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Harjumaa
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Keila linn tegi koos naabervaldade esindajatega
omapoolsed ettepanekud
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teemaplaneeringusse.
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Keila ühisgümnaasiumi nähakse
tulevikus põhikoolina
jätkub lk 5

Oktoobris võeti linnavalitsuse istungil vastu
Keila ühisgümnaasiumi arengukava järgnevaks kolmeks aastaks. Arengukava järgi
nähakse tulevikus Keila ühisgümnaasiumi
põhikoolina.
Põhikooliks muutmise idee
käidi välja kahel põhjusel. Keila abilinnapea Eike Käsi: „Esiteks peab keskkooliosa 2013.
aastal minema suures osas üle
eestikeelsele õppele ja teiseks

sport

ei jätku õpilasi.“ Olulisimaks
põhjuseks ongi vähenenud
õpilaste arv - eelmisel õppeaastal oli gümnaasiumiastmes
46 õpilast, kellest vaid 39%
kohalikud. Aasta varem olid

numbrid pea samad, sel õppeaastal on õpilasi veel vähem:
34 õpilast statsionaarses õppes, nendest vaid 14 Keilast.
„Vähenenud õpilaste arvust
johtuvalt oleks mõistlikum pidada tugevat põhikooli, sellega
võimaldame õpilastele kohustusliku põhihariduse omandamise ja loome head eeldused
õpingute jätkamiseks“ selgitab
Eike Käsi.

Tervisekeskus
kutsub harrastajaid
võistlema
lk 6

Koolielu ümberkorraldamine toimub kolm aastat kestva
üleminekuperioodi
jooksul.
2013. aastal ei avata enam 10.
klassi ning haridusteed jätkavad 11. ja 12.klass. Viimane
12. klass lõpetab 2015.aastal.
Seega puudutab keskkooli kadumine esmalt praegu 7. klassis käivaid õpilasi, kes esimesena Keilas üldkeskharidust
omandada ei saaks.

vaba aeg

„Linn oleks võinud kooli
pidajana keskkooli osa juba
sellest õppeaastast sulgeda või
mitte avada 10.-t klassi, kuid
lapsevanemate vastuseisu tõttu otsustati üleminekuperioodi kasuks. Arengukava arutas
kool, hoolekogu, lapsevanemad
ning muid ettepanekuid ei tulnud. Kuna tagasiside puudus,
ollakse ilmselt sellise arenguga rahul,“ ütles Eike Käsi.

Bauhof ostab
Ehitusmarketi
Bauhof ja Ehitusmarketi
omanikfirma Harju KEK
kirjutasid alla kavatsuste
protokollile, mille kohaselt
Bauhof ostab Ehitusmarketi. Tehing, milleks on
vaja konkurentsiameti
luba, saab eeldatavalt
teoks kuu jooksul.

lk 5

Kihelkonnapäevad Harjumaa
Muuseumis
lk 6
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Mõtteid möödunud nädalast

Elu päästab vaid töökorras suitsuandur

Teisipäeval andis Evelin Ilves pidulikult kätte tunnustuskirjad imelistele vanavanematele, kelle valis välja Vanavanemate Fond. Imelise vanavanema tunnustuskirja
said ka Elvi-Aino ja Anton Leitmäe Keilast. 2. november
on ühtlasi minu vanaema sünnipäev, mul on õnn olla üks
neid inimesi, kes saavad oma vanavanematele ka nende
tublisti üle 80. aasta ulatuvatel sünnipäevadel isiklikult
õnne soovida. 2. november oli ka hingedepäev, mil ilmselt tavapäevast enam mõeldakse neile, kes meie seast
juba lahkunud, muuhulgas neile, tänu kellele me üldse
olemas oleme – vanavanematele, vanavanavanematele
ja veelgi kaugematele esivanematele. On ju nendest
sõltunud paljuski see, kes me täna oleme ja kus oleme.

Pärast suitsuanduri kohustuslikuks
muutumist 1. juulil
2009 võib ridamisi tuua näiteid üle
Eesti, kui selle lihtsa
seadme läbilõikav
heli on tulekahjust
õigeaegselt märku
andnud ja nii inimelusid päästnud.
sirje piirsoo

Teine teema, mis sel nädalal mõtlema pani, on
usaldus. Mingil põhjusel me kipume esimeses järjekorras umbusaldama. Umbusaldama endast vanemaid ja
endast nooremaid, endast pikemaid ja endast lühemaid,
endast rikkamaid ja endast vaesemaid, teisest linnast
pärit inimesi, teise nahavärviga inimesi ja teisest soost
inimesi. Eeldus, et kõik on pätid, vargad ja muidu kaabakad, ei vii edasi.

põhja-eesti päästekeskus

Samas ei ole harvad juhud, kui
põlengut kustutama kiirustanud päästjad leiavad eest üürgava suitsuanduri, mis rakendus tööle, kuna oli valesti
paigaldatud või hooldamata.
Kõige mustema stsenaariumi kohaselt jõuavad päästjad
kohale alles siis, kui maja on
suitsu täis ja leegid löövad aknast välja. Tules hukkub inimene ja hävib kodu. Pärast
kustutustööde lõppu leiavad
päästjad ruumidest kas paigal-

damata, vales kohas asuva,
tühja patareiga või muul põhjusel mittetöökorras suitsuandur.
Et must stsenaarium ei käivituks, on igaühe enda teha.
Kuigi seadus kohustab koju
muretsema vaid ühe suitsuanduri, on soovitav seade paigaldada ka muudesse eluruumidesse. Seade tuleb paigaldada
vastavalt juhendile.
Kuigi anduri kahepoolse
teibiga lakke kinnitamine võib
näida geniaalselt lihtsa ja käepärase lahendusena, tuleks andur kinnitada lakke ikkagi kruvidega. Et suitsuandur endale
ja naabritele tülikaks kaaslaseks ei muutuks, pole abimehe
koht köögis ega vannitoas, kus
veeaur alarmi käivitab, või
küttekoldele liiga lähedal.
Et olla kindel, kas suitsuandur on töökorras, võiks seda
korra nädalas või pärast pikemat kodust eemalviibimist
kontrollida, vajutades ja hoides all testnuppu. Nagu kõik
seadmed, vajab ka suitsuandur
mõned korrad aastas tolmust

puhastamist. Kui kodus on
valvesüsteem ja suitsuandurid
on süsteemi integreeritud, on
mõistlik kord aastas lasta seda
spetsialistil hooldada, et olla
kindel seadmete korrasolekus.
Kindlasti peaks aitama aga
ka lähedasi, kes ei pruugi ise-

seisvalt suitsuanduri kontrollimise ja hooldamisega hakkama
saada.
Nõu ja abi suitsuandurite
paigaldamise ja hoolduse kohta leiab veebilehelt www.suitsuandurid.ee ning jagab pääste
infotelefon 1524.

Juhtumid
Tühjas korteris kõrbes toit
Mustamäe korrusmaja elanik teatas naaberkorteris töötavast suitsuandurist. Kohale
saabunud päästjad sisenesid häiret andvasse korterisse akna kaudu, avastasid pliidil toidukõrbemise, likvideerisid ohu ja tuulutasid
ruumid. Inimesi korteris ei viibinud.Pliidile
valveta kõrbema jäetud toidu suits pani tööle suitsuanduri – suurem õnnetus tulekahju
näol jäi olemata.

Doris matteus
doris@keila.ee

Mustamäe korteritulekahjus sai kaks
inimest kannatada
Sõpruse puiestee korteri köögis puhkes tulekahju. Päästjate saabudes olid korteri teise
korruse aknast leegid väljas. Köögis põles
külmik, mikrolaineahi ja mööbel. Päästjad

tõid põlevast korterist välja kaks inimest, kelle kiirabi haiglasse viis, kustutasid tulekahju,
kontrollisid ülemisi kortereid ja ventileerisid
trepikoja. Päästetöödejuhi esialgsel hinnangul võis tuli alguse saada külmkapi mootorist.
Korteris puudus 1. juulist 2009 kohustuslik
suitsuandur.
Valvsad naabrid päästsid põlevast
korterist vanainimese
Harjumaal korterelamus puhkenud tulekahjust andis märku suitsuandur. Korteris põles
diivan ja põrand kolme ruutmeetri ulatuses.
Valvsad naabrid murdsid lahti ukse ja tõid
põlevast ruumist välja vanema meesterahva.
Naabrite poolt korterist välja aidatud mehe

viis kiirabi haiglasse. Tulekahjust andis märku nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur.
Suitsuandur päästis taas inimelud
Vanamõisa külas puhkenud elumaja tulekahjust pääses kolm inimest vigastusteta
tänu suitsuanduri töölerakendumisele. Päästemeeskondade sündmuskohale saabudes
põles kahekordne kivist eramaja (mõõtmetega 5 x 8 m) lahtise leegiga.
Majast päästeti üks inimene, kes viidi põletushaavadega haiglasse. Tulekustutustööde
käigus leiti hukkunud meesterahvas. Enne
päästemeeskondade saabumist pääses
hoonest välja kolm inimest, nende hulgas
üks laps, kelle äratas üles töölerakendunud
suitsuandur.

