lugejaga vestleb

kasulik

lugeja küsib

Kas lapsed on vaid „märgid”,
mis müüvad

Nädal piltides

lk 2

lk 2
Keila nädalaleht
Reede, 18.04.2008

Jüripäev
ja
traditsioonid

nr 16 (28)

lk 3
uudised

Käimas on
heakorrakuu
15.aprillil alganud heakorrakuu avaüritusel
istutati Luha tn äärde 50
sahhalini kirssi. Kuu jooksul leiavad aset mitmed
erinevaid heakorratööd.

lk 4
uudised

Noortekoor
ja Teataja
Rootsis

Uus lasteaed tekitab
küsimusi
vaba aeg

Vikerkaare tublid
tantsulapsed
lk 6

pildid

Keila gümnaasiumi noortekoori ja ajalehe toimetust premeeriti heade
esinemiste ja kirjutuste
eest Rootsi kruiisiga.

lk 5

Võrkpallurid
saavutasid
esikoha
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 18.04.2008 • Nr 16 (28)

lugejaga vestleb

Nädal Lõppes, teine algas

Hoidkem linna
ilu
Sel nädalal sai Keila juurde palju ilu. Ringristmike
keskele istutati nartsisse, Luha tänava äärde aga
pikk rivi noori kirsipuid, mis loodetavasti pikki aastaid kaunistavad linna sissesõitu.
On näha, et keegi linna kaunistamisega sihiteadlikult tegeleb.
Linnaaednik Inge Angerjas arvab, et lilli peab olema palju:“Nii palju, et neid ei jõutaks ära varastada.
Kui on ilus, hoiab seda ilu ka paadunum paharett!“
Väga tore ja teretulnud arvamus. Loodan, et see
usk ka kaaskodanikke positiivselt mõjutab. Tõesti
loodan. Linn on praegu ju hulga ilusam ja oleks hea,
kui ta sellisena ka säiliks.
Kahjuks tekkis pea kõigil kirsipuude
istutajatel - ja minul nende hulgas –
mure nii puude kui lillede tuleviku
pärast.
Hoidkem siis kõik seda ilu.
Vandaalitsevad noored seda
üleskutset ilmselt ei loe ega
sellest huvitugi. Midagi teha
saavad aga kõik. Jälgigem linnas
toimuvat. Kui keegi korda ja ilu
hävitada üritab, siis andkem sellest
kõva häälega teada. Naabrivalve
on ilmselt parim abimees.
Lisaks – oma osa ilusse saavad
kõik anda. Loogem ilu ja hoidkem ilu.
doris matteus
doris@keila.ee

Plangult paistab paremini – kas lapsed on vaid „märgid”, mis müüvad?
margus oro
SOS Lasteküla Eesti Ühingu
tegevdirektor

Mulle sattus kätte Lydia
Koidula luuletus „Meil aia äärne tänavas”. Kindlasti on enamus selle luuletusega tuttavad
juba kooliajast, aga üle lugeda
tasub seda ikka ja jälle. Kui
jõudsin kohani „... kus üle aia
tahtsin siis ta kombel vaadata”, sai mulle selgeks, kui väga
ma tegelikult sinna aia taha
kiigata tahan. Inimlikust uudishimust. Tahaks teada mis
aia taga tegelikult toimub ja
kas seal üldse midagi toimub
või käratsetakse seal niisama.
Vaatame siis koos...
Eluolu paranedes kasvab
nende inimeste hulk, kes head
teha sooviksid. Olen kohanud
palju häid inimesi, kes seda
siiralt soovivad. Head saab
teha mitmeti, kuid minu meelest vajab heategemine samasugust mõtestatud sihiseadmist nagu ettevõtlus, kus hea
ettevõte seab endale eesmärke
valitud äris püsimiseks. Kaaludes ja mõeldes millist kasu
ühest või teisest tegevusest
sünnib. Kui pikemalt üle aiaääre piiluda, siis selgub, et Eesti
heategevuslik aiatagune on segamini. Oi kui palju on sellel
põllul askeldajaid! Rõõm on
näha kuis sebitakse ja toimetatakse, aga.... Vaatan ja kuulan

rõõmuga kuidas laste hoolekande valdkonnas üha rohkem
annetusi tehakse ja vabaühendusi tekib. Igaüks püüab omal
moel kaasa aidata sellele, et
laste elu paraneks ja teatud
osas see nii ka läheb. Samas ei
unustata ka ennast pildile paigutada, sest lapsed on „märgid”, mis müüvad. Minu meelest peaksime endale selgeks
tegema selle, et ühekordne
suure hulga laste kokkuvedamine massiüritusele või ühe-

pere lapsi. Nemad teavad,
mida nende vanemad saavad
neile lubada. Tihti küll jonnitakse ja kaubeldakse, aga lõpuks otsustavad ikkagi vanemad ning lapsed saavad sellest
aru, sest vanematel on enamasti õigus. Otsuse aluseks on
materiaalsed võimalused ja vanemate kogemused asjade ning
tegevuste tarvidusest. Mis sellest, et klassiõest sõbranna
sõidab Stocholmi Timbalandi
kontserdile, aga sina pead koju

sos lasteküla eesti ühingu tegevdirektor:

“Ei ole tähtis anda üks kord
ja palju, vaid mitmeid kordi
ja vähe.”
kordse kampaania korraldamine on küll tore ja silmapaistev
ettevõtmine, aga sellele järgneb alati hall argipäev, mida
ühekordselt sellesse „ärisse”
sukeldujad kuidagi tähele ei
taha panna. Lapsed aga küll.
Küsimus on väärtushinnangutes. Kui ei jagu vahendeid esmasteks teenusteks lapse heaolu parandamisel ja arengus
edasijõudmisel, siis kas ei
peaks keskenduma just nendele vajadustele, et tegelikke tulemusi saavutada?
Vaadake hetkeks omaenda

jääma, sest seda ei saa sinu vanemad lihtsalt rahaliselt lubada. Miks arvab keegi, et kui
üks kord seda lapsele lubada,
oskab noor inimene aru saada,
et see on erand ja tõesti ainult
üks kord? Laps tahab teada
miks ei või tulla teist ja kolmandat korda. Et kuidas siis
eelmine kord see või see „heategija” raha leidis? Need on
küsimused, mis vajavad vastust ja vastajateks peavad jääma inimesed, kes lastega koos
päevast päeva ja aastast aastasse töötavad. Seda peaksid tead-

ma kõik heategevust korraldavad inimesed, kes soovivad
aidata neid lapsi, kes mingisugusel põhjusel peavad elama
oma bioloogilisest perest eraldi. Lubamatu on selle peale
mitte mõelda.
Kõõludes aiaplangul märkan ma just neid ühekordseid
aktsioone ja lühiajalisi projekte, mis tähtedena heategevustaevasse tõusevad ja siis langedes kustuvad ning lagunevad.
Toome lapsed kokku, anname
palju ja lähme laiali. Ei ole võimalik, et lapsest õnnestub tubli täiskasvanu kasvatada ühe
aktsiooniga või ühe aastaga.
Võib olla on keegi selleks võimeline. Mina isana sellesse ei
usu.. Ei ole tähtis anda üks
kord ja palju, vaid mitmeid
kordi ja vähe. Veel tähtsam on
olla veendunud, et seda ei kaubeldud minult välja, vaid ma
tahtsin seda teha ja ma tean,
mis sellest muutub. Nii õpivad
kõik. Arvestama ja rõõmu
tundma need, kelle pole oma
päriskodu, kui ka need, kes
elavad õnnelikku pereelu.
Aialt maha ronides pean tõdema, et „.... ei poolt nii armast olnud sea, kui külatänaval” või nagu ütleb SOS
Lasteküla patroon proua Evelin Ilves „Rohkem ja paremat
heategevust!”

Nädal piltides

Keila Gümnaasiumi 6.klassi õpilased Keila Lehe toimetuses

Foto: 3x märt lillesiim

Kevadine kirsipuude istutamine Luha tänavale

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

Lions klubi annab üle veepäeva ürituse tuludest saadud
kinkekaardid
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Jüripäev ja traditsioonid
KROON@KEILA.EE

Hunditõrje
Huntide patroon on püha
Jüri. Jüripäev oli karjalaske- ja
põllunduspüha ning olulisim
päev huntide tõrjumiseks. Uskumuse järgi sidus huntide
patroon püha Jüri jüripäeval
huntide suu kinni et nad ei
ründaks koduloomi. Huntide
tõrjumiseks pöörati veel hundijälgi ümber ja suunati neid
metsa poole, paugutati püsse
ja tehti kära nende sümboolseks peletamiseks. Õmmeldi,
sest igasugused nõelumistööd
tähendasid maagilist hundisilmade torkimist.
Jürituli

Lühidalt
Keila Gümnaasiumi
noortekoor ja ajaleht
Rootsis

kadi kroon

Jüripäevaga algas vanasti
põllumehe tõekspidamise järgi õige kevade ja võis põllule
tööle minna. See oli 23. aprillil. Päev on saanud oma nime
pühalt Jürilt.
Ristisõdade ajal tekkis legend, mille järgi sel päeval
sangarlik Püha Jüri tappis lohemao, kes ähvardas süütut
tütarlast surmata. Sest ajast
saadik hakati 23. aprilli kutsuma jüripäevaks ja aprillikuud
jürikuuks. Teise variandi järgi
olevat maa sel päeval enese
lahti teinud ja surmavat auru
välja ajanud. Siis tulnud üks
Jüri-nimeline mees, kes maa
lõhe kinni toppinud ja niiviisi
kogu ümbruse hukatusest
päästnud. Seepärast pandud
sellele päevale nimeks jüripäev.
Jüripäev on Eestisse tulnud
nii lääne- kui idakiriku kaudu
ja sisaldab mitmete ümberkaudsete rahvastega sarnaseid
jooni. Oma mitmekesisuses
oli see suuremaid ja olulisemaid aastaringi pühi veel 20.
sajandi alguse rahvakalendris.
Võimsalt on ta endasse sulatanud lähedaste tähtpäevade
kombestikku ja uskumusi
(künni- ja karjalaskepäev). Jüripäeva muutsid eriliseks maagilised kombed, millega tagati
tervis, talu edenemine ja tõrjuti tumedaid jõude, õnnetusi,
metsloomi jmt.
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20. sajandi alguses ja teisel poolel mälestati jüritulega vahel ka jüripäeva ülestõusu.
19. sajandil tehti tihti tuld
juba enne jüripäeva, mis tähendas ühtaegu hundi silmade
põletamist. Sama tähendus oli
jüritulelgi. Jüritulle ohverdati,
väljalastud kari aeti päripäeva
jürisuitsust läbi. Lõkkes põletati risu ja rämpsu. 20. sajandi
alguses ja teisel poolel mälestati jüritulega vahel ka jüripäeva ülestõusu.
Kolimine
Veel 19. sajandil telliti endale teenijad ja sulased sagedamini jüripäevast mihklipäevani ja selle tõttu oli sel päeval
kolimist küllaga. Pärisorjuse
päevil tähendas see, et kolisid
talupojad, kellele mõis ütles
koha üles. Kompsude ja koduloomadega kolimist on kujutanud baltisaksa kunstnikud,
selle traagikast saab aimu eesti
varasemast kirjandusest.
Uues kohas kutsuti mõnikord saabunud suilisi kõrtsi,
üldiselt aga kulus see päev uue
kohaga tutvumiseks.

