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Sarikapidu
lasteaias
Neljapäeval peeti Kruusa
tänava lõpu ehitatava
Rukkilille lasteaia sarikapidu. Tänaseks on hoone
betoonkarp valmis ning
ehitus jätkub vastavalt
ajakavale.
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Rongidega seoses ei
tule jaamahoonesse
midagi!

Keila teenetemärgil kaks
kandidaati
31. märtsil lõppes Keila
linna tähtsaima tunnustusavalduse – linna teenetemärgi - kandidaatide
esitamise aeg.
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Tublid noored
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Keila Suusaklubi
lastel edukas
hooaeg
lk 6
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Vähe kära palju
villa
Mäletan, et siis, kui linnavolikogu langetas otsust jaamahoone müügi kohta, jõuti järeldusele,
et kui keegi tahab teha seda maja korda, siis on
kõigi linnakodanike ainuke huvi, et see teoks saaks.
Tegemist on rongiga saabuja jaoks esimese pildiga
Keilast, maja oli lagunenud, põlenud ning meelitas
ligi ebasoovitavat, sügelevate näppudega elanikkonda. Linnal hoone kordategemiseks vahendid
puudusid.
Keegi oli nõus maja korda tegema. Tänaseks on
ta seda ka teinud. Loodetavasti saab hoone varsti taas kohaks, kuhu tasub sisse
astuda. Saab taas selleks, mida ta
ei ole olnud juba aastakümneid.
Tegemist on kahtlemata olulise
sündmusega mitte ainult
perekond Kaldrele, vaid
kogu Keilale. On tore, kui
keegi teeb midagi sellist,
mis toob lisaks temale
endale (antud juhul
vaevalt toobki tegijale
endale reaalset rahalist
kasu?) kasu paljudele
inimestele, sealjuures
enne pikalt kella löömata.
On ju vastupidiseid näiteid
oluliselt rohkem.

doris matteus
doris@keila.ee

Turvalisuse käsiraamat, 2.
keila leht
allikas: www.politsei.ee

Auto turvalisus
Auto ärandamine või sinna
sissemurdmine põhjustab selle omanikule palju vaeva ja kulusid.
Elukutselise varga eest on
autot väga raske kaitsta, kuid
enamik ärandamisi on võimalik valvsuse ja suhteliselt odavate ettevaatusabinõudega vältida.
Olulisi nõuandeid
•
Ära jäta auto uksi ega
aknaid, ka katuseakent, lahti
isegi siis, kui lahkud autost
vaid mõneks minutiks.
•
Ära jäta autosse isiklikke asju. Varas ei tea, et su
kott ei sisalda midagi väärtuslikku ja võib autosse sisse
murda, et see ära võtta. Kui
asju ei ole võimalik kaasa võtta, ära jäta neid nähtavasse
kohta, vaid pane pagasiruumi.
•
Märgista automakk ja
stereosüsteem, võimaluse korral võta need alati endaga kaasa. Kirjuta üles seadmete seerianumbrid ja hoia neid kindlas
kohas.
•
Ära jäta kindalaekasse pangakaarte.
•
Ära jäta autosse sõiduki tehnilist passi ega muid
dokumente. See teeb auto
müümise vargale tunduvalt
lihtsamaks.
•
Autost lahkudes võta
kaasa süütevõti. Kasuta roolilukku. Tee seda isegi siis, kui
pargid auto oma parkimiskohale või garaaži. Ära unusta
garaažiust lukustada!
•
Pargi auto hea nähtavusega kohta.
•
Autost
lahkudes
kontrolli, kas oled lukustanud
kõik uksed ja pagasiruumi
ning sulgenud aknad ja katus-

eluugi.
Lisanõuandeid
•
Lase auto registreerimisnumber graveerida kõigile
klaaspindadele, näiteks akendele, esilaternatele ja katuseluugile. Sel juhul on varas
sunnitud need välja vahetama,
sellega aga kaasnevad soovimatud kulutused.
•
Hangi autole lukustatav kütusepaak ja erivõtmega
avatavad rattamutrid. Kui autol on lukustatav kütusepaak,
on varas sunnitud auto kütuse
lõppemisel maha jätma.
•
Kui autol on häireseade, ära unusta seda parkimise korral tööle lülitada!
•
Kindlasti tasub kaaluda immobilaiseri paigaldamist.
•
Küsi auto turvaseadmete kohta nõu ka oma kindlustusfirmalt.
Parkla
Vali auto parkimiseks hästi
valgustatud ja, kui võimalik,
siis turvakaameratega varustatud valvega parkla, kus on
määratud kindel sisse- ja väljasõidutee.
Mootorratas
Mootorrattad ahvatlevad nii
juhu- kui ka elukutselisi vargaid, kes hangivad neid edasimüümiseks või tagavaraosade
saamiseks. Mootorratta kaitseks tuleb kasutusele võtta
samu meetmeid nagu autodegi
puhul.
•
Kui oled mootorratta
parkinud, lukusta see. Paigalda
roolilukk ja kinnita sõiduk teise mootorratta või liikumatu
objekti külge, kasutades terastrossi või tabalukku.
•
Paigalda mootorrattale signalisatsiooniseade.
•
Märgi mootorrattale

sõiduki identifitseerimisnumber, registreerimisnumber või
oma postiindeks. Selle võib
graveerida, söövitada või kirjutada markeriga.

Mobiiliomanikule!
Igapäevaseks tarbeesemeks
saanud mobiiltelefonid on
muutunud kergeks saagiks
taskuvarastele. Peaaegu iga
päev pöörduvad politseisse
inimesed, kes ise või kelle lähedased on langenud mobiilivaraste ohvriks.Mobiiltelefon
on varastele kerge saak mitmel
põhjusel...
Esiteks on seda lihtne
ohvrilt kätte saada. Sageli
langevad telefonid varaste saagiks sellisel moel, et nende
omanikud jutustavad või mängivad telefoniga ise samal ajal
punktist A punkti B jalutades.
Tänaval on aga vargal üsna
lihtne teist mööda minnes telefon oma valdusesse saada.
Väga mugav ja käepärane
on mobiiltelefone kaelas kanda, kuid vargal piisab vaid ohver pikali lükata, temalt telefon
võtta ja eemale joosta.
Varaste hulgas on üsna levinud mooduseks küsida möödujalt kella. Sageli kasutame
aga kellana mobiiltelefone ja
nii muutub taskus peidus olev
telefon vargale väga lihtsalt
kättesaadavaks ja erilist jõudu
seda teilt kätte saada ei olegi
vaja.
Vargad küsivad oma ohvrilt
luba tema telefoniga helistada
ja saanud telefoni läheb varas
oma teed.
Vahel on vargad üksi, sageli
ka mitmekesi. Tihtipeale kasutatakse ohvri kallal ka vägivalda ja võetakse telefon temalt
jõuga.
Mobiiltelefone on kerge
turustada. Varas müüb mo-

