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Keila linna teenetemärgi
andmiseks esitati 31. märtsiks kaks esildist: Keila
jaamahoone rekonstrueerinud Vambola Kaldre
ning Loode-Keila piirkonna väljaarendamise ühe
algataja Gerd Münchow
nimega.

lk 3
uudised

Heakorrakuu toob
linna puid ja lilli
vaba aeg

sport

Sirlett 15
Kunstiring Sirlett tähistas oma
viieteistkümnendat sünnipäeva
lk 6

Harjumaa
pensionäride
ühenduste
aktiivpäev
Sellel aastal oli harjumaa
ühenduste ja seltside
aktiivpäeva korraldamine
seatud Keila õlule. Üritus
toimus 5.aprillil Keila
kultuurikeskuses.

lk 5

Keila jalgpallipoistelt tubli
tulemus
lk 6
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kasulik teada

Nädal Lõppes, teine algas

Tuleb rohkem
sporti teha?
Prügi kaardistamiseks ei ole kevadel vaja ei GPSi
ega veebis nähtavat kaarti. Piisab sellest, kui teha
väike ring väljaspool kesklinna.
Minu selle nädala päevadesse kuulub puhktpraktilistel põhjustel pooletunnine keskpäevane jalutuskäik Keila jõe kallastel ja jõe pargis. Põhjuseks
pikakarvaline taks Joosep.
Taksid teatavasti ei ulatu maapinnast väga
kõrgele ning seega tuleb nii enda jalgade kuivana säilitamiseks kui koera enam-vähem talutava
puhtusastme (loe: piisab dušist, šampooni ei vaja)
juures hoidmiseks jalgealust hoolsalt jälgida.
Kahjuks ei ole vaatepilt tihti just ilus.
Kõiksugu sodi ja prahti on maas mitmel pool. Kust küll tuleb mõte krõpsuja suitsupakid ning kommipaberid
lihtsalt maha visata? Või kust
tuleb mõte põletada jõeäärsel
lõkkeplatsil tundmatu päritoluga
plastmassjublakaid? Rääkimata
pudelitest ja purkidest. Hämmastaval kombel ei käi kellelegi
üle jõu tarida täis pudeleid linnast
parki, küll aga valmistab ületamatuid raskusi tühja taara kaal.
Rääkimata siis veel paberitest ja
krõpsupakkidest.
Äkki tõesti on asi nõrgas füüsilises ettevalmistuses?
doris matteus
doris@keila.ee

Turvalisuse käsiraamat, 3.
keila leht
allikas: www.politsei.ee

Olen kuriteo
ohver
Kuriteo ohvriks langedes
tuleb sellest võimalikult kiiresti teatada politseile ja
käituda vastavalt sealt saadud juhistele.
Kuriteosündmusest
võid
politseile teatada:
•
helistades tasuta lühinumbril 110
•
minnes kohale lähimasse politseiprefektuuri, osakonda või -jaoskonda.
•
kui sündmus ei vaja
politsei kiiret reageerimist,
võid selles teatada kodanikuportaali kaudu, .
Politsei reageerib kõigile
väljakutsetele võimalikult kiiresti, samas teenindame alati
esmajärjekorras kiiret reageerimist nõudvaid väljakutseid,
näiteks kui:
•
kuritegu toimus vahetult enne teadet ja selle toimepanijad pole jõudnud sündmuskohast kuigi kaugele;
•
kuritegu on hetkel
veel toimumas;
•
tegemist on raske isikuvastase kuriteoga vms.
Sündmuskohal:
•
püüa säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni
võimalikult puutumatuna;
•
jäta meelde või pane

kirja võimalike kahtlustatavate
ja tunnistajate andmed ning
edasta need politsele;
•
ole tähelepanelik ja
ütle oma kahtlused edasi politseile.
Mida kiirem on politsei
poole pöördumine ja mida paremini on säilinud kuriteo toimepanemise
sündmuskoht,
seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende
süü tõendamine.
Politseinike

aitamiseks

püüa teha järgmist:
•
püüa meelde jätta
kurjategija tundemärgid;
•
kui kurjategija oli autoga, püüa meelde jätta selle
mark, värv ja registreerimisnumber;
•
avalduse kirjutamiseks ei ole vaja politseijaoskonda minna. Kui soovid, võidakse sind üle kuulata su enda
kodus;
•
politsei suhtub isikuvastaste kuritegude ohvritesse
kaastundega, olenemata sel-

Keila Algkoolis

ainult üks küsimus
Mida teha, kui ründab
hulkuv koer? Kellele peab
helistama, et ohtlik koer
ära viidaks ja tagataks
tänavate ohutus?
Vastab keila linna keskkonnanõunik Anu Rei
Agressiivsest koerast tuleks
teavitada tel: 679 0700,
679 0706 või e-mail anu.
rei@keila.ee, siis saab välja
kutsuda Loomadehoiupaiga. Ilma linnavalitsuse
kooskõlastuseta ei ole hoiupaika kahjuks võimalik välja
kutsuda. Siiski, kui tegemist
on tõsiselt agressiivse ja
ründava koeraga, võib
ühendust võtta politseiga.
Nemad reageerivad samuti
sellistele väljakutsetele.

Foto: 2x märt lillesiim

Esimesse klassi registreerimine Keila Algkoolis

Keila nädalaleht

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

lest, kumma sugupoolega on
tegemist;
•
kui vähegi suudad,
ära pese end enne asitõendite
fikseerimist, neid on vaja sind
vägistanud või rünnanud isiku
süüdistamiseks.
•
kui algatatakse kohtuasi, on naistele ja alaealistele
tagatud anonüümsus;
•
vajadusel võib kohtuistungi kuulutada kinniseks;
kirjuta üles tunnistajate nimed ja aadressid.

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

Uudised
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Lühidalt

Linna teenetemärgile esitati
kaks kandidaati
31. märtsiks pidid
isikud, kellel mõttes
inimene, kes vääriks
Keila linna teenetemärki, esitama vastava esildise Keila
linnavolikogule.
Sel aastal esitati esildisi kaks
Gerd Münchow ja Vambola
Kaldre nimega. Mõlema esitajaks olid Enno Fels, Andrus
Loog, Tanel Mõistus, Leino
Mägi ja Rein Siim.
Esildised vaatab läbi ning
teenetemärgi andmise otsuse
teeb Keila Linnavolikogu
aprilli lõpuks.

teenetemärgist
Keila linna teenetemärk
on asutatud 1998. aastal
seoses Keilale linnaõiguste
andmise 60. aastapäevaga.
Teenetemärke annab
Keila Linnavolikogu Keila
linnale osutatud eriliste
teenete eest nii Eesti
kodanikele kui ka välismaalastele.
Teenetemärkide
korraline andmine toimub
üks kord aastas Keila linna
aastapäeva ajal.
Teenetemärgi andmiseks võivad esitada esildisi
nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Esildised vaatab
läbi ning otsuse teeb Keila
Linnavolikogu.
Teenetemärgi koos
tunnistusega annab
autasustatavale pidulikult
kätte Keila Linnavolikogu
esimees. Üldjuhul antakse
teenetemärgid kätte Keila
linna aastapäeva pidulikul
üritusel.
Teenetemärk on
valatud valgest metallist
ning koosneb stiliseeritud
männipuu kujutisest ja
selle juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi
kilp on kullatud, rukkilille
süvend on täidetud sinise
emailiga. Teenetemärgi
tagaküljele on graveeritud
teenetemärgi number ja
teenetemärgi andmise
aasta.

