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Ilusat jõuluootust!

Rukkilille
lasteaed sai
nurgakivi
30.novembril pandi
nurgakivi Keilas ehitatavale Rukkilille lasteaiale.
Uus 120kohaline lasteaed
peaks valmima 2008.
aasta sügiseks ning sellega laheneb loodetavasti
tõsine lasteaiakohtade
puudus Keila linnas.

Eelmisel pühapäeval
süütasid Keila linnapea
Tanel Mõistus ja EELK
Keila Miikaeli koguduse
hooldusõpetaja Joel Siim
esimese advendiküünla
ja kuulutasid Keilas välja
jõulurahu. Samal ajal süttisid tuled ka linna jõulupuul. Jõulutule viisid advendiküünlast koju kaasa
kümned keilakad.

lk 3
teated

Elektrirongi
piletid kallinevad uuel aastal
AS Elektriraudtee tõstab
uuest aastast piletihindu
kümnendiku võrra. Samuti
tiheneb sõidugraafik ja
juurde lisatakse kolm uut
peatuskohta.
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Uued näitused
Harjumaa Muuseumis
ja Kultuurikeskuses
lk 6
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Alagrupi mängud
korvpallis on lõppenud

lk 6

2

Arvamuskülg

Reede,07.12.2007 • Nr 10(10)

Nädal Lõppes, teine algas

lugejaga vestleb

Ootame mälestusi

Teede olukord
Keilas paraneb jõudsalt

Järgmisel aastal möödub 70 aastat sellest, kui
Keila ühena 14 Eesti linnast - koos Mustvee, Mõisaküla, Jõhvi, Kunda, Sindi, Kallaste, Antsla, Kärdla, Kilingi-Nõmme, Suure-Jaani, Mustla, Jõgeva ja Elvaga
– sai esmakordselt linnaõigused.
Täna on meie keskel veel inimesi, kes seda kauget
aega mäletavad. Kindlasti on Keila Lehe lugejategi
hulgas keegi, kes ise juba mäletamiseks piisavalt
vana oli või kelle ema, isa, vanaema, vanaisa või
lihtsalt tuttav huvitavaid jutte oskab rääkida. Kindlasti on paljud neist juttudest huvitavad ja kasulikud
lugeda ka teistel linnakodanikel. Eriti kuna viimastel
aastatel on Keilasse palju uusi inimesi kolinud.
Seega ootame pikisilmi teavet inimestest, kel on mälestusi Keila kui linna algusaastatest ning ehk ka Keila
linnakssaamisest. Oodatud on meenutused kõiksugu huvitavatest juhtumitest. Mälestused ei pea olema vaid
omast kogemusest, vaid võivad
olla ka tuttavate või sugulaste
edasi jutustatud või kirjutatud.
Juhul kui mõnel lugejal on
huvitavat jutustada või tunnete kedagi, kes meelsasti oma
mälestusi ka teistega jagaks,
siis ootame teavet telefonil
6588569 või e-posti aadressil
leht@keila.ee.

doris matteus
doris@keila.ee

2007. aastal oli linnatänavate korrashoiuks planeeritud
kokku 11,7 miljonit
krooni, mis on rohkem kui kunagi varem. Millised olid siis
tähtsamad tööd selles valdkonnas?
enno fels,
abilinnapea
Rekonstrueeritud keskväljak muutus liiklejatele ohutumaks ja silmale linnalikumaks,
uuendati ka tänava nähtamatu, maa-alune osa - trassid,
kaablid jms. Kokku kulus piirkonna ehitustöödele 6,5 miljonit krooni.
Samas teostati mahukaid
remonditöid paljudel teistelgi
tänavatel. Teaduse põik, Ülejõe tee, Luha, Jõe, Kooli, Männiku ning Kastani tänavad said
uue teekatte, osaliselt remonditi Tallinna maantee, Tuula
tee, Ringtee, Tammiku tee,
Ülesõidu, Niidu ja Tiiru tänavad.
Sellel aastal alustati paralleelselt ka suuremate tupiktänavate korrastamisega Mustkate rajati mitmele Koidu
tänava suuremale tupikteele.
Mis saab 2008. aastal?
2008. aastal kandub teetööde põhirõhk Haapsalu mnt ja
sellega külgnevate tänavate
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piirkonda.
Teede projekteerimisel ning
rekonstrueerimisel arvestatakse linna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ehitustööde kulgemisega. Tänavate taastamisel
püütakse leida parim ja ka
ökonoomseim lahendus koostöös AS-iga Keila Vesi, trassiehitajatega ja projekteerijatega. Kaevetööde järgselt on juba
sel aastal uuendatud Kooli ja
seni väga halvas seisukorras
olnud Männiku tänava asfaltkate.
2008. aasta sügisel valmiv
lasteaed Kruusa tänaval seab
oma tingimused sealse ümb-

ruskonna liiklustingimustele.
Kindlasti ei unustata aga ka
teisi linnatänavaid. Tõsisemat
remonti vajab Põhja tänavalt
juurdepääsutee Vikerkaare lasteaia ning Keila Gümnaasiumi
juurde. Sel aastal rajatakse sinna piirkonda vihmavee ärajuhtimiseks sadevete kanalisatsioon. Kahjuks ei võimaldanud
ilmastikuolud enam asfalditöid
teha ja need jäävad kevadeks.
Selleks ajaks peaks valmima ka
Vikerkaare lasteaia juurdepääsutee remondi ja kõnnitee ehituse projekt ning loodetavasti
saab piirkond korrastatud.
Omad korrektiivid teedepa-

randusel teeb kindlasti talv.
Põhieesmärk on ikka uute teekatete ehitamine, samas tuleb
aga tahes tahtmata osa raha
kulutada löökaukude remondiks vanema kattega tänavatel.
Talvine aeg kulub ka vajalike
remondiprojektide koostamisele.
2008. aasta jaanuaris alustatakse ettevalmistustöödega
Vasara tänava rekonstrueerimise projekteerimiseks. Tänava uuendamiseni 2008. aastal
küll tõenäoliselt ei jõuta, kuid
loodetavasti saab see toimuma
aastal 2009.

teineritesse (Jõe tn alguses,
Koidu tn lõpus, Mudaaugul,
Loode-Keilas, Posti tn, Keskväljak 15, alates jaanuarist ka
raudteejaama juures). Pakendite sorteerimise tarbeks saavad eramaja omanikud Ragn
Sellsist tellida Rohelise kilekoti, kortermaja elanikel on samuti võimalus tellida 600 l
pakendikonteinerid (NB! veel
on võimalik tellida soodsalt!),
mille tühjendamine on tasuta.
Lehed ja oksad kogub linn
sügisel ja kevadel heakorrakuu
raames. Ohtlikke jäätmeid
saab ära anda Keva platsil. Ka
varasematel aastatel on inimene pidanud oma teleka või külmiku ära andmiseks ohtlikke
jäätmete kogumispunkti ise
transpordi organiseerima (linn
võtab need seal tasuta vastu).

Kui ma kogu prügi ära sorteerin, siis mida ma segaolmeprügi konteinerisse panen?
Prügist tuleb eraldi sorteerida paberi- ja papijäätmed,
pakendijäätmed, aia- ja pargijäätmed, ohtlikud jäätmed.
Kõik, mis nende alla ei liigitu,
läheb segaolmejäätmete konteinerisse.
Näiteks kasutatud pappnõud ja -topsid, mähkmed,
hügeenisidemed, küpsetuskotid, kasutuskõlbmatud riided,
kommi- ja jäätisepaberid, kartulikoored, kasutatud kohvifiltrid, vettinud või määrdunud
papp-paber-pakend, mida ei
saa liigiti kogumiseks mõeldud
konteinerisse panna.

hutatult olmeprügi konteinerisse.
Tuha võib ka edaspidi jahutatult (alla 30 kraadi) väikestes
kogustes
olmekonteinerisse
panna.

