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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Äkki keegi muidu
ei näe

Turvalisuse käsiraamat
keila leht

Esimene lumi. Esimene lumi ja suverehvid (küll
mitte alles suverehvid, vaid juba suverehvid). Ühenduses piiratud ajumahuga ja mõtlemisvõimega
üsna kohutav kombinatsioon.
Väike selgitus ka. Esimene lumi lõi täna (kolmapäeval) pähe Honda Civicu juhile, kes arvas, et Keila
kesklinna ringristmikud on sobivad enda ja oma
auto demonstreerimiseks. Igal juhul tegi ta jutti
üsna mitu ringi, tekitades sealjuures üsnagi ohtlikke
situatsioone. Mis teha, tuleb aru saada - muidu äkki
keegi ei näe.
Sellist asja ei juhtu ainult liikluses. Juhtub muudeski eluvaldkondades. Inimene on alati tahtnud
end kehtestada, näidata et ta on olemas, et temaga
arvestakse, tunda võimu. Suurem küsimus tekib
sellega, kuidas end nähtavaks teha. Lapsed kasutavad selleks kiusamist ja pahandusi. Vanemaks
saades tavaliselt püütakse mõistuse ja sõnadega
hakkama saada. Mõnel juhul tundub, et areng jääb
toimumata.
On kurb, kui ei leita muud võimalust enese näitamiseks, kui oma rumaluse demonstreerimine. Ning
sealjuures meelega, mitte juhuslikult või kogemata
või teadmatusest. Lihtsalt sel põhjusel, et oleks
näha. Kurb on ka see, et tihti leidub ka järgijaid.

doris matteus
doris@keila.ee

allikas: www.politsei.ee

Hoia oma vara
Viimasel ajal on märgatavalt suurenenud varguste arv
Keila linnas. Politseikroonikas
varem valitsenud vandaalitsemised on asendunud autodesse sisse murdmiste ja tervisekeskuse kappidest mobiilide
varastamistega.
Kuriteo ohvriks sattumise
ohtu saab iga inimene ise vähendada ja suurendada enda,
oma vara, auto ja kodu turvalisust.
Nii tegutsedes abistab igaüks politseid ja jätab talle rohkem aega tegeleda raskete kuritegudega, mis omakorda
aitab muuta turvalisemaks
meie elukeskkonna.
Siinkohal toomegi välja mõned näpunäited mille järgimisel on võimalik suuresti vähendada
kuriteo
ohvriks
sattumist.
Turvalisuse käsiraamat
Kurjategijate tabamine on
politsei ülesanne, ent kuritegude ennetamisele saab kaasa
aidata ka iga tavakodanik.
Enim pannakse toime varavastaseid kuritegusid, isikuvastastest kuritegevust on tunduvalt
vähem.
Enamik
kuritegusid on ette kavatsemata, pandud toime võiamluse
tekkides ja hetke ajel, näiteks
kui märgatakse autosse jäetud
väärtuslikke asju või hoone

avatud uksi-aknaid.

on vargale ahvatluseks!

Isiklik vara
Raha ja pangakaardid
•
Ära tee ise varaste elu
kergeks. Ära kanna rahakotti
pükste tagataskus, vaid pane
see kindlamasse kohta. Kui
rahvasummas liikudes (ka
täistuubitud
ühissõidukis)
keegi sinust väga lähedalt
möödub, kontrolli, kas rahakott on alles.
•
Vargad eelistavad sularaha, sellepärast ära võta
seda kunagi kaasa rohkem, kui
vajad.
•
Kui su pangakaart on
varastatud, teata sellest kohe
kaardi väljastajale. Hoia vajalik
telefoninumber alati käepärast. Kui teatamisega viivitad,
võib varas sinu kaarti kasutama hakata.
•
Ära hoia PIN-koodi ja
pangakaarti samas kohas. Õpi
kood pähe ja ära avalda seda
kellelegi.

Dokumendid
•
Võimaluse
korral
hoia dokumente seifis või lukustatavas sahtlis.
•
Ära kanna passi kaasas, kui seda vaja ei lähe. Sageli müüakse varastatud pass
maha ning uue passi vormistamine on tülikas ja aeganõudev.

Käekott
•
Ära jäta oma käekotti
järelevalveta.
•
Ühistranspordis hoia
seda hoolikalt ja jälgi, et koti
lukk oleks suletud.
•
Kontoris
töötades
hoia kotti sahtlis või enda lähedal.
•
Autost lahkudes aseta kott istme alla või põrandale, et ta ei oleks läbi autoakende nähtav. Autosse jäetud kott

Mobiiltelefon
•
Mobiiltelefone varastatakse üha sagedamini, kuid
meie ise saame varguse ohtu
vähendada. Ära hoia tänaval
liikudes ja autost lahkudes
mobiiltelefoni nähtaval kohal.
Asjade märgistamine
•
Vargad
eelistavad
väärtuslikke ning kergesti äraviidavaid ja hõlpsalt müüdavaid esemeid nagu televiisor,
videomakk, arvuti, pleier, fotoaparaat, antiikesemed ning
kuld- ja hõbeehted. Märgi neile oma postiindeks ja maja- või
korterinumber. Kirjuta üles
elektroonika- jm seadmete seerianumbrid, sest
neid
vajab
politsei
varastatud
e s e mete
tagaotsimisel. Nende numbrite järgi

on ka sul kergem oma asju ära
tunda.
•
Kui sa ei taha väärismetallist eset märgistada, tee
sellest fotod, millel on näha
toote proovitempel ja muud
tunnusmärgid. Kui ese varastatakse, on politseil palju kergem omanikku leida.
•
Kaasaegsem lahendus
asjade märgistamiseks on mikrotäppmärgistus, mis ei ole
palja silmaga nähtav. Seda saab
kanda ka ehetele. Mikrotäppmärgistuse saab esemetele
vastavate komplektidega ise
peale kanda ja oma sel moel
märgistatud vara saab omanik
vastavates registrites ise registreerida. Igale märgistatud
asjade omanikule üleantava
unikaalse koodi abil on politseil varastelt kätte saadud asju
kontrollides võimalik asja tegelik omanik tuvastada ja varastatu tagastada.

