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Lauluvõistluse Harjumaa
Laululaps ﬁnaalis saavutasid Keila lauljad häid kohti.

19.aprillil 1938.aastal võeti Eestis vastu uus linnaseadus, mille esimeses peatükis olid ära märgitud kõik Eesti
linnad, nende hulgas ka Keila. Aprillis kehtima hakanud
linnaseadus andis alevitele linna seisuse ja nii lisandus
samal päeval koos Keilaga Eestisse neliteist uut linna.
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Nädal Lõppes, teine algas

Prügimaks?

Pildikesi...
Esimene pilt. Volbriööle eelneva päeva hommikupoolik kaubanduskeskuses. Pood täis rahvast,
kõik ostavad alkoholi – müüakse seda ju täna vaid
14.00ni. Ostukärusid ei jätku, riiulite vahel on raske
liigelda. Nagu jõulud oleks.
Teine pilt. Abielupaari arutelu väikepoe ees eelmise aasta aprillikuus. Teema – kas tuleks veidi viina
varuda nädalavahetuseks või mitte. Mitu päeva ju
enam ei müüda. Leiti, et tuleb. Kaupluse eest lahkuti, kast viina jalgratta pakiraamil õõtsumas.
Kolmas pilt. Pärastlõuna pealinna kaubanduskeskuses. Üle terve müügisaali kõlab hoiatus – lugupeetud kliendid, alkoholi müük meie kaupluses
lõpeb kahe tunni pärast. Paneb mõtlema küll,
nimelt koduse baarikapi sisu peale – äkki ikka tuleks
varusid veidi täiendada...
Neljas pilt. Möödunud aasta volbriöö. Seltskond,
kes tavaliselt harjunud vaid paar klaasi õlut/siidrit
võtma, laob kottidest lauale pudeleid kraamiga, mille alkoholimahu protsent alla 40 ei kuku. Kui juurde
osta ei saa, siis parem võtta juba kangemat, läheb
vähem vaja...
Viies pilt. Keila Lehe toimetus täna ehk 30. aprilli
hommikupoolikul. Heliseb telefon, et anda märku
vajadusest käia läbi poest ning täiendada joovastava joogi varusid kodus – kell 14 ju lõpeb müük.
doris matteus
doris@keila.ee

ainult üks küsimus

Kas Keila linna
päev ka sel aastal
toimub?

doris matteus
doris@keila.ee

Prügist on viimastel kuudel
palju räägitud ning räägitakse
endiselt. Küll on teemaks korraldatud olmejäätmete vedu
(loe: see, kuidas vaestele inimestele sunnitakse peale prügiveoleping), küll prügi sorteerimine (loe: vaeseid inimesi
sunnitakse lisatööd tegema),
viimastel nädalatel ka kampaania Teeme ära 2008.
Ka Keila Leht on korduvalt
avaldanud ahastavaid ja/või
manitsevaid arvamusi prügi
tekitamise ning koristamise
teemal. Siiski ei saa aga seda
teemat tänagi tähelepanuta
jätta.
Koristasin ühes Keila Kiwanis Klubiga eelmisel laupäeval
Jõe pargi äärt. Väga vihaseks
teeb. Mõistan veel kuidagi
seda, kui jalgteede ääres leidub
nn lendprahti – krõpsupakke,
kommipabereid, õllepurke ja
muud seesugust, mis jalutuskäigul tühjaks saades sujuvalt
tee serva poetub. Tõsi, mõistan pahasel moel, sest pole kunagi aru saanud, kuidas tekib
mõte praht lihtsalt tee äärde
maha visata.
Mitte mingil tingimusel ei
mõista aga ülejäänud prahti ja
selle tekitajaid. Nimelt kahtlen, kas inimesed pargis jalutades pakkide kaupa piima joovad ning purkide kaupa tablette

Keila linna päev
toimub 31. mail algusega
kell 11.00.
Toimuvad erinevad
tegevused, etteasted ja
autasustamised pealaval,
võistlus Keila Jõud 2008
spordialal, noortebändide esinemised noortealal.
Päeva juhivad Veikko
Täär ja Andres Karu.
Õhtul esinevad ansambel Karavan ja Marju
Länik.
Keila linna päeval
toimuvale laadale saab
registreeruda aadressil
keilapaev@png.ee, info
telefonil 6 412 700.
Foto: doris matteus

peale krõmpsutavad. Just selline mulje aga jäi. Rääkimata
sellest, et oleksin näinud kedagi, klaasplokid käes, pargis
aega veetmas.
Mitmed inimesed rääkisid,
kuidas on peale sattunud kaaskodanikele, kes oma olmeprügi jäätmeveo kulude vähendamiseks korrapäraselt metsa
alla laotavad. Mõni lausa kiitleb, et temal on oma koht linna lähedal, kuhu prügi viia.
Koht siis mitte ametlikul prügimäel, vaid metsa all.

