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Muusikakool
saab ruumid
uude kooli
Keila linnavolikogu otsustas võtta uues valmivas
koolimajas pikaajalisse
kasutusse ruumid nii Harju Maakonnaraamatukogu
kui Keila Muusikakooli
tarvis.
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Fotod: märt lillesiim

Lõppes kooliaasta
Koolilõpuärevus on selleks aastaks
möödas. Kellel algab puhkus, kellel uus
keeruline periood, mil tuleb teha otsus,
mis pealtnäha otsustab kogu tuleviku –
erialavalik.
Keila Kooli päevases osakonnas lõpetas sel kevadel gümnaasiumi 54 ja Keila Ühisgümnaasiumis 17 õpilast,
kuldmedaliga lõpetas 3 ja hõbemedaliga 4 õpilast. Neljade
- viitega lõpetajaid oli kokku
12. Lisaks neile tublidele õp-

puritele lõpetasid kuldmedaliga 6 ja hõbemedaliga 2
Keila noort, kes õppisid teiste
omavalitsuste koolides. Keila
Kooli õhtuses osakonnas oli
gümnaasiumi lõpetajaid 19.
Põhikooli lõpetas Keila
koolis 79 õpilast, Keila Ühis-

gümnaasiumis 15 ja Keila kooli õhtuses osakonnas 6 õpilast. Tublid ei olnud aga vaid
koolilõpetajad, vaid ka teiste
klasside õpilased. Õpilased
on edukalt osalenud erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, osalenud
huvitegevuses või tegelenud
kunstiga. Tänane leht on pühendatud kõikidele koolilõpetajatele ja tublidele õpilastele,
kes oma kooli ja ka linna lõppenud õppeaasta jooksul on
edukalt esindanud.

Kehtestati Selveri
planeering
Keila Linnavolikogu kehtestas Piiri tänava ja Uus –
Paldiski maantee vahelise
ala detailplaneeringu täies
mahus.
Planeeringu eesmärgiks
on Selveri kaubanduskeskuse lõplik väljaarendamine.

lk 3
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Nädal Lõppes, teine algas

On, mida oodata

Selle nädala leht on pühendatud kõigile koolilõpetajatele, kelle suur töö (vahe)ﬁnišini jõudis. Üsna mitmel päeval
oli Keila täis ilusates riietes ja kena soenguga noori ning
lilledega vanemaid inimesi. Pidupäevad on ikka toredad ja
annavad muidu tagasihoidlikelegi inimestele põhjuse teisi
kiita, tänada, õnnitleda, kallistada.
Keila Kooli sel kevadel lõpetanud olid esimesed, kes said
mitte enam Keila gümnaasiumi, vaid Keila kooli lõputunnistuse. Loodetavasti on tegemist ka viimase lennuga,
kelle lõpuaktus leidis aset praeguses koolimajas.
Uus kooliaasta on Keila hariduselu jaoks väga oluline.
Keila kooli esimene aasta on läbi ning suuremad muutused tehtud. Kätte on jõudnud aeg, kus saab keskenduda
formaalsete muutuste asemel sisulistele. Kavas on mitmed
muudatused, kõigil vaid üks eesmärk – et Keila Koolist
saaks parim väikelinnakool. Lisaks saab loodetavasti veel
selle aastanumbri sees valmis uus koolimaja. Ka see on
väga pikka aega oodatud sündmus Keila hariduselus.
Oodata on paljut, praegu on aga aeg
nautida suve ja puhata.

Doris matteus
leht@keila.ee

kõne

Kallid kaasteelised
kertu paalaroos
KEILA KOOLI ABITURIENT

Rõõmupäev on käes, mida me
kõik oleme oodanud juba sellest ajast saadik, kui me tegelikult ei omanud veel mingit ettekujutustki, mida see endast
kujutab. Kuid veel enne, kui
saate minna koju salatit ja torti sööma, tahaksin ma kõik südame pealt ära rääkida.
Ausalt öeldes on see aeg
teiega olnud nagu mõni pöörane Bollywoodi filmitegemine.
Alguses tullakse lagedale maailma suurimate, vägevamate,
ennekuulmatumate ja täiesti
uudsete ideedega ja siis ... toimetavad kõik omi asju, vaikselt. Kuid segadus hakkab võtma oma tuure ja meenutab
lõpuks syrtakit, kreeka rahvustantsu, mis algab vaikselt
ja rahulikult ning lõpus on
raske sündmuste käigule järele saada. Mis lõpuks saab, seda
ei tea päriselt keegi, kuid midagi tavalist igatahes mitte,
pigem jalustrabavat. Jah, igav
teiega ei olnud.
Aga tibusid loetakse sügisel
ja põhimõtte poolest peaks elu
alles nüüd ju algama. Tahaksin
siinkohal jagada teiega mõtet,
mille leidsin Jaan Krossi luuletusest “Maailma avastamine”.
Meil on harjumus hoida kalda
ligi, sest õudusjutud, mis on
põlvest põlve räägitud, veekoletistest, väävlimägedest ja
põhjatusse kukkumisest sealpool äärt, hoiavad meid tagasi.
See maailm on nii suur, et
punkti ta järel on võimatu
panna. Kuid ometi jõuavad
kõik pärale, avastavad uue

maailma, olgugi et selleks tuli
meil kanda aja, ruumi, kaaslaste või enda ahelaid ja mis
sest, et maa, mille me leidsime, armastus, mida me armastasime, või mõte, mida me
mõtlesime, polnudki see, mida
me leida lootsime. Siiski, kõik
asuvad teele ja kõik jõuavad
mingil määral pärale.
Kallid lapsevanemad, usun,
et muutused, mis hakkavad
nüüd toimuma, ei pruugi olla
kerged kõigi jaoks. On nii mõnelgi ju plaan kuhugi ära minna, kellel Tartusse, kellel vabatahtlikuks,
kellel
lihtsalt
ühikasse, kohti on ju nii palju,
kas jõuabki igale poole. Suur
töö on tehtud, veel suurem on
veel teha, kuid senise eest aitäh. Lapse kasvatamine on
nagu pensionisammas - mida
rohkem panustad alguses,
seda rohkem saad tagasi vanaduspõlves.
Kuid meie siinoleku peamõte - kooli lõpetamine. Me oleme juriidiliselt selle kooli esimesed lõpetajad ja meie
kingituski on sümboolne tammepuu. Väärikaim ja suursuguseim puude seast, koduks
paljudele lindudele ja putukatele. Iga hetk, kui keegi meist
saab targemaks, kasvab puu
suuremaks, ja kui kellelegi tuleb pähe lennukas idee, siis
lendab puu peale lind.
Lisaks on siin saalis ka inimesed, kes on istunud hiirvaikselt terve aktuse aja, ilmselt küll sellepärast, et rääkida
on nad saanud juba aastaid
septembrist maini ja ka sellepärast, et praegune tseremoonia pole nende jaoks elu esi-

