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Foto: urmas kalde

Kontrolliti
turvavarustuse
kasutamist
Keila konstaablijaoskonna
konstaablid kontrollisid
teisipäeva hommikul
turvavarustuste nõuetekohast kasutamist Keila
koolide ja lasteaedade juures ning mujal linnas.

Foto: deniss morgunov

Foto: gunnar vaht
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Saa nägijaks!
Kampaania „Saa nägijaks” raames
kogus Keila Lions Klubi” 1,43 miljonit krooni

Foto: eevi kutpri
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Ehitis vajab kasutusluba

Miks?
Miks. Lihtne küsimus, aga tihti väga oluline. Küsimus, mis – tundub - liiga sageli ära unustatakse.
Miks ei ole noriv küsimus, miks on selgitav küsimus. Seda nii teistele kui iseendale esitatuna.
Tihti saaks palju jama ära hoida, kui küsida teiselt,
miks ta midagi teeb või tegi. Anda märku, et kusagil on midagi arusaamatuks jäänud, ning samas
üritada mõista, mis oli teo või tegematajätmise
põhjuseks.
Ka endalt võiks enne tegutsema asumist küsida –
miks ma seda teen, mida ma teen.
Vägagi tihti inimesed ei vaevu mõtlema, miks
nad midagi teevad. Lihtsalt teevad. Kas põhjusel,
et kõik teevad nii. Või põhjusel, et naabrimees teeb
nii. Tihti hoopis sellepärast, et alati on nii tehtud.
Kas see tegelikult kõige otstarbekam on, sellele ei
mõelda.
Heaks näiteks on öise alkoholimüügi temaatika.
Hurraa, teeme ära, saame risti kirja. Aga mis on
eesmärk ja kas see eesmärk ka saavutatakse? Vot
see enam ei huvita tihtipeale.
Väljaspool „nii on alati olnud ja teised teevad ka
nii“ reegleid on kahtlemata raske mõelda. Siiski
tuleks aeg-ajalt veidi mõelda sellele, milleks midagi tehakse. Kus on point. Loomulikult võib teha
igasuguseid asju, nii poindiga kui ilma, kuid paraku
enamasti ei ole selleks piisavalt ei raha ega aega.

doris matteus
doris@keila.ee

imbi grünberg
ehitusspetsialist
Vaid vähesed Keila linna viimastel aastatel kerkinud arvukatest elamutest ja tootmishoonete omanikest on peale
ehitustööde lõpetamist taotlenud elamule kasutusloa.
Ekslik on arvamus, et elada
võib ka kasutusloata elamus.
Kasutusloa taotlemine on elamu kasutusele võtmisel omaniku kohustus ning selle täitmata jätmine toob vastavalt
ehitusseadusele kaasa vastutuse. Kasutusluba omab olulist
tähtsust elamu kindlustamisel:
kasutusloata ehitist vaatab
kindlustusandja kui ehitusjärgus olevat, mille kasutamine ei
ole lubatud ning õnnetusjuhtumi korral võib keelduda kahju hüvitamisest või rahuldada
hüvitamise nõude ainult osaliselt.
Kui omanik on otsustanud
kasutusloa kasuks, siis Keila
linna kodulehelt leiab blankettide seast “Valminud ehitise

Foto: urmas kalde, fotojaht

ülevaatuse akti”. See tuleb välja printida ja täita. Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise
ülevaatust linnavalitsuse poolt.
Elamu peab vastama ehitusprojektile, mille alusel anti välja ehitusluba. Kui ehitamisel
on ehitusprojektist kõrvale
kaldutud, tuleb muudatused
ka projekti sisse viia. Soovitav
on lasta projekteerijal ehitis
üle vaadata ning kinnitada ehitise projektile vastavust allkirjaga aktil. Juhul, kui ehitamisel
on kasutatud MTR-is registreeritud ehitusfirmat, peaks ka
firma esindaja tunnistama ehitise vastavust ehitusnormidele
allkirjaga aktil. Elamu elektripaigaldise
nõuetekohasuse
tunnistuse annab elektrikontrolli teostamise õigust omav

firma peale vastavate mõõtmiste teostamist. Seejärel tuleb kohale kutsuda Põhja-Eesti
Päästekeskusest inspektor, kes
kontrollib ehitise vastavust tuleohutuse nõuetele. Kui tuleohutus on tagatud, kinnitab ta
seda oma allkirjaga “Valminud
ehitise ülevaatuse aktil”. Viimasena vaatab elamu üle linnavalitsuse poolt moodustatud
komisjon, kelle huviorbiidis
on kinnistu tervikuna: kinnistul peab olema maja number,
mis on nähtav ka pimedal ajal,
hoonel kronstein või territooriumil lipuvarras riigilipu heiskamiseks, prügikonteiner vastavalt asendiplaanile, ehitise
osad (nt terrassid) ei tohiks
ulatuda
ehituskeelualadele,
mis on määratud detailplanee-

ringu või projekteerimistingimustega. Ehitis ei vasta nõuetele, kui ehitis või selle
kasutamine kahjustaks ebamõistlikult kolmandate isikute
õigusi. Kui ka komisjon on elamu kasutamiskõlbulikuks tunnistanud, jääb omanikul üle
leida aadressilt www.ehr.ee kasutusloa taotluse blanket, täita
see, tasuda riigilõiv ning esitada taotlus koos ülevaatuse aktiga linnavalitsusele menetlemiseks. Luba väljastatakse või
keeldutakse selle väljastamisest põhjendatud juhtudel 20
päeva jooksul taotluse või viimase vajaliku okumendi esitamise päevast. Selgituste saamiseks võib pöörduda aadressil
imbi.grunberg@keila.ee
või
tel. 6790710.

vihjed

Lugeja tunneb huvi
Kinnistu korrashoiust
Keila Lehe toimetusele saabus kiri linna heakorra pärast
muret tundvalt linnakodanikult.
Nimelt on Keilas krunte,
millel on küll omanik olemas,
kuid see ei ole oma maa korrashoiuga piisavalt vaeva näi-

nud. Näidetena võib välja tuua
Jaama tn 7/9 kinnistu.
Kes peaks vastutama maavalduste heakorra eest? Kui
omanik ei suuda tagada oma
maa – ja majavaldusel vajalikku korda, siis kas ei tuleks see
temalt sundvõõrandada?

kommentaar

enno fels,
keila abilinnapea
Tähelepanekud on õiged.
Kinnistu omanik on kohustatud tagama kinnistu kor-

Keila nädalaleht

rasoleku, mida ta igakord
aga kahjuks ei tee.
Selliste heakorrastamata
aladega linnavalitsus tegeleb ja kevade saabudes üha
aktiivsemalt.
2007. aastal tehti
hulgaliselt vastavasisulisi
ettekirjutusi, trahvinõudeid
rakendati suhteliselt vähestel juhtudel. Küll näiteks
eespool nimetatud Jaama
tn kinnistu omanikku on
trahvitud kolmel korral,

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

mistõttu krunt on ümbritsetud aiaga ja saanud ka
paremasse korda.
Sel aastal plaanime
hooletute ja ükskõiksete
kinnistuomanike suhtes
senisest enam rakendada
rahalisi sanktsioone.
Loomulikult pöörab linn
ka enda kinnistutele ning
oma territooriumil asuvatele riigi reservmaadele enam
tähelepanu.
Sundvõõrandamine on

vastutav väljaandja:
doris matteus

äärmuslik abinõu, mida
reguleeriv Kinnisasja
sundvõõrandamise seadus
näeb seda võimalust ette
vaid juhtudel, kui kinnistu
korrastamine muul moel ei
ole tõesti võimalik. Küll aga
saab tulevikus vajadusel
rakendada asendustäitmist
ja sunniraha.
Loodame, et linna heakord paraneb nii linna enda
aladel kui ka erakinnistutel.