Gerd Münchow
Hr. Gerd Münchow oli omaaegse Schleswig-Holsteini liidumaa LEG (Landesentwicklungsgesellschaft
GmbH)
nõukogu esimees, kes oli kutsutud Keilasse meie Saksa sõpruslinna Barsbüttel’i kauaaegse linnapea Dieter Weiss’i
ettepanekul eesmärgiga aidata
välja arendada juba 1996. aastast linnale kuuluvat endise
Nõukogude Liidu tankipolgu
maa-ala. Kuna LEG tegeles samalaadsete projektidega ka
SLV endistel militaarobjektidel, olid tema nõuanded hindamatu väärtusega.
Korduvate kohtumiste tulemusena hr. Gerd Münchow’iga
hakkas sajandivahetuseks ilmet võtma Keila linna ja LEG
vaheline koostööprojekt, mille
tulemusel tänu Gerd Münchow isiklikule julgusele loodi
ühisfirma Keila Loodeosa
Arenduse OÜ, milles osalus
oli
jaotatud
vahekorras
50%:50%. See oli nii mõneski
mõttes pretsedent. Keila linn
osales selles mitterahalise sissemaksena maaga, LEG rahaga. Osapoolte vaheline leping
sõlmiti 2001. aasta 14. juunil.
Hr. Gerd Münchow kaasas
projekti parima tulemuse saa-

vutamiseks oma firma kogenenuimad jõud.
Kuna linna huvi oli algusest
peale saavutada tervikliku lahendusega elukeskkond oma
elanike jaoks, mitte luua vaid
eraldiasuv magala äärelinnas,
siis ühendati uus elamurajoon
mitme olemasoleva tänavaga
ja samaaegselt projekteeriti
hoopis uutel põhimõtetel tänavalahendused koos kõige
sinna juurde kuuluvaga.
Uue elurajooni esimese tänava, „Barsbütteli“ nurgakivi
pandi maha 2002.a. Keila Päevade ajal.
Täna, peale seitsmeaastast
arendustööd, kui Keila linna ja
LEG poolt loodud ühisettevõte
on likvideerimisel, võime tõdeda, et Keila on saanud ühe
Eesti omapäraseima elamurajooni rohkem kui pooleteistsaja eramuga kauni männimetsa
külje all, kus on ebaeestilikult
kaarjad tänavad, kergliiklusteed, tänavate drenaaž, laste
mänguväljakud ja samaaegselt
vahetu ühendus kesklinnaga.
Kõigel sellel on olnud oluline osa täita Keila Loodeosa
Arenduse OÜ nõukogu liikmel
Gerd Münchow’il.

lahkumistele ja saabumistele.
Muinsuskaitseamet algatas
mõned aastad tagasi endiste
ja praeguste raudteehoonete
kaitse alla võtmise. 2005.a.
toimus Haapsalus Raudteemuuseumi ja Muinsuskaitsemeti seminar raudteearhidektuuri teemal, millega sooviti
juhtida omavalitsuste ja
omanike tähelepanu raudteepärandi säilitamise tähtsusele.
Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Riin
Alatalu põhjendas kaitsevajadust sellega, et Eesti Raudtee,

Keila Linnavalitsus väljastas loa endise leivatehase
hoonete lammutamiseks ja
samale alale kauplusehoone ehitamiseks.
Ehitusluba
väljastati
seitsme Piiri tänav 12 kinnistul asuva ehitise täielikuks lammutamiseks ning
uue kaubandus- ja teenindushooone püstitamiseks
sellel kinnistul.
Lammutamisel
kavatsetakse kasutada kaasaegset tehnoloogiat, et vältida
piirkonna tolmureostust.
Luba taotles Tallinna
Kaubamaja Kinnisvara AS.
Tulevase Selveri ketti
kuuluva kaupluse hoone
ehitusprojekti arhitektuurse osa autor on Arhitektibüroo Siim & Põllumaa
OÜ.

Märtsis sündis Harjumaal
131 last
Foto: kadi kroon

Foto: urmas kalde, fotojaht

muutub pika ja vastuolulise
ajalooga koht mälestuseks
minevikust, mida kunagi ehk
ainult vanadelt piltidelt vaadata saab. Raudtee rajamine
1870.a. andis tõuke kõikide
tee vahetus läheduses olevate asulate arengule. Rongi
peatuskohtadesse tekkisid
uhked kroonustiilis raudteejaamad. Muutus kiiremaks
ja mugavamaks suhtlemine
muu maailmaga ning mõju
majanduse arengule ei ole
ilmselt tänapäevalgi võimalik
kokku arvata. Harjumaa Muuseumi kogudest leiab huviline
nii mõndagi põnevat kodulinna läbiva raudtee kohta.
Jaamahoone on ka tummaks
tunnistajaks Eesti ning meie
väikese kodulinna valusatele

kui valdavalt hoonete omanik,
on teinud ettepanekuid tühjalt
seisvad raudtee ehitised lammutada.
Samas leidis ta, et ei pea
oluliseks kõiki hooneid kaitse
alla võtta, sest sellest tulenevad ranged piirangud, selgitas
Alatalu. Küllalt võimalusi on
hooneid kaitsta külakeskuste,
raamatukogude, klubiruumide
ja muu kogukonna jaoks vajaliku otstarbega hoonetena.
Keila linnal on läinud hästi.
Üks linna „väravatest“ on
tänu Vambola Kaldre tööle
taastatud nii omadele kui ka
külalistele.
Vambola Kaldre’le omistati
2008.a. Keila jaamahoone
taastamise eest Haju Maakonna tiitel „Aasta Tegu 2007 “.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

19.50

11.01- 13.01

Selver sai ehitusloa

Vambola Kaldre
Hr . V. Kaldre on restaureerinud Keila ajaloolise,
1870. aastatel ehitatud
jaamahoone, mis oli omaaegse
St.Petersburg -Tallinn – Paldiski (Kegelbahn, Apelsiniraudtee) raudteeliini üheks
oluliseks rajatiseks.
Keila ajaloolise raudteejaama hoone taastamine ei olnud
linnale taskukohane. Tänaseks
on 19. sajandist pärit jaamahoone taastatud ligilähedaselt
algsele.
Aastaid seisis hoone tühjalt
ja oli oht, et Keila linna jaoks

3

2008. aasta märtsikuus registreeriti Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakonna andmetel 131 lapse sünd.
Poisse sündis 72 ja tütarlapsi 59. Esmasündinuid oli
58, teisi lapsi 44 , kolmandaid
18, neljandaid 7, viiendaid
3 ja seitsmendaid üks. Nelja
perre sündisid kaksikud, ühte
vennad, ühte õed ja kahte õdevenda. Kahes peres varem lapsi polnud, ühes peres oli juba
kaks last ja ühes kolm.
Surmaakte koostati kokku
100, mehi suri 51 ja naisi 49.
Lahkunute keskmine vanus oli
72 aastat. Mehed elasid keskmiselt 68,5 ja naised 75,5 aastaseks. Kohtuotsusega tunnistati surnuks üks isik.
Registreeriti 5 ja lahutati 7
abielu.
Nime muutis 2 isikut.