Kertu Paalaroos

kertu paalaroos:

“Aga tibusid
loetakse sügisel
ja põhimõtte
poolest peaks
elu alles nüüd
ju algama. ”

mene. Igal aastal lõpetab ju
mõni klass, igal aastal saab

foto: karmo tihane

lõigata oma saaki õpetaja. Siiski pole me teid ära unustanud,
sest just teie pärast saame pidada seda pidu siin. Südamega
tehtud töö jätab jälje, teie töötunnid võib hinnata küll rahaks, kuid edasiantud tarkustega on seda raske teha. Selleks
puhuks piirdume vaid heade
sõnadega ja lilleõiega, sest
rohkem meil praegu pole.
Jah, tore oli teiega, nüüd
aga anname teatepulga üle
järgmistele, et minna külvama
segadust, enneolematuid ideid
ja saadud tarkusi teistele põldudele.
Head teed.

Nädal piltides

Keilat külastas Tallinna Kommu- Foto: valdur vacht
naalameti grupp.Terviseradadel haaras külalisi
discgolf, Toivo Lumiste (pildil vasakul) andis kätte kettad ja koos mängiti paar esimest rada läbi.

Foto: märt jamnes

Laupäeval toimus Rõõmu kaubamaja kõrval parklas järjekordne kirbturg

Keila nädalaleht

Foto: valdur vacht
Uue Honda keskuse
avamisel andis Veho Eesti AS Keila
Rattasõidu osavõtjaloosi võitjale Arris
Aasmäele üle Honda Insighti võtmed.
Vaid 3 aastat aktiivselt rattasõiduga
tegelenud tallinlane Arris saavutas
möödunud pühapäeval Keila Rattasõidul 33. koha

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: valdur vacht

Keila linnapea Tanel Mõistus võttis reedel vastu 35 Keila Kooli, Keila Ühisgümnaasiumi või mujal gümnaasiumi väga heade tulemustega lõpetanud Keila noort ja
nende õpetajad. Kuldmedaliga lõpetavad Keila Kooli Kätlin Vaisma, Kaili Kaisla ja Maia
Sokolova, Audentese Spordigümnaasiumi Liis Kullerkann, sama kooli Otepää ﬁliaali Tauri
Tikerpe, Tallinna Prantsuse Lütseumi Käti Mägi ning Saue Gümnaasiumi Tiia Annus, Mihkel
Arrak ja Kristina Promet.
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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Uude koolimajja saab ruumid ka muusikakool Lühidalt

Keila linnavolikogu otsustas võtta
uues valmivas koolimajas pikaajalisse
kasutusse ruumid
nii Harju Maakonnaraamatukogu kui
Keila Muusikakooli
tarvis.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kui Harju Maakonnaraamatukogu kolimine uude majja on
otsustatud juba mõnda aega
tagasi ning ruumidki juba
koos ülejäänud koolimajaga
valmimas, siis otsus kolida
majja ka Keila Muusikakool
sündis hiljaaegu.
Keila
linnavolikogu esimees, Keila Hariduse SA
nõukogu liige Andrus Loog
põhjendab otsust ratsionaalse mõtlemisega: „Algselt
olid koolimaja täna veel puuduvasse tiiba projekteeritud
kaks täismõõdus spordisaali.

Nüüd, paar aastat ja üks majanduskriis hiljem, on saanud
selgeks, et olukorras, kus uue
kooli kõrval asuv Keila Tervisekeskus näeb tõsist vaeva,
et piisavalt kliente leida, ning
vajab sealjuures pidevat linna
toetust, ei ole lisaspordisaalide
ehitamine otstarbekas. Arutelude käigus jõudsime selleni,
et spordisaalidele mõeldud
ruum on mõistlik ümber projekteerida hoopis muusikakoolile sobivaks.“
Sportimisvõimalustest uut
koolimaja selle otsusega siiski ilma ei jäeta, majja tulevad
kolm erinevat spordisaali, mis
koos kõrvalasuva tervisekeskusega suudavad edukalt kooli
vajaduse rahuldada. Alles jäävad ka riietusruumid. Praegu
veel puuduvas tiivas saavad
lisaks muusikakoolile paiknema tööõpetuse klassid, tugikeskuse ruumid jm.
Kartust, et muusikakool
koolimajja ei sobi, lükkab
Andrus Loog ümber: „Seinte
helikindlus on ehitajate lahendada. Koolimajas asuva muusi-