Nädal piltides

Foto: valdur vacht
Vanavanemate fondi poolt nimetati 2010.
aasta Imelisteks vanavanemateks ka Keila linnapea Tanel
Mõistuse poolt esitatud keilakad Elvi-Aino Leitmäe ja
Anton Leitmäe. Täna andis proua Evelin Ilves laureaatidele
Vanurite Eneseabi ja Nõustamise Ühingu ruumes aunimetuse üle.

Keila nädalaleht

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

Foto: valdur vacht

Ehitustööd Paldiski maanteel edenevad jõudsalt
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Foto: valdur vacht

Kolmapäevasel töömessil osales
paarsada töötut, kuid vaid kolm tööpakkujat.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Päevakorras:
Harjumaa kergliiklusteed

Bauhof plaanib osta
Ehitusmarketi

28. oktoobril toimus Harju Maavalitsuses kergliiklusteede teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalik arutelu ning planeeringu
lähteseisukohtade tutvustamine. Kuigi tegemist on
alles planeeringu algstaadiumiga, arutas Keila linn
naabervaldade esindajatega ning tegi juba omapoolsed ettepanekud. Teemaplaneeringusse pakuti juurde
Laagrist Kloogaranda paralleelselt raudteega kulgev
tee ning tee pikki Keila jõge Keilast Keila-Joani viiv tee.
Olemasolevad kergliiklusteed
ning matka- ja jalgratta rajad
Planeeritud kergliiklusteed
Üldplaneeringus kajastatud
planeeritud kergliiklusteed
Keila saadetud ettepanekud

uudis

Põnev Tagasi kooli nädal Lehola Lasteaed - Algkoolis
Seoses projektiga Tagasi kooli oli
võimalus ka väikese maakooli lastel
näha klassi ees
palju erinevaid õpetajaid.
maarika friedmann
LEHOLA LASTEAED-ALGKOOLI
KLASSIÕPETAJA

Rasket ja põnevat õpetajatööd
oli võimalus proovida nii lastevanematel, vilistlastel kui ka
kõigil teistel huvilistel, kel oli
lastele midagi põnevat õpetada
või rääkida. Külalisõpetajaid
polnud raske leida, sest mõned huvilised pöördusid juba
ise varakult sooviga tundi anda
tänu eelmise aasta meeldivale
kogemusele ja kaasasid juba ka
uusi huvilisi.
Kuidas aga leida teema, mis
huvitab 1.-6. klassi lapsi ja ka

KEILA
KOOL

veidi suuremaid? Kindlasti on
põnev kuulata ja ka rääkida
igapäevasest tööst koos mahlakate näidetega. Kes poleks
väikese poisina unistanud saada politseinikuks, et ,,pätte“
püüda. Tänapäeval lisandub
sinna loetellu järjest rohkem
ka tüdrukuid. Lehola kooli lastel oli võimalus tutvuda piirivalvuri raske ja põneva tööga
tänu piirivalvur Elne Tomsonile. Saadi teada, milline näeb
välja piirivalvuri tööpäev, mida
tähendab piiri valvamine, milline tehnika on nende kasutuses, kuidas kontrollitakse piiri
ületamist, kuidas teha kindlaks, kas dokument on ehtne
või võltsitud, kuidas on seotud
politseiniku ja piirivalvuri töö
jne. Saime teada, kus koolis
õpitakse piirivalvuriks, mida
seal õpetatakse ja milliseid
katseid peavad piirivalvurid
igal aastal läbima. Tunni lõpul
mõtles kindlasti nii mõnigi

huviline lisaks politseinikuks
saamisele ka piirivalvuri põnevale ametile.
3.-4. klassis andis põneva
loodusõpetuse tunni lapsevanem Raul Põdersalu, kes paelus huvilisi reaalsete katsetega,
kuidas saada vastuseid paljudele ,,miksidele“, mis selles
eas tekivad. Kõike, mida saab
ise proovida ja näha-katsuda,
on hoopis lihtsam mõista ja

meelde jätta. Selles tunnis oli
võimalus saada vastus näiteks
küsimustele: miks saab Surnumeres vee peal lesida, kuidas
ja miks rosinad mullivees tantsivad, milline näeb välja Kuu
pind ja kuidas tekivad kraatrid,
kuidas liigub heli ja mis mõjutab tema tugevust jne. Sellistele miksidele vastuste leidmisel
kaob 45 minutit linnulennul
ja paeluvat arutelu jätkub veel

vahetundi ja kindlasti ka õhtuks koju.
Huvitav on õpilaste ees
seista vilistlasel, kes on selles
koolis klassi ees palju kordi
vastanud, nüüd aga on võimalus olla seal hoopis vastupidises rollis, andes edasi
õpitud teadmisi ja kogemusi.
Looduskaitse teemadel vestles
4.-6. klassiga vilistlane Kristi
Schumann. Põnevaid teadmisi
loodusest said 4.-6. kl. lapsed
Jaak Jaaku juhendamisel mikroskoobiga uurides. Õpetaja
Agnes Kitt suutis aga paljudele
raskena tunduva matemaatika
tunni muuta lauldes lõbusaks.
Aitäh kõigile tublidele külalisõpetajatele, kes muutsid
ühe koolinädala haaravaks ja
põnevaks nii õpilastele kui ka
õpetajatele. Samas andsid need
kohtumised meeldiva kogemuse ka tunniandjatele, mida kinnitavad südamlikud tänusõnad
kooli külalisraamatus

Oskusainete õppetool

Muusika-, kunsti- ja
tööõpetuse
õpetajate
tegemistest ja
plaanidest räägime
oskusainete õppetooli juhi Anneli
Teimanniga.
ELO EESMÄE, priit oks
KEILA KOOL

Millised valdkonnad ja ained
õppetooli kuuluvad?
Oskusainete õppetooli kuuluvad muusika, kunsti, käsitöö
ja kodunduse ning tööõpetuse
õpetajad, kokku on meid 10.
Muusikaõpetajaid on kõige
rohkem ja nende kuraatoriks
Kadi Härma. Nime poolest
oleme oskusainete õppetool,
kuid tegelikult võib meid nimetada ka loovainete õppetooliks. Õpetame loomingulisust

ja käelist tegevust arendavaid
aineid.
Millised inimesed õppetooli
kuuluvad?
Meie õppetoolis on väga vahvad inimesed. Kuigi vanuse
poolest oleme väga erinevad,
on staažikaid õpetajaid ja noori, kes alles esimesi aastaid
koolis töötavad, sujub meie
koostöö hästi ja viriseda me ei
armasta. Kõik õpetajad on oma
ala hästi tundvad ja positiivsed
inimesed.Tähtis on suhtuda
õpilastelsse hästi, neid innustada ja hinnata nende loovust
ja loomingut.
Kuidas õppetool töötab,
millised on selle ühised
tegevused?
Meie ühiseks töövormiks on
koosolekud. Kuna erinevatel
ainetel on erinev spetsiifika ja
probleemid, siis sageli on vaja

ka eraldi nõu pidada. Muusikaõpetus on koolis esimesest
klassist alates aineõpetajate
anda, kuid käsitööd, tööõpetust ja kunstiõpetust hakkavad
meie õpetooli õpetajad lastele
andma alates teisest kooliastmest, enne seda õpetavad neid
aineid klassiõpetajad.
Milline on õppetooli erinevate ainete ühine väljund?
Koolinoorte laulu- ja tantsupeo
aastad on meie õppetooli jaoks
olnud alati ühiste tegemiste
aastad. Poisid teevad tööõpetuse tundides pille, kunsti- ja käsitöötundides kavandame laulu
ja tantsupeolistele kostüüme ja
ehteid, koorilaulus saab selgeks
laulupeo repertuaar. Toimuvad
käsitöö- ja kunstinäitused ning
laulukonkursid.
Milliseid eluks vajalikke oskusi õpilased teie ainetundi-
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dest saavad?
Tööõpetuses, kodunduses ja
käsitöös omandatud praktilised oskused on väga olulised
iseseisvaks eluks ettevalmistamisel. Uues õppekavas pööratakse varasemaga võrreldes
suuremat tähelepanu kaasaegse tehnoloogia võimalustele ja
töö planeerimisele, poisid saavad süüa teha, tüdrukud aimu,
kuidas lambipirni vahetada või
naela seina lüüa. Püüame neid
erialasid, mis meid otseselt
puudutavad, õpilastele tutvustada ka karjääriõppe raames,
millised on võimalused edasiõppimiseks nii kutse- kui kõrgkoolides.
Milliseid uuendusi võib oodata uude koolimajja kolimisel?
Uude koolimajja loodame saada kaasaegse tehnikaga sisustatud ainekabinetid, ateljee sa-

vitöö jaoks ja võimaluse panna
üles kangasteljed ning õpetada
näiteks rahvusmustriga kangaste või kaltsuvaipade kudumist. Nii rahvuslik käsitöö kui
taaskasutus on praegu väga
väärtustatud. Ka kunsti- ja
muusikaklassid peaksid saama
väga hea sisustuse ja varustatud tööks vajalike õppevahenditega. Unistame, et õpetajatel oleks mõningates tundides
abiks ka õppemeister, kes aitab
vahendeid ettevalmistada ja
tööprotsessi kontrollida ning
pille ja masinaid kõpitseda.
Mida tahaksite öelda oma õppetooli iseloomustamiseks?
Püüame selles suunas, et meie
õppetooli tunnid oleksid õpilastele nagu pidupäev. Võibolla nad saavad veidi kergemalt
häid hindeid, kuid eduelamused ja rõõm tehtud tööst on
laste arengus olulised.

