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Keila SOS
Lasteküla pidas
sünnipäeva
Keila SOS Lasteküla sai
16. sünnipäevaks kingituseks sõiduauto.

lk 3
uudis

Fotod: valdur vacht

Keila koolis peeti sarikapidu
Reedel peeti Keila Kooli läänetiiva
sarikapidu. Kooli viimane tiib valmib
oktoobrikuus.
Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogu esimehe Enno Felsi
sõnul on ehitustööd seni kulgenud plaanipäraselt. „Käib
hoone D tiiva ehitus, seal saa-

uudis

vad olema kooli täiendavad
klassid, võimla ning muusikakool. Samas valmistatakse ette
ka raamatukogu siseruumide
ehitamist
B tiivas.“ KMG

Ehituse juhataja Tiit Nurklik
kinnitab, et
ehitustöödega
ollakse graafikus. „Suuremaid
tagasilööke seni pole olnud.
Ehitustööd on kulgenud parimas võimalikus tempos ning
koostöö tellijaga on sujunud.
Tänaseks on peaaegu valminud hoone veekindel karp
ning suurematest töödest on

käsil torustike (vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon)
paigaldamine, fassaadide- ja
katuse soojustamine, akende
paigaldamine, elektritööd.“
Viimistlustööde põhimahuga alustatakse juulikuu teisel
poolel, selleks toimuvad hetkel ettevalmistused vaheseinte
ja lagede katete paigaldamise

sport

Keila koolides
lõpeb õppeaasta
lk 4 -5

näol. Objektil töötab 60 kuni
70 töölist ja kogu planeeritud
tööde mahust on käesoleval
hetkel valmis ca 50-55%.
Järgmise õppeaasta teisest
veerandist saab kool uusi lisaruume kasutama hakata. Ehitaja annab hoone üle oktoobrikuus.

Noorsootöö
kvaliteet on
tõusuteel
Noorsootöö kvaliteedi
arendamise programm
on aidanud tõsta Keila
noorsootöö kvaliteeti ning
muuta tegevused mitmekesisemaks.

lk 6

Rattamaratonist
võttis osa üle
saja ratturi
lk 6
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Jaanipühad möödugu turvaliselt
Päästjad soovivad
kõigile turvalisi jaanipühi ja tuletavad
meelde põhitõed,
et aasta kõige valgemast ööst kõige
mustem ei saaks.
Foto: valdur vacht

nädala tegija

Ivo Müürsepp

16.juunil andis Vabariigi President Kaitseliidu Keila rühma
pealik Ivo Müürsepale leitnandi auastme. Neljapäeval aitab
Ivo taas linnapeal korraldada Paldiskis toimuvalt Harju XVI
Maakaitsepäevalt võidutule toomise kella 17-ks Keilasse algkooli
juurde, kust võivad kõik soovijad viia leegi oma jaanitule süütamiseks. Ka varasematel aastatel on Ivo toonud võidutuld: „Ei
teagi mitu korda, kümmekond vast…..“, on lugemine Ivol sassis.
Kaitseliidus on ta olnud peaaegu 12 aastat, alates 1999.
aasta sügisest, kui ta läks Talllinna Tehnikaülikooli telekommunikatsiooni õppima. Ivole on Kaitseliidus olemine muutunud
osaks elustiilist, õnneks mitte üleliia domineerivaks. Aga põnevaks. Näiteks olgu langevarjuhüpe või Erna retkel osalemine.
Kõik vähegi aktiivsed Kaitseliidu liikmed saavad baasväljaõppe,
siis erialaväljaõppe ja siis … Nõnda muutubki elu kaitseliitlasena kogemuste kogumise reaks. „Kui inimesel endal huvi on,
leiab tegevust kogu eluks,“ kinnitab Müürsepp. Oluline on ka
Kaitseliidu sotsiaalne roll – olla rühma liige, olla riigile ja rahvale
kasulik. „Üks asi on patriootlik isamaaline kasvatus, kuid samavõrd oluline ka riigi kaitsevõime tagamine, mille silmnähtavad
väljendid on näiteks eksinud või kadunud inimeste otsingud või
metsatulekahjude kustutamises osalemine,“ kirjeldab Ivo Kaitseliidu rolli. Paljudele on Kaitseliit osutunud heaks platvormiks
sõjaväelase karjääri tegemisel.
Kaitseliidu Keila Malevkond koondab endas kogu LääneHarju kaitseliitlasi. Keila rühmas on paarkümmend meest ja
üks naine. Koos käiakse Sauel, kus on Kaitseliidul oma maja.
Uued liikmed on teretulnud, huvilised leiavad rühma kontaktid
Kaitseliidu kodulehelt.
Ivo Müürsepp on põline Keila poiss. Juba vanaema vanaisa
elas Keila külje all. Ta on siin elanud, õppinud.
Jaaniõhtuks Ivol veel plaani pole, ilmselt ollakse mõnes
väikeses koduses ringis.

keila leht
leht@keila.ee

• Kooskõlasta igal juhul enam
kui 3-meetrise läbimõõduga ja
avaliku ürituse lõkke asukoht
ning tuleohutusmeetmed kohaliku päästekeskusega (Keilas telefonil 628 2100)
• Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui meeter, piisab, kui
see on hoonetest ja metsast
kümne meetri kaugusel.
• Ühe- kuni kolmemeetrise
läbimõõduga lõkke ohutu
kaugus hoonetest ja metsast
on 20 meetrit.
• Tee lõket vaid tuulevaikuses
või kui puhub nõrk tuul.
• Ära jäta lõket järelevalveta
ja hoia käepärast kustutusvahendid, nagu tulekustuti,

