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Rõõmu kaubamaja laieneb
Juba sel nädalal alustatakse Rõõmu Kaubamaja
laiendamistöödega.
Juurdeehituse valmimisega saab poest 10 260 m2
suurune kaubanduskeskus, milles on praegusega
võrreldes üle kahe korra
rohkem müügipinda.
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Aprillis Keilas toimunud
Harjumaa klaveriõpilaste
konkursil saavutasid Keila
noored pianistid häid tulemusi igas vanuseklassis.
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oluline

Nädal Lõppes, teine algas

Suur väljakutse Õpiraskuste peamine põhjus on
Ühe linna keskset haljasala – keskparki – ei ehitata ümber mitte iga päev. Pigem juhtub see kord
sajandis.
Täna tähistab keskpark küll Keila keskkohta, kuid
tegemist ei ole kaugeltki paigaga, kuhu linnakodanikud vabadel hetkedel aega veetma koguneksid.
Kahjuks pakub park täna varju eeskätt kaaskodanike silme alt eemale hoida soovivatele inimestele.
Mis on sügavalt kurb ja lausa ilusa roheala raiskamine.
Sel põhjusel ongi pargi korrastamise ettevalmistustöö eriti oluline. Kuidas teha nii, et kõik inimesed
pargis meelsasti aega veedaksid? Kuidas samal ajal
säilitada paiga väärikust ning pidada
meeles pargi pikka ajalugu kalmistuna?
Need küsimused teevadki pargi
rekonstrueerimisest sedavõrd
suure väljakutse. Tuleb leida
see õige viis ühendada ajalugu,
mälestused, rahu ning tulevik ja
elu loomulik kulg – lapsesõbralik
puhkeala.
Kasutades pargi ideekavandi
autori Kersti Lootuse sõnu: „Igal
asjal peab olema lugu. Kui lugu
kannab, võetakse see asi omaks.“
Keila keskpargil on kahtlemata
oma lugu, tuleb see üles leida
ning kandma panna.”
doris matteus
doris@keila.ee

sagedane tundidest puudumine
marika ivandi
keila gümnaasiumi direkori
kohusetäitja

Õpetajad ütlevad ikka, et
kui õpilane osaleb õppetöös,
siis ta omandab vajalikud teadmised ja oskused vähemalt
hindele „3”. Kõige raskem on
nende õpilastega, kes puuduvad pidevalt. Õpitulemuste
omandamise seisukohalt ei ole
suurt vahet, kas õpilane on
haige või lihtsalt ei tule kooli.
Lapsevanema jaoks on aga
väga oluline, kas abi tuleks otsida arsti, psühholoogi või kellegi kolmanda käest.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §17 lõige 6 ütleb järgmist: vanemad on kohustatud
looma lapsele kodus soodsad
tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
Sama seaduse § 30 lõige 1
toob välja, et õpilane on kohustatud osalema õppetöös
vastavalt konkreetse õpilase
jaoks kooli poolt ettenähtud
tunniplaanile ja õppekorraldusele.
Keila Gümnaasiumi kodukorras selgitatakse, et lapsevanem teavitab klassijuhatajat
kohe, kui õpilane peab olema
õppetööst eemal. Puudumine
loetakse põhjendatuks teatamise päevast alates. Ette teatamata puudumine on vabandatav
ainult
erakorralistel

juhtudel. Puudumise kohta
esitab õpilane klassijuhatajale
lapsevanema kirjaliku avalduse hiljemalt kooli tulemise
päeval.
Seega peab iga õpilane osalema igas tunnis, mis on tunniplaanis kirjas. See kehtib ka
10.-12. klassi õpilaste kohta.

Sellest õppeaastast saavad 12.
klasside õpilased esmakordselt
lõputunnistusele kolme õppeaasta kursusehinnete põhjal
moodustuva kooliastmehinde.
Selline hindamine on uus kõikide Eesti koolide jaoks. Tihedad arutelud gümnaasiumiastme hindamise teemadel käivad

ja oodata on täpsustusi hindamise korralduses.
Tööandja ei vaja töötajat,
kes ei tule tööle või läheb poole tööpäeva pealt lihtsalt minema. Õpilaste töö on õppimine.
Keila Gümnaasiumi lipulgi seisab tekst ”Õpime elule”.

Nädal piltides

Jazzkaare raames esinesid Keilas Tõnu Naissoo Quartet &
Anna Põldvee

Tutipidu Keila Gümnaasiumis

Keila nädalaleht

Foto: 2x märt lillesiim, erakogu

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila Gümnaasiumis esines konverentsipäeval ettekandega
Ene Ergma
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Rõõmu kaubamaja kasvab
kaks korda suuremaks
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila Tarbijate Ühistu sõlmis ehituslepingu FUND Ehitus OÜ-ga, kes alustab juba sel
nädalal Rõõmu Kaubamaja
laiendamistöid. Juurdeehituse
valmimisega saab Rõõmu Kaubamajast 10 260 m2 suurune
kaubanduskeskus, milles on
praegusega võrreldes üle kahe
korra rohkem müügipinda.
Täiesti uue lahenduse saab
toidukaupade osakond, mis
suureneb praegusega võrreldes üle kahe korra. Müügipinda tuleb oluliselt juurde ka
tööstuskaupade osakonda.
Juurdeehitusega saab Rõõmu Kaubamaja kaks sissepääsu - praeguse sissepääsu kõrval kujuneb peasissekäiguks
uus, suure külgparkla poolne
pääsla. Viimase kõrval leiavad
koha nii internetikohvik kui ka
delikatessmaiustuste müügikoht.
Projekt näeb ette ka autode
parkimisala laiendamise 320
autokohani ehk üle kahe korra
ning muudab parklas liiklemise lihtsamaks ja turvalisemaks,
mõeldes ka jalakäijatele.

Keila Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Olev Mälli sõnul
on juurdeehituse plaani peetud juba 2005. aastast, kuid
tehnilistel põhjustel jõuti kava
elluviimiseni alles nüüd.
Juurdeehituse valmimise järel on kavas laiendada ka pakutavat sortimenti. Olev Mäll:
„Rõõmu Kaubamaja laienemise järel kujundame toidukaupade osakonna senisest paremini
perede
vajadusi
arvestavaks. Suurem toidukaupade müügipind lubab meil
teoks teha ka ammuse soovi
kohandada kaubavalik paremini vastavaks tervislikust toitumisest lugu pidavate inimeste
vajadustele. Kvaliteetse liha,
kulinaaria, värske kauba, tervisetoidu osa kasvab oluliselt.“
Tööstuskaupade osas lubas
Olev Mäll, et Rõõmu Kaubamaja kaubavalikusse lisandub
senisest suuremas valikus kodumajapidamise, parfümeeria-, ilu-, ihuhoolduse, spordi-,
sisustus- aia- ja tehnikakaupu,
samuti leiavad juurdeehituse
valmimise järgselt Rõõmu
Kaubamajas koha enamnõutud
lisateenuste pakkujad.