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kui ka sina märkad linnapildis midagi huvitavat ja tahad sellest rääkida või ülesvõtet teistega jagada, siis helista Keila Lehe telefonil 6
588 569 või saada kiri leht@keila.ee

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Prügiveol uus hind
kEILA LINNAVALITSUS

Linnavalitsus kehtestas alates 14. aprillist 2008.a Keila
linna korraldatud jäätmeveo
piirkonnas uued jäätmeveo
teenustasud.
Sügisel alanud läbirääkimisi Ragn-Sells AS-iga alustati
18% võrra praegusest kõrgemast hinnast. Kehtestatud
hinnad on senistest kallimad
0-10%.
Alates möödunud aasta 31.
oktoobrist on Ragn-Sells AS
ametlikult esitanud Keila Linnavalitsusele kolm taotlust
teenuse hinna suurendamiseks. Taotluses toodi hinnatõusu põhjenduseks saastetasumäärade ja töötasude kasv.
Tariifid ületasid esialgu volikogu poolt kehtestatud prügiveo
piirmäärasid.
Vastavalt Keila linna jäätmeveo teenustasu suuruse
määramise korrale on vedajal
õigus taotleda üks kord aastas

teenustasude muutmist kuni
10% senisest teenustasu maksumusest. Hinnad ei tohi üle-

Hilisõhtune orienteerumine “KEILA O-ÖÖ”

tada Keila Linnavolikogu poolt
kehtestatud piirmäärasid.

Jäätmeveo teenustasud alates 14.aprillist
Segaolmejäätmed:
Konteineri suurus 		
(liitrit)				
				
kuni 140			
kuni 240			
kuni 600			
kuni 800			
kuni 2500 (ehk 2,5 m3 )
kuni 4500 (ehk 4,5 m3 )

Regulaarne
tühjendus,
kr/kord (18% km-ga)
58.00
70.00
115.50
126.50
322.15
570.00

			

Paberi ja kartongijäätmed:
Konteineri tüüp		
				
				
kuni 600 l			
kuni 2500 l (ehk 2,5 m3 )

Regulaarne 		
tühjendus,
kr/kord (18 % km-ga)
54.00
135.00

Suurjäätmed:
1 m3				

445.00

Foto: valdur vacht

jäätmekonteinerid keila linnas
Sel nädalal paigaldatakse Keilasse juurde 6
patareidele ja väikeakudele mõeldud konteinerit.
Konteinerid pannakse üles
järgmistesse kohtadesse:
Keskväljakul Keila poodi,
Ülesõidu tänaval Jõe
poodi, Jaama kauplusesse,
Keila Gümnaasiumisse,
Vene Gümnaasiumisse ja
Tervisekeskusesse.

Paberi- ja pakendikonteinerid asuvad järgmistes
kohtades: Jõe 2b, Koidu
tänava lõpus, Keskväljak 15
taga, SOS Lasteküla värava
ees Mudaaugul, Pae ja Posti
tänava nurgal, Loode-Keila
elurajoonis Pargi 38 juures
ja Raudteejaama juures.
Pakendikonteinerid
asuvad Raeapteegi taga ja
Noortekeskuse müüri ääres.

uudised

Keila Lionsite juhtimisel koguti
pimedatele lastele 1,43miljonit krooni
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Laupäeval, 8.märtsil annetasid Eesti Lions klubide esindajad Pärnus lionsliikumise
aastaballil heategevuskampaania „Saa nägijaks!” raames kogutud 1,43 miljonit krooni pimedatele lastele ja noortele.
Pidulikust üritusest Pärnu
Endla teatris võttis osa heategevusliikumise „Saa nägijaks!”
aupatroon Evelin Ilves.
Suurima summaga − 500
000 krooniga − toetati Ida –
Tallinna Keskhaigla Silmakliinikut enneaegsete laste silmadiagnostikaaparaadi
soetamisel. „Tänu tuleb meie
riigi kõige väiksemate silmist
ja südamest,” ütles Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku
tegevdirektor dr Toomas Sepp
kingitust vastu võttes.
Tartu Emajõe vaegnägijate

kool sai 410 395 krooni õpikeskkonna
parandamiseks,
Tallinna Heleni kool 183 679
krooni tehniliste abivahendite
muretsemiseks ja ruumide kohandamiseks.
Lions ülemaailmsele abiprogrammile Sight First II
eraldati 57 425 krooni.
Möödunud aasta 15.oktoobril alanud ülemaailmse
valge kepi nädala eel alanud
kampaaniast võtsid osa kõik
Eesti 53 lionsklubi oma 1250
liikmega. Ka 5 noorte Leo klu-

bi lõid aktiivselt kaasa.
Keilakate osa kampaaniaga
kogutud rahasummast on 125
000 EEK. Pool sellest summast
suunasid Keila lõvid Ida-Tallinna Keskhaigla Silmakliinikule,
kus heategevusraha eest soetatud silmapõhjade diagnostikaaparaat on juba alates 7.
märtsist kasutusel. Uus aparaat võimaldab uurida enneaegsete laste silma võrkkesta,
seda piirkonda võimalikult
vähe kahjustades.

keila lions klubi
Keila Lions Klubi asutati
Priidik Kalle eestvedamisel
7. veebruaril 1994.a. Priidik
oli tol ajal Harju KEK-i pearaamatupidaja. Nii kutsus ta
uude loodavasse klubisse
palju KEK-I kaastöötajaid ja
tegusaid inimesi ka mujalt
Keilast.
Asutamisüriku allkirjastamine ehk lionskeeles
Charter toimus 12. märtsil
1994. Tänaseks on asutajaliikmetest klubis Kalle Elster,
Aivar Friedrichson, Priidik
Kalle, Aadu Kumari, Ranno
Põldme, Raivo Rannamets
ja Rein Riga.
Klubis on kokku 29 liiget,
selle aasta president on
Ranno Rüütsalu.
Aastate jooksul on
abikäsi ulatatud paljudele

Keila ja lähiümbruse noortele ning vanadele, näiteks
Keila Noortekeskusele, Keila
SOS Lastekülale, Keila SOS
Noortekodule, Keila suurperedele, Keila lasteaedadele,
vanuritele.
Käesolev lionsaaasta
(1.07.2007 - 30.06.2008) on
Keila Lions Klubile eriline.
Klubi liige Kalle Elster (pildil)
on Lions Eesti Piirkonna kuberner. Kuberneri koduklubi
on üldjuhul ka piirkonna
juhtklubi.
See lionsaasta on edukas
ka liikmeskonna kasvu
poolest. On loodud 6 uut
klubi, neist lähemad on LC
Laagri ja LC Tabasalu, kokku
146 uue liikmega. Loomisel
on veel mitu klubi Eesti eri
paigus.