4

Uudised

keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus võttis
vastu ja suunas avalikule
väljapanekule detailplaneeringud Põhja tn korruselamute piirkonda pargiala rajamiseks ja Kruusa tn
reservpuurkaevu
rajamiseks.
Detailplaneering Põhja
tn korruselamute piirkonda
pargiala rajamiseks määrab
järgmised krundid:
krunt pargiala rajamiseks ja munitsipaliseerimiseks: aadressi ettepanek
Põhja tänava park, pindala
6727 m², sihtotstarve sotsiaalmaa 80%, transpordimaa 20%, ehitusõiguseta;
krunt kvartalisisese
tee munitsipaliseerimiseks
ja
rekonstrueerimiseks:
aadressi ettepanek Põhja
põik, pindala 2716 m², sihtotstarve
transpordimaa,
ehitusõiguseta.
Detailplaneering Keila
linna veehaarde Kruusa tn
reservpuurkaevu rajamiseks
määrab järgmised krundid
ja ehitusõigused:
- krunt puurkaevu rajamiseks ja munitsipaliseeri-

miseks: aadressi ettepanek
Kruusa tn 33, pindala 771
m², sihtotstarve Tootmismaa , suurim hoonete arv 1,
hoone suurim kõrgus 3 m,
suurim korruselisus 1, suurim ehitusalune pind 15 m²,
suurim täisehitus 2%;
- haljasala krunt puurkaevu sanitaarkaitsevööndi
nõuete tagamiseks: pindala
13039 m², sihtotstarve sotsiaalmaa, ehitusõiguseta.
Planeeringuga määratud kinnisomandi kitsendused:
puurkaevu sanitaarkaitsevöönd 50 m;
- 0,4 kV ja andmeside
kaablite koridori kaitsevöönd ning servituudi vajadus 1 m äärmisest kaablist
AS Keila Vesi kasuks;
- Kruusa tänava kaitsevöönd 5 m tänavamaa piirist.
Mõlemad planeeringud
on koostanud OÜ Disarek.
Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub tööaegadel Keila linnavalitsuse
ruumes 21. aprillist kuni 5.
maini 2008.a.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
seitsme
ehitiste
täielikuks lammutamiseks
Piiri tn 12 kinnistul. Luba
taotles Tallinna Kaubamaja
Kinnisvara AS. Lammutusprojekt on koostatud Esplan
OÜ poolt, projekti on kooskõlastanud Eesti Energia
OÜ Jaotusvõrk, OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju Piirkond, AS Keila Vesi ja Keskkonnaministeerium
Harjumaa Keskkonnateenistus.
ehitise püstitamiseks Piiri tn 12 asuval kinnistul ehitisregistris. Luba
taotles Tallinna Kaubamaja
Kinnisvara AS kaubandusja teenindushoone ehitamiseks Piiri tn 12 kinnistul.

Kauplusehoone ehitusprojekti arhitektuurse osa autor on Arhitektibüroo Siim
& Põllumaa OÜ.
üksikelamu rekonstrueerimiseks Jõe tn 27 asuval kinnistul. Kavas on üksikelamu
II
korruse
pööningu
väljaehitamine
eluruumideks. Ehitusprojekti koostas ehitusinsener
Tiit-Olav Roos. Ehituse käigus ei muudeta ega asendata kande- ja piirdekonstruktsioone.
Seinad,
põrandad ja laed soojustatakse, ehitatakse uued mittekandvad
vaheseinad,
uuendatakse elektripaigaldis, vee- ja kanalisatsioonitorustik ning küttesüsteem
liidetakse olemasolevaga.
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Heakorrakuu toob venekeelne veerg
Сегодня в номере
linna puid ja lilli
Kevadised
heakorratööd
Keilas
on
juba
alanud.
Peamised linnatänavad on
talvisest tolmust esimest korda
puhtaks pühitud. Aasta alguses
Keilas
tööd
alustanud
linnaednik
Inge
Angerja
juhendamisel on kesklinnas
kärbitud puid. Tellitud on
tänavavalgustuspostide otsa
riputatavad lilleamplid ja linna
sissesõidule paigutatav nn
linnavärav. Need pannakse
paika maikuus. Lilli on kavas
istutada
ka
mujale
haljasaladele. Inge Angerjas on
seisukohal, et lilli peab olema
palju: “Nii palju, et neid ei
jõutaks ära varastada. Kui on
ilus, hoiab seda ilu ka
paadunum
paharett!“ütles
Inge Angrejas.
Kuni
15.maini
kestva
heakorrakuu kava ei ole veel
valmis. Varasemate aastate
kogemus
ilmastiku
muutlikkusest ei luba väga
täpseid kuupäevi paika panna.
Keskkonnanõunik
Anu
Rei sõnul on olulisim
sündmus 3.mail, kui on
kavandatud
üleriigilise
aktsiooni „Teeme ära“
koristuspäev. Koristama
kavatsevad minna nii
linnavalitsuse kui mitme
linnas tegutseva firma
töötajad.
Ka
koolid,
lasteaiad,
linnavolikogusse
kuuluvad
fraktsioonid,
noortekeskus,
heategevusklubid kavandavad
oma tööpäevi. Puhtamaks

PRUNUS SARGENTII „ACCOLADE“
Sahhalini kirsipuu „Accolade“ on üks külmakindlamaid
roosaõielisi kirsipuid. Tema
eripära on kaunis õitsemine
kevadel, omapärane võra
kuju ja kaunis sügisvärv. Kirsipuul valmivad küll viljad,
kuid need on maitsetud ja
pakuvad huvi vaid lindudele.
Puud on istutades kõrged