Rõõmu Kaubamaja uus ilme
Laiendamis- ja rekonstrueerimistööd toimuvad kolmes
etapis. Esimesena valmib uus
tööstuskaupade
müügisaal,
seejärel 1700 ruutmeetrit suur
toidukaupade osakond. Kolmandas etapis valmivad uus

foto: keila tarbijate ühistu

külgsissepääs koos internetikohvikuga ning viimane osa
tööstuskaupade osakonnast.
Tööde valmimise tähtaeg on
2009. aasta veebruari lõpp.
Rõõmu Kaubamaja on kogu
rekonstrueerimise aja täies

mahus avatud. Olev Mäll: „Vabandame juba ette kõigi võimalike ebamugavuste pärast,
mis ehitamine endaga kaasa
toob, kuid katsume teie kaubamaja külastusprotsessi võimalikult vähe häirida.“

Harjumaa klaveriõpilaste konkurss 11.-12. aprill Keilas
KEILA MUUSIKAKOOL

On väga tänuväärne, et selline tore üritus toimub juba
aastaid ja on leidnud nii laia
kõlapinda. Konkurss on heaks
alternatiiviks
vabariiklikule
muusikakoolide õpilaste konkursile, kuhu väiksemate koolide noortel pianistidel on sageli väga raske pääseda, kuna
eelnevalt tuleb läbida pikk ja
katsumusterohke teekond –
läbi regiooni- ja lindivooru
lõppvõistlusele.
Seekordsel
konkursil valitses sõbralik, kodune ja pingevaba esitusõhkkond. Väga meeldivalt üllatas
õpilaste hea ja üsna ühtlane
mängutase. Peale tulemuste
väljakuulutamist selgus, et

tunnustust pälvisid kõigi osavõtvate koolide noored muusikud. Ka õpetajad on teinud
väga head tööd, pedagoogilisi
möödalaskmisi oli väga vähe.
Kavanõuded olid õpilastele
igati jõukohased. Väga meeldis
huvitav temaatika, mis ilmselt
sundis küll õpetajaid repertuaari otsimisel rohkem vaeva
nägema, kuid kindlasti andis
konkurss paljudele lisa uute,
toredate palade näol. Enamus
õpilasi tundis oma mängust
esinemis- ja musitseerimisrõõmu, mõned mängijad panid
end kuulama aga juba päris
küpsete muusikaliste isiksustena. Oli hetki, mil žürii unustas ennast kuulama ja muusikat nautima, hilisema arutelu

käigus oli kohati päris raske
esinejaid pingeritta seada. Peaaegu igal osavõtjal õnnestus
vähemalt üks pala väga hästi,
seetõttu oli ka auhinnatuid
rohkem, kuna eesmärk oligi
tunnustada võimalikult paljusid mängijaid.
Järgnevalt mõned tähelepanekud žürii poolt, mida edaspidi võiks ehk arvesse võtta:
•
kavad tuleks väga
hästi läbi mõelda, et need oleksid õpilastele jõukohased ega
jääks üheplaaniliseks
•
tähelepanu
peaks
pöörama kõlakultuurile, kõla
tekitamisele- eriti I-II klassis
esines klaveri „löömist“
•
süvendatult
tuleks
tegeleda pedaaliga - seda ei

osata kuulata; esines ka ebaotstarbekat pedalisatsiooni
Konkursi žüriisse kuulusid
Eero Läte, Heli Taar ja Jüri
Tamverk.
Kindlasti oli see konkurss
õpilastele heaks stiimuliks ja
andis neile juurde tubli annuse
esinemisjulgust ning väärtuslikke kogemusi. Noored pianistid õppisid end uues olukorras
tundma
ja
said
võimaluse kuulata oma eakaaslaste mängu. Ka õpetajatele on
sellised kokkutulemised suurepäraseks enesetäiendamise
võimaluseks, siit sai kindlasti
uusi repertuaarileide, häid
mõtteid ja positiivse emotsionaalse laengu oma töö jätkamiseks. Palju jõudu edaspidi-

seks!
Meie erilised tänusõnad
kuuluvad konkursi korraldajatele -Keila muusikakooli perele
ja direktor Andres Teppole ladusa töökorralduse ja tähelepaneliku ning hooliva suhtumise eest, mis tegi žürii töö
väga meeldivaks. Loodame, et
see väga vajalik üritus jätkub
ka edaspidi, soovime edu ja toredaid muusikaelamusi!
Keila noored pianistid võitsid palju auhindu igas vanuseklassis. Esikoha saavutasid
Triin Kurm õpetaja Ada Kiisk’i
juhendamisel, Eva Teppo õpilased Roland Teeäär ja Anneli
Lebert ja Merilin Laes, kelle
õpetajaks on Pille Parm.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

91.50

11.01- 13.01

Lühidalt
Keila Juubelikontsert
Mihkli kirikus
Neljapäeval, 1. mail kell 16.00
toimub Keila Mihkli kirikus
traditsiooniline kontsert, millega tähistatakse Keila 70. juubelit. Nimelt sai Keilast linn
1938. aasta 1. mail.
Selleaastane kontsert on varasemast suurejoonelisem - esinevad segakoor “Keila”, Keila
Muusikakooli lastekoor, Keila Gümnaasiumi noortekoor,
Keila Algkooli lastekoor, Keila
Poistekoor, Keila kiriku koor,
Keila Linnaorkester ning üleeestilise Noorte Sümfooniaorkestri kammerkoosseis.
Dirigent on Jüri-Ruut Kangur,
solistid Marika Pabbo ja Siiri
Sisask.
Kontsert on kõikidele tasuta!

Teeme ära 2008 –
registreerimine lõpeb
27. aprillil

uudis

kadri leping

3

Eestimaa laantesse, teepervedele ja asulatesse on laiali
puistatud rohkem kui 10 000
koledat prügihunnikut. Tule
kaasa ja teeme need rajad
üheskoos 3. mail puhtaks, et
meil kõigil oleks jälle ruumi
joosta ja õhku, mida hingata!
Registreerimine lõpeb juba
27. aprillil!
Kuidas registreeruda:
Haara kaasa oma sõbrad, tuttavad, töökaaslased ja
pere ning moodustage oma
3-15-liikmeline koristustiim.
Leppige
omavahel
kokku tiimiliider ja tema asendaja, kes on kontaktisikuteks
Teeme Ära korraldustoimkonna ja oma tiimiliikmete vahel,
ning omab toimivat mobiilinumbrit ja e-maili aadressi.
Tiimiliider saab seejärel tulla meie kodulehele
www.teeme2008.ee ning kõik
asjaosalised 3. mai koristuspäevale ära registreerida.
Edasised detailsemad juhised koristuspäeval toimuva
kohta saabuvad tiimiliidri meiliaadressile enne 3. maid.