Kuhu ma oma tuha võin
visata? Varem panin selle ja-

Kui tihti peab rohelist kilekotti tühjendama?
Vastavalt majapidamises
tekkivate pakendijäätmete hulgale. Teenusega liitunutele
saadetakse tühjendusgraafik.
Liitumisel on ka võimalik ise
öelda, millise sagedusega ning
millistel päevadel soovitakse
koti äravedu. Kui aja jooksul
selgub, et koti täituvus ei ole
nii suur, saab graafikujärgse
tühjenduspäeva üles öelda, helistades enne seda päeva Ragn
Sellsi lühinumbril 15 155 või
saates e-maili info@ragnsells.
ee.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post

Trükk:
as printall

Lugeja küsib
Veel kord jäätmete sorteerimisest
Eelmise reede Keila Lehes
ilmunud jäätmete sorteerimise
teemaline lugu tekitas elava
vastukaja – telefonikõnede
ning küsimuste hulk linnavalitsusele vaid kasvas. Järgnevalt vastused linnaelanike
enam levinud küsimustele.
Vastab Keila linna keskkonnanõunik Anu Rei.
Kas olmeprügi konteinereid
üldse
veel
peale
01.01.2008 a. tühjendatakse?
Ikka tühjendatakse. Lihtsalt olmejäätmete hulgast tuleb välja sorteerida aia- ja pargijäätmed, ohtlikud jäätmed,
paberi- ja papijäätmed ja pakendijäätmed. Täpsemad sor-
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teerimisjuhendid leiate Keila
kodulehelt http://web.keila.
ee/23013.
Süsteemi alus on see, et on
olemas konteinerid, mis võimaldamaks inimestel jäätmed
sorteerida.
Seejärel tuleb järelvalve.
Esimesena näeb jäätmeid autojuht ja temal on õigus konteiner tühjendamata jätta, kui
selgub, et vastavasse konteinerisse ei ole visatud sinna kuuluv prügi (näiteks kui paberikonteineris on ehitusprahti või
olmet. Niisamuti ei tohi olmekonteiner sisaldada nelja liiki
jäätmeid: paber ja papp, pakend, ohtlikud jäätmed ning
aia- ja pargijäätmed). Teine
kontroll toimub prügimäel.
väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Kui avastatakse, et koorem sisaldab jäätmeid, mis tuleb
eraldi sortida, võidakse kutsuda
Keskkonnainspektsioon,
kes karistab prügifirmat. Kontrolli sorteerimise üle teostab
ka omavalitsus.
Kui nüüd järgmise aasta
algusest hakkab sorteerimise kohustus kehtima, kas ma
pean siis seljakotiga hakkama mööda linna oma jäätmeid vastavatesse konteineritesse tassima?
Olukord ei ole nii hull. Kortermajadel peavad juba alates
2006. aastast olemas olema segaolmejäätmete
konteineri
kõrval ka paberikonteiner. Individuaalmaja elanikud on osa
paberist põletanud, ajakirjad ja
reklaamlehed saab ära anda
üldkasutatavatesse paberikonvastutav väljaandja:
doris matteus
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Keila vabrikuala konkursi võitis „active edge“
Keila linnas aadressil Tuula tee 5 asuva endise riidevabriku maa-ala hoonestamise
parima planeeringulise ning arhitektuurse
lahenduse leidmiseks korraldatud arhitektuurivõistluse võitis märgusõna „active
edge“ all esitatud töö.
doris matteus
doris@keila.ee

Teise koha saavutas „Keila
14“ ja kolmanda „Kegel“. Võitnud tööde autorid avalikustatakse 17.detsembril kell 15.00
Keila linnavalitsuse saalis.
Žürii hinnangul tõi „activ
edge´ile“ võidu põhjalik Keila
analüüs ja sellele tuginev hea
lahendus. Eesti Arhitektide
Liidu esimees Ülar Mark märkis, et lisaks silmatorkavalt
põhjalikule analüüsile on võit-

jatöö tugevus ka tuntav sõnum
Keilast kui ajaloolisest jõe ääres asuvast linnast. Võitnud
töös on loodud tasakaalus
keskkond, kus on olemas nii
eluruumid, töökohad kui vaba
aja veetmise võimalused. Samas luuakse meelitav ligipääs
jõele ja Keila ajaloo olulistesse
piirkondadesse. Huvitavaks ja
kaalumist väärivaks ideeks nimetas Mark madalasse jõeäärsesse kuni 8-korruselise hoone
rajamise ideed, mis ruumilise
märgina ei hakkaks kuidagi

asub Keila kesklinna vahetus
läheduses, piirnedes Keila jõe,
raudtee, Tuula tee, Kalda tänava ja Tallinna maanteega. Praegu on Keila Mihkli kiriku ja
Keila jõe vahel asuval alal lagunenud tehasehooned ja piirkond on aktiivse kasutuseta.
Konkursi alale parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks
kuulutasid käesoleva aasta 1.
septembril koostöös välja maa
omanik Landscape Invest OÜ
ja Keila Linnavalitsus.
Auhinnafondi 400 000
krooni panevad välja korraldajad võrdsetest osades.

4-aastane Ann Anete, kultuuriminister Laine Jänes ja
Keila linnapea Tanel Mõistus
panid eelmisel reedel nurgakivi Keilas ehitatavale Rukkilille lasteaiale. Nurgakivisse
paigutatud silindrisse asetati
värsked ajalehed, ürik, milles
kirjeldatakse tänast olukorda
Eestis ja Keilas, ehitusjoonised, Keila valla poolt helkur
ning Harju Maavalitsuse poolt
maakonna vapp.
Minister Laine Jänes märkas, et uue lasteaia projekt
meenutab mütoloogilist kolmjalga, ning avaldas lootust, et
see toob lasteaiale õnne - paljudes erinevates kultuurides
on kolmjalg oluline sümbol,
mida peetakse õnne, päikese ja
aja kulgemise sümboliks.
Uus 120kohaline lasteaed
Kruusa tänava ja Loode-Keila vahelises noores tammikus
peaks valmima 2008. aasta
sügiseks ning sellega laheneb
loodetavasti tõsine lasteaiakohtade puudus Keila linnas.
Lasteaia projekteerisid Archiland OÜ arhitektid Tiiu Sepman ja Andra Jansen, ehitab
AS Viskari. Tegemist on kahekorruselise hoonega, millel on
kolm tiiba. Rühmaruumid on
planeeritud lääne- ja lõunaossa.
Lasteaia asutamiseks ja
pidamiseks asutas Keila linn
koostöös erasektoriga OÜ Keila Alusharidus, linnale kuulub
ühisettevõttest 34%. Linn on
osaühinguga tänaseks sõlminud ka lepingu alushariduse
teenuse ostmiseks vähemalt
80 lapsele alates 1. septembrist 2008.

foto:internet
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Fotod:märt lillesiim

konkureerima Keila Mihkli kirikuga, kuid markeeriks ala.
Žürii soovitab arendajal
konkursi võitnud tööd võtta
aluseks ala detailplaneeringute
koostamisel ja etapiti rajatavale hoonestusele läbivate arhitektuursete nõuete seadmisel.
Kinnistu omaniku Landscape Invest OÜ ning Keila Linnavalitsuse koostöös korraldatud
konkursile laekus kokku 13
tööd, finaali jõudsid lisaks auhinnatutele veel tööd „Meie
tänav“, „Word“ ja „Valu“. Huvi
konkursi vastu oli suur, konkursi kodulehel registreerus
konkursi tingimustega tutvumiseks ligi 200 bürood pea

kõigist maailmajagudest.
Konkursi žüriisse kuulusid
Keila abilinnapea Enno Fels
(esimees), Landscape Invest
OÜ juhataja Indrek Pitk, Landscape Invest OÜ projektijuht
Märt Mathisen, arhitekt Siiri
Hunt, Keila Linnavolikogu esimees Andrus Loog, Eesti Arhitektide Liidu esimees Ülar
Mark ja Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Indrek Allmann.
Veel 90-ndate aastate esimesel poolel tegutsenud riidevabriku „Keila“ 23 111 ruutmeetrilise kinnistu aadressiga
Tuula tee 5 soetas Landscape
Invest OÜ 2006. aastal. Ala