anum või kastmisvoolik veega. Täpsemat infot tuletegemise nõuete kohta jagab pääste infotelefon 1524.
• Söegrilli ohutu kaugus hoonest, metsast, aga ka terrassist on viis meetrit.
• Hoia süütevedelikku lastele
kättesaamatus kohas ja ära
kasuta seda, kui tuli juba põleb.
• Ära jäta väikeseid lapsi veekogu äärde üksinda või usalda
suuremaid neid valvama.
• Ära mine joobnuna ujuma ja
takista purjus inimest seda tegemast, sest alkoholijoobes
vetteminek on enamike uppumissurmade põhjus.
• Võta kaasa laetud mobiiltelefon, et vajadusel abi kutsuda.
• Tee endale selgeks, kus sa
asud, sest abi kohalesaabumise kiirus sõltub teejuhistest.
• Kui juhtub õnnetus, helista
hädaabinumbril 112.
• Viimane kustutab tule - lase
lõkkel lõpuni põleda, kustuta

tuli veega või summuta näiteks liivaga. Vanad eestlased
uskusid, et jaanituli annab
järgmiseks aastaks jõudu ja
võtab laiskuse kontidest, et
seal, kuhu jaanitule kuma
paistab, kasvab vili hästi ja

ümbrus on kurja eest kaitstud. Kas uskuda või mitte tule
muistset väge, on iseasi, kuid
selge on, et jaaniõhtu saab endale, perele ja sõpradele ohutuks muuta ainult igaüks ise.
Turvalist jaani!

Lugeja küsib, jurist vastab
allikas-: erakogu

Küsimus:
Töötaja küsib: Kas 17aastane alaealine võib
töötada kiirsöögikohas,
kus müüakse muu hulgas
lahjat ja kanget alkoholi?
Öisel ajal müüakse alkoholi lahtiselt.

Vastab tööinspektor-jurist Sirje Aava
Vastavalt alkoholiseaduse § 47 lõikele 5 ei tohi alaealist rakendada töödel, mis on seotud alkoholi
käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on
tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.
Edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil tähendab seda, et alaealine võiks näiteks kellelegi
toimetada paki, milles sisaldub avamata alkoholipudel.
Seega, alla 18-aastane isik ei tohi teha tööd, mis on seotud alkoholi käitlemisega, sh jaemüügiga
või klientide teenindamisega, kui muuhulgas võib esineda alkohoolsete jookide serveerimine.
Kuna küsija on maininud ka öist aega, siis täpsustan, et töölepingu seaduse § 49 lõike 1 kohaselt
ei tohi alaealine üldreeglina teha tööd ajavahemikus 20.00 kuni 6.00. Ka juba 17-aastaseks saanud
noor ei tohi töötada nimetatud ajal.

Järgmine Keila Leht ilmub 1. juulil, hooaja viimane leht 8. juulil
Toimetus naaseb tööle 8. augustil. Esimene Keila Leht ilmub 19. augustil. Kaunist suve!

Uus liikluseeskiri muudab kõikjal helkuri kandmise kohustuslikuks
Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal liigeldes peab jalakäija kandma (standardile
EVS-EN13356 vastavat) helkurit või kasutama valgusallikat. (LS § 22 lg 8), (LS § 11 lg
4)
Kommentaar: kui senikehtinud
nõue kohustas helkurit kandma
vaid kõnniteeta ja valgustamata
teel liikudes (tingimused, mis
vastasid enamjaolt maantee
liikluskeskkonnale), siis uus LS
näeb ette pimeda ajal ja halva
nähtavuse korral liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukait-

Keila nädalaleht

Rula, rulluiske või -suuski,
tõukeratast või -kelku või
muid sellesarnaseid vahendeid kasutav jalakäija peab
sõidutee ületama jalakäija
tavakiirusega. (LS § 25 lg 1)
Kommentaar: nõue on lisatud,
suurendamaks kiirelt liikumise
abivahendeid kasutava jalakäija

Liiklusseadusesse uue mõistena toodud ülekäigukohal
sõiduteed ületades ei ole jalakäijal sõidukijuhi suhtes
eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalakäija ületab ülekäigukohal sõiduteed, millele
sõidukijuht pöörab. Ülekäigukoht on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud,
arusaadavalt rajatud ja asjakohaselt tähistatud teeosa.
(LS § 2 p 99)

Kommentaar: ülekäigukoht on
erinevate liikluskorralduslike ja
ehituslike lahenduste (ohutussaar, valgustus, kiiruspiirang,
paremini tagatud nähtavus
jne.) abil jalakäijale sõidutee
ohutuks ületamiseks rajatud
teeosa. Ülekäigukoht erineb
ülekäigurajast selles mõttes, et
ülekäigukohal sõiduteed ületavale jalakäijale puudub sõidukijuhil kohustus teed anda. Ülekäigukohal
puudub
ka
ülekäigurajale vastav märgistus. Jalakäija tunneb ülekäigukoha ära selleni viivate ja teisel
pool sõiduteed jätkuvate jalakäijaliikluseks ettenähtud teede (kõnnitee, jalgtee, jalgrattaja jalgtee) järgi.

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

vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

sevahend, mille turvalisusnõuded on kehtestatud vastava
standardiga.
Nõuetekohane
helkuril või selle pakendil peab
olema tähistus CE EN13356.
Korralik helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150 m ja kaugtulede
valgusvihus vähemalt 300 m
kauguselt. (LS § 2 p 11)

ohutust ja tagamaks tema õigeaegset märkamist sõidukijuhi
poolt. Jalakäija tavakiirus on
orienteeruvalt 3-7km/h (0,8-1,9m/s).