4
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus algatas detailplaneeringu Metsa
tn 6 kinnistule väikeelamu
rajamiseks maakasutus- ja
ehitustingimuste määramiseks ning kinnitas selleks
lähteülesande.
Metsa tn 6 kinnistul asus
2007. aastal 2-korruseline 5
korteriga elamu. Kinnistu
omanik, osaühing BRT Invest, otsustas elamu rekonstrueerida, kuid projekteerimisel
selgus,
et
otstarbekam on vana hoone
lammutada ja ehitada selle
asemele uus.
Planeeritav ala asub Keila põhjaosa aedlinnakus.
Ala hõlmab Metsa tn 6 kinnistut ja piirnevate tänavate
(Metsa ja Niine) lõike. Planeeringuala suurus on ca
2000 m².
Üldplaneeringu kohaselt
kehtib Metsa tn 6 kinnistul
ja ümbritsevas piirkonnas
väikeelamumaa juhtfunktsioon. Keila linna ehitusmäärusest tuleneb üldine
põhimõte, et antud piirkonnas võib krundil olla üks
üksikelamu ja kaks abihoonet. Kõnealuses piirkonnas
on aga ajalooliselt ehitatud

mitmeid 2-korruselisi korter- ja ridaelamuid. Metsa
tn 6 kinnistu omanik soovib
ehitada 2-korruselist 5 korteriga elamut, mis sarnaneb
kinnistul seni olnud hoonemahu ja asustustihedusega.
Tulles vastu kohalike elanike nõudmisele, muutis
Keila Linnavalitsus oma 22.
novembri 2007.a korraldust
nr 424 „Keila linn, Jõe tn
57b kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande
kinnitamine”. Uue algatuse
kohaselt hõlmab planeeringuala Jõe tn 57B ja Jõe tn
57C kinnistut, nendega
piirnevat Jõe tänava lõiku,
Kaare tänavat ning magistraaltee koridori ajutiselt rajatavat Kaare tn pikendust.
Planeeringuala suurus on ca
5,4 ha. Planeeringu koostamisel tuleb lahendada veotranspordi juurdepääs Jõe tn
57b kinnistule lõuna poolt,
Linnamäe tee 6a kinnistule
planeeritava veotänava kaudu, millega ühendatakse
Kaare tänav kuni magistraaltee väljaehitamiseni.
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Kodud kauniks!
21. aprillist kuni 15.maini
toimub selleaastane konkurss
„Kodud kauniks“. Tulemused
tuleb komisjonil esitada 15.
maiks, auhinnad antakse võitjatele üle Keila Päeval 31. mail.
Konkursi auhinnafond on 25
000 krooni.
Konkurssi viib läbi konkursikomisjon, mida juhib abilinnapea Enno Fels. Linnavalitsusest
kuuluvad
komisjoni
ehitusnõunik Imbi Grünberg,
linnaaednik Inge Angerjas,
keskkonnanõunik Anu Rei ja
pressiesindaja Valdur Vacht,
väljastpoolt linnavalitsus Maret Väli, Margus Välja, Ülle
Lindus, Algis Viin, Tiiu Eller
ning Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi esindaja.
Kodukaunistamise ülevaa-

tusega on haaratud kõik elamud, asutused, ettevõtted,
ühistud. Komisjon selgitab
igas grupis välja 3 parimat,
kellest enim punkte kogunut
auhinnatakse. Komisjoni esimehel on õigus valida linna
parimate koduaedade seast
kandidaadid Harju maakonna
konkursile, kus valitakse kauneimad kodud esitamiseks
üle-Eestilisele võistlusele.
Keila Linnavalitsus ootab
ettepanekuid ja vihjeid Keila
kaunite eramute, kortermajade
ja ettevõtete kohta. Kui teate
mõnda kaunist elamist, mis
vääriks tunnustamist ja ära
märkimist, teavitage sellest
linnavalitsust telefonil 678
0302 või e-kirjaga klv@keila.
ee.

teade

Enampakkumine
Keila Linnavalitsus annab üürile Keskväljak 11 esimesel
korrusel asuva mitteeluruumi üldpinnaga 51,1 m² avalikul
kirjalikul enampakkumisel tähtajaga viis (5) aastat.
Üüri alghind 118 krooni/m2. Üür sisaldab kõiki kommunaalmakseid.
Pakkumised esitada märgusõna “enampakkumine” kandvas kinnises ümbrikus hiljemalt 06. mail 2008 kell 11.00
OÜ-le Varahooldus, Keskväljak 15, Keila.
Tagastamatu osavõtutasu on 60 krooni ja tagatisraha 600
krooni krooni, mis tasutakse Keila Linnavalitsuse arvelduskontole 221011747720 Hansapank kood 767 hiljemalt
05. maiks 2008 märgusõna all “enampakkumine “.
Pakkumised, mis on laekunud hiljemalt 06. mail 2008 kell
11.00, avatakse 06. mail 2008. a. kell 11.15 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, Keskväljak 11, Keila.
Enampakkumise objektiga tutvumiseks registreeruda
eelnevalt OÜ-s Varahooldus (Keskväljak 15, tel 678 0208).
OÜ Varahooldusest saab ka asjakohast lisainformatsiooni.

Keila Linnavolikogu 42. istung
toimub teisipäeval, 29. aprillil
2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna eelarvest
noorte sporditegevuse toetamise korra muutmine
3. Keila Muusikakooli põhimäärus
4. Keila linnavara eeskirja
muutmine
5. Korteriomandite võõrandamine avalikul suulisel
enampakkumisel (Kruusa
tn 11A-3, Põhja tn 10a-28)
6. Eluruumide sotsiaalkorteriteks tunnistamine (Põllu

tn 1a-224, Põllu tn 1a-503,
Põllu tn 1a-515, Põllu tn
1a-516)
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Paldiski mnt
28F)
8. Detailplaneeringu kehtestamine kinnistu ehitusõiguse määramiseks (Põhja
tn 12b)
9. Teenetemärgi saajate
otsustamine
10.Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised
Politsei

110

07. aprillil murti aknatrellide lõhkumise teel sisse Tallinna
mnt 14 kauplusesse, varastati
arvuti kuvar ning sahtlist 500
krooni sularaha.
08. aprillil varastati Aia tänaval eramaja abihoonest kuldset värvi lastejalgratas Merida,
punast värvi muruniiduk 48
PMB seeria nr.11A-V44J600 ja
15” suverehvid.
08. aprillil esitati Keskväljak 8a juures liiklusjärelevalvet
teostavale politseiametnikule
teadvalt võltsitud juhiluba, esi-

taja suhtes alustati kriminaalmenetlus.
10. aprillil üritas Keskväljak
3 SEB pangas isik teise inimese
nimele välja antud ID-kaardiga
arvelt raha välja võtta. Isik peeti kinni ja tema suhtes alustati
kriminaalmenetlus.
15. aprilli öö jooksul varastati Allika tn korterelamu lukustatud trepikojast punast värvi
naistejalgratas ELDORADO.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 43 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.
g4s

1911

15. aprillil kell 02.15
- KEVA tankla juures juhtis sõidukit alkoholijoobes naiskodanik, üle antud politseile.
19. aprillil kell 13.00
Raudteejaama juures lärmasid
ja tarvitasid avalikus kohas alkoholi 3liikmeline noorte seltskond, üle antud politseile.