Piimanõidus
Jüripäeva
varahommikul
käisid perenaised piima nõidumas. Seda tuli teha enne päikesetõusu ja salaja. Toiming,
mida nähti pealt, võis pöörduda pere kahjuks, ka võis pealtnägija seda muuta soovimatus
suunas. Piima on loitsitud kõrgemalt kohalt või puu otsast,
soovides endale naaberkülade
või teiste talude piimaõnne.
Üks arhailisi piimanõidusi oli
kadapõõsaste või aia jäljendav
lüpsmine – sellest pidi tulema
lehmadele palju rammusat piima
Jüripäeval peeti mitmel pool
naiste- ja meestepühi. Setumaal Värskas on jüripäev kalmistupäev ja külapüha, kuid
seda tähistatakse seal vana kalendri järgi ehk 6. mail.
Tänapäeval on jüripäev koristuspäev, skautide ja gaidide
suurlaagri päev (püha Jüri, õilis rüütel, on skautluse kaitsepühak, skaudid aga - tänapäeva
rüütlid. Iga kord toimub nende

jüripäevaüritus erinevas Eestimaa paigas, et õppida tundma
oma kodumaad). Paljudes koh-

tades on see jüripäevajooksu
aeg, mida algatavad koolid ja
seltsid.

Legend püha Jürist ja lohest
Enimlevinud on Kuldlegendis avaldatud versioon.
Liibüas Selena linna lähedal hoidis kogu ümbruskonda hirmu all lohe. Tema
urg muutus sooks, hingeõhk mürgitas elusolendeid
ja tõi neile katku. Eluka
rahustamiseks anti talle iga
päev kaks lammast ohvriks.
Kui lambad otsa lõppesid,
hakati ohverdama loosiga
valitud inimesi. Kord langes
loos kuninga väikesele
tütrele. Ehkki kuningas
püüdis teda kõigiti välja
osta, langetati otsus, et
loosimine oli õiglane ja
saadeti pruudina riietatud
tütarlaps lohe juurde sohu.
Möödaratsutav püha Jüri
päris tüdrukult, kuhu ta

läheb, ja otsustas vastust
kuulnult lohega võidelda.
Teinud ristimärgi, sööstis ta
lohele vastu ja alistas eluka.
Palunud neiult vöö, sidus ta
selle lohele kaela ja nii võis
neiu koletise kui lamba viia,
kuhu soovis.
Linna saabudes keeldus
püha Jüri kõigist tasudest,
nõudes vastutasuks lohe
pea raiumise eest üksnes,
et linnarahvas laseks end
ristida. Kuningas tahtis talle
kinkida pool kuningriiki, kuid
püha Jüri keeldus, ratsutades edasi kirikuid kaitsma.
12. sajandi hauakivil
kujutatakse printsessi lohe
haardes, tema kõrval seisab
abt, kes õnnistab päästjat.

Juba mitmendat aastat antakse Keila Gümnaasiumi
noortekoorile ja ajalehe Teataja toimetusele võimalus
külastada meie naaberriiki
Rootsit. Õppeaasta jooksul
tehtud kirjatöö ja kontsertidel esinemise eest premeeritakse aktiivseid noori
Tallinki kruiisiga. Laevareis
Rootsi maaliliste skääride
vahel ja lõbus meelelahutusprogramm pardal on
alati väga nauditav. Päev
Stockholmis annab põgusa
ülevaate heaoluühiskonnast
ja kaunist juugendstiilis arhitektuurist. Kui eelnevatel
aastatel on koor ja ajalehe toimetajad külastanud
Rootsi Eesti Maja, siis sel
aastal suunduti esinemispaika, kuhu olid kogunenud
sümpaatsed eakad. Nende
seas oli ka kohalikke eestlasi, kes said kuulda tuntud
ja isamaalisi laule suure ja
võimsa noortekoori esituses. Pärastlõuna oli noortel
vaba aeg, sai ise uudistada
võõrast linna, poodides käia
ja vaatamisväärsustega tutvuda. Õhtul asus laev juba
tagasiteele Tallinna. Päikselise Stockholmiga hüvasti
jättes sai näha kirjeldamatuid vaateid huvitavatele
saarekestele ja neil asuvatele armsatele suvemajadele. Reis oli kõigi osavõtjate
jaoks kindlasti mõnus puhkus ja ergutus järgnevateks
üritusteks ning huvitegevuseks. Väljasõidul osales
45 Keila Gümnaasiumi õpilast, õpetajatena olid kaasas
Mairoos Kala, Anu Matteus, Helen Tensbek ja Kai
Kulbok.
Kristin Viljamaa ja Heidi
Kena
Ajaleht Teataja

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.90

11.01- 13.01

8.50

149.-
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Uudised

keila linnavalitsuses
Ehitus ja kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa sidekonteinerile ja FOC harule Kullerkupu tänava ja T-8
maantee vahelisel alal. Sideseadmete konteineri, jaamakaevu ja valguskaabli
ning vaskkaabli kasutamise
luba taotles Elion Ettevõtted. Ehitustööd tegi Eltel
Networks AS, omanikujärelevalvet tööde üle teostas
Elion Ettevõtted AS.
Linnavalitsus väljastas
järgmised ehitusload:
ehitiste täielikuks
lammutamiseks Pargi tn 24
asuval kinnistul. Lammutamisele kuuluvad kinnistul
asuvad üksikelamu ja majandushoone. Luba taotles
Tiit Luugus, kes soovib vabastada kinnistu uue elamu
ehitamiseks.
Lammutusprojekti autor on Paalaroos
Projekt OÜ. Lammutatavad
hooned on 1-korruselised
puitkarkasshooned silikaattellistest voodriga. Jäätmekäitlusel tuleb juhinduda
kehtivast jäätmehoolduseeskirjast. Jäätmed sorteeritakse osaliselt nende tekkekohas: viimistlemata puit

ladustatakse kütteks, kvaliteetsed tellised võetakse kasutusele uusehitusel. Ülejäänud jäätmed antakse üle
jäätmekäitlusettevõttele,
kusjuures ohtlikud jäätmed
– eterniit ja klaas – antakse
üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele;
Linnavalitsus väljastas
kirjaliku nõusoleku vee- ja
kanalisatsioonitorustiku
ehitamiseks Piiri 4 asuva
hoone liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
Luba taotles OÜ Heraberg.
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitatakse Piiri tn 4
ees tänaval olevast liitumiskaevust Piiri tn 4 kinnistul
asuva hoone veemõõdusõlmeni.
Kirjalik nõusolek anti ka
ehitise
tehnosüsteemide
muutmiseks Piiri tn 4 asuval kinnistul. OÜ Heraberg
taotles luba varemprojekteeritud elektriradiaatorküte asendatamiseks elektriküttel vesipõrandaküttega.
Projekt on koostatud osaühing ELWERK.