Selver on muutnud plaane
kroon@keila.ee

Paljud Keila linna elanikud
on tundnud huvi Keilasse plaanitud Selveri vastu. Teada on,
et Selveri omanikfirma omaduses on endise Keila leivatehase maa-ala Uus-Paldiski
maantee ääres. Kuulda on olnud ka detailplaneeringu menetlemise toimingutest. Edasiminekut siiani veel aga näha ei
ole.
Viivituse põhjuseks on asjaolu, et esialgu algatati kaubanduskeskuse ehitamiseks detailplaneering, mis hõlmas nii
Piiri tn 12 krunti kui ka Uus Paldiski maantee äärde jäävat

maa-ala. Viimase näol on tegemist riigile kuuluva maaga,
millel oli kavas lahendada parkimine. Kuna tegemist on riigimaaga, mis lisaks paikneb
maantee ääres, tuli detailplaneering kooskõlastada ka Maaameti ja Maanteeametiga.
Maa-amet ei ole omapoolset
kooskõlastust tänaseni andnud. Maanteeameti esitatud
tingimused ei olnud aga sobivad Keila linnale, kuna sel juhul oleks suurenenud liikluskoormus Piiri tänaval, Piiri
tänava ja Paldiski maantee ristmikul ning ka mujal linnas.
Linna seisukohalt ongi planeeringu juures enim probleeme tekitanud liikluskorraldus

Piiri tänaval ja selle ristumiskohas Uus - Paldiski maanteega. Linn ei saa põhjaliku analüüsita lubada lahendust, mis
oluliselt suurendaks liiklusvoolu kesklinnas ning olulistel
ristmikel.
Hetkel on Keila linnavalitsusele esitatud taotlus detailplaneeringu osalisteks kehtestamiseks - vaid Piiri tn 12
krundi piires. Selline planeering vastab Keila linna üldplaneeringule ega eelda selle
muutmist. Nüüd saavad omapoolse menetluse algatada
ning otsuse teha Keila linnavalitsus ja -volikogu.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

7.12- 9.12

Lühidalt
Keila uus lasteaed sai
nurgakivi

uudised

kadi kroon
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venekeelne veerg

keila linnavalitsuses
Kinnistu jagamine
Linnavalitsus jagas kolmeks Ehitajate tee 1 kinnistu. Uued kinnistud on aadressidega Ehitajate tee 1,
Pargi tänav 4a ja Paldiski
mnt 7.
Ehitajate tee 1 kinnistu
omanik on Keila linn. Keila
Linnavalitsus tellis SKA Inseneribüroo OÜ-lt “Paldiski
mnt, Ehitajate tee, Pargi tänava ja Pargi tn 30 vahelise
ala detailplaneeringu”, mil-

le eesmärk oli Ehitajate tee
1 kinnistu jagamine kolmeks iseseisvaks kinnistuks
lähiaadressidega Ehitajate
tee 1, Pargi tn 4a, Paldiski
mnt 7 ja ühele jagatavale
kinnistule (Ehitajate tee 1)
hoonestustingimuste määramine. Kõnealuse detailplaneeringu kehtestas Keila
Linnavolikogu 27. novembril 2007.a otsusega nr 55.

Ehitusluba
Linnavalitsus andis välja
ehitusloa Kruusa põik 2
ehitise laiendamiseks ja Pii-

ri 7 kuuri (endine õliladu)
lammutamiseks.

Uued tänavanimed
Linnavalitsus andis Paldiski mnt 37D detailplaneeringuga kavandatud uuele
tänavale nimeks Nurmenuku põik ning Keila Linnavolikogu 25. septembri 2007.
a otsuse nr 44 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine” alusel moodustatavale
katastriüksusele ja sellele
rajatavale tänavale nimeks
Mudaaugu tänav.

Mudaaugu tänav asub
Mudaaugu linnaosast edelas Arupõllu, Aruniidu ja
Ehitajate tee 13 katastriüksuste piiril ning ulatub Harju KEKi aiast kuni Keila
SOS Lastekülani.
Nurmenuku põiktänav
asub Paldiski mnt 37d ning
Tammemetsa ja Tammelaane kinnistute vahel.

Tuula tee 2b arhitektuurikonkursi tulemused tühistati
Eelmisel nädalal tegi oma
otsuse Keilas Mihkli kirku kõrval asuvale endise turuhoone
platsile kavandatava elamu
ideelahenduse leidmiseks korraldatud konkursi komisjon.
Kahjuks tühistasid reedel ala
omanikfirma esindajad žürii
otsuse, kuna võidutöö ei vastanud konkursi tingimustele.
Aadressil Ohtu tee 2 asuv
maa-ala, millel varem asus
nüüdseks juba lammutatud turuhoone, on OÜ Gruss Invest
omanduses, kes kavandab alale korterelamuid. Ideelahenduste konkursi läbiviimise vajadus tekkis muinsuskaitseinspektori soovitusest. Kokku
esitas konkursile oma töö 5 arhitektuurifirmat. Väljapanek

laekunud töödest oli kõigile
soovijatele nähtav linnavalitsuse fuajees. Selle aja vältel
tutvus töödega ka linnavolikogu keskkonnakomisjon.

Keila linnaarhitekt on
Andres Mänd
Alates 4.detsembrist töötab
Keila linnavalitsuses arhitektina Andres Mänd.
Andres Mänd on lõpetanud
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi
arhitektuuri eriala, õppinud ka
Tallinna Polütehnilises Instituudis tööstus- ja tsiviilehitust.
Viimati töötas Andres Mänd
Rae valla arhitektina. Enne
seda on ta olnud arhitekt ka
Saue linnas, peakunstnik väikeettevõttes “ARS-Monumentaal“, Eesti NSV Kultuuriministeeriumi
kunstiekspert,
arhitekt PI “Kommunaalprojekt” ja Kuusalu kolhoosis. Ta
on ka Arhitektuuri - ja Kunstistuudio AM Projekt juhataja,
ettevõte tegeleb muuhulgas
vahakujude valmistamisega.
Andres Mänd oli Eesti Arhitektide Liidu liige 1982. aastast, kuid peatas liikmestaatuse 2000. aastal.
Andres Mänd on osalenud
kaheteistkümnel avalikul arhitektuuri- ja kunstikonkursil
ning tulnud neist üheksal auhinnatud kohale. Suurematest
töödest võib mainida Inglise
Suursaatkonna
residentsi
Lucca mõisas ja diplomaatide
linnaku ridaelamuid samas,
Halliste Kristlikku Kooli, kämpingut Visulahti Matkakeskuses Soomes, korterelamuid
Nesodtangenis Norras, AS
Fors tootmishooneid Sauel ja

müügiesindust Rootsis.
Ta on koostanud ka detailplaneerimisprojekte.
Lisaks
ühiskondlike hoonete, kaupluste, tööstushoonete ja individuaalelamute projekteerimisele on projekteerinud ka
arhitektuurseid väikevorme ja
inforeklaami ning olnud arhitektuurse osa autor mitmete
monumentide ja mälestusmärkide püstitamisel. Tema osalusel on valminud Jaan Koorti
monument Kadriorus (1983),
Friedebert Tuglase monument
Tartus (1986), tänaseks teisaldatud, kuid spetsialistide hinnangul ilusaim graniitmonument Leninile Kallastel (1986),
Cyrillius Kreegi monument
Haapsalus 1989. Ta on mitme
monumendi rekonstrueerimisprojekti arhitektuurse osa autor. Mänd ei kuulu ühtegi erakonda. Andres Mänd on
abielus, tal on 4 täiskasvanud
last ning ta elab Viimsi vallas.

foto: valdur vacht

Kallis väike keilalane, kes Sa veel ei käi Keilas lasteaias ning oled sündinud 1. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2006.a.