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

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

Uudised
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venekeelne veerg

Keila SOS Lasteküla pidas sünnipäeva
16. juunil oli Keila SOS Lastekülas rõõmus
päev, kuna küla tähistas 16. sünnipäeva.
Lasteküla sünnipäevale oli kohale tulnud
palju külalisi ja toetajaid.
keila leht
LEHT@KEILA.EE

Sünnipäeva puhul võtsid küla
lapsed ette suure teo ja valmistasid meisterkokk Allan Kuninga juhtimisel Eesti pikima
küpsisetordi. Seni kehtinud rekord 20,5m sai ületatud - uus
Keilas valmistatud Eesti pikim
küpsisetort on 24m pikk.
Laste jaoks algas sünnipäev
jalgpalli võistlusega ning lõp-

pes õhtul diskoga. Päeval toimus aktus, kus tänati töötajaid
ja toetajaid ning tunnustati
kooli lõpetajaid. Lisaks oli lahtiste uste tund, kus kõik külalised võisid sisse astuda peremajadesse ja emadega ning
lastega juttu ajada.
Suure kingituse tegi lastekülale sajandat sünnipäeva tähistav Chevrolet, kes annetas
Keila ja Põltsamaa lasteküladele autod. Chevrolet annetab

Linnupesi ei tohi
pesitusajal lõhkuda
Kui linnud on loonud oma
pesa hoonetele või mujale,
kus pesakond häirib või
kahjustab inimeste
igapäevaelu, tuleb pesa
taluda kuni pesitsusaja
lõpuni.

tänavu sada autot SOS lasteküladele üle Euroopa. Neist
kaks Eesti lasteküladele.
Keila ja Põltsamaa lasteküladele anti üle pereauto Cruze
ja seitsmekohaline Captiva.
Tänu annetusele on võimalik
lastekülade töötajatel ja sealsete perede emadel-isadel olla
liikuvad ning pakkuda lastele
veelgi paremaid võimalusi.
Eesti SOS Lastekülade
tegevdirektor Margus Oro
kinnitas, et SOS – emad ja
sotsiaaltöötajad vajavad tihti
liikumiseks autot nagu teised
lapsevanemadki. Seega on annetatavad autod väga teretulnud.

Esiplaanil SOS lastekülade tegevdirektor Foto: kadi kroon-laur
Margus Oro ning Chevrolet regioonijuht Janos Jendruszak
Keila SOS lastekülas elab Suuremad lapsed jätkavad küüle 50 lapse. Peres on üldi- last välja kolides tihti eluteed
selt 5 – 6 last, ema ja tädi. noortekodus.

Eesti Loomakaitse Seltsile jõudis teade, et
ühes Keila kortermajas otsustasid elanikud
hävitada räästasse ehitatud pääsukese pesad.
Loomakaitse Seltsi ja linnavalitsuse kiire
reageerimise tulemusena on pesad alles ja
linnupoegadel lastakse suureks kasvada.
Vastavalt looduskaitseseadusele on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade
ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, samuti
lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja
poegade üleskasvatamise ajal, välja arvatud
teatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel.
Seega on praegu, kui on lindudel pesitsusaeg, pesade hävitamine rangelt keelatud.
Keilas on teada ka kure ja paljude teiste
lindude pesi. Pesitsusaegse kaitse alla kuuluvad neist kõik.
Ornitoloogid Eet ja Aarne Tuule selgitavad, miks praegusel ajal pääsukesed aktiivsemaks on muutunud:

Pääsukesed olid jälle kuiva ilmaga hädas
ning eelkõige oli neil pesaehitusega ja pesade püsima jäämisega raskusi. Võimalik,
et osa pesi pudenes kuumaperioodil maapinnale. Linnud ootasid vihmad ära ja nüüd
läks kiireks pesaehituseks. Selge see, et sel
suvel ei tohi majaelanikud küll midagi muud
ette võtta, kui pesade alla maapinnale näiteks mingid paraja suurusega plaadid asetada, et hiljem oleks lihtsam sinna kogunenud
väljaheited eemaldada. Üldreeglina püüavad
inimesed pääsukestele uusi elamisvõimalusi
luua, näiteks vastavate pesaaluste sobivasse kohta paigaldamisega. Mitte aga neid eemale tõrjuda.

Suitsupääsuke on juba teistkordselt Eesti
Ornitoloogiaühingu käeasoleva aasta aastalinnuks ning info saamiseks saab kasutada
vastavat kodulehte, kus on juttu ka räästapääsukesest. EOÜ link. http://www.eoy.ee/
suitsupaasuke/aita-paasukesi/

Keila Linnavalitsuses
· Keila Linnavalitsus otsustas
isikute hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise üle.
· Linnavalitsus otsustas
maksta Keila linna eelarvest
täiendavaid sotsiaaltoetusi
kokku summas 8493,92 eurot.
· Linnavalitsus otsustas
maksta Keila linna eelarvest
noorte huvitegevuse toetusi
21 klubile või muule huvitegevusega tegelevale organisatsioonile kokku summas
60767,36 eurot. Suurem osa
toetusi saanuid tegelevad
noortespordiga. Toetuse said
kõik klubid, kes seda korrektselt taotlesid.
· Linnavalitsus kinnitas Keila
Lasteaed Miki Ülase maja
sõimerühmade
täituvuse
ülemiseks piirnormiks alates
1.augustist 2011 16 last.
· Keila Linnavalitsus algatas
detailplaneeringu koostami-

3

se Tuula tee 5 kinnistule ja
selle lähialale elamupiirkonna rajamise eesmärgil maakasutustingimuste ning ehitusõiguse
ulatuse,
heakorrastuse, haljastuse,
avaliku kallasraja ja lastemänguväljaku, parkimis- ja
liikluskorralduse ning tehnovõrkude vajaduse määramiseks.
· Linnavalitsus väljastas
HIMS Investments OÜ-le
ehitusload Tuula tee 5 asuva
vabrik “Keila” tootmiskompleksi 11 hoone (tootmis- ja
kontorihoonete, katlamaja,
alajaama, laohoonete, pumbajaama ja reovee mehhaanilise puhastuse hoone) täielikuks
lammutamiseks.
Lammutatavad hooned ei
ole enam ühenduses kommunikatsioonivõrkudega.
Kinnistu läänepiiril kulgeva
soojatrassi omanik AS Eraküte on lammutusprojekti
kooskõlastanud. Lammutamiseks on aega 1 aasta pärast ala detailplaneeringu
kehtestamist.