KOGUME KETTAID!
Eesti Spordimuuseum
palub abi!
Eesti Spordimuuseumis
avab jaanipäeva paiku uksed
meie kergejõustiku tänasele
paraadalale – kettaheitele –
pühendatud näitus. Näituse
paremaks õnnestumiseks
vajatakse
muuseumis
spordisõprade abi.
Nimelt
on
kavas
eksponeerida võimalikult
palju
ja
võimalikult
erinevaid kettaid. Seega,
head spordisõbrad, kellel
on tallel mõni vana või
uuem või muudmoodi
põnev heitevahend, saab
seda nüüd avalikkusele
esitleda. Sealjuures on
tähtsad ka konkreetsete
ketastega seonduvad lood.
Iga
eksponeeritav
heitevahend
saab
ära
rääkida oma loo – kes seda
on kasutanud, kuidas ketas
saadi,
juhtunud
õnnes
tumised ja äpardused jne.

Kettad võivad olla ka
omavalmistatud
või
katkised,
samuti
võib
muuseumile pakkuda ka
muid esemeid, mida on
kettaheiteks kasutatud.
Kettakogumise
kampaania kestab 31. maini
2008. Kellel asja vastu huvi,
saab näituse tegijatega
ühendust võtta telefonidel
730 0758, 53 425 200 või
meili
teel
info@
spordimuuseum.ee. Samuti
võib muuseumile kirjutada
aadressil:
Eesti
Spordimuuseum, Rüütli 15,
Tartu 51007.
NB! Näitusele kaasa
aitajatele kingitakse tasuta
pääsmed
spordimuuseumisse.
Ja
muidugi
tagastatakse kõik väljapanemiseks
toodud
kettad
näituse
lõppedes
omanikele.
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venekeelne veerg

Keila heakorrakuu
Сегодня в номере
2008
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

31.03-8.04 puude pügamine Keskväljakul ja
keskpargis
7.04- 18.04 Eesti Raudtee territooriumi koristus ja
võsaraie
15.04 heakorrakuu ametlik avamine. Luha tn äärde
istutatakse 50 Sahhalini kirsipuud ja keskringidele
nartsissid
15.04-30.04 okstevedu (eelregistreerimisega)
16-18.04 Keila Ühisgümnaasiumi koristustalgud
19.04 fraktsioon Tasakaal võsaraie Jõepargis
22.04 reforminoorte koristusaktsioon üle Keila
23.04 Miki lasteaia heakorratalgud. Kavas on õueala
koristus, sügiseste lehtede äravedu, õunapuude
lõikus, okste äravedu, õueala mängasjadele
turvatsooni tegemine, liivakastidest vana liiva vedu
jne
23.04 lasteaed Vikerkaar koristustalgud
23.04 lasteaed Sipsik koristustalgud
29.04 SOS Lasteküla talgud
2.05 Algkooli koristuspäev enda territooriumil ja
laululaval
2.05 Keila Linnavalitsuse koristustalgud
2.05 Keila Gümnaasiumi suur koristuskampaania

Teeme ära 2008 raames
•
•
•
•
•
•

3.05 Teeme Ära 2008 üleriigiline koristusaktsioon
3.05 Reformierakonna koristustalgud tervise- ja
suusaradadel, Männipargis võsaraie
3.05 Pensionäride Ühenduse koristuspäev
mai-august Aiad-piirded korda!
maikuus paigaldatakse Keskväljakule lilleamplid
võõrasemadega, istutatakse lillekastidesse suvelilled
15.mai Linnavalitsuse ja Volikogu liikmetega linna
ülevaatamine

Lisaks on heakorrakuul planeeritud kändude freesimine,
bussipaviljonide akende pesu, pargipinkide värvimine,
mänguväljakute korrastamine, laululava pinkide parandamine,
Jaama WC korrastamine, karuputke tõrje teostamine jne.

Новости городского правительства
Городское
правительство выдало
•
разрешение на
снос строений, находящихся на участке по
адресу ул. Парги, 24.
Впоследствии на этом
участке будет построен
новый жилой дом;
•
письменное согласие на строительство
водо- и канализационной системы по адресу
ул. Пийри, 4 с целью
последующего присоединения к общей канализационной системе.
(стр. 4)
Месячник благоустройства
В этом номере напечатана программа мероприятий, запланированных
в
рамках
месячника
благоустройства. Среди работ,
которые намечено выполнить - приведение в
порядок досок для объявлений, покраска парковых скамеек, ремонт
скамеек на певческом
поле, приведение в порядок общественного
туалета на Яама. Также
запланировано установить контейнер для
сбора металлолома и
опасных отходов. (стр.
4)
Вопрос читателей
газеты
Сколько групп будет
в новом детском саду?
Сколько детей будет в
группе? Сколько будет
стоить место в новом
детсаду и почему его
стоимость выше, чем в
остальных городских
детсадах? (стр. 5)

Värskelt istutatud nartsissid Keila ringteedel

foto: märt lillesiim

Городская молодежь заботится о

животных
Кейлаская молодежь
побывала в прошлую
пятницу в Таллиннском
приюте для животных.
Вначале представители
городского клуба молодых реформистов познакомились с условиями работы приюта.
Основной целью визита
было провести время с
обитателями приюта,
вывести их на прогулку.
Кошек и собак было достаточно много, поэтому пришлось изрядно
постараться, чтобы все
они получили возможность
порадоваться
прогулке. По словам
участников, это посещение не останется
первым и последним, в
планах намечено повторить визит. (стр. 6)
Развивается
сотрудничество
со
школами Мальмё
В четверг, 10 апреля,
в Кейлаской гимназии
побывали гости из школы Хеленехольм (г.
Мальмё,
Швеция).
Участники делегации
углубленно изучают социальные науки. Целью
визита в Эстонию было
познакомиться с различными организациями,
занимающимися
профилактикой наркозависимости, реабилитацией бывших наркоманов, а также их
интересовали организации, занимающиеся
работой с молодежью.
В стадии формирования находится совместный проект сотрудничества,
в
рамках
которого гимназисты
обеих школ будут обмениваться визитами и
продолжать изучать социальный науки. (стр.
5)

