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Lumekoristajatele ei
ole puhkust antud
Talv saabus sel aastal vara ning lumerohkelt. Tänaseks (12.01) on lumesajud
taandunud ja juba nädala lõpust valitseb
ilma sula. See aga ei anna hingamisruumi
lumekoristajatele - töö käib endiselt.
Praegune sulaperiood toob kaasa omi probleeme: lumehanged
oluliselt ei kahane, küll aga
muutuvad tihedamateks, tänavatel tekivad jääkonarused,
mida on raske eemaldada.
Paljud tänavad on endiselt kitsad, eriti lõunaosas ja
Loode- Keila elamurajoonis.
Olukorra parandamiseks on
mitmel tänaval ajutiselt muudetud liikluskorraldust. Osad
tänavad, nagu Barsbütteli, on
soovituslikult muudetud ühesuunaliseks. Parkimispiirangud
on sisse viidud Pae, Vasara ning
Põhja tänaval.
Keila abilinnapea Enno Felsi
sõnul on just kortermajade rajoonid endiselt probleemsed,
kuna parkivaid autosid on palju
ja rikutakse ka parkimispiiragut. Kortermajade elanikel, kelle majaesist endiselt korralikult
puhastada ei saa, soovitab koristustöid teostava AS Keva juhataja Rein Siimuga omavahel
kokku leppida, millal on kõigil
võimalik autod mujale viia ning
majaesine puhastada.
Omaette tegu on Tammiku
teega, mille näol on tegemist
hajaasutusega metsavaheteega, kus praktiliselt lund lükata
ruumi pole. AS Keva juhataja
Rein Siim pakub välja lahenduse Tammiku tee äärest võsa

huvitav

lõigata, mis edaspidistel talvedel annaks ruumi lume lükkamiseks.
Mitmetel ristmikel piiravad
kõrged lumevallid nähtavust
ning ka ülekäigurajad pole kiita. Enno Fels: „Kõnniteed on
mitmes kohas liialt kitsad ning
puhastusmasin neile mahu.
Praeguste lumesadudega ei
suuda linn käsitsi antud teid
puhastada. Õnneks on inimesi,
kes jätkavad ise majaesise puhastamist. Näiteks teevad väga
tubli tööd eramajade omanikud
Paldiski maantee alguses.“
Lume äravedu linnast jätkub
endiselt. Peatänavatel toimub
Enno Felsi sõnul koristus juba
teist ringi.“ Praegu puhastatakse enamasti ristmikelt nähtavuse parandamiseks. Nii veeti nädala alguses lund ära Ülesõidu
tänaval Teaduse ja Jõe tänava
ristmikelt, Pargi ja Piiri tänava
ristmikult, Luha tänavalt jne.“
Lume äraveo kulu on suur.
Praeguseks on kulunud kogu
talveks planeeritud eelarve.
Siiski lume äravedu katkestada
kavas ei ole. Küll töötatakse põhimõttel - nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja.
Libedusetõrjeks sobib
graniitkillustik
Sulailmadega on tekkinud ka

uus probleem - teed on muutunud väga jäiseks. Libedusetõrjeks on soovitav kasutada
graniitkillustikku. Majaomanikke, kes ise vabast tahtest
kõnniteed, millele puhastusmasin peale ei mahu, puhtana
hoidnud, lubas libedatõrjes
aidata AS Keva. Selleks tuleb
ühendust võtta AS Kevaga, kes
siis majaesisele kõnniteele libedatõrjeks vajaliku koguse killustikku võimaldab.

Harju
kergliiklusteede
planeering on
avalikustamisel
Järgmisel nädalal on
Harju Maavalitsuses Harju
maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ eskiislahenduse
avalik arutelu.

Lumi ja jää katustel
ohustavad nii inimesi
kui hooneid
Lisaks tänavatele teeb lumi endiselt muret ka katustel. Jää,
mida katusel ei paista sugugi
palju olevat, võib tegelikult
kaaluda kümneid kilosid, mis
inimesele peale kukkudes võib
tekitada talle surmavaid vigastusi ning autodele langedes
need mahakandmisele määrata.
Katustel jääks muutunud lumi
võib kaaluda 4 korda rohkem
kui terve katusetäis pehmet
lund. Selline jää võib lisaks alla
kukkudes kiskuda lahti ka vihmaveerenne.
Katuselt lume koristamisel
tuleb kindlasti olla ettevaatlik,
et alla kukkuv lumi möödakäivatele inimestele või parkivatele autodele viga ei tee. Katuselt
langenud lume põhjustatud
kahju võib nõuda sisse maja
omanikult.
Ise katuse puhastamine võib
küll olla odavam, kuid soovitav
on turvalisuse mõttes siiski kasutada spetsialistide abi.

Aasta tähtsaimad
kultuurisündmused
lk 6

lk 5
uudis

Keila
kihelkonna päev
Laupäeval toimub
Harjumaa Muuseumis
Eesti Genealoogia Seltsi
ja Harjumaa Muuseumi
ühisnäituse “Lääne-Harju
sugupuud” raames taas
kihelkonnapäev. Sel korral
on tähelepanu all Keila
kihelkond.

lk 3
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Pea liiva alla peitmine
aitab harva
Pea liiva alla peitmist armastame me kõik vahel. Tõsi
ta on, üsna tihti kaob probleem, kui piisavalt kaua oodata. Paraku enamasti juhtub sedasi, et probleem mitte ei
kao, vaid läheb suuremaks. Hambaauk näiteks.
Kui hambaauk on aga hoomatav asi, mis endast
enamasti tihedalt ning piinarikkalt märku annab, siis on
asju, mille „unustamine“ on oluliselt mugavam. Või näib
mugavam.
Taas on pea iga päev mõnest ajalehest võimalik
lugeda katuselt alla langenud jääst ning tema tekitatud
pahandustest. Kui raskelt vigastatud juhusliku möödakäija kohta sobib ikka öelda „pahandus“. Lõhutud katustest,
vihmaveerennidest ja lumetõketest lehtedes lihtsalt ei
räägita. Aga vahel, vaadeldes Keila südalinnaski toimuvat, näib küll, et paljud majaomanikud püüavad vägisi
ülespoole mitte vaadata ning hoiavad pöialt, et jää enne
lõplikku sulamist katuselt alla ei kukuks. Või siis kukuks
ajal, mil ühtki inimest, looma või autot all ei ole.
Aga liiklejatele saab soovitada vaid optimismi ja
rõõmsat meelt, mis tõstaks käies nina taeva poole ning
hoiataks õigeaegselt katustel varitseva ohu eest.

Euro ei põhjusta varasemate
notariaalaktide muutmist
priidu pärna
keila notar

Uue aasta alguses jõustub tavapäraselt paljud seadused.
Seekord on paljud muudatused
tehnilist laadi ja seotud euro
tulekuga. Uuele rahale üleminekuga seoses ei pea inimesed
muretsema, kas varem sõlmitud lepingutes või testamentides olevad rahasummad või
kinnistusraamatus olevad hüpoteekide kanded jäävad kehtima. Need summad tuleb küll
läbi korrutada ametliku vahetuskursiga, kuid selleks ei pea
tulema neid dokumente notari
juurde muutma. Ka äriühingute kroonides väljendatud osa-

kapitali ei pea üle viima eurodesse, kuid seda tuleb esmalt
teha siiski juhul, kui mingil
põhjusel muudetakse äriühingu põhikirja. 2011.a. jooksul
on osakapitali eurodes äriregistrisse kandmine
riigilõivuvaba
ning
selline
avaldus tuleb
esitada kas
notari kaudu
või
digitaalallkirja
kasutades.
1.jaanuaril
jõustunud
seadusmuudatustest on
ühed olulisemat äriseadustiku muudatused. Ettevõtlusega

doris@keila.ee

ni on ka muus osas lihtsustatud: põhikirjaga saab nüüd
välistada teiste osanike ostueesõiguse osa müümisel, ka
suurematel osaühingutel ei
pea olema nõukogu, ükski juhatuse liikmetest ei pea alaliselt elama Eestis või Euroopa
Liidus, juhatuse liikme volituste tähtaja ülempiir kaotatakse ning seda võib sätestada
põhikirjas.
Ja nagu paljud on märganud, siis sügisest on Keila notaribüroo lahtiolekuajad pikenenud.
Oleme
avatud
linnavalitsuse esimesel korrusel esmaspäeva ja kolmapäeva
ennelõunal ja teisepäeva pärastlõunal.