biiltelefoni mitmeid kordi odavamalt, kui on tema tegelik
turuhind.
Sageli on telefoni vargusega
tekitatud kahju kannatanule
piisavalt väike, et inimesed ei
pöördugi politseisse. See muudab varaste elu suhteliselt turvaliseks ja kaob hirm vahele
jäämise ees.
Kuidas vähendada ohtu
sattuda varguse ohvriks?
•
Kui kõnnite tänaval,
siis peaks mobiiltelefon olema
sellises kohas, kust võõras teda
ei märka ja hõlpsasti kätte ei
saa. /Näiteks kaelapaela küljes, kuid riiete all; lukustatud
taskus, et vargal võtaks kauem
aega telefonini jõudmiseks;
käekotis või koolikotis lukustatavates sahtlites, et kotti
avades telefon kohe silma ei
hakkaks. Telefon võiks tänaval
ja rahvarohketes kohtades liikudes olla seadistatud värinalarmile.
•
Püüa vältida tänaval
kõndides telefoniga rääkimist,
eriti siis kui oled üksinda. Vajadusel pea telefonikõne kohas, kus on rohkem inimesi.
•
Ära laena oma telefoni võhivõõrale. Kui tekib väikseimgi kahtlus, et telefoni küsival inimesel pole päris puhas
südametunnistus, ütle, et sul
lihtsalt ei ole telefoni.
•
Püüa vältida ihuüksi
hilisel tunnil avalikes kohtades
viibimist.
•
Koolipäevadel peaks
mobiiltelefon olema kindlalt
õpilase kotis ja helin summutatud. Ka ei tohiks telefon olla
koolilaual ilma järelevalveta.
•
Ärge ostke mobiiltelefone käest kätte ja ilma dokumentideta. On suur tõenäosus, et osutute heauskseks
ostjaks ja teie soetatud mobiiltelefoni vastu võib huvi tunda
politsei.

Keila Kultuurikeskuses

Foto: märt lillesiim

Keila nädalaleht

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

Foto: kadi kroon

vastutav väljaandja:
doris matteus

Foto: märt lillesiim

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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Lapsevanematel on endiselt palju küsimusi
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Lühidalt

doris matteus
doris@keila.ee

Kolmapäeval, 2. aprillil toimus Keila algkoolis lapsevanemate üldkoosolek, mille päevakorras üks teema – uus kool
ning käimasolevad ümberkorraldused Keila hariduselus.
Selgitusi jagasid ning küsimustele vastasid Keila linnavolikogu esimees Andrus
Loog, linnapea Tanel Mõistus,
abilinnapea Eike Käsi ning
Keila Hariduse Sihtasutuse
juht Mart Raik.
Lapsevanematel on nii uue
kooli kui hariduskorralduse
kohta endiselt hulganisti küsimusi. Peamine osa neist puudutab endiselt tulevast koolikorraldust
kas
tuleb
õppemaks, kuidas koolid tööle
hakkavad, milline kaasarääkimisvõimalus on tulevikus lapsevanemal. Samas näib, et osa
neist küsimustest on juba ka
vastuse saanud tänaseks, kuna
uuriti agaralt ka kooli ehitamise plaane ning selle kavandatavat rahastamist, samuti uue
kooli ehitamise tulevast mõju
Keila linnaeelarvele. Küsimustest ning vastustest pikemalt

Uus lasteaed kerkib

foto: märt lillesiim

järgmises lehenumbris.
Lapsevanemad on koostanud ka pika nimekirja küsimustest ning edastanud selle
Keila linnavolikogule. Enamus
küsimustest said kaetud ka
toimunud
lapsevanemate
koosolekul, kuid kirjalikud
vastused lubas volikogu esimees edastada veel lähinädalatel.
Sõnavõtjad lubasid, et küsimustele vastatakse ka jooksvalt ning lapsevanemad kaasa-

takse uue kooli arengukava
ning põhikirja väljatöötamise
protsessi, mis algab 2008. aasta sügisel. Nimelt annab Keila
linn esialgu sihtasutusele üle
kaks kooli, ühinemine toimub
pärast üleandmist. Seega uue,
ühendatud kooli arengukava
ning tulevikusuundade arutelu
sügisest alles algab.
Keila Gümnaasiumis toimub sama päevakorraga lapsevanemate üldkoosolek 10. aprillil kell 18.30 kooli aulas.

algkooli tänane seis
Tänase päeva seisuga on
Haridus – ja Teadusministeeriumile esitatud koolitusloa taotlus ning see taotlus
on ka vastu võetud.
Muuhulgas esitati koos
koolitusloa taotlusega
Haridus- ja Teadusministeeriumile 75 õpetaja nõusolek
asuda alates 1. septembrist
õpetama koolitusloa alu-

seks oleva õppekava alusel
Keila Hariduse Sihtasutuses.
Koolitusloa saamisel
alustavad 2008. aasta 1.
septembril tegevust Keila
Hariduse Sihtasutuse peetavad kaks kooli, mõlemad
oma õppekava ning nõukoguga (analoogne hoolekoguga). sügisel algab ka töö
uue, ühise kooli loomiseks.