Krimiuudised
Politsei

110

01. aprillil löödi Keila Ühisgümnaasiumis avaldaja pojale
lahtise käega näo piirkonda.
Lööja isik on politseile teada
ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlus.
05. aprillil peeti Ülejõe tee
2 juures kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
06. aprillil tungisid 5 noormeest omavoliliselt sisse noortekeskuse kõrvalhoonesse ja
lõhkusid seal aknaid. Noormeeste isikud on politseile tea-

da ning nende suhtes alustati
kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 12
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

saavad kirikuaed, terviserajad,
maanteeäärsed,
männik,
jõepark ja mitmed teised
piirkonnad. Paljudel aladel
kavatsetakse niita võsa, juurida
kände, mõned alad ka muruga
katta. Laste mänguplatsid
saavad
soojade
ilmade
saabudes uue liiva. Kevad on
ka karuputke tõrjumiseks
parim aeg. Korteriühistutele
tehakse ettepanek värvida üle
laste
turnimisredelid
ja
vaibakloppimisalused.
Traditsiooniliselt kuulutab
linnavalitsus välja kampaania
„Kodud Kauniks 2008“.
Keila linna heakorrakuu
esimesel päeval, 15.aprillil
istutatakse
Luha
tänavat
palistama
52
Sahhalini
kirsipuud. Lisaks on kavas
kahe uue ringtee keskele ja
parkidesse
istutada
sadu
nartsisse.

3,5 meetrit, tüve ümbermõõt 10 cm
http://www.nzplantpics.
com/pics_trees/prunus_
accolade_05.jpg
http://homepage.mac.com/
markmcleod/DeciduousGP/Enlargements/PrunusAccolade13Sept05.jpg

Tähelepanu!
edastada Keila linna konstaablitele Annika Pedosk`ile, Kristy
Roostfeldt`ile või Keila konstaablijaoskonna juhile Madis
Melzar`ile
g4s

1911

05. aprillil kell 20.45 – Piiri
ja Põhja tn. ristmikul pikali alkoholijoobes meeskodanik, üle
antud politseile.
06. aprillil kell 17.10
- Noortekeskuse juures kõrvalhoones 3 alkoholijoobes noorukit lõhuvad aknaid ja laamendavad hoones, kinni peetud ja
üle antud politseile.

15.aprillist kuni
30.aprillini on
võimalik lasta ära
vedada puuoksi.
Vajalik eelregistreerumine
telefoninumbritel
6790700, 6790
706 või meili teel
anu.rei@keila.ee

Новости городского правительства
Мэрия выдало следующие разрешения:
•
на снос семи
строений, находящихся
на участке по адресу ул.
Пийри, 12;
•
на
строительство здания торгового
центра на участке по
адресу ул. Пийри, 12;
•
на реконструкцию жилого здания по
адресу ул. Йыэ, 27. (стр.
4)
Детальное планирование
Городское
правительство приняло и направило на публичное
обсуждение детальное
планирование территории в районе ул. Пыхья,
в пределах которой
предполагается создание парковой зоны, а
также детальное планирование строительства резервной скважины на улице Крууза.
(стр. 4)
Месячник благоустройства принесет в город цветы и
деревья
В первый день начинающегося месячника
благоустройства на ул.
Луха будут высажено 52
саженца сахалинской
вишни. К тому же планируеся высадить в
центре города нарциссы. В сущности, в городе уже начались традиционные работы по
весеннему благоустройству: подметены главные улицы, подстрижены деревья в центре
города. Уже сделан заказ на цветочные кашпо, которые планируется
развесить
на
фонарных столбах. 3
мая город присоединится к общегосударственному субботнику.
(стр. 4)
Звездопад «Оскаров»
28 февраля в Кейлаской гимназии состоялось модное шоу, подготовленное силами 52
выпуска. Темой шоу
были фильмы, ставшие
уже классикой кинематографа. По мнению и
организаторов, и многочисленных гостей и
участников, праздник
удался. (стр. 5)

Хороший результат
29-30 марта на состоявшемся в Кийли футбольном турнире юные
футболисты (1997-го и
1998/99-го года рождения) из Кейла показали очень хорошие результаты.
Команда
футболистов 1997 года
рождения провела весь
турнир весьма результативно, а окончательный итог удалось подвести всего за 20 секунд
до окончания последнего матча, когда признанный лучшим бомбардиром турнира Б.
Калдоя забил в ворота
противника решающий
гол. Таким образом,
наши футболисты удостоились золотых медалей турнира в своей
возрастной группе. С
таким же результатом
закончили турнир и
футболисты младшей
возрастной группы –
вернулись домой победителями.
Лучшим
игроком турнира также
признан юный футболист из Кейла – Ф. Хейноя. (стр. 6)
В марте в Харьюском уезде родился
131 ребенок
Согласно
регистру
жителей в марте в Харьюском уезде было зарегистрировано рождение
131
ребенка.
Мальчиков родилось
72, девочек – 59. (стр.
3)
В школе SOS прошла традиционная
благотворительная
ярмарка
В Кейлаской школе
SOS вновь состоялась
традиционная благотворительная ярмарка,
которая в этом году
была приурочена ко
Дню смеха. В этом году
на ярмарке было много
смеха и шуток, выступали клоуны, даже продавцы были наряжены
в забавные костюмы.
Результатом ярмарки
стали 7132 крон 70 сентов, которые впоследствии были перечислены
на
счет
Вильяндиского приюта
для домашних животных. (стр. 6)
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Lühidalt

Oscarite sadu Keilas

28. veebruaril toimus Keila Gümnaasiumis
52.
lennu
moeshow.
kristin viljamaa
keila gümnaasiumi teataja

28. veebruaril toimus Keila
Gümnaasiumis 52. lennu
moeshow. Koolimajja astudes
sattus külaline kohe tõelisele
filmimaailma tippsündmusele.
Kassahittide plakatid seintel,
kuldsed oscarikujud laes, punane vaip ja sähvivad tuled ja
fotoaparaatide välgatused.
Saal oli kujundatud maitsekalt, fookuses pikk ja kõrge
poodium, kõigele lisaks mängis saateks klaverimuusika.
Märkamatult oli pianist vahetunud ja võis juba kuulda tõelise tähe – Jarek Kasari ehk
Chalice teravaid laulutekste ja
mahedat häält. Show võiski
alata. Rahvast puupüsti täis
saal täitus kõmisevate püssipaukude ja tuttava filmimuusi-

ka taktidega. Laval olid tõelised klassikud: ülikondades ja
relvastatud Jamesid koos oma
seksikate bonditüdrukutega.
Õhtujuhid Aila ja Ivar asusid
selle aasta preemiate juurde.
Kuulutati välja Parima Ulmefilmi nominendid ja peagi sai
näha võitjat Van Helsingut, lavalt ei puudunud relvad, surnud kaunitarid ega üleloomulikud tegelased. Järgmisena
tuli publiku ette tõetruu Forrest Cump kes teatas Parima
Sõjafilmi, milleks oli Pearl
Harbor. Näha võis sõjaväemustrit, kaptenite paguneid ja
haiglaõdede punaseid sukki.
Parima Lastesaate võitjateks
olid Teletupsud. Armsad, rahulikud ja pontsakad nagu
ikka, viskusid nad lavale pikali.
Aga kes on öelnud, et catwalkil
peab kõndima, võib ka pikutada ja seejärel reivida.
Lavale astnud Charlie Chaplin ehk Einard Mändla kuulutas välja Oscari võitja, milleks
oli film Cleopatra. Ilusad nai-

korraldajate kommentaar
Põhilised ettevalmistused
kestsid kokku 3 nädalat. Muidugi nädal enne showd oli
kõige töisem. Detsembris
juba tegime esimesed koosolekud ja sündisid esmased
mõtted. Peale õnnestunud
õhtut oli väga positiivne tunne, et kohe korraldaks veel.
Need nädalad lähendasid
meid ja lõbus oli ka. See oli
küll vinge, aga oodake kuni
rockipidu näete!