kasulik

Korrast ära küttekolded ja liigkütmine
võivad põhjustada tuleõnnetusi
sid kohale jõudnud laste isa ja
selgitasid kaasnevaid ohtusid.

põhja - eesti
päästekeskus

Doris matteus

tegelemise alustamise lihtsustamiseks on osaühingu asutamisel loodud võimalus, kus
enam ei ole kohustuslik füüsilistel isikutel miinimumkapitaliks sisse maksta 2556 eurot (40 000 krooni).
Selle asemel vastutab osaühingu
kohustuste
eest
osanik
oma isikliku
varaga osakapitali ulatuses
– ettevõtte võlausaldajad võivad oma nõuded
esitada
osaühingu
vara puudumisel osaniku enda
vastu. Osaühingu regulatsioo-

Pikk talvine kütteperiood eeldab ka järjepidevat kütteseadmete kontrolli.
28.detsembril kell 18:25
teatati häirekeskusele tulekahjust Harjumaal Viimsi vallas
Randvere külas. Päästjate kohale saabudes selgus, et põlema oli süttinud eramaja garaažis ahju kõrval olev paberipraht.
Põlemise tagajärjel täitus hoone suitsuga. Elamus viibinud
kolm last väljusid majast ja
neist vanim 16 aastane laps lülitas välja elektri. Päästjad kustutasid tulekolde ja tuulutasid
ruumid. Päästjad avastasid ka
rida puudusi kütteseadme kasutamisel, millest informeeri-

Kütteperioodi ajal tuleb
meelde tuletada järgmist:
• hoone korsten ja tahmalõõrid tuleb hoida pragudeta ja
puhtad;
• pliiti, maja- või saunaahju
tuleb kütta mõõdukalt, liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid;
• paigaldage suitsuandureid
tulekahju avastamiseks varases staadiumis;
• kütte ja soojendusseadmeid
(pliidid, ahjud, katlad, soojapuhurid) ei tohi jätta järelevalveta;
• mitte sulatada külmunud torustikku lahtise tulega.

Keila linn: Linnakodanik kiitis Jõe 44 maja peremeest,
pidi kenasti oma maja esise puhtana hoidma. Lisan
omalt poolt juurde Haapsalu
mnt 3, Paldiski mnt 10 ja 12.
Jätkame seda loetelu!
Meie kiidaks ka Ohtu tee 4
tublisid peremehi.
Et ikka enam majaomanikke
näeksid kaugemale kui oma
ukse esine.
Mina kiidaks Ülesõidu 6
omanike. Iga talv on kõnnitee korralikult puhtaks tehtud ja sügisel ilusti lehed riisutud. Riisumise tooks eraldi
välja, sest seda teeb päris
vana mammi, kes ise küürus
ja kõndimine päris vilets.
Kiidan kõiki Hommiku tn elanikke, kes on üheskoos suutnud tee puhta hoida.

Nädal piltides: Keila Kooli uue hoone esimene koolipäev
info
Naabervaldale elanikel Keila
Lehte võimalik koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 5,11 eurot
6 kuud 9,59 eurot
12 kuud 19,17 eurot
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

Fotod: valdur vacht

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised
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Käib uurimine juveelivaraste tabamiseks
Eelmisel nädalal ööl vastu kolmapäeva
varastati Keila Selveris asuvast juveelikauplusest seif. Vargad said saagiks 40000
euro ehk 626000 krooni väärtuses ehteid.
keila leht
leht@keila.ee

Politse- ja Piirivalveameti pressiesindaja Mihkel Loide sõnul
murdsid vargad kõigepealt
ukse lahti, ning seejärel sõitsid autoga kauplusesse sisse.
„Vargad haakisid seifi autole
järgi ning tõbasid selle seina

küljest lahti.“ Kauplusesse sisenedes käivitus ka alarm ning
patrulliv turvafirma jõudis kohale mõne minutiga, samuti
jõudis kiiresti kohale politsei.
„Kuna kõik toimus väga kiiresti, jäi puudu reageerimiskiirusest, mis ilmselt oli ka varaste
taotlus“, sõnas Mihkel Loide.
„Kogu sündmus kestis vaid

Foto: valdur vacht

Keila linn ja muud Tallinna äärealad tiksuvad
oma rahulikus rütmis veel mitu aastat

külli friedrichson
UUS MAA KINNISVARABÜROO
ATESTEERITUD KONSULTANT

Järelturu korterite ruutmeetrihinnad kõikusid endiselt
8500 - 10 000 krooni juures,
uued korterid 11 000 - 12 000
kr/m2.
Maa-ameti andmetel tehti
2010 aastal Keilas kõige rohkem korteritehinguid – ca 75
korterit. Neist ainult 7 kor-

KEILA
KOOL

terit asus uues kortermajas.
Kõige kallim korteritehing
oli 975 000 krooni ja kõige
odavama korteri sai ostetud
90 000 krooni eest. Järelturu
korteritest eelistatakse ikka
remonditud kortereid, kuhu
saab koheselt sisse kolida.
2010.a. müüdi Keilas eramuid või siis üldse hoonestatuid kinnistuid (näiteks vundamendiga kinnistu) kokku
24 – sealhulgas ka 3 ridaela-

muboksi. Kõige kallim maja
müüdi 2,23 miljoni krooniga
ja kõige odavam maja 500 000
krooniga. Keila vanema elurajooni majade tehingute hinnad jäid 800 000 – 1 800 000
krooni vahele, sõltuvalt renoveerituse astmest ja krundi
suurusest.
Majade valikul pannakse
rõhku ökonoomsele/tõhusale
küttesüsteemile ja tsentraalsete võrkude olemasolule.
Keilas on trassid vee- ja kanalisatsiooni osas olemas, kuid
ikka leidub eramuid, kus pole
liitutud tsentraalsesse veevärki.

Kõige kesisem sel aastal
oli elamumaa kruntide müük
Keila linnas - ainult 6 tehingut. Keskmine krundi tükihind oli 400 000 - 600 000
krooni, sõltuvalt asukohast
linnas ja privaatsusest.
Kui 2010 aasta algusest
suveni oli kinnisvaraturg
suhteliselt vaikne, siis tehinguaktiivsuse olulist tõusu
võis märgata alates augustist,
põhjustajaks uuesti lahkelt
avanenud pankade uksed ja
euro tulek. Elamispindade
ostjaks ikka meie oma rahvas,
Keilasse investoritel asja pole.
Äripinnad/tootmishooned on

rohkem nende pärusmaa.
Käesoleva aasta prognoos:
Euro ei tee imet. Hinnalangus
2011. aasta I pooles on paratamatu, sest väidetavalt on
ootel rohkesti objekte, mis
ootavad müüki paiskamist ja
realiseerimist - tekib ülepakkumine. Üleüldine elukallidus pärsib laenude võtmist
või juba hetkel olemasolevate
teenindamist. Keila linn ja
muud Tallinna äärealad tiksuvad oma rahulikus rütmis veel
mitu aastat.
Õige hind ja kvaliteedisuhe
viib kliendid ka 2011 aastal
tehinguni.

Esimene nädal Keila Kooli majas

Juba viiendat päeva on Keila Kooli uues
majas kõik aknad valgustatud ja sisemuses pulbitseb elu.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Üle 600 õpilase tuiskab iga
päev läbi aatriumi, söögisaali
ja klasside otsides tundide alguses õiget ruumi ja õppides
tundma oma uut koolihoonet.
Nende silmad säravad ja lastele omaselt kohanevad nad
kiiresti, juba on avastatud kõik
põnevad koridorinurgad ja trepitagused.
Vaatamata harjumatule olukorrale, suurtele muutustele ja
asjaolule, et õpilased iga kord
õiget klassi tunni alguseks üles
pole leidnud, on õpetjadki jätkuvalt rõõmsad ja täis töötahet.
Öeldakse, et ümbrus kujundab inimest. Uus, puhas
ja valgusküllane ruum paneb
selles viibijadki oma välimusele ja käitumisele enam tähelepanu pöörama. Meie tunneme
samuti, oleme elevil, kanname
nurinata vahetusjalatseid, ei

loobi prahti.
Et aga kordamine on tarkuse ema, räägime lahti mõned
reeglid, mille täitmist soovime
jätkata ka siis, kui elevus uuest
majast üle läheb ja asemele astub rutiin.
1. Koolimaja on avatud 7.00
– 20.00.
Esimene tund algab nagu ikka
kell 8.15, kuid varem tulijad
saavad juba kell 7.00 koolimajja sisse.
2. Kaks minutit enne tunnikella heliseb eelkell.
Kuna maja on suur ja vahemaad pikad, siis oleme kasutusele võtnud eelkella. See on
märguandeks nii õpilastele kui
õpetajatele, et on aeg liikuma
hakata, et õigeks ajaks tundi
jõuda.
3. Sööme sööklas, mitte koridoris ja klassides.
Söökla võimaldab õpilastel
süüa söögisaalis ka oma kaasavõetud võileibu, endiselt saab
osta saiakesi, selleks on nüüd