Neljapäeval, 27. märtsil
peeti sarikapidu Kruusa tänavale ehitatava Rukkilille lasteaia ehitusel. Lasteaia hoone
peab valmima veel eesoleval
suvel, et avada lastele uksed
1.septembril. Tänaseks on
koos hoone betoonkarp.
Ehituse tellija, Keila Alushariduse OÜ esindaja hinnangul ollakse töödega üsna hästi
graafikus.
120kohalise lasteaia on
projekteerinud Archiland OÜ
arhitektid Tiiu Sepman ja Andra Jansen. AS Viskari alustas
lasteaia ehitusega 2007.aasta
1.oktoobril. Tegemist on kahekorruselise hoonega, millel
on kolm tiiba. Rühmaruumid
on kavandatud hoone lääne- ja
lõunaossa. Lisaks rühmaruumidele on projekteeritud 64
istekohaga saal ja 150-ruutmeetrine võimla, lisaks õppeköök, tööõpetusruum, koolitusruumid ning kabinetid.

uudis

Keila on ühinenud Teeme ära 2008 programmiga
kadi kroon
kroon@keila.ee

Suurejoonelise kodanikualgatuse “Teeme ära 2008” eesmärk on Eestimaa prügist
puhtaks teha. Tegemist on
kõigile Eesti inimestele suunatud ja mõeldud kampaaniaga, milles igaüks on oodatud
kaasa lööma. Kogu tegevus
ürituse toimumiseks toimub
vabatahtluse korras.
Selleks, et kaardistada kõik
illegaalselt tekitatud prügilad,
leiti igast omavalitsusest 1-2
kohalikku koordinaatorit, kes
aitavad planeerida ja koordineerida koristuspäeva logistikat ja koordineerida vabatahtlike tööd koristuspäeval oma
valla piires. Keilas on selleks
isikuks keskkonnanõunik Anu
Rei.
Seni on hoolega rakkes oldud Keilas asuvate prühikohtade kaardistamisel. Viimased

punktid said määratud veel
selle nädala alguses. Kaardistatud punktidega on võimalik
tutvuda aadressil http://www.
teeme2008.ee Anu Rei:„ Julgen öelda, et 90% Keila illegaalsetest prügihunnikutest
on kaardistatud.“
Mida kaardistatakse?
Kaardile kantakse koristamiseks avalikus linnaruumis
olevad inimeste poolt sihilikult
tekitatud prügikuhjad. Kaardilt ei leia kindlasti näiteks
kortermaja prügikasti ümber
vedelevat prügi või kellegi aianurka veeretatud 4 rehvi. Prügikasti ümbruse peavad puhtana hoidma korteriühistud ja
aedade eest hoolitsevad kinnistu omanikud - nii näeb ette
Keila linna heakorraeeskiri.
Kas Keilas on palju prügi?
Kaardistamisega on selgu-

nud, et Keilas prügi väga suurtes kogustes ei ole. Võiks arvata, et suurem hulk illegaalset
prügi vedeleb Keila loode elamurajooni taga. Üllatavalt aga
on Anu Rei sõnul ehmatavam
olukord jõepargis jõe kallastel.
Anu Rei:„ Olmeprügi on toodud kottidega. Paneb imestama, et kas siis koeraga või lastega jalutama minnes võtabki
inimene köögist oma kotikese
ja selle asemel, et see maja
kõrvale konteinerisse visata,
tassib prügi terve jalutuskäigu
endaga jõe äärde kaasa.” Jõe
ääres ei ole prügi konkreetses
kohas suures kuhjas koos, vaid
terve kalda ulatuses poetatud
mitmete põõsaste alla ja kändude taha.
Lisaks on välja kujunenud
ka nö populaarsed kohad, mida
varasematel aastatel on linn
kevadeti koristanud (Tammiku tee äärne Paemurd, Tuula

tee, vanad vabrikuhooned
jne).
Kahju on tõdeda, et Keilas
oleksid justkui omad punktid,
kuhu nö „illegaalselt saab ära
anda” rehve, olmeprügi jne.
Tegelikult on Keilas olemas ka
täiesti seaduslikud prügi vastuvõtukohad-rehve võetakse
TASUTA vastu Keva hoovil.
Kuidas linnakodanik saab
kaasa aidata?
Õnneks on Keila elanikud
Teeme ära 2008 vastu tundnud
suurt huvi ja mõned on ka juba
end registreerinud aadressil
http://www.teeme2008.ee/
3.mail toimuvale suurele koristuspäevale. Abi loodetakse
saada ka kohalikelt firmadelt,
kes toetaksid koristustalguid
autode, järelkärude, konteinerite jne näol.
Keila linna koristuspäevale
on siiani kahjuks leidmata

toitlustaja, kes tublidele koristajatele suppi pakuks. See, kes
sooviks vabatahtlikult talgulistele sooja sööki pakkuma tulla,
võiks ühendust võtta Keila
koordinaatori Anu Reiga.
Aadressil http://www.teeme2008.ee/?op=body&id=4
on näha kõik Keilas kaardistatud punktid. Kui kellelegi meenub veel mõni illegaalne prügikoht, siis tuleks sellest
samuti Anu Reile teada anda
(anu.rei@keila.ee,
tel.
6790706), kuna Teeme ära
2008 kaardistamine lõpeb juba
aprilli algul.
Lisaks oodatakse kõiki registreeruma 3.mail toimuvale
suurele koristuspäevale, sest
nii suuri asju saab ära teha ainult siis, kui palju inimesi korraga oma väikese panuse annavad.

foto: doris matteus

Keila teenetemärgil
kaks kandidaati
Tähtajaks, 31. märtsiks esitati
Keila linna kõrgeimale tunnustusavaldusele – linna teenetemärgile - kaks kandidaati.
Teenetemärgi vääriliseks peetakse Keila jaamahoone rekonstrueerijat Vambola Kaldret ning meest, tänu kellele on
Keilas Loode-Keila elamurajoon - Gerd Münchow’d.
Mõlema kandidaadi esitajaks
on Rein Siim, Leino Mägi,
Enno Fels, Andrus Loog ja Tanel Mõistus.
Teenetemärgi omistamise otsustab Keila linnavolikogu.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

35.90

11.01- 13.01

14.90

14.50
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Tähelepanu ettevõtjad!

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
ühiskanalisatsiooni
survetorustiku ehitamiseks
Paldiski mnt 35/7 kinnistust ehk Harju KEKi peasissesõiduteest kuni kergliiklusteeni paralleelselt T-8
maanteega. Ehitusprojekti
koostas Kiirvool OÜ. AS

Harju KEK on nõus Mudaaugu survekanalisatsioonitorustiku ümberpaigutamisega talle kuuluval kinnistul
uude asukohta.
- 3-korruselise 12 korteriga elamu fassaadi rekonstrueerimiseks Paldiski mnt
32 asuval kinnistul.

Kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised kasutusload:
- vee ja kanalisatsiooni tänavatorustiku
ehitamisel
Keilas Nurmenuku põik tänava maal.
Ehitas Abix-Teeninduse
OÜ,
omanikujärelevalvet
tegi AS Keila Vesi. Kasutusloa taotlusele olid lisatud
ehitamise tehnilised dokumendid: kaetud tööde aktid,
laboriõiend täitepinnase tiheduse määramise kohta,
teostusjoonis ning joogivee
keemilise ja mikrobioloogilise analüüsi teostamise

protokollid.
- üksikelamu ja garaaži
püstitamisel Keilas Nurmenuku 26 asuval kinnistul.
Elamu ja garaaž on kinnistule paigaldatud valmistoodetena. Hooned on ehitanud
Akso-Haus
OÜ
vastavalt
tüüpprojektile
“Käbi”. Kasutusloa taotlus
esitati koos valminud ehitise ülevaatuse aktiga. Hooned on üle vaadatud ja vastavaks
tunnistatud
tulekaitse järelevalve esindaja poolt.

Vastuvõtt
esimesse klassi
Keila Algkoolis toimub
õpilaste I klassi registreerimine
8.aprillil algusega kell 17.00,
Keila Gümnaasiumis 8. ja 9.
aprillil kell 16.00 - 18.00.
Keila Gümnaasiumis avatakse 2008/2009. õppeaastal
kaks esimest klassi. Esimesel
õppeaastal õpitakse

tavaprogrammi järgi, teisest
õppeaastast lisandub põhiainetele inglise keel.
Keila Algkoolis avatakse 3
esimest klassi, sealhulgas 1
tavaklass, 1 muusikasüvaõppeklass ja 1 tasandusklass.
Keila
Ühisgümnaasiumis
avatakse 1 esimene klass.

Vastavalt Majandustegevuse registri seadusele § 26 peab ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus,
iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja
registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.
Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise
korral peatatakse registreering majandustegevuse registris alates 01.05.2008.a.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei
tule tasuda riigilõivu.
Info veebilehel http://mtr.mkm.ee ja Keila Linnavalitsuse telefonil 6 790 723.

Muudatus Keila
linnavolikogus
Keila linna valimiskomisjon
lõpetas
27.märtsil
Keila
Linnavolikogu liikme Tiit Mae
volitused.
Valimiskomisjon
lõpetas
Tiit Mae volitused vastavalt
tema avaldusele.
Mae
ütles
avaldust
kommenteerides, et ei soovi
pärast 12 poliitiliselt aktiivset
aastat
enam
poliitikaga
tegeleda.

foto: egert kamenik, postimees

Olulised telefoninumbrid
Keila Linnavalitsus			
6790700
G4s Eesti				
1911
AS Keila Vesi avariitelefon
6780927
AS Eesti Energia avariitelefon
1343
OÜ Varahooldus avariitelefon 24 h 6391420
Hädaabinumber			
112
Politsei				
110

Krimiuudised
Politsei

110

28. märtsil peeti Ülejõe tee
2a juures kinni joobes juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
31. märtsil peeti Tallinna
Ringtee 33. km-l kinni joobes
juht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlus.
31. märtsil varastati Uuel
tänaval meesterahvalt musta
värvi rahakott, milles oli ID kaart avaldaja nimele, auto tehniline pass, 2 pangakaarti, Statoili
Extra kaart, arsti retseptid ning
sularaha. Ühe pangakaardiga
oli hiljem võetud välja sularaha.
31. märtsil varastati Ülejõe

tee 2 asuvast Keva tanklast
ilma numbrimärkideta sõiduautoga diiselkütust. Kütusevaraste isikud on politseile teada
ning nende suhtes on alustatud
kriminaalmenetlus.
Ajavahemikul
01.03
31.03.2008 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
176 korral, millest:
LE nõuete rikkumisi oli 130
(alkoholijoobes juhte 2, juhtimisõiguseta juhte 4).
Alkoholiseaduse § 70, 71
rikkujaid tabati 25 korral, neist
alaealisi 5.
Tubakaseaduse § 47,48 rikkujaid tabati 10 korral.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 94 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.roost-

feldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.

g4s
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29. märtsil kell 18.00 - 4
alaealist noorukit huligaanitsesid Kalda tn. 8 juures, osa neist
alkoholijoobes, üle antud politseile.
31. märtsil kell 02.25
- Keva tanklast üritas bensiini eest maksmata põgeneda
numbrimärkideta Mazda 626,
auto kinni peetud ja isikud koos
autoga üle antud politseile.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Сообщение
Общешкольное родительское собрание в
Кейлаской
гимназии
состоится 10 апреля в
18.30 в зале актовом
гимназии. На повестке
дня представление деятельности
целевого
учреждения Кейла Харидус. (стр. 5)
Новости городского правительства
Городское
правительство выдало следующие разрешения на
строительство:
•
водонапорного
трубопровода
общей
канализационной системы на участке по
адресу Палдиское шоссе, 35/7;
•
реконструкцию
фасада жилого дома по
адресу Палдиское шоссе, 33.
Городское
правительство выдало следующие права пользования:
•
канализационной и водопроводной
системой, построенной
на участке ул. Нурменуку;
жилым домом и гаражом на участке по
адресу ул. Нурменуку,
26. (стр. 4)
Вместе
сделаем
Эстонию чистой!
Мы поставили себе
задачу очистить Эстонию от стихийных мусорных свалок и приглашаем Вас к нам
присоединиться. Цель
проста: 10 000 тонн загрязняющего Эстонию
мусора, 40 000 человек,
желающих помочь очистить страну и один
день генеральной уборки, назначенный на 3
мая 2008 года. Пригласите своих друзей, членов семьи или коллег и
проведите один хороший и полезный день
за полезным занятием
на свежем воздухе!
Как зарегистрироваться на субботник,
который пройдет 3
мая?
•
Привлеките своих друзей, знакомых,
коллег и образуйте
свою рабочую группу,
состоящую из 3-15 членов.
•
Договоритесь
между собой, кто будет
руководителем группы.
•
Затем руководитель группы сможет зайти на нашу домашнюю