Keila Avatud Noortekeskus teatab:

Krimiuudised
g4s

1911

10. aprillil kell 23.10 - kauplus Tallinn juures pikali verine
noormees, antud esmaabi ja
kutsutud kiirabi.
12. aprillil kell 02.05 - Allika
tn. lärmakas noorte seltskond,
kutsutud korrale, saadetud
laiali.
13. aprillil kell 03.15 - Luha
tn. lõhutud eramute puidust
aialippe.

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

NOORTE SUVISESSE TÖÖLAAGRISSE
registreerimine algab 28.aprillil kell 16.00
Keila Avatud Noortekeskuses Paldiski mnt
28F, II korruse noorsootöötaja kabinetis
Töölaagri vahetused on:
9.-20.juuni
4-15 august
Tähelepanu! Tööle saame registreerida Keila
linna sissekirjutusega noori vanuses13.-18.
eluaastat
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Tel. 6099089

Päevakorral
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Uus lasteaed tekitab küsimusi

doris@keila.ee

Lasteaed Rukkilill on eralasteaed, mis peaks tööd alustama 2008. aasta 1. septembrist. Keila linn on vastavalt
lepingule reserveerinud lasteaias koha 80 Keila lapsele, kellel täna lasteaiakohta ei ole.
Miks eralasteaed?
Kohalik omavalitsus peab
tagama kõigile 1-6aastastele
lastele, kelle elukoht on antud
vallas või linnas, võimaluse
käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Keila linn, nagu paljud teisedki arenevad ning
noore elanikkonnaga omavalitsused, seda kohustust seni
täita ei ole suutnud. Probleemi
on püütud lahendada sel teel,
et makstakse toetust nii eralasteaedades käivatele lastele
(2500 krooni kuus) kui lastehoiuteenust kasutavatele lastele (2300 krooni kuus). See ei
rahulda siiski linna vajadusi.
2008. aasta märtsikuu seisuga oli Keilas lastaiakoha järjekorras kokku 181 last vanuses 1-6 aastat. Kohti linna
olemasolevates lasteaedades
vabanes vaid 78. Seega enam
kui pooltele järjekorras olevatele lastele ei oleks kohta jätkunud.
Valusa probleemi lahendamiseks otsustas Keila linn
2007. aastal osaleda Keila
Alushariduse OÜ asutamisel,

1.mail möödub 70 aastat
Eesti Vabariigi Linnaseaduse
kehtima hakkamisest millega
anti linnaõigused 12. linnale.
Keila linn tegi kaasjuubliaridele ettepaneku tähistada
linnaks nimetamise aastapäeva ühise konverentsiga Keilas,
mis leidis aktiivset toetust.
Konverentsile arutatakse
üheskoos 1938. Aasta Linnaseaduse loomise tagamaid,
linnade arengut ja tulevikku.
Konverentsi eesmärk on uute
mõtete ja lahenduste leidmine
väikelinnade arendamiseks.
Ettepaneku tulla esinema
on Keila linn teinud oma ala
spetsialistidele, osalema on
oodatud kõik Eesti väikelinnade esindajad. Konverentsiga
kaasneb näitus tänapäevast,
mis poole aastaga rändab läbi
kõik projektiga liitunud omavalitsused.
Konverents toimub 25.aprillil Keila kultuurikeskuses.

et selle ettevõtte abil käivitada
uus lasteaed. Erasektori kaasamise põhjuseks oli asjaolu, et
linnal puuduvad võimalused
linnaeelarve vahenditest ise
uus lasteaed rajada. Samuti ei
olnud ega ole ka praegu Keilas
ühtegi eralasteaeda, mis suudaks rahuldada linna vajadusi.
Seega otsustati probleemi lahendamise
kiirendamiseks
anda hoone ehitamine ning
lasteaia asutamine erafirma
hooleks. Keila linna osalus ettevõttes on 34%.
Kuidas eralasteaed lahendab linna probleemi?
Linn sõlmis Keila Alushariduse OÜga lepingu. Vastavalt
sellele lepingule ostab Keila
linn loodavas lasteaias 80 kohta, mis peaks oluliselt aitama
lahendada
lasteaiakohtade
puuduse probleemi.
Ühe lasteaiakoha hinnaks
Keila lapsele on kokku 5870
krooni kuus, millest vastavalt
lepingule linn tasub 5000
krooni ning lapsevanem 870
krooni.
Miks on lapsevanema osalustasu uues lasteaias kõrgem kui linna lasteaedades?
Lapsevanema
osalustasu
suurus on vastavalt lepingule
20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast
ehk järgmisest õppeaastast
870 krooni kuus. Sama suur
on maksimaalne lapsevanema

Arenemas on koostöö
Malmö kooliga

Ehitustööd Rukilille lasteaias käivad
osalustasu, mille võib kehtestada oma lasteaias kohalik
omavalitsus. Tavapäraselt on
eralasteaias kohatasu lapsevanema jaoks oluliselt suurem.
2008. aastal on Keilas lasteaiakoha kogumaksumus järgmine: Vikerkaar - 3516 krooni
kuus, Sipsik – 4556 krooni

kuus, Miki – 4710 krooni kuus.
Kuna tegemist on olemasolevate lasteaedadega, siis nendes
summades ei sisaldu hoone
ehitamisega seonduvad kulutused. Rukkilille lasteaed tuleb
muuhulgas valmis ehitada,
mis teeb uue lasteaiakoha loomise hinna kallimaks kui ole-