20. aprillil kell 07.20
Allika 6 maja ees olevad prügikonteinerid ajavad üle
20. aprillil kell 08.00 Pae tn 4 juures prügikonteinerid kummuli.
19. aprillil kell 14.05
- Miki lasteaial saaliaken lõhutud.
20. aprillil kell 02.45
Keila Gümnaasiumi välisuksel 7
klaasi puruks löödud.
20. aprillil kell 09.10
Ülesõidu 13 lõhutud 21 puidust
aialippi.
20. aprillil kell 19.00
Keila Gümnaasiumi välisuksel
lõhutud veel 2 klaasi, kokku 9

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Новости городского правительства
•
Городское правительство начало детальное планирование
участка по адресу ул.
Метса, 6 для последующего
строительства
частного жилого дома.
В ходе планирования
будут определены условия землепользования
и обозначены условия
строительства. Ранее на
участке
находился
двухэтажный
жилой
дом на 5 квартир.
•
Согласно пожеланиям жителей внесены изменения в распоряжение
№
424,
определяющие условия
детального планирования участка по адресу
ул. Йыэ, 57Б и его
окрестностей. (стр. 4)
Конкурс «Красивый дом»
Городское
правительство объявило конкурс «Красивый дом» и
утвердило условия конкурса с призовым фондом 25 000 крон. Конкурс будет проводиться
с 21 апреля по 15 мая.
Комиссия представит
итоги конкурса к 15
маю. А награждение
победителей состоится
31 мая на Дне города.
Для проведения конкурса мэрия утвердила
состав комиссии, председателем которой назначен вице-мэр Энно
Фельс. В составе комиссии также советник по
вопросам
строительства И.Грюнберг, городской садовник И.
Ангерьяс, советник по
вопросам охраны окружающей среды А.Рей и
пресс-секретарь мэрии
В.Вахт, а также представители городского
собрания. В конкурсе
могут принимать участие частные жилые
дома,
многоквартирные дома (жилтоварищества), а также фирмы и предприятия. В
каждой группе будут
определены три лучших участника, из которых выберут победителей. (стр. 4)
Сделаем Эстонию
чище!
В лесах, на обочинах
дорог, в городах и поселках – всего в нашей
стране насчитывается
порядка 10 000 зафиксированных самопроизвольных свалок. 3

мая по всей стране
пройдет акция, в ходе
которой добровольцы
будут заниматься уборкой этого мусора. Регистрация на участие в
субботнике заканчивается 27 апреля. Как зарегистрировать
свое
участие? Для этого надо
собрать команду из 3-15
человек, выбрать лидера, который и зарегистрирует всех членов
своей команды по адресу www.teeme2008.ee.
(стр. 3)
Рыыму каубамая
увеличивает вдвое
свои торговые площади
Кейлаское общество
потребителей заключило строительный договор с фирмой FUND
Ehitus OÜ, которая уже
на этой неделе начинает работы по расширению торговой площади
магазина. В результате
перестройки
общая
площадь торгового центра увеличится вдвое.
По-другому будет выглядеть
продовольственный отдел, площадь
которого
значительно увеличится. После завершения
перестройки в магазине будет два входа, центральный и второстепенный,
появится
Интернет-кафе и магазинчик деликатесов, а
также существенно увеличится парковка для
автомобилей. (стр. 3)
К юбилею города цирк из Германии
3 мая в 9 часов вечера в Кейласком Оздоровительном центре выступит «Новый цирк»:
в зале будет играть оркестр и петь солисты, а
под потолком будут выступать члены труппы
воздушных акробатов
под руководством Себастиано Тома. Воедино
будут соединены такие
разные жанры как цирковое представление,
новейшая хореография
и музыка. Новый жанр
уже пользуется изрядным интересом со стороны публики в Европе,
а выступающий 3 мая в
Кейла С.Тома является
одним из основателей
жанра. (стр. 6)
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inimene

Õige haljastus tekitab oma linna tunde
Keila linnas töötab alates 22.jaanuarist
linnaaednikuna Inge Angerjas. Tema eestvedamisel istutati eelmisel nädadal heakorrakuu avaüritusena Pae tänavale 50
kirsipuud. Uurisime aednikult, millisena
ta Keila linna näeb ja milliseid muutusi ta
linna haljastuses läbi viia kavatseb.
kadi kroon
kroon@keila.ee

Te olete Keilas uus inimene. Millise mulje Keila Teile
esmanägemisel jättis?
Esimesena märkasin, et linn
oli suhteliselt puhas, ei olnud
prügi ja räämas kohti. Keskväljak jättis väga hea mulje. Aga
negatiivse poole pealt hakkasid silma kaootiliselt lõigatud
puud. See aga pole vaid Keila
probleem.
Esmakordselt tulin Keilasse
jaanuarikuus, siis lilli ja haljastust vaadata ei olnud. Meeles
oli mul aga pilt suveõhtust, kui
olin Keilast läbisõidul. Siis jättis Keila väikse idüllilise linna
ja igati positiivse mulje.
Keilale on iseloomilik looduslike rohealade paljulisus,
mille tingib jõgi ja jõeäärsed
haljasalad. Keilat minu silmis
iseloomustabki looduslike alade rohkus ja kultuurhaljastuse
vähesus.
Mida arvate Keila parkidest?
Keilas on kaks tugevat parki. Üks on Keila keskpark, mis
läheb loodetavasti peagi rekonstrueerimisele. Teine on
Keila jõe park, mis on ainus
riikliku looduskaitse all olev
objekt Keila linnas ja väga tugeva ajalooga mõisapark. Kah-

juks on see praegu eraomanduses, mis seab pargile
piirangud. Jõe park on üks
väärtuslikumaid
maastikke
Keilas ning mina pean seda
Keila linna pärliks. Pargis on
väga palju iidseid puid, mis on
eestlasele alati südamelähedased. Ja muidugi pargimaastikud, mis on küll võsastunud,
kuid siiski säilitanud selle käekirja ,mis seal kunagi on olnud.
Lihtsate vahenditega on võimalik sellest tegelikult väga
kena park kujundada.
Mis on esmajärjekorras
kavas?
Kõige esimene praktiline
töö oli tegeleda keskväljakuga.
Nüüdseks on puud saanud
vormilõikuse ja suvel saab juba
tulemust näha. Puud peaks
olema elav müür tänava ääres.
Ühe aastaga pilt ei muutu,
kuid igal aastal regulaarselt
kujundades peaks kolme aasta
pärast olema juba väga hea tulemus näha.
Järgmisena proovime tugevdada Keila rohelist tsooni, mis
algab kirikuaiaga, jätkub keskväljakul, läheb üle keskpargiks
ja männikuks. Kui keskpark
saab uue lahenduse ,siis tegelikult hakkab linna ilme juba
muutuma. Aga ega vaid kesklinn pole linn. Unustada ei
tohi uusi elamurajoone ja ää-