страничку по адресу
www.teeme2008.ee и зарегистрировать
всех
членов своей группы.
Дополнительная информация об организации субботника и участия в нем конкретных
зарегистрировавшихся
групп будет поступать
на электронный адрес
руководителей групп
до 3 мая. (стр. 3)
Внимание, предприниматели!
Согласно § 26 регистра, регулирующего
экономическую
деятельность, предприниматель должен ежегодно
к
15
апрелю
представлять в административный орган, в
который подавалось ходатайство о регистрации,
подтверждение
действующей регистрации в случае, если с момента регистрации прошло более 3 месяцев. За
подтверждение регистрации государственную пошлину платить
не надо. В случае не выполнения
указанной
выше обязанности действие регистрации приостанавливается
с
01.05.2008 года. Дополнительная информация
на сайте http://mtr.
mkm.ee либо по телефону 6 790 723. (стр. 4)
Поступок года в
Харьюском уезде
В 2007 году Поступком года признана реставрация здания вокзала
в
Кейла.
Инициатором реставрации был Вамбола
Калдре.
Сегодня
в
конференц-центре Лауласмаа Резорт чествовали победителей в ном и н а ц и я х
«Предприниматель
года», «Гражданское
объединение», «Спонсор года», «Поступок
года» и «Инициатор
года (человек-искра)».
Предпринимателем
года признано АО «Разику Электер», спонсором года стало АО
«Локса
Лаеватехас»,
гражданским объединением стало сельское
общество «Метсанурме», поступок года, как
уже упоминалось выше,
- реставрация Кейлаского
вокзала,
а
человек-искра 2007 –
Ольвия Лаур, руководитель сельского общества «Лехету». (стр. 5)
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Rongidega seoses ei tule jaamahoonesse midagi!

Keila jaamahoones käib ehitustegevus
juba mitu aastat. Välisfassaad on ammu
valmis ning tundub, nagu oleks ehitustööd
peatunud ja hoone seisab jälle tühjalt.
Siiski võib märgata ehitusmehi sees tööd
tegemas.
kadi kroon

Mis ajendas Teid jaamahoonet ära ostma?
Tuli selline tunne. Soetatud
sai hoone sellepärast, et tahtsin ta korda teha. Loodan, et ta
kujuneb selliseks, nagu me perega ette kujutasime. Tegelikult jaamahoone ongi kogu
pere projekt, mitte vaid minu.
Millal Te ehitustöödega
alustasite?
Maja kuulub mulle alates
31. augustist 2005. Ehitustöid
hakkasimegi tegema kohe sügisel 2005. Alguses teostasime
hädaabitöid, et olukord halvemaks ei läheks. Hoone oli alguses ikka päris hullus seisus.
Pidime palju esimese korruse
palke välja vahetama, tegime
väga tugevat vundamendiparandust ja tõstsime vundamenti. Maapind, võrreldes selle
ajaga, mil hoone ehitati, on
mitu sentimeetrit tõusnud.
Palgid olid maa all ja mädane-

nud. Põhjalikum ehitus algas
2006. aasta aprillis.
Kui palju algsest jaamahoonest alles on jäänud?
Palju sellest lähtuti?
Majale oli 90ndatel tehtud
projekt ja teda on mitu korda
varem juba ümber ehitatud.
Aluseks sai võetud 30ndate
aastate stiil. Me ei taastanud
originaali, aga samas ei unustanud ka seda. Pööningult
leidsin ühe 30ndate aastate
ajalehe, arvatavasti teostatigi
siis viimane juurdeehitus. Sellega valmis Tallinna-poolne
madalam osa. Muutunud on
maja aga läbi aegade kõvasti.
Mul on pilt, kus Paldiski-poolne ots oli lühem ja madalat osa
ei olnud. Vahepeal ei olnud ka
ees tamburit, mis kunagi oli.
Pildi järgi tegime selle uuesti .
Ka seinu on ümber ehitatud
–need olid aegade jooksul vajunud ja raudteerelssidega tugevdatud. See hoone oli juba
varem pikalt käest ära ja selletõttu oli raske sisetöid teha. Ta
on keeruline objekt.

•
1845. Aastal esitas grupp Peterburi äri- ja finantstegelasi ettepaneku rajamaks raudtee Eestisse. Esialgu Peterburist
Narva ja seejärel sealt edasi Tallinna kaudu Paldiskisse.
•
Ehitustöödega alustati 1869.aasta mais.
•
5.oktoobril 1870 avati raudtee täies ulatuses.
•
Esimene jaamahoone valmis 1870.aastal
•
Balti raudtee esimeseks jaamaks loeti Baltiiski
Port(Paldiski), Tallinna ja Paldiski vahele jäi vaid 2 jaama:
Lodensee(Klooga) ja Kegel(Keila).
•
1906. aastal avati Keila – Haapsalu raudteeliin.
•
1901. aastal valmis Keila vaksali juurdeehitus, jaamahoone sai uue välimuse.
•
1920. aasta tõi raudteele sootuks uue elu. Keila ja
Haapsalu vahel olid jaamadel uued, eestikeelsed nimed: Wasalemma, Riisipere, Ellama, Risti, Paliwere ja Taibla.
•
1926. a laiendati jaamahoonet läänepoolses otsas
paikneva ühekorruselise ploki võrra.
•
2000. a paigaldati uus katus
•
2000. a, kui jaamahoone läks linna omandisse, ehitis
konserveeriti ja katus ning korstnad taastati esialgsel kujul.
•
2001. a detsembris toimunud põlengus hävisid mõned
vahetult tulekolde läheduses asunud teise korruse siseruumid
ja väike osa vahelage, lisaks sai kogu hoone suitsu- ja veekahjustusi.
•
15. juunil 2004 korraldas Keila linn jaamahoone
müügiks avaliku suulise enampakkumise, mis aga nurjus, sest
ühtegi osavõtuavaldust ei laekunud.

Teade
Keila Gümnaasiumi
lastevanemate üldkoosolek toimub 10.aprillil k.a. algusega kell
18.30 Keila Gümnaasiumi aulas.