linnavalitsuses avalduste
laekumise järjestuses;
lasteasutusse
võetakse vastu lapsi, kelle
elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on
märgitud Keila linn.
Kui lapsevanem loobub
pakutud kohast kas lõplikult
või siis ajutiselt, pakutakse
vabanenud kohta järjekorras järgmisele vanuseliselt
rühma sobivale lapsele.
Samuti on õigus laps
lastasutuse nimekirjast
välja arvata, kui laps ei ole
kasutanud kohta lastasutuses rohkem kui üks kuu ning
lapsevanem ei ole lasteasutust sellest informeerinud.
Taoliselt vabanenud kohta

pakutakse taas järjekorras
esimesele lapsele.
2008. aasta märtsikuu
seisuga oli Keilas lastaiakoha järjekorras kokku 181 last
vanuses 1-6 aastat. Lastaiakoha eraldamise teate sai
kokku 158 lapsevanemat.
Kohad jagunesid järgmiselt: lasteaed Miki -13,
lasteaed Sipsik -22, lasteaed
Vikerkaar – 43 ja uus valmiv
eralasteaed Rukkilill -80.
Seega jäi järjekorda veel
23 last.
Maikuu alguseks selgub,
kui paljud pakutud koha
vastu võtavad. Siis on
võimalik vabaks jäänud
kohti pakkuda järjekorras
järgmistele.

kommentaar

EIKE KÄSI,
keila ABIlinnapea
Kuidas peetakse lasteaia
järjekorda?
Keila abilinnapea Eike
Käsi:
Lasteaia järjekorda
peetakse linnavalitsuses
ning lähtutakse järgmistest
printsiipidest:
lapse vanemale on
lapse jaoks lasteaia valik

vaba, kui soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses
lastele moodustatud rühmas vabu kohti;
arvestust laste
lasteasutusse vastuvõtmise
ja sealt väljaarvamise kohta
peab Keila linnavalitsus tehes koostööd lasteasutuste
juhatajatega;
lasteasutusse võetakse lapsi vastu vanema
avalduse alusel, vormikohane avaldus esitatakse
linnavalitsusele;
kui lastasutuse
vastavas rühmas puudub
vaba koht, registreeritakse
laps lapsevanema avalduse
alusel lasteasutuse koha
järjekorda, mida peetakse

Lühidalt
Eesti väikelinnade
neliteist saatust

Viimastel päevadel on mitmed lapsevanemad esitanud Keila linna veebilehe foorumis küsimusi uue, sügisel avatava lasteaia
kohta. Teemadeks peamiselt lapsevanema
osalustasu ning lasteaiakohtade jaotamise põhimõtted. Miks on uues lasteaias
osalustasu kõrgem kui teistes ning mille
alusel jaotati järjekorras olevad lapsed
lasteaedadesse?
doris matteus
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foto: DORIS MATTEUS

masolevate lasteaedade koha
maksumus.
Keila abilinnapea Eike Käsi:
„Üldine hinnatõus hõlmab ka
lasteaedu, kasvavad kulud, mis
on seotud hoonete remontide
ja renoveerimistega, õpi- ja
kasvukeskkonna kaasajastamisega, samuti töötajate töötasu
suurendamisega. Sellest omakorda tuleneb vajadus ümber
vaadata ja hinnata, milline
oleks mõistlik lapsevanema
poolt kaetava lasteaia muude
kulude tasumise osa suurus.
See on teema, mis tegelikult
puudutab iga lapsevanemat,
kelle laps käib lasteaias või on
lasteaiakoha järjekorras ning
neil on õigustatud ootus, et
kõiki lapsi koheldakse võrdselt
ja kehtestatavad tasumäärad ei
halvenda oluliselt teenuse kättesaadavust.“
Samas lubab Keila Alushariduse OÜ nõukogu liige Alar
Salu, et lapsevanema osalustasu (ja söögiraha) hinnapoliitika uues lasteaias põhineb
„kõik hinnas“ printsiibil. Tema
väitel ei ole kavas küsida lapsevanemalt täiendavat raha
transpordi, teatri vms eest.

Keila Gümnaasiumi külastasid Malmö Heleneholmi
kooli õpilased.
Neljapäeval, 10.aprillil
viibisid Keilas Malmö kooli 29
õpilast, 4 õpetajat ja direktor. See oli nende esimene
külaskäik Eestisse ja Keila
Gümnaasiumisse.
Siin viibinud Heleneholmi
kooli õpilased õpivad süvendatult sotsiaalteadusi. Eesti
visiidi eesmärk oli tutvuda
erinevate organisatsioonidega, kes tegelevad uimastite
tarvitamise ennetustöö ja rehabilitatsiooniga ning noorte
igapäevaeluga.
Välja on kujunemas koolidevaheline koostööprogramm,
mille raames mõlema kooli
gümnaasiumiastme õpilased
külastavad üksteist sotsiaalteaduste õppe eesmärgil, ütles
Keila Gümnaasiumi direktori
kohusteäitja Marika Ivandi.
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Keila noored hoolitsevad
kodutute loomade eest!
karl koppelmaa
reformierakonna noortekogu

11. aprillil külastasid Eestimaa Reformierakonna Noortekogu Keila Klubi 17 liiget
Tallinna Loomade Hoiupaika,
et veeta meeldejääv päev koos
neljajalgsete sõpradega. Just
nimelt sõpradega, sest kohalikud asukad olid oodatult
elevil ning tahtmist ja tegutsemisindu täis.
Üritus algas hoiupaiga
haldus- ja koolitusjuht Rein
Kikerpilli esinemisega. Tema
ülesandeks oli anda põhjalik
ülevaade asutuse eesmärkidest, reeglitest, statistikast
ning muust teemakohasest.
Saime teada, et tegemist
on Saksamaalt pärit mudeli
alusel ehitatud oma valdkonna suurima esindusega, mis
kannab hoolt Tallinna ning
23 lähiümbruses asuva valla
kodutute loomade eest. Liskas
näidati meile filmi, mis näitas
üsna ilmekalt, kuidas koerapüüdjad oma tööd teevad.
Pärast infotundi suundusime välja ning põgusa vaat-

foto: erakogu

luse järel valiti välja loomad,
kelle päeva veidigi sära toodi.
Maa-ala ja mänguväljakud olid
suured ning koerad oskasid
nendest liigagi hästi rõõmu
tunda. Nii vähe ongi õnneks
tarvis!
Loomulikult ei unustanud
me kasse – ka neile jätkus

silitusi ning mängulusti.
Poolteist tundi hiljem, kui pea
kõik koerad olid harjumatut
vabadust ning liikumisrõõmu
tunda saanud, oli meil aeg
lahkuda.
Tore ettevõtmine, mis ei
jää kindlasti viimaseks. Tule
järgmine kord sinagi!