Nädalpiltides

Foto: 4x märt lillesiim

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Selver sai rohelise tee
keila leht
leht@keila.ee

Keila Linnavolikogu kehtestas teisipäeval Piiri tänava ja
Uus-Paldiski mnt vahelise ala
detailplaneeringu I etapi, millega kavandatakse endisele leivatehase kohale Selveri kaubanduskeskus koos parklaga.
Planeeringu
kehtestamise
järgselt on võimalik reaalsete
töödega alustada.
Ala omanik, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS tahab
alustada ehitustöödega niipea
kui võimalik. Omaniku esindaja Peeter Kütt: „Meil on hea
meel, et saame nüüd asuda
kaua oodatud Selveri ehitust
ellu viima. Nüüd, kus detailplaneering on kehtestatud,
asume ette valmistama ehitustöödega alustamist. Täpsemat
tegevusplaani oleme valmis
tutvustama lähikuudel.“
Teiseks etapiks jääb parkla
kavandamine praegu riigile
kuuluvale Piiri tn 14 kinnistule. Seejärel on võimalik kaubanduskeskus täies kavandatud mahus välja ehitada. Töö
kahte etappi jagamine võimaldab töödega kiiremini alustada. Etapiviisiline ehitamine

sobib ka arendajale.
Linna mured on peamiselt
olnud seotud liikluskorralduse
ning -ohutusega. Nimelt suureneb kaubanduskeskuse rajamisega oluliselt liiklustihedus
Piiri tänaval. Senisest ohtlikumaks muutuvad Piiri tänava ja
Uus-Paldiski maantee ristmik
ning Piiri tänava, Paldiski maantee ja Pargi tänava ristmik.
Lahenduseks ning detailplaneeringu kehtestamise eeltingimuseks on Keila linna
ning Tallinna Kaubamaja Kinnisvara ASi vahel sõlmitud
kokkulepe, millega arendaja
osaleb Piiri tänava ning Piiri
tänava ja Uus-Paldiski maantee ristmiku ja Piiri tänava,
Paldiski maantee ja Pargi tänava ristmiku rekonstrueerimisel. Kokkuleppes on kindlaks
määratud ka rekonstrueerimisel osalemise ulatus ja tingimused.
Juurdepääs krundile ning
tulevasele kaubanduskeskusele on ette nähtud Piiri tänavalt,
Piiri tänava kõnnitee laiendatakse kergliiklusele sobivaks.
Heakorra ja haljastuse osas on
detailplaneeringus muuhulgas
kavandatud Piiri tänava täna-
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Ettepanek: Keila jõe
luht Keila linnale

foto: bonatel.ee

vavalgustuse rekonstrueerimine, vajadusel sõidutee asfaltkatte
parandamine,
kõrghaljastuse ning uute piirdeaedade rajamine.
Detailplaneeringu
avalik

väljapanek toimus jaanuaris.
Väljapaneku käigus laekus kiri
KÜ-lt Prii, kes tundis muret
liiklussageduse suurenemisega kaasneda võivate probleemide pärast. Kirjas tõstatatud

küsimused arutati läbi detailplaneeringu avalikul arutelul
möödunud aasta 5. märtsil,
mille tulemusena ei jäänud lahendamata ühtegi planeeringuvaidlust.

tamine ja ulatuslik uuendamine maksma sadu miljoneid
kroone, kuid see ei tähenda
automaatselt elektrirongide kadumist.”Meie tellitud
analüüs peabki täpsemalt
näitama, millised on ühe või
teise otsusega seotud kulud
ning mõjud nii reisijatele kui
keskkonnale,” märkis Parts.
Postimees

AS-iga liikluse korraldamiseks
Tallinna Ringtee Saue- Keila
mnt Olerexi ristmikul.
Reguleerija on abiks
sõidukijuhtidele suurema
liikluskoormusega tundidel,
hommikul kell 07.30-08.30
ja õhtul 16.30-17.30. Liiklusreguleerijast Tallinna Ringtee Saue- Keila mnt Olerexi
ristmikul annavad sõidukijuhtidele märku teisaldatavad
infomärgid
Olukorras, kus paljud Saue
linna elanikud töötavad väljaspool Saue linna ning väljapääsuna Pärnu maantee ja Keila
linna suunal kasutatakse just
eelpool mainitud ristmikku,
on tekkinud pidevad autode
järjekorrad ja toimunud mitmeid avariisid.
Saue.ee

Keila Linnavolikogu otsustas teha Harku vallale ettepaneku kahe omavalitsuse
vahelise piiri muutmiseks. Ettepaneku järgi kulgeks uus piir
reoveepuhastusjaamast edasi
piki Keila jõge kuni Keila valla halduspiirini. Linna maa-ala
suureneks ligikaudu 70 hektari võrra.
Taotletav maa-ala sobib
maakorralduslikult ja logistiliselt Keila linna haldusterritooriumile rohkem kui Harku
vallale, kuna antud maa-ala
piirneb põhjast Keila jõega,
mistõttu sellele puudub Harku
valla territooriumi kaudu otsene juurdepääs. Harku vallal
ei ole otsest huvi eelnimetatud maa-ala vastu, kuid Keila
sooviks laiendada linna reoveepuhastusseadmeid. Samuti
paikneks sellisel juhul UusPaldiski maantee Keila linnas,
mis võimaldab linnal senisest
paremini tagada ohutus maanteel ning linna sisse- ja väljapääsudel.

Killukesi teistest omavalitsustest
Paldiski pank on jätkuvalt ohtlik
Pakri poolsaare pankranniku ohutuse teemalisel
nõupidamisel otsustati lisada
hoiatavaid tahvleid Pakri pangale ning võtta vastu ettevaatusabinõud liikluse kontrollimiseks varisemisohtliku ala
läheduses. Samuti on plaanis
füüsiliste tõkendite rajamine.
Varingu kontrollitav esilekutsumine välistati, kuna seda ei
võimalda maastikukaitseala
kord ja samuti ei ole võimalik ette näha, missuguseid
tagajärgi see kaasa võib tuua.
Geoloogide hinnangu kohaselt
võib järgmisi varinguid oodata
juba lähema kuu aja jooksul,
need hinnangud küll varieeruvad, kuid näitavad selgelt, kuivõrd ohtlik on pangal liigne
uudishimu. Iga hetk võib alla
kukkuda tuletorni ja piirival-