Lühidalt
Väikese hea teo sammud

paar minutit.“ Kogu vargus
talletati ka turvakaameratega.
Seda, millist infot salvestistest
on leitud, või muu menetluse
käigus kogutud, on veel Mihkel Loide sõnul vara rääkida.
„Samuti ei saa veel öelda, kes
võisid varguse toime panna.
Politsei kontrollib kindlasti
kõiki vihjeid ja võimalikke versioone ning teeb omalt poolt
kõik juhtumi lahendamiseks,
mistõttu ei ole võimalik hetkel
asjaolusid detailsemalt avaldada.“

uudis

Lõppenud 2010 aasta mingeid muutusi
võrreldes aastaga 2009 Keila linna kinnisvaraturu osas ei toonud. Oli hindade stabiliseerumise ja tasakaalustamise aasta.
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mõnusalt sisustatud kohvikunurk. Kui sööme selleks ettenähtud kohas, hoiame maja
puhtana ja säästame loodust
süües saiakesi taldrikult mitte
kilekotist.
4. Mängimiskoht on I korruse aatrium.
Aatriumi esimesel korrusel on
palju ruumi ning puuduvad teravad nurgad ja ääred. Seetõttu
on hea, kui vahetundides joosta ja mängida soovijad tunnevad sellest rõõmu ning teisel
korrusel valitseb pigem akadeemiline õhkkond.
5. Põhikooliõpilased ilma
õpetajata klassiruumis ei
viibi.
Vahetund on hea aeg püsti
tõusta ja ringi liikuda, kasutame seda võimalust.
6. Aknalaudadel ja radiaatoritel me ei istu.
Selleks, et oma säravvalget
koolimaja hoida istume selleks
ettenähtud kohtadel.
7. Õpilane hoiab korras oma
kapi.
Kuna igal õpilasel on oma kapp,
siis vastutab ta ka selle eest, et
see oleks korras ja puhas.
8. Koolimajas kanname va-

hetusjalatseid.
Oli tõeliselt meeldiv näha, et
ka õhtukool tuli tundidesse vahetusjalatsites. See reegel kehtib kogu kooliperele.
9. Kooli ruumides viibime
üleriiete ja peakateteta.
Austame üksteist ja võtame
mütsid peast ning joped seljast.
10. Koolimajas hoiame puhtust, prügi paneme prügikasti.
Käsitleme koolimaja kui oma
kodu ja meil kõigil on siin hea
olla.
11. Keila Koolis on igal õpi-

lasel elektrooniline õpilaspilet. Selle kaotamisest tuleb
kohe teatada infolauda.
Mõne aja pärast õpilased harjuvad oma õpilasepileteid kasutama ja kõigil kujuneb selle
hoidmiseks välja kindel koht,
kui aga juhtub pilet kaduma,
siis on oluline sellest kohe teada anda.
Reeglid ei ole mõeldud ainult
õpilastele, vaid käivad kogu
koolipere kohta. Vastastikku
üksteist austades loome keskkonna, kus koostöö toimib.
Tehkem siis koostööd!

Oktoobrikuus tuli Keila neljal lasteaial mõte võtta osa Keila traditsioonilisest advendilaadast.
Väikeseid tegusaid päkapikke
on ju lasteaiarühmad täis ja
„tootmine“ toimub hommikust
õhtuni. Õpetajatel omakorda
on teadmiste ja oskuste jagamise kõrval üheks sügavamaks
eesmärgiks kasvatada mõistvat
ja hoolivat ilmakodanikku. Teatavasti kulgeb see protsess aga
väga aegamisi – lausa teosammul. Ühiselt mõeldes ja tegutsedes on aga samm palju jõudsam. Arutelud olid tulemuslikud.
Sipsiku õpetajad jagasid oma
mitmeaastaseid kogemusi, mis
oli saadud oma lasteaias korraldatud jõululaatadelt. Vikerkaarelt tuli palju huvitavaid mõtteid
meisterdamise koha pealt. Rukkilille õppealajuhataja praktiline
lähenemine aitas kaasa töötoas
tegevuse planeerimisele. Miki
lasteaed tuli välja väga hea mõttega, et müügist saadava tuluga
võiksime toetada Keilasse oma
jõulukuuse istutamise projekti.
Koos on tõesti kergem, lõbusam ja tõhusam. See oli tore
päev. Kogu aja käis vilgas meisterdamine, et õppida ise ja osata töötoas õpetada valmistama
paberkotte ja päkapikke, sai
meisterdada ja värvida tigusid.
Müügilettidel oli väga erinevat kaupa, sest käsitöömeistreid
oli nii väikesi kui suuri, töö oli
toimunud nii lasteaedades kui
kodudes. Näiteks jõudsid meieni
ka Karjaküla lasteaia tööd, mis
kõik olid valmistatud kodudes
koos peredega. Sipsiku õpetajad
olid usinalt nõelviltimist harrastanud, Miki õpetajad keraamika
töötoas kauneid nõusid valmistanud.
Siinkohal tahaksin tänada
kõiki tublisid juhendajaid ja
meistrimehi, kes leidsid aega
esemeid valmistada, ja samuti
lahkeid laadalisi! Sest teie abiga
õnnestus meil Keila Linnavalitsuse arvele sihtotstarbeliseks
kasutuseks üle kanda kokku
3500 krooni! Täname ka Keila
Kultuurikeskust ja Sotsiaalkeskust, kelle ruumides meil oma
müüki korraldada lubati.
Kolmekuningapäeval,
kui
pühadetegemised kokku saab
tõmmatud, kutsusime Sipsiku
lasteaeda külla Keila linnaaedniku Inge Angerjase, kes lahkelt
lastele oma töid ja tegemisi tutvustas ning looduse kaitsmise
tähtsusele osutas. Mälestuseks
on meil nüüd foto väikesest
8-meetrisest kuuselapsest, kes
praegu veel Saksamaal puukoolis kasvab, aga varsti Keila jõulukuuseks saab.
Lasteaedade ühine jõuluheategu liitis meid omavahel ja
tõi uusi sõpru. Usun, et koostöö
teeb kõik väikesed head teod
suureks.
Anne Toomsalu
Keila lasteaed Sipsiku õpetaja
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Tutvume Keila ametnikega - Linnaarhitekt Kaire Koitne
Kuidas oled oma igapäevatöös inimesele kasulik?

Võib tunduda, et linnaarhitekt tegeleb põhiliselt hoonete ja projektide ning linna välisilme vaatamisega, kuid tegelikult on minu töö suures osas inimestega suhtlemine nii suuliselt kui kirjalikult.
Ametijuhendi kohaselt pean vastutama planeerimistegevuse korraldamise ja sellekohase kodanike nõustamise eest. Sisuliselt tähendab see, et enne projektide koostamist tuleb linnaruumi
perspektiivset arengut planeerida, arvestades olemasolevat olukorda, tänaseid ja tuleviku vajadusi ning võimalusi ja nende kokkusobimist. Tuleb arvestada, et linna miljöö moodustavad kokku arhitektuur, haljastus, tänavatevõrk, krundijaotus ja traditsiooniline elamisviis – elukeskkond.
Minu töölaual on pidevalt muutuv nimekiri Keila linnas pooleliolevatest detailplaneeringutest,
mis on erinevas etapis - alustades algatamise ettevalmistamisest kuni kehtestamist ootavate
planeeringuteni. Detailplaneeringutega lahendatakse maakasutuse ja sihtotstarvete, ehitusõiguse ulatuse ning insener-tehniliste võrkude vajaduse ja keskkonnatingimuste probleeme. Kehtestatud detailplaneering annab krundile suure lisaväärtuse. Kuna planeerimine on avalik protsess, on kõigil õigus kaasa rääkida linna arengu küsimustes, seda ka sellisel juhul, kui arendaja
planeerib eramaale. Võib tulla olukordi, kus kõiki osapooli rahuldava kokkuleppe saavutamiseks
kulub palju aega ja energiat. Ma loodan, et linnaarhitektina töötades suudan hoida linna väärtuslikud miljööd ja korrastada elukeskonna tulevastele põlvedele.