Bauhof ja Ehitusmarketi omanikfirma Harju KEK kirjutasid
alla kavatsuste protokollile,
mille kohaselt Bauhof ostab
Ehitusmarketi. Tehing, milleks on vaja konkurentsiameti
luba, saab eeldatavalt teoks
kuu jooksul. Peale liitumist
on Bauhofil üle Eesti kokku 12
kauplust.
„Ehitusmaterjalide jaemüügis on konsolideerumine möödapääsmatu,” selgitas Bauhof
Grupi juhatuse liige Mart
Vau. „Bauhof on hetkel Eestis
käibelt turuliider, Ehitusmarket jagab 5.-6. positsiooni.
Liitumise tulemusena suuri
koondamisi plaanis ei ole. Organisatsioonide ühendamine
toob kasu mõlemale poolele.
Näiteks Nõmme, Hiiu, Laagri,
Saue, Saku ja Keila kliendid
aga kindlasti võidavad – saavad parema kaubavaliku. Usume, et lisaks laiemale valikule
saame tõsta ka teeninduskvaliteeti.”
Ehitusmarketi juhatuse liige
Valdur Rannavete märkis, et
liitumine Bauhofiga on tänasel turul mõistlik otsus. „Kuigi
on selgeid märke ehitusturu
hoogustumisest, millele viitab
ka väljastatud pangalaenude
viimase pooleteist aasta mahu
rekord septembris, on suuremal ketil olulised eelised paremate tingimuste saamiseks
hankijatelt,” selgitas Valdur
Rannavete. “Kuna Bauhof on
Eestis juhtival positsioonil, võimaldab liitumine saavutada
ühiselt märkimisväärse arenguhüppe, millest võidavad eelkõige kliendid – nii Bauhofi kui
Ehitusmarketi omad. Tehingu
hinna otsustasime poolte kokkuleppel jätta konfidentsiaalseks.”
Bauhofil on täna 10 kauplust üle Eesti, Ehitusmarketil 2
kauplust –Laagris ja Keilas.

Riigikeele olümpiaad
Keila Ühisgümnaasiumis
20. oktoobril toimus Keila
Ühisgümnaasiumis järjekordne riigikeele olümpiaad. Osavõtjaid oli Paldiskist, Maardust, Kehrast ja Keilast, kokku
34 õpilast 10.-12. klassidest.
Tööd ei olnud kergete killast: tuli kirjutada kiri, arutlev
lühikirjand, tõlketöö, lünktekst, koostada reklaame, lühisõnumeid mobiilile, kujundada
teatrireklaame, kasutada õigeid grammatilisi vorme.
Meie gümnasistid esinesid
väga edukalt: 10. klassis esikohale tuli Agneta Arsenjeva
ning ka II koht jäi meie kooli,
selle saavutas Maria Potjomkina.
Ka 12. klassi õpilased olid
väga tublid: I koht – Jana Kanger, II koht – Jelizaveta Kurletova, III koht – Germans Ojala.
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Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsuse istung toimus
kolmapäeval, 20. oktoobril.
Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- välikapp-jaama, sidekanalisatsiooni ja 0,4 kV maakaabli ehitamiseks Eha tn 3
ja Raba tn 24a kinnistute
vahelisel
maa-alal, mida
taotles Elion Ettevõtted AS;
- Ehitajate tee 1 ja Pargi tn
30 kinnistutele ning Ehitajate tee maa-alale kergliiklustee ehitamiseks. Keila
Linnavalitsus taotles ehitusluba kergliiklustee ehitamiseks Ehitajate tee 1 kinnistult kuni Kruusa tänava
ja Ehitajate tee ristmikuni.
Kergliiklustee kulgeb valdavas osas Pargi tn 30 kinnistul paralleelselt Ehitajate
teega. Ehitusprojekti koostas Lemminkäinen Eesti
AS.
- majandushoone ja elamu
osaliseks lammutamiseks
Haapsalu mnt 50
asuval kinnistul;
- reoveepumplate
rekonstrueerimiseks
Oja tänava kinnistul, Pargi tn
40a kinnistul ja
krundil nr 93,
mis asub Pargi
40 a kõrval.

Linnavalitsus
väljastas
kasutusloa ehitise tehnosüsteemide
muutmisele
Keskväljak 17 asuval kinnistul. Kasutusloa sai Keila
Sotsiaalkeskuse
hoone
elektripaigaldis. Elektritööd
teostas Elektrimees OÜ.
Linnavalitsus
väljastas
kirjaliku nõusoleku korteriomandi Uus tn 1a - 7 tehnosüsteemide
muutmiseks.
Korteri omanik soovis nõusolekut amortiseerunud ahju
lammutamiseks ja uue ehitamiseks ja duširuumi ehitamiseks, laiendades sanitaarsõlme esiku arvelt ning
muutes seega vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Elektrilise soojaveeboileri paigaldamisega kaasneb korteri
elektripaigaldise muutmine.

10. novembril korraldab sihtasutus KredEx Keilas
korterelamute esindajatele teabepäeva, et tutvustada
rohelise investeerimis-skeemi

“Korterelamute rekonstrueerimise toetus”
tingimusi. Lisaks kõneldakse teabepäeval veel korterelamute
renoveerimislaenust, Kliima- ja Energiaagentuuri
toetusmeetmetest.
Teabepäev toimub Keila Linnavalitsuse
ruumides (Keskväljak 11) ajavahemikus
15.00 - 17.00. Osalemisest tuleb teatada
telefonil 6674100 või e-posti aadressile
kredex@kredex.ee.
Teabepäev on tasuta!

Securitas
securitas 1660
29.10 18.50 - Haapsalu mnt 8
invaliid pikali. Kutsutud kiirabi
ja politsei.
29.10 02.00 - Kiriku juures pingi peal mees magas, ei ärganud. Kutsutud kohale politsei.
30.10 09.30 - Algkooli taga
metallist prügikonteiner pikali.
Püsti tõstetud linnakodaniku
abiga.
30.10 0930 - Pargi tn mänguväljakul kiik puruks. Teavitatud
Varahooldust.
30.10 18.20 - Ühisgümnaasiumi
kõrval sissesõidukeelu märk pikali. Teavitatud Varahooldust.
30.10 18.40 - Ühisgümnaasiumi taga metsas (pargis) kaklus,
kohal umbes 15 inimest, kaklesid 2-3. Kaklus lõpetatud ning
kannatanud politseid kohale
ei soovinud. Raskeid vigastusi
polnud. Teavitatud olukorrast