Keila lähedal hukkus
liiklusõnnetuses kaks
inimest

Andrus Loogi sõnul tuleb muusikakool kõikidele nõuetele vastav
kakooli eeliseks on kahtlemata vastav: „Tänaseks on valminud „Seejärel tutvustatakse seda
see, et muusikakoolis käivate projekteerimise lähteülesan- eskiisi muusikakooli direklaste ning nende vanemate elu ne, mille koostamisel osales torile ning õpetajatele, kes
muutub oluliselt lihtsamaks – aktiivselt ka muusikakooli spetsialistidena ja ruumide
lastel on koht, kus olla, nad ei direktor kui asutuse vajadu- tegeliku kasutajana saavad
pea jooksma kahe maja vahet si kahtlemata kõige paremini teha oma ettepanekuid. Nii
ning vanemad ei pea muretse- tundev isik.“ Järgneb riigihan- projekteerimisel kui ehitamima linna peal omapäi viibimi- ge projekteerija leidmiseks, sel võetakse kindlasti arvesse
esimese
eskiislahenduseni Eesti parimaid kogemusi ning
se pärast.“
Andrus Loogi sõnul tuleb jõutakse Loogi sõnul loodeta- ka lähiminevikus tehtud suumuusikakool kõigile nõuetele vasti augustis või septembris: remaid vigu.“

uudis

Selveri laienemine on jõudnud järgmise etapini

Keila Linnavolikogu kehtestas eelmisel
reedel otsusega nr 23 Piiri tänava ja Uus
– Paldiski maantee vahelise ala detailplaneeringu täies mahus.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Planeeringuga on määratud
Piiri 12, 12a, 12b ja 14 kruntide sihtotstarbed ja ehitusõiguse ulatused ning on lahendatud nende varustamine
insenertehniliste võrkudega.
Tegemist on nn Selveri planeeringuga, mille eesmärgiks
on Selveri kaubanduskeskuse
lõplik väljaarendamine. Planeeringu esimene etapp kehtestati 2008. aasta märtsis,

pärast mida sai võimalikuks
kaubanduskeskuse rajamine
praeguses mahus. Nüüd kiideti detailplaneering heaks kogumahus, mis annab arendajale
võimaluse oluliselt laiendada
müügihoone mahtu praegusele siseparkla kohale. Seoses
sellega kavandatakse uus 191
kohaline parkla Selveri ja Uus
Paldiski mnt vahelisel alal.
Detailplaneeringuga muudeti ka vastav maa sihtotstarve
üldmaast ärimaaks. Linna peamised mured antud planee-

ringuga on olnud seotud piirkonna liikluskorralduse ning
-ohutusega. Nimelt suureneb
kaubanduskeskuse rajamisega
oluliselt liiklustihedus Piiri
tänaval. Senisest ohtlikumaks
muutuvad Piiri tänava ja UusPaldiski maantee ristmik ning
Piiri tänava, Paldiski maantee
ja Pargi tänava ristmik.
Keila abilinnapea Enno Felsi kinnitusel on liikluskorralduse küsimuste lahendamine
endiselt
kaubanduskeskuse
laiendamise eelduseks. „Liikluskorraldus oli algusest peale
üks põhilisi probleeme Selveri
planeeringus. Esialgset Piiri tn
ja Uus-Paldiski mnt ringliiklusristmiku varianti maanteamet

ei kooskõlastanud, järgmises
lahenduses oli keelustatud Piiri tänavalt vasakpööre. Lõpuks
leiti kompromiss, milles kõik
pöörded on lubatud. Selline
eskiis jääbki aluseks ristmiku
edasisele
projekteerimisele,

mis siis loodetavasti järgmisel
aastal realiseeritakse.
Uus Paldiski maantee ja Piiri tänava ristmiku ohutumaks
muutmine on kaubanduskeskuse väljaehitamise eeltingimus.“

9. juunil visati Piibelehe tn katki
auto klaas. Midagi ei varastatud.
Samal kuupäeval murti Pae tn
sisse autosse ja varastati erinevaid esemeid.
10. juunil murti Paldiski mnt sisse kahte autosse ja varastati automakid. Samal ajal lõhuti Paldiski mnt auto tagumine aken.
Midagi autost ei varastatud.
12. juunil varastati Keila Haiglast rahakott dokumentidega.
Samal päeval varastati Alibi pubist mobiiltelefon. Eelmises ülevaates kirjutasin ka vargusest
Alibi pubist ning hoiatasin asjade järelevalveta jätmise eest
pidutsemise ajal.
14. juunil varastati Tervisekeskusest mobiiltelefon. Varas on

kätte saadud.
Eriti kurb päev ja öö oli 14. juuni. Nimelt varastati Paldiski mnt
trepikojast lukustatud jalgratas,
Ülejõe tn kahelt autolt kütust,
Paldiski mnt eramaja hoovis
seisval sõidukil lõhuti klaasid
ning Kuuse tn lõhuti auto tagaklaas. Midagi sealt ei varastatud.
Parem päev ja öö polnud ka 16.
ja 17. juuni, mil Pargi tn murti
sisse autosse, Paldiski mnt eramaja hoovis mindi sisse lukustamata sõidukisse ning varastati
erinevaid esemeid, samuti mindi sisse Paldiski mnt ühe firma
territooriumil seisvasse kahte
sõidukisse ja varastati erinevaid
esemeid.

17. juunil löödi Tamme tänaval
ühte isikut. Alustati kriminaalmenetlust.
Politsei palub kõigil inimestel,
kellel on vähimatki infot nimetatud süütegude toimepanijate
kohta, helistada telefonil 110
või minule telefonil 53 400 126.
Abiks võib olla iga vihje, mis
võib-olla teile tundub esialgu
tähtsusetuna. Soovi korral luban jätta teid anonüümseks. Samuti palun teatada politseisse
KOHESELT, kui te näete mõne
auto juures kahtlast sehkendamist, klaasiklirinat vms.
Tuletan meelde, et lisaks politseile võib endiselt õigusrikkumiste korral helistada turvafirma Securitase telefonil 1660.

Krimiuudised
NÄDALAD POLITSEIS 07.06.2010-20.06.2010

madis melzar
ÜLEMKONSTAABEL

Kokku registreeriti Keila linnas
61 sündmust, sh 21 liikluseeskirja rikkumist. Nende hulgas oli ka
üks joobes juht, kelle jaoks see
polnud esimene kord joobes
juhtimisega vahele jääda. Ta
peeti kinni kahtlustatavana ja

alustati kriminaalmenetlust.
Hea on siinjuures märkida, et
avastati ainult üks isik, kes tarvitas avalikus kohas alkohoolset
jooki. Politsei sekkumist vajas
üks öörahu rikkumine.
Kuid nüüd viimase kahe nädala murelapse juurde. Nimelt on
sisse murtud Keila linnas paljudesse erinevatesse autodesse ja
sealt asju varastatud või autode
kallal vandaalitsetud. Aga sellest
järgnevalt.
6. juunil peeti Selveris kinni pisivaras.
8. juunil murti Vasara tn sisse
sõiduautosse ja varastati makk,
teiselt kõrval asuvalt autolt varastati suunatuli.