sed valges, kuld ja kard ning
vahvad neegerorjad oli suurepärane kooslus. Kohal oli ka
uhke Cleopatra isiklikult, kaunim kui varem. Parima Animatsiooni auhinna said Ränirahnud. Esiteks Robi oma
legendaarse autoga ja seejärel
veetlevad Betty, Vilma ja Peeter Purukivi. Peagi saabus lavale Marilyn Monroe, kes kuulutas
välja
järgmise
kollektsiooni, milleks oli Alice
Imedemaal. Armas Alice koos
oma sõpradega ja kuri kuninganna oma käsilastega olid
justkui tegelaste täpsed koopiad. Järgnes muusikaline vahepala Chalice’lt. Võimas, et
52. lend sellise kuulsuse oma
üritusele esinema sai. Laulja
kuulutas Parimaks Seiklusfilmiks kõigi lemmiku Kariibi
mere piraadid. Mary Poppins
alias Hurmi Väljamäe esitles
aasta Parimat Muusikafilmi.
Laulu Lady Marmalade taustal
astusid lavale imekaunid ja
seksikad Moulin Rouge tantsijannad.
Viimaks tänasid õhtujuhid
ürituse arvukaid toetajaid ja
nimekaid sponsoreid. Õhtu lõpetasid aga Parima Õuduskomöödia tegelased Tondipüüdjad oma tantsukavaga. Kiita
tuleb 52. lennu ideederohkust
ja ettevalmistust. Ürituse miinuseks võib tuua liigse kiirustamise, ja võimsa lõpu puudumine.
Kuid
üheteistkümnendikke
tuleb
kiita, abituriendid annavad uhkelt neile võimu üle. Peamine
sellise planeerimise ja show
korraldamise juures on aja-

Harjumaa pensionäride ühenduste aktiivpäev

foto: tauno taul

veetmine oma koolikaaslastega, ühtsustunne ja koos vaevanägemise lõpptulemus. Üks
andekas ja mitmepalgeline

lend on jällegi moodustunud
ja endast kõigile märku andnud.

uudis

Sirlett 15 - Kunstiralli 2008
sirje rannamets
sirlett

Kunstiring SIRLETT tegutseb Keila Kultuurikeskuses ja
lasteaias Miki juba 15. õppeaastat Sirje Rannametsa juhendamisel.
Viljeldakse erinevaid kunstiliike: joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine.
Suviti toimuvad Eestimaa looduskaunites paikades loomelaagrid.
Kunstiga tegelemine võimaldab puhata argipäevast,
sisustada kvaliteetselt vaba
aega ja eelkõige julgustab jäädvustama ümbritsevat maailma
läbi oma silmade ja emotsioonide.
SIRLETT`i loomingut on
esitletud enamasti Eestimaal,
aga ka Saksamaal ja Soomes.
Sünnipäeva puhul korraldatud kunstiralli näitused kajastavad Sirlett`i loomingut läbi

15.tegevusaasta. Kokku on
võimalik külastada 11.näitust,
millest 8 on isikunäitused.
Hetkel on avatud Eda
Tunnel`i keraamika esimene
isikunäitus, keraamika ja maali
ülevaatenäitus Sirlett 2008.
Heltonas on avatud esimesed
isikunäitused autoritelt Kätlin
Lumiste, Heiki Lumiste ja Kalju Siitka. Kultuurikeskuses on
üleval näitus Sirlett 15 ja maikuus on trepigaleriis avatud
näitus Kodulinn 70. Esmakordselt on avatud ka virtuaalne isikunäitus; Ann Vaida ja
Kadri-Ann Rannametsa töid
on võimalik vaadata aadressil
http://fotoalbum.ee/photos/
sirlett/.
Sirlett`i sünnipäevapeol, 4.
aprillil õnnitleti ja tänati tegijaid, vaadati filmi, avati uus
näitus, söödi torti ja loomulikult tegeldi ka kunstiga.
Sünnipäeval leidis aset Kal-

ju Siitka ja Sirje Rannametsa
filmi „ SIRLETT? “ esilinastus.
Teos annab ülevaate kunstiringi tegemistest läbi arhiivifotode ja intervjuude.
Kultuurikeskuse vestibüülides ja trepigaleriis avati kunstiringi tegevuse kestel valminud tööde näitus. Väljas on
üle 50 parima töö, mille seast
võib leida ka 10. aasta vanuseid töid. Näitus on avatud
kuni 30.aprillini.
SIRLETT`i tegevused kajastuvad kinolinal Harjumaa
Muuseumis 13.04.2008 kell
15.00-18.00 . Huvilised, olete
oodatud!
Sirlett soovib tänada toetajaid ja koostööpartnereid: Keila Kultuurikeskus, Keila Linnavalitsus, Harju Elekter, Harju
KEK, Heltona,
Harjumaa
Muuseum, Keila Gümnaasium,
Keila Muusikakool, Keila Lasteaed Miki, Tallinna Diakoonia

foto: sirlett

Haigla, Vinni Puhhi Matkaklubi, Kalju Siitka, Veiko Vaade,
Ainika Ööpik, Merike Sell, Tiiu
Jalakas, Kaldi Kotkas, Roland
Eving, jt.
Lisaks on tänuavaldust
väärt külalisõpetajad Ülle
Meister, Milvi Torim, Hillar Tatar, Kärt Seppel, Triin Jürves,
Tiiu Jalakas, Kristi Pitkänen,

5

Mari-Liis Rannamets ja Tiina
Lilleorg.
Sirlett õnnitleb kõiki isikunäituste korraldajaid ning endisi ja praegusi kunstiringi
liikmeid. Sügav kummardus ka
lastevanematele.
Värvilisi kunstielamusi!
www.zone.ee/sirlett