Mainisite negatiivse poole pealt kaootiliselt pügatud
puid. Mis probleem nendega
on?
Lõikust teostavad tihti mitteteadlikud inimesed ja seda
tehakse ebaregulaarselt. Lõpuks muutuvad puuvõrad selliseks, et ei ole võimalik aru
saada, mis liigiga on tegemist.
Lisaks riivab see esteetiliselt
silma.
Kui vormilõikust teha liiga
tugevalt ja üle lõigata, puud
köndistades, ei ole tegemist
enam vormilõikusega. Olen
toonud võigast näidet, et see
on sama hea kui inimesel on
käed - jalad maha raiutud.
Köndistatud puid on praegugi Keilas palju näha ja mõnel
pool on seda linnakodanikud
ise majade juures teinud. Lin-

Lühidalt
„Noorsootöö läbi
noorte silmade“

relinna, ka nende piirkondadega peab tugevalt tegelema, et
haljastuse pool nõrgaks ei
jääks.
Esimesed puud on juba istutatud. Kas on plaanis veel
taolisi aktsioone?
Jah, puude istutamist püüame jätkata. Oleme võtnud
ülesandeks, et kui võtame puu
maha, siis asemele istutame
uued sobivamad liigid. Keilas
on palju vanu pärnasid, mis on
haigestunud ja muutunud eluohtlikuks. See on paratamatus,
et need tuleb likvideerida. Aga
asemele saab istutada sobivamad liigid, mis mõne aastaga
ilmestavad tänavat oluliselt.
Haljastus linnas näitab suhtumist oma linna, mis meile
meeldib ja mida me tahame
siin näha. Õige haljastus tekitab oma linna tunde.
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Inge Angerjas
napuud, mida on niigi vähe,
peaksid olema ilusti lõigatud
või lastud võral vabalt kasvada.
Inimesed võiks mõelda enne
sellise töö ette võtmist .
Millised paigad vajavad
kõige rohkem tööd?
Ei tookski ühtegi piirkonda
eraldi välja. Pigem tahaks
näha, et planeeringutega ja
uute projektidega oleks lahendatud ka haljastus. Seda nii
tööstusalade
planeerimisel,
ettevõtete rajamisel, kaupluste ehitamisel kui koduaia tasandil. Tahaks, et suhtumine
haljastusse ja oma lähiümbrusesse hakkaks muutuma, et ei
oleks vaid üks puu ja muru.

foto: valdur vacht

Pildi mitmekesisemaks muutmisel ongi vaja palju teha. Veel
tuleks rohkem tähelepanu
pöörata puudele ja lilledele.
Konteinerhaljastust, mida on
Keilas vähe, võiks rohkem olla,
sest see annab võimaluse mängida vormide ja värvidega.
Kas ka linnakodanikud
võivad haljastusküsimustega Teie poole pöörduda?
Muidugi võivad. Paljud linnaelanikud ongi seda võimalust juba kasutanud. Ma olen
alati nõus abistama ja soovitusi andma. Heaks nõuks linnakodanikule – mõtle, ole julge ja
küsi.

17. aprillil toimus Saue
linnas piirkondlik noortekonverents „Noorsootöö läbi
noorte silmade“. Noortekonverentsi kutsusid ellu Saue
linna, Saku valla, Keila linna,
Kiisa alevi, Kernu valla, Kose
valla, Jüri alevi, Lagedi ning
Riisipere avatud noortekeskused eesmärgiga propageerida
ühiselt toimivat noorsootööd
Harjumaal. Kaasatud on
seitse kohalikku omavalitsust
ning üheksa noortekeskust.
Põhirõhk asetatakse küsimusele – „Noorsootöö – miks ja
kuidas?“.
Konverentsil allkirjastasid
omavalitsuste juhid Noorsootöö Memorandumi, lubades
ühendada jõud noorsootöö
jätkusuutlikkuse tagamiseks,
noorsootöö mitmekesistamiseks, teenust kättesaadavuse
ja kvaliteedi parandamiseks.
“Soovime, et noored, omavalitsuste tippjuhid ja noorsooga tegelejad saaksid kokku,
kuulaksid üksteist ära ning
seeläbi mõistaksid ühtemoodi
ja samadel alustel noortega
tegelemise vajalikkust, võimalusi ja näeksid perspektiive,“
sõnastab konverentsi eesmärgi laiemalt Saue Avatud
Noortekeskuse juhataja Erna
Gerndorf.

Volbriööl on
alkoholimüük
Harjumaal keelatud
Harju maavanema korraldusega on peatatud alkohoolsete jookidega kauplemine
maakonnas alates 30. aprilli
kella 14.00-st kuni 1. mai
hommikuni kella 10.00-ni.

uudis

Milline võiks olla Keila keskpark?
doris matteus
doris@keila.ee

Käimas on ajalooline protsess – Keila kesklinna pargi rekonstrueerimise kavandamine.
OÜ Lootusprojekti juht Kersti
Lootus ja projekteerija HäliAnn Tooms on nii linnavalitsuse ametnikele kui volikogu
kultuurikomisjonile tutvustanud pargi uue kujunduse esialgset ideekavandit. Kuna tegemist on linna südamega,
millel lisaks ka pikk ajalugu,
siis tutvustame esialgseid ideid
ka linnakodanikele – oodatud
on kõik asjalikud ettepanekud
ja mõtted.
Esialgne ideekavand lähtub
suuresti pargi ajaloost – tegemist on endise kalmistuga,
kuhu on maetud paljude keilakate lähedasi. See asjaolu teeb
pargi tulevased kasutusvõima-

lused ühelt poolt piiratumaks,
kuid võimaldab samas anda
pargile sügavama tähenduse.
Kersti Lootus: „Igal asjal peab
olema lugu. Kui lugu kannab,
võetakse see asi omaks.“
Pargiala on eskiisil jaotatud
kolmeks peamiseks osaks.
Olulisim pargile lähenemise suund on linna keskväljakult. Kuna traditsiooniliselt on
pargi keskväljakuga piirnevat
osa kasutatud näiteks linna
sünnipäeva ajal, siis on kavas
säilitada võimalus seada puude alla üles telgid jms.
Keskväljaku poolse pargiosa
peamiseks tõmbepunktiks pakuvad projekteerijad aga päikesekella
koos
veesilmaga:„Päike on terviku
ja spirituaalse vaimsuse sümbol, vesi - elu allikas. Päikesekell tuletab meelde loodusjõu
tugevust ja toob inimeses esile