Minu tööpäev 10. jaanuar 2011:
Tööpäev algab kell 8.30. Vaatan üle
uudised, elektronkirjad ning tegelen
vastamisega.
Koostan järjekorra töödest, millega
eelolevatel päevadel tuleb tegeleda
ning mõtlen läbi ja töötan välja linnaehituslikud seisukohad.
9.45 on majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosolek, kus arutatakse
aktuaalseid küsimusi ja määratakse
järgmiste ülesannete täimiseks tähtajad.

11.30 saadan informatsiooni Paldiski
mnt 37c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostajale, lepime kokku arutelu aja ja teemad.
12.00 lõuna koos jalutuskäiguga linnas.
13.00 valmistan ette koosoleku materjalid Keila valla esindajaga, teemaks on
piiriäärse Aru maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise korraldamine
ning Maagaasi torustiku teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise

hindamise programmi avalikustamine
ja avalik arutelu.
14.00 – 15. 30 koosolek. Arutasime
Keila linna ja Keila valla piiriäärsete
alade planeeringute ja liikluskorralduse küsimusi.
15.30 on kodanike vastuvõtt. Kodanikud saavad planeerimiseks, projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalikku informatsiooni.
18.30 lõpeb tööpäev. Iga tööpäev on
uute töödega huvitav, kunagi ei kordu
täpselt samad tegemised.

huvitav

Võimalused töötutele vanuses 50+ INNOVE projektis
Vanemaealiste
tööturule
toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime
suurendamise kaudu (meede 1.3.1.). Projekti tegevused Harjumaal on planeeritud aastasse 2011
TAUST
Vanemaealised (50+) töötud
moodustavad 26,4% töötute
üldarvust. Vanemaealistel on
raske tööturul noorematega konkureerida. Uuringute
andmetel on vanemaealistel
märksa pikem töötuse periood
kui noorematel. Nii on 50–69aastastest 63% tööd otsinud
kauem kui 12 kuud, neist omakorda 76% koguni 24 kuud
või rohkem. 54% töötajatest
vanuses 50–64 aastat soovib
edasi töötada ka pensionieas.
Kindlasti ei soovinud töötamist
jätkata 29%. Tallinna leidis töö
50+ tööklubi läbinutest iga
kolmas projektis osaleja.
TÖÖKLUBID
Harjumaal avatava

tööklu-

bi raames töötutele vanuses
50+ (kuni 74) läbivad kõik
projektis osalejad toimetuleku-, enesearengu- ja tööotsingukoolituse koos praktiliste
õppustega. Projekti sihtgrupp
omandab oskusi, kogemusi ja
infot, mis aitab ühiskonnas
efektiivselt tegutseda. Tööklubid toimuvad kolme kuu jooksul üks kord nädalas 4 tundi,
kokku 48 tundi. Osalejatele tasutakse nende sõidukulud (1,5
kr/km ehk 0,10€) ja pakutakse kerget einet. Iga sihtrühma
liige täidab tööotsija päevikut,
mis kaardistab tema tegevusi
projektis osalemisel, võimaldab välja tuua spetsiifilised
probleemid ja takistused töö
otsimisel.
Päeviku pidamine on oluline
tagasiside seisukohalt ja aitab
töötul analüüsida ja hinnata
oma tegevuste efektiivsust töö
otsimisel. Ka on päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajale
ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja
suunamisel.

Tööklubi tegevused jagunevad kolme etappi:
I. Enesetundmine. Isiklike
ressursside
kaardistamine,
suhtlemisoskused, väärtused,
pere ja karjäär. Isiksuse testid,
analüüs, tagasiside. Grupitöö.
Enesehinnangu tõus.
II. Enese arendamine. Kuhu
ma lähen, tööotsinguprotsessid. Tööturu tundmaõppimine, peamiste takistuste iseärasused. Analüüs, tagasiside,
grupitöö.
III. Kuidas jõuda eesmärgini. Enda teadmiste ja oskuste
müümine, tööintervjuu. Treening ja analüüs. Tööõigus.
Individuaalse
tegevusplaani
koostamine.
NÕUSTAMINE
Igale
sihtrühma
liikmele osutatakse tööklubidega
paralleelselt
individuaalset
psühholoogilist,
juriidilist
ja karjäärinõustamist, igale
osalejale 10 tunni ulatuses.
Nõustamise käigus valmib
igale projektis osalejale indivi-

duaalne koolitus- ja töökarjääri kava. Nõustamistel käimise
sõidukulud kompenseeritakse
projekti poolt (1,5 kr/km ehk
0,10€).
KOOLITUSED
Kõik projektis osalejad läbivad
arvutikoolituse ning erialakoolituse vastavalt karjääriplaneerimise kavale. Koolitustel
käimise eest makstakse osalejatele stipendiumi 60.-kr ehk
3,83€ päevas. Arvutikoolitus
kestab 20 tundi. Erialakoolituste kestvus on 40 kuni 60
tundi (e-kaubandus, floristika,
klienditeenindaja, ettevõtlus
või käsitöö).
TUGIISIK ehk MENTOR
Igale sihtrühma liikmele pakutakse kuue kuu jooksul tugiisiku/mentori abi. Mentor
on abiks töö otsimisel ja kohanemisel uue töökohaga. Oma
osalussoovist saad teatada
projekti koordinaatorile Helve
Kasele aadressil helvekase@
gmail.com või tel 56210569.

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
05.01 22.30 – Keila Algkooli
taga tarvitas seltskond alkoholi. Isikud täisealised. Hoiatatud
ning minema saadetud.
06.01 21.35 – Rõõmu Kaubamaja parklast leitud avariiline
sõiduk VW Passat. Teavitatud
politseid.
07.01 01.12 – Vasara tn tarvitati
alkoholi. Hoiatatud ja minema
saadetud.
09.01 02.24 – Keila Gümnaasiu-

mi juures noored õllepudelitega. 1 neist alaealine, aga kaine.
Saadetud minema.
09.01 10.35 – Jaama bussipeatuses 3 isikut tarvitasid kanget
alkoholi. Minema saadetud.
10.01 13.00 – Juhtimiskeskus
teatas, et Ülesõidu tänaval vajas
kodanik abi. Kohale jõudes selgus, et naaber viskas oma kuuri
katuselt lund oma maa peale,
mistõttu pidi võrkaed välja venima ja kuur ei pidavat olema
seaduslikult ehitatud, naabrile
see ei meeldinud. Palutud pöör-

duda linnavalitsuse poole oma
muredega. Keegi ohus ei olnud
ja õigusrikkumist ei tuvastanud.
11.01 12.45 – Rõõmu parklas tegid noored libedasõitu. Korrale
kutsutud ja minema saadetud.
päästeamet
08.01 kell 16.57 teatati häirekeskusele Vasalemmas lahtise
leegiga põlevast kahekordsest
puumajast. Veerand tundi pärast abikõne kohale jõudnud

Keila päästjatel jäi nentida, et
katus on kohe sisse varisemas
ja suurem osa hoone sisemusest on hävinenud. Tulekahju
saadi kontrolli alla kella poole
seitsmeks ja kustutati lõplikult
kella kümneks. Suurem osa suvilana kasutusel olnud hoonest
hävis. Inimesed tulekahjus kannatada ei saanud.
09.01 kell 04.40 teatati Keilas
Tähe tänaval süttinud autost.
Keila päästjad kustutasid täisleegis põleva sõiduauto. Auto
süttimise põhjust pole teada.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Снег в городе
Зима в этом году наступила
рано. На улицах города
очень много снега. На настоящий момент снегопады
прекратились,
наступила
оттепель, но работы по расчистке улиц продолжаются.
Из-за большого количества
снега многие улицы стали
значительно уже, поэтому в
некоторых районах пришлось изменить схему дорожного движения. На улицах Паэ, Вазара и Пыхья
введены ограничения на
парковку.
По-прежнему
много проблем с расчисткой
снега перед многоквартирными домами, где постоянно есть припаркованные автомобили, что существенно
затрудняет доступ снегоуборочной техники. Руководитель АО «Кева» Рейн Сийм
советует в таких случаях
жильцам договориться, когда они смогут отогнать машины хотя бы на время, и
сразу же сообщить в «Кева».
Из-за оттепели и последующих заморозков скользкими стали тротуары. Их посыпают гранитной крошкой,
но пешеходам так же нужно
быть внимательными и
осторожными. Острой проблемой из-за оттепели стали сосульки и тяжелый мокрый снег на крышах. При
уборке снега с крыш имеет
смысл воспользоваться помощью специалистов. (стр
1)
Ограбление ювелирного
магазина
На прошлой неделе в ночь
со вторника на среду в Кейласком Сельвере был ограблен ювелирный магазин.
Из магазина был вынесен
сейф, в котором находилось
золотые украшения на сумму 40000 евро. По словам
представителя департамента полиции М.Лойде, грабители сначала взломали
дверь, затем заехали в магазин на автомобиле, прицепили сейф к машине и выехали, пробив стену. Весь
процесс ограбления снят на
камеры видеонаблюдения.
По делу ведется следствие.
(стр 3)
Приглашение на лекцию
19 января в 18.00 в помещениях частной школы «Ляте»
состоится лекция на тему
«Для воспитания одного ребенка требуются совместные
усилия целой общины».
Лектор – Мартин Тийделепп, принимавший непосредственное участие в процессе организации частной
школы «Ляте». Регистрация