politseipatrulle.
30.10 19.05 - Pargi tn mänguväljaku juures 4 isikut jõid õlut.
Palutud lahkuda, lahkusid.
30.10 21.00 - Selveri taga lasteaia aia juures tarvitasid alaealised tubakatooteid, autoga
juurde sõites jooksid minema,
ei õnnestunud kedagi tabada.
31.10 08.35 - Piiri tn 2 suur
prügikast ümber.
31.10 15.32 - Sõiduauto Žiguli
parkis Selveri taga ukse juures,
takistades liiklust.
02.11 08.08 - Keila Gümnaasiumi territooriumil sõitis ilma
loata sõiduk. Tehtud märkus ja
vabandati.
02.11 11.40 - Ülesõidu tn ründas bullterjer teist koera. Omanik šokis, koerale kutsutud
kiirabi ja omanik saadetud politseisse.
03.11 08.26 - Keila gümnaasiumi territooriumil liikus loata
sõiduk. Hoiatatud.
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Tutvume Keila ametnikega
Oma rollist linnas räägib ning üht tööpäeva kirjeldab
abilinnapea Eike Käsi.
Kuidas on abilinnapea
inimestele kasulik?
Minu vastutusala on nn pehme valdkond ehk haridus,
kultuur,
sotsiaalhoolekanne,
tervishoid, sport, noorsootöö,
huvitegevus, kodanikeühendused, tervisedendus, teadus.
Nendes valdkondades saan
linnakodanikele kasulik olla nii
info andmiseks, probleemide
lahendamiseks kui koostöö
tegemiseks. Minu tööst suure
osa moodustab suhtlemine allasutustega (neid on kokku 9) ja
koostöö selle nimel, et asutused töötaksi d ja osutaksid teenuseid parimal võimalikul moel. Olen pühendunud terviseliikuja ja
–edendaja ning püüan Keila kui terviselinna mainekujundusele
kaasa aidata läbi erinevate projektide ja ühenduste, saavutamaks seda, et Keila linnas elab terve ja aktiivseks kehaliseks
tegevuseks motiveeritud linnakodanik ning igale linlasele on
kättesaadav sobiv ja jõukohane liikumisvorm.
Minu tööpäev abilinnapeana 01.novembril 2010
8.20 – alustan tööpäeva nädalavahetusel saabunud elektronkirjade läbilugemisega ja vastamisega koos hommikukohviga
9.00-10.00 – töökoosolek valdkonna nõunike ja spetsialistiga (nädala tegemiste arutelu )
10.00-11.00 – tegelen volikogu määruse eelnõu ettevalmistamisega (peab jõudma selle nädala linnvalitsuse istungile)
11.00-12.15 – juhtkonna nõupidamine (valdkondade nädala
tegemised/ülesanded, s.h. istungi materjalid )
12.15-12.30 – väike lõunapaus
12.30- jätkan poolelijäänud kirjatööd, vahepeal tegelen allaasutuste juhtidega, kes toovad oma dokumente kooskõlastamiseks
13.00-13.45 – arutame LA Miki juhatajaga eelarvega seotud
probleeme, räägime Ülase maja ja Jaama maja olukorrast,
lepin homseks kokku kohtumise Varahoolduse esindajaga
Jaama majas
13.45- 14.00 – arutame ﬁnantsjuhiga järgmise aasta eelarve
haridusvaldkonna teemasid
14.00 – jätkan kirjatööd (uus volikogu määruse eelnõu, mille nõunik on ette valmistanud ), vastan saabunud e-kirjadele, saadan ise e-kirju, teen mõned vajalikud telefonikõned
15.00-16.35 – arutame koos huvi- ja sotsiaalnõunikuga volikogu määruse eelnõu, kuid lõplikku varianti veel selle tulemusena ei valmi, saame uuesti kokku töönädala lõpus
Vahepeal vastan telefonikõnele Haapsalu kohtumajast,
kohe ei saa infot anda, helistan homme tagasi.
16.35 – võtan oma posti/kirjad/dokumendid, vaatan läbi ja
kooskõlastan arved, käskkirjad
16.50 – väike õhtune kohvipaus
17.30 – uued paberid kooskõlastamiseks, räägin haridusspetsialistiga lepingutest, IT-spetsialistiga inventuuriks vajalikust nimekirjast
18.00 – 18.30 – tegelen oma igapäevatööga seotud ühiskondlike ettevõtmiste planeerimisega (Kiwanis klubi, ESTAhomme arutame Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise
seaduse eelnõu) ja nädala plaani korrigeerimisega
See on üsna tüüpiline esmaspäev minu töönädalas, teised päevad on palju vahelduvama tegevusega ja pakuvad
enam liikumist ja suhtlemist.

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus
Securitas
AS Keila Vesi avariitelefon
AS Eesti Energia
avariitelefon
OÜ Varahooldus
avariitelefon 24 h
Hädaabinumber
Politsei
Politseijaoskond
Perearstikeskus
Kultuurikeskus

6790700
1660
6780927
1343
6391420
112
110
6124591
6045771
6045045

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Будущее Кейлаской Общей гимназии
В октябре на заседании городского
правительства
была утверждена программа
развития Кейлаской Общей
гимназии, согласно которой
последний десятый класс будет открыт в 2012 году. Таким образом, последний
гимназический класс закончит школы в 2015 году. Школа будет преобразована в
основную школу. О причинах такого решения в этом
номере городской газеты
рассказывается
вице-мэр
Эйке Кяси. О возможных последствиях закрытия гимназической части расскажет
директор Кейлаской Общей
гимназии Оксана Йыэ. (стр
1,5)
Уездная олимпиада по
эстонскому языку
20 октября в Кейлаской Общей гимназии состоялась
ежегодная уездная олимпиада по эстонскому языку среди гимназических классов. В
олимпиаде приняло участие
34 ученика из Палдиски,
Кехра, Маарду и Кейла.
Можно отметить успешное
выступление учеников нашей школы. Среди учащихся
10-х классов нам досталось
два первых места: первое место – Агнета Арсеньева, второе место – Мария Потемкина. Но самый богатый
урожай призовых мест пришелся на долю учащихся 12
класса: все три первых места
достались гимназистам Кейлаской Общей гимназии (I
место – Яна Кангер, II место
– Елизавета Курлетова, III
место – Германс Ояла).
Олимпиадные работы составила учитель эстонского
языка Ингрид Фельс. Она же
была организатором проведения олимпиады в нашей
гимназии и подготовила
участников. (стр 3)
Поддержка фонда молодежных инициатив
Городской
Молодежный
центр получил поддержку
фонда молодежных инициатив, которая позволит привлечь к сотрудничеству еще
больше молодежи и разнообразить спектр предлагаемых центром услуг. В рамках
новой программы уже начал
работать кружок друзей природы. (стр 6)
Приглашение на курсы
27 ноября с 10.00 до 16.00 состоятся курсы на тему «Проектная деятельность: руководство проектом». А 4
декабря с 10.00 до 15.00 –

курсы «Организация и проведение мероприятий». Зарегистрироваться можно до
21 ноября по телефону
5221163 или по адресу электронной
почты
maret@
keilanoortekeskus.ee . Курсы
проводятся бесплатно. (стр
6)
Инфодень для жилых товариществ
10 ноября целевое учреждение «Кредекс» проводит инфодень для представителей
жилтовариществ. «Кредекс»
познакомит участников инфодня с новой инвестиционной схемой «Дотирование
реконструкции жилого многоквартирного дома». Инфодень состоится по адресу Кесквяльяк, 11 с 15.00 до 17.00.
Участие в инфодне бесплатно. Просьба зарегистрироваться по телефону 6674100.
(стр 4)
Предрождественская ярмарка
28 ноября уже в пятый раз в
городе состоится торжественное мероприятие по
случаю начала адвента. Помимо артистов, почты Деда
Мороза и конкурса на лучший рождественский пряник, планируется проведение ярмарки. В первую
очередь, к участию в ярмарке приглашаются продавцы,
предлагающие товары народных промыслов, что-либо
связанное с празднованием
рождества, а также продукты
питания местного производства. Продавцам участие в
ярмарке бесплатно, регистрация и дополнительная
информация по телефону
6045045. (стр 7)
Новая серия – командные соревнования
В нашем городе существуют
прекрасные
возможности
для занятия спортом. Это и
городской Оздоровительный
центр, и трассы здоровья. Во
время обсуждения возможных перспектив развития города в этом направлении, в
спортивных кругах возникла
идея о проведении в Кейла
серии командных соревнований, в которых смогли бы
участвовать и городские
спортивные клубы, и предприятия, и различные объединения. Рабочее название
новой серии соревнований
«Кейла Тиймспорт 2011».
Серия начинается турниром
по хоккею в зале, который
состоится 14-го ноября. Дополнительная информация
по адресу tervisekeskus@
keila.ee. (стр 6)
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Lühidalt

Keila ühisgümnaasiumi nähakse
tulevikus põhikoolina (algus lk 1)
Keila elanikest õpilasi on ühisgümnaasiumis
(koos mittestatsionaarse õppevormiga) alla
poole koguarvust. Suurem osa mujalt tulnud õpilastest on Keila vallast. Statsionaarses õppes on hetkel vallast lausa 60 last,
neist gümnaasiumiosas õpib 11.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Abilinnapea Eike Käsi sõnul
on kooli pidamine praegusel
kujul seotud paljuski ka Keila
valla soovidega: „Keila linnas
ei ole piisavalt lapsi, et venekeelset gümnaasiumi pidada.
Ühisgümnaasiumi teeninduspiirkond on täna Keila linn.“
Üks teoreetiline lahendusvariant võiks olla teeninduspiirkonna laiendamine valda,
mis tähendaks valla poolt ka
teatud kohustuste võtmist.
Keila valla haridusspetsialist
Milvi Brokko arvamuse järgi võiks teeninduspiirkonna
laiendamise ideed mõeldava
arutlusteemana käsitleda. Paraku ei suurendaks selle idee
elluviimine oluliselt õpilaste
arvu gümnaasiumiosas, sest
vene keelt emakeelena kõnelevate elanike arvu märgatavat
kasvu piirkonnas pole toimu-

nud, samuti on jätkuv tendents
omandada gümnaasiumiharidus eesti keeles.
Kui Keilas venekeelset keskharidust enam ei anta, jääb
Lääne - Harjumaal ainsaks
vene õppekeelega gümnaasiumiks Paldiski gümnaasium.
Eike Käsi sõnul ei ole kaks nii
lähestikku asuvat gümnaasiumi otstarbekas, eriti olukorras, kus ka Paldiskis on õpilaste arvuga probleeme: „Kui
tahame anda head haridust,
siis oleks mõistlik toimida selliselt, et Keilas tegutseks tugev
põhikool ja Paldiskis oleks võimalik omandada keskharidus
tugevas ja jätkusuutlikus gümnaasiumis.
Ühe lahendusena on võimalik ühisgümnaasium integreerida kokku Keila Kooliga, kus
õpilased saavutaksid nii hea
keeleoskustaseme, et üle minna eestikeelsele õppele. See on
aga kõik hetkel teoreetiline ja

foto: kadi kroon-laur

vajab läbirääkimisi.“
Ühisgümnaasiumi direktor
Oksana Jõe pakub võimalust
jätkata noortel õppimist mõnes Tallinna gümnaasiumis
või tekitada Keila Kooli venekeelsed klassid. „Ma ei välista
võimalust, et KÜG töötab välja kutseõppesuuna. Sellele on
Keilas nõudlus olemas.“
Oksana Jõe sõnul tuleb järgneva kahe aasta jooksul mõelda, mis saab noortest peale põhikooli lõpetamist. „Peamine
on, et noored peale põhikooli
lõpetamist oma haridusteed ei

katkesta. Sellises vanuses on
väga raske tööd leida ja kõikidel pole võimalust Tallinnasse
sõitma hakata.“
Üleminekuperioodiga kaasnevad kindlasti mitmed probleemid. Oksana Jõe sõnul tähendaks põhikoolina toimima
jäämine õpetajatele väiksemat
töökoormust, mistõttu peavad õpetajad lisatööd otsima.
“Sellega kahaneks ka õpetajate
professionaalne tase ja kokkuvõttes kannataks õpilaste riigieksamiteks ettevalmistamine,” selgitas Oksana Jõe.