Harjumaal Keila lähedal juhtus
esmaspäeval raske avarii, milles hukkus kaks inimest, teatas BNS-ile Põhja prefektuuri
pressiesindaja. Tema sõnul
juhtus õnnetus kella üheksa
ajal õhtul Keilas Tallinn-Paldiski maantee 28. kilomeetril, kus
kokku põrkasid kolm sõiduautot, surma sai kaks ja vigastada
samuti kaks inimest. Politsei
informatsiooni kohaselt sõitis
vasakpööret sooritanud sõiduautole Toyota Avensis tagant
otsa Chrysler Grand Voyager
ning saadud löögist paiskus
Toyota vastassuunavööndisse,
kus põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Kia Pride. Kiat
juhtinud 82-aastane Arvo ja samas autos istunud 76-aastane
Helve surid saadud vigastustesse sündmuskohal. Chryslerit
juhtinud 22-aastane Katriin ja
Toyota roolis olnud 38-aastane
Jelena viidi haiglasse.
BNS

Harjumaa ja Tallinna
ühine kuukaart kallineb
alates 1. juulist
Seoses Tallinna linna otsusega tõsta tallinlastele kuukaardi hinda 15 krooni võrra 315
kroonini, kallineb samal määral
ka Harjumaa ja Tallinna ühine
kuukaart. Harjumaa tsoonihinnad ei muutu. Ühiskuukaartide
hinnamuutus tuleneb Tallinna linna poolsest soovist viia
nende osa hinnast vastavusse
1. veebruarist 2010 linnavolikogu poolt kehtestatud hindadega. Uueks Tallinna poolseks
hinnaks on 30 päeva tallinlase ekspresskaardi hind (315.krooni). Harju maakonna hinna
osa ei muutu. Ühiskuukaartide
hind on arvestatud Tallinna
30 päeva ID-ekspresspileti ja
Harjumaa vastava tsooni(de)
pileti summaarse hinnana,
mis on vähendatud 20% võrra ja ümardatud 5-ga lõppeva arvuni. 1. oktoobrist 2009
kehtestatud Tallinn-Harjumaa
ühiskuukaardid on ennast igati õigustanud, ühiskuukaartide müügiarv moodustab juba
üle ühe kolmandiku kõikidest
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt müüdavatest
kuukaartidest.Tulenevalt mõlema osapoole huvist, pikendasid Tallinna Transpordiamet ja
MTÜ Ühistranspordikeskus Tallinn-Harjumaa ühiskuukaartide
müügilepingut ühe aasta võrra,
kuni 30.juunini 2011.
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Koolide lõpetamine
haridus

Keila Gümnaasiumi edukalt esindanud õpilased ja õpetajad
Humanitaar- ja
sotsiaalainete õppetool
Merli Jõemaa 8.d klassist, õpetaja Tiina Murdla – saavutas
Harjumaa emakeeleolümpiaadil I koha.
Laura Enno 6.a klassist, õpetaja Heli Israel – saavutas Harjumaa
ajaloo-olümpiaadil I koha.
10.b klassi õpilased Mikk Kelement ja Olari Tõnison esindasid Keila Kooli vabariiklikul
õpilaste teadustööde konverentsil Tallinna Reaalkoolis, juhendaja Heli Israel.

noorte sisemeistrivõistlustel
kaugushüppes I koha, 60m
jooksus ja 60m tõkkejooksus V
koha, Eesti noorte meistrivõistlustel VI koha kaugushüppes ja IX koha 200m jooksus,
Harjumaa
meistrivõistlustel
100m jooksus ja kaugushüppes
I koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel staadioni teatejooksudes 4x100m jooksus I
koha, 10x60m jooksus III koha,
Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus 60m jooksus
ja 60m tõkkejooksus I koha,
Harjumaa
koolidevahelistel
võistlustel sisekergejõustikus

õpetaja Irja Põlluveer – saavutas Eesti noorte meistrivõistlustel 100 m tõkkejooksus V
koha, Harjumaa meistrivõistlustel 100m jooksus ja kettaheites II koha, kaugushüppes
III koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel staadioni
teatejooksudes 4x100m jooksus I koha, 10x60m jooksus III
koha, Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus 60m
jooksus ja 60m tõkkejooksus I
koha, kuulitõukes
II koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel sisekergejõustikus kuulitõukes I koha.

Reaal- ja loodusainete õppetool
Ahti Simo Laido 8.d klassist,
õpetaja Heli Israel – saavutas
Harjumaa bioloogiaolümpiaadil I koha.
Rasmus Leht 12.b klassist,
õpetaja Heli Israel – saavutas
Harjumaa bioloogiaolümpiaadil III koha.
Keila Kooli 5. - 6. klassi võistkond sai Harjumaa matemaatikavõistlusel “Nuputa” III koha.
Võistkonda kuulusid Rasmus
Pitkänen 6.b klassist ja Riin
Maide 6.c klassist, õpetaja Hellike Orav.

Võõrkeelte õppetool
Karoliina Kreem 7.a klassist,
õpetaja Kaarin Birkan – saavutas Harjumaa saksa keele olümpiaadil I koha.
Daniel Sula 9.a klassist, õpetaja Kaarin Birkan – saavutas
Harjumaa saksa keele olümpiaadil II koha.
Miina Härma 6.b klassist, õpetaja Kaarin Birkan - jagas Harjumaa saksa keele olümpiaadil
II – III kohta.
Elis Niinberg 7.a klassist, õpetaja Kaarin Birkan – saavutas
Harjumaa saksa keele olümpiaadil III koha.
Sten-Ingvar Lainjärv 6.b klassist, õpetaja Jaana Kukk – saavutas Harjumaa 6. klasside inglise keele olümpiaadil III koha.
Õpetaja Maia Bašarenko valmistas ette ja viis läbi kogu õppeaasta jooksul toimunud projekti ”Juurte juurde”.