Kutsun Sind Keila Linnavalitsusesse oma
Jõulupuule
15. detsembril kell 11.00-15.00
Väike kontsert toimub kell 11.15. Need vanemad, kelle lapsed on haiged
või ei saa jõulupuul osaleda, saavad paki kätte esmaspäeval, 17. detsembril tööpäeva piires Keila Linnavalitsuse toast 24. Kohtumiseni!
foto: valdur vacht

Sinu Jõuluvana

Krimiuudised
Politsei

110

28. novembril löödi kauplus
“Tallinna” töötajat jalaga vasaku põlve piirkonda, tekitades
sellega kannatanule füüsilist
valu. Lööjaks osutus isik, kes
oli eelnevalt jäänud vahele vargusega poest. Lööja isik on tuvastatud ning tema suhtes on
alustatud kriminaalmenetlus.
30. novembril lõhuti Keila
haigla valveruumis ukselukk ja
varastati must nahast käekott,
milles olid rahakott, sularaha,
merevaigu-hõbedast kaelaripats, ID- kaart kannatanu nimele, erinevad pangakaardid,

kliendikaardid ja krediitkaardid,
märkmik, koduvõtmed, kilekott
20 sendistega, kosmeetikavahendid. Kapist varastati föön,
juuksevärv, kreem, seep ja
šampoon, serviis, kuuseehted,
toiduained, lõhnaõli, kilekott
erinevate esemetega.
1. detsembril varastati Paldiski mnt 35 lao territooriumil
asuvast vasekonteinerist vaske.
2. detsembril peeti Tallinna
mnt 21 juures kinni joobes juht,
kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 18 korral

erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile telefonil 612 4592 või elektronposti

aadressil annika.pedosk@pohja.pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Marek Saar`ele telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil
marek.saar@pohja.pol.ee.
g4s

1911

01. detsembril kell 02.45 Miki lasteaial üks aialipp lahti
kangutatud
02. detsembril kell 19.20 Miki lasteaial 2 aialippi lahti
kangutatud

Сегодня в номере
Заложен
новый
детсад
30 ноября был заложен первый камень нового детсада «Руккилилль». В церемонии
закладки камня приняли участие 4-летняя
Анн Анете, министр
культуры Л.Янес и мэр
города Т.Мыйстус. Детский сад на 120 мест будет готов к сентябрю
будущего года, а участница церемонии - Анн
Анетте – пойдет в этот
новый детсад. (стр. 3)
Новый
архитектор
С 4 декабря к выполнению своих обязанностей приступил новый
городской архитектор
Андрес Мянд. А.Мянд
закончил
Эстонский
государственный институт искусства по специальности «Архитектура». До этого А.Мянд
работал волостным архитектором.
А.Мянд
является участником
многочисленных архитектурных конкурсов, в
9 из которых занимал
призовые места. (стр.
4)
В музее Харьюского уезда две новые
выставки
29 ноября, в четверг,
в музее Харьюского уезда открываются две новые выставки: «Венгерское Рождество» и
«День равноденствия у
родственных народов».
«Венгерское
Рождество» познакомит посетителей с рождественскими
обычаями
венгров, начиная с начала прошлого века и
заканчивая серединой
20 века. Фотографии,
представленные в экспозиции, принадлежат
к коллекции музея под
открытым небом Сентендре и к коллекции
Этнографического музея Венгрии. Выставка
«День равноденствия у
родственных народов»
знакомит с традициями
финно-угорских народов, связанных с народным календарем. Выставка
подготовлена
при участии Эстонского
Исторического музея,
общества
«ФенноУгрия»,
Института
Финляндии и Эстонского Драматического театра, а также при поддержке
Культурного
капитала Эстонии. Вы-

ставки будут работать
до 8 января. (стр. 6)
Первое место на
конкурсе ансамблей
Вокальный ансамбль
Кейлаской музыкальной школы «Стаккато»
завоевал первое место в
конкурсе
ансамблей
«Волюм» в возрастной
группе 8-9 классов.
Конкурс проходил в
Таллиннской Реальной
гимназии, и в нем приняли участие ансамбли
из школ Харьюмаа и
Таллинна. Среди условий конкурса было обязательное исполнение
одной песни а капелла.
(стр. 6)
Закончились игры
в подгруппах
25 ноября состоялись
последние игры в подгруппах баскетбольного турнира Кейлаской
лиги. Следующий этап
представляет
собой
игры серии плей-офф,
которые начнутся 9 декабря. (стр. 6)
Дед Мороз приглашает!
Все маленькие жители Кейла, которые не
ходят в детский сад и
родились в промежутке
от 1 октября 2000 до 31
декабря 2006 года, приглашаются на рождественскую елку. Праздник
состоится
15
декабря с 11.00 до 15.00
в мэрии. Начало концерта в 11.15. Дети, которые не смогут прийти
на елку, без подарка не
останутся
–родители
смогут получить подарок в мэрии в течение
24 рабочих дней, начиная с 17 декабря. (стр.
4)
Концерт в честь I
адвента
в
новоапостольской церкви
Уже второй год в Кейлаской
новоапостольской церкви
проходят концерты, посвященные I адвенту. В
этом году серию рождественских
концертов
открыл
ансамбль
«Ортодокс
сингерс»
под управлением Валерия Петрова. В исполнении ансамбля прозвучали как русские
православные песни,
так и сербские и сирийские напевы. (стр. 6)
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Keilal jääb aastas saamata 3 miljonit krooni
23. novembri Keila Lehes kirjutas Maksuja Tolliamet sellest, miks on iga inimese
seisukohalt hea omada ametlikku sissetulekut. Korralike maksumaksjate najal
püsib ka kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkus – makse mitte maksvad linnakodanikud küll tarbivaid ühiselt loodud hüvesid, kuid ise nende arendamisse panust
ei anna.
doris matteus
doris@KEILA.EE

Esimeses Keila Lehe numbris ilmus uudis, millest selgus,
et Maksu-ja Tolliameti andmetel saab Keila kodanikest ümbrikupalka üle 500 inimese ning
ümbrikupalga maksvaid ettevõtteid võib Keilas olla ligi
140. Sellised numbrid on välja
öelnud Maksu- ja Tolliameti
kontrolliosakonna
juhataja
Egon Veermäe.
Numbrid on arvestuslikud
Numbrid on leitud arvestuslikult. Baasnäitajaks võttis
maksuhaldur ehk Maksu- ja
Tolliamet 80% vastava regiooni ja tegevusala keskmisest
palgast. Selle baasnäitajaga

võrreldi piirkonna tööandjaid.
Need, kelle poolt makstav
keskmine palk on baasnäitajast madalam, on tõenäolised
ümbrikupalga maksjad. Kõik
töötajad, kes töötavad ümbrikupalga maksjate juures, on
tõenäolised ümbrikupalga saajad. Arvutuste tegemisel ei ole
arvestatud
minimumtasust
madalamate väljamaksetega,
mis peaks osaliselt välistama
selliste isikute sattumist arvutustesse, kes on töötanud tööandja juures vaid mõne päeva
või töötavad osalise tööajaga.
Keilal jääb saamata kolm
miljonit krooni
Võttes aluseks eelpool kirjeldatud arvutuskäigu, on Keila kodanike saadav ümbriku-

palga summa kuus ca 3,5
miljonit krooni. Arvestades, et
kohalikule omavalitsusele laekub 11,9% iga kodaniku maksustatavast tulust, jääb Keila
linnal aastas saamata ca 3 miljonit krooni. 3 miljonit moodustab näiteks 3% Keila linna
2008. aasta eelarve prognoositavast üksikisiku tulumaksu
laekumisest ning vaid veidi vähem, kui on 2008. aastaks linnaeelarve projektis kavandatud
tänavavalgustusega seotud kulude katteks. Arvutuste tegemisel on lähtutud Keila linna
elanikeregistris olevates linnaelanikest.
Ümbrikupalka saab hinnanguliselt ca 600 keilakat,
mis moodustab ca 6% kogu
elanikkonnast.
Maksu- ja Tolliamet on analüüsinud ka seda, kus ümbrikupalka saavad keilakad töötavad. Ligi pooled neist teenivad
elatist ettevõtetes, mis paiknevad Tallinna linnas. 38% töötavad Keilas ning ca 14% mujal.
Maksu-ja Tolliameti hinnangul
maksavad ümbrikupalka enam
väikesed, kuni 4 töötajaga ettevõtted.
Maksuamet kutsub üles