Kommentaarid ja faktid
• Sel õppeaastal õpib ühisgümnaasiumi statsionaarses
õppes 199 õpilast, kellest Keila linna elanikke 106. Keskkooliastmes õpib 34 õpilast (10.sept 2010 seisuga), kellest
vaid 14 on Keila linna elanikud. Kui lisada juurde mittestatsionaarne õpe Keilas ja Harkus, on õpilaste koguarv 258,
kellest 112 on keilakad. See teeb 43% ehk alla poole.
• Keila ühisgümnaasium võimaldab õpet ja ka naabervaldade õpilastele, keda võetakse vastu vabadele kohtadele.
Koolis õpivad lapsed Harku, Keila, Vasalemma, Saue, Kernu
valdadest.
Keila Ühisgümnaasiumi õpetajad

Ühisgümnaasiumi	
  statsionaarne	
  õpe	
  keskkooliastmes
Õpilaste	
  arv
Neist	
  Keila	
  elanikke
10	
  klass
8
1
11	
  klass
8
5
12	
  klass
18
8
Kokku
34
14
Keila Vallavalitsus
Keila valla vene õppekeelega õpilased on
valinud peale üheksanda klassi lõpetamist
koolitee jätkamiseks kas Keila Ühisgümnaasiumi, Tallinna üldhariduskoolid ning vähesed Paldiski Vene Gümnaasiumi. Paldiski
linnaga oleme teinud koostööd ja küllap see
ka jätkub. Koostööd saame arendada aga
ainult Klooga piirkonna õpilastest lähtuvalt,
kuna siduvaks transpordivahendiks on elektriraudtee.
Karjakülas ja Keila – Joal elavad õpilased
valivad lähtuvalt logistilistest võimalustest
pigem Keila Ühisgümnaasiumi ja Tallinna
üldhariduskoolid. Sellel õppeaastal õpib Keila Ühisgümnaasiumi 10.–12. klassis üksteist
Keila valla õpilast, neist kaheteistkümnendat
klassi on lõpetamas 6 õppurit. Üheksandas
klassis on õppimas 3 õpilast.

Loodussõpradering
kutsub

Kommentaar

Ühisgümnaasiumi 7.klassi õpilased Sandra
ja Diana praeguse kava järgi keskharidust Keilas omandada ei saa. Mõlemad neiud kavatsevad haridusteed jätkata
mõnes pealinna koolis.

• Lisaks korraldab Keila Ühisgümnaasium üldhariduslikku
õpet Harku vanglas. Kuna leping Harku vanglas õppe korraldamiseks lõpeb 31.augustil 2011, siis vastne arengukava
kinnipeetavate õpet ei puuduta. Küll aga väheneb lepingu
lõppemisega õpilaste arv ühisgümnaasiumis.
• Eelmisel õppeaastal oli mujal venekeelse õppekeelega
koolides õppimast 18 Keila õpilast.

Keila Vallavalitsus on huvitatud sellest, et
meie õpilastel oleks võimalus saada heal tasemel keskharidus võimalikult kodu lähedal.

Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogu
esimees Olga Oksner
Minule kui lapsevanemale läheb väga korda
Keila Ühisgümnaasiumi tulevik, ma tahan,
et lapsed saavad hea hariduse kodu lähedal
oma emakeeles. Õppides emakeeles on võimalik aimu saada oma keele ja kultuuri sisust, tutvuda vene traditsioonide ja kommetega. Õppides vaid eesti keeles keskenduvad
paljud õpilased sõnade mõistmisele, aga
mitte teema sisule. Loomulikult olen nõus,
et riigi kodanikuna peavad lapsed valdama
eesti keelt.
Keila Ühisgümnaasiumi ootavad ees
muutused. Hiljuti vastu võetud Keila Ühis-

gümnaasiumi arengukavas 2010.-2013. aastaks on üheks punktiks gümnaasiumi ümberkujundamine põhikooliks alates 2013.a.
Minu arvates avaldasid sellele mõju mitmed
faktorid: lapsi jääb gümnaasiumiastmes
järjest vähemaks, raskusi tekitab gümnaasiumiõpetajate puudus, kes õpetavad nii
eesti kui vene keeles. Vastavalt Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele kuulub järgmisest
õppeaastast 60% õppeainetest gümnaasiumiastmes õpetamisele eesti keeles.
Ümberkujundamise põhjuseid on kindlasti rohkem ja see muutus on kahtlemata
raske kõigile, nii õpilastele, õpetajatele kui ka
lapsevanematele. Vaatamata sellele kavatsen mina oma lapse panna järgmisel sügisel
Keila Ühisgümnaasiumi esimesse klassi ja
loodan, et kooli õpetajad teevad kõik selleks,
et mu laps saaks hea hariduse.
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Keila ühisgümnaasiumi
direktor Oksana Jõe
Eriti teravalt kerkis antud küsimus üles möödunud kevadel.
Seoses õpilaste arvu vähenemisega kaalus LV otsust
mitte avada 10. klassi Keila
ühisgümnaasiumis.
Põhjused on selged: praegu õpivad
gümnaasiumiosas noored, kes
on sündinud 1993/94 ehk nn
esimesed „kroonilapsed“. Teame, et sündimus oli siis kõvasti
langenud.
Samuti on toimunud suured uuendused haridusvaldkonnas 2010. aasta esimesel
poolel - jaanuaris võeti vastu
uus õppekava ja juunis võeti
vastu uus Põhikooli ja gümnaasiumi seadus. Aastast 2013
peavad kõik vene gümnaasiumid üle minema eestikeelsele
õppele, mis tähendab, et 60%
õppetööst peab toimuma eesti
keeles. Kahjuks puudus 2007
.aastast Keila ühisgümnaasiumil arengukava ja selle vastuvõtmisega oktoobris 2010
oli kiire (septembris kontrollis
kooli riigi järelevalveamet,
mille positiivsete tulemustega
saab tutvuda kooli kodulehel
www.kyg.edu.ee ).
Selleks, et saavutada mingi
konkreetsus ja selgus kooli tulevikust, otsustasime koostöös
linnavalitsusega lisada arengukavasse plaani kooli ümberkujundamiseks põhikooliks
aastaks 2013. Otsust ei võetud
vastu kerge südamega. Siiski
avatakse 10. klass 2011. ja 2012.
aastal ja kindlasti saavad need
õpilased omandada üldkeskhariduse Keila ühisgümnaasiumis.
Erilist väärtust näen selles,
kui inimestel on valikuvõimalus. Arvan, et on hea, kui Keilas oleks ka teine õppeasutus
peale Keila kooli (siin võib
mõelda konkurentsile positiivses mõttes). Lapsevanemad
usaldavad oma lapsed meile.
Esimeses klassis on 16 õpilast
ja ettevalmistusklassis 17 last.
Hetkel on Keila ühisgümnaasiumis 260 õpilast, täis- või
osalisega koormusega töötab
32 pedagoogi. Kui räägime
kvaliteedist, siis meie lõpetajate riigieksamitulemus oli 55.42,
Keila Koolis 57.42. (Postimees,
31.10.2010) Loodan siiralt, et
peale 2013. aastat on kõikide
soovijatel võimalus omandada
Keilas keskharidus. Nii säilib
võimalus õppida süvitsi vene
keelt ja kultuuri.
Usun paremasse homsesse. Kahe aasta jooksul otsime
võimalusi leidmaks teisi arenguteid.