vekordoni vahele jääv osa.
Varisemisohtlik on ka umbes
4 meetri laiune ja 8 meetri
pikkune lõik Paldiski ja vana
tuletorni vahelisest alast.
Harju.ee
Iga päev sõidab lähivaldadest Tallinna u 40 000
inimest
Valglinnastumise teemalisest uuringust selgus, et linna
tagamaalt pendeldab igapäevaselt pealinna ligi 40 000
inimest. Esikohal on Viimsi
ja Harku vald kumbki üle
viie tuhande inimesega, neile
järgneb Rae vald üle nelja
tuhande inimesega. Perioodil
1989 kuni 2007 on Tallinna
elanike arv vähenenud 82 122
elaniku võrra. Tallinna tagamaal ehk Tallinnale lähemates
omavalitsustes on elanike
arv kasvanud, linnaregiooni

kaugemates omavalitsustes
aga kahanenud. Kõige enam
on elanike arv samal perioodil kasvanud Viimsi vallas,
millele järgnevad Saku, Rae
ja Harku vald, samas kui
Vasalemma vallas ja Paldiski
linnas on elanike arv oluliselt
vähenenud.
ETV24
Elektrirongide tulevik on
küsimärgi all
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on tellinud Soomest analüüsi – kas
edaspidi oleks tulusam kogu
rongiliiklus rajada kaasaegsetele diiselrongidele või osta
neile lisaks ka elektrironge,
ehitada neile uusi liine ning
renoveerida olemasolevaid.
Majandusminister Juhan
Partsi sõnul läheks elektrirongide kontaktliinide juurdeehi-

Tallinna Ringtee Saue Keila mnt Olerexi ristmikul
alustab tööd liiklusreguleerija
Alates 17. märtsist alustas
Saue linna ühel kõige suurema liikluskoormusega
ristmikul tööd liiklusreguleerija. Turvalisuse tagamiseks ja
kiirendamaks Saue linnast väljuvate sõidukite liiklusvoogu
on Saue Linnavalitsus sõlminud kokkuleppe Ühisteenused

Eesti läheb nädala
pärast üle suveajale
Eesti läheb nädala pärast üle
suveajale, mis tähendab õhtuti
tunni jagu enam valget aega.
Eesti läheb suveajale üle 30.
märtsil kell 3 öösel, mil kellaosuteid tuleb keerata tunni
võrra edasi.
Suveaeg lõpeb oktoobri viimasel pühapäeval
kell 4 öösel,
mil tuleb
kellaosutid
nihutada
ü h e
tunni
võrra
tagasi.
BNS

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

89.-

11.01- 13.01

17.90

79.90
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keila linnavalitsus teatab
Keila linna 2008. aasta eelarve I lisaeelarve
Keila linnavolikogu võttis oma märtsikuu istungil
vastu Keila linna 2008. aasta esimese lisaeelarve mahus 55 992 134 krooni, mille tulemusel Keila linna
käesoleva aasta eelarve suureneb 179 656 134 kroonini.
Eelarve suureneb 45,6
miljoni krooni võrra mittesihtotstarbelistest toetustest Vabariigi Valitsuse tasandusfondist. Suurema osa
sellest moodustavad õpetajate töötasud summas 29,3
miljonit krooni. 490 000
krooni on eraldatud tasandusfondist kompensatsiooniks lasteaedade pedagoogide töötasude võrdsustamiseks koolipedagoogidega.
Sihtotstarbelistest toetustest võib eraldi võib välja
tuua 1,5 miljonit krooni
jalgpallistaadioni ehituseks
Kultuuriministeeriumilt

ning 500 000 krooni Vikerkaare lasteaia elektrisüsteemi uuendamiseks Ettevõtluse
Arendamise
Sihtasutuselt.
Eelmise aasta jaotamata
kassajäägi arvelt suurendatakse ühe miljoni krooni
võrra reservfondi. Reservfondi suurendamise eesmärgiks on olla valmis teenindama
potentsiaalset
laenukohustust, juhul kui
saabub selgus selle osas,
mis saab Paldiski laenust.
Elamu- ja kommunaalmajanduse arendamise valdkonda suunatakse lisaks 1
661 722 krooni Kruusa tänavale ehitatava uue lasteaia
kommunikatsioonide
väljaehitamiseks.
Seoses
abipolitseinike arvu suurenemisega Keila linnas suurendatakse vastavat eelarverida 40 000 krooni võrra.

Kinnistu võõrandamine avalikul suulisel
enampakkumisel
Keila linnavolikogu otsustas 25. märtsil müüd avalikul suulisel enampakkumisel Keila linnas Pargi tn 38
asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu (kinnistusregistri
registriosa
nr
6992202, pindala 4130 m²,
alghind 3 000 000 krooni).

Linn omandas kõnealuse
kinnistu Keila Loodeosa
Arenduse OÜ lõpetamise
tulemusena. Kuna eelnimetatud hoonestamata kinnistu ei ole valitsemise otstarbeks vajalik, on see mõistlik
tulu saamiseks müüa.

Linnavara üleandmine Keila Hariduse
Sihtasutusele
Keila Linnavolikogu otsustas oma märtsikuu istungil
anda Keila Hariduse Sihtasutusele üle Keila Algkooli
ja Keila Gümnaasiumi kasutuses olev vallasvara ja kõik
sellega seotud õigused ja

kohustused. Üleantava põhivara bilansiline jääkväärtus on kokku 237 721,73
krooni.
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Linna osalus OÜ Keila Tervisekeskus
suureneb
Keila Linnavolikogu otsustas omandada 13% praegu ASile Keila Vesi kuuluvast OÜ Keila Tervisekeskus
osast 600 000 krooni eest.
Osaühingu Keila Tervisekeskus osakapital on kokku
61 300 500 krooni ja see
koosneb kahest osast, millest osa nimiväärtusega 7
000 000 krooni kuulub ASile Keila Vesi ja osa nimiväärtusega 54 300 500

krooni kuulub Keila linnale.
Tehingu tulemusel suureneb Keila linnale kuuluva
osa nimiväärtus 55 210 500
kroonini. Aktsiaselts Keila
Vesi kavatseb kõnealuse 600
000 krooni kasutada Keila
linna Põhjaregiooni Veemajandusprojekti kallinemise
kompenseerimiseks ja uute
investeerimisprojektide
omaosaluse finantseerimiseks.