Keila keskpark
filosoofilise poole – tekitab küsimusi.“
Teine tähtsam suund parki
sisenemiseks on raudteejaama

foto: märt lillesiim

poolt. Seda piirkonda kujutab
Kersti Lootus ette rahuliku romantilise nurgakesena.
Kolmas sissekäik – veetorni

poolt - esindab idee kohaselt
teaduslikku, harivat lähenemist. Ühe suure osa sellest lähenemisest moodustab veetorn ise, millel võiks esialgse
kavandi loojate arvates olla tulevikus hariv, pedagoogiline
funktsioon. Lõplikku ideed
veetorni tulevase kasutusviisi
kohta veel ei ole, kuid mõtteid
on mitmeid - näitusepind, tähetorn, vaateplatvorm, infopunkt, kontserdipaik.
Veetorni lähedal pargiteede
ristmikul näevad projekteerijad sillutiskividest laotud labürinti. „Juba sajandeid on inimesed
kõndinud
mööda
mustreid, et ennast rahustada.
Labürinti võib vaadelda kui
teekonda põrgust maisesse
maailma.“
Oodatud on ka kõik linnaelanike huvitavad mõtted ning
ideed.

Alkohoolseid jooke (õlut
etanoolisisaldusega üle 0,5
mahuprotsendi ja muud
joomiseks mõeldud vedelikku
etanoolisisaldusega üle 1,2
mahuprotsendi) ei tohi müüa
Harju maakonnas asuvad
kauplused, rändkauplused ja
välikohvikud. Alkoholimüük
on keelatud ka volbriööl maakonnas toimuvatel avalikel
üritustel.
Korralduse eesmärk on
vähendada volbriööl alkohoolsete jookide rohke tarbimisega
kaasneda võivate õigusrikkumiste arvu Harju maakonnas.
Ettepaneku alkoholimüügi
peatamise korralduse väljaandmiseks tegi maavanemale
Põhja Politseiprefektuur.
Harju Maavalitsus
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Itaallane Saksamaalt toob Keila
juubelile tsirkuse kehakasutuse
keila linnavalitsus
klv@keila.ee

Sarja „Diplomaatilised noodid“ raames mängivad 3. mai
õhtul kell 9 Keila Tervisekeskuses orkester ja solistid, lae
all aga lendavad Sebastiano
Toma juhitud trupi liikmed.
Korraga uus, tõsine, pilkupüüdev ja jahmatamapanev – see
on tsirkuse kehakasutuse ja
modernkoreograafia ühendus.
Uus Tsirkus on žanr,
milles liituvad väärtmuusika,
teater ja tsirkuse vahendid
– õhuakrobaatika, žongleerimine. Itaallane Saksamaalt,
Sebastiano Toma, on selle
alusepanijaid. Toma sai
Euroopas laiemalt tuntuks
oma lavastusega „The Tiger
Lillies“, sel aastal lavastus tal
Berliinis suure menuga “The
Time Between”, mis käsitleb aja filosoofilist mõõdet.
Tsirkuseartistid on Eesti
noored Tsirkusekoolist ning
Oma Tsirkusest. Kaasa teevad
mõned Vaherite tsirkusepere
liikmed ja ka Vello Vaher ise.
Pealkiri “Schönberg ja
tsirkus” näitab, et õhtul on
kaks peategelast: muusika ja
tsirkus. Kõigepealt esitab Tallinna Kammerorkestri sekstett
20. sajandi Austria helilooja
Arnold Schönbergi teose

“Selginenud öö”. Sebastiano
Toma selgitab: “Kuus noort
naist viibivad metsas tulvil
unistusi ja mälestusi. Neiud
vestlevad omavahel, tehes
seda sõnatult – vaid liigutuste
abil. Schönbergi “Selginenud
öö” jälgedel kohtuvad nad
üksteise ja iseendaga, pannes
seejuures kokku muljetavaldava emotsioonide mosaiigi.”
Teine teos on Bartoki kontsert löökpillidele, tšelestale ja
keelpillidele. Laval on terve
orkester, löök-ja klahvpillisolistid. Ungari helilooja Bartoki

helikeel on rahvuslik, rütmiergas, kohati brutaalnegi. Lavastaja leiab, et Bartoki rahutukstegev muusika tekitab sobiva
meeolu tantsu, tsirkuse ja
teatri meelierutava kohtumise
jaoks, luues impulsiivse, ent
samas graatsilise ja veetleva,
mõistatusi tulvil maailma.
Üritus saab teoks Saksa kultuurikevade raames,
Tallinna Filharmoonia, Saksa
Kultuuriinstituut/Goethe
Instituudi, Keila Linnavalitsuse ning Keila Kultuurikeskuse
koostöös.

vaba aeg

Arheoloogiakonverents
Harjumaa muuseumis
keila leht
leht@keila.ee

Harjumaa Muuseumis leiab
neljapäeval, 8.mail aset Keila
XXII muinsuskaitsepäeva arheoloogiakonverents.
Konverentsil ettekannetes
tuleb juttu arheoloogiapärandi kaitsest Eestis, Jägala linnamäest ja selle põhjajalamile

jäävast asulakohast, Tõdva
hilisviikingiaegsest metallurgiakompleksist ja Keila jõesaarest.
Peale lõunat toimub väljasõit Jägala linnamäele kus
MTÜ Jägala Linnamägi esindaja Janek Safranovski räägib
Jägala tulevikuplaanidest. Tagasisõit Keilasse toimub läbi
Tallinna.

Täies mahus konverentsi kava on nähtav Harjumaa
muuseumi kodulehel aadressil
www.muuseum.harju.ee
Kõik, kes soovivad väljasõidul osaleda, peavad end eelneval registreerima hiljemalt
29.aprilliks telefonil: 678 1668
või e-posti kaudu muuseum@
hmk.ee.