Kas tõesti on kohustuslik
jäätmevedu mõttetus, millega
inimesi kiusama ei peaks?
Äkki peaks siis hoopis sisse
seadma prügimaksu? Millest
siis rahastataks maha visatud
prügi kokkukorjamist. Kas
ühise raha kasutamine mõne
üksiku isiku tarbeks tekitaks
olukorra, kus prügi loodusesse
ladustajad ka kaaskodanike
suurema hukkamõistu ära teeniksid? Naabrivalve on ilmselt
parim viis sellise teguviisi vältimiseks.

Nädal piltides

Tänavatele märgistjoonte kandmine Keilas

Sel nädalal pandi maasse Põhja-Keila veeprojekti
viimane toru

Keila nädalaleht

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

14 Eesti väikelinna tähistasid reedel, 25.aprillil linnaks
nimetamise 70.aastapäeva konverentsiga Keilas.
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila meister korvpallis on Glamox
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: 3x valdur vacht,
märt lillesiim

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Teenetemärk Vambola
Kaldrele ja Gerd Münchow’le
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila Linnavolikogu määras
Keila linna teenetemärgi nr 21
Gerd Münchow’le ja teenetemärgi nr 20 Vambola Kaldrele.
Gerd Münchov oli omaaegse Schleswig Holsteini liidumaa kinnisvaraettevõtte LEG
nõukogu liige, kes oli üks eestvedajaid Keilas asunud nõukogude armee tankipolgu ala
arendamisel tervikliku lahendusega Loode-Keila elurajooniks.
Väljavõte
esituskirjast:
„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.“
Vambola Kaldre on restaureerinud Keila ajaloolise, 1870.
aastal ehitatud jaamahoone,
mis oli omaaegse St.Petersburg- Tallinn- Paldiski (Kegelbahn, Apelsiniraudtee) raudteeliini üks oluline rajatis.
Möödunud aastal tunnistati V.
Kaldre jaamahoone uuendamise eest Harjumaa aasta tegijaks.
Väljavõte
esituskirjast:
„Keila linnal on läinud hästi.
Üks linna „väravatest“ on tänu
Vambola Kaldre tööle taastatud nii omadele kui ka külalistele.“
Mõlemad ettepanekud teenetemärgi määramiseks tegid
Enno Fels, Andrus Loog, Tanel
Mõistus, Leino Mägi ja Rein
Siim.

Gerd Münchow

foto: erakogu
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Lühidalt
Koolihoone ehitajaks
neli pakkumist
Teisipäeval, 29. aprillil avati
Keila uue koolihoone ehitaja
leidmiseks korraldatud riigihanke pakkumused.
Kokku laekus 4 pakkumust,
neist kaks mitme firma ühispakkumused. Oma pakkumuse
esitasid kõik eelmises voorus
välja valitud firmad, osalejate
seas on tuntud tegijad AS Eesti Ehitus, AS Merko Ehitus, AS
Koger& Sumberg, OÜ Sherman, Rand& Tuulberg AS, Facio
Ehitus. Pakkumiste hinnad jäid
vahemikku 162 kuni 183 miljonit
krooni.
Võitja,
kellega sõlmitakse ehitusleping, selgub peale
hankemenetluse lõppu, kuid
hankekomisjoni esimehe, Keila
abilinnapea ja Keila Hariduse
Sihtasutuse nõukogu esimehe
Enno Felsi hinnangul võib juba
praegu öelda, et uue koolimaja
ehitushind saab olema linnale
soodne.