Oskusainete õppetool
Kristjan Kannukene 6.c klassist, õpetaja Kadri Leping –
saavutas Harjumaa laululaps
2010 finaalis I koha poiste arvestuses.

Kehalise kasvatuse
õppetool
Aet Laurik 8.a klassist, õpetaja
Tiia Tamsalu – saavutas Eesti

Lõpuklasside klassijuhatajad Aurika Lukjanova ja Sirje Tasso
60m jooksus I koha ja kaugushüppes II koha.
Gerli Israel 8.d klassist, õpetaja Tiia Tamsalu – saavutas Eesti noorte sisemeistrivõistlustel
kõrgushüppes IV koha, kuulitõukes ja kolmikhüppes VII
koha, Eesti noorte meistrivõistlustel odaviskes II koha,
kolmikhüppes III koha ja kõrgushüppes VII koha, Eesti
noorte mitmevõistluse meistrivõistlustel 7-võistluses V koha,
Harjumaa
koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes 4x100m jooksus I koha,
10x60m jooksus III koha, Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus kaugushüppes,
kõrgushüppes ja kuulitõukes I
koha, 60m jooksus ja 60m tõkkejooksus II koha, Harjumaa
koolidevahelistel võistlustel sisekergejõustikus kõrgushüppes
I koha ja 600m jooksus II
koha.
Kersti Künnapas 9.c klassist,

Liisa Loit 9.a klassist, õpetaja
Tiia Tamsalu – saavutas Eesti
noorte sisemeistrivõistlustel
kõrgushüppes IX koha, Eesti
noorte meistrivõistlustel kolmikhüppes VIII koha ja kõrgushüppes IX koha, Harjumaa
koolidevahelistel
võistlustel
staadioni
teatejooksudes
4x100m jooksus I koha,
10x60m jooksus III koha, Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus kõrgushüppes I
koha, kaugushüppes ja 60m
tõkkejooksus III koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel sisekergejõustikus kõrgushüppes III koha.
Kristiine Õunapuu 6.d klassist, õpetaja Irja Põlluveer –
sai Harjumaa meistrivõistlustel
sisekergejõustikus 300m jooksus II koha.
Laura Enno 6.a klassist, õpetaja Sirje Tasso - saavutas Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus 300m jooksus III

koha.
Tauri Laurik 11.b klassist, õpetaja Irja Põlluveer - saavutas
Eesti noorte sisemeistrivõistlustel kolmikhüppes VII koha,
Eesti noorte meistrivõistlustel
kolmikhüppes
VI koha, Harjumaa meistrivõistlustel kaugushüppes I
koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel staadioni teatejooksudes 4x100m jooksus
II koha, Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus
300m jooksus III koha.
Mariann Reinmann 5.d klassist, õpetaja Sirje Tasso – võitis TV10 olümpiastarti 2010 a.
Harjumaa finaalvõistlusel sisekergejõustikus 60m jooksus I
koha.
Anne-Mari Allev 6.a klassist,
õpetaja Sirje Tasso - saavutas
TV10 olümpiastarti 2010 a.
Harjumaa finaalvõistlusel sisekergejõustikus 60m tõkkejooksus II koha, palliviskes I koha.
Anni-Riin Aru 6.d klassist,
õpetaja Irja Põlluveer – saavutas TV10 olümpiastarti 2010 a.
Harjumaa finaalvõistlusel kergejõustikus kettaheites II koha.
Kristiine Õunapuu 6.d klassist, õpetaja Irja Põlluveer saavutas TV10 olümpiastarti
2010 a. Harjumaa finaalvõistlusel kergejõustikus kõrgushüppes III koha.
Triine Tamm 7.c klassist, õpetaja Irja Põlluveer – sai Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
sisekergejõustikus
kõrgushüppes I koha, TV10
olümpiastarti 2010 a. Harjumaa finaalvõistlusel kergejõustikus palliviskes III koha.
Lars Erik Raissar 11.b klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes 4x800m jooksus I koha,
Harjumaa
koolidevahelistel
võistlustel sisekergejõustikus
1000m jooksus I koha.
Jako Arikainen 11.b klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes 4x800m jooksus I koha.
Rando Leokin 11.a klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes 4x800m jooksus I koha.
Raido Leokin 11.a klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes 4x800m jooksus I koha.
Olari Tõnison 10.b klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel

võistlustel staadioni teatejooksudes
4x100m jooksus II
koha.
Mikk Kelement 10.b klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes
4x100m jooksus II
koha.
Markus Matteus 11.b klassist,
õpetaja Irja Põlluveer - saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel staadioni teatejooksudes
4x100m jooksus II
koha.
Marita Tilk 8.d klassist, õpetaja Tiia Tamsalu - saavutas Harjumaa koolidevahelistel võistlustel staadioni teatejooksudes
4x800m jooksus III koha, Harjumaa koolidevahelistel võistlustel sisekergejõustikus 60m
jooksus II koha.
Hanna-Mai Mändmaa 8.d
klassist, õpetaja Tiia Tamsalu
- saavutas Harjumaa koolidevahelistel võistlustel staadioni
teatejooksudes 10x60m jooksus ja 4x800m jooksus III
koha.
Keith-Cärol Küttim 7.b klassist, õpetaja Tiia Tamsalu saavutas Harjumaa koolidevahelistel
võistlustel
sisekergejõustikus 60 m jooksus III koha.
10.- 12. klassi noormehed võitsid Harjumaa 2009.a. koolide-

vahelistel
meistrivõistlustel
jalgpallis I koha, võistkonda
esindab Joel Metsson 12.a
klassist.
7.-9. klassi tüdrukud võitsid
Harjumaa
koolidevahelistel
meistrivõistlustel võrkpallis
I koha, võistkonda esindab Helina Sepp 9.a klassist.
10.- 12. klassi tüdrukud võitsid Harjumaa koolidevahelistel
meistrivõistlustel võrkpallis I
koha, võistkonda esindab Liis
Lillepuu 11.a klassisit, õpetaja
Virge Jaanre.
8.- 9. klassi poisid võitsid Harjumaa 2009.a. koolidevahelistel
meistrivõistlustel jalgpallis III
koha, võistkonda esindab Hardi Link 8.c klassist.