до 18 января по телефону
5193 postiga 6673 или по
адресу waldorf.keila@gmail.
com. (стр 6)
Приход не евро не требует изменения уже заключенных нотариальных актов
В этом году вступит в действие большое количество
новых законодательных актов, из которых большая
часть связана с переходом
на евро. Граждане, которые
до перехода успели заключить какие-то договоры или
вступить в права наследования, могут не беспокоиться.
Все суммы, указанные в этих
документах, конвертируются в евро согласно официальному курсу. Существенные изменения внесены в
закон, регулирующий предпринимательство. (стр 2)

Кейлаские лыжные дни
В программе традиционных
лыжных дней планируется
провести еще 5 этапов. Второй этап пройдет 15 января
в субботу. Еще в рамках
лыжных дней будут проведены следующие заезды:
Вечерний заезд, Кейлаский
спринт, Кейлаские открытые соревнования и лыжные
соревнования ET- Bike. В соревнованих могут принимать участие, как одиночные спортсмены, так и
команды спортивных клубов или предприятий. Дополнительная информация
по телефону 53490341 (Прийт Идаранд) или по адресу
www.spordiklubivask.weebly.
com. (стр 6)
Проект для безработных
старше 50 лет
Безработные, возраст которых превышает 50 лет, составляет 26,4% от общего
количества. Как правило,
людям старшего возраста
сложно конкурировать на
рынке труда, и период поиска работы может быть значительно длиннее. По данным
исследований,
оставшиеся без работы люди
в возрасте от 50 до 59 лет искали новое место работы, в
среднем, более 12 месяцев.
Для более успешного поиска работы желающие могут
принять участие в специальном проекте, предназначенном именно для этой
возрастной группы безработных. О своем желании
принять участие в проекте
можно заявить по телефону
56210569 (координатор проекта Хельве Кассе) или по
адресу helvekase@gmail.com.
(стр 3)
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Lühidalt
Hea Villa näitus Harjumaa
Muuseumis

uudis

Valminud on Harjumaa kergliiklusteede
teemaplaneeringu eskiislahendus
Kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011 kell 15.00
toimub Harju Maavalitsuses Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“
eskiislahenduse avalik arutelu.
harju maavalitsus
Avalikule arutelule eelnevalt
toimub ajavahemikus 10. jaanuar kuni 18. jaanuar 2011
planeeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek, mille jooksul on igaühel võimalik tutvuda teemaplaneeringu materjalidega ning esitada nende
kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.

Teemaplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks
ning planeeringu kehtestajaks
on Harju maavanem Ülle Rajasalu, konsultandiks on OÜ
Hendrikson & Ko.
Materjalidega on võimalik
tutvuda tööaegadel Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12,
Tallinn), ruumis 146 (Arenguja planeeringuosakonna arengutalitus), Harju Maavalitsuse
veebilehel http://www.harju.

ee/index.php?id=14240 . Samuti planeeringu koostamise
konsultandi ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise teostaja OÜ Hendrikson & Ko veebilehel http://www.hendrikson.
ee (- Avalikud dokumendid –
Harjumaa)
Teemaplaneeringu
eesmärgiks on Harju maakonna
kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine ning selle sidumine
tõmbekeskuste ja teiste taristutega. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja
asukohad ning töötatakse välja
uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta

uudis

Teemaplaneeringu
eesmärgiks on
Harju maakonna
kergliiklusteede
ja jalgrattamars
ruutide
võrgustiku
planeerimine
ning selle
sidumine
tõmbekeskustega

Keila kihelkonnapäev
Laupäeval, 15. jaanuaril 2011, algusega
kell 11 toimub Eesti Genealoogia Seltsi ja
Harjumaa Muuseumi ühisnäituse “LääneHarju sugupuud” raames Harjumaa Muuseumis Keila kihelkonnapäev.
Päeva esimeses osas ettekanded:
1. Keila kiriku, koguduse ja kihelkonna ajaloost
Liivi Aarma, raamatuteadlane,
Tallinna Ülikooli dotsent, Eesti Genealoogia Seltsi auliige
2. Keila kihelkonna Ääsmäe
küla elanike juured on LõunaEestis
Eda Liiväär, Eesti Genealoogia
Selts, Saue valla koduloouurija
3. Saue-Vanamõisa 300-aastased suguvõsad
Helle Koppel, Eesti Genealoo-

gia Selts, Saue Kodu-uurimise
Seltsing
4. Naissaare põlisasustusest
Jaan Tagaväli, Eesti Genealoogia Selts, MTÜ Viimsi Kultuuriloo Selts
5. Mõisnike vangerdused: ühtne mõisamajapidamine Keila
(Keila khk), Kuijõe (Kullamaa
khk) ja Mõniste (Hargla khk)
mõisas. Evelin Povel-Puusepp,
Eesti Genealoogia Selts, Saue
Kodu-uurimise Seltsing
Päeva teises osas jagatakse
kokkutulnuile praktilisi nä-

punäiteid suguvõsauurimise
alustamiseks ja genealoogilise
teabe kogumiseks ning tehakse üheskoos läbi suguvõsauurimises vajalikke tegevusi
(teabe leidmine erinevatest
andmebaasidest, muuseumist
ja arhiividest, olulise genealoogilise teabe talletamine, suguvõsauurimuslikud tabelid,
programmid jm).
Keila suguvõsauurijatel on
kihelkonnapäeval
võimalus
vastastikku andmebaase võrrelda ning andmeid vahetada,
koostööpartnereid ja uusi sugulasi-hõimlasi leida.
Sissepääs muuseumipiletiga. Kihelkonnapäev toimub
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi rahalisel
toel.

kergliikluse kui tervisliku ja
keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases
liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust
ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist. Tulenevalt kavandatava tegevuse
iseloomust otsest riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega ei kaasne.
Planeeringu eskiislahenduse kohta saab Harju Maavalitsusele esitada ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 18. jaanuarini 2011
saates e-kiri info@mv.harju.
ee või tavakiri aadressil Harju
Maavalitsus, Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn.

Harjumaa Muuseumis avati neljapäeval, 13. jaanuaril Hea Villa
näitus. Näitusel saab näha erinevate lambatõugude villa, käsitsi kedratud lõnga ja villatöötlusvahendeid. Huvilised saavad
osaleda kahes töötoas. Näituse
koostas MTÜ Hea Villa Selts.
Ajal, mil enamik lambakasvatajaid näeb villa kui lambapidamise tülikat kõrvalprodukti, on
mõned taluperenaised võtnud
kvaliteetse villa tootmise oma
südameasjaks. Nende kasvatatavate lammaste villadest ongi
kokku pandud Hea Villa näitus.
Näitusel tutvustatakse erinevate lambatõugude (eesti maalammas, ahvenamaa lammas,
gotlandi lammas ja rootsi peenvillalammas) villasid ja nende
villast käsitsi kedratud lõngasid.
Villad on väga erinevates toonides – lumivalgest süsimustani ja
nii pehmed kui karmid. Näitusel
saab näha ka villatöötlusvahendeid.