foto: valdur vacht

Vambola Kaldre

uudis

Konverentsipäev Keila
Gümnaasiumis
urve paltser
PROJEKTIJUHT

22.aprillil sai teoks VI konverentsipäev. Konverentsipäeva mõte on pärit Enely Preilt.
Tema on ka need kuus aastat
olnud korraldamise juures, lisaks olid sel aastal projektis
Inga Mehide, Marion Miilen ja
Urve Paltser.
Iga selline päev on olnud
kindla suunitlusega ja omanud
juhtmõtet. Alati on kohal külaline, kelle nime ja ametit püüame hoida saladuses viimase
hetkeni, et üllatus suurem
oleks. Töötoad on olnud ainealased või kaasamõtlemist vajavaid elukorraldulikke probleeme käsitlevad. Ettekannete
paremaks jälgimiseks on töölehed, mille küsimustele parim
vastaja saab autasu.
2008. aasta konverentsipäeva juhtmõte oli „Tarkus Tarviline vara”. Päeva juhatas sisse

rõõmus Noortekoori laul. Pr
Marika Ivandi soovis ilusat
töist päeva ja läkski lahti. Kõigepealt väikesed külalised Keila Algkooli IV klassist, kelle
uurimus rääkis õppimisest ja
siis järg „suurtele”.
Kaks ettekannet oli teatrist:
üks Eesti Draamateatri majast
ja teine NO99 tegemistest.
Järgnes töö Enn Põldroosist.
Siis tööd keskkonnast, kus me
elame: kaks ettekandjat olid
uurinud suitsetamist ja alkoholi tarbimist põhikoolis. Neli
uurimust oli nii või teisiti seotud prügiga: keskkonna kaitse
saaste eest, prügi sorteerimine, Rahvusvahelisest Maa-aastast.
Kõik ettekandjad oli vaeva
näinud ja nende juhendajad
piisavalt nõudlikud olnud. Pärast vaheaega saabus külaline.
Nimi oli teada juba mitu päeva, aga pisut uskumatuna tun-

dus, et nii tiheda ajakavaga
inimene tuleb lihtsalt meie
kooli rääkima. Jah, pr Ene Ergma leidis aega ja tahtmist!
Tema esinemine oli elav ning
arusaadav, kuigi teema ise keeruline – ikkagi meie ees oli
teadlane astrofüüsik, kes rääkis tähtede sünnist ja suremisest.
Pärast lõunapausi alustasid
töötoad, keda juhtisid oma ala
asjatundjad: Henn Sarv - IT, Piret Suurväli – TV reklaam, Tanel Mõistus - haldus, Tõnu
Talve - kunst, Ahto Meri - fotondus, Indrek Sarjas - pangandus. Selle aasta töötubade
eesmärk oli kutsevalik.
See on tore ettevõtmine –
just koolis peab noor inimene
saama praktilise oskude teha
uurimitöö ja julguse esineda
suure auditooriumi ees. See on
ettevalmistus eluks.

Killukesi teistest
omavalitsustest
Vasalemma vallas vahetus võim
Vasalemma vallavanema
vabatahtliku tagasiastumise
tõttu sai uueks vallavanemaks
8 Kaido-Allan Lainurm.
Lainurme sõnul hakkab
uus vallavalitus ellu viima
koalitsioonilepingut, mille
olulisemad prioriteedid on
valla kaasaegse arengukava koostamise algatamine,
Vasalemma Põhikooli võimla
ehitamise jätkamine, vee- ja
kanalisatsiooniprojektide elluviimise kiirendamine jne.
vasalemma.ee
Harku vallavolikogu piiras alkoholiga kauplemist
Harku vallavolikogus
neljapäeval, 24. aprilli istungil
vastu võetud määrus keelustab valla haldusterritooriumil
asuvates kauplustes alkoholi
jaemüügi õhtul kella 22.00-st

kuni kella 9.00-ni hommikul. Varem kehtinud määrus
piiras alkoholi jaemüüki kella
23.00-st kuni kella 8.00-ni.
Määrus jõustub 1. juunil.
BNS
Renoveeritakse Ämari
lennubaas
Kaitseministeerium kuulutas välja ehitushanke Ämari
lennubaasi liiklusala renoveerimiseks.
Hanke käigus renoveeritakse ja ehitatakse välja
lennubaasi lennurada, ruleerimisteed, tuledesüsteemid,
perroonid ning lennukite
püüdursüsteemid.
Kaitseministeerium kaalub
Ämari lennubaasi tsiviil-lennuliikluse jaoks kasutamist.
Lähematel aastatel rahuldab
tsiviillennunduse vajadusi
siiski Tallinna lennuväli.
kalev.ee