Foto:tarbija24.ee

Keilas saab ümbrikupalka 6% elanikkonnast
võitlema ümbrikupalga vas- neil on parem ülevaade oma
territooriumil
tegutsevatest
tu
Maksu- ja Tolliamet on vii- ettevõtetest. Samuti soovitamastel aastatel aktiivistanud takse inimestel endil pöörata
võitlust
ümbrikupalkadega. tööandja tähelepanu tema seaTehtud on kampaaniaid, neid duslikele kohustele.
on ka kavas korrata. ArvestusProbleem on ka mujal
likku riskigruppi kuuluvatele
Ümbrikupalga maksmine ei
ettevõtetele on saadetud kirju,
milles juhitakse tähelepanu ole probleemiks vaid Eestis.
seadustest tulenevatele kohus- Siiski on näiteks Soomes ümbrikupalkade osakaal 6% ringis,
tele.
Egon Veermäe sõnul püü- mis võrreldes Eesti 11%ga on
takse tegevustesse kaasata ka oluliselt parem. Kehvemas
kohalikke omavalitsusi, kuna olukorras on lõunanaabrid.

Elektrirongi piletid kallinevad uuel aastal

bns
www.bns.ee

Uuel aastal kallinevad elektrirongi piletid enam kui kümnendiku.
Elektriraudtee AS teatas, et
7. jaanuarist tõuseb ühekordsete piletite hind 1 – 3 ning
30-päeva kaartide hind 30-50
krooni, keskmine piletihinna
tõus elektrirongides on ligikaudu 11 protsenti.
Ettevõte põhjendab piletite
kallinemist infrastruktuuritasu
olulise kasvu ning tööjõukulude tõusuga.
Tööjõukulude

kasvu toob kaasa klienditeenindajate, remondipersonali
ning rongibrigaadide palgatõus.
Samuti suureneb sõidetavate rongkilomeetrite maht, sest
sel aastal muudetakse rongide
sõiduplaani märkimisväärselt
tihedamaks ning lisatakse uusi
väljumisi ka tuleval aastal.
Elektriraudtee AS toob tuleva aasta mai lõpust liinile
uue kiirrongi, mis hakkab liikuma Aegviidu ning Tallinna
vahel. Eeldatav sõiduaeg Aegviidust Tallinna on 45 minutit.
Järgmisel aastal avab Elektriraudtee kolm uut peatuskohta, muutes elektrirongi teenuse kliendile kättesaadavamaks
ja mugavamaks. Uued peatuskohad on Urda, Padula ning

Kitseküla.
Urda peatuskoht asub Laagri Maksimarketi läheduses,
Kitseküla Tallinnas Pärnu
maantee viadukti kõrval ning
Padula jääb Urda ja Saue peatuskoha vahele.
Ka kavatseb ettevõtte koostöös omavalitsustega välja
arendada “pargi ja reisi” süsteemi, mis võimaldab jätta
auto rongipeatuse juurde parklasse ning istuda ümber rongile.
Täpsem info piletihindade
muutumisest on üleval Elektriraudtee AS-i veebilehel www.
elektriraudtee.ee ning alates 3.
detsembrist nii perroonidel
kui rongis. Samuti saab infot
rongiinfo telefonilt 1447.

Augustis Põhja Politseiprefektuuri poolt avatud meiliaadress liiklusvihje@pohja.
pol.ee ootab jätkuvalt teateid
liiklusprobleemidest Tallinnas
ja Harjumaal.
Inimestele silmajäänud
liiklusprobleemid vajavad
nii politsei kui teevaldajate
tähelepanu. Pidevalt samal
marsruudil liigeldes märkavad
inimesed kitsaskohti liikluses
ning liiklusvihje meiliaadress on hea võimalus neile
tähelepanu juhtida.Liiklusvihje meiliaadressi eesmärk on
muuta liiklus kõigi osapoolte
koostöös ohutumaks ja sujuvamaks.
Alates liiklusvihje meiliaadressi avamisest augustis on
sinna laekunud kokku üle 130
teate. Politsei tähelepanu on
pööratud nii halva liikluskorraldusega ristmikele, puudulikule märgistusele kui ka
massilistele ja konkreetsetele
liiklusrikkumistele.
Kõiki laekunud liikluskorraldusalaseid vihjed kontrollitakse politseinike poolt, et
tuvastada probleemi olemus
ja ühtlasi esitada omapoolsed
soovitused.
Põhja prefektuuri meilile
liiklusvihje@pohja.pol.ee
oodatakse teateid liiklusprobleemidest, mis ei vaja operatiivset politsei reageerimist.
Näiteks liiklusohtlikest ja
halva liikluskorraldusega paikadest või püsivatest liiklusprobleemidest mõnes kindlas
piirkonnas.
Joobekahtlusega autojuhist
või ohtlikke manöövreid tegevast sõidukist tuleks jätkuvalt
teatada politsei üldnumbril
110.
BNS

Foto: internet

7. jaanuarist tõusevad Elektriraudtee piletihinnad

Rõõmu Kaubamajas

•
•
•
•
•
•
•

Ilutulestik 20.00
Tööstuskaup – 10%

Kingiostu
ÖÖ
Tulge ja ostke jõulukingid aegsasti!
13.detsembril kell 20-23

Lühidalt
Liiklusvihje meiliaadress ootab jätkuvalt
liiklejate tähelepanekuid

uudis

Uuel aastal kallinevad elektrirongi
piletid enam kui
kümnendiku
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Foto:internet

Jõulutoitude maitsmine
L`Oreal ja Nivea kosmeetika tutvustus
Uute laua- ja kaardimängude tutvustus
Kingituste pakkimine
Meeleolu loovad Margarita ja Peep Raun
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1. advendi kontsert Keila
Uusapostlikus kirikus
Ilona laido
ilona.laido@gmail.com

Juba teist aastat järjest korraldatakse advendiajal külaliskontserte Keila Uusapostlikus
kirikus. Eelmisel pühapäeval
avas kontserdisarja ansambel
Orthodox Singers. Ansambli
kunstiline juht ja dirigent on
Valeri Petrov.
Orthodox Singersi näol on
tegemist professionaalsetest
muusikutest koosneva kooriansambliga. Kollektiiv on
mitmekordne rahvusvaheliste
konkursside laureaat. Ansambel esitab peamiselt varajase
õigeusu kirikulaule. Keilas esitatud kava koosnes kümnest
erineva varjundi ja taustaga
muusikapalast. Muusikud haarasid kuulajad kaasa nautima
nii varjast vene mitmehäälset
koorimuusikat kui Süüria ja
Serbia viise. Kava lõpetuseks
kõlas võimas Credo (Aleksander Gretchaninov).

netus, musitseerimine sügavalt läbi sõnumi, läbi muusika
teksti. Sõna ja meloodia kooskõla, mis pani ka kogenud kõrva unustama tehnilist teostust
ning nautima muusikat.
Orthodox Singers ei ole
Keilas esimest korda. Keila
Uusapostlikus Kirikus salvestas ansambel oma viimase
plaadi, mis annab igati tunnistust sellest, et kaasaegsed kirikusaalid omavad sarnaselt sajanditevanustele
kirikutele
võrratut akustikat. See teeb
omakorda kontserdid veelgi
nauditavamaks.
Advendikontserdite sari jätkub Keila Uusapostlikus kirikus teisel advendil, kui saame
kuulda Saue poistekoori esinemist kell 12.00 ning nautida
kandlemuusikat kell 14.00.
Rahulikku advendiaega ja
ilusaid muusikaelamusi!