Huvitegevus ja projektid
Hollandi õpilasvahetust valmistasid ette ja viisid läbi õpetajad Marina Kopijetskaja ja
Marion Miilen.
Aasta abiturientideks osutusid
Kertu Paalaroos 12.b klassist
ja Martin Põldvee 12.a klassist.
Aasta populaarseimaks õpetajaks valiti Sandra Lillemaa.
Liisa Nurmela, Monika Mäger
ja Laura Kask 10.a klassist
Noorte Parlamendis aktiivse tegutsemise eest.
Allikas: Keila Kool

Õhtu- ja kaugõppeosakonna põhikooli
ja gümnaasiumi lõpetamine

9.e klass
Siim Boitsov
Märt Hansen
Helena Mikiver
Andra Vagur
Kristo Västrik
Anette-Brigita Õunapuu

12.c klass
Kaisa Anion
Erit Ea
Virge Jõgisalu
Keidi Keidla
Margus Kõrm
Kristo Käver

Martin Mõtsar
Jürmo Piberman
Maiu Puhm
Virje Puupus
Liisi Pütsepp
Frida Ridbeck
Tuuli Riks
Kati Sepp
Jargo Song
Mari-Liis Tammik
Triin Toompuu
Tiina Urvik
Tanel Vask
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Keila Kooli 12a klass

Keila Kooli 12b klass

keila kooli ja ühisgümnaasiumi lõpetajad

12. a klass

12.b klass

12. klass

Aarne, Martin
Astover, Marek
Kaljuste, Helen
Kena, Kalev
Kivimäe, Kalev
Klement, Anders
Klement, Krister
Korjus, Martin
Kraun, Madis
Kula, Chris-Steven
Lass, Alor
Metsson, Joel
Mättas, Sander
Narits, Sigrid
Niine, Ragnar
Pello, Marek
Perens, Geron
Pihlak, Olari
Pikkas, Rauno
Poogen, Rene
Põldvee, Martin
Raukas, Silver
Reimann, Reelika
Soorsk, Rita
Tikka, Karla
Uustalu, Loreen
Vaisma, Kätlin
Veiberg, Tanel

Eerma, Merilin
Einard,Maarja
Hinnosaar, Jaana
Israel, Ester
Jegers, Janno
Kaisla, Kaili
Karpov, Elis
Laanemets, Siiri
Leht, Rasmus
Lepiksaar, Ago
Lilienthal, Kati
Mäger, Maris
Neeme, Kadri
Ojapõld, Kaire
Ovsjannikov, Jane
Paalaroos, Kertu
Ploom, Agnes
Reimann, Lisett
Reinla, Siim
Roosimaa, Kerli
Rõõmussaar, Rene
Rändur, Kerttu
Salumaa, Magnus
Sokolova, Maia
Vipper, Eva

Babahin, Aleksander
Baranov, Dmitri
Bulatkina, Anastasija
Dodatko, Karina
Gortšak, Aleksandr
Grigorjev, German
Kalašnikov, Aleksandr
Kisseljova, Jekaterina
Kivikin, Ksenija
Kostrov, Vladislav
Kuznetsov, Pavel
Larejeva, Aljona
Morozov, Vladimir
Pšelutski, Eduard
Rannala, Svetlana
Romanenko, Olga
Suska, Denis

Keila Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedalistid

Foto: märt lillesiim

tublimad lõpetajad
Keila Kool
Vaisma, Kätlin
Kaisla, Kaili
Sokolova, Maia
Eerma, Merilin
Laanemets, Siiri
Neeme, Kadri
Aarne, Martin
Kaljuste, Helen
Pello, Marek
Einard, Maarja
Hinnosaar, Jaana
Israel, Ester
Mäger, Maris
Salumaa, Magnus

kuldmedal
kuldmedal
kuldmedal
hõbemedal
hõbemedal
hõbemedal
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”

Keila Ühisgümnaasium
Romanenko, Olga
hõbemedal
Baranov, Dmitri
“4 ja 5”
Gortšak, Aleksandr
“4 ja 5”
Kostrov, Vladislav
“4 ja 5”
Morozov, Vladimir
“4 ja 5”

Keila Ühisgümnaasiumi lõpetajad koos õpetajaga

Foto:erakogu

väljaspool keila linna lõpetanud
Kullerkann, Liis
Tikerpe, Tauri
Annus,Tiia
Arrak, Mihkel
Promet, Kristina
Kärber, Angelika
Läänesaar, Kristel
Muuga, Erkki
Onemar, Tiina
Mägi, Käti
Sepping, Kati
Klimova, Nadežda
Kraun, Merilin
Savisaar, Ivi
Tammik, Hannes
Roosipuu, Kristjan

kuldmedal
kuldmedal
kuldmedal
kuldmedal
kuldmedal
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
kuldmedal
hõbemedal
hõbemedal
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”
“4 ja 5”

Audentese Spordigümnaasium
Audentese Spordigümn. Otepää ﬁliaal
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Saue Gümnaasium
Tallinna Prantsuse Lütseum
Tallinna 32. Keskkool
Tallinna Humanitaargümnaasium
Jakob Westholmi Gümnaasium
Jakob Westholmi Gümnaasium
Hugo Treffneri Gümnaasium
Tallinna Tehnikagümnaasium
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HARIDUS