Harjumaa aasta tegu
– Keila jaamahoone
restaureerimine

Kuidas tööd läinud on?
Kas ilmnes ka tagasilööke?
Eks ta venima ikka kippus.
Vana ümberehitamine on hästi
aeganõudev töö. Hoopis teine
asi kui uue ehitamine. Töö
maht on teine ja kulukam on

ajalugu

Lühidalt

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.

kroon@keila.ee

Seda, mida tehakse ühte
Keila tähtsamasse hoonesse,
kuidas ehitus läinud on ja millal linnaelanik uudistama saab
minna, uurisime jaamahoone
omanikult ning rekonstrueerijalt Vambola Kaldrelt.
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foto: kadi kroon

ta ka. Eks probleeme tuleb ka
ette. Hetkel on viibinud elekter, mille aga loodame peagi
saada. Teine mure oli vandaalidega, kes aknaid kippusid lõhkuma. Alguses oli päris hull,
kuid siis võtsime politsei ja
valvesüsteemid appi. Nüüd on
olukord paranenud. Kokku on
katki löödud 7 akent.
Mõned loodavad jaamahoone näol saada uue rongide ootesaali. Mis sinna täpsemalt siis ikkagi tuleb?
Ühele poole tuleb kohvik ja
teises tiivas tahaks kunagi avada restorani. Niisiis rongidega
seoses ei tule sinna midagi. Öö
läbi avatud ootesaali me ei tee.
Ei kujuta küll ette, kuidas rahvas selle vastu võtab, kuid loodetavasti saab kohvikust populaarne koht, kus rongi oodata.
Kaugele Te ehitustöödega
tänaseks
jõudnud
olete?Hakkab valmis saama?
Tänaseks päevaks on asi nii

kaugel, et hakkame vaikselt
sisse seadma. Välisilme on
täiesti uus ja seest sai tugevalt
vaheseinu korrastatud. Kus
vaja, võtsime maha, kus vaja,
seal tugevdasime. Katust vahetama ei pidanud, kuna see oli
linnavalitsuse poolt varem tehtud.
Ühe poole loodame saada
valmis hiljemalt jaanipäevaks.
Hetkel tegeleme sisustusega.
Köögiseadmed on olemas ja
saalisisustust otsime. Nüüd
hakkab nö käikulaskmine pihta. Praegu proovime esimese
otsa käima saada, et kohvik
avada ja kunagi hiljem hakkame restoraniga tegelema.
Kuidas on muutunud hoone siseplaneering?
Need ruumid, mis varem
olid avalikud, on nüüd kinni.
See ruum, mis vanasti oli piletimüügisaal, on nüüdseks personali valduses. Samuti hakkab sissepääs toimuma vaid
jaamaplatsi poolsest uksest,
kuigi enne oli hoone läbikäi-

dav. Teenindusruumid on all
korrusel, köök ja personali
ruumid aga üleval. Väljast
näeb maja välja selline nagu
varem, sisemus on aga muutunud.
Kas tuleb ka avamispidu?
Suurt pidu vast ei tee ja kella lööma ei hakka. Aga eks teada anname ikka, kui uksed lahti lähevad.
Kas te plaanite ka Jaama
platsile omalt poolt midagi
teha?
Kui plats on korda tehtud,
siis idee on sinna väike välisterrass teha, see on ka detailplaneeringus kirjas. Öeldi küll,
et seal on tolmune, kuid ma
usun, et kui plats asfalteeritud
on, jääb ka tolmu vähemaks.
Hetkel aga sellele veel ei mõtle. Püüame ikka esimese etapi
kõigepealt valmis saada.
Jaamahoone restaureerimine pälvis ka Harjumaa Aasta
tegu 2007 tiitli.

Harjumaa Aasta tegu 2007.
aastal on Keila jaamahoone
restaureerimine, mille eestvedaja on Vambola Kaldre.
Täna autasustati Laulasmaa
Resort konverentsikeskuses
tunnustamisüritusel Aasta
Ettevõtjat, Toetajat, Kodanikeühendust, Tegu ja Sädeinimest.
Aasta 2007 Harjumaa parimate tiitlid pälvisid:
Aasta Ettevõtja 2007 - AS
Raasiku Elekter, eraldi märgiti
ettevõtluse all põllumajandustootja, Esko talu peremees
Vello Eensalu Saku vallast;
Aasta Toetaja 2007 - Loksa
Laevatehase AS, eritunnustusena märgiti ära MTÜ Saku
Lions Klubi;
Aasta Kodanikeühendus
2007 - Metsanurme külaselts
MTÜ Metsanurme;
Aasta Tegu 2007 - Keila
jaamahoone restaureerimine eestvedajaks Vambola Kaldre.,
eraldi tunnustati silmapaistvalt lastesõbralikku tegu
- Kiili Lasteaia uue hoone
valmimist;
Aasta Sädeinimene 2007 Olvia Laur, Nissi valla Lehetu
külaseltsi eestvedaja;
Aasta parimate tunnustamisüritus on Harju Maavalitsuse, Harju Omavalitsuste
Liidu, Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse ning MTÜ
Kodukant Harjumaa ühine ettevõtmine. Sel aastal
tähistatakse ühtlasi kümne
aasta möödumist ühenduse
Kodukant Harjumaa moodustamisest.
Konkurssi “Harjumaa
Aasta Ettevõtja” korraldavad
Harju Maavalitsus ning Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
neljandat aastat. Aasta Sädeinimest selgitab Kodukant
Harjumaa viiendat aastat.
Harju Maavalitsus
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Keila Muusikakooli õpilased Keila Suusaklubi lastel
annavad endast parima
edukas hooaeg
kadri leping

keila suusaklubi

keila muusikakool

Keila Muusikakoolis algas
uus 2008 aasta usina harjutamisega, et olla valmis eesootavateks kevadisteks konkurssideks. Hooaeg algas 1.märtsil,
kui Viimsi Muusikakoolis
toimus Loode-Eesti kitarriõpilaste konkurss, kus Lembit
Sepa õpilane Eliza Podburtnaja 4.klassist sai II koha.
Samal ajal harjutasid Eva
Teppo klaveriõpilased oma
sõrmed kiiresti vurisema, et
anda endast parim Vanalinna
Muusikakoolis toimunud
klaveriõpilaste konkursil
„Kiiruse viirus“. Ja me ei
pidanud nendes pettuma, sest
kõik konkursil osalenud Keila
Muusikakooli õpilased tõid
koju vaid auhinnalised kohad:
I koht – Pia Pukkonen ( 3.kl),
II koht – Roland Teeäär (1.kl)
ja Anneli Lebert ( 6.kl.), III
koht – Kärt Sikk ( 3.kl).
Ka 8.märts osutus meie
kooli jaoks edukaks päevaks
ja meie õpetajad Hele Eisel,
Leena Laas ja Pille Karras
said kena kingituse osaliseks
õpilaste hea esinemise näol
Sauel, kus oma oskusi näitasid
Loode-Eesti muusikakoolide
kandle- ja viiulimängijad ning
Keila noored muusikud said
mitmeid preemiad.
Märtsikuule pani väärika
punkti üleriigiline kandleõpilaste konkurss „Parim
noor instrumentalist 2008“
Tallinnas, kus Keila Muusikakooli õpilane Katriin Lember
(õp. Pille Karras) pärjati oma
vanusegrupis I kohaga.
Käes on aprill ja ees ootavad veel konkursid klaveri,
puhkpilli ja löökpillide erialal.
Neist esimesena toimub
11.-12.aprillil Harjumaa klaveriõpilaste konkurss siinsamas Keila Muusikakoolis.