Kuulajana hämmastas ja
vaimustas kollektiivi uskumatult hea dünaamiline piano,
mida kõige paremini võiks kirjelda väljend: “heli sulab ära”.
Nauditav oli lauljate stiilitun-

Esikoht
ansamblikonkursil
marika pabbo

Keila Muusikakooli ansambel „Staccato“ saavutas ansamblikonkursil
„Volüüm“
8.-9.klasside arvestuses I koha.
Ansamblisse kuuluvad: Keiti
Roosimägi, Liisi Promet, Merilin Laes, Anett Sibrits, Anneli
Lebert, Merlyn Latt, Janelle
Korm. Ansamblit juhendab
Marika Pabbo ning klaveril
saatis Riine Pajusaar.
Konkurss toimus Tallinna

Reaalgümnaasiumi mõnusas
saalis ning osa võtsid Harjumaa ning Tallinna koolide lauluansamblid. „Volüümil“ lauldakse mikrofonideta ning üks
laul peab kindlasti olema esitatud a cappella (saateta).
Žürii oli väga asjatundlik:
Ene Üleoja, Alar Haak, Marge
Roose, Helin-Mari Arder.
Heatasemelise
konkursi
õhkkond oli meeldiv, konkurendid ja žürii heatahtlikud
ning esikohaga kaasnenud tort
maitsev!
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Kaks uut näitust ning huvitavad
üritused Harjumaa Muuseumis
keila leht
leht@keila.ee

Avati pisikeste
kunstnike näitus
3.detsembril avati Keila
kultuurikeskuses Pille Perepäevahoiu laste joonistuste
näitus. Tööde autoriteks on
Pille perepäevakodu lapsed,
kellest enamik on vanuses
1 – 3 aastat. Lapsi juhendas
tööde tegemisel kasvataja
Pille – Riin Moilanen.
Kasvataja Pille tõdes, et
rohkem vaatamist väärt
võivad isegi olla lauad ja
riided, mis joonistamisel
tihti rohkemgi värvi nägid
kui paber, kuid neid kahjuks näitusele tuua polnud
võimalik. Paberile jäädvustatud tööd on aga kõigile
vaatamiseks üles riputatud.
Näituse kuraator Külliki
Meimer on rahul, et näitus
sai avatud, kuigi tunnistas,
et algul see mõte teda üllatas. Joonistamisel kasutasid lapsed nii vesi - kui
guaššvärve, rasvakriite ja
pliiatseid. Iga pilti kaunistab ka väike teemakohane
luuletus.
Väikeste autorite näitus
„Värvid” on Keila kultuurikeskuse I korrusel avatud
kuni 6. jaanuarini.

Alates eelmisest nädalast on
kõigil võimalik Harjumaa
Muuseumis tutvuda soomeugri rahvaste pööripäevadega
seotud kommetega ning ungarlaste jõulutraditsioonidega
– avati näitused „Hõimurahvaste pööripäev“ ja „Jõuluaeg
Ungaris“. Mõlemad näitused
on kasulikud ning huvitavad
külastada kõigil – nii meie
endi kui meie hõimurahvaste
ununevate kommetega on
põnev tutvuda ka tänapäeval,
mil pööripäevad tähtpäevadena unustusse on vajunud ning
jõulud kahtlemata teistsuguse
tähenduse on omandanud.
Näitus „Hõimurahvaste
pööripäev“ tuletab meelde,
et oleme kõik üks veelinnu
rahvas. Hingedeaeg, talvine
pööripäev, saabuvad jõulud
ja aastavahetus on soome-

ugri rahvastel olnud alati
aeg täis erilisi toiminguid ja
uskumisi. Aasta pimedaimal
ajal on sanditatud, tulevikku
ette kuulutatud ja lahkunud
esivanemate hingesid koju
oodatud. Nendest kommetest
ning uskumistest annab näitus ülevaate. Väljapaneku valmimisele aitasid kaasa Eesti
Ajaloomuuseum, Fenno-Ugria
Asutus, Soome Instituut ja
Eesti Draamateater. Näituse
valmimist toetas Eesti Kultkuurkapital.
„Jõuluaeg Ungaris“ tutvustab ühe rahva - ungarlaste
- jõulukombeid möödunud
sajandi vahetuse lõpust kuni
20. sajandi keskpaigani. Ungari jõulutraditsioonides on
säilinud talvise pööripäevaga
seotud iidseid kombeid nagu
loomamaskides meeste ringkäik ja lugulaulude laulmine
(regölés) teise jõulupüha
tervituseks ning jõululaua

katmine nõude ja toitudega,
millele omistati maagilist jõudu. Kristliku ajastu levinuim
komme on jõulusõime ehitamine ja jõulumängud Jeesuse
sünni tervituseks (betlehemezés). Eksponeeritud fotod
ja esemed pärinevad Szentendre vabaõhumuuseumi ja
Ungari Etnograafiamuuseumi
kogudest. Näitus saab teoks
Ungari Instituudi kaasabil.
Näitusi täiendavad Harjumaa
Muuseumi jõuluprogramm
„Metsarahva jõulud“ lasterühmadele, Ungari päev ungari
tantsude ja rahvuslikel motiividel jõuluehete valmistamisega 8. detsembril ning Soome
päev soomlaste jõulukommete
ja jõulutoitude tutvustamisega
19. detsembril. Lisainfot nende ürituste kohta saab Harjumaa Muuseumi kodulehelt.
Näitused jäävad avatuks kuni
6. jaanuarini 2008.

Sport
Alagrupi mängud
korvpallis on lõppenud
25. novembril toimusid Keila
korvpalliliiga alagrupiturniiri
viimased mängud.
Keila Liiga meistrisarja said
edasi Glamox ja Royal Ehitus
C-algrupist, B-algrupist A4
Kinnisvara ja Scorpion ning
A-algrupist Honda/Speed ja
Saue.
A-algrupi ja B-alagrupi
kolmandad Juurviljapõrgu
ja Harju Elekter selgitavad
välja omavahelise mängu
tulemusel meistrisarja mängudele pääseja.
Edasi jätkuvad Keila Liiga
mängud meistriliigas
play-off paaride selgitamisega, kui kõik meistrisarja
meeskonnad omavahel läbi
mängivad. Meeskond, kes

tuleb harrastussarjas 1. kohale,
osaleb ka meistritiitli selgitamisel.
Mängud jätkuvad 9. detsembril, mil tulise lahingu peavad ka
Harju Elekter ja Juurviljapõrgu.
Ago Kliimson
Keila Liiga korraldaja.
V vooru tulemused 25.
novembril.
Vasalemma vald – Honda/
Speed 0 : 20
Juurviljapõrgu - Saue 50 : 59
Turba Gümn. II - Skorpion
25 : 61
BC Exclusive - Harju Elekter
44 : 52
Keila Liiga jätkab 09.12.
Vahemäng
11.00 Juurviljapõrgu

Harju Elekter
Meistrisarja mängud:
12.00 Glamox - Scorpion
13.30 Royal ehitus - Saue
15.00 A4 Kinnisvara - HONDA
/ Speed
Harrastussarja mängud
16.30 Mõigu - Vasalemma
18.00Turba Gümnaasium II Padise Vald
19.30 Turba Gümnaasium I BC Exclusive
Mängud toimuvad Keila gümnaasiumis

-

Foto: märt lillesiim

Keila Tervisekeskuse aeroobikasaalis saab valida järgmiste aeroobikastiilide vahel:

KEILA TERVISEKESKUS

BODYBALANCE (55 min) on Yoga, Tai Chi ja Pilatese tehnikast inspireeritud treening, mis suurendab painduvust ja vastupidavust, arendab
keskendumist ning sisendab Sinusse rahu. Kontrollitud hingamine, keskendumine ja hoolikalt muusikasse sulanduvate venituste, liigutuste ja
asendite seeriad moodustavad tervikliku ja hingelise treeningu, mille käigus Sinu keha saavutab harmoonilise ja tasakaalustatud seisundi.