Keila Avatud Noortekeskuses
alustas tööd loodussõpradering, kuhu on oodatud kõik 2. –
4.klassi lapsed, kes tahavad loodusega lähemalt tutvust teha.
Ringis õpitakse tundma loodust
ja keskkonda. Toimuvad matkad,
väljasõidud, meisterdamised,
filmiõhtud, linnulauluhommikud, seiklusmängud. Räägitakse
taimedest, tervislikest eluviisidest, koduloomade eest hoolitsemisest, elust veekogudes,
taaskasutusest ja paljust muust
huvitavast.
Ring toimub teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 13.30-15.00. Juhendaja: Evelin Laanest. Ringis
osalemine on kõigile tasuta.
Registreerimine ja täpsem info:
knk@keila.ee, 6099089.

Oodatakse maakonna
teenetemärgi kandidaate
Harju Maavalitsus ootab Harju
maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt
juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt ettepanekuid
maakonna teenetemärgi kandidaatideks 25. novembriks 2010.
Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi
taotlusi on õigus esitada kõigil
Harju maakonnas asuvatel kohalike omavalitsuse üksustel,
avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel
isikutel ning füüsilistel isikutel.
Hiljemalt 25. novembriks
2010 oodatakse taotlusi Harju
maakonna teenetemärgi andmiseks.
Teenetemärgi statuut ja taotluse plank on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil
http://www.harju.ee/index.
php?id=13786 .
Teenetemärgid annab Harju
maavanem üle 30. detsembril
toimuval traditsioonilisel aastalõpuvastuvõtul Rahvusooperis
“Estonia”.

Võistlused Keilas
järgmisel aastal
Võistlusi korraldav SK Vask kuulutas välja järgmise aasta Keila
Pikamaasarja ja Keila Suusapäevade kavad .
Esialgsete plaanide kohaselt
on Keila Pikamaasarja 2011 kava
järgmine: suusatamine 5. jaanuaril, ujumiskolmapäevakud
- aprillis, mägijalgratta võistlus 11. juuni, poolmaraton - 30. juulil
ning rulluisutamine – augustis.
Võistlused toimuvad Keila terviseradadel ja terviskeskuses.
Keila Suusapäevade raames
toimuvad: Keila uusaastavõistlus 2.jaanuaril, Keila Suusasõit
15.jaanuaril, Keila Õhtuvõistlus 16.veebruaril, Keila Sprint
5.märtsil, Keila Lahtised MV
6.märtsil ja ET-Bike Kevadvõistlus 12.märtsil.
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Muuseum
Kihelkonna päevad Harjumaa
muuseumis
Sugupuude näituse raames
leiavad muuseumis aset
Harju-Madise, Nissi, Hageri
ja Keila kihelkonda tutvustavad teemapäevad, mis
keskenduvad iga konkreetse kihelkonna ajaloolisele
kujunemisele, kultuuriloole
ning genealoogiale. Päeva
teises osas praktilised näpunäited suguvõsauurimiseks.

Taavi Ross ja abilised

FOTO: erakogu

vaba aeg

Taavi Ross unistab Skandinaavia
meistritiitlist
Noor keilakas Taavi Ross näitas tänavustel motoringraja Eesti meistrivõistlustel
häid tulemusi. Vaid neli aastat tõsisemalt
treeninud noormees lõpetas hooaja hõbemedaliga.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

hetult enne hooaja lõppu aga
kukkusin ja olin sunnitud kaks
viimast Skandinaavia etapi sõitu vahele jätma.
Eesti
meistrivõistlustel
oli mul enne viimast etappi
veel võimalik meistriks tulla.
Võitsin mõlemad oma klassi
sõidud kiirete soomlaste ees,
kellega oli terve hooaeg vägikaigast veetud. Viimasel päeval otsustasin ka Superstock

ilma jõudmine on põhimõtteliselt võimatu. Ma ei ole enda
jaoks utoopilisi sihte seadnud.
Salamisi unistan Skandinaavia
meistritiitlist. See annaks võimaluse osaleda ka EM etapil,
kuna neli esimest kohta Skandinaavias saavad selle au osaliseks. Selleks tuleb aga veel
väga palju tööd ja trenni taha.

Motoringrajasõidus, kus Taavi
Mida motoharrastus nõuab?
osaleb, võisteldakse bike-tüüKui sõita niisama hobikorras,
pi mootorratastega asfaltringsiis tehnika nii oluline ei ole.
rajal. Eestis on hetkel ala veidi
Oma lõbuks saab ka vana ratmadalseisus, kuna peale Pärnu
taga sõita ja harjutada. Kui aga
Audru ringraja pole kohti, kus
võistlustel osaleda ja tõsiselt
kihutada. Vanemad inimesed
võtta, on vajalik uus võistlusmäletavad aga kindlasti aegu,
tetehnika hooldusauto, memil Kalevi Suursõidud Pirita
haanikud jne jne. Asi
-Kose Kloostrimetsa
nõuab palju pühenduringrajal meelitasid
“Salamisi unistan
mist, trenni tegemist
kokku kümneid tuSkandinaavia meistritiitlist,
ja aega. See suvi saime
handeid pealtvaataperega kodus olla vaid
jaid ja fänne.
mis annaks võimaluse
neli
nädalavahetust.
Eesti
Meistriosaleda ka EM etapil.
Kui tahad kiireks saada,
võistlused koosneSelleks tuleb aga veel väga
pead koguma võistlusvad kuuest etapist.
kilomeetreid ja sõitma
Kuna võistluspaiku,
palju tööd ja trenni taha.”
võimalikult paljudel erinagu mainitud, on
Eestis vaid üks, toimuvad osad 600 klassis jõudu proovida. nevatel ringradadel.
Motospordiga käsikäes käietapid koos Soome meistri- Seal aga kukkusin, murdsin
võistlustega. Meie sõitjatele randme ja viimasel etapil sõita vad paraku ka üsna suured
lisaks on alati võistlejaid ka ei saanud. Seega tuli leppida kulud. Õnneks on mind ümbritsenud inimesed, kellel on
Lätist, Soomest, Venemaalt ja teise kohaga.
olnud usku minu tegemistesse
Leedust. Lisaks osales Taavi
eelmisel aastal esimest korda Kuidas ringrajasõidu juurde ja püüdlustesse. Tahaksin siinkohal tänada südamest toetuse
ka Skandinaavia Open meist- jõudsid?
rivõistluste sarjas, tänu millele 2006. aastal toimus Keilas eest Andres Allikmäed ja AS
sai võistlemas käia Norra ja tsiklimeeste üritus nimega Harju Elektrit, Peep Pollerit ja
Rootsi ringradadel.
Motomüristus 2006, mille raa- OÜ Elektrimeest, Madis Enomes korraldati nn. järelkasvu kit, Rein Siimu ja AS Keva,
Kuidas möödunud hooaeg võidusõit. Keila gümnaasiu- Rain Innot ja Motodepood,
läks?
mi staadioniringile oli juurde Külli Laugesaart, Anryo RaaSel aastal hakkas tehtud töö tehtud paar šikaani ja asi nägi mat ja Baltic Scandinavian Lija vaev lõpuks vilja kandma. peaaegu väikse ringraja moodi nesi, Rossi Sepaäri, OÜ BenAreng võtab alati aega. Selli- välja. Sealt sain esimese võist- net Puitu, Värvi Grupp OÜ
seid mehi, kes tulevad ja kohe- luskogemuse oma mopeediga. ning isa Peterit, onu Priitu ja
selt häid tulemusi saavutavad, Kokkuvõttes saavutasin teise perekonda. Ilma nende heade
eriti ei ole. Eelmine aasta oli koha. Pärast seda tekkis tõsi- inimeste ja firmade toetuseta
palju ebaõnne, kuid saadud sem huvi motoringrajasõidu poleks ma sellel hooajal oma
kogemused aitasid paremini vastu. Muidugi on selles süüdi salaunistusele lähemale jõudsõita ja hooaja lõpus hakkasid ka minu perekond – suguvõsas nud.
Lisaks Taavile hoiab suguka head tulemused tulema.
on paljud tegelenud väga eduvõsa motospordi lippu kõrgel
Viimasel osaletud etapil kalt mootorispordiga.
ka Taavi vend Mihkel, kes täSkandinaavias olin ajasõidus
navu tuli 125cm3 masinaklasneljas, kuid stardijärgne se- Kuhu sa jõuda soovid?
gadus esimeses kurvis nurjas Kuna mul on vanust 19 aastat, si Eesti meistrivõistlustel kolpoodiumikoha plaanid. Va- siis Eestist suurde motomaa- mandaks.