Detailplaneeringu kehtestamine
Keila Linnavolikogu kehtestas osaliselt (I etapp)
Keila linna Piiri tänava ja
Uus-Paldiski maantee vahelise ala detailplaneeringu.
Töö koostas OÜ Esplan.
Osaline kehtestamine hõlmab Piiri tn 12, Piiri tn 12a
ja Piiri tn 12c kinnistuid ja
nendega piirnevat Piiri tn
lõiku.
Planeeringuga määratakse
järgmised krundid ja ehitusõigused:
- krunt ärihoone (kaubanduskeskus)
ehitamiseks:
aadressi ettepanek Piiri tn
12, pindala 14687 m², sihtotstarve ärimaa, suurim
hoonete arv 1, suurim ehitusalune pind 7400 m²,
suurim täisehitus 50%,
suurim lubatud kõrgus 9 m,
suurim lubatud korruselisus 2. I etapi hoonemahu
(max ehitusalune pind 5200
m², täisehitus 35%) määrab
parkimise lahendus, arvestades, et kaubanduskeskuse
juures vajalik parkimine tuleb korraldada samal krundil vastavalt normatiividele;
-olemasoleva tootmishoonega krunt: aadress Piiri tn
12a, pindala 4280 m², siht-

otstarve tootmismaa, suurim hoonete arv 1, suurim
ehitusalune pind 1500 m²,
suurim täisehitus 35%,
suurim lubatud kõrgus 7,5
m, suurim lubatud korruselisus 1;
- krunt olemasolevale Leivatehase 10/0,4 kV alajaamale: aadressi ettepanek
Piiri tn 12b, pindala 88 m²,
sihtotstarve Tootmismaa,
suurim hoonete arv 1, suurim ehitusalune pind 41 m²,
suurim täisehitus 47%,
suurim lubatud kõrgus 6 m,
suurim lubatud korruselisus 1.
Olulisemad
teedevõrgu
muudatused planeeringuga
seonduvalt: Piiri tn kõnnitee laiendamine kergliiklustee vajadusteks.
Planeeringuga määratakse
kinnistute ühise juurdepääsu lahendamiseks ning Piiri
tn 12 seina teenindamiseks
servituudid Piiri tn 12 ja
12a. Kõigil kruntidel Piiri
tänava kaitsevöönd 3 m tänavamaa piirist.Kehtestatud
planeeringulahendus
on
kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga

kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
22. märtsil peeti Ülejõe tee
1 juures kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.

15. märtsil kell 01.30 Noorte seltskond lärmab Keskpargis, teavitatud politseid.
15. märtsil kell 02.35 Keila Algkoolil lõhutud välisukse klaas, teavitatud politseid.
15. märtsil kell 04.40 Lõhutud Keila Algkooli söökla
aken, sissetungija ilmselt majas, kutsutud politsei.
18. märtsil kell 20.00 Alkoholijoobes naisterahvas tülitas kasiinos kliente ja keeldus
sealt lahkumast, kinni peetud ja
politseile üle antud.
18. märtsil kell 20.45
- Lõhuti Keskväljak 10A 2 aknaklaasi, pöörati kummuli 3
prügikasti Keskväljak 10 maja
taga ja lõhuti Roheline tn 4 eramu puitaeda, isikud tuvastatud,
info edastatud politseile.
19. märtsil kell 21.45
- Keskväljak 8 maja taga alkoholijoobes alaealine, kes üritas
patrullautot nähes põgeneda,
kutsutud politsei.

Krimiuudised
Politsei
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26. veebruaril varastati
Keskväljak 5 kabinetist laptop
Desknote B600.
27. veebruaril peeti Haapsalu mnt 31 juures kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
01. märtsil varastati Paldiski mnt 17 Keila tervisekeskuses
kapist meeste käekott, milles oli
musta värvi rahakott sularahaga, Hansapanga ja SEB panga
deebetkaardid, SEB u-neti paroolikaardid, juhiload avaldaja
nimele, pass avaldaja nimele,
kahed autovõtmed, halli värvi
mobiiltelefon NOKIA, võtmed,
Hansapanga pin-kalkulaator.
02. märtsil murti sisse Pae
8 maja juures seisvasse sõiduautosse BMW. Lõhuti sõiduki
ukselukk, varastati automakk
Panasonic CQ-8403N, makipult, makipaneel.

02. märtsil lõhuti Pae 10
maja juurde pargitud sõiduauto BMW esiklaas, midagi varastada ei jõutud.
03. märtsil peeti Ülejõe tee
1 juures kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
11. märtsil varastati Haapsalu mnt 57b Rõõmu kaubamajast 2247.- krooni väärtuses
kaupu. Kahtlustatav peeti kinni
ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlus.
13. märtsil varastati Paldiski mnt 17 Keila tervisekeskuses
lukustatud riidekapist rahakotis
olev sularaha. Varga suhtes on
alustatud kriminaalmenetlus.
14. märtsil murti köögiakna lõhkumise teel sisse Pargi 2
asuvasse Keila Algkooli. Sissetungija isik on politseile teada
ja tema suhtes on alustatud
kriminaalmenetlus.
16. märtsil peeti Paldiski
mnt 19 juures kinni joobes juht,

Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 76 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.

g4s
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15. märtsil kell 05.10
- 1972. aastal sündinud MK oli
läbi purustatud akna sisse tunginud Keila Algkooli sööklasse.
Kinni peetud ja politseile üle
antud.
15. märtsil kell 01.15
Miki lasteaial lõhutud 4 aialippi,
lõhkuja videosalvestusel, tabada ei õnnestunud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости городского собрания
На мартовском заседании городское собрание утвердило первый
в этом году дополнительный бюджет в размере 55 992 134, в результате чего общий
городской бюджет увеличивается до 179 656
134 крон.
Городское собрание
приняло решение о передаче целевому товариществу «Кейла Харидус»
имущества,
находящегося в распоряжении
Кейлаской
гимназии и Кейлаской
начальной школы со
всеми правами и обязанностями. (стр. 4)
Сельверу – зеленый свет!
Городское собрание
утвердило 1-й этап детального планирования
участка, находящегося
между улицей Пийри и
Ново-Палдиским шоссе, на котором планируется построить торговый центр «Сельвер» и
автостоянку. Владелец
участка
Tallinna
Kaubamaja Kinnisvara
AS предполагает начать
строительные работы
при первой возможности. (стр. 3)
Переход на летнее
время
Через неделю наша
страна переходит на
летнее время. Переход
произойдет 30 марта в
03.00, стрелки часов
надо будет перевести на
час вперед. Вместе с
Эстонией на летнее время переходят все страны Европейского Союза. (стр. 3)
Приключенческая походная игра
«Keila O-öö»
19 марта в парке Мяннику и на Танковой
горке состоялась приключенческая походная игра «Keila O-öö», в
которой приняло участие 13 команд, общее
количество участников
составило 46 человек. В
ходе игры команды
должны были пройти
18 контрольных пунктов, общая длина дистанции была 10 км.
Кроме городских команд в игре приняли
участие команды из
Таллинна, Сауэ, Керну
и Элламаа. (стр. 6)