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

10.90

Keila lapsed on tublid
26. aprillil toimunud lauluvõistluse Harjumaa Laululaps
finaalis saavutasid Liisi Promet
(õp. Tiia Peenmaa) 10-12 aastaste vanuserühmas I koha ja
Aivar Uuk (õp. Anu Matteus)
10-12 aastaste vanuserühmas III
koha. Liisi Promet esindab oma
vanuserühma Harjumaa poolt
ka Laulukarusselli võistlusel.
Konkursi eelvoorudes esindasid Keila linna veel Kreete
Kamber (Lasteaed „Vikerkaar“), Marie Mette Sokko
(Lasteaed „Miki“), Roland Tamkivi (Keila Algkool), Merlin Latt
(Keila Gümnaasium), Gerttu
Kaunismaa (Keila Algkool), Eliise Muru (Paldiski Gümnaasium)
ja Stina Adermaa (J.Westholmi
Gümnaasium).
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keila linnavalitsuses

keila linnavolikogus

Ehitusload

Detailplaneeringud

Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- üksikelamu püstitamiseks Nurmenuku põik 3
asuval kinnistule. Luba
taotles ehitusprojekti autor
osaühing Visioonprojekt,
arhitekt on Loona Lepp.
- veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevetekanali-

satsiooni ehitamiseks Kruusa tn 23 kinnistust kuni
liitumispunktideni Kruusa
tänaval. Rukkilille lasteaia
tarbeks rajatavate torustike
ehitamiseks taotles luba
Keila Linnavalitsus. Projekteeris osaühing DictumFactum.

Kuidas saada
ühendust politseiga?
Politseisse helistamiseks on
üle Eesti kõige lihtsam, operatiivsem ja tasuta võimalus valida number 110 mis töötab ööpäevaringselt.
Sellel telefonil vastab Põhja
Politseiprefektuuri juhtimiskeskus, kui helistaja asub Harjumaal. Väljaspool Harjumaad
vastab antud telefonil kohaliku
politsei korrapidaja, kes vajadusel ühendab helistaja vajaliku politseinikuga.
Küsimustes, mis ei vaja
operatiivset sekkumist, võib
pöörduda kohaliku konstaabli
poole. Keila linna teenindavad
vanemkonstaablid
Kristy
Roostfeldt ja konstaabel Annika Pedosk. Konstaablitega saab
ühendust läbi telefoni 110 või
telefonil 612 4595 (K.Roostfeldt) ning 612 4592 (Annika

Pedosk). Keila konstaablijaoskonna juhi Madis Melzariga
saab ühendust telefonil 612
4591. Numbrile 612 4590 võite saata ka faksi, seda ööpäevaringselt.
Igal
teisipäeval
kell
10.00-12.00 võtab konstaabel
kodanikke vastu Keila konstaablijaoskonnas, mis asub
Keila linnas aadressil Keskväljak 13.
Noorsoopolitseinikuga saab
vastuvõtu kokku leppida telefonil 612 4572.
Kindlasti tuleb meeles pidada, et igast õigusrikkumisest
tuleb politseid viivitamatult
teavitada.
Madis Melzar
Keila konstaablijaoskonna
juht

Keila Linnavolikogu otsustas oma aprillikuu istungil kehtestada detailplaneeringu Põhja tn 12b
kinnistu ehitusõiguse määramiseks.
Planeeritav ala asub Keila põhjaosas korruselamute
piirkonnas. Planeeringuala
moodustab Põhja tn 12b
kinnistu ning sellega piirnevate tänavate lõigud –
edelas Põhja tänav ning
kirdes ja kagus kvartalisisene tee.
Vastavalt Keila linna
üldplaneeringule on antud
piirkonnas tegemist korruselamumaaga. Kõnealusele maale on kavas rajada
korruselamu, mille esimesel korrusel oleksid äripinnad.
Hoone keldri/soklikorrus on kavandatud garaažiks ja panipaikadele, esimene maapealne korrus
äripindadele ning kolm
ülemist korrust korteritele.
Hoone on kõrguse poolest
sarnane 5-korruseliste naaberelamutega (Põhja tn 10,
10a ja 10b).
Äripindade ette on kvartalisisese tee äärde kavandatud avaliku kasutusega
jalakäjate ala – nii hajumisruum kui ka kõnnitee kuni
Vikerkaare lasteaiani.
Parkimine on lahendatud arvestusega 1,3 autot
korteri kohta ning 1 auto
äripinna 160 m² suletud
brutopinna kohta. Parkimiskohad
mahutatakse
hoone soklikorrusele ning
krundile.
Juurdepääsud
kinnistule on ette nähtud
kvartalisiseselt teelt.
30% kinnistu hoonestusest vabaks jäävast alast on
planeeritud
haljasalaks
(~550 m²).
Korruselamu ehitamiseks tuleb eelnevalt lammutada vana katlamaja