KEILA TERVISEKESKUS

www.keila.ee/suusaklubi

Lumi saabus seekord
Soome lahe lõunakaldale
koos kalendrikevadega, kuid
vaatamata erakordselt soojale
talvele said õigeagselt peetud
kõik viis ETV-Hansapanga
suusasarja etappi. Neist viimane, mis toimus 29. märtsil
Haanjas, sõideti tänavu
esimesena looduslikul lumel,
neli esimest osavõistlust
peeti kõik kunstlumel.
Sellel hooajal oli ka keilakatel esmakordselt võimalus
oma kodumetsas kahurilumest valmistatud suusarada
proovida, aastaalguse pakasega valmistati Tankimäele kilomeetrine ring, millel oli lust

treenida. Samuti nagu tervel
Eestimaal, sai ka Keilas kõige
pikemad suusajäljed saaniga
sisse vedada märtsi lõpus,
mil nädalapäevade jagu sai
Keila metsas nautida tõeliselt
päikeselist alpiilma.
Nagu viimastel hooaegadel
juba traditsiooniks saanud,
hoolitses keilakate medalisaagi eest Tauri Tikerpe, kes
noppis ETV-Hansapanga
suusasarjast kolm auhinnalist
kohta ja oli viie etapi kokkuvõttes kolmas. Hea esinemine
kodustel võistlustel tõi Taurile kutse Eesti koondisesse
Põhjamaade noorte meistrivõistlustel, kus tema parimaks
tulemuseks oli 10 km klassikas väljasõidetud 23. koht.
Uisusprindi võistluse (kus

esimesed kaheksa kohta lõpuprotokollis hõivasid norrakad
ja rootslased) veerandfinaalis
röövis kokkupõrge vastasega
võimaluse pürgida poolfinaali, lõplik tulemus protokollis 27. koht. Eesti noorte
meistrivõistlustel Otepääl
vabastiilisprindis võitis Tauri
B-finaali, tasuks tubli 5. koht.
Uisudistantsil saavutatud
viies ja pikal klassikadistantsil
teenitud neljas koht näitavad,
et Keila Suusaklubist on Eesti
suusatamisse kasvamas tõeline universaal, kes oskab sõita
mõlemat sõiduviisi võrdselt
edukalt.
Häid sõite tegid veel Anette Raie ja Mikk Kalamees
Soovime kõigile päikselist
ratta- ja rullihooaega

foto: märt lillesiim

Katriin Lember

preemiad
Viiul:
I koht Merily Leotoots IV kl.
(õp.Leena Laas)
Diplom parima karakterpala esituse eest:
Maria Luhamäe II kl. (õp. Hele Eisel)
Matti Tanner II kl. (õp. Hele Eisel)
Maris Pukk IV kl. (õp. Leena Laas)
Diplom väga hea meloodilise pala esituse eest Kristjan Kannukene IV kl.
(õp. Leena Laas)
Kannel:
I koht Lisanne Kabel VI kl. (õp. Pille Karras)
I koht Katriin Lember VIII kl. (õp. Pille Karras)

HAVANNA sport
SPORDITARVETE MÜÜK RENT HOOLDUS
Haapsalu mnt. 57 D Keila
Avatud E-R 10-19
L 10-16

Alates aprillist on mini-Spaa avatud
E – P 10.00 – 21.00
Olete alati oodatud!
Vaata ka www.keilasport.ee

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

Kuulutused
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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
„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
TULUÕHTU KONTSERT
Sihtasutus Marika Künnapase Mälestusfond tuluõhtu
kontsert
6.aprill kell 16.00
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
KONTSERT
2.mai kell 18.00
Keila Muusikakooli kontsert
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
KEVADKONTSERT
8.mai kell 18.00
Keila Algkooli kevadkontsert
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
KEILA LAULULAPS 2008
10.mai kell 12.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
„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
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
“TAAS KORD”
19.- 20.mai kell 19.00 Pilet:
120.-/140.Vana Baskini Teater
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

muud üritused
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
VANAVARA LAAT
Vanavara laat Keila turul
5.aprill
Kõik on oodatud kauplema.
Müüjatele info nr: 55 58 38 22
PENSIONÄRIDE TEABEPÄEV
5.aprillil kell 12.00
Harjumaa Pensionäride Ühenduste teabepäev (kutstega)
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“LAPSE JA LAPSEVANEMA
SUHTED
10.aprill kell 18.00
Lektor prof. Ülo Vooglaid
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
“MUSITSEERIMINE VÄIKEKANNENDEL”
10.aprill kell 20.00
Juhendab Helle Suurlaht
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
LOENG LAPSEVANEMATELE
Loeng „Müüdid ja uskumused
imetamisest, lapse toitmisest ja kasvatamisest – mida
uskuda?”

10. aprillil kell 15.00 Hind perele
25 krooni.
Juttu räägib ja küsimustele
vastab imetamise nõustaja
Jana Kima.
Hiirekese Mängutoas, Haapsalu mnt. 31.
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
TANGOLAULUDE ÕHTU
12.aprillil kell 16.00
Huittiste ja Keila Sõpruslinnade
Seltsi eestvedamisel
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
BEEBIDE MÄNGUTUNNID
Alates 16. aprillist igal kolmapäeval kl. 14.00-15.00
Loovusring lastele vanuses
6-12 kuud. Juhendaja Evelin
Merila
Vajalik eelnev registreerumine.
Hiirekese Mängutoas, Haapsalu mnt. 31.
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
19.aprill kell 19.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee
KÕHUTANTS
Kõhutantsu treeningud
Neljapäeviti kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Juhendaja Aili Reha
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
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Meie sügav kaastunne Ly
Kask`ile ja Külli Kõrsile