Kahel laupäeval, 12. veebruaril ja 12. märtsil, toimuvad
muuseumis töötoad, kus MTÜ
Hea Villa Selts liikmed õpetavad
tänapäevaste villatöötlusvahenditega villa kraasima, kammima
ja käsitsi lõnga ketrama.
Tegemist on kolmanda Hea Villa
näitusega. Kaks esimest toimusid 2009. aastal Tallinnas Eesti
Käsitöö Maja galeriis ja 2010.
aastal Pärnus Maarja-Magdaleena Gildi majas.
Näitus jääb Harjumaa Muuseumis avatuks kuni 27. märtsini.
MTÜ Hea Villa Selts ühendab
lambakasvatajaid ja käsitöölisi,
kes hindavad kvaliteetset kodumaist lambavilla. Seltsi peamisteks eesmärkideks on väärtustada ja tutvustada villaga seotud
traditsioonilist käsitööd, juhtida
lambakasvatajate tähelepanu
villa parendamise vajalikkusele, uurida villatöötlemisalast
pärimust ja traditsioone ning
korraldada villalambakasvatuse
ja käsitööga seotud nõustamisi, koolitusi ja kursusi. Lisainfo:
http://heavillaselts.ee/

6

Vaba aeg

Reede, 14.01.2011 • Nr 2 (152)

SPORT

Keila Pikamaasari alustab Kultuurikronoloogia 2010

Laupäeval,
15.jaanuaril saab
alguse nüüd juba
traditsiooniks saanud Keila Pikamaasari.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Aastal 2009 kandis üritus nime
Keila Kolmiküritus ja koosnes
suusatamisest,
jalgrattasõidust ja poolmaratoni jooksust.
Eelmisel aastal sai spordisari nimeks Keila Pikamaasari
ja lisandusid osavõistlustena
ujumine ja rulluisutamine.
Eelmisel aastal oli osalejaid kokku 537, pärit Keilast,
Sauelt, Vasalemmast, Viimsist,
Tallinnast, Padiselt, Harkust,
Paldiskist, Kehrast, Antslast,
Paralepast, Nissist, Jõgisoolt,
Tabasalust,
Mikitamäelt,
Rõugest, Sillamäelt, Raplast,
Tootsist, Rakverest, Koselt,
Roosna Allikult, Tartust ja ka
Soomest. Osales ka 23 vähemalt 3-liikmelist peret.
Sel aastal on sarjas taas 5
osavõistlust - Keila Suusasõit,
aprillis Keila Ujumiskolmapäevakud, juunis Keila Rattasõit, juulis Keila Poolmaraton
ja septembris rulluisuvõistlus
Keila Rull.
Lisaks 16-le võistlusklassile on võimalus ka võistlemata
osaleda ja looduses liikumist
nautida.
Vähemalt kolmel üritusel
kaasalööja osaleb lõpuloosimisel.
Esimene Pikamaasarja osavõistlus Keila Suusasõit toi-

FOTO: sxc.hu

mub juba sel nädalavahetusel,
15.jaanuaril, kus võistlejate
ja matkajate vahel loositakese välja peavõiduna Protten
F.S.C. esinduskaupluse kinkekaart väärtusega 80 eurot.
Täpsem info www.spordiklubivask.weebly.com
Registreerimine: skvask@
hot.ee või 53490341 või etapil
1tund enne starti.
Suusapäevade raames on
tulemas veel 5 etappi
Keila suusapäevade teine etapp
Keila Suusasõit viiakse läbi
laupäeval 15. jaanuaril. Keila
suusasõit on ühtlasi ka Keila
Pikamaasarja I osavõistlus.
Keila Suusapäevade raames
on tulemas veel Keila Õhtu-

võistlus, Keila Sporint, Keila
Lahtised MV ning ET- Bike
Suusavõistlus.
Osaleda saab ka firmade ja
klubide arvestuses. Igal etapil
saab iga võistkond välja panna
4liikmelise võistkonna. Arvesse lähevad 3 parimat tulemust.
Parim võistkond etapil selgub
vanuseklassi punktide liitmise
teel, kui etapi juhendis pole
märgitud teisiti
Toetavad: Keila LV, KT
Sport Agentuur, Hole In One
Catering, ET-Bike, Keila Tervisekeskus, Kliima Center, Kava
Auto, Autoremont OÜ, ET-Bike, Bennet Puit.
Info:
Priit
Idarand
53490341, www.spordiklubivask.weebly.com

vaba aeg

Ühe lapse kasvamiseks on
vaja tervet küla
haridus- ja
kultuuriselts läte
Tere tulemast 19.jaanuaril kell
18.00 Erakooli Läte (Kruusa
23) arutlema lapsevanemaks
olemise ja kogukonna rolli üle
laste kasvamisel.
Vestlusringi vedur Martin Tiidelepp on tegutsenud

Aruküla waldorfkogukonnas
7 aastat. Elukutselt juhtimise
ja koostöö koolitaja on ta nelja lapse isa ja 2009.a ilmunud
raamatu “Eluülesanded” kaasautor. 2008.a asutas Haridusja Kultuuriselts Läte siinse
kogukonna soovil uue waldorfpedagoogikal tegutseva kooli
Keilasse.

Eelregistreerimine 18. jaanuarini 51936673 või e-postiga waldorf.keila@gmail.com.
Osalemine prii!
Vestlusring “Ühe lapse kasvamiseks on vaja tervet küla”
on osa Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte projektist “Müüdimurdjad”, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

SPORT

Keila Tiimspordi osavõistlus
jõualadel toimub sel pühapäeval
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Pühapäeval, 16. jaanuaril, algusega kell 10.00 toimub Keila Tervisekeskuses Tiimsport
sarja raames järjekorras kolmas osavõistlus jõualadel, kus

tuleb rinnalt suruda kangi ja
jõutrenažööril kükkisasendist
tõsta üles raskus.
Võistkonnas on viis liiget,
kellest vähemalt üks on naisterahvas ja kelle kõigi tulemused lähevad võistkondlikult
arvesse. Naisterahva poolt

tõstetud raskused arvestatakse kahekordselt. Jõualade osavõistluse peakohtunik on Argo
Ader. Võistluse juhend on
saadaval Keila Tervisekeskuse
veebilehel www.keilasport.ee.
Registreerimine meiliaadressil
tervisekeskus@keila.ee

9.jaanuar - Harjumaa Muuseumis toimus näituse „Väljasõidud Eestis. Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevapilte
ja reisimärkmeid 1924-1938“
kataloogi esitlus.
12.jaanuar-Keila Noortekeskus
korraldas 8. ja 9.klassi Harjumaa noortele infoseminari
„Valik on sinu!“
15.jaanuar - Keila uue teatri –
AX Teatri esimene avalik etendus: Andrus Kivirähu „Kuus
monoloogi raha asjus” läks
täissaalile.
18.jaanuar - Keila Kool kuulutas välja loominguliste konkursside aastapreemia Oma Nägu
2010, mis sel aastal antakse üle
novembris.
- Sotsiaalkeskuses avati Ann
Vaida isikunäitus AD ABSURDUM (must-valge joonistus).
1.veebruar - Raamatukogu 91
- raamatunäitus lugemissaalis
„Seltsi raamatukogust linna
raamatukoguks“.
6.veebruar - Keila noorte rahvatantsurühm Pillerkaar osales
Kohtla-Nõmme tuhamägede
tantsupeol.
23.veebruar - Keila Kultuurikeskuses toimus Eesti Vabariigi
92. aastapäeva kontsert-aktus,
kus anti Ilma Adamsonile, Tiina
Sinijärvele ja Leino Mägile üle
Keila linna 2010.aasta kultuuripreemia.
26.veebruar - Keila Muusikakoolis Klaveriõhtu. Tasuta kontserdil esines Mihkel Poll.
5.märts - Keila Koolis on õhtul
Moeshow „Fibik“ („fashion is
back in keila“).
6.märts - Kultuurikeskuses
oli Tantsu-Kati juubelikontsert
– Katrin Patte 20 aastat tantsuõpetajastaazi „Kus tantsu,
seal särtsu“. Laval Vikerkaare
vanema ja noorema põlvkonna tantsulapsed ja tantsutrupp
Fantasy.
11.märts - Hotellis Salzburg
avati Balloon Union Finland ry
ja Keila linnavalitsuse ühiskorraldusel toimuv kuumaõhupallide võistlus UpViser CUP
Keilas, mille raames selgitati ka
Soome 2010.aasta meister.
17.märts - MTÜ Kultuurilaegas
korraldas Keila Kultuurikeskuses kahepäevase raamatulaada. Raamatulaadast saadud
tulu – ligi 6000 krooni läks Keila Kultuurikeskuses toimuvate
käsitöö ja tarbekunsti kursuste
ning töötubade toetuseks.
20.märts - Kultuurikeskuses
avati Anneli Teimann`i isikunäitus.
24.märts -Keila Avatud Noortekeskus korraldas kevade tervituseks hilisõhtuse orienteerumise „Keila O-öö 3”.
10.aprill - Sotsiaalkeskuses
avati Tiina Mäestu isikunäitus
“Ise tegi”.
19. aprill - Algkoolimajas algas
terve nädala kestev koduloonädal „Keila lapsed kasvavad