ning paigutada ümber kinnistul olevad tehnorajatised (kaugküttetrass ning
Põhja tn 12 kinnistu elektrivarustuse
liitumiskilp
ning maakaabel). Liitumiseks vajalike tehnovõrkude
trassid on planeeritud
kvartalisisese tee alasse
ning Põhja 12b kinnistule.
Kvartalisisese tee täiendav
valgustus
lahendatakse
korterelamule prožektorite
paigaldamisega.
Planeeringuga määratakse Põhja tn 12b kinnistu
(katastritunnus
29601:005:0069, pindala
2528 m²) ehitusõigus: sihtotstarve: ärimaa 20%, elamumaa 80%; suurim hoonete arv: 1 korruselamu
(max 24 korteriga); hoone
suurim ehitusalune pind:
700 m² (täisehitus 28%);
hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast: 16 m;
suurim lubatud korruselisus 5.
Kitsendustest on Põhja
tn 12b kinnistule määratud: avaliku kasutuse ala
(laiusega 4 m) kvartalisisese tee laiendamiseks ja
jalgtee rajamiseks; servituudi ala kaugküttetorustiku rajamiseks ja teenindamiseks AS Eraküte kasuks;
servituudi ala 0,4 kV maakaabli paigaldamiseks ja
teenindamiseks Põhja tn
12 kinnistu kasuks; tänava
kaitsevöönd 4 m kinnistu
piirist.
Detailplaneeringu algatamist taotles kinnistu
omanik YIT Ehitus AS.
Detailplaneeringu koostas Projekt Kuubis OÜ.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimus 18. jaanuarist 01. veebruarini
2008.a, mille käigus ei laekunud ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet.

litele Annika Pedosk`ile telefonil 612 4592 või elektronposti
aadressil annika.pedosk@pohja.pol.ee, Kristy Roostfeldt`ile
telefonil 612 4595 või elektronposti aadressil kristy.roostfeldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.

linna kauplusest kinni peetud
poevaras, üle antud politseile.
25. aprillil kell 17.50
- Tallinna kaupluses alkoholijoobes laamendav ja räuskav
meeskodanik, peetud kinni ja
üle antud politseile.
27. aprillil kell 23.40
Keila haigla vastuvõtu ukse ees
lamab alkoholijoobes meeskodanik, kutsutud politsei.
26. aprillil kell 04.05 Eesti Gümnaasiumi välisuksel
lõhutud 15 aknaruutu, teavitatud juhtimiskeskust ja politseid.
26. aprillil kell 10.10 - Keskväljak 14 juures põleb suur
prügikonteiner,teavitatud päästeametit.

Krimiuudised
Politsei

110

21. aprillil tungiti Paldiski
mnt 28f juures avaldajale kallale ja löödi teda rusikaga pea
piirkonda, millega tekitati avaldajale füüsilist valu. Lööja isik
on politseile teada ning tema
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
23. aprillil varastati Vasara
12 lukustatud keldrist sissemurdmise teel halli värvi jalgratas TREK 7300FX ja musta
värvi jalgratas TREK 7100FX.
25. aprillil tungis Kooli tänaval avaldajale kallale umbes
16-aastane noormees ning lõi
rusikaga nina piirkonda. Noor-

mehe tundemärgid: 179cm
pikk, tumeda peaga.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 21 korral
erinevatest tähelepanekutest.
Igale teatele reageeriti ja nii
mõnigi õiguserikkumine hoiti
sellega arvatavasti ära.
Üldine politseinumber on
endiselt 110, mille kaudu saab
ööpäevaringselt abi kutsuda ja
märku anda tegemistest, mis
aitavad kaasa meie turvalisuse
tagamisel.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume
edastada Keila linna konstaab-

g4s

1911

22. aprillil kell 13.00 - Keilas Tallinna mnt 10 juures sõitis
Ford Fiestaga alkoholijoobes
meeskodanik, üle antud politseile.
22. aprillil kell 22.15 - Tal-