· Linnavalitsus väljastas ehitusloa EE Jaotusvõrk OÜ-le
Rõõmu AJ F3 õhuliini üleviimiseks Loode –3 AJ toitele.
Ehitusloa saab korteriühistu
Paenurga Pae 1 asuva elamu
fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks.
· Linnavalitsus väljastas ehitusload AS-le Keila Vesi
ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja sadeveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks
Põllu, Allika ja Pae tänava
maa-alal ja Allika tn 2; 4;5 ja
6 kinnistutel.
· Linnavalitsus väljastas ehitusloa Siseministeeriumile
Ülejõe tee 2a depoohoone
välisseinte soojustamiseks/
viimistlemiseks.
· Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keila Avatud
Noortekeskuse hoone fassaadi soojustamiseks ja viimistlemiseks, katuslae lisasoojustamiseks, katusekatte
uuendamiseks, küttesüstee-

mi rekonstrueerimiseks ja
uue ventilatsioonisüsteemi
ehitamiseks, mille jaoks ehitatakse ventilatsioonikamber
hoone 1-korruselise osa katuslaele.
· Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Tervise tn 37 asuval
kinnistul.
· Keila Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt Berlobalt OÜ
taotlusele aadressil Pae tn 9
asuva Säästumarketi juures
müügikoha hooajalise laienduse 2011. aastal perioodil
17. juunist kuni 31. augustini väljaspool Säästumarketi
siseruume nende vahetus läheduses
· Linnavalitsus kooskõlastas
vastavalt Selver AS-le kuuluva Keila Selveri kaupluse juhataja taotlusele aadressil
Keila linn, Piiri tn 12 asuva
Keila Selveri juures müügikoha hooajalise laienduse
perioodil 17. juunist kuni
31. augustini väljaspool Kei-

la Selveri siseruume nende
vahetus läheduses.
· Keila Linnavalitsus seadis
isikliku kasutusõiguse Keila
linna omandis olevatele kinnistutele EE Jaotusvõrk OÜ
kasuks ja volituse andmine
asjaõiguslepingu sõlmimiseks. Linnavalitsus otsustas
koormata Keila linna omandis olevad Jalgtee 2 kinnistu,
Spordi tänava kinnistu ja
Tammiku tee 4 kinnistu EE
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
· Linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, millega määratakse audiitoriks Keila linna
eelarve
täitmise
aruannetele 2011 kuni 2013
arvamuse andmiseks Rimess
OÜ. Teenuse hind iga aasta
eest oleks 3300 eurot, s.o.
teenuse hind kokku on 9900
eurot. Hindadele lisandub
käibemaks.
· Linnavalitsus valis ja nimetas Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu liikmeks Rein
Siimu.

Сегодня
в номере
Подарок на день рождения
Известная автомобильная автомобильная фирма «Шевроле» отмечает 100 лет со дня
основания и в честь этого события дарит 100 автомобилей
этой марки детским деревням
СОС по всей Европе. 9 машин
из ста попадут в детские деревни СОС в странах Балтии, в
свою очередь, две машины
доедут до Эстонии: одна в
Пыльтсамаа и одна в Кейла. 16
июня на праздновании дня
рождения машины были торжественно переданы представителям детских деревень
СОС. Благодаря этому щедрому подарку, семьи смогут
представить свои воспитанникам еще большие возможности для развития. (стр 3)
Иванов день и праздник
победы в Кейла
Иванов день в нашем городе
будет праздноваться 22 июня
на певческом поле. Традиционное празднование Иванова
дня начнется в 19.00, а костер
будет зажжен в 21.00. Для
своего костра Ивановой ночи
можно получить огонь 23
июня в 17.00 около здания начальной школы, куда будет
доставлен факел, зажженный
на праздновании традиционного дня уезда в Палдиски.
(стр 6)
Началось строительство
западного крыла школы
В пятницу состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено началу
строительства западного крыла нового школьного здания.
Согласно графику, строительство планируется завершить к
октябрю. Новые помещения
можно будет использовать,
начиная со второй четверти
будущего учебного года. (стр
1)
Летний лагерь в Кейлаской Общей гимназии
В этом году стартовал проектлагерь «Пока мама на работе»
для учеников начальных классов Кейлаской Общей гимназии, в котором отдыхали и занимались
различными
видами деятельности 24 ученика. Участники лагеря посетили Таллиннский зоопарк,
музей Мийа-Милла-манда в
Кадриорге, Оздоровительный
центр в Кейла, несколько раз
ездили на пляж в Клоогаранд.
В рамках лагеря детям в возрасте от 10 до 15 лет была возможность пройти курсы и получить права велосипедистов.
В течение всего времени дети
занимались
творчеством,
играли в спортивные игры,
принимали участие в дискуссиях на разные темы. Проект
получился удачным и есть надежда, что он будет иметь продолжение в будущем. (стр 6)

4

Koolide lõpetamine

Kolmapäev, 22.06.2010 • Nr 25 (175)

Keila Kooli ja Ühisgümnaasiumi põhikooli lõpetajad

9. a klass

9. b klass

9. c klass

9. d klass

9. e klass

Keila Ühisgümnaasiumi 9. klass

põhikooli lõpetajad
9.a klass
Klassijuhataja
Eva Samolberg

9.b klass
Klassijuhataja
Marina Kopijetskaja

Afanasjev, Marleen
Erlenheim, Üllar
Kuldorg, Kristjan-Patrick
Kungla, Grete
Matthiessen, Matheus
Melnikov, Marianne
Otsmann, Lauri
Peetso, Elina
Plees, Ronald Wilhelm
Sundja, Riico
Tiitus, Sille
Tilk, Kaspar
Voolaine, Henry
Võsu, Karet
Vällik, Vaiko