Foto: heiti elster

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

59.90
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Keila Avatud NoortekeKeila Avatud Noortekeskus
ja MTÜ Noorteaktiiv korraldavad 19.märtsil Keilas
hilisõhtuse orienteerumisvõistluse. Lisaks noortele
ootadatakse osalema kõiki
seiklushimulisi
inimesi,
kas täiskasvanute, perede
või ettevõtete võistkonnas.
Ürituse eesmärk on tutvustada ümbruskonna noortele
öises metsas orienteerumist, meeskonnatöö oskusi
ja pakkuda noortele sportlikku ja põnevat võimalust
koolivaheaja sisustamiseks.
Võistlusel osalevad 3-5
liikmelised
võistkonnad.
Osavõtjate vanuse alampiir
on 14, kui võistkonnas on
nooremaid võistlejaid, siis
peab tiimis olema vähemalt
üks täiskasvanu.
Rajal on kuus erinevat
kontrollpunkti, kus tuleb
sooritada erinevaid ülesandeid. Marsruudi kogupikkus on umbes 10 km. Kuna
kõik osavõtjad võistlevad
ühes kategooriast, siis
võistluse üldvõitjat ei selgitata. Eriauhinnad on välja
pandud võistkondadele, kes
kohtunike hinnangul kontrollpunktides
ülesandeid
kõige paremini sooritasid.
Üritust toetavad kontrollpunktide mehitamisega:
Keila Avatud Noortekeskus, Harjumaa Muuseum,
Keila Sotsiaalkeskus, Kaitseliidu Harju Malev, Keila
SOS Lasteküla, Harju KEK
RSK ja Saue Noortekeskus.
Vabatahtlikena aitavad kaasa Urmas Veersalu, Andres
Sepp ja Tiiu Jalakas. Üritust
toetavad ka Keila Linnavalitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium.
Osavõtt on tasuta!
Info ja registreerimine:
Tel. 6099089, 5221163
(Maret Pärnamets)
knk@keila.ee
Registreerumine toimub
kuni 17.märtsini. Kohtade
arv on piiratud!
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keila linnavalitsuses
Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
üksikelamu püstitamiseks Sopsu-Tooma 3 asuval kinnistul. Ehitusprojekti
koostas arhitekt Loona Kikkas. Projekt vastab Keila
Linnavolikogu 26.02.2008.a
otsusega nr 10 kehtestatud

detailplaneeringule. Ehitusprojekt on heaks kiidetud
Põhja-Eesti Päästekeskuse
poolt;
tänavavalgustusrajatise ehitamiseks Nurmenuku põiktänaval. Ehitusprojekti koostas ProSystem
OÜ.

Kasutusluba
Linnavalitsus väljastas kasutusloa tänavavalgustusrajatistele Ülesõidu tänava
maa-alal Ülesõidu tn 36
kuni Aukamäe tn 21 ning

Tuula teel Tänavavalgustuse
rajas AS Elero. Valgustid
töötasid katsetusteks juba
eelmisel nädalal.

Klassikomplektide suurused
Linnavalitsus
määras
kindlaks klassikomplekide
suurused järgmisel õppeaastal. Keila Algkoolile tehti
ülesandeks komplekteerida
3 esimest klassi, sealhulgas
1 tavaklass, 1 muusikasüvaõppeklass ja 1 tasandusklass. Keila Gümnaasium
komplekteerib 2 esimest
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turvavöö märksa harvem just
noored juhid ja sõitjad, samuti
teismelised. Sagedamini said
lahtise turvavööga sõites kannatada 10-19-aastased lapsed
ja noored, kellest 60%-l ei olnud turvavöö kinnitatud. Kõige turvalisemalt sõidavad kuni
5-aastased väikelapsed (kuni
kolmandik pole nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud). See on hea märk sellest,
et lapsevanemad on endale
teadvustanud, et laps peab olema turvavarustusega nõuetekohaselt kinnitatud.
On olnud juhtumeid, kui
sõidukis on täiskasvanud
nõuetekohaselt kinnitatud turvavarustusega, kuid lapsed on
autos „lahtiselt“. See on ikka
väga kurjast.

Turvavöö kasutamine iseenesest ei aita liiklusõnnetust
ära hoida, küll aga aitab vähendada selle tagajärgede raskust.
Teades, et kinnitatud turvavöö
vähendab
liiklusõnnetuses
hukkumise riski pea poole võrra, võib 2007. aasta liiklusõnnetuste kirjeldustele tuginedes
öelda, et turvavöö kasutamise
korral oleks Eestis 35-40 inimest veel elus. Liiklusõnnetuste statistika näitab ka, et
90% sõitjatena hukkunud kuni
4-aastastest lastest oleksid
tõenäoliselt jäänud ellu, kui
nende vanemad vaid oleksid
vaevunud kasutama turvavarustust.
Madis Melzar
Keila konstaablijaoskonna
juht

klassi (tavaklassid) ja 2
kümnendat klassi. Keila
Ühisgümnaasiumis komplekteeritakse 1 esimene
klass ja 1 kümnes klass.
Õpilaste arv klassis tohib
põhikooliastmes olla maksimaalselt 24 õpilast ja
gümnaasiumiastmes
36
õpilast.

Linnapea puhkus
Linnavalitsus lubas linnapea Tanel Mõistuse korralisele puhkusele 17. märtsist

kuni 23. märtsini 2008.a.
Linnapead asendab Avo
Reiska.

keila linnavalitsus teatab
Keila gümnaasiumi direktor lahkub ametist
Alates 20. märtsist lahkub poolte kokkuleppel
ametist Keila Gümnasiumi
direktor. Keila Linnavalitsus

tänab Marju Käod tehtud
töö eest. Direktori kohusetäitjana jätkab õppealajuhataja Marika Ivandi.