Лучшие
школьные театры
На прошлой неделе в
Кейласком центре культуры состоялся фестиваль школьных театров.
Это ежегодное традиционное мероприятие
Харьюского уезда, которое проходит каждый
раз в новом месте. Цель
фестиваля – выбрать
лучший школьный театр, который будет
представлять уезд на
республиканском фестивале. Конкурс проходит в трех возрастных
группах:
начальные
классы – младшая возрастная группа, основная школа – средняя
возрастная группа и
гимназия – старшая
возрастная группа. В
этом году в фестивале
приняло участие 17
школьных театров. В
младшей
возрастной
группе
представлять
уезд будет школьный
театр Колгаской школы, в средней группе –
труппа Детского театра
Костивере,
старшая
группа будет представлена театральной студией „Veer & Špaga”.
(стр. 6)
Труппа Кейлаской
гимназии «Зеленая
кошка»
удостоена
премии
Театральный кружок
под таким названием
уже не первый год действует в Кейлаской гимназии. В течение года
ребята успевают подготовить и показать 2-3
спектакля. Традиционно труппа принимает
участие в Днях поэзии
Б.Альвер, которые проходят в Иыгева, в Лауласмааском фестивале
и Сааремааских Днях
мини-театров. В этом
году Дни мини-театров
проходили 15-17 марта
в Сааремааской Общей
гимназии. Выбранная
руководительницей театральной студии К.
Кульбок веселая пьеса
А. Тойкка «Я должен
попасть тортом в лицо»
была удостоена многих
специальный премий –
за исполнение отдельный ролей, за сценическое движение, премия
за лучшую роль второго плана и т.д. (стр. 6)
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Keila gümnaasiumi juhib Marika Ivandi
doris matteus
doris@keila.ee

Eelmisel nädalal lahkus
ametist Keila gümnaasiumi senine direktor Marju Käo. Direktori kohuseid asus praegusel Keila hariduselus otsustaval
ning keerulisel ajal täitma pikka aega koolis õppealajuhatajana töötanud Marika Ivandi.
Millised on tema ootused
seoses ees seisva suure tööga?
Sa ei ole Keilas uus inimene. Kui kaua oled juba Keila
gümnaasiumis töötanud?
Tulin Keilasse tööle 1998.
aasta 24. augustil, seega jookseb juba kümnes aasta. Kaks
esimest päeva töötasin gümnaasiumis huvijuhina, kolmandast päevast asusin direktori
asetäitja ametikohale õppe- ja
kasvatustöö alal.
Enne Keila gümnaasiumi
töötasin Mehikoorma huvikooli direktorina.
Keilas töötatud aja jooksul
omandasin ka magistrikraadi
koolikorralduse alal.
Loomulik küsimus vastse-

le vastutajale - millised on
peamised probleemid Keila
gümnaasiumis?
Õpetajate leidmine on tõeline pähkel, sealhulgas asendusõpetajate leidmine, et ükski
tund ei jääks ära. See tahab tõsist tööd.
Seoses toimuvate muudatustega Keila hariduselus
on lisaks kooli igapäevasele
juhtimisele ka vaja valmistada ette koolide üleandmist
sihtasutuse alla. Kas sellised
suured muutused ning sellest tulenevad ülesanded
kõhklusi ei tekitanud?
Hetkel valmistame ette dokumente koolide üleandmiseks. Mõlema kooli juhid teevad aktiivselt koostööd koolide
üleandmise ning ühinemise
osas.
Kas tekitas kõhklust? Mulle
meeldivad huvitavad ülesanded. Kui töö rutiinseks läheb,
siis kaob põnevus ega toimu
arengut. Pealegi pakuvad mulle väga suurt huvi organisatsiooni struktuur, organisatsioonikultuur ning nende
kujunemine.

Päevakord:
1.Ümberkorraldustest
Keila hariduselus –
Keila Linnavolikogu
esimees Andrus Loog,
Keila linnapea Tanel
Mõistus.
2. SA Keila Hariduse
Sihtasutus tegevuse
tutvustamine – SA juhatuse liige Mart Raik.
3. Kohalalgatatud küsimused ja arutelu.

foto: andrus loog

järgnevad koostöö ja arutelud
väiksemates töörühmades.
Arvan siiski, et kool saab 1.

septembril tavapäraselt toimima ning tulemus on seda
väärt.
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EUROOPA VABATAHTLIK TEENISTUS –
Tööta välismaal ja tule kogemuste-rikkana tagasi!
Noortekeskuse abil
välismaale
vabatahtlikuks
maret pärnamets
knk noorsootöötaja

Keila Avatud Noortekeskus
on käesolevast aastast Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteeritud saatev organisatsioon.
Mida see kõik õigupoolest
tähendab?
Euroopa vabatahtlik teenistus on võimalus noortele, kes
soovivad 2-12 kuud teha välisriigis vabatahtlikku tööd ja
sealjuures tutvuda selle riigi
keele, inimeste ja kultuuriga.
Euroopa vabatahtlik teenistus on noore (18-30 eluaastat)
võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa
riigis just temale huvipakkuval

alal. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt
kolm
osapoolt:
vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti
partnerite leidmisel on abiks
üle-euroopaline andmebaas,
kus on Euroopa piires leitavad
organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni toel ja programmi
Euroopa Noored abiga saabki
noore vabatahtlik teenistus
teoks.
Vabatahtliku töö eest teadupärast tasu ei saa, kuid seeeest katab Euroopa Noorte
programm reisi, majutuse,
söögi jms vajalikud kulud ning
ka igakuise taskuraha.
Vabatahtlik teenistus on
üks parimaid võimalusi, et
ilma oma kuludeta õppida võõ-

raid keeli ja kultuuri. Turvaline
on see programm sellepoolest,
et saatva organisatsiooni näol
on noorel vabatahtlikul kodumaal mentor ja vastutav organisatsioon, kuhu alati probleemide või rõõmude korral
pöörduda saab. Tugiisik peab
olema ka vastuvõtva organisatsiooni poolt nii tööl kui väljaspool tööaega, kasvõi selleks, et
aidata vabatahtlikul avada pangakonto, osta telefonikaart või
näidata, kus asub kõige lähem
ja soodsam toidupood.
Lähemalt saab tutvuda Euroopa vabataktliku teenistusega Euroopa Noored Eesti Büroo kodulehel: www.noored.
ee. Kui tekkis huvi, et Keila
Noortekeskus oleks sinu saatev organisastsioon või muid
küsimusi, siis võib pöörduda
e-maili teel: noorteinfo@keila.
ee või telefonil 6099089.