Basanets, Jüri
Borovikova, Anna
Hütt, Rain
Jervan, Siim
Juurik, Kalvin
Kaal, Silver
Kuldjärv, Raido
Künnapas, Kirke
Lepp, Marko
Limmart, Raiko
Löör, Daniel
Marin, Pavel
Paalberg, Maarja-Liis
Rannik, Karolin
Rohelpuu, Tanel
Sagor, Sandra
Sildnik, Tanel-Mairo

Sillamäe, Steven
Sinimägi, Marleen
Soome, Mari-Liis
Sulg, Gerli
Toomse, Liis Marian
Urmet, Andres
9.c klass
Klassijuhataja
Allie Vernik
Adamson, Egerli
Annion, Joanna
Dikker, Siret
Ivask, Joanna
Kallaste, Mario
Kohava, Mihkel
Kulp, Laura
Küttim, Alan-Skiip
Link, Hardi
Moring, Carl-Eric

Müller, Kevin
Nessel, Janar
Oll, Kaspar
Pappel, Remy
Peterson, Jaak
Pohl, Kerdo Riko
Raud, Tanel
Sei, Daniel
Siidirätsep, Stenver
Suhhovolskaja, Angelina
Sünd, Caroline
Zakurakina, Jelena-Maria
Tiismaa, Anna-Liisa
Tribunskaja, Jelizaveta
9.d klass
Klassijuhataja
Tiia Tamsalu
Ahu, Kristin
Barndõk, Britta

Haavasalu, Erli
Heinla, Hanna-Liis
Hindremäe, Ander
Israel, Gerli
Jõemaa, Merli
Kase, Keili
Kruup, Karin
Laido, Ahti Simo
Liivrand, Minna Liisi
Lõhmist, Marten Ingo
Matteus, Ken
Mändmaa, Hanna-Mai
Peedi, Heli
Puhm, Carl-Robert
Pukko, Egert
Raja, Elise Johanna
Sirel, Johann
Suviste, Rain
Tamsalu, Laura
Tilk, Marita
Tilk, Mariin

Tilk, Marjana
Viielo, Alo
Väljamäe, Jaanus
9.e klass
Klassijuhataja
Elle Veelmaa
Ammer, Kristo
Hulkko, Robert
Juurik, Mattias
Kond, Renaldo
Roopalu, Moonika
Uuemõis, Carl-Ulrich

Ühisgümnaasiumi
9. klass
Aasmaa, Diana
Baldin, Vlad
Bulatkin, Aleksander
Dub, Olga
Golotov, Juri
Golotova, Julia
Gussakova, Jelizaveta
Kanger, Artur
Knysh, Mikhail
Korenev, Dmitry
Kožokin, Pavel
Perminov, Anatoli
Rusin, Aleksei
Topkina, Anastasia
Tsvetkov, Vladislav
Ušakov, Anžei
Vavilov, Valeriy
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Keila Kooli gümnaasiumi ja
Ühisgümnaasiumi lõpetajad
12a

12b

keila kooli ja ühisgümnaasiumi lõpetajad
12. a klass
Adoberg, Eleriin
Jürison, Madis
Kabel, Heldena
Keerde, Kairi
Kink, Kristel
Krassilnikov, Andrei
Krustok, Piret
Leokin, Raido
Lillepuu, Liis
Lomp, Hendri
Martma, Liisa
Ney, Rauno
Paas, Karin
Pajo, Maarja
Peterson, Agnes
Rannamets, Kadri-Ann
Rosin, Rasmus
Selisaar, Eliise
Suits, Otto
Tolberg, Liis
Tulp, Kristlin
Uduste, Jargo
Vahtre, Anne-Mary
Vaida, Ann
Vannik , Heigo
Vipper, Ivar
Viru, Tairi
Ääremann, Kauri

12.b klass
Afanasjeva, Anna
Arikainen, Jako
Danelson, Priit
Erlenheim, Märt
Haabjärv, Hanna
Haavasalu, Erki
Harkovskaja, Alina
Jakobson, Jagnar
Järv, Piret
Kelement, Martin
Kruup, Kristiina
Kruus, Triinu
Laurik, Tauri
Lillemets, Reigo
Lukjanova, Marika
Lumiste, Kätlin
Lähker, Riina
Matteus, Markus
Mäeste, Mark-Hendrik
Niinepuu, Mart-Mattis
Onemar, Kadri
Orav, Erlend
Paalberg, Janno Madis
Poller, Reti
Raissar, Lars-Erik
Reinla, Siiri
Schmidt, Simo
Sutting, Sandra
Toms, Teili
Triise, Maarja
Viielo, Eli
Ärm, Reimo

12. klass
Bragin, Pavel
Butkevitšus, Emil
Danilova, Maria
Gaponov, Aleksei
Kanger, Jana
Kurletova, Jelizaveta
Laidna, Anastasia
Meidra, Julianne
Nasirov, Dmitri
Ojala, Germans
Ostrovštšuk, Igor
Soroka, Dmitri
Sorokin, Aleksandr
Stepanjuk, Olesja
Ševtšuk, Julia
Šurman, Jelena
Zubkova, Anna
Ustinova, Anna
Keila Ühisgümnaasiumi lõpetajad

tublimad lõpetajad
Keila Kool
KULDMEDALID
Kristiina Kruup
Triinu Kruus
Siiri Reinla
Maarja Triise
Ann Vaida
Piret Krustok
HÕBEMEDALID
Märt Erlenheim
Piret Järv
Tauri Laurik
Mark-Hendrik Mäeste
Mart-Mattis Niinepuu
Kadri Onemar
Teili Toms
Eli Viielo