Turvavarustuse kasutamist
kontrollitakse järjepidevalt
Keila konstaablijaoskonna
konstaablid on järjepidevalt
Keila linnas kontrollinud turvavööde ja lapse turvavarustuse nõuetekohast kasutamist.
Viimane reid toimus teisipäeva varahommikul Keila koolide
ja lasteaedade juures ning mujal linnas.
Kolme tunniga avastati mitukümmend
turvavarustuse
kasutamisega seotud rikkumist. Oluline on ka märkida,
et käesoleval aastal oleme Keila linna erinevates paikades
fikseerinud juba üle 100 kirjeldatud rikkumise.
Tiheda kontrollimise eesmärgiks on tähelepanu juhtimine ja probleemi teadvustamine,
lahtise
turvavööga
sõitjate arvu vähendamine,
lapsevanemate
teavitamine
ning nende üles kutsumine kasutama nõuetekohast turvavarustust ka lapse sõidutamisel.
Turvavöö ja laste turvavarustuse kasutamine autodes
on liiklusohutuse seisukohalt
üks olulisemaid näitajaid. Kuigi iga-aastaselt läbiviidavad
liikluskäitumise uuringud ning
kontrollimised näitavad turvavööd kinnitavate juhtide ja

sõitjate arvu kasvu, ei saa turvavööde üldise kasutustasemega siiski rahule jääda. Seda
väljendab ka 2007. aasta liiklusõnnetuste statistika. Kokku
hukkus 2007. aastal sõidukites
126 ja sai vigastada 2101 inimest, neist oli turvavöö nõuetekohaselt kinnitatud vaid 32-l
hukkunul ja 1114-l vigastatul.

milleks turvavöö
Linnakiirusel toimuva kokkupõrke tagajärjed on võrreldavad viiendalt korruselt
asfaldile kukkumisega. Päris
terveks ei jää keegi.
Süles istuva lapse mass
võib kokkupõrkel küündida
üle ühe tonni – on 100%
kindel, et keegi ei jõua teda
kinni hoida. Las seda teeb
turvavöö.

Tagaistmel ilma turvavööta
istuv inimene lendab laupkokkupõrkel eesistujatele
selga ligi 13-tonnise raskusena. Sarnaneb koormaga
veoautoga.
Täiskasvanu ei suuda
ennast kätega paigal hoida
juba kiirusel 7 km/h toimuval kokkupõrkel.

liikluseeskiri kohustab
• Olema sõidukis turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.
• Mitte sõidutama inimest,
kes pole nõuetekohase turvavarustusega kinnitatud.
• Lapse alati nõuetekohaselt
turvavööga kinnitama.
• Kui lapse pikkus ei võimalda teda nõuetekohaselt
kinnitada auto turvavööga,
tuleb omaette istuva lapse
sõidutamisel kasutada tema
pikkusele ja kaalule vastavat
turvatooli, -hälli või muud
turvavarustust.
• Sõiduauto esiistmel tohib
last sõidutada ainult siis, kui
ta on turvavarustuse abil

nõuetekohaselt kinnitatud
ja eesmine turvapadi on
desaktiveeritud.
• Sõiduauto tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 12-aastane
laps tingimusel, et last süles
hoidev sõitja on turvavööga
nõuetekohaselt kinnitatud
ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud.
• Sõiduauto esiistmel ei tohi
last süles hoides sõidutada.
Liiklusseadus näeb ette
turvavarustuse mittenõuetekohase kasutamise
eest rahatrahvi kuni 3000
krooni.

Krimiuudised
Sellest statistikast järeldub, et
ligi pooled vigastada saanud
ning pea ¾ hukkunud autojuhtidest ja sõitjatest turvavööd ei kasutanud.
Kes kinnitab ja kes ei kinnita turvavööd? Võrreldes teiste
vanusegruppidega kinnitavad

g4s

1911

28. veebruaril kell 02.12
- Keskväljak 5 apteegil aknaklaas sisse visatud, teavitatud
politseid.
28. veebruaril kell 02.15 -

KEVA tanklast varastati 4 pakki õlut, lahkusid sõiduautoga,
registreerimisnumber teada,
teavitatud politseid.
08. märtsil kell 22.50
- Paldiski mnt.16 juures 2 läbipekstud meeskodaniku, kutsutud kiirabi ja politsei.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости городского правительства
Выданы следующие разрешения на
строительство:
•
жилого дома по
адресу ул. Сопсу-Тоома,
3;
•
системы уличного освещения на ул.
Нурменуку.
Выданы
права
пользования системами уличного освещения   (от ул. Юлесыйду
36 до ул.Аукамяэ, 21, а
также на ул. Туула).
Утверждены размеры классных комплектов на следующий
учебный год. Кейлаская
начальная школа набирает 3 первых класса.
Кейлаская
гимназия
укомплектует на будущий учебный год два
первых класса и 2 десятых класса. Кейлаская
общая гимназия набирает один первый класс
и один десятый класс.
Количество учащихся в
первых классах не более 24, гимназические
классы позволяют набрать 36 учащихся на
один классный комплект. (стр. 4)
Новая цена на вывоз мусора
Городское
правительство утвердило новые тарифы на вывоз
мусора, которые вступят в действие с 14 апреля 2008 года. В среднем, вырастут цены на
10%. Вывоз 140-литрового контейнера, например, будет стоить 58
крон. (стр. 3)
Расположение
специализированных контейнеров в
Кейла
Контейнер для батареек и маленьких аккумуляторов
•
Центральная
площадь
•
ул. Юлесыйду
(около магазина Йыэ)
•
Кейлаская гимназия
•
Русская гимназия
•
Оздоровительный центр
Fragile в Кейласком центре культуры
В четверг в городском
центре культуры открылась выставка работ
учащихся и руководителя художественного
кружка Fragile. Выстав-

ка будет работать в течение месяца. (стр. 6)
Право пользования жилым строением
Из владельцев построенных в последние
годы жилых строений
лишь немногие ходатайствовали после завершения строительных работ о получении
так называемого права
п о л ь з о в а н и я
(kasutusluba). Весьма
ошибочным является
мнение, что можно проживать в доме, не имея
права пользования. Подача своевременного
ходатайства является
непосредственной обязанностью каждого домовладельца. Наличие
права пользования является
решающим
условием при страховании дома: дома без права пользователя расс м а т р и в а ю т с я
страховыми фирмами
как объекты, находящиеся в процессе строительных работ. В таком
случае
использование таких
объектов в качестве жилых строений не разрешено, и, соответственно,
возмещение
убытков, нанесенных в
результате каких-либо
несчастных
случаев,
может быть частичным
либо страховая компания вообще отказывается от возмещения.
Дополнительную   информацию можно получить либо по телефону
6790710,
либо
оправив свой вопрос по
адресу imbi.grunberg@
keila.ee. (стр. 2)
ROHEROCK – будь
нормальным!
В этом году во второй
раз планируется провести семейный и молодежный
день
«ROHEROCK». В 2006
году основной темой
этого
мероприятия
была охрана окружающей среды. На мероприятии
выступали
многие известные и
пока не очень известные музыкальные коллективы. В этом году
проведение этого дня
намечено на 28 августа
и тема этого года отражена в заглавии – «Будь
нормальным!» (стр. 6)