Harjumaa Pensionäride
Ühendusel on traditsioon
korraldada igal kevadel
erinevates Harjumaa ühendustes aktiivpäev. Sellel aastal
oli Harjumaa ühenduste ja
seltside aktiivpäeva korraldamine seatud Keila õlule.
Üritus toimus 5.aprillil Keila
kultuurikeskuses.
Osavõtjaid oli Nissist, Saue
linnast, Vanamõisast, Valingu - Ailast, Harkust, Laagrist,
Sakust, Ääsmäelt, Kuusalust,
Loksalt ja Padiselt. Kokku oli
kohale tulnud ligi 90 pensionäri. Kuna kohtade arv oli
piiratud, oli Keilast võimalik
osaleda vaid korraldajatel ja
esinejatel.
Avasõnas tutvustas pensionäride ühenduse juhatuse
esimees meie tegemisi ja
plaane 2008.aastaks. Lühikese
ettekande tegi abilinnapea
Eike Käsi, kes rääkis Keila
sotsiaalprobleemidest ja
nende lahendustest. Harjumaa Pensionäride Ühenduse esinaine Olvi Suurkütt
andis lühiülevaate Harjumaa
pensionäride ühendustest
ja seltsidest, mida hetkel on
kokku 37. Lisaks tõi ta Keila
klubi juures välja eripära, et
ühendust juhib meesterahvas.
Enamjaolt on esimehe koht
hõivatud naisterahva poolt.
Ta kiitis Keila pensionäride
tegemist ja andis üle tänukirja Endel Remmelile ürituse
korraldamise eest.
Kontserdi osa oli ettevalmistatud Reet Leemetsa
poolt, kes rääkis Keila ajaloost
ja tutvustas pensionäride
ühenduse juhatust huvitavalt
riimi pandud salmidega.
Esinesid naisansamblid,
pensionäride ühenduse ja
Reeda rühma rahvatantsijad
ja Flamenco tantsijad. Erilise
aplausi osaliseks said nalja
sugemetega „Vanade tants” ja
„Tühijututants”. Esinemiste
vahele luges Reet Leemets
humoorikaid tekste pensionäridest aktuaalsetel teemadel;
prügindusest, arsti juures
käimisest, segadustest marketites jne.
Pärast kontserti istuti kohvilauas ja vesteldi. Muusikalist
meelelahutust pakkkus trio
AVO. Nii möödus aeg kiiresti
ja lahkumisel tänati meeldiva
aktiivpäeva korraldaise eest.
Aktiivpäeva rahastamine
toimus projekti alusel Harju
Maavalitsuse kohaliku omaalgatuse programmist.
Suur tänu ühenduse
liikmetele, kes aitasid üritust
läbi viia. Erilised tänud Selje
Rand’ile perenaistega ja Reet
Leemetsale koos taidlejatega.
Maret Väli
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Keila poistelt tubli tulemus
tarvo kaldoja
keila jk

Nädalavahetusel, 29. ja 30.
märtsil käisid Keila JK 97’ ja
98’/99’ poisid turniiril Harjumaal Kiilis.
Laupäeval toimunud 97’
sündinud poiste turniiril
osales 6 võistkonda. Seega
tuli igal võistkonnal mängida
viis mängu ja enim punkte
kogunud meeskond kuulutatigi turniiri võitjaks.Turniiriseis enne viimast mängu JK
Operiga andis turniirivõidu
võtmed Keila poiste kätte.
Selleks oli vaja kindlasti see
viimane mäng võita. Kaotuse
korral oleks aga medalitest
hoopis ilma jäädud.
Tasavägine ja põnev väravatevaene mäng kestis peaaegu
kohtumise lõpuni. Alles 20
sekundit enne mängu lõppu
õnnestus Braien Kaldojal
värav lüüa ning turniirivõit
ja kuldmedalid olidki Keila
poiste omad.
Keila JK 97’ võistkonnas

mängisid Dmitri Pšelutski,
Slava Rõbak, Karl Indrek Raig,
Karl Nikitin, Dmitri Nemtšenko(2 väravat), Braien Kaldoja(1), Regon Aavik, Holger
Suvi, Jaanus Mitter(4), Fred
Heinoja(2),
Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Keila JK mängija Braien Kaldoja.
Treener Tõnu Metsson kommentaaris mängu
järgmiselt:“Poisid mängisid
väga tublilt. Suudeti palli
omades rahu säilitada ja söötu
mängida. Kohati oli mäng nii
ilus, et poleks uskunudki, et
need pallivõlurid seal platsil
on Keila poisid.“
Pühapäeval samas toimunud 1998. a sündinud
poiste turniiril esindas Keila
JK-d 1999. a sündinud poiste
võistkond, keda toetasid kolm
1998.a sündinud poissi. Turniiril osales 10 võistkonda.
Oma alagrupis said Keila
poisid lisaks ühele viigile
kolm võitu ja nii oligi poolfinaali koht kätte võidetud.

Poolfinaalis mängiti 2:1 üle
tugev Tallinna Kalevi võistkond. Finaalis saadi 1:0 jagu
ka FCF Paide meeskonnast ja
nii tuligi turniirivõit ja kuldmedalid taas Keilasse.
Äramärkimist tasub
kindlasti väravavaht Ergo
Veeremaa südi esitus.
Võitjavõistkonnas mängisid
veel Markus Veerme, Ergo
Veeremaa, Robert Jantson (1
värav), Karl-MarkusVeiberg
(2 väravat), Jaanus Mitter (3
väravat), Rinco Henk (1 väravat), Alex-sander Puhm (2
väravat), Kent-Eerik Hanga,
Teven Aavik, Fred Heinoja (3
väravat),
Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Keila mängija
Fred Heinoja.
Mõlemal turniiril oli Keila
poistel lastevanemate näol
korralik toetajate kisakoor
tribüünidel. Eks raskel hetkel
anna seegi lisajõudu. Tänud
kaasaelajatele ja palju õnne
poistele.

Lühidalt
Vendade Liivide
etluskonkurss
4.aprillil 2008 toimus
Keila Gümnaasiumis vendade Liivide etluskonkursi
Harju maakondlik voor.
Osalejaid oli üheksast Harjumaa koolist kokku 17. Iga
etleja pidi esitama kaks
teksti: Juhan või Jakob Liivi proosapala või luuletuse
ning ühe teose J. Liivi luulepreemia saanud autorilt.
Tekstivalik oli mitmekesine
ja huvitav.
Keila
Gümnaasiumi
esindas XIIb klassi õpilane
Sandra Siniväli, kes esitas
Betti Alveri „Lähteloojad”
ja katkendi Jakob Liivi teosest „Hunditapp”. Ta sai
vanemas vanuserühmas
preemia.
žürii otsusel läheb vabariiklikule konkursile Harjumaad esindama Kehra
Gümnaasiumi etleja Indrek
Jõe, kelle esituses kuulsime
Juhan Liivi „Ei laula!” ja juhan Viidingu „Õnnelaulu”.
Meeldiv oli vaadata-kuulata nii paljusid omanäolisi
noori ning loodame, et õpilaste huvi etlemise vastu ei
kao.
Eve Pae
Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

vaba aeg

Õnnestunud
naljalaat Keila
SOS koolis
kaja olenko
keila sos kool

Jälle sai teoks traditsiooniline heategevuslaat. Seekord
sattus see päev 1. aprillile ja
nii tehti heategevusega koos
nalja ka. Laada avamisel esinesid väikesed klounid lasteaiast, enamus laada müüjatest
olid naljakates kostüümides ja
anekdooditoast sai läbi toru
kuulata anekdoote erinevas
naljaastmes erineva hinna
eest. Muidu käis tõsine müügitöö – ikka omaküpsetatud
koogid, ahvatlevad tikuvõileivad, koos isaga meisterdatud
kuldnokamajad, kunstilised
keraamilised esemed, kevadised lillekimbud jne, jne.
Tuletõrjekoer Nublu, kes
alguses klounidega kampa lõi,
õpetas hiljem õues vanematele tulekustuti kasutamist
tõelise tule peal.