raamatuga“.
24.aprill - Viimsi huvikeskuses toimus Harjumaa laululaps
2010 finaal, kus oma vanusegrupis poiste arvestuses sai I
koha Keila Kooli 6c klassi õpilane Kristjan Kannukene.
29.aprill - Kaera-jaani tantsimise päeval oli ühistantsimine
Keskväljakul.
2.mai - Keila Roheline Punkt
korraldas Jõepargis linnulauluhommiku. Linnuretke juhendas
Val Rajasaar.
8.mai - Kultuurikeskuses oli
Keila Laululaps kontsert.
12.mai - Kultuurikeskuses oli
Sille Krooni Laulustuudio ettekandes Keila esimese lastemuusikali „Meie“ esietendus.
15.mai - üle-euroopaline muuseumiöö. Harjumaa Muuseum
oli tasuta avatud kell 18-22. Kell
20 algas Jõepargis Keila mõisa
legendidel põhinev teatraliseeritud jalutuskäik „Piitsahoopidest Püha Jürini“ Keila Gümnaasiumi näitetrupi „Roheline
kass“ esituses.
17.mai - Noortekeskuses oli
projekti “Esimesed sammud
muusikateel” avaüritus.
18.mai - Harjumaa Muuseumis
ja Keila Kultuurikeskuses avati
näitus „Harjumaa kaunimad
käsitööd”.
22.mai - Keila Avatud Noortekeskuse õuel „Hoovikontsert“
ja grafiti tegemise esitlus.
24.mai - Konkursikomisjon valis videoklippide konkursi „Minu
kodu – Keila“ varem väljavalitud kuuest filmi hulgast parimaks Norman Tamkivi lühifilmi
„Keila“.
25.mai - Sotsiaalkeskuses avati käsitööringide näitus „ Mõeldud – tehtud“.
29.mai - Keila Päev. Päeva juhid olid EX Teatri näitlejad Heli
Iljašenko ja Mare Sooans.
27.juuni - Pärast kell 11 algavat
Augsburgi usutunnistuse 480.
aastapäeva tähistavat Jumalateenistust Miikaeli kirikus avati
Tutermaal, Martin Lutheri ausamba kohal samba lugu jutustav tahvel.
3.juuli - Algasid kaks päeva
kestvad I Brassi päevad Keilas
ja Padisel.
19.juuli - Keila sõpruslinnas Barsbüttelis algas kuni
30.juulini kestev noortelaager
Youth Camp.
2.august - Sotsiaalkeskus osales 6.augustini kestnud rahvusvahelises puuetega inimeste
kunstilaagris Orissaares.
20.august - Üle-eestilise ürituse Ühtelaulmine kontsert Keila
linnavalitsuse ees parklas.
4.september - Lauluväljakul
toimus Keila Avatud Noortekeskuse ja MTÜ Keila Noorteaktiiv korraldusel kogupereüritus Roherock 2010, mis
kandis pealkirja „Terves kehas
terve vaim“.
10.september - Kultuurikes-

kuses avati kuntsiring „Sirlett“
sügisnäitus.
18.september - Keila Aiandus-Mesinduse Selts korraldab
koos linnavalitsusega nädalavahetusel Kultuurikeskuses
seenenäituse.
24.september - AX-teater
etendas
Kultuurikeskuses
„Peeglike-peeglike seina peal
ehk õpetus sellest, kuidas hea
välja näha”.
28.september - Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis
avatud rahvusvahelisel köitekunstinäitusel – konkursil osales ka kolm Keilas elavat nahakunstnikku -Silvi Kalda, Ulve
Ross ja Sirje Kriisa.
3.oktoober - Kultuurikeskuses
oli käsitööpäev.
18.oktoober - Muusikakoolis
toimus kontsert-etendus „Halloo, mister Gillock, siin Carl
Czerny“. Tegemist on kahe
erineval sajandil elanud helilooja klaveriloomingu tutvustamisega. Palu esitasid Keila ja
Lasnamäe muusikakooli, Kiili
Kunstide Kooli ja Rae Huvialakooli õpilased.
28.oktoober - Keila Avatud
Noortekeskuses toimus kontsert BändCämpJäm Keila.
29.oktoober - Sarjas „Jah lugemisele“ toimus Harju Maakonnaraamatukogus raamatu
“Eestlaste unistuste ja mälestuste Krimm” tutvustus.
12.november - Harjumaa
Muuseum avas Paldiskis oma
filiaali, Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi.
13.november - Kultuurikeskuses tähistati Keila Rahvamaja
loomise 75.aastapäeva.
-Tabasalus toimunud Eesti
klaverimuusika konkursil saavutas Eva Teppo õpilane Karl
Reimand esikoha. Lisaks said
mitmed noored teisi auhinnalisi kohti.
19.november - Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite
festivalil Orus saavutasid Keila
Kooli 4.-5.klasside ansambel
oma vanuserühmas II koha.
23.november - Valmis Keila
Kooli almanahh “Sipelgarada
2”.
28. november - Keskväljakul I
Advendi laat.
1.detsember - Keila Avatud
Noortekeskus korraldas Kultuurikeskuses Lääne-Harjumaa
12.klasside õpilastele Karjääripäeva „Võti“.
3.detsember - Keila Koolis toimus õhtul 54.lennu rokipidu.
Esines MIA.
15.detsember - Ametlikult
hakkas Keila Avatud Noortekeskuses toole KRaadio.
19.detsember - Keila Kultuurikeskuse-esisel platsil linna jõulukuuse juures toimus tasuta
kogupereüritus “Tee vabaks
jõuludele!”
* Valiku tegi Keila Leht

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
“VANA PÄHKLIPUU” - URMAS KALDE FOTONÄITUS
3.jaanuaru – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
“KEILAS SÜNDINUD PILDID”
- PIRET KALDE MAALINÄITUS
3.jaanuar – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
HEA VILLA NÄITUS“
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
“PIPI PIKKSUKK” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 12:00
Pilet: 3,85 EUR / 60,00 EEK
Keila Kultuurikeskus

teater
“TÄISMÄNG” - RAKVERE
TEATER
24.jaanuar kell 19:00
Pilet: 8,65 / 7,65 EUR (135 / 125
EEK)
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA SUUSASÕIT - KEILA
PIKAMAASARJA I ETAPP
15.jaanuar kell 11:00 - 14:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviseradadel
KEILA LINNA I MALEVÕISTLUSED

15.jaanuar kell 11.00
Osalema oodatakse kõiki Keila
linna elanikke ja Keilas töötavaid inimesi.
Keila tervisekeskuse kohvikus
Info tel. 53478221
KEILA ÕHTUVÕISTLUS SUUSATAMISES
16.veebruar kell 18:00 - 20:00
Keila terviserajad
„KEILA TIIMSPORT“ OSAVÕISTLUS JÕUALADEL
16.jaanuar kell 10:00 - 15:00
Keila tervisekeskus
KEILA SPRINT (SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad
KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00 ’
Keila terviserajad

muud üritused
KEILA KIHELKONNA PÄEV
15.jaanuar kell 11:00
Harjumaa Muuseum,
TIFFANY TEHNIKA VITRAAZIKURSUS
11.-14.jaanuar kell 16:00
Hind 70€
Juhendaja Kai Kiudsoo-Värv ja
Heli Press
Craftcenter, Vabaduse pst 128,
Tallinn
www.craftcenter.eu
SEEBIVALMISTAMISE KURSUS
15.jaanuar kell 11:00
Hind 21€
Koolitaja Marit Tiits (Nurme
Looduskosmeetika)
Craftcenter

PRESSKANNU SOOJENDAJA
ÕMBELMINE
25. ja 26.jaanuar kell 16:00
Hind 15€
Koolitaja Ingrid Köösel (Nõelakoda). Kõik materjalid on juhendaja poolt.
Craftcenter
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila.
www.hiirekese.ee.

kogudus
2.pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistus armulauaga
16.jaanuar kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Vaimulik õhtu
19.jaanuar kell19.00
Koguduse majas
Pühapäevakooli tunnid
Igal pühapäeval kell 13.00
Koguduse majas
Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas

Palju õnne!