Päevakorral
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in memoriam

Järelhüüd lahkunud õpetajale ja mentorile
andres pärt

Ma tunnen mitut Gunnar
Saalistet.
Esimesena tuleb mulle
meelde õpetaja Saaliste. See
õpetaja, kelle poole väike koolipoiss veidi hirmunult, kuid
austusega vaatab. Mitte õpetaja, kes lihtsalt oma tunnid ära
annab. Eeskuju.
Nägin teda esimest korda
Keila kultuurimaja tantsutunnis. Kuigi väikeste pausidega,
oli ta minu tantsuõpetajaks üle
kümne aasta. Õpetaja Saaliste
ei õpetanud lihtsalt peotantsu.
Tantsutreening tähendas nii
füüsilist kui emotsionaalset
koormust, kehahoiakut, klubilist tegevust, aktiivset suhtlemist, esinemisoskust, aja planeerimist. Sellega kaasnesid
reisimised nii bussidega kui
õpetaja oma autoga mööda
tervet Eestimaad. Tantsulaagrid Pärnus. Puberteediealiste
noorte riiete vahetamine kõikvõimalikes lavatagustes ja koridorides. Väga õpetlikud kogemused. Ekstreemseimana
tuleb meelde õpetaja „maantee-muhuga” reis alla -30 kraadisesse Tartusse võistlusele.
Keila Tantsuklubi oli üks Eesti
tipp-tantsukoole. Nüüd sellele
tagasi mõeldes on selge, et
vaid väga lapsi armastav ja tõeline oma ala entusiast võib ennast selliselt jagada.
Seismine kaks või kolm korda nädalas oma tantsupartneriga rivis enne trenni algust
andis palju eluks vajalikku.
Õpetaja Saaliste tegi selgeks,
et pool minutit või viis minutit
hilinemist ei ole vabandatav.
See on lohakus. Kui keegi pidi
muusikakooli esinemise pärast
pool tundi hiljem tulema, siis
seda sai enne kokku leppida.
Tantsutrenni aga ei hilinetud.

Punkt. Sellise lihtsa harjumuse mõju võib olla aga paljudele
tema õpilastele pöördelise
tähtsusega kogu nende eluks.
Harjumustel on müstiline
jõud. Ja see õpetaja Saaliste
viis mind kokku minu tulevase
naisega.
Tuleb meelde veel teine
õpetaja Saaliste. Tööõpetuse
õpetajana mäletan teda kui
kõige korrektsemat töö korraldajat. Iga uus töö algas planeerimisest. Tööjoonis, töö käik...
Kõigil poistel olid lauad korras. Iga poiss teadis, mis pidi
käib höövel laual, kus peavad
olema pulgad. Vaadates veel
täna tema tunni vihikuid, on
selge, et see õpetaja oli ka joonestamise ja kirjatehnika õpetaja. Kui midagi teha, siis teha
seda korralikult. Kehva tööd
pole mõtet alustadagi. Tema
tunnis ei mänginud poisid
puuklotsidega hokit. Ja lisaks
õpetajale oli ta Meister. Ilmselt
on veel paljudel poistel tema
tunnis tehtud maskid seinakaunistusteks. Aga headel sõpradel on tema kujud kamina
või sauna kaunistuseks ning
tema töid võib näha nii Harju
Elektri kui SOS Hermann
Gmeineri Kooli maskotina.
Tänu sellele mehele valisin
tööõpetuse õpetaja elukutse.
Õpetaja Saaliste oli suur eeskuju.
Mul oli au tunda ka kolleegi
ja Keila Linnavalitsuse liiget
Gunnar Saalistet. Tema peal
oli aastaid kogu Keila linna hariduse- ja kultuuritöö korraldus. Gunnar suutis näidata
ennast väga hea meeskonnamängijana ja vaatamata tema
vastutuse tasemele oli ta fantastiline moderaator ja tõeline
liider. Kindlasti on tema teeneks Sõpruslinnade Seltsi käivitamine. Tänu Gunnarile ja
tema poolt kokku kutsutud ha-

ridusasutuste juhtide ümarlaudadele algas juba 1994.a.
Keilas uue koolihoone ehitus,
mille tulemusena oleks kogu
vana algkool muutunud uueks
täismahus keskkooliks. See oli
ülimalt läbipaistev ja pika visiooniga protsess, kus kõik haridusega seotud osapooled
ning ajakirjandus ja huvitatud
linnakodanikud olid kaasatud.
Piisab vaid kätte võtta tolleaegsed Keila Lehed, et mõista,
millise töö Gunnar ära tegi.
On tõeliselt kahju, et see tema
algatatud hariduse arengukava
poliitiliste tõmblemiste varjus
peatati ning unustati. Ja täna
pole me palju kaugemale jõudnud. Jah, siin üks õppetund.
Gunnar oli kindlalt omal ajal
haridust ja selle reformi kõige
paremini tundev spetsialist ja
ametnik, kes oma tööd ka südamega tegi. Poliitikud käisid
koos vaid paar korda kuus ning
tegid seda oma põhitöö kõrvalt. Aga ka siis ei meeldi poliitikutele, kui sa neile ausalt ütled, mis sa nendest arvad. Liiga
aus pole vahel kasulik olla.
Gunnar aga ei vedanud kedagi
alt. Tal lihtsalt polnud vajalikul
hetkel samaväärset meeskonda
toeks.
Kindlasti on väga õnnelikud
ka need lapsed, kes tundsid
Onu Gunnarit. Olles Keila SOS
Lasteküla külameister ja üks
isarolli võtmeisik, oli onu
Gunnar kõikide poiste ja tüdrukute lemmik. Tema tegemisi
jälgisid pidevalt kümnete laste
silmad ja nii töökojas kui tema
trepil nägi pidevalt toimetamas lapsi. Vaid nemad suudavad öelda, mida Onu Gunnar
neile tähendab.
Ja väga õnnelikud on need
inimesed, kes tundsid Kunni.
Sõpra, kellega lihtsalt vahel
koos olla. Kas siis temaga „kadaka-golfi” mängides või liht-

2008. aasta veebruarikuus
registreeriti Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna
andmetel 132 lapse sünd.
Poisse sündis 69 ja tütarlapsi 63. Esmasündinuid oli
60, teisi lapsi 42 , kolmandaid
23, neljandaid 4 ja viiendaid
2 ja kuuendaid 1. Kahte perre
sündisid kaksikud, ühte õed ja
teise vennad, seda pere esimese ja teise ning kolmanda ja
neljanda lapsena.
Surmaakte koostati kokku
91, mehi suri 47 ja naisi 44.
Lahkunute keskmine vanus
oli 71,5 aastat. Mehed elasid
keskmiselt 69 ja naised 74
aastaseks. Kohtuotsusega
tunnistati surnuks 5 isikut.
Registreeriti 12 ja lahutati 3 abielu. Nime muutis 4
isikut.
Keila linnas sündis veebruarikuu jooksul 9 last, 5
poissi ja 4 tüdrukut.

