sihipärast toimet seedetrakti tegevuse paranemisele ja puhastab maksa ning seda
kasutatakse edukalt düsbakterioosi,
kroonilise koliidi, mao- ja kaksteists
õrmikuhaavandite, pankreatiidi, hepatiidi, aneemia, põiekivide, tsüstiidi ja
hemorroidide vastu.
Palsami kasutamine profülaktilisel
eesmärgil aitab ennetada grippi, ülemiste hingamisteede haigusi, kõikvõimalikke bronhi- ja kopsuhaigusi
(pneumoonia, bronhiit, astma), annab

suurepärase tulemuse põskkoopapõletiku, parodontoosi, kõrvapõletiku jms.
korral.
Promed normaliseerib reproduktiivorganite tööd (taastab meestel potentsi,
naistel viljakust). Kasutatakse günekoloogiliste haiguste ja prostatiidi ning
adenoomi puhul.
Palsamil on põletikuvastased, kasvajatevastased ja antimikroobsed omadused. See võimaldab kergendada selliseid ebameeldivaid ja ohtlikke haigusi
nagu seenhaigused, herpes, psoriaas,
neurodermatiit, ekseem ning samuti
põletused, haavad ja külmumised.
Katsetage looduse enda poolt inspireeritud palsami imepärast jõudu.
Palsami väljatöötamises osalesid
tuhanded mesilased, kes lendasid väsimatult õielt õiele. Hoolsad käed lisasid
meekompositsioonile raviomadustega
taimede õlid, mis sisaldavad looduse
enese elumahlu ja energiat.

Tere! Olen 34-aastane. Enne
ei usaldanud mina toidulisandite reklaamile. Aga otsustasin
“Promed“ palsamit proovida. Vaatamata sellele, et olen noor, mul on madal
hemoglobiin ja vereringe häired. Peale
2-nädalast tarvitamist hakkasin tundma ennast paremini. Ja veel avastasin
enda jaoks ülihea kosmeetilise vahendi
- koorimismaski ja kreemi üheaegselt.
Olen vaimustuses sellest, nahk muutus
värskemaks ja siledamaks. Soovitan
seda palsamit kõigile naistele.
Irina, Keila
Tere! Olen 70 aastat vana.
“Promed” palsamit kasutades,
normaliseerus uni, kilpnäärme
sõlmed vähendasid. Abikaasal oli mikroinsult, sageli olid tuimad jalad. Samuti
temal on vererõhuga probleemid. Peale
kolmenädalast palsami kasutamist vererõhk normaliseerumas. Jalgade tuimus
on vähenenud. Suur tänu Teile!
Elvi, Tallinn
Mul kilpnäärmes on suur
sõlm, olid hingamisraskusi,
eriti öösiti, ei saanud rahulikult
magada. Peale ‘’Promed’’ palsami kasutamist, sõlmi suurus natukene vähendanud, magan palju paremini. Südame
valu andis järele. Ka edaspidi kasutan
palsamit, et saavutada veel paremaid
tulemusi.
Malle, Tartu

Promed palsam ei ole arstirohi!
Olete kutsutud meie Promed palsami näitus-müügile, mis toimub:

Ainult 1. juunil Keilas
Keila Kultuurikeskus,
Keskväljak 12, kl 11-12

Soovitatud minimaalne kuur on 2 purki. Üks purk palsamit maksab 270 EEK.
Konsultatsioonid kasutamise kohta ning tellimused telefonidel:
(372) 651 7722, (372) 5565 7121
www.apifito.net www.promed.lv
Näitus-müügidel pensionäridele ja
invaliididele kehtib soodushind 250 EEK.