Terve koolimaja oli suurt
saginat täis poole kuuest poole üheksani.
Kogu selle suure töö
tulemusena annetati Viljandi
Loomade Turvakodu heaks
7132 krooni ja 70 senti. Selle
raha eest ostame koera ja
kassitoitu ning lemmikloomatarbeid, mille maikuise ühise
väljasõidu ajal Viljandimaale
ka koos üle anname. Siis saab
alles seda õiget andmisrõõmu
kogeda.
Suur aitäh! kõikidele lasteaialastele ja õpilastele ning
muidugi nende vanematele,
samuti kooli ja lasteaia töötajatele, tänu kellele laat ja tubli
annetussumma teoks said.
Üks esimese klassi poiss
ütles:“ Ma ei oleks uskunud,
et see müüja töö nii huvitav
võib olla!“

Noorsootöö läbi
noorte silmade

Keila JK koosseis: Dmitri Pselutski, Slava Rõbak, Karl Indrek Raig, Karl Nikitin,
Dmitri Nemtsenko, Braien Kaldoja, Regon Aavik, Holger Suvi, Jaanus Mitter,
Fred Heinoja, treener Tõnu Metsson.

KEILA TERVISEKESKUS

foto: erakogu

17. aprillil kell 13.00 toimub Saue gümnaasiumi
aulas seitsme piirkonna
ühine
noortekonverents
“Noorsootöö läbi noorte
silmade”, millega tähistatakse ka Saue Noortekeskuse 10.sünnipäeva. Konverentsil allkirjastatakse koos
omavalitsuste
juhtidega
ühiste kavatsuste memorandum. Kõigil soovijail palun eelnevalt registreerida
tel: 6790192, 679 0195 või
erna@saue.ee. Osalemine
on tasuta! Lisainformatsioon www.keilanoortekeskus.ee
foto: keila sos kool

Keila Tervisekeskus otsib suvetöötajat
( administraator) ja täiskohaga
päevakoristajat.
Täpsem info kylli.tinnuri@keila.ee, 6 737 635

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
„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
SIRLETT 2008
Keraamika ja maali ülevaatenäitus
6.märts – 13.aprill
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
ISIKUNÄITUSED
Kätlin Lumiste, Heiki Lumiste,
Kalju Siitka
19.märts – 30.mai
Harju Elekter, Heltona
ISIKUNÄITUS
Eda Tunnel
3.aprill – 17.aprill
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
SIRLETT 15
4.aprill – 30.aprill
Keila kulturikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
VIRTUAALNE ISIKUNÄITUS
Märts - mai
Ann Vaida, Kadri-Ann
Rannamets
http://fotoalbum.ee/photos/
sirlett/

kontsert
„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

Merila
Vajalik eelnev registreerumine.
Hiirekese Mängutoas, Haapsalu mnt. 31.
Tel: 5270908,
www.hiirekese.ee

KEILA LAULULAPS 2008
10.mai kell 12.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

LOENG „TEMPERAMENDID”
18.aprill kell 18.00
Lektor Simone Rödel
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73

KLAVERIKONTSERT
14.mai kell 19.00
Esineb Karlsruhe
MA klaveriosakonna üliõpilane
Tiiu Sisask.
Keila muusikakooli saalis
Haapsalu mnt 25
Tel: 6 044 278

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
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
SIRLETI FILMIÕHTU
13.aprill kell 15.00
Sissepääs muuseumi piletiga
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
BEEBIDE MÄNGUTUNNID
Alates 16. aprillist igal kolmapäeval kl. 14.00-15.00
Loovusring lastele vanuses
6-12 kuud. Juhendaja Evelin

TÖÖTUBA „HELID MEIE ÜMBER JA SEES”
18.aprill kell 20.00
Kunstilis –praktilist töötuba
juhendab Tiina Tinn
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
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

kogudus
3.mai, kell 14.oo õpetaja Marek
Rootsi pidulik ametisse sissepühitsemine peapiiskopi poolt
Jumalateenistus
13.aprill kell 11.00
Kaetud armulaud..
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
Piiblitund
16.aprill kell 13.00
Kogudusemajas
Paldiski mnt 2. Tel: 51 39 307.
Sekretär või koguduse tel: 60
44 808
Adventkoguduse piiblitund
12.aprill kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse kontsert jumalateenistus
12.aprill kell 12.00
Laulab tenor Volli Rosin, saadab Neeme Arras
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
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Palju õnne!
Sündinud
05.04.2008 		
30.03.2008 		

MiaKertu Zujev
Berit Bauman

Mälestame alati sõbralikku ja

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub

abivalmis naabrit

Elu on küünal, mis särab ja kustub

Regina
Vuksi

Lahkunud on kallis sõber

Regina
Vuks

Siiras kaastunne Valerile kalli

Südamlik kaastunne Valerile

abikaasa ja poegadele kalli ema

kalli abikaasa ja poegadele

kaotuse puhul.

kalli ema surma puhul.

KÜ Põhja 20 elanikud

Mare ja Tiit

Tere tulemast

Kuulutused

Keila Lasteaed Vikerkaar

Töö
Mais avatavasse kohvikusse Keilas vajatakse:
kokka, kokaabi,1/2 kohaga
pirukaküpsetajat, nõudepesijat,
klienditeenindajat,majahoidjat.
CV saata naptal@hot.ee ja
monika@handler.ee
või helistada 51 37739.
Turismitalu Keila vallas
vajab naistöötajat, kes on abiks
köögis, tubade koristamisel ja
õues heakorratöödel. Kontakt
Kopli Madise talu tel. 6713394,
mob.56471136 email: taluturism@koplimadise.ee www.
koplimadise.ee.
Vajatakse müügisekretäri. Töökoht asub Keilas. Töö
sisuks eelkõige telefoni teel
klientidelt tellimuste vastuvõtmine ja arvete vormistamine.
Nõudmised kandidaadile:
eelnev müügitöö kogemus,
kohusetundlikkus, arvuti kasutamise oskus. Info telefonil
5255527.