vaba aeg

Vikerkaare lapsed on
tublid tantsijad
tiina viirlaid
vikerkaare lasteaed

1.märtsil toimus Kuusalu
Keskkoolis keskonnaprojekti
Ökokratt raames ökotantsufestival “Olen osa loodusest”.
Festivalil oli esindatud ka Keila
lasteaed Vikerkaare tantsijad.
Nad osalesid tantsuga “Linnud ja Meri” Katrin Patte, Merike Oldekopi ja Mare Soansi
juhendamisel ning võitsid loodusteema peapreemia, kuna
nende tants oli kõige lähedasem loodusele.
Peapreemia võiduga kaasnes

Lühidalt
Võrkpallurid
saavutasid esikoha
Kiilis toimunud Harjumaa
koolidevahelistel
võrkpalli meistrivõistlustel saavutas Keila gümnaasium üldvõidu.
Koolidevahelistel meistrivõistlustel
võisteldakse 3 vanuseastmes: 4.-6.,
7.-9. ja 10.-12.klass. Eraldi arvestus on tüdrukute
ja poiste võistkondadele. Sellel aastal olid Keila
gümnaasiumist mängimas
kõik 6 võistkonda. 4.-6.
kl. mängivad minivõrkpalli, kus on mänguväljak
väiksem, mängijaid 4 ning
pidevalt toimub mängijate
vahetus.
Keila
gümnaasiumi
võistkondadest saavutas
4.-6. klasside tüdrukute
võistkond V ja poiste võistkond III koha. Keskastmes
võidutsesid mõlemad tiimid ja gümnasisitest saavutasid neiud V ja poisid
IX koha.
Koolidevahelisel
paremusjärjestusel
loetakse igal koolil 5 parema
võistkonna punktid kokku. Keila Gümnaasiumi
võistkonnad kogusid 240
punkti millega saavutati
esikoht. Neile järgnes Kiili
Gümnaasium 237 punktiga, Saku ja Saue Gümnaasium kogusid võrdselt 225
punkti ning jäid jagama III
kohta.
Keila gümnaasium võitis Harjumaa võrkpalli
meistrivõistluste üldkarika
teist aastat järjest.

sport

Alustab kepikõnni sari
“Elamusretked 2008”
hannes soosaar
f irmasport

Eesti Kepikõnni Liit ja Eesti Firmaspordi Liit alustavad
juba järgmisel pühapäeval 27.
aprillil ühise kepikõnnisarjaga
“Elamusretked 2008”. Sarja
avaetapp toimub Keila Tervisekeskuses ja selle lähistel.
Looduses liikumine on
ELAMUS ja kerge kehaline
koormus, nagu seda on käimine ja kepikõnd, suurendab
seda elamust veelgi. Sarja
etappidel on tähistatud stardija finišikoht ning rajale märgitud umbes 3-5 kontrollpunkti
ehk “elamuspunkti”. Punktide
edukate läbijate vahel loosivad
korraldajad välja auhindu.
Lisaks koguvad osalejad
läbitud etappidel elamuskilomeetreid. Iga läbitud kilomeeter annab ühe punkti. Enamus
Elamusretkesid jääb 5-15

punkti piiresse, kuid erandkorras ka rohkem. Näiteks
augusti alguses kavas oleval
Lahemaa Maratonil on võimalik teenida koguni 42 punkti.
Osalejaid ootavad auhinnad
teatud arvu läbitud kilomeetrite eest!
Esimesel etapil Keila
Tervisekeskusse tulejaid ootab
50.- kroonise osalustasu eest
pärast etapi läbimist soe supp
Tervisekeskuses ning ka suurepärane võimalus soodushinnaga ujuma minna!
Igal etapil on võimalik osta
ka kepikõnnivarustust ja saada kepikõnni alast nõuannet
spetsialistidelt.
Kogu suve jooksul on kavas
16 etappi üle Eesti. Täpsemat
infot saja kohta saab Eesti
Firmaspordi Liidu kodulehelt
www.firmasport.ee ja Eesti
Kepikõnni Liidu koduleheküljel www.kepikond.ee

foto: erakogu

kutse rahvusvahelisele tantsufestivalile Estonian Open
Championship 2008, mis toi-

mus 13. aprillil Kalevi Spordihallis ning kus saavutati igati
tubli 4. koht.

foto: f irmasport.ee

Mini-Spa

Soolakamber ja selle tervistav mõju
KEILA TERVISEKESKUS

Tänapäevased ravimid võimaldavad efektiivselt ravida enamikke ägedaid kroonilisi haiguseid.
Ometi kaasnevad korduvate ja pikkade ravikuuridega sageli allergilised ja toksilised reaktsioonid. Seepärast on soovitatav alternatiivravi soolakambris . Looduslikult soolakambri ravil
puuduvad kahjulikud kõrvaltoimed ning see stimuleerib organismi immuunsusmehhanisme ja
kaitsevõimet.
Meie soolakambris saab lisaks soola hingamisele lõõgastuda ja rahu nautida ning kuulata mõnusat muusikat. Lapsed saavad aga mängida nagu liivakastis.
Soolakambrisse on oodatud kõik — imikust vanuriteni!