Foto: keila gümnaasium

Gunnar Saaliste

Foto: erakogu

salt sünnipäevalauas maailma
asju arutades.
Robert Louis Stevenson on
öelnud:” Ära hinda päeva koristatud saagi, vaid külvatud
seemnete järgi”. Gunnari õpilastes saavad alles mitmed
tema külvatud seemned tuge-

vateks taimedeks. Selle mehe
külvatud saak on suurem, kui
me seda täna näeme. See on
heade Õpetajate, Mentorite,
Liidrite ja Meistrite privileeg.
Ja Gunnar oli kõike seda. Tal
on palju õpilasi. Ta elab meis
edasi.

pidu.
Nii suuri asju saab ära teha
ainult siis, kui palju inimesi
korraga oma väikese panuse
annavad.
Igaühel meist on võimalik

leida oma tegu, mis selle ettevõtmise kordaminekule kaasa
aitab. Ära jää kõrvaltvaatajaks,
tule ja teeme koos Eesti tema
90. sünnipäevaks puhtaks!

Teeme ära 2008!
leht@keila.ee

Käimas on suurejooneline
kodanikualgatus “Teeme ära
2008”, mille eesmärk on Eestimaa prügist puhtaks teha. See
on kõigile Eesti inimestele
suunatud ja mõeldud kampaania, kus igaüks on oodatud
kaasa lööma. Kogu tegevus
ürituse toimumiseks toimub
vabatahtluse korras.
vt. www.teeme2008.ee .
Me kõik oleme mööda metsateed jalutades näinud koledaid prügilasusid, mis sunnivad pilku eemale pöörama ja
sammu kiirendama. Minnes
sõprade või perega piknikku

pidama, tuleb enamasti tükk
aega otsida enne kui leiad
koha, kus kellegi vanad olmejäätmed silmanurka ei kriibi.
Selline pilgu kõrvalepööramine on aga on tekitanud olukorra, kus prügi tuleb aina juurde
ja juurde ning puhta koha leidmine läheb järjest raskemaks.
Teeme Ära 2008 prügikoristamine on osa Eesti Vabariigi
90. sünnipäevale pühendatud
üritustest, et teha vabariigile
ilus sünnipäevakink ja metsaalused prügist ära puhastada.
Ettevõtmist toetab ka Riigikantselei.
Kodanikualgatuse „Teeme
Ära 2008” eesmärgiks on puhastada Eesti illegaalsetest

prügihunnikutest,
kaasates
selleks ligi 40 000 vabatahtlikku suurele koristuspäevale.
Kampaania raames kaardistatakse kõigepealt üle Eesti nö
“isetekkinud” prügihunnikud
ning siis koristatakse see vabatahtlike abiga kõik ära.
Suur koristuspäev leiab aset
3. mail, registreerimine koristuspäevale algab 21. märtsil.
Võta kaasa oma sõbrad, pere,
miks mitte ka töökaaslased
ning veeda üks headtegev ja
mõnus laupäev vabas õhus.
Kõikidele Teeme Ära 2008 osalejatele korraldame 4. mail kolmes erinevas Eesti linnas tänukontserdi - Puhta Eesti

Lühidalt
Veebruaris sündis
Harjumaal 132 last

Uudis

keila leht

5

Algkooliõpilased
käisid Keila linnavalitsuses
Keila algkooli 4. C klass külastas esmaspäeval, 11.märtsil
Keila linnavalitsust. Visiit toimus ühiskonnaõpetuse tunni
raames, kus parasjagu käsitletakse kohaliku omavalitsuse
teemat. Linnavalitsuses võttis
õpilased vastu pressiesindaja
Valdur Vacht.
Tehti ringkäik linnavalitsuse hoones, kuulati ametnike
lühikest ülevaadet nende
tegevusvaldkondadest. Igal
lapsel oli ette valmistatud
vähemalt üks küsimus, mille
ta sai vastavat ala kureerivale inimesele esitada. Küsiti
skatepargi loomise, Kruusa
tänava seisukorra ja uue
koolihoone kohta. Pikemalt
oli jutuks ka prügiveo korraldamine, sotsiaalhoolekanne,
veemajandus ja linna rahakott.
Lapsi tervitas ka linnapea
Tanel Mõistus.
Algkool on ühiskonnaõpetuse tundide ajal korraldanud
lastele õppekäike linnavalitsusse ka varasematel aastatel,
lisaks käidud on ka riigikogus.

6
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ROHEROCK – ole normaalne!

Fragile Keila
Kultuurikeskuses

maret pärnamets
mtü noorteaktiiv

doris matteus

Eelmisel neljapäeval avati
Keila Kultuurikeskuses Fragile
kunstiringi õpilaste, külaliste ja juhendaja kunstitööde
näitus.
Kunstiring tegutseb Keila
gümnaasiumis eelmise aasta
oktoobrist. Ringi juhendaja
Tõnu Talve: „Fragile kunstitunnis toimub õpilaste
eelhäälestus maalimisprotsessiks muusika ja muusikast
lähtuvate impulsside kaudu. Visuaalne ning heliline
impulss on üsna võrdsed, üks
toetab teist ja üks tingib teise.
Töötatakse lähtuvalt muusika
rütmidest ja tämbritest, kompositsioonist, arendustest.“
Loomiseprotsess on näitusel ka videos näha.
Näitust aitasid ette valmistada õpilased Marianne
Orusalu, Kristjan Vaikla, Irina
Shevchenko, Marina Shevchenko, Margot Võigas, Steven

Sel aastal toimub teist
korda üle-aastaseks ürituste
sarjaks planeeritav noorte- ja
perepäev „Roherock“. 2006
aastal oli üritus keskkonnateemaline, kus lisaks esinesid
mitmed bändid – tuntumatest
Sõpruse Puiestee ja Kosmikud. Päeva viis läbi näitleja
Tambet Tuisk.
Üritus on MTÜ Keila
Noorteaktiiv ja Keila Avatud
Noortekeskuse koostööprojekt. Korralduses löövad kaasa
mitmed vabatahtlikud.
Sel aastal leiab Roherock

Robert Jürjendal
Rätsep, Jaanus Aaslaid, Jaanek
Aaslaid, Roger Anari, Arti
Roosenberg, Kristiina Kruup,
Jessica Viinamägi, Kätlin Ahu,
Kadri Onemar, kelle joonistusi
ja maale võib samas näha.
Muusikat (kitarr ja elektroonika) tegi näituse avamisel

foto: doris matteus

Robert Jürjendal, video tööde
valmimise protsessist valmistas Urmas Sepp.
Lisaks Fragile kunsitöödele
esitavad oma fotosid Teele
Tuuna ja Neeme-Toomas Raet.
Näitus jääb avatuks kuuks
ajaks.