kinnisvara
Võtan rendile väiksema
maja Keila linnas voi lähiumbruses, otse omanikult. Tel: 56
797545

teenus
Liiva, killustiku ja sõelutud
mulla müük. Tel: 53429 420

muu
Keila Laululaps 2008 eelvoor
toimub 22.aprillil
Keila Kultuurikeskuses:
10.00 La Miki
10.30 La Sipsik
11.00
La Vikerkaar
11.30
SOS Hermann
Gmeineri Kool ja Lasteaed
12.00 Kodused lapsed
Kaasa võtta noodid!
Info Keila Kultuurikeskusest
Marge-Elin Roose 6045045

LAHTISTE USTE PÄEVALE
15.aprillil 2008.a. kell
10.00.-12.00
AJAKAVA:
10.00.-10.15. juhataja Maret Puhk tutvustab lasteaia töökorraldust
10.15.-10.35. lasteaialaste kontsert
10.40.-11.30. tutvumine sõimerühmadega ja osalemine erialaõpetajate tegevuses
11.30.-12.00. võimalus külastada lasteaiarühmi ja
mängida õuealal
Rõõmsa kohtumiseni!
Maret Puhk
juhataja
Harjumaa Muuseum
kutsub lasteaia- ja koolirühmi oma õuele

JÜRIPÄEVA PIDAMA
21.-23. aprillil 2008
kell 11.00 ja 14.00

Õpime tundma jüripäeva kombestikku
Mängime teemakohaseid mänge
Nuputame ja mõistatame
Süütame jüripäeva lõkke
Joome teed ja sööme pirukat
Programm kestab 60 minutit.
Osavõtt muuseumi piletiga (á 10 krooni).
Osalemine eelregistreerimisega, telefon 678
1668 või e-post muuseum@hmk.ee
Lisainfo:
Liisa Põld, liisa.pold@hmk.ee, tel 678 2052
Jaanika Jaanits, jaanika.jaanits@hmk.ee, tel 678 2052
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Keila 76608
Telefon 678 1668
muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee
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Kuulutused
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Keila Tervisekeskuses 18.04
LOHESURFI hooaja avamine!
Algus kell 19.00 ja kavas on:
KEILA TERVISEKESKUS

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

•
•

Lohesurfiliidu avamine
Mõnus basseinifeeling koos mängudega

Pilet eelregistreerimisega 250,- ja kohapeal 400,Täpsem info ja eelregistreerimine info@lohesurfiliit.ee,
tel 56 487 666

Laomüük
AGM Keila on aia- ja metsatööriistade müügile ning
hooldusele spetsialiseerunud kauplus

AGM Sisustus on Eesti suurim kvaliteet-toolide tootja

ÕMBLEJALE Keilas

Pakume tööd kaupluse MÜÜGIJUHILE Keilas

Pakume tööd

Tööülesanneteks on:
·
Igapäevane müügitöö ning selle korraldamine

Tööülesanneteks on:

·
·
·

Kaupade valimine, tellimine ja laoseisu jälgimine
Müügi jälgimine, aruandlus ja analüüs
Väljapanekute korraldamine ja nende eest
hoolitsemine

Pakume:
·
Väga head põhipalka ja motiveerivat
·

tulemuspalgasüsteemi
Head töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi ja klientuuri

Kandidaadilt ootame huvi pikemaajalisele pühendumisele,
tehnilist taiplikkust või huvi tehnika vastu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Soovijatel palume ühendust võtta: indrek@agm.ee või tel. 5063971

S’NOB
ONLY

Keilas, Ohtu tee2

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja
venekeelne grupp. Registreerimine: 11.04.2008 kell 18.30.
Kab. 101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

 Kangatükkide välja lõikamine
shabloonide järgi
 Kangatükkide ääristamine
overlock-masinaga
 Kangatükkide kokku õmblemine
 Takjapaelte ja lukkude õmblemine
Töötasu: põhi + tulemuspalk, väljaõpe kohapeal
Tööle asumise aeg: Juuni-Juuli 2008
Soovijatel palume ühendust võtta: keila@agm.ee või
tel. 5083341

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

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

lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

Nordkalk on juhtiv kõrgekvaliteetsete lubjakivitoodete valmistaja Põhja-Euroopas. Tooteid
kasutatakse peamiselt paberi-, metalli- ja ehitusmaterjalitööstuses, samuti keskkonnakaitses ja
põllumajanduses. Kontsernis töötab 1300 inimest ca 30-s riigis. Lisainfo ettevõtte kohta Internetis: www.nordkalk.com.
1996. aastal asutatud Nordkalk AS omab kolme suurt tootmisüksust Vasalemmas, Rakkes ja
Kureveres, mille toodang eksporditakse peamiselt Balti riikidesse ja Venemaale. Ettevõtte
Baltikumi peakontor on Vasalemmas, müügiesindused asuvad Venemaal Peterburis ja Leedus
Šiauliais. Nordkalki tootmisüksustes töötab täna 137 inimest, 2007. aasta käive oli 252 miljonit
krooni. Täiendav info Internetis: www.nordkalk.ee.
Nordkalk AS ootab oma meeskonnaga liituma

Raamatupidajat
Sinu peamisteks ülesanneteks on majandustehingute (ostuarved, arveldused pankadega) kirjendamine ja raamatupidamisprogrammi sisestamine, kulu ja lähetusaruannete töötlemine, ning
arvete esitamine kontsernile. Samuti tegeled Sa materjalide- ja kütuselao arvestuse ning hankijatele tehtud ettemaksete arvestuse pidamisega ning saldoteadete väljastamise ja kontrollimisega.
Sa kuulud 4-liikmelisse raamatupidamise osakonda ning allud pearaamatupidajale. Sinu töökoht
asub Nordkalki kontoris Vasalemmas.
Oled sobiv kandidaat, kui oled erialase haridusega ja vähemalt 2-aastase raamatupidaja töökogemusega. Varasem majandustarkvara(de) kasutamise kogemus tuleb kasuks. Sinu töö nõuab
head eesti keele oskust ning vene keele oskust suhtlustasemel, kasuks tuleb erialase inglise keele
oskus. Sinu töö eeldab kohusetundlikkust, täpsust, õppimisvõimet ning iseseisvust.
Nordkalk pakub Sulle stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes, erialaseid koolitusi ja head
töötasu. Soovi korral on võimalus töötada osalise tööajaga.
Konkursist osavõtuks palume täita elulookirjeldus ning esitada sooviavaldus aadressil
www.fontes.ee või saata need märgusõna “NORDKALK” all koos ametikoha nimetusega
meiliaadressile info@fontes.ee hiljemalt 20. aprilliks k.a.

Lisateave telefonil: 6277 077
Lisateave e-aadressil: info@fontes.ee
Konsultant Chris-Helin Loik
Otsinguspetsialist Kadi Piikov
www.fontes.ee