Keila Ühisgümnaasium
KULDMEDALID
Maria Danilova
Jelizaveta Kurletova
Anastasia Laidna
Julia Ševtšuk
Jelena Šurman
HÕBEMEDAL
Aleksandr Sorokin

Keila koolide medalistid koos õpetajatega linnapea vastuvõtul

Väljaspool Keila linna lõpetanud tublimad õpilased
Getter Rätsep
Triinu Uusoja
Rainer Komi
Liis Noormets
Kadi Kullerkann
Birgit Toode
Heidi Taperson
Margus Mägi
Elerin Urvak
Veronika Bogdanova
Triin Tirp
Jekaterina Petrojeva

Vanalinna Hariduskolleegium
Saue Gümnaasium
Audentese Spordigümnaasium
Audentese Spordigümnaasium
Audentese Spordigümnaasium
Saue Gümnaasium
Tallinna Nõmme Gümnaasium
Gustav Adolﬁ Gümnaasium
Gustav Adolﬁ Gümnaasium
Vanalinna Hariduskolleegium
Tallinna 32. Keskkool
Tallinna Pae Gümnaasium

(kuldmedal)
(kuldmedal)
(hõbemedal)
(hõbemedal)
(hõbemedal)
(hõbemedal)
(4 ja 5)
(4 ja 5)
(4 ja 5)
(4 ja 5)
(4 ja 5)
(4 ja 5)
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Keila noorsootöö kvaliteet on tõusuteel

Eesti Noorsootöö
keskuse eestvedamisel ning Haridusministeeriumi ja
Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel
toimib aastatel
2008-2013 programm „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“.
tiina sinijärv

KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Tuleb tõdeda, et programm on
hästi käivitunud ja sellest on
suur abi nii kvaliteedi tõusule
kui tegevuste mitmekesistamisele.
2010.aasta sügisel käivitus
projekt “Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja
sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava
noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste”. Selle
eesmärgiks on arendada avatud
noortekeskuste tegevusi, mis
vähendavad tõrjutust ja suurendavad noorte sotsiaalseid oskusi sh. tööhõivevalmidust. Ka
meie noortekeskus oli esimesel
hooajal üheks 50-st keskusest,
kes toetuse abil korraldas huvitegevust, viis ellu kogukonna
arengut toetavaid noortealgatusi, tutvustas noortele tööelu ja
erinevaid ameteid ning tegeles
mobiilse ehk otsiva noorsootööga. Projekti koordineerib
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus.
Loodus huvitab noori
Huvitegevusena
käivitasime
loodussõprade klubi. Juhendaja Evelin Laanest tõdes, et

oli tegus õppeaasta. „Käisime
loomaaias, loodusmuuseumis,
matkaradadel ja nukuteatris
keskkonnateemalist etendust
vaatamast, vaatasime loodusfilme, lahkasime kala, ehitasime
linnumaju, maitsesime erinevaid taimeteesid ja tegime palju
muud põnevat.“
Äsja lõppenud looduslaagrisse oli tahtjaid rohkem, kui
saime vastu võtta, seega võib
öelda, loodus et lapsi huvitab.
Mida rohkem loodust tundma
õpid, seda huvitavamaks seal
viibimine muutub. Nagu üks
laagris osalenud poiss ütles:
„Oleks ma enne teadnud, et
õues nii palju asju teha saab“.
Kui me sügisel alustasime tuli
päris palju veenmistööd teha,
et loodussõpru toast välja
meelitada, kuid juba paari kuu
pärast taheti igasuguse ilmaga
õue minna.
Tööelu ametite tutvustamiseks korraldasime mitmeid üritusi ja oli nii õnnestumisi kui
ebaõnnestumisi. Õnnestunuks
võib lugeda seminarid „Võin
olla iseendale tööandjaks“ ja
ka Nuku- ja noorsooteatri külastust.
Tublid noored viisid projekte
ellu
Noortealgatusfondi raames oli
kogukonna arengut toetavateks
noortealgatusteks ette nähtud
1920 € ja tingimuseks vähemalt nelja projekti elluviimine.
Kahjuks tuleb tõdeda, et siin
jäi noorte endi aktiivsus oodatust väiksemaks. Kas probleem
on noorte ideede puuduses või
ei osanud meie piisavalt neid
informeerida ja motiveerida seda on hetkel keeruline öelda.
Siinkohal tuleb aga kindlasti
kiidusõnu jagada Kätlin Kuld-

Vasakul M50 klassi võitja Karl Lell

foto:tõnis luhamäe

sport

Rattamaratonil oli
üle saja osaleja
keila leht
fotoD: KEILA ANK

maale ja Heleri Prantsile, kelle
eestvedamisel viidi ellu projektid „Keila tantsib“ ja „Graffiti“.
Kätlini sõnul luges ta NAF projektist esmakordselt KNK kodulehelt. „Olin ammu mõelnud
hip-hop kultuuri tutvustava
ürituse korraldamisele ja NAFi
näol leidsin rahastuse võimaluse. Tänu sellele said noored
tasuta osaleda. Liskas sain esimest korda üldse kätt proovida
projektikirjutamises.“
Projektiga said hakkama ka
ekstreemsportlased Mernis Sinijärv, Taavi Otsman ja Jaanus
Väljamäe. Nemad korraldasid
rula, BMX-i ja tõukeratta võistluse. Käimas on ka fotomatk

Keila linnas, mille tulemusena valmivad postkaardid linna
kaunite vaadetega ja fotonäitus.
Kokkuvõttes võib senist
nooroostöö kvaliteedi arendamise projekti raames läbiviidut
õnnestunuks pidada - noortekeskuse tegevused muutusid
mitmekesisemaks,
kaasatud
sai erinevaid noori ning loodame, et ka tööeluga said paljud
paremini tutvust teha. Oma
tööd analüüsides selgusid ka
mitmed kitsaskohad meie endi
töös, mis omakorda näitab kätte arengusuunad ürituste ja ettevõtmiste veelgi tõhusamaks
muutmiseks.