EMA ja
ÄMMA
surma puhul.
Kolleegid
Harjumaa Muuseumist

Kuulutused
Töö
Vajan head hoidjat 1-aastasele poisile. Esialgu mõned
tunnid nädalas, sügisest
rohkem. Tasu kokkuleppel. Tel
5279797 Ingrid.
Keila Gümnaasium võtab tööle asenduskoristaja.
Tööleasumise aeg koheselt.
Täiendav info telefonil 604
5290 või 517 4813.

kinnisvara
Müüa väga heas korras

maa-alune garaaž Keilas
Vasara tänaval. Info telefonil
53009927

teenus
Lõikan õunapuid, koostan
aiaplaane, nõustan aia planeerimisel ja rajamisel, haljastan
hauaplatse. Tel 5049835, www.
virkus.com/aiandus

de noorendus-kujunduslõikus
aedade, parkide, metsade
hooldus, jne. Töödele kindel
garantii. Soodsad hinnad.
Võimalik ka sõlmida hooajalisi
lepinguid. Teave tel: 551 0677

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

Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
Aedniku teenused. Viljapuu-

12.04.2008. Keila Tervisekeskuses
12.00
13.30
15.00
16.30

Turba Gümnaasium I Turba Gümnaasium I Harju Elekter
Juurviljapõrgu
-

Padise Vald
Vasalemma Vald
Mõigu
Saue

Poolfinaalmängud Keila Tervisekeskuses
19.04.2008
Finaamängud Keila Tervisekeskuses Pühapäeval
27.04.2008

kogudus
Jumalateenistus
6.aprill kell 11.00
Õpetaja Marek Rootsi esimene
jumalateenistus Keila koguduse õpetajana.
Kaetud armulaud. Kaasa
teenivad koguduse segakoorid. Kaasa teenib Jaan Jaani.
Toimub kirikuvõtmete pidulik
üleandmine.
Keila Miikaeli kogudus
Leerikool
Laupäeval 12.aprillil kell 11.00
Alustab tööd leerikool kogudusemajas,
Paldiski mnt 2. Tel: 51 39 307.
Sekretär või koguduse tel: 60
44 808.

teated

Reklaam ning kuulutused Keila Lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)

samuti lugejate kirju
aktuaalsetel teemadel.

Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)

Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse
esimesel korrusel.

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,
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Kuulutused
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Selle kupongi ettenäitamisel pakume hindamisteenust 10 % soodsamalt.

Raamatupidamisteenus
Sauel
www.alivre.ee
5019525

Rahvusvahelise
tööstuskontserni ENSTO
Keilas asuv tehas võtab tööle

LAOOPERAATORI
kes võtab vastu ja ladustab kauba; jaotab komponendid laost
töökohtadele; pakib toodangu ning laadib valmistoodangu
autodele.
Otsime toredat inimest, kes on aus, kohusetundlik ja täpne ning
oskab eesti keelt.

TALLINNA VÄIKE-ÕISMÄE GÜMNAASIUM (ÕISMÄE TEE 50)
KUTSUB 2008/2009 õ.-a I KLASSI ASTUJAID LAPSI
MEIE KOOLI!!!
www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat
talvepuhkust.

VÕIMALUS VALIDA JÄRGNEVATE ÕPPESUUNADE VAHEL:

· inglise keel
· majandusõpe ja arvutiõpe
LISAKS:

· pikapäevrühm kella 17.00-ni;
· erinevad huviringid (koorilaul, popmuusika ja näitlemine,
peotants, kunstiring, üldfüüsiliselt arendav spordiring,
korvpall, jalgpall);
· koolis töötavad psühholoog ja logopeed.
OOTAME KA ÕPILASI GÜMNAASIUMI 10-NDASSE KLASSI!
LISAINFORMATSIOON:
http://vog.edu.ee/
TELEFON: 6572 053
KOHTUMISENI TALLINNA VÄIKE-ÕISMÄE GÜMNAASIUMIS!

Keila Gümnaasium on ligikaudu 800 õpilasega kool.
Meie õpilaste riigieksamitulemused on olnud alati üle
vabariigi keskmise. Keila on Tallinna lähedal asuv väikelinn. Aktiivselt tegutsevad õpilasvahetuse projektid
Rootsi ja Hollandi koolidega. Keila Gümnaasiumis on
hulgaliselt traditsioone ja üritusi. Õpetajatele korraldatakse erialaseid koolitusi.
2009/2010. õppeaasta jooksul valmib Keilas uus
koolihoone, millega seoses paranevad nii õpilaste kui
ka õpetajate õppe- ja töötingimused.

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

CV palume saata 18. aprilliks.2008.a aadressil Paldiski mnt 35/4A,
76606 Keila, e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või
faksil 6 512 101
Lisainformatsiooni saab telefonil 6512119, Eve-Mai Lindau.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 25. aprillil
2008.a. Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei
saadeta.

Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
Keila tervisekeskuses
tel: 6 737 666
email: krp@keilarattapood.ee

www.ensto.ee

- Jalgrattaste müük ja
hooldus
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
hooldus
- Katuseboksi ja
rattahoidjate rent ning
müük

Pakutavad ametikohad:

1. EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
Tööülesanded
Eesti keele ja kirjanduse tundide andmine põhikoolis
Nõudmised kandidaadile
Erialane haridus või selle omandamine.
Kandideerimisel palun esitada koos CV-ga ka avaldus.
Tööaeg Täistööaeg
Tööle asumise aeg koheselt

2. ASENDUSÕPETAJA
Tööülesanded
Tundide asendamine põhikoolis.
Nõudmised kandidaadile
Kõrgharidus või selle omandamine.
Kandideerimisel palun esitada koos CV-ga ka avaldus.
Tööaeg Täistööaeg
Tööle asumise aeg koheselt

Reklaamipindade hinnakiri

1/1

280 x 390

Hind : 15 288.-

1/2

280 x 180

Hind: 7644.-

1/3

280 x 118
185 x 180

Hind: 5096.-

1/4

137 x 180

Hind: 3822.-

1/5

185 x 118

Hind: 3058.-

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Hind: 2548.-

1/9

90 x 118

Hind: 1699.-

1/12

137 x 56

Hind: 1274.-

1/18

90 x 56

1/36

42 x 56

Hindadele lisandub käibemaks.

E - R 10.00 - 16.00
tel: 6588569
Hind: 425.- email: leht@keila.ee
Hind: 849.-