Lühidalt
Keila Gümnaasiumi kergejõustiklastele 17 medalit
26. märtsil 2008.a. toimusid Tallinna Spordihallis
Harjumaa koolidevahelised
sisekergejõustikuvõistlused. Vaatamata suurele
lumemöllule ja umbe tuisanud teedele olid kohale
jõudnud 31 kooli noorsportlased.
Keila
Gümnaasiumi
noored kergejõustiklased
kogusid sellelt võistluselt
17 medalit, nendest
9
kuldset, 3 hõbedast ja 5
pronksi. Kõige edukamad
olid kahe kullavõiduga
Mariin Petoffer (9d klass)
kuulitõukes ja kõrgushüppes ning Kristo Tšekenjuk
(7b klass) kaugus- ja kõrgushüppes.
Koolide üldarvestuses
saavutas Keila Gümnaasium II koha. Esikoha võitis Kuusalu Keskkool ja
kolmanda koha Saue Gümnaasium.

sport

Keila Ämber 2008
Keila Vesi ning Keila Tarbijate
Ühistu.

keila linnavalitsus
klv@keila.ee

Laupäeval, 26. aprillil algusega kell 10.00 toimub Keila
Tervisekeskuses puhtale veele
pühendatud korvpalliturniir
Keila Ämber 2008.
Osaleb 4 meeskonda Keila, Riigikogu, Kuldkroon,
Haapsalu.
Võistluse korraldab Keila
Linnavalitsus. Toetavad

Mängude ajakava:
10.00 – Keila - Kuldkroon
10.50 - Riigikogu – Haapsalu
11.40 - Haapsalu – Kuldkroon
12.30 - Keila – Riigikogu
13.20 - kolmepunktivisete
võistlus
13.40 - Keila - Haapsalu
14.30 - Riigikogu – Kuldkroon

Tiia Tamsalu
kehalise kasvatuse õpetaja
foto: valdur vacht

Sport
Poolfinaalmängude tulemused
(20.aprillil 2008)
(5.-8.) Scorpion - BC Exclusive
(6.-7.) Royal Ehitus - A4 Kinnisvara
(1.-4.) Juurviljapõrgu - Saue
(2.-3.) Glamox - Honda/Speed

102:74
60:90
83:68
83:71

Harrastussarja poolfinaalmängude
tulemused (20.aprillil)
(3.-4.) Harju Elekter - Mõigu
0:20

Keila Gümnaasiumis harrastussarja kohamängud
(6.-7.) 10.30 Vasalemma Vald - Padise Vald
(4.-5.) 12.00 Harju Elekter - Turba G. I/Turba
G. II kaotaja
(2.-3.)13.30 Mõigu - Turba G. I/Turba
G. II võitja
Autasustamine peale ﬁnaalmängu (orienteeruvalt 16.00) Keila Tervisekeskuses.

Keila Liiga finaalmängud 27.04.2008.
Keila Tervisekeskuses:
(7.-8.) 10.00 BC Exclusive - Royal Ehitus
Autasustamine
(5.-6.) 11.45 Scorpion - A4 Kinnisvara
Autasustamine
(3.-4.) 13.30 Saue - Speed/Honda
(1.-2.) 15.00 Juurviljapõrgu - Glamox
Autasustamine
Keila Liiga lõpetamine

3. mail kell 21.00 Keila Tervisekeskuses (Keila linna juubeliüritus)
DIPLOMAATILISED NOODID/ SAKSAMAA

SCHÖNBERG JA TSIRKUS
KEILA TERVISEKESKUS

KOREOGRAAFILINE TSIRKUS

esmakordselt omaproduktsioonina Eestis! Lavastaja SEBASTIANO TOMA (Saksamaa)

TALLINNA KAMMERORKESTER

Dirigent TOOMAS VAVILOV, moderntantsu artistid
Arnold Schönberg Selginenud öö (Verklärte Nacht)
Bela Bartók Kontsert löökpillidele, celestale ja keelpillidele
Koostööpartnerid Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut, Keila Linnavalitsus,Keila Tervisekeskus, Tsirkusekool. tel 6 737 637
Piletid eelmüügist 120 kr (piiratud koguses sooduspileteid (üli)õpilastele ja pensionäridele 80 kr) müügil Piletilevi ja Piletimaailma
müügikohtades, www.piletilevi.ee ja www.piletimaailm.com, piletid kohapealt 150/100 kr, Tallinna Filharmoonia, Tel 6699940,
www.filharmoonia.ee, www.birgitta.ee

tervisekeskus@keila.ee
www.keilasport.ee
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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/

kontsert
KEILA JUUBELIKONTSERT
1.mai kell 16.00
Keila linna 70.juubeli tähistamiseks
Esinevad erinevad Keila koorid,
linnaorkester ja
Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri kammerkoosseis
Dirigent Jüri-Ruut Kangur
Solistid Marika Pabbo ja Siiri
Sisask
Keila Mihkli kirikus
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

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
KONTSERT
Keila linna poistekoori kontsert
22.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
TANTSURÜHM „CAMINO”
KONTSERT
Flamenco tantsurühma juubelikontsert
24.mai kell 16.00
Kohal ka külalisesinejad
Musitseerib Kristo Käo
Keila kultuurikeskuses
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
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

KONTSERT
2.mai kell 18.00
Keila Muusikakooli kontsert
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

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

SCHÖNBERG & TSIRKUS
„Diplomaatilised noodid Saksamaalt”
3.mai kell 21.00
Klassikalise muusika, tantsu,
tsirkuse ja teatri meelierutav
kohtumine.
Keila Tervisekeskuses
www.saksakultuurikevad.ee

KEILA ÄMBER 2008
26.aprill kell 10.00
Puhtale veele pühendatud
korvpalliturniir
Mängivad meeskonnad Keila,
Riigikogu, Kuldkroon, Haapsalu
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee

KEVADKONTSERT
8.mai kell 18.00
Keila Algkooli kevadkontsert
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee

LOENG „TERVISLIK TOIT –
KAS SEDA ON OLEMAS?”
Müüdid ja tegelikkus tervislikust toitumisest.
6.mai kell 19.00 hind 50.Vajalik eelnev registreerumine

Palju õnne!
Sündinud

Lektor Tiina Keldrima.
Hiirte Mängumaal, Haapsalu
mnt. 31.
www.hiirekese.ee
ARHEOLOOGIA
KONVERENTS
Keila XXII muinsuskaitsepäev
8.mai kell 11.00
Harjumaa Muuseumis
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668, e-post: muuseum@hmk.ee
VÄLJASÕIT JÄGALALE
(Arheoloogiakonverentsi
raames)
Väljasõit Jägala linnamäele,
buss Harjumaa Muuseumi eest
8.mai kell 14.00
NB! Väljasõidul osalemise soovist palun teada anda hiljemalt
29. aprilliks.
Tel: 6781668 e post muuseum@hmk.ee
VANAVARA LAAT
10.mail. Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22. Keila Turg
VÄLJASÕIT PÄRNUMAALE
10.mai kell 8.00 – 19.00
Päeva juhib Keila ajaloolanearheoloog Mati Mandel
Kavas: Kurese - Soontagana
linnus - Pikavere - Mihkli
Jalgsi tuleb liikuda u 7-9 km.
Söök ja jook kaasa!
Registreerimine 6044564
(Eva) ja tasumine enne 1. maid
Keila Sõpruslinnade Selts
EMADEPÄEVA PIDU
Keila Pensionäride ühenduse
emadepäeva pidu
18.mai kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
HEA LAPS 2008
Iluvõimlemine
11.mai kell 11.00
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee

kogudus
Jumalateenistus
27.aprill kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
26.aprill kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
26.aprill kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Pidulik ametisse pühitsemine
3.mai kell 14.00
Õpetaja Marek Rootsi pidulik
ametisse pühitsemine
Keila Miikaeli Kogudus
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Kaur Lintal
Karmen Marii Võsu