6. novembril kell 11.00 –
HARJU - MADISE
KIHELKOND
1) Liivi Aarma (TÜ ja EGeS)
„Harju-Madise kirik, kogudus ja kihelkond aegade
voolus“
2) Raivo Maine (EGeS) „Ajalooline Harju-Madise kihelkond ja suguvõsauurimine“
3) Karl von Ramm (Padise
mõis) „Rammide suguvõsa
Padise mõisas“ (“Ramm´s
family in Padise manor”).
Ettekanne tuleb esitamisele eesti keeles.
4) Helve Roosaar ja Kaire Veeroja-Vannaasseme
(Harju-Madise Koduloo- ja
Suguvõsauurijate
Selts)
„Vasalemma ajalugu ja suguvõsad“
5) Anne Sokko (Keila raamatukogu,
Wellbachide
suguvõsa liige) „Üks Harju-Madise suguvõsa – Wellbachid“
Kihelkonnapäevad toimuvad Harjumaa Muuseumis
(Keila, Linnuse 9) 6. ja 20.
novembril, 4. detsembril
ning 15. jaanuaril algusega
kell 11.00.
Lisainfo kodulehel www.
muuseum.harju.ee

foto:sxc.hu
Kavas on võistelda korvpallis, ujumises,
jõutõstmises, reesõidus, võrkpallis, lauatennises, jalgpallis
discgolfis ja rattasõidus.

sport

Liitu Keila uue
võistkondliku sarjaga!
river tomera,
priit idarand

KEILA TERVISEKESKUS / SK VASK

Keilas on Tervisekeskuse ja
Terviseradade näol olemas
suurepärased
spordibaasid,
kus regulaarselt toimuvad erinevad võistlused.
Arutades Keila aktiivsete
spordiinimestega tekkis mõte,
et Keilas on puudu meeskondlikust võistlussarjast, ning
tekkis plaan ellu kutsuda ettevõtetele, klubidele, ühendustele mõeldud aastaringne
meeleolukas harrastajatasemel
võistlussari, mille esialgseks
nimeks on Keila Tiimsport
2011. Korraldajateks Keila Tervisekeskus, SK Vask ja teised
Keila spordiklubid.
Sari alustab 14. novembril
Keila Tervisekeskuses toimuva
saalihokiturniiriga, kus mängitakse lihtsustatud reeglite järgi ja ilma väravavahita.
Edasi on kavas kuni juunikuuni võistelda korvpallis,

ujumises, jõutõstmises, suusatamises, reesõidus, võrkpallis, lauatennises, jalgpallis,
discgolfis ja rattasõidus. Pallimängud toimuvad miniturniirina, välialad aga kas iseseisva
võistlusena või osana samas
toimuvast individuaalvõistlusest.
Iga osavõistluse eest saab
osaleja võistkond osavõistluse
punkte ning hooaja lõppedes
selgub kõige sportlikum Keila
ettevõte või võistkond.
Osaleda võivad ettevõtted,
ühisvõistkonnad väikefirmadest, klubide või ühenduste
esindused, aga ka kooliõpilaste võistkonnad (vanusepiir 16
a.). Täpsem sarja juhend ja
esimese osavõistluse juhend
on üleval veebilehel www.keilasport.ee.
Kui arvad, et soovid registreerida oma võistkonna või
soovid täiendavat infot, siis
saada meil tervisekeskus@
keila.ee.

vaba aeg

Noortekeskus sai toetust
noortealaguste elluviimiseks
tiina sinijärv

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Koos 50 Eesti noortekeskusega, saab ka Keila Euroopa Sotsiaalfondi toetusel võimaluse
kaasata oma tegevustesse rohkem noori ja muuta teenuseid
mitmekülgsemaks. Toetatavad
tegevused on huvitegevuse
korraldamine, tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine
ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste
fondi loomine. Lisaks eelmainitud tegevustele on luubi all
mobiilse noorsootöö teenuse
arendamine. Programmi vältel
koostatakse mobiilse noorsootöö käsiraamat ning koolitatakse noorsootöötajaid, kes
hakkavad oma piirkonnas õpitut koheselt rakendama.
Keila Noortekeskuses on

programmi raames tööd alustanud noorte loodussõprade
ring.
Eriti tänuväärne on noorte
kaasatuse suurendamist võimaldav noortealgatuste fond
(NAF). Noortealgatuseks peame projekte, kus noored osalevad aktiivselt ja otseselt enda
kavandatud
projektialastes
tegevustes. Fondi eesmärgiks
on võimaldada noortel viia
ellu oma ideid, millest saab
kasu laiem sihtgrupp. Projekti eesmärgiks ei tohi olla vaid
ühe väikese seltskonna huvi
osaleda koolitusel, korraldada
endale väljasõit või laager, katta reisikulusid ega osta asju.
Ootatud on tegevused, millest
saavad kasu ka teised. Projektitaotlust esitama on oodatud
eriti 12- 16 aastased noored
ning maksimaalne toetussum-

ma ühe projekti kohta on 7500
krooni. Taotlusvormi leiate
meie kodulehelt ja selle täitmine on lihtne. Oluline on, et
grupp ise oma idee ja eelarve
hästi läbi mõtleks. Ootame nii
lühi- kui ka pikaajaliste omaalgatuste ideede taotlusi. Toetust saab taotleda jooksvalt ja
vastus saabub hiljemalt kahe
nädala jooksul peale taotluse
esitamist. Kui sul on hea idee,
võid meiega julgelt ühendust
võtta ja me anname nõu taotluse koostamiseks. Projektid
tuleb ellu viia enne 13.augusti
2011. Teie lennukad ideed ja
meiepoolne abi viivad üheskoos teostuseni.
27.novembril toimub noortekeskuses projektijuhtimise
koolitus, kus kindlasti saab
kinnitust ja julgust selleks, et
oma head mõtted teoks teha!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keila kultuurikeskus

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
EESTISSE ARMUNUD...
Karl Tihase joonistusi ja skitse
1940.-1950. aastaist
17.juuni – 14.november
Harjumaa muuseum
Alates 1. oktoobrist on näitused
avatud K-P 11.00 – 16.00
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
„KUNSTI LEVIPÄEVAD“
Nissi Kooli kunstiringi näitus
27.oktoober – 25.november
Keila kultuurikeskus

teater
“SÖÖBIK JA PISIK” - VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER REKY
16.november kell 11:00
Lugu mõeldud lastele alates
3ndast eluaastast kuni 4 klassi
õpilasteni.
Keila kultuurikeskus
NOHKAR KUUBIS” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
16.november kell 13:00
soovitav alates 12 eluaastast
Keila kultuurikeskus
“AVAMEELSELT ABIELUST” KOMÖÖDIATEATER
7.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.Keila Kultuurikeskus
„ÄÄRMISELT PIINLIK” - VANA-BASKINI TEATER
13.detsember kell 19:00
Pilet: 150.- / 125.- (9.59 EUR /
7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus
“KUNSTVERI JA -PISARAD” RAKVERE TEATER
jaanuar 2010
Pilet: 150.- / 125.- ( 9.59 EUR /
7.99 EUR)

kontsert
“MÄLESTUSED” - KOIT
TOOME
11.november kell 19:00
Kontsertid sisaldavad läbilõiget
15 lava-aastast.
Pilet: 150.- / 125.- 7-12 a. lapsed
ja pensionärid (9,59 / 7,99 EUR)
Keila kultuurikeskus
OTT LEPLAND - ADVENDIKONTSERT
28.november kell 19:00
Pilet eelmüügist: 125.- / 110.(7,99 / 7,03 EUR)
Pileti hinna sees klaas hõõgveini.
Keila Kultuurikeskus
APORINI NIMELISE LASTEMUUSIKAKOOLI ÕPILASTE
KONTSERT
5. novembril, kell 15:00
Esinevad Šnittke nimelise
Moskva Muusikainstituudi
juures asuva Šaporini nimelise
Lastemuusikakooli õpilased
Esitatakse Ch.Dancla,
N.Paganini, J.S.Bachi, L.van
Beethoveni, P.Tśaikovski,
G.Kassado ja I.Stravinski loomingut.
Keila muusikakooli saalis
ADA KIISK KLAVERIÕPILASED
10.november kell 18.30
Keila muusikakooli saalis
EVA TEPPO KLAVERIÕPILASED
11.november kell 18.30
Keila muusikakooli saal

sport
KEILA MV EKSTREEMSPORDIS
7.november kell 12:00 - 18:00
Võistlusaladeks: BMX rattad,
rula ja tõukeratas.
Pääsküla skatepargis

muud üritused
MARDI- JA KADRIMASKIDE
MEISTERDAMINE LASTELE
6.november kell 11:00
Juhendaja Tiiu Õun
Osalustasu al. 10.aastastele
110.-, noorematele 170.- (koos 1
vanemaga)

Ootame kaupmehi

ADVENDILAADALE
Keilas 28. novembril 2010

28.novembril 2010 toimub Keilas juba
viiendat aastat meeleolukas I advendi tähistamine. Lisaks toredatele esinejatele, jõuluvana postkastile ja piparkoogivõistlusele on
tavapäraselt avatud ADVENDILAAT, kuhu
ootame müüjaid.
Oodatud on müüjad, kes pakuvad käsitööd,
kodumaist ja jõuludega seonduvat kaupa,
sooja jooki ning maitsvaid küpsetisi.
Laat toimub õues ja on ilma kohamaksuta !
Info ja registreerimine: Marge-Elin Roose
tel: 6045 045; 5127997
või marge@keila.ee

Palju õnne!