kommentaar
Keila tüdruk Janne on
vabatahtlik Prantsusmaal.
Ta töötab ADEPPA nimelises keskuses, mis on nagu
kultuurimaja, kus toimub
Foto: valdur vacht
igasuguseid erinevaid
üritusi. Seal on suur söökla,
kohvik, 5 erinevat paviljoni
koolilastele, samuti hotel-

liosa, kus reisijad käivad.
Keskuse tegevus on suunatud peamiselt looduse- ja
ökoteemale. Janne aga
töötab enamjaolt lastega,
korraldab neile laagreid ja
on laagrikasvataja, samuti
tuleb teha kontoritööd.
Oma töös arvestab Janne,

et tegevused lastega oleks
lõbusad ja arendavad. Janne sõnul pole ta hetkekski
tundnud, et tegi midagi
valesti või kahetseks, kuna
valis vabatahtliku teenistuse.

Lühidalt
Keila Algkooli lastevanemate üldkoosolek
toimub 2.aprillil k.a. algusega kell 18.30 Keila
Algkooli saalis.

Millised on Sinu ootused
ja lootused seoses toimuvate muutustega?
Märgusõna on koostöö
ühiste eesmärkide nimel. Et
uuest koolist saaks hea kool.
Huvitav on see, kuidas erasektori kogemus ning tavad
seonduvad kooli juhtimisega –
seni on ju kool olnud linna allasutus. Sellest võib sündida
midagi sellist, mida varem pole
nähtud. Seni on koolijuhtimine olnud pedagoogikakeskne,
koolidirektoritelt nõutakse pedagoogilist haridust. Samas ei
pruugi hea pedagoog olla parim juht ning majandaja. Usun,
et erasektorist tuleva teadmise
ja kogemuse sidumine kõrgel
tasemel pedagoogilise tööga
annab hea tulemuse.
Milline on õhkkond koolis
praegusel muutuste perioodil?
Muutused tekitavad alati
hirmu. Samuti on õpetajaid
hirmutanud protsessi kiire
tempo.
Samas on toimunud mitmeid kogunemisi, jagatud on
teavet toimuva kohta. Nüüd
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Harjumaa Muuseumi
uus näitus „Üllatavad
avastused“
Harjumaa Muuseumis saab
3. aprillist kuni 18. maini vaadata fotonäitust eelmise aasta
suvel Harjumaal toimunud
arheoloogilistest kaevamistest. Väljapanekuga tähistab
muuseum 18. aprillil algavat
muinsuskaitsekuud.
Fookuses on kolm objekti
koos tööde käigus avastatuga:
kaevamised Jõelähtme vallas
Jägala Joa külas Jägala linnamäel, Saku vallas Tõdva külas
Ildase talus ja Keila linnas
Keila Jõepargis, endises Keila
mõisa südames.
Näituse pealkiri tuleneb
asjaolust, et 2007. aastal läbi
viidud kaevamised kummutasid seniseid oletusi ja lubasid
teha uusi järeldusi. Jägala
linnamäel välja kaevatud kaitseehitise jäänused viitavad linnuse seniarvatust varasemale
ehitamisajale. Tõdva küla
oletatavas muistses asulakohas avastati hilisviikingiaegne
metallurgiakompleks. Keila
Jõepargis leiti ehitiste osi,
mille kohta olemasolevatel
kaartidel tähistus puudus.
Näituse tekstide autorid
on Mari Lõhmus, Ester Oras,
Mauri Kiudsoo ja Ragnar
Nurk. Fotode autorid on
Andres Elliku, Mari Lõhmus,
Ester Oras, Risto Tõrv, Mauri
Kiudsoo ja Ragnar Nurk. Näituse kujundas Kätlin Janson.
Arheoloogilisi kaevamisi jätkatakse tänavu Jägala
linnamäel ja Tõdva külas.
Harjumaa Muuseumis toimub
samateemaline konverents
8. mail. Lisainfo konverentsi
kohta on alates 14. aprillist
Harjumaa Muuseumi kodulehel.
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Valiti Harjumaa parimad
kooliteatrid
kadi kroon
kroon@keila.ee

Eelmise nädala alguses
võtsid Keila kultuurikeskuses
mõõtu Harjumaa parimad
kooliteatrid. Kooliteatrite
fesivali näol on tegemist ühe
Harjumaa traditsioonilise suurüritusega, mis toimub igal
aastal erinevas kohas. Seekord
oli korraldamine seatud Keila
kultuurikeskuse õlule.
Kooliteatrite festivali eesmärk on valida välja parimad
kooliteatrid, kes lähevad
Harjumaad esindama vabariiklikule festivalile. Konkurss
toimus kolmes vanuserühmas: noorem vanuseaste ehk
algklassid, keskmine vanuseaste ehk põhikooli õpilased
ja gümnasisitid kui vanem

vanuseaste. Osa võisid võtta
kõik soovijad, tähtis on vaid,
et näitlejad mahuksid kindlasse vanuserühma.
Seekord osales kokku 17
gruppi, 3 keskooli, 9 põhikooli
ja 5 algkooli rühma, kelle tööd
hindas kolmeliikmeline zürii
koosseisus Kristiina Oomer,
Ülo Tuuling ja Andrus Vaarik.
Lisaks peaauhindadele jagati
preemiad parimatele peaosatäitjatele, kõrvalosatäitjatele,
parimale lavakujundusele,
muusikalisele kujundusele
ning anti ka eripreemiad.
Grand Prix nooremas
vanuseastmes sai Kolga
Keskkooli näitetrupp Kohal
– Olijad E.Lazari etendusega
„Dõmdõmdõmm”. Keskastmes võidutses Kostivere Laste
Teater etendusega „Tuhka-