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Закону о городском статусе – 70
В пятницу, 25 апреля,
на конференции, посвященной юбилею 14
малых городов Эстонии, была торжественно отмечена 70-я годовщина
закона
о
городском статусе.
1 мая 1938 года статус
города был присвоен 14
населенным пунктам
Эстонии, в том числе
таким городам как Кейла, Антсла, Синди, Йыхви, Кярдла и т.д. На
конференции прозвучали доклады, посвященные истории админ и с т р а т и в н о й
реформы, роли малых
городов в истории государства. Основное внимание было уделено
тенденциям развития
малых городов на примере Кейла и Йыхви.
(стр. 5)

вывоза старого металла. (стр. 4)

Знаки за особые
заслуги
На апрельском заседании Кейлаское городское собрание приняло
решение
наградить памятными
знаками за особые заслуги Вамбола Калдре
– за реставрацию здания городского вокзала, а также Герда Мюнхова – за вклад в
осуществление
идеи
нового жилого района
Кейла-Лооде. (стр. 3)

Выставка «О новых замыслах в Кейла»
24 апреля в музее Харьюского уезда открылась выставка «О новых
замыслах в Кейла».
Экспозиция посвящена
70-летнему юбилею городского статуса Кейла.
В материалах выставки
большое внимание уделено воплощению новых замыслов, касающихся
городского
развития и имеющих
отношение к первым
годам молодой Эстонской республики. К
числу таких замыслов
можно отнести реализацию идеи увековечивания памяти героев
освободительной войны, которая именно в
нашем городе получила столь оригинальное
решение – в их честь
было построено новое
школьное здание, которое и поныне функционирует в этом качестве.
Среди выставочных материалов много фотографий и документов.
(стр. 6)

Сообщение
Сбор старой мебели
состоится с 5-го по 9-е
мая 2008 года. В течение этой недели все желающие, предварительн
о
зарегистрировавшись,
могут бесплатно сдать
старую ненужную мебель. Регистрироваться
можно по телефону
6790700 или 6790706.
А также по телефону
6782055, 5015433 либо
по адресу электронной
почты metanex@hot.ee
можно заказать контейнер для металлолома либо машину для

Как связаться с полицией в случае необходимости
Самым простым способом является звонок
по номеру 110. По этому
номеру вам ответит
диспетчерский пункт
Пыхьяской префектуры полиции, если в момент звонка вы пребывает в черте города
Кейла. Если в момент
звонка вы находитесь
за пределами города,
вам ответит местный
дежурный
полицейский. При необходимости вас соединят с тем
работником полиции, к
которому вы хотите обратиться. С городскими констеблями можно
также связаться по телефону 612 4595 либо
612 4592. (стр. 4)

Teated

Vanamööbli kogumisring toimub 5.-9.mai 2008. Selle nädala
jooksul saavad kõik soovijad eelnevalt registreerides tasuta
ära anda erinevat vana mööblit (kapid, diivanid, lauad, riiulid). Eelregistreerumine toimub tel. 6790700 või 6790706
Heakorrakuu raames toimub koostöös OÜ Metanex igakevadine vanaraua kogumiskampaania, kus elanikud saavad
tasuta ära lasta viia seismajäänud metalli. Võimalik on tellida
väikeveok või konteinerid (2 m3-30m3).
Tel. 6782055, 5015433 e-post: metanex@hot.ee

Päevakorral
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huvitav

1. mail möödub 70
aastat 1938. aasta
Linnaseaduse kehtima hakkamisest.
keila leht
leht@keila.ee

Selle seadusega anti esmakordselt linnaõigused 14-le
tolleaegsele alevile. Linnaõigused said Mustvee, Elva, Jõgeva,
Mõisaküla, Jõhvi, Kunda, Sindi, Kallaste, Antsla, Kärdla, Kilingi-Nõmme,
Suure-Jaani,
Mustla ja Keila.
Reedel, 25.aprillil tähistasid
need linnad juubelit konverentsiga “Eesti väikelinnade
14 saatust” Keila Kultuurikeskuses. Konverentsil räägiti
1938. aastal haldusreformi tagamaadest, väikelinnade arengust ja probleemidest, keskuse
ja tagamaa tasakaalust ning
väikelinnade rollist tulevikus.
Linnaks kujunemisest räägiti
Keila ja Jõhvi näitel.
...
Keila tähistas linnaks saamist lippude heiskamisega, linnavolikogu piduliku koosolekuga ja kirikuplatsile tamme
istutamisega. Kauaaegse volikogu liikme Eduard Lahesalu surma tõttu peeti pidustused 13.
mail.
Tundub, et volikogul polnud
veel endalgi täielikku usku sellesse, et Keila võiks linn olla ja
nii hakatigi seda muljet looma:

-Keila 70kirikuplats nimetati ümber Raekoja platsiks, valmiv Linnavalitsusehoone sai nimeks Raekoda,
männik, kus asus Vabadussõjas
langenute mälestuseks ehitatud
koolimaja, nimetati Vabaduse
pargiks. Ilusad ja kõlavad nimed, kuid natuke võõrad väiksele linnale. Tundub, et ka rahvale vastuvõetamatu, sest rahva
mälu neid säilitanud ei ole.

Hillar Nahkmann
1918 – 1940”

„Keila

Keila oli vanasti sirelite linn.
Majaomanikud kaunistasid oma
aedu, sirelitega, vana köstrimaa
aias praeguse kultuurimaja kohal kasvasid lopsakate õitega
sirelipõõsad ja alevivaheline
kalmistu oli lausa lõhnav sirelimets. Oli ka palju toomingaid.
Kogu öö hommikuni laksutasid
ööbikud kalmistul, mõisa pargis,
patsakul ja Karjaküla tee ääres
metsas.
Ilus oli keila. Väike ja rohelusse uppuv linnake kui saar keset aljendavaid niite, lille- ning
marjarikkaid metsi.

Esimesed muljed uuest
linnast
Aiamajakesed
meelitavad, linnavalitsuses võtavad
vastu naised.
Esimene mulje Keilast, Harjumaa uuest linnast, on imponeeriv. Kaunid aiamajakesed

Vestlus linnapeaga kartulipõllul

Johanna Lahesalu „Killukesi Keilast”

mis on keila?
Elanikkond: 118 inimest, 495 meest 623 naist. Juurdekasv
aastas 22 hinge.
Omavalitsus: Linnavanem J.Tähe, linnanõunik M.Poovel.
Linnasekretär proua Sulk. Volikogu – 14 liiget. Linna eelarve
35 000 kr.
Ärielu: kauplusi sildimaksu järgi 18. Turg 1 kord nädalas,
laadad 8 korda aastas. Tööstusi 6.
Liiklemine: sõiduautosid 5, veoautosid 8 (taksod tundmatud).
Seltskondlik elu: 70 kaitseliitlast, 24 naiskodukaitsjat, 200
tuletõrjujat.
Heakord: eesskujulik politseikomissar, 1 rajooni konstaabel.
Muid tähelepandavaid nähteid: restorane 1 (joodikuteta!),
võõrastemaju 1 (kahe numbritoaga), rahvamaju 1, kohvikuid
1, habemeajamisärisid 3 , apteeke 1, advokaate 2, arste 3,
hauakaevajaid 1, maksunõudjaid 1 jne.
Uudisleht. Nr.69(1751) 12.aastakäik. reede, 6.mai 1938.

Teie küsite, mis on Keila tulevik? Mina arvan, et väga suurt
tulevikku tal ei saa olla, selleks
on Keila liig lähedal pealinnale.
Aga tulevikku tal on, siis kui Keila lõi lahku vallast ja hakkas
elama alevikuna, oli siin ainult
pisut üle 800 elaniku. Nüüd on
aga tublisti üle tuhande. Keila
tulevik on selles, et kes ei taha
elada suures linnas( so Tallinnas) see tuleb Keilasse.
Siia võib ehitada oma ilusa
majaksese, harida väikest maalapikest ja elada rahus. Nii on
Keila kasvamine juba alanudki.
Mitmed ametnikud (eriti raduteelased) on ostnud siia omale
krundikesed ja elavad siin. Kui
ühendus veel paremaks muutub, Keila kindlasti paisub palju
suuremaks.