leht@keila.ee

Pühapäeval toimunud rattamaratonil, 18. juunil, läbis
56km pikkuse põhidistantsi
täpselt 100 ratturit. Põhiklassis saavutas esikoha Sigvard Kukk, läbides võistluse 2
tunni ja 15 sekundiga. Ajaga
2.03,44 sai teise koha Lasse
Nõlvik ning kolmandaks tuli
Eero Kiskonen ajaga 02.08,12.
M 40 vanuseklassis oli parim
Anti Kauk, M 50 vanuseklassis lõpetas parimana Karl Lell.
Naiste põhiklassis oli parim
Terje Mitt ning N 35 vanuseklassis lõpetas esimesena Ma-

rika Tamm.
Kuni 16-aastaste noorte
sõidus läbis 14km kõige kiiremini Siim Kiskonen, neidudest oli parem Vanessa Nahkur. Rattamaratoni raames
said võistelda ka lapsed. Nemad pidid läbima 500m pikkuse lõigu. Kuni 10-aastaste
laste arvestuses olid parimad
tüdrukud Sonja Nikoforov,
Susanna Oder ja Berit Liivamaa. Poistest olid tublimad
Andre Kauk, Albert Ploom ja
Chris Savitski. Kõige pisemate laste sõidu võitis Annabell
Apri. Teiseks tuli Tristan Süld
ja kolmandale kohale sõitis
Ott Aasma.

VABA AEG

Suvelaager Keila
Ühisgümnaasiumis
OLGA OKSNER
KÜG HOOLEKOGU ESINAINE

Sellel aastal sai alguse projekt „Kui ema on tööl”, mille
raames toimus Keila Ühisgümnaasiumi
algklasside
õpilastele suvelaager. Laagris puhkasid ja toimetasid 24
õpilast. Lapsed jõudsid selle
aja jooksul külastada Tallin-

na loomaaeda ja Miia-MillaManda muuseumi Kadriorus,
käisid Keila Tervisekeskuses
ja Kloogarannas. Oli võimalus
saada ka jalgrattalube. Kogu
aja jooksul osalejad arendasid
oma loomingulisust ja kõneoskust, mängisid spordimänge. Projekt täitis oma eesmärgi ning jääb loota, et ta jätkub
ka järgmisel aastal.

Katked Johanna Lahesalu tööst

“Killukesi Keilast”

“Keila minevikust” (ca 15. saj keskpaik)
Keila mägi ei ole alati olnud rahvale meelepäraste vaatemängude paigaks. Krahv Erich
Oxenstjerna korraldusel seati kirikust 100
sammu kaugusele kirikuplatsile kaak. Sellel
kaagil karistati pühapäeviti kurjategijaid.
Kurjategijad toodi kirikusse, kuhu ta kogu
jumalateenistuse ajaks pidi jääma. Õpetaja
manitses teda. Pärast jumalateenistust viidi
süüdlane kaagile, seoti kinni ja anti talle
ihunuhtlust. Kirikumees pidi karistuse täide
viima. Ta võttis kaks vitsa (ühe paari vitsu),
lõi nendega kolm korda süüdlase paljast
selga, viskas siis vitsad ära ja võttis uue
paari, millega sedasama tegi, kuna vitsapaaride arv täis sai. 8 paari vitsu oli seega 24
hoopi. Kurjategija peitja sai 30 hoopi. See
karistusviis äratas nii kirikuõpetajas kui ka
koguduseliikmeis vastikustunnet ja sinod
otsustas 1641.aastal paluda nuhtlemiskoht
mujale viia, sest see oli tegelikult ilmaliku

kohtu asi. Ometi ei olnud palvel tagajärgi,
sest kaak olevat olnud kuni 19.sajandi keskpaigani alles.
…
Kõlbluse kaitseks anti Rootsi valitsuse ajal
palju määrusi välja. Krahv Oxenstierna määras kõlvatuse eest vitsu: 7 hoopi esimesel
korral, 11 hoopi teisel ja 16 hoopi kolmandal
korral. Tahtis keegi vitsanuhtluseta jääda,
tuli tal iga paari vitste eest riigitaaler maksta, millest pool kirikule ja pool maahärrale
mõisteti. Kes seksuaalse kõlvatuse pealt
enam kui kolm korda tabati, sellega talitati kui kaelakohtuliku kurjategijaga. Jäme
abielurikkumine ei allunud mitte kodudistsipliinile, vaid oli juba valitsuse asi. 1692.aasta
määrus nõuab, et kangekaelseid abielurikkujaid sõnakuulmisele viia, tuleb nead vangi
panna aadlike mõisadesse või nad kirikukaa-

gile viia. Kui see ei aita, peab nad viima Tallinna lossivangi ja seal tööga või mõne muu
karistusega parandusele sundima. Vene ajal
pehmenesid karistused. 1764.aasta ukaasi
järel määrati trahvi 80 kopikat. Keila kirikuõpetaja Holtzi ajal võeti trahvirahasid ühe
rubla suuruses. Trahvimaksjaid oli nii mehi
kui naisi. Aegamööda kadus ka trahviraha.
….
Rootsi ajal oli viinapruukimine saanud
suureks paheks. Kõrtsid tükkisid liiga kiriku
lähedale (küllap see oli mõisnike huvides)
ning kirikuõpetajad kurtsid, et talumehed
tulevad joobnult kirikusse. Krahv Oxenstierna andis välja määruse, mis keelas õlle- ja
viinamüügi enne jumalateenistust. Lubati
isegi vitsu anda talumeestele, kes purjus
peaga armulauale tulevad. Kõrtsmikul kästi

häbistav kauplemine pühapäeval lõpetada.
Samal ajal oli aga kirikuõpetajal õigus oma
kodus õlut pruukida ja müüa. Õllekoda oli
õpetaja majaga ühe katuse all. 1627. aastal
kaebab õpetaja, et tema õllekoda on vilets.
Kui õpetaja talvel pruulib, siis külmub õlu ära,
kui aga suvel, siis läheb hapuks, nii et ta sest
midagi kasu ei saa. Joomine aga kestis. Nii
andsid ka Vene ajal maanõunikud määruse,
et kõrtsmikud, kes jumalateenistuse ajal õlut
müüsid, 8 paari vitsa pidid saama. Talumehed aga, kes purjus peaga kirikusse tulid,
pidid kirikukaagil 10 paari vitsu saama. Kas
see aitas, pole teada.