triinu” ja gümnasistidest oli
parim näitemäng „Ingelad?”
Teater – Stuudio „Veer &Špaga” esituses.
Vabariiklik festival gümnaasiumi astmes toimub 11.
– 13.aprillil Tartus. Keskmise
vanuseaste festival on 25.
– 27.aprillil Karksi – Nuias
Viljandimaal ja algklassid
võtavad mõõtu 9. – 10.mail
Jõgeval. Tuleval aastal toimub
Harjumaa kooliteatrite festival
Jüri gümnaasiumis.
Kooliteatrite festivali rahastas Harjuma Omavalitsuste
Liit ja Kultuurkapitali Hajumaa ekspertgrupp.
Keila gümnaasiumi teatritrupp Roheline Kass osales
samal ajal Saaremaal toimuvad miniteatrite festivalil.
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Keila O-öö järelkajad
maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Eelmisel kolmapäeval
19.märtsil toimus suunal
Männiku park, tankimägi,
Mudaaugu seiklusmatk „Keila
O-öö“, millest võttis osa kokku 13 võistkonda 46.seiklejaga. Vabatahtlikke oli kaasatud
19 inimest. Seiklusmatkal
tuli läbida 18 kontrollpunkti, millest 7 oli mehitatud,
distantsi kogupikkus oli u
10km. Lisaks Keila inimestele
tuldi matkast osa võtma ka
Tallinnast, Sauelt, Kernust ja
Ellamaalt. Võistlus ei olnud
aja peale, vaid auhindu said
kontrollpunktide parimad.
Näiteks tuli kontrollpunktides lasta õhupüssi, turnida
köitel, lahendada esmaabija orienteerumisülesannet
ning proovida kätt ja pead
pallimängus, nuputamisülesannetes ja nooleviskes. Iga
kontrollpunkti parimad said
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Näitetrupp Roheline
Kass pälvis preemiaid
kristin viljamaa
keila gümnaasiumi teataja

Tore näitering Roheline
Kass on tegutsenud juba
mitmeid aastaid eri juhendajate karmi käe all. Kooliaasta
jooksul valmib 2-3 tükki.
Traditsiooniliselt osaletakse
Jõgeval toimuval Betti Alveri
luulepäevadel, Laulasmaa Teenifestil ja Saaremaa Miniteatripäevadel.
Sel aastal toimusid suurejoonelised Miniteatripäevad
15.-17. märtsil Kuressaares,
Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Noorte teatrihuviliste jaoks
on see äärmiselt huvitav festival, kuhu tulevad kokku erinevad, kuid sarnaste huvidega
inimesed. Kokku osales 16
näitetruppi ja etendusi esitati
kolmel päeval.
Kogu üritus on alati organiseeritud täpselt ja vahvalt.
Truppide eest hoolitsevad
nende Väikesed Isad ja sõbralik koolipere. Selle aasta
festivali teemaks oli lapsepõlv, tuletamaks meelde, kui

rõõmus ja mänguderohke see
aeg meie elus on. Õhtud olid
noorte jaoks sisustatud koolibändide ja ansambli Kriminaalne Elevant kontsertidega, kus
sai end hingetuks tantsida. Samuti on tavaks saanud näidata
külalistele kooli 11. klasside
vägevat tantsushowd Kabaree,
millele elatakse alati vaimustunult kaasa.
Kohal on alati ka auväärt
žürii, kes jagab peale etendust truppidele ja eraldi ka
juhendajatele nõu ja kriitikat.
Lõpuks valivad nad välja ka
parimad ja lõpetavad kolmanda festivalipäeva auhindade
kätteandmisega. Seekord kuulusid žüriisse teiste seas ka
Jaak Allik, Carmen Tabor, Indrek Saar, Andres Raag, Kersti
Kreismann ja Ain Mäeots.
Rohelise Kassi noor juhendaja Kai Kulbok leidis meie
jaoks lõbusa Aare Toikka tüki
„Mina pean torti näkku lüüa
saama”. Ühiselt lavastades
möödusid proovid naeru ja
raske tööga. Esinetud on juba
Keila Gümnaasiumis ja Tallin-

na 32. keskkoolis, kuid loodame üles astuda ka edaspidi.
Žürii kiitis meie vaimukat ja
kihvtide detailidega etendust,
mis muutus vahepeal isegi
painajalikuks, kuid toimis
väga hästi.
Pälvisime palju eripreemiaid, esile tõsteti Hundi ja
Karu osatäitjad Kristiina Herkül ja Liise Salu, Päkapikud
Hele-Riin Karring ja Sandra
Siniväli. Liikumispreemia sai
Maaja Hallik, Hobuse rollis
ja ETV Telepoisi auhinnad
pälvisid jällegi Rohelise Kassi
liikmed Daniel Raissar ja
Maaja Hallik, Kana ja Hobuse
rolli eest.
Žürii valis muidugi ka oma
lemmikud. Hele-Riin Karring
ja Sandra Siniväli said Parima
Kõrvalosapaari eripreemia.
Huumoripreemia läks peaosalistele Tarvo Vendile ja
Maaja Hallikule. Kõigele lisaks
olime koos SÜG Krevera ja
Tallinna 32. kk Tunderakuga
Laureaadid. Grand Prix tiitel
läks tänavu Kullo Teatrikoolile
etenduse „Tüdrukud” eest.

foto: urmas veersalu

autasustatud. Lisaks loositi
mitmeid auhindu välja kõikide
osalejate ja vabatahtlike vahel.
„Keila O-öö“ korraldasid
Keila Avatud Noortekeskus
ja MTÜ Keila Noorteaktiiv,
kes omakorda tänavad ürituse
idee algatajat, vabatahtlikku ja
rajameistrit Urmas Veersalu
tehtud töö eest. Seiklusmatka
toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Keila