Kuidas hinnati alevi linnaks saamist
Ernst Kuljus, malevk.
pealik: „See on rohkem
keskvalitsuse üldine
operatsioon. Kohapeal see
praegu suuremat elevust ei
loo. Kuid tuleviku mõttes
on sel tähtsus, et tõstab
elanikkonnas huvi uuteks
elutungideks, aidates
seega korraldada mõndagi
paremini. Kui elektriliin
pikendatakse Keilani, tähendaks see ka palju. „

H.Sarmo, linnavolinik
ja tulet. üh. esimees:
„Uue korra juures saab
kindlasti asju ajada paenduvamalt. Elu arengule
tuleb see kasuks. Kaotada
ei ole midagi.”
Üks lihtkodanik: „Ei
tea öelda. Kui maksud ei
kasva ja tööd ning leiba on,
eks siis linnas ole uhkem
elada...”
Uudisleht.
Nr.69(1751)
12.aastakäik. reede, 6.mai

Lühidalt
Kodulinnal on sünnipäev

tee ääres, kirjute põlledega noored naised peenraid lõikamas.
Hõbedastelt
plekk-katustelt
murdub päikesekiiri nagu suurtelt kristallidelt. Kaugemal, linnamajade taga, asub kuldseid
teri visates esimene külvaja.
Uus linn... keset karget elu,
piiratud põldudest ja talumajakestest. Idas ja põhjas aga rahutult tuttav Keila jõgi ühe haljendamisele igatsevate soosaludega.
Mootorvagun jääb jaamahoone ette tõksti seisma nagu
eeskujulik sõdur. Jaamahoone
on selline, et maksaks tuua Tallinna. Uhivärskelt „kodukaunistatud”, eeskujuliku reisijateruumi ja lahke jaamaülemaga. Kell
on pool 9 hommikul. Elu aga
näib veel surnuna. Kas sellest, et
otse keset linna asub põline surnuaed? Juukselõikuse –ärid on
veel suletud. Tänaval liigub vaid
koolilapsi ja üksikuid maamehi.
„Kust viib tee alevivalitsusse?”
küsin ühelt õpilastesalgalt. „Alevivalitsusse? Vabandage, meil
on linnavalitsus...”.
Linnavalitsuse maja on suur
valge ja uhke hoone turuplatsi
ääres. Linnavalitsus asub majas
üürilisena. Kogu linnavalitsuse
moodustavad aga linnasekretär
proua Mare Sulk ja ta abi prl.
Rank.

Linna majapidamine praegu?
Selle kohta ütleb linnavanem,
et see võiks olla eeskujuks kõigile. Rahalisi raskusi me ei tunne,
kogukonnamaksu normid on
seni olnud väiksemaid kogu Eestis. Alev on Keila olnud 13 aastat, kusjuures esimeseks ja viimaseks
alevivanemaks
oli
praegune esimene linnavanem.

Uudisleht.
12.aastakäik.
1938.

Nr.69(1751)
reede, 6.mai
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foto: harjumaa muuseum
Keila esimene linnavanem Johannes
Tähe 1938. aasta 13. mail Kiriku platsile tamme istutamas

1958. a linnaõiguse saanud linnad
MÕISAKÜLA
1938.a. - 2329 elanikku
1992.a. - kohaliku omavalitsuse staatusega linn
2008.a. - 1018 elanikku
ELVA
1938.a. - 1800 elanikku +
2500 suvitajat
1991.a. - Elva linn kohaliku
omavalitsusena
2008.a. - 6258 elanikku
JÕHVI
1938.a. - 2525 elanikku,
2005.a.- valiti uus, ühine
Jõhvi vallavolikogu. Jõhvi
linnast on saanud vallasisene linn.
2008.a. - 13 297 elanikku
SUURE-JAANI
1938.a. – 1100 inimest
2005.a.- Suure-Jaani vallasisene linn - liitusid SuureJaani linn, Suure-Jaani vald,
Olustvere vald, Vastemõisa
vald
2008.a.- 1191 inimest

valla keskus.
2008.a - kuni 1000 elanikku.
MUSTVEE
1938. a. - 2603 elanikku
2008.a. - 1800 elanikku
KILINGI-NÕMME
1938.a. - 1500 elanikku
2005.a. - 3 omavalitsust Kilingi-Nõmme linn, Saarde
vald ja Tali vald - ühinesid
uueks omavalitsuse üksuseks Saarde vald. KilingiNõmme on vallasisene linn.
2008.a. – vallas 2100
elanikku
ANTSLA
1938.a. – 1564 elanikku
1999.a.- Antsla linn ja vald
ühinevad üheks omavalitsusüksuseks
2008.a. - 1