Sündinud

31. 12. 2010
10. 01. 2011

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Anda odavalt üürile 1 toaline mugavustega korter Keilas
55922993.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu
kütet(hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119.
Tellimine
E-R
09.00-17.00.
Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 145€ (2268,78.-)
ja puitbriketti 148€ (2315,70.-)

tonn (ümmargune). Soovi
korral ka väiksemad kogused. Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.

töö
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib positiivse suhtumisega laotöötajat (naine, 2540), kelle tööülesanneteks on
kauba komplekteerimine ja paigutamine. Avaldus koos CV-ga
saata: kuulutus@zoovet.ee
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte
AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas tööle kogemusega juurdelõikaja ja masstööõmblejaid.
Kontakt tel.6747567
Kasutatud riiete kauplus Keilas vajab müüjat. Töötame E-L,
kell 09:00-17:00, töö graafiku
alusel, sobib ka pensionil oleva-

Väike küünal särab,
näitab valgust teel
Südamlik kaastunne Jaanile
kalli abikaasa

Meie südamlik kaastunne
Epp Mathiessen’ile armsa isa

Meie siiras kaastunne Ulvile
perega kalli

Tavo Saarne

Ants
Sõerumäe

Ada Roone

surma puhul

9.06.1932 – 11.01.2011
surma puhul

XI c klass ja klassijuhataja

surma puhul

Elvi, Vaike – Helju ja Vaike.
Naabripere

Mälestame

Mälestame juhatuse liiget

Ada Roone`t

Ada Roone`t

avaldame südamlikku
kaastunnet perele.

Avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale.

Keila linna PÜ

KÜ Lukor, Luha 2a elanikud

Täname kõiki, kes olid mõttes
meiega, kui saatsime viimsele
teekonnale Jüri Kolgi
Perekond Kolk

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

Südamlik kaastunne
Leilile kalli abikaasa

Avaldame kaastunnet Kaiele
perega ema

Amanda
Miguri
lahkumise puhul.

Raivo perega ja Elle.

Südamlik kaastunne Anne-Liile
ja Sven-Ervinile isa ja vanaisa

Jüri Kolgi
surma puhul.

Eha,Aili, Helve,Mare ja Valve

Kuulutused
kinnisvara

Elisabet Entson
Mirelle Mandel

See talvepäev kilgatas kildudeks
Ja vakatas valusas vaikuses...

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

Lembit
Teesalu
kaotuse puhul.

Võimlemisklubi Sistrum
suured ja väikesed võimlejad

26.01 18.00-20.00
KEILA TERVISEKESKUSES

le inimesele. Lisainformatsioon
tel 5274888.

Teenus
Järeleaitamistunnid matemaatikas 1.-9.klassi õpilastele.
Ettevalmistus 9.kl. matemaatika riigieksamiks.1 tund - 4.50
eurot. Tel. 56953773.

muu
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. Eelregistreerimisel kaaniravi. Uudis: iidne
näonoorendamise
saladus
Hiina med. kaudu. Info www.
algallikas.ee või tel 53330299
Merike.
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Anna oma kasutult seisvale talvespordivarustusele uus elu

OSTA, MÜÜ JA VAHETA
KAUBAKS SOBIVAD:
SUUSAD, UISUD, KELGUD,
TALVESPORDIRIIDED JMS.

Keila Terviserajad

8

Reklaam
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Olid probleemid nimmepiirkonnas, kasutasin’’
Promed’’ palsamit 2 nädalat, ennesetunne läks
paremaks. Näo peal oli punane laik, mis sügeles ja
tegi mulle muret. Määrisin palsamit näonaha peale,
olin imestanud, et see laik on kadunud. Et saada veel parimaid
tulemusi, kasutan palsamit ka edaspidi.
Galina, Tallinn

Kui loodus ise tuleb appi...

MEEMAITSEGA TERVIS

Koos euro saabumisega
on alanud suur

ALLAHINDLUS!
Tule ja tutvu
pakkumistega
OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19, KEILA
TEL.6747575
E - R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P - SULETUD

Kauplus Ribellin
Keilas Uus tn 7 E-R
10-18 L 10-15

Talvekaup -30%
Mänguasjad -20%
Ootame Teid külla!

KAJA Koolitus Autokool
B-kat autojuhikursuse
lõppastmekoolitus

Teooriatunnid reedel,
14.01.11 kl 19:00
Keilas, Keskväljak 5.
Libedasõit nädalavahetusel
Keilas, Tööstuse 15

Venekeelne B-kat
autojuhikursus

Teooria e-õppe
võimalus

VEOAUTO- (BUSSI)JUHTIDE
AMETIKOOLITUS

(õhtune koolitus,
põhi- ja täiendõpe)
algus 21. jaanuaril 2011 kell 17:00

Sanitaartehnilised
tööd ühistule!

VANAMÕISA
LUMELINNA
2011
EHITAMINE

Olen 64 aastat vana. Mina tarvitasin ’’Promed’’ palsamit ühe kuuri. Enesetunne paranes nii, et ahvatles
veel teist kuuri teha. Seedimine oli mul korrast ära 20
aastat, aga nüüd võin kõike süüa ja kehakaal hakkas
normaliseeruma.
Tiit, Rapla
Tere! Olen 34-aastane. Enne ei usaldanud mina
toidulisandite reklaame. Aga otsustasin “Promed“
palsamit proovida. Vaatamata sellele, et olen noor,
mul on madal hemoglobiin ja sellega pea käis ringi,
oli pidevalt väsimus. Peale 2-nädalast tarvitamist
hakkasin tundma ennast paremini. Ja veel avastasin enda jaoks
ülihea kosmeetilise vahendi - koorimismaski ja kreemi üheaegselt. Olen vaimustuses sellest, nahk muutus värskemaks ja siledamaks. Soovitan seda palsamit kõigile naistele.
Irina, Keila
Promed palsam ei ole arstirohi!
Olete kutsutud meie Promed palsami näitus-müügile,
mis toimub:

Ainult 19. jaanuaril Keilas
Keila Kultuurikeskus,
Keskväljak 12, kl 9-10

Soovitatud minimaalne kuur on kaks purki.
Üks purk palsamit maksab 17 €.
Konsultatsioonid kasutamise kohta ning tellimused
telefonidel: (372) 651 7722, (372) 5565 7121
wwwDSL¿WRQHWZZw.promed.lv
1lLWXVPJLGHONHKWLESHQVLRQlULGHOHMD
LQYDOLLGLGHOHVRRGXVKLQG¼

VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSES
22.01.2011
algusega 11.00
AN

V

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

Tugevat tervist soovides,
Siiralt Teie meeskond OÜ Medicom-Alliance 2

MTÜ

1.teooriatund teisipäeval,
18.01.11 kell 18:00.

B-kat autojuhikursus

1.teooriatund neljapäeval,
20.01.11 kell 18:00

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.

A M ÕIS A

PÄEVA JUHIB

SVEN SUMBERG

VESI JA KANALISATSIOON
veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
kanalisatsioonipüstikute ehitus ja renoveerimine
veearvestiste paigaldamine ja taatlemine

13 aastat ja 350 ühistut! Küsige pakkumist!
SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
656 37 55, 508 74 35
www.seko.ee

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria

Lumekuhilad loositakse võistkondadele
välja kell 10.50. Ehitamiseks on aega 3,5 tundi

autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Vajalikud abivahendid (kühvlid, labidad, ämbrid, jm.) tuleb endil kaasa võƩa

KÜTTESÜSTEEMID
küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
küttesüsteemide projekteerimine
küttesüsteemide tasakaalustamine
küttesüsteemide läbipesu
soojusvahetite keemiline läbipesu
soojusõlmede paigaldus

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

LA

ESINDUSKAUPLUS

Olen 76-aastane. Mul oli tehtud operatsioon, vahetati mõlema puusa luud. Kõnnimisega olid probleemid, sellega tekkis stress, masendus. Lugesin lehest
reklaami ’’Promed’’ palsami kohta, ostsin, ja 3 nädala
pärast märkasin, et enesetunne läheb paremaks,
hakkasin rohkem liikuma, elurõõm tuli tagasi. Hakkan ka edaspidi
kasutama palsam Promed. Suur tänu!
Helga, Tallinn

KÜ

AS PROTTEN F.S.C.

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.

Võistlusmängud ja tantsud,
saab lihvida vastlaliu pikkust
ning soojendada end tee ja sooja ampsuga

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Kell 14.30 hindab zürii lumekujud
Autasustamine kell 14.45
Pane kokku oma 8-liikmeline võistkond ja registreeri ennast 17. jaanuariks: ave@kodukyla.ee, 51 40 761
Kaitseliit
Saue kompanii