Linnavalitsus.
Vabatahtlikena aitasid
O-ööle kaasa Andres Sepp,
Arge Lärm, Heiki Tiikoja,
Helge Valdek, Jaak Israel, Juta
Virkepuu, Karl Kalda, Liis
Lille, Mait Tõnisson, Mart
Jakobson, Suive Puolokainen,
Tanel Kaus, Tiina Tamm,
Tiiu Jalakas, Üllar Põld, Ülle
Ernesaks.
Keila Gümnaasiumi näitetrupp Roheline Kass

foto: erakogu

KEILA TERVISEKESKUS

tel 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
„VABARIIGILE – VALVEL!”
Väljapanek on pühendatud
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale.
14.veebruar – 30.märts
Harjumaa muuseumis, Linnuse
9
Tel: 6781668 e-post: muuseum@hmk.ee
FRAGILE KUNSTINÄITUS
6.märts – 31.märts
Kunstiringi Fragile näitus.
Juhendaja Tõnu Talve
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“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
„ÜLLATAVAD AVASTUSED”
Fotonäitust eelmise aasta
suvel Harjumaal toimunud
arheoloogilistest kaevamistest.
3.aprill – 18.mai
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
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
HARJUMAA LAULULAPS
2008
2.aprill
Keila linna eelvoor
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„AEG ANNAB KÕIK”
Esinevad Heidy Tamme ja
Evald Raidma
13.aprill kell 18.00 Pilet:
125.-/150.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“KUI TAHAD OLLA HEA”
Jazzkaar 2008
Tõnu Naissoo Quartet feat.
Anna Põldvee
20.aprill kell 17.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„OPAL OTSIB MEEST”
Vana Baskini Teatri etendus
30.märts kell 19.00
Pilet: 120.-/ 140.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„PUNAMÜTSIKE”
Lasteteater
Viljandi Laste- ja Noorteteater
„Reky”
11.aprill kell 11.00 Pilet: 55.NB. Lisaetendus kell 9.30
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“R.E.I.T.”
Noorteetendus

muud üritused
PENSIONÄRIDE TEABEPÄEV
5.aprillil kell 12.00
Harjumaa Pensionäride Ühenduste teabepäev (kutstega)
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Pakume tööd kokkadele
ja teenindajatele Niitvälja
Golfiklubi restoranis „Hole
In One”. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust, ausust ja
rõõmsameelsust. Pakume
oma töötajatele põhipalka +
tulemustasu ning koolitust.
Soovijatel palume helistada
52 15 100 või saata e-mail
danel@holeinone.ee

kinnisvara
Anda üürile möbleeritud
2-toaline korter otse omanikult. Tel: 55 619 947

Müüa 1-toaline korter Keila
kesklinnas Põhja tn 5/5. 33 m2
pinda. Keskus kaks sammu.
Otse omanikult. Telefon:
5209140
Võtan rendile väiksema
maja Keila linnas või lähiümbruses, otse omanikult. Hilisema
ostuvõimalusega. Tel: 55 58
38 22

teenus
Teostame veo-ja kolimisteenust kaubikuga Renault
Master . Mahutab 13 m3. Hind
alates 185kr/h , laadimisabi
100 kr/h. Töötame 24/h. Pü-

Sündinud
14.03.2008		
17.03.2008		
Avaldame sügavat kaastunnet
Õiele, Mehisele ja Hannesele

EMA ja
VANAEMA
kaotuse puhul.
Toivo lapsed ja Liia

Eleri-Kristiin Everst
Janely Sinijärv

Mälestame auväärt

Kallist naabrimeest

haridustöötajat

Gunnar
Saaliste’t
Keila Muusikakool

Vladimir
Romanšik’ut
mälestavad majanaabrid

Mälestame kauaaegset
naabrit

VANAVARA LAAT
Vanavara laat Keila turul
5.aprill
Kõik on oodatud kauplema.
Müüjatele info nr: 55 58 38 22
LOENG „KOOLIKÜPSUS”
4.aprill kell 18.00
Lapse kasvukeskkond – tervis, toit, tv. Lektor dr. Anne
Silbaum
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
TÖÖTUBA „VÄRVIRÕÕM”
4.aprill kell 20.00
Kunstilis – praktiline töötuba.
Juhendab Maarja Urb
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
KÕHUTANTS
Kõhutantsu treeningud
Neljapäeviti kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Juhendaja Aili Reha
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

Kuulutused
Töö

Palju õnne!

Viljandi Laste- ja Noorteteater
“Reky”
11.aprill kell 13.30
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
„PÄEVA LÕPUS”
Rakevere teater
16.aprill kell 19.00 Pilet: 85.-/
100.Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

7

siklendile võimalikud paindlikud koha-ja kokkuleppehinnad.
Helista ja saame kokkuleppele!
Tel: 56233108, 56600712
Tööriistarent Keila Geoloogia majas Piiri tn 5. Avatud:
E – R 8.00 – 16.30 (lõuna 12.00
– 12.30), L 9.00 – 13.00. Tel:
5208053, 6045085.

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

Hermilde
Silde`t
20 V 1919 – 22 III 2008
Avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Põhja 15 maja elanikud

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.

Kallid lapsevanemad, kes te ei saanud osaleda beebiballil 14.03.2008. Palume teil tulla
Keila linnavalitsuse sotsiaalosakonda( Keskväljak 11 tuba 24), beebiballi meenete järele.
Olete oodatud igal tööpäeval tööaja piires.
Piia Peterson
Sotsiaal-ja tervishoiunõunik
6790726

8
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Raamatupidamisteenus
Sauel
www.alivre.ee
5019525

Tööd saab:

VEEVÄRGI
LUKKSEPP
Sobiv kandidaat omab
varasemat töökogemust vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
hooldamisel ning remondil.
Nõutav autojuhiloa olemasolu.
Ettevõte pakub: stabiilset töökohta ja
kindlat palka.
Töösoovijatel palume ühendust võtta
telefonil 678 0123, e-post:
keilavesi@keilavesi.ee, aadress
Ehitajate tee 7, Keila.

AS TEASPON

Seoses toodangu mahu suurenemisega vajab aktsiaselts Teaspon

Pehme mööbli
soodusmüük
Keilas, Hapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

kardinate õmblejaid

Töötasu: tükitöö+ tulemustasu. Töölesõidu
kompenseerimise võimalus.
Info tel 6508725, 6508704 või tulla tööpäeval
aadressil Tallinn Türi tn 4.
e-mail: ong@teaspon.ee

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja
venekeelne grupp. Registreerimine: 04.04.2008 kell 18.30.
Kab. 101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

Keila Jaama 3 asuv Kardinapood pakub
külg- ja tüllkardinakangast.
Müügil ka tekid-padjad, voodipesu, niididnõelad, lukud-paelad ja muu vajalikku.

lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

Käsitööhuvilistele pakume erinevat värvi villaloori ja heiet, pärleid ja pärlitööks vajalikke
tarvikuid.

INFO:
Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

ASTU LÄBI JA VAATA ÜLE
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2008

2008

l
April

Ostes meilt PUITAKNAD või
PVC-AKNAD enne 12. aprilli saad
need parima hinnaga!
Mis siin rääkida – tule ja veendu ise!
Täpsemad tingimused www.glaskek.ee

Kampaania kestab 27.03 - 12.04.08.a
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