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

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„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
ISIKUNÄITUSED
Kätlin Lumiste, Heiki Lumiste,
Kalju Siitka
19.märts – 30.mai
Harju Elekter, Heltona
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/
“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
KITARRIMUUSIKA KONTSERT
28.aprill kell 14.00 tasuta
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Heiki Mätliku kitarriklassi üliõpilased Wei Liu Bin Hu klaveril
Thea Nestor
Keila muusikakooli saalis
Haapsalu mnt 25
Tel: 6 044 278
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
KLAVERIKONTSERT
14.mai kell 19.00
Esineb Karlsruhe
MA klaveriosakonna üliõpilane
Tiiu Sisask.
Keila muusikakooli saalis
Haapsalu mnt 25
Tel: 6 044 278
POISTEKOORI KONTSERT
22.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

teater
“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
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
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
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
JÜRIPÄEV
21.-23. aprill kell 11.00 ja 14.00
Osavõtt muuseumi piletiga (a
10 krooni) eelregistreerimisega
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel: 678 1668
muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee
LOENG
“Kas on mõtet investeerida
oma noorusaastaid waldorfkooli ja mis saab edasi?”
25.aprill kell 18.00
Räägivad vilistlased Johannese Koolist Rosmal
Keila kuluurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
TÖÖTUBA „EURÜTMIA –
LIIKUMISE KUNST”
Juhendab Katrin Vaik
25.aprill kell 20.00
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
Tel. 51 93 66 73
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

Palju õnne!
Sündinud
21.03.2008 		
26.03.2008 		
17.03.2008		

Adventkoguduse jumalateenistus
19.aprill kell 12.00
Metodistide koguduse
ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Ralph Robert Kilkson
Rimmo Robin Terasväli
Mia Kertu Zujev

Mälestame alati sõbralikku ja

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub

abivalmis naabrit

Elu on küünal, mis särab ja kustub

Vergina
Vuksi

Lahkunud on kallis sõber

Vergina
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

Keila Lehes nr 15(27)
avaldasid omaksed
kaastunnet Vergina
Vuksi surma puhul.
Keila Leht vabandab

Mälestame
Südamlik kaastunne Tiina ja

Endla
Rebast

Südamlik kaastunne
Kulla-Kristina Rebasele

09.05.1928 – 09.04.2008

EMA

Avaldame südamlikku

kaotuse puhul

kaastunne omastele

PKC Eesti AS

Andry Sinijärvele poegadega

ISA, ÄIA ja
VANAISA
kaotuse puhul.
Perekond Helde.

Keila linna
Pensionäride Ühendus

Kallid Tiina, Andry,
Südamlik kaastunne

Kristjan ja Madis.

Tiina Sinijärvele

Sügav kaastunne

ISA

ISA, ÄIA ja
VANAISA

kaotuse puhul
Keila Linnavalitsus

Jumalateenistus
20.aprill kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
19.aprill kell 11.00
Metodistide koguduse
ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
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surma puhul.
Sõbrad sotsiaalkeskusest

Avaldame sügavat kaasatunnet
Tiina Sinijärvele

Noortekeskusest

Voldemar
Vanala
surma puhul.
Sõbrad ja tuttavad
Tuula külast

“Iseolemise tahe 90 a Eesti Vabariiki”

surma puhul.
Kolleegid

äia ja vanaisa

Pensionäride Ühenduse liikmetele toimub
kolmapäeval, 23. aprillil ekskursioon
Tallinna, Maarjamäe lossi näitusele:

ISA
Keila Avatud

Südamlik kaastunne Tiina
Sinijärvele perega kalli isa,

Pilet 10.- krooni + sõiduraha. Registreerida saab
esmaspäeval, 21. aprillil Keila Kultuurikeskuses
kell 12.00-13.00. Rong väljub Keilast kell 10.28.

Kuulutused
Töö
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.

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

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.

kinnisvara
Müüa 5/5 majas 1-toaline

korter Keila kesklinnas. Pind 33
m2. Hind 560 000.-, otse omanikult. Tel: 52 09 140.
Soovin rendile võtta teeninduse ja kaubanduse jaoks
ruume kuni 60 ruutu. Hea
oleks kesklinnas. Kontakttelefon: 53941352
Müüa Keilas Vasara tänaval väga heas korras, kuiv

maa-alune garaaž . Info tel:
53009927
Müüa ridaelamu Keilas, Tervise tänaval. Tule vaata ja küsi
lisainfot.Tel 56805405

muu
Ostan kasutatud väikse
kirjutuslaua. Hind kuni 300
krooni. Tel: 55 58 38 22

teenus
Kaminamees paigaldab
õhkküttekaminaid .Näidised vahur.fotopic .net .Tel
51970570
Arvutiabi ja antennitööd.
SAT-TV Antennikeskus, Jaama
13, Keila. 6781899, 55684433,
55684438.
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Kuulutused
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Selle kupongi ettenäitamisel pakume hindamisteenust 10 % soodsamalt.

Keila tervisekeskuses
tel: 6 737 666
email: krp@keilarattapood.ee

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

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: E – R 12.00-18.00
L
10.00-14.00

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

Kevadeks uued
teksapüksid, kingad,
T-särgid ...

Mustangist

MÜÜGIL KEVAD 2008
PROTTEN täienenud kevad 2008
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid
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

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
25.04 ja 02.05 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050

UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt

-

Trepid
Piirded
Aiad
Väravad
Jäätmemajad

Projekteerimine, valmistamine, müük ja paigaldus vastavalt
Teie soovidele.

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

Andrus Lukas GSM 50 31 987, e-mail: andrus@kohilametall.ee
Mart Kirkmann GSM 50 90 451, e-mail: mart@aakv.ee
WWW.KOHILAMETALL.EE

UDIS GLASKEKILT!
U
M
POM
E
AD
V
E
K

Ainult 21. - 26. aprillil,
6 päeva, on kõik uue
põlvkonna PVC-aknad
tehasehinnaga.
TAVAHIND

M
KA
A

NI
ND

HI

Täpsemad tingimused www.glaskek.ee

A
PA

Tegutse kohe –
teist sellist
võimalust ei
tule niipea!

5-kambriline PVC-aken

Glaskek Keilas: Jaama 6