Aeroobikasaali rühmatreeningud. Osa 1
Aeroobika on rühmatreening, mis koosneb soojendusosast, aeroobsest osast, jõuharjutustest e. lihastreeningust ja lõpuvenitusest.
Erinevatel aeroobikastiilidel on need osad erineva pikkusega ja täidavad erinevaid eesmärke: soojendusosas valmistatakse organism ette
treenimiseks, aeroobses osas arendatakse organismi põhivastupidavust, lihastreeningus suurendatakse lihasvastupidavust ja venitustega
kiirendatakse lihaste treeningjärgset taastumist. Tunni pikkuseks on
üldjuhul 55-60 minutit või treeningtunni nimetuse juures märgitud
aeg.

BODYBALANCE treeningud kuuluvad Les Mills süsteemi, mis tähendab
seda, et peale igat kolme kuud vahetuvad harjutused ja muusika uue vastu. Muusika ja erinevate treenimistehnikate harmooniline ühendamine on
teinud Les Mills BODYBALANCE? treeningutest soositud liikumisviisi, mille
austajate arv on tõusuteel kogu maailmas.
Trenni tule sportlikult mugavate riietega ning paljajalu. Võta kaasa ka
soojem riideese, et seda kanda lõdvestuse ajal. Juhul, kui Sul on olemas
oma jooga matt, võta ka see kaasa. BODYBALANCE tund sobib kõikidele.

Tervisekeskus on avatud:
24.detsember
25.detsember
26.detsember
31.detsember
1.jaanuar

8.00 - 15.00
15.00 - 22.00
8.00 - 22.00
8.00 - 15.00
15.00 - 22.00

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„AIANDUSE JA MESINDUSE
SELTS”
Aianduse ja mesinduse seltsi
50. juubeli kroonika.
17. november – 9. detsember,
kell 10.00 – 17.00
Keila aianduse ja mesiduse
selts.
Ohtu tee 5, Tel: 60 45 621
„VÄRVID”
Pisikesed autorid Pille Perepäevahoiust
3.detsember – 6.jaanuar
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„ADVENT KOOS LAPITEKKIDEGA”
2.detsember – 31.detsember
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
HÕIMURAHVASTE PÖÖRIPÄEV
29. november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9. Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee
JÕULUAEG UNGARIS
29.november – 6. jaanuar
Avatud K – P kell 11.00 – 16.00
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9. Tel: 678 1668, e-post:
muuseum@hmk.ee

kontsert
ADVENDIKONTSERT
Rapla Laulustuudio laste – ja
neidudekoori ja Rapla Maanoorte Meeskoori kontsert
9.detsembril u kell 12.15
Keila Miikaeli kirikus
SAUE POISTEKOOR
Advendikontsert, juhendaja
S.Illak
9.detsembril kell 12.00 (tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KANDLEKONTSERT
Advendikontsert, juhendaja
P.Karras
9.detsember kell 14.30 (tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
„IN DULCI IUBILO”
Duett „Klassika”, T.Jürjo orelil,
Viru Praostkonna kammerkoor
14.detsembril kell 18.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
HEATEGEVUSKONTSERT
Keila Lions klubi heategevuskontsert, inglise muusikud
R.Mead, G.Richardson, A.Briggs
15.detsembril kell 18.00
Keila Miikaeli kirikus
ADVENDIKONTSERT
Heiki Mätlik(kitarr) ja Ka Bo

Chan(kontratenor)
16.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KONTSERT
Tabasalu kammerkoori kontsert
16.detsembril u kell 12.15
(tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
ORATOORIUM „KRISTUS”
Esitab K.Sillamaa Kaunite
Kunstide Kool
16.detsembril kell 16.00 (tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
KONTSERT
Segakoor „Kaleva” kontsert
25.detsember u kell 12.15
(tasuta)
Keila Miikaeli kirikus
TRADITSIOONILINE JÕULUKONTSERT
26.detsembril kell 16.00
(tasuta)
Keila Uusapostlikus kirikus
Jaama tn.18
KONTSERT
Segakoori „Keila” kontsert
26.detsembril kell 16.00 Pilet
10.-/20.Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
JÕULUKONTSERT
Esinevad Maarja – Liis Ilus ja
Rain Simmul
30.detsember kell 19.00 Pilet
190. –
Keila Miikaeli kirikus
Pileteid on võimalik osta Keila
kultuurikeskusest ja Piletilevi
müügipunktidest

teater
Vana- Baskini Teater „VIIMANE SIGAR”
8. detsember, kell 20.00
Keila Kultuurikeskuses Pilet
110.-/130.- (Välja müüdud!)
Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

KINO
Filmiseanss „GEORG”
10. detsember kell 18.00 ja
20.15
Keila kultuurikeskuses, Pilet:
45.Piletite eelmüük tööpäeviti
kella 10.00 – 18.00
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
„KEILA OTSIB ROKITÄHTE”
Keila gümnaasiumi 51.lennu
rockipidu.
7. detsember, kell 19.00 Anne-

Palju õnne!

tus 30.-.
Keila gümnaasiumis
Põhja tn 8, Tel: 6045 290

Sündinud
7.11.2007			
15.11.2007			
22.11.2007			
25.11.2007			

JÕULUEHETE TÖÖTUBA
Ungarlannast sisekujundaja
Edina Dufala juhendamisel
valmivad ungaripärased jõuluehted. Kaasa võtta väikesed
käärid.
8.detsembril kell 13.00 (Osavõtt tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
UNGARI TANTSUTUBA
Esinevad professionaalsed
tantsijad Ungarist. Õpetatakse
ka Ungari tantsusamme.
8.detsembril kell 14.00 (Osavõtt tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
SOOME VABARIIGI 90.JUUBELIAASTA TÄHISTAMINE
8.detsember kell 14.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
			
KIRJANDUSÜRITUSTE SARJA AVAMINE
Gümnasistidele kohtumine kirjanike S.Henno ja Wimbergiga
muuseumi raamatukogus.
12.detsembril kell 13.00 (Osalemine tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
JÕULUPIDU
Keila Pensionäride Ühenduse
jõulupidu
16.detsembril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Peoraha 30.- saab maksta
10. ja 11. detsember kella 12.00
– 14.00 kultuurikeskuses
SOOME PÄEV
Soome jõulukommetest ja
–toitudest ning uuest lasteraamatust „Urbo ja Turbo jõulud”
räägib lastele Soome instituudi
juhataja Jaana Vasama.
19.detsembril kell 14.00 (Osavõtt tasuta)
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
KEILA EAKATE JÕULUPIDU
Kavas kohvilaud ja kontsert
19.detsembril kell 15.00
Keila kultuurikeskuses

kogudus
2.advendipühapäev
9.detsember, kell 11.00
Jumalateenustus armulauaga
jutlusetekst: Lk 12:35-40
Keila Miikaeli kogudus
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Marta Vahermägi
Markus Roost
Dominik Toom
Raven Ojala

Sünnipäevad

75.a.		

Elmar Tomps

		

85.a.

		
		

Elga Raudsepp
Mälestame
Mälestame klassivenda

Avaldame sügavat kaastunnet Eve Piberman`ile kalli

Tõnu Riiti

EMA
Vaike Lisman`i surma puhul
Keila Sõpruslinnade Selts

(18.08.42 – 28.11.07)
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Keila Keskkooli III lend

Avaldame sügavat kaastunnet

Aadu Israel

treener Aivar Israelile

Avaldame kaastunnet Aivarile
perega kalli

ISA

ISA

surma puhul

surma puhul.