Lühidalt
Keila meeskond
võitis Maakilva
Keila Kruvi meeskond
võitis Eesti Maakilva Rahvaliiga.
Mälumängumeeskonda
Keila Kruvi kuulusid Jaan
Õunpuu, Viktor Treimuth,
Rain Männikus, Tõnu Sild ja
Kuldar Ploom. Võidukarikas
anti Keilasse aastaks hoiule
8.märtsil Säreveres peetud
viimase vooru lõpus.
Meeskonna osalemist
rahastas Keila linn.

foto: tauno taul

Roherock 2006
aset 28.augustil taas Keila
Lauluväljakul. Selleaastase
ürituse pearõhk on suunatud
liikluskultuurile ja kannab
nime: „Roherock – ole normaalne!“. Esinevad mitmed
Keila noortebändid ja peaesinejaks on Ultima Thule,
toimuvad vastavateemalised
atraktsioonid, näitused, infomaterjalide jagamine, võistlused ja müük.
Selle ürituse tulemusena
loodab Roherock´i korraldusmeeskond, et hoolimatus,
ülbus ja reeglite teadlik eiramine teedel ja tänavatel jääb
vähemaks; et praegustest ja

tulevastest liiklejatest saaksid
hoolivad liiklejad. Me soovime
säästa elusid ja suurendada
turvatunnet tänavatel!
Üritus on tasuta ning
praeguseks on projekti rahastanud Keila Linnavalitsus ja
Harju Maavalitsuse Kohaliku
Omaalgatuse Programm.
Oleme avatud ettevõtetele
ja organisatsioonidele, kes
soovivad anda oma rahalise
või materiaalse panuse ürituse
õnnestumisele.
Roherock´i ajalugu ja
edasist kulgu saab jälgida
meie veebiaadressilt: www.
roherock.ee

Kuhu minna, mida teha
näitus
„VABARIIGILE – VALVEL!”
Väljapanek on pühendatud
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.
14.veebruar – 30.märts
Harjumaa muuseumis, Linnuse
9
Tel: 6781668 e-post: muuseum@hmk.ee

Tõnu Talve ja õpilased

KEILA TERVISEKESKUS

foto: doris matteus

FRAGILE KUNSTINÄITUS
6.märts – 31.märts
Kunstiringi Fragile näitus.

Juhendaja Tõnu Talve
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

BELIKONTSERT
16.märts kell 14.00

“SIRLETT 2008”
Keraamika- ja maalinäitus
6.märts – 3.aprill
Näitus kajastab põhiliselt viimase õppeaasta loomingut.
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
KEILA LINNAORKSTRI JUU-

110 aastat puhkpillimuusikat
Keilas
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

näitus

Jätkub järgmisel
leheküljel

Keila Tervisekeskus üürib vastavatud minispaa ruumides välja 13m² salongipinda
juuksurile, küünetehnikule või kosmeetikule

Infot saab telefonil 6 737 635, 6 737 641,
kylli.tinnuri@keila.ee

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

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
Algus eelmisel
leheküljel
kontsert
KULDSE TRIO KULDVARA
Kontserttuur
19. märts kell 19.00 Pilet
100.-/125.Keila kultuurikeskses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
MAARJA – LIIS ILUS & REIN
RANNAP
31.märts kell 19.00 Pilet: 160.-/
130.- (pensionärid, õpilased
-18.a)
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„LAULE JA LUGUSID LAIAST
MAAILMAST”
Esinevad Indrek Kalda ja Toomas Lunge
3.aprill kell 19.00 Pilet:
125.-/150.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„OPAL OTSIB MEEST”

Palju õnne!

Vana Baskini Teatri etendus
27.märts kell 19.00 ja 30.märts
kell 19.00
Pilet: 120.-/ 140.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

www.keilanoortekeskus.ee

„PUNAMÜTSIKE”
Viljandi Laste- ja Noorteteater
„Reky”
11.aprill kell 11.00 Pilet: 55.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

HIIRTE MÄNGUMAA
Lahtiste uste päev uues 6 – 12
aastastele mõeldud mängutoas.
22.märts kell 11.00 – 17.00
Sissekäik jaama tn poolt.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee

“R.E.I.T.”
Noorteetendus
Viljandi Laste- ja Noorteteater
“Reky”
11.aprill kell 13.30
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
ORIENTEERUMINE „KEILA
O-ÖÖ”
Hilisõhtune orienteerumine
Keila männikus
19.märtsil kell 17.30
Algus Keila Noortekeskuses
Info ja registreerimine Tel:
6099089
e-post: knk@keila.ee

Sündinud

VANAVARA LAAT
Vanavara laat Keila turul
5.aprillil
Kõik on oodatud kauplema.
Müüjatele info nr: 55 58 38 22

kogudus
Suur Neljapäev
20.märts kell 17.00
Palvus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Suur Reede
21.märts kell 11.00
Jumalteenistus
Teenib kaasa seenioride
segakoor
Keila Miikaeli kirik
I Ülestõusmispüha
23.märts kell 11.00
Kaasa teenib segakoor Miikael
Keila Miikaeli kogudus

25.02.2008 - Danila Oštšepkov
01.02.2008 - Martin Vanamölder
27.02.2008 - Liisa Kalmus
27.02.2008 - Steven Pikajago

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele

Ülo
Kamenik´u
kaotuse puhul.
Töökaaslased AS-ist Keila Vesi

Töökas ja kohusetundlik
noor naine otsib tööd Keilas
või selle lähiümbruses.
Tel. 56 354 265
Keila Gümnaasium võtab tööle asenduskoristaja.
Tööleasumise aeg koheselt.
Täiendav info telefonil 604
5290 või 517 4813.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmbleja , väljaõppevõimalus, kontakt 6747567.

kinnisvara
Müüa maja Keilas kenas
vaikses kohas. T: 6780700,
53434364
Müüa 1-toaline korter Keila
kesklinnas Põhja tn 5/5. 33 m2
pinda. Keskus kaks sammu.

Südamlik kaastunne Leilile
kalli abikaasa

Ülo
Kamenik`u
02.04.1952 – 09.03.2008
surma puhul
Marina, Anna, Gennadi, Külli,

Avaldame sügavat kaastunnet
Kristi Salusele vanaisa

Evald Kruusi
surma puhul
Keila Gümnaasiumi pere

Margus, Mart, Ott

Kui hääbub päikesevalgus
Südamlik kaastunne Ireene

On aeg lõke süüdata siis...