Craftcenter, Vabaduse pst 128,
www.craftcenter.ee
RUUNIKIRI V
6.november kell 16:00
Juhendaja Edu Kuill
Osalustasu 200.- (uutele liitujatele esimene kord 270- ja algus
15:30)
Craftcenter
SISSEJUHATUS KRISTALLIDE JA POOLVÄÄRISKIVIDE
MAAILMA
7.november kell 12:00
Õpetaja Kaia-Liisa Reinut
Osalustasu 150.Craftcenter
KANGAGA KAETUD KARBI
MEISTERDAMINE
9.november kell 16:00
Juhendaja Marika Arro-Kütt
Osalustasu 350.-(kaasa võtta
kangast)
Craftcenter
RAHVAMAJA 75.SÜNNIPÄEV
13.november kell 14:00
Eelregistreerimine telefonil
6045045
Keila kultuurikeskus
NINELL KOIDU “SÜDAMETUND”
16.novembril kell 15.00
Keila Sotsiaalkeskuses
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
Jumalateenistus armulauaga
7.november 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

Pühapäeval
7. novembril toimuvad
C-1 vanuseklassi Eesti
Meistrivõistlused
Keila Tervisekeskuses.
Osalejad:
1. Keila Korvpallikool
3. Virumaa PK
2. Sportkunda/
4. Altius/Vars
Simuna/Pirita
Ajakava:
11:00 Keila KK - Virumaa PK
12.30 Altius/Vars I - Sportkunda/Simuna/Pirita
15.30 Virumaa PK - Altius/Vars
17.00 Sportkunda/Simuna/Pirita - Keila
Tule noortele tulevikulootustele
kaasa elama!
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Sündinud

19.10.2010
On lahkunud igaviku teele
hea ja abivalmis naaber

Aleksander
Tambek
Siiras kaastunne abikasale ja
lastele perekondadega.

Kaur Hollo

Teatame kurbusega, et on
lahkunud abikaasa, isa ja
vanaisa

Konstantin
Prokopenko
Leinavad abikaasa ja lapsed

Mälestab perekond Virroja

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin üürida otse omanikult pikemaks ajaks 2-3 toalist
ahjuküttega korterit Keilas.Võib
ka eramajas(eraldi sissekäik).
Helistada telefonil 56307777.
Müüa maaalune garaažiboks
Piiri tn. Tel. 5144209.
Välja üürida 1 toaline korter
pikemaks ajaks Paldiski mnt.
Info-5057611.

ost/müük

Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

maret@kultuuriguru.ee,
kultuuriguru.ee.

Müüa kompostmulda, sõelutud mulda ja täitepinnast. Ohtlike puude langetus, võsalõikus
ja muru niitmine. Haljastustööd.
Tel. 56191810.

Professionaalne
massaaž
imikutele ja väikelastele Keila
haiglas. Olete kõik oodatud! Tel.
53417572.

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 2280.- ja puitbriketti 2250.- tonn (ümmargune) ja 2450.- tonn (kandiline).
Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

Teenus
Klassikaline
58094493.

Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.

massaž.

Tel.

Tel.

Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume
Tutermaal OÜ Metanex Tel.
6782055.

Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!

Jõuluvana ootab küllakutseid
asutustesse ja kodudesse. Soovi
korral sisustame Teie jõulupeo
tantsumuusikaga. Tel. 5221163

Küttepuude
56072337.

müük.

www.

Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
5221151. www.nagusul.ee.
Organismi uuringud (põhineb Hiina meditsiinil), bioresonantsteraapia,
erinevad
massaažid (lisandunud eelreg.
punktmassaaž Tui Na alustel),
seljavenituspink, psoriaasi ravi,
mokša lamp, kvantpuudutus,
jääkaineid väljutav jalavann,
loodustooted jne. Teisipäeviti
eelregistreerimisel
kaaniravi.
Uudis: iidne näonoorendamise
saladus Hiina med. kaudu. Info
www.algallikas.ee või tel 5333
0299 Merike.

muu
Keila turul avatud kiosk
“STOKMON” (kasutatud riided)
T-P 10-14.

Koolitused Keila Noortekeskuses
PROJEKTIJUHTIMINE
27.november 2010
kell 10.00 – 16.00

Teemad:

* mis on projekt
* projekti idee
* eesmärgid
* vajalikkus
* meeskond
* tegevusplaan
* vahendid
* eelarve
* koostööpartnerid
* rahastusvõimalused

ÜRITUSE
ORGANISEERIMINE JA
LÄBIVIIMINE
4.detsember 2010,
kell 10.00 – 15.00
Teemad:

* Erinevat laadi üritused
* Tegevuse ja ajaplaneerimine
* Meeskonnatöö rollid
* Vajalikud vahendid
* Eelarve koostamine
* Võimalused rahataotluseks
* Riskide analüüs
* Kanalid sõnumite edastamiseks

Registreerimine kuni 21.november 2010. Tel. 5221163 /maret@keilanoortekeskus.ee

Kohtade arv on piiratud! Registreerida võib end ka ainult ühele koolitusele!

Koolitused on TASUTA!
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Soodsaim

rehvitöökoda Keilas

Müügil kasutatud ja
uued rehvid ning veljed

E-R 9.00-19.00 L 10.00-15.00
P ja muul ajal kokkuleppel
Tel: 53578603, 5547953
www.extrafix.planet.ee
Tallinna mnt.14
Täisvahetuse hind
alates
Selle reklaami ettenäitamisel
rehvivahetus 10% soodsam

300.-

Iga
nädal
loosime välja
auhinna ning hooaja
lõpus limusiinisõidu
koos jookidega.
Rehvivahetajatele
tasuta kohv ja tee!

Novembri soodustused

Näopuhastus 225.- (275.-)
Pediküür - maniküür lakkimisega 325.- (410.-)
Juuste värvimine või keemiline lokk +
lõikus = TASUTA kuivatus või föönisoeng*

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast sügis- ja
talvejalatsite müük

Juuksuri praktikandi lõikus 75.Juuste värv, keemiline lokk - 45%

Talvesaapad lambavilla
voodriga.
Väga soodsad hinnad!

*v.a.pidulik soeng

Tutvu kodulehel pakkumistega www.belle.ee
Keila Jaama 11 info@belle.ee 60 44 165

KAJA Koolitus Autokool
B-kat AUTOJUHIKURSUS
(eestikeelne)
infotund,
01. detsembril kell 17:00
B-kat AUTOJUHIKURSUS
(eestikeelne)
infotund algus
03. novembril kell 17:00

Sevix Auto OÜ

VEOAUTO - (BUSSI)
JUHTIDE AMETIKOOLITUS
(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe)
algus 05. novembril 2010
kell 18:00

Rehvivahetus

alates 300.Keila Paldiski mnt 47
(Keila Joa teeristis)
Tel 5286436
www.sevixauto.ee

Info ja registreerumine www.kaja.ee, tel 678 00 60,
Keilas, Keskväljak 5 (II korrus) KAJA Koolitus

HEI,
LAADALE
KEILAS

kiriku kõrval
7.11 kell 10.00
56604030

12.nov. algusega 22:00

Kadrid, Mardid
ja Sandid!
Plaati mängib DJ Felix
Sissepääs on TASUTA!
Kadrid, Mardid ja Sandid
saavad tervitusnapsu TASUTA!

teated
Kaastundeavaldus
raamis: 100.(sisaldab käibemaksu)
Ärilise sisuga
kuulutus
(müügikuulutus, teenuse
pakkumise kuulutus jms)
eraisikule: 75.- (sisaldab
käibemaksu),
Reakuulutus
juriidilisele isikule:
130.-, millele lisandub käibemaks
Muu sisuga kuulutus
(teated kadunud esemetest
jms): 25.- (sisaldab käibemaksu)
Reklaami hinnapäringud on
oodatud aadressil liisa.kaupmees@keila.ee või telefonil
5122369. Kirjad on oodatud
samuti aadressil leht@keila.
ee, telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse I korrusel.

09.novembril kell
14.30-17.00 toimub Keila
Aiandus-ja
Mesindusseltsi hoones

KYTTEPOOD.EE

Minu head uued ja armsad
vanad kliendid, olete
nüüdsest oodatud massaaži
Keila sotsiaalkeskusesse

Müüa brikett,
puit ja graanul

Klassikaline massaaž
Laavakivi massaaž
Aroomiteraapiline
massaaž jne

Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364

Info ja registreerimine
56607917

Vilja Tõnning
Aroomiterapeut,
tervisekasvataja

Raamatupidamisteenused, vanemate
perioodide dokumentide
korrastamine ja
aastaaruannete
koostamine ning
esitamine.
OÜ Jüri Äri
juriari@hot.ee,
tel. 5145772

KONTSERTTUUR
15 AASTAT LAVAL

KOIT
TOOME
11. novembril
kell 19
Keila
Kultuurikeskuses
Piletid eelmüügist: 130 kr (sooduspilet
pensionärile ja õpilasele kuni 12 a)
155 kr täispilet, pilet samal
päeval 180 kr. Sooduspiletid
müügil kultuurikeskuses.
Info +372 505 9625,
info@kontsertkorraldus.ee

Meie
treenime
sinu eest!
Vip Line tutvustuspäevad
ilu- ja lõõgastuskeskuses Püramiid
5. ja 6. novembril.
www.transion.ee