EELK Keila Miikaeli kogudus kutsub

Täname kõiki sõpru
ja tuttavaid, kes meie
kalli isa, äia ja vanaisa,

KULDLEERI

Voldemar Vanala
mälestust kalliks pidasid ning meile kurval
ajal abiks ja toeks olid.
Tiina, Andry,
Kristjan ja Madis

neid, keda õnnistati 1958. aastal. Kuldleeri
jumalateenistus toimub 13. juulil. Soovijatel palume ühendust võtta hiljemalt 6. juuliks koguduse sekretäri (tel 6044808) või õpetaja Marek
Rootsiga (tel 51931501).

Kuulutused
Töö
Rossi Sepaäri OÜ pakub
tööd sepale. Eelduseks metallitöö kogemus. Vajadusel
lisakoolitus kohapeal. Info
6541444, tauro@ross.ee.
Elektrikilbivalmistusega
tegelev firma võtab seoses
töömahu suurenemisega
tööle kilbimontööre. Vajadusel
väljaõpe. Soovitav elektrialaseid teadmised. Palk kokkuleppel. Info 50 44 014, marek@
handler.ee.
Pakume tööd kokkadele
ja teenindajatele Niitvälja
Golfiklubi restoranis „Hole
In One”. Töötajatelt ootame
kohusetundlikkust, ausust ja
rõõmsameelsust. Pakume
oma töötajatele põhipalka +
tulemustasu ning koolitust.
Soovijatel palume helistada
52 15 100 või saata e-mail
danel@holeinone.ee

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
Müüa 1-toaline remontivajav
korter Keilas. Tel: 53955502
Müüa maja Kloogal. Üldpind
114 m2, krundi suurus 3070
m2. Tel: 53 409 204

Soovin üürida garaaži või
mingit sarnast ruumi Põhja
tn. läheduses. Tel: 5137234,
e-post: rihopommer@hot.ee.
Müüa ridaelamu Keias, Tervise tänaval.Tule vaata ja küsi
lisainfot.Tel 56805405
53009927

teenus
Keila korstnapühkija + pisiremont. Tel: 52 298 20,

muu
Keila turul toimub 10.mail
vanavara laat. Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22

Müüa pool maja Kloogal.
Üldpind 56 m2, krundi suurus
1870 m2. Küsida tel. 53 409
204
Müüa maja Keilas otse
omanikult. Tel: 6780 700, 53
43 43 64

Keila Avatud
Noortekeskus teatab:
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
e-post: knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee

Võtame tööle Keila korrashoiukeskusesse

ELEKTRIK-AUTOMAATIKU
Kelle tööülesanded on tootmisseadmete elektri- ja automaatikasüsteemide
rikete kõrvaldamine, seadmete remondi ja häälestustööde elektri- ja
automaatika osa korrashoiutööde teostamine.
Kandidaadilt eeldame elektrialast keskeri haridust, praktilise töö kogemust
elektri- ja automaatikaseadmete ning süsteemide hoolduse ja remondi alal,
automaatikaskeemide lugemisoskust, loogikasüsteemide tundmist, täpsust
ja korrektsus, tehnilist taiplikkust.
Pakume kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalust.
Lisainfo telefonil: 56 801 965 Toomas Garelis
Kirjalik sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 04.05.2008 ABB AS
personaliosakonda Aruküla tee 59, Jüri, Rae vald Harjumaa
faks 6801711 e-post: cv@ee.abb.com, www.abb.ee
ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab
infrastruktuuri-ja tööstusettevõtteid energeetika ja automaatika valdkonnas.
ABB grupi ettevõtetes ligikaudu 100 riigis töötab
110 000 inimest. ABB alustas Eestis tegevust
1992.a, tänaseks töötab ettevõtte erinevates
üksustes üle Eesti 1000 inimest.
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- Jalgrataste müük
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
hooldus
Keila tervisekeskuses
- Katuseboksi ja
tel: 6 737 666
email: krp@keilarattapood.ee rattahoidjate rent ning
müük

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:

Suur valik
rulookardinaid

lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

Tähtajad lühikesed

INFO:

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

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

AS Terrat on 1991. a. loodud Eesti kapitalil
põhinev ehitusfirma, mis on spetsialiseerunud
peamiselt vee- ja kanalisatsioonialaste, parkide
ja keskkonnakaitseliste ehitusprojektide
läbiviimisele

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.
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.
CV palume saata 02. maiks 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,
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 09. mail
2008.a. Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei
saadeta.

www.ensto.ee

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
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

EELARVESTAJAT
Töö kirjeldus:

AS PROTTEN F.S.C.

- Ehitustööde eelarvete, hinnapakkumiste ja prognooside koostamine
- Mahtude arvutamine
- Hinnapakkumise analüüsiks vajalike andmete süstematiseerimine ja
arhiveerimine

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

Nõudmised kandidaadile:

- Ehitusalane haridus ja töökogemus tegevusvaldkonnas
- Eesti keele oskus
- Inglise ja vene keele oskus tööks vajalikul tasemel
- Arvutikasutamise oskus (Word, Excel, Project, AutoCad, E-mail, Internet)
- Hea analüüsivõime
- Täpsus, korrektsus
- B kat juhilubade olemasolu

PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid

Ettevõte pakub:

- Vastutusrikast tööd stabiilselt arenevas ettevõttes
- Erialast täiendkoolitust ja arenemise võimalust
- Motiveerivat töötasu (palk + tulemustasu)
- Sportimisvõimalusi ja ühisüritusi

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

Lisainfo:

Asukoht: Tutermaa Harku vald Harjumaa
Töö tüüp: täistööaeg
Tööleasumise aeg: kokkuleppel

OLETE OODATUD!

Kodulehekülg: www.terrat.ee

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

Lisainfo tel: 52 69 379 Olar Barndõk või 6790 951 Janika Naadel
CV palun saata e-postile: janika@terrat.ee või läbi meie kodulehekülje
personaliankeedi.
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Ainult 28.04 - 3.05 on võimalik
tellida kõrgkvaliteetseid
puitaknaid
PVC-akende
hinnaga.

Glaskek Keilas:
Jaama 6

Täpsemad tingimused www.glaskek.ee
Lisateave telefonil: 6277 077
Lisateave e-aadressil: info@fontes.ee
Konsultant: Siiri Sutt
Otsinguspetsialist: Mall Peterson
www.fontes.ee
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