Keila JK 91-92 aasta poisid

Keila Jalgpalliklubi treenerid

ja lapsevanemad

ja lapsed

Vaike
Einardit
ja avaldame sügavat
kaastunnet tema omastele.
Perek: Sirkel, Männiste,
Toomsalu, Veske

Kallis Salme.
Meie südamlik kaastunne sulle

abikaasa
kaotuse puhul.
Keila Lasteaed Miki pere

Kuulutused
sara tänaval. Lisainfo telefonil
53009927

Töö
Keilas asuv firma otsib
oma meeskonda mööblitislerit,
kes oskab ja tahab massist
erinevat mööblit teha. Info 50
74 805
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja ja overlokitegija.
Kontakt tel.6747567

kinnisvara
Müüa maa-alune garaaž Va-

Müüa ridaelamuboks Keilas,
Tervise tn. Müügis kogu eritellimusel valmistatud mööbli,
köögitehnika, kardinate ja
valgustitega. Otse omanikult,
küsi lisa 56234034.

muu
Keila Diabeetikute Selts
kutsub oma liikmeid jõululõunale 16. detsembril kell 13.00
Alibi pubis (Tuula tee 2a, Keila

kiriku kõrval). Registreerida
palun telefonil 562 01893 kuni
12.12.07.
AS KeVa autokoolis algavad
12. detsembril B-kat. autojuhikursused. Info ja reg. 6791 473
Keila Aianduse ja Mesinduse
selts korraldab kokkusaamisi
iga kuu II laupäeval kell 12.00,
seltsimajas Ohtu tee 5. Oodatud on kõik uued ja vanad
liikmed.

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis: 70.- (sisaldab käibemaksu).
Reakuulutus eraisikule: 25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud aadressil leht@keila.ee või telefonil 6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju aktuaalsetel teemadel. Kirjad on oodatud samuti aadressil leht@keila.ee, telefonil 6588 569 või toimetuses
Keila linnavalitsuseI korrusel.

8

Kuulutused

Reede,07.12.2007 • Nr 10 (10)

PUIDUPOOD

2008 aasta alguses avatav Villa Benita on kaasaegne
Eakate Kodu
Otsime oma meeskonda

KOKKA
Kandideerimisavaldust ja CV’d koos palgasooviga ootame e-posti
aadressile kristel@villabenita.ee märgusõnaga „kokk“. Täiendavat
infot saab aadressilt www.villabenita.ee. Tel: 648 1048

ERAKÜTTE KEILA OSAKONNAS SAAB TÖÖD
SOOJUSVÕRGU MEISTER

Höövelmaterjal, voodri- ja
põrandalauad, saematerjalid,
liistud, puidukaitsevahendid,
soojustusmaterjalid, muud
ehitusmaterjalid,uksed,
tööriistad. Transport

Uuelt meeskonnaliikmelt eeldame:
�
üldteadmisi soojustehnikast
�
tehnilist taiplikkust ja korrektsust
�
eesti keele oskust
�
B-kategooria juhiluba
Omalt poolt pakume:

Kliendikaardiga alati
soodsamad hinnad!

OÜ Deveko Pluss
Haapsalu mnt 57d KEILA

�
�

Tel 6044037, 53487421
info@devekopluss.ee
www.devekopluss.ee

Avaldus (CV) palume saata aadressil Põhja 27, Keila või
keila@dalkia.ee. Lisainformatsioon telefonil 604 5562

Aitan müüa

AS Terrat on 1991.a. loodud Eesti kapitalil põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud
vee-ja kanalisatsioonialaste ja teiste keskkonnakaitseliste ehitusprojektide läbiviimisele.

Otsime oma meeskonda:

sinu kinnisvara

AASTALÕPU RIIETUS

TORUSTIKE SUUNDPUURIMISE
SPETSIALISTE
Kandidaadilt eeldame:
• Tehniline taiplikkus
• Huvi töötada uudse tehnikaga
• C-kategooria juhiload
Kasuks tuleb:
• Keevitusoskus
• Eelnev töökogemus
• Valmidus töölähetusteks (Eesti, Läti, Soome)
Ettevõte pakub:
• töötasu alates 15 000.- krooni (bruto), millele lisandub tulemustasu
• koolitust-väljaõpet Saksamaal (sertifitseerimistunnistus)
• huvitavat liikuvat tööd
• pikaajalist koostööd stabiilses arenevas firmas
• meeldivat töökeskkonda

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUSEST
NAISTE RÕIVAD PROTTEN
ERFO - SAKSAMAA
YAYA – HOLLAND
MEESTE RÕIVAD SAKSAMAALT
POISTE RÕIVAD PROTTEN
PARFÜMEERIA , PESU, KINGAD
KOTID, KINDAD
JÕULUKUU PAKKUMISED

Aitan leida ostja
sinu kinnisvarale
Tea Astover
Tel. 510 2335
Vaata meie pakkumisi
www.vestman.ee

Lisainfo:
Kodulehekülg:
www.terrat.ee
Asukoht:
Tutermaa, Harku vald Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
Lisainfo:
679 0977, 51 40 268 (Mikk Mahlapuu)
CV palun saata janika@terrat.ee

stabiilset töökohta
ametiautot

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 , KEILA

TEL.6747575

E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00 P-SULETUD

Kinnisvaravahendus, hindamine, haldamine, koolitus

ABB Madalpingesüsteemide tehas Keilas otsib oma meeskonda

ABB Madalpingesüsteemide tehas Keilas otsib oma meeskonda

ELEKTRIKILPIDE MONTÖÖRE

PROJEKTEERIJAT

kelle tööülesandeks on elektrikilpide montaaž.

kelle tööülesandeks on elektrikilpide projekteerimine, skeemide ja spetsifikatsioonide
koostamine, vajadusel paranduste tegemine, uute tehniliste lahenduste leidmine, projektijuhtide
konsulteerimine ja osalemine projektikoosolekutel.

Oled meile igati sobiv kandidaat, kui Sul on tahe töötada, hea tehniline taip ning oled
enesekindel ja õppimisvõimeline.
Kasuks tuleb elektrialane eriharidus ja/või töökogemus ja elektriskeemide lugemise oskus.
Lisainformatsioon telefonil: 6 801 505 Tiina Tint, personalispetsialist.
Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, head meeskonda, huvitavat tööd arenevas ettevõttes,
tööalast väljaõpet, kindlat ja head sissetulekut, mitmeid soodustusi (sportimistoetus,
toitlustussoodustus jms).

Kirjalik sooviavaldus ja CV palume saata märgusõnaga ”elektrikilpide montöör” hiljemalt
17.detsembriks ABB AS personaliosakonda aadressil Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald 75301
Harjumaa, e-postile: cv@ee.abb.com , www.abb.ee

ABB AS kuulub juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri-ja
tööstusettevõtteid energeetika ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes töötab 110 000
inimest ja seda ligikaudu 100 riigis. ABB alustas Eestis tegevust 1992. aastal ning tänaseks
töötab ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti 1000 inimest.

Kandidaadilt eeldame elektrialast eriharidust, elektriskeemide ja tehniliste juhendite lugemise
ja koostamise oskust, tehnilisest inglise ja vene keelest arusaamist, arvuti kasutamise oskust ning
autojuhiluba. Kandidaat peaks olema hea planeerimis- ja analüüsivõimega, täpne ja korrektne
ning valmis meeskonnatööks.
Kasuks tuleb projekteerija töökogemus tootmis- ja/või rahvusvahelises ettevõttes ning
projekteerimisprogrammide tundmine.
Lisainformatsioon telefonil: 6 712 729, Märt Jüristo
Pakume kaasaegset töökeskkonda, head meeskonda, huvitavat tööd arenevas ettevõttes, tööalast
väljaõpet, kindlat ja head sissetulekut, mitmeid soodustusi (sportimistoetus, toitlustussoodustus
jms).
Kirjalik sooviavaldus ja CV palume saata märgusõnaga ”projekteerija” hiljemalt 21.detsembriks
ABB AS personaliosakonda aadressil Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald 75301 Harjumaa, e-postile:
cv@ee.abb.com , www.abb.ee
ABB AS kuulub juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuuri-ja
tööstusettevõtteid energeetika ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes töötab 110 000
inimest ja seda ligikaudu 100 riigis. ABB alustas Eestis tegevust 1992. aastal ning tänaseks
töötab ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti 1000 inimest.