Põhikooli lõpetajad 2010

Keila Kooli 9a klass ja õpetaja Heli Israel

Foto:kadi kroon

Keila Kooli 9b klass ja õpetajad Urve Paltser ja Helge Üprus

Foto:kadi kroon

Keila Kooli 9c klass ja õpetajad Maia Bašarenko

Foto:kadi kroon

Keila Kooli 9d klass ja klassijuhataja Virge Jaanre

Foto: kadi kroon

keila ühisgümnaasiumi põhikooli lõpetajad

keila kooli põhikooli osa lõpetajad

9.a klass

9.b klass

9.c klass

9.d klass

Anari, Roger
Haljasoks, Henri Oliver
Kitt, Juhan
Kuldjärv, Imre
Laadoga, Martin
Lebert, Anneli
Loit, Liisa
Matteus, Nele
Murdla, Marie
Orusalu, Marianne Kristiina
Roogna, Rimo Rastus
Roosenberg, Arti
Rätsep, Steven
Saar, Katre
Samedova, Anneli
Sepp, Helina
Sula, Daniel
Tamm, Helina
Tanner, Kristiina
Tohvrel, Birgit
Tribunskaja, Jelizaveta
Trisberg, Tanel
Vaikla, Kirsti
Vaikla, Kristjan
Viitas, Kevin

Ausmeel, Elisa
Eensoo, Marleen
Idarand, Helena
Jänes, Angeelika
Kais, Kerli
Kelo, Toomas
Latt, Merlyn
Leotoots, Merily
Lindus, Ketli
Maurer, Sandra
Muuga, Egert
Niinberg, Ranek-Rainet
Niinemäe, Hans
Raud, Kätlin
Senetskaja, Anastasia
Suldenko, Margarita
Tammearu, Riho
Teede, Andre
Vahar, Grete
Vaher, Karoliina
Äkke, Hanna-Grete

Borissov, Enelin
Halop, Kristiina
Hunt, Kristel
Kõrs, Tarmo
Künnapas, Kersti
Laipaik, Karel
Link, Henri
Mesbach, Karl-Andrus
Metsaalt, Karl Sander
Mühlberg, Mirell
Noodapera, Egert
Orlova, Annely
Rand, Reiko
Reimann, Mattias
Reintak, Desiree
Sofronova, Jaanika
Teltvei, Martin
Teltvei, Merlin
Toomsalu, Magnus-Eric
Turanina, Jelizaveta
Vahtra, Kleiri
Veide, Regor
Ööbik, Kaidi

Aren, Madis
Iljašenko, Juhan
Kivistik, Kaarel
Korjus, Silver
Niitsoo, Marko
Noormäe, Reino Raik
Nuut, Karin
Palo, Taavi
Urgas, Jüri
Vau, Sten

Keila Ühisgümnaasiumi 9. klass

9. klass
Asaulko, Olga
Degterjov, Boris
Denissova, Vladislava
Fjodorov, Roman
Jakuševitš, Villem
Jantselovski, Jaan
Khumonen, Anna-Mariya
Kruglikov, Anton
Martov, Edgar
Potjomkina, Maria
Prihodko, Konstantin
Prohhorov, Dmitri

Rannala, Vladislav
Seredova, Aljona
Vlassov, Konstantin
9. aastat õppis ainult viitele
Maria Potjomkina. Sooritas suurepäraselt ka kõik
põhikooli lõpueksamid.
Neljad ja viied on tunnistusel järgmistel õpilastel: Olga
Asaulko, Roman Fjodorov,
Anna-Mariya Khumonen.

Foto: erakogu
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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 – 22. august
Harjumaa muuseum
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni.-5.september
Harjumaa muuseum

teater
“AVAMEELSELT ABIELUST” NALJA- JA LAULUKAVA
20.juuli kell 19.00

Piletid müügil Piletilevi müügipunktides ja Keila kultuurikeskuses.
Alla 14-aastastele keelatud.
Keila lauluväljak

kontsert
“SUNFEST” - MUUSIKAFESTIVAL
18.juuli kell 18.00
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides
Keila lauluväljak
BONZO, RIHO SIBUL JA
PÄSS - LAHKED LAULUD
18.juuli kell 20.00
Pilet Piletilevis ja Piletimaailma
punktides üle-Eesti.
EELK Keila Miikaeli kirik
ROHEROCK 2010
4.september
Perepäev laada, liikumise ja
muusikaga
Keila lauluväljak

www.roherock.ee

kogudus

Keila Lions klubi jääb mäletama
kauaaegset aktiivset klubiliiget

Avaldame kaastunnet
Andrus Loogile isa

Jaak
Andresson’i

Olaf Loogi
surma puhul.

4.10.1951.- 20.06.2010

5.pühapäev pärast nelipüha
Augsburgi usutunnistuse 480.
aastapäeva jumalateenistus
armulauaga.
Jutlustab õp mag Vallo Ehasalu
27.juuni kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Avaldame ootamatu lahkumise
puhul kaastunnet
pereliikmetele

Keila Linnavolikogu
Keila Linnavalitsus
Keila Hariduse Sihtasutus
SA Keila Leht

7

Auli Ottis

12.07.1955 – 18.06.2010
Mälestavad Meeli, Rain ja
Mehis peredega

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Võtan üürile pikaks ajaks
heas korras 1-2 toalise korteri
Keilas. Tel. 53040239
Müüa 1-toaline remonditud
korter Haapsalus. Turg, ujula,

kaubanduskeskus lähedal. Otse
omanikult. Tel. 55531258.
Üürile anda pikemaks ajaks
1-toaline korter.Tel: 5087211.

ost/müük
Ostan
kasutatud,
kuid
korraliku pianiino Riga. Tel.
5258602.

toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Puksiir- ja veoteenus 24 h.
Tel. 55555374, Mehis.