XVII teatmematerjali kogumise võistlus
Tallinn 1975
Harjumaa Muuseumi kogu
Valiku tegi Valdur Vacht

Kuulutused
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Palju õnne!
14. 06. 2011

Sündinud

Ekaterina Potjomkin

Avaldame kaastunnet Aivarile
ja Eerole perekondadega

Avaldame sügavat kaastunnet
Arvole perega isa

Elsbet
Liivrand`i

Helmut
Liivamaa

Perekond Kala

Kuido ja Kalju peredega
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Avaldame kaastunnet Tagmar
Lehtmele perega ema

Adele Last`i
surma puhul.

surma puhul.

kaotuse puhul.

Kaastöötajad raamatukogust

Kuhu minna, mida teha
11.20/9.60€
Keila Lauluväljak

näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel. 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
Muuseum avatud alates 01.03
K-P 11.00 – 18.00
„OMAPEAD JÄÄNUD SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum
„REHIELAMUSED“
9. juuni - 4. september
Harjumaa Muuseum

kontsert
“VALGEID ROOSE” - TARMO
PIHLAP’I LAULUDE KONTSERT
14. juuli kell 20.00
Keila Lauluväljak

muud üritused
KEILA KOOLI LÕPUAKTUS
22. juuni kell 15.00
Keila Kool
KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI
LÕPUAKTUS
22. juuni kell 15.00
Keila Kultuurikeskus
KEILA LINNA JAANIÕHTU
22. juuni kell 19.00
Keila Lauluväljak

teater
“AVAMEELSELT ABIELUST”
26. juuni kell 19.00 Pilet:

kogudus

2. pühapäev pärast
nelipüha
26. juuni kell 11.00
Laste ristimispüha jumalateenistus
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
Baptistikoguduse piiblija palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10

Meie sügav kaastunne Aire
Brandmeister`ile perega armsa
isa ja vanaisa

Ilmar
Siniskari

lahkumise puhul.
Perekonnad Sumbak, Ader,
Värav, Kõreste, Tomingas,
Markus ja Taader

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

ost/müük
Küttepuude müük Keilas: saetud lõhutud toores lepp ja kask,
pikkused 30, 40 ja 50 cm. Kuiv
lepp võrgus 30cm. Keilas tasuta
kojuvedu. Tel: 5033119. Tellimine
ja info E-R 10:00-17:00.
Ostan 3-meetrist lehtpuu
kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.

Keila lasteaed
Miki Ülase maja
kuulutab välja

LASTEAIA ÕPETAJA
konkursi.

Keila linna jaanipäev
Keila jaanipäev toimub 22. juunil algusega kell 19.00

Tule süütamine kell 21.00.

Tantsuks ansambel
„2 In 1“
Õhtujuht on Üllar Luup.
Jaaniõhtu on tasuta!

Avaldusi ootame
27. juuniks aadressil
Keila Jaama 10,
mikilasteaed@keila.
ee. Info tel 5052184.

Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.
polarheat.ee. Tel.56499499.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus, võsa lõikus, muru niitmine
ja haljastustööd. 56191810.

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

6782055.
Viime tasuta ära Teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.

töö
Usin-TR OÜ otsib oma
meeskonda
komplekteerijaautojuhti, kokka, köögi abitöölist ja nõudepesijat kohvikusse
tööajaga 11.00-15.30. Töö on
vahetustega asukohaga Keila,
Tehase 1. CV saata aadressile
eve.piberman@usin.ee või helistada tel. 6797069.
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Koduse jaanitule
süütamiseks saab
võidutule leegi Keila
Algkooli juurest
23. juunil u kell
17.00, kui Paldiskist
maakaitsepäevalt
toob kaitseliitlaste
abiga tule Keila
linnapea
Tanel Mõistus.
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Keila Linnavalitsus võtab Euroopa Sotsiaalfondi MEETME
„Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
arendamine“alameetme „Organisatsiooni arendamine“
raames rahastatud projekti „Keila linna
hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi
juurutamine“ elluviimiseks tööle

PROJEKTIJUHI
Nõutav:

• Sotsiaaltööalane kõrgharidus

Soovitav:

• eelnev töökogemus sotsiaalteenuste valdkonnas
• projektitöö kogemus
• inglise keele oskus
CV koos motivatsioonikirjaga
saata 01. 08. 2011.a.:
piia.peterson@keila.ee

Keila Tarbijate Ühistu võtab tööle
positiivse töössesuhtumisega

RAAMATUPIDAJA
Eeldame kandidaadilt:

* väga head arvuti kasutamise oskust
* kiiret õppimis- ja arenemisvõimet
* kohusetunnet ja täpsust
* koostöötahet

Omalt poolt pakume:
* toetavat väljaõpet
* täistööaega
* arenemisvõimalust
* sõbralikku kollektiivi

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 10.07.2011.a.
aadresil personal@keilaty.ee või telefonil 658 0804

OÜ RIAB Transport pakub
koheselt tööd

KOGEMUSTEGA
R-kat. laadurekskavaatorijuhile ja
C-kat. autojuhile!
Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee. KIIRE!