Kruusile

Abikaasa

Sügav kaastunne Toivo
Lumiste’le tema armsa

Mälestame kauaaegset klubi
liiget

Evald Kruusi

kaotuse puhul
Sõbrad Harjumaa Muuseumist

Kuulutused
Töö
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Avaldame kaastunnet Irenele ja
Ennole peredega

EMA
kaotuse puhul.
Naabrid Lõuna tänavalt

HKK laudkond 12

Otse omanikult. Telefon:
5260743
Müüa Keilas Pargi tn 2
kõrvuti asetsevat ilma vaheseinata garaažiboksi. Telefon:
51 71 007 ,56 488 544. E-post:
marko@esmanton.ee
Võtan rendile väiksema
maja Keila linnas või lähiümbruses, otse omanikult. Hilisema
ostuvõimalusega. Tel: 55 58
38 22
Müüa heas korras maa-alune garaaž Vasara tänaval. Tel
53009927

muud üritused
Keila turul toimub 5.aprillil
vanavara laat. Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22

liikmetele toimub 25.märtsil
2008 kell 12.00 juudiusu uue
sünagoogi mälestamine. Väljasõit Keilast roniga kell 10.44.
registreerida ultuurikeskuses
20.märtsil kella 10.00 – 11.00
–ni. Tasu 20 krooni + rongisõit.
Keila SOS Lasteküla vajab
abiõpetajat individuaalseks
järelõppeks. Töö on õhtusel
ajal, 2-3 korda nädalas, vajadusel võimaldatakse transport.
Töö sobib ka tudengitele.
Teatada tel 6790120 või eaadressil:soskeila@neti.ee

Mälestame endist

Meie kaastunne Valve Ritsole

töökaaslast, naabrit

ja tema perele

EMA

Ida
Pihlamets`a

kaotuse puhul

Avaldame sügavat kaastunnet

ABIKAASA,
ISA JA
VANAISA

Südamlik kaastunne Arvo
Pihlametsale

Sõbrad Harjumaa Muuseumist

Südamlik kaastunne Valvele ja

OÜ AP&Gened kutsub
laupäeval 12.00 vestlusringi
inimesi, keda huvitab tervise
ja toitumise teema. Ürituse moderaator: Ene Mägi.
Osalemine tasuta. Registreerimine ene.magi@gened.ee,
mob.5135660, tel.6781284.
www.gened.ee

Enele perega kalli abikaasa ja

Nii nagu loojub päike ja lõpeb
päev nii määratud on lõppema ka
elupäev...

Mälestame kauaegset
pühendunud külameistrit,
toredat kolleegi ja head sõpra

mälestame

Gunnar
Saalistet

isa

Arvi Ritso

omastele.

kaotuse puhul.

Merkušev`ide perekond

Tiit, Raigi ja Alla

Langetame pea klubi asutaja

Mälestame sügavas leinas Keila
kooli kauaaegset armastatud
õpetajat, linna haridusjuhti
ja Keila Sõpruslinnade Seltsi
asutajaliiget

Gunnar
Saaliste
mälestuseks ning avaldame
siirast kaastunnet tema

surma puhul. Perekonnad

lähedastele.

Sirkel ja Niineväli.

Huvitavate Kohtumiste Klubi
“Keikael”

Gunnar
Saalistet
Keila Sõpruslinnade Selts

Pensionäride ühenduse
Kutse tuli,
Sa pidid minema ........
Lahkus meie kallis sõber

Gunnar
Saaliste
Südamlik kaastunne omastele
ja lähedastele.
Tiiu, Tiido, Tauri, Timo

Gunnar
Saaliste´t
avaldame kaastunnet
lähedastele.
Keila Kultuurikeskus

Mälestame

Gunnar
Saaliste´t

ja avaldame kaastunnet
lähedastele

ja avaldame südamlikku

Kolleegid ja lapsed Keila
SOS Lastekülast ja Keila SOS
Noortekodust

lähedastele.

kaastunnet kõikidele
Marge ja Ülar perega

Keila Gümnaasium mälestab
kauaaegset õpetajat

Gunnar
Saaliste`t
Avaldame kaastunnet
lähedastele

8

Kuulutused

Reede,14.03.2008 • Nr 11 (23)

KEILA TERVISEKESKUS

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

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle
mängutuba ja lastepidude pidamine 6-12 aastastele
(sissepääs Jaama tn. poolt)

MÜÜJA
Pakume tubli töö eest brutopalka
alates 8500 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info telefonil 6 844 041 või
cv.smarket@rimibaltic.com
Infot saab ka kaupluse juhatajalt.

Kaeve- ja
planeerimistööd
laadurekskavaatoriga
OÜ Dreisom
Tel: 566 181 41

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

•
•
•
•
•
•

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
KAELAEHTED Saksamaalt

OLETE OODATUD!
KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
PALDISKI MNT.19 , KEILA
TEL.6747575
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD

As Eesti
Golfikeskus
Niitväljal

Tunnid toimuvad Tallinnas
Nõmmel, Jaama 1a. Eesti- ja
venekeelne grupp.
Tel/faks: 6566495
Mob: 53464508
www.viktorijaautokool.ee

otsib oma
kollektiivi:

Väljaku hooldajat
(Töö sobib nii meestele kui naistele)

Valvurit

•

Lähem info päevahoiu kohta:
www.ponnimangumaa.ee
info@ponnimangumaa.ee

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:

kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

56563888

ERIPAKKUMINE SAUEL!!!!
Kõik, kes sõlmivad päevahoiulepingu märtsikuu jooksul,
kuutasu SOODUSHINNAGA 3 kuud!

Põnni mängumaa hoiab põnni rõõmsana!

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

INFO:
Täpsemat infot saab telefonil: 52 63 053
E-post: mihkel@egk-golf.ee

pakub usaldusväärset lapsehoiuteenust
otsese alternatiivina lasteaiale.
Personaalne lähenemine lapsele
Väikesed rühmad (kuni 10 last)
Kogenud hoidjad
Arendavad tegevused
Päevakava sama, mis lasteaedades
Võimalik taotleda omavalitsuselt
lapsehoiuteenuse kasutamise toetust:
Saku valla lapsehoiuteenuse toetus 3300.Saue linna lapsehoiuteenuse toetus 2800.Keila valla lapsehoiuteenuse toetus 2500.Keila linna lapsehoiuteenuse toetus 2300.Saue valla lapsehoiuteenuse toetus 2000.Tallinna linna lapsehoiuteenuse toetus 1875.-

PROTTEN
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt

www.alivre.ee
5019525

Viktorija Autokool kutsub
B-kat. autojuhikursustele.

mängutuba ja lastepidude pidamine koolieelikutele
(sissepääs Haapsalu mnt. poolt)
22. märtsil kl. 12.00 Satunallet toodete (lauamängud, pusled,
käelise tegevuse tarbed) tutvustus ja müük
www.hiirekese.ee, 52 70 908

PÄEVAHOID SAUEL JA TALLINNAS

MÜÜGIL KEVAD 2008

Raamatupidamisteenus
Sauel

Lahtiste uste päev 22. märtsil kl. 11.00-15.00,
Haapsalu mnt 31, Keila

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja
venekeelne grupp. Alustame
uus grupp 28.03.2008 kell
18.30. Kab. 101.
Info tel. 6484141. Mob. 56605050
www.autokoolradar.ee autokoolradar@hot.ee