Müüa saetud ja lõhutud

31.juulil Keila poolmaraton.
Septembris rulluisutamine ja
rullsuusatamine.
www.spordiklubivask.weebly.com

Pensionäride Ühenduse liikmetele.
Ekskursioon Saaremaale toimub 14. ja 15. juulil. Väljasõit kell 6.30
kirikuplatsilt. Tasumine 7.juulil Keila Kultuurikeskuses kell 12.00-15-00.
Maksumus 670.- EEK.
18.juulil ja 25.juulil toimub väljasõit Alatskivile etendusele “Vihurimäe”.
Väljumine kell 7.50 kirikuplatsilt. Tasumata sõidukulud on võimalik
maksta 7.juulil Keila Kultuurikeskuses kell 12.00-15.00.
Ääsmäel toimub 7.augustil Harjumaa pensionäride päev. Esineb Toomas
Anni. Väljasõit kell 11.00 kiriku platsilt. Sõit tasuta.
Keila PÜ juhatus
Keila Miikaeli kogudus kutsub

Väljasõit Võrru laupäeval
26.juunil kell 7.30 Keila
jaama parklast.
Memento

KULDLEERI

neid, kes said Keilas leeriõnnistuse 1960. aastal.
Viiekümne aasta taguse leeripäeva mälestusjumalateenistus toimub Keila kirikus 1. augustil algusega kell 11.00.
Palume teatada oma osavõtusoovist koguduse kantseleisse (telefon 604 4808, e-aadress: marek.roots@eelk.ee).
Kantselei avatud T, K, R 11.00-14.00 ja K 17.00-19.00.
Kuldleeripühale võivad tulla ka need, keda õnnistati enne 1960. aastat, kuid kes pole saanud varem kuldleeri jumalateenistusest osa võtta. Rõõmsa kohtumiseni!

KALMISTUPÜHAD
2010
1. augustil kell 14.00
Ohtu kalmistul

Täiendav info: 604 4808 või 51931501
(õp M. Roots)
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Kui loodus ise tuleb appi...
MEEMAITSEGA TERVIS

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

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

Sektsioon CAVA
superhinnaga

4200.-

3200.-

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

Paldiski
Gümnaasium
ootab 10.klassi
uusi õpilasi.
Täiendav info:
6741 389/
58 188 082

Tänapäeval teadlased, praktikud, arstid ja
bioloogid andsid meile mitmekülgse teadmise
sellest, kui rikkalik looduslik apteek sisaldub
mesipuus ja tervislikes taimedes. Tulemusena loodi Promed palsam, mis säilitab tervist,
jõud ja ilu. Tänaseks on palsami positiivset
toimet enda peal katsetanud tuhanded inimesed Ukrainas, Venemaal, Moldova Vabariigis,
Kasahstanis, Rumeenias, Lätis, Leedus, Poolas ja viimasel ajal ka Eestis.
Meekompositsioon Promed koosneb ainult
looduslikest ainetest: mesi, mesilasvaha,
seedri-, kõrvitsaseemne- ja astelpajuõli,
taruvaik ning muud komponendid, mis ühte
palsamisse kokku kogutuna moodustavad
mitmetoimelise organismi tugevdamisele suunatud preparaadi. Tänaseks on hästi uuritud
Promed palsami keemiline struktuur ning kõikide koostisosade aktiivsus. Nende komponentide ja nende baasil loodud preparaatide
jõud on juba ammust
ajast tuntud.
Promed palsami koostisained omavad tervislikke omadusi, mis
avaldavad soodsat
mõju
vererõhule,
tõstavad kapillaarsete veresoonte
seinade elastsust
ja
tugevdavad
südametegevust.
Hindamatu on palsami koostisosade toime tugi- ja
liikumiselunditele.
Palsam soodustab

liigeste liikuvust ja seedetrakti tegevust, kõhunäärme sekretsioon aktiveerub. Hästi on
tuntud palsami koostisainete kasulik toime
immuunsüsteemile.
Igas meditsiini käsiraamatus leiate kasuliku
informatsiooni palsami komponentidest:
Mesi – Toode, mis sisaldab 70 erinevat ainet,
vitamiine, mikroelemente ja mineraalaineid.
See on vajalik vaimseks tegevuseks ning füüsilise töövõime jaoks. Mesi normaliseerib seedetrakti tegevust, soodustab toidu omastamist
ja ainevahetuse elavnemist. Tõstab immuunsust ja suurendab vastupanuvõimet külmetusele, koormusele, stressile ja ilmamuutustele.
Askorbiinhape ja karotiin suurendavad organismi kaitsevõimet. Meel on antimikroobsed
omadused. Palsam soodustab ajutegevust
ning aitab kaasa mälu paranemisele, aitab
unevaevuste korral, taastab juuste struktuuri
ja mõjub rahustavalt närvisüsteemile.
Palsamis sisalduvate looduslike õlidel on regeneratiivsed omadused. Õlid normaliseerivad rasvade, valkude ja kolesterooli ainevahetust ning toetavad eesnäärme normaalset
funktsioneerimist. Õlidele on iseloomulik toksilistest ainetest puhastamise toime.
Proopolise ja mesilasvaha ekstrakt sisaldab
kasulikke happeid, mis toetavad immuunsüsteemi. Mesilasvaha koostisained soodustavad
vereringet ja ainevahetust. Peale kõige muu
toimib palsam ka nahale kasulikult. Naistele
on raske soovitada paremat koorimismaski
ja kreemi üheaegselt: silub kortse, aitab silmaaluste kottide puhul, puhastab poore ning
taastab naha elastsuse ja niiskuse.
Nüüd on Teil unikaalne võimalus kasutada
loodusjõude enda ja enda lähedaste tervise
tugevdamiseks. Valikuid on meil kõigil palju,
kuid enne lõpliku otsuse tegemist, soovitame

proovida ka Promed palsamit, sest kõik kes
on seda teinud ei ole oma otsust kahetsenud.
Ootame rõõmuga telefoni ja posti teel kõiki
Teie küsimusi, arvamusi ning ettepanekuid.
Kvaliteetse klienditeeninduse arendamine on
üks meie prioriteetidest.
Tugevat tervist soovides,
Siiralt Teie meeskond OÜ Medicom-Alliance 2

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

Ainult 29. juunil Keilas
Keila Kultuurikeskus,
Keskväljak 12, kl 13-14
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-müügil kehtib pensionäridele ja
invaliididele soodushind 250 EEK.

Keila poolmaraton, rahvajooks ja kepikõnd
8 km, noortejooks ja lastejooks
31. juuli 2010. Kell 11.00

Start ja ﬁniš Keila Lauluväljakul.
Eelregistreerimine: skvask@hot.ee ja info
Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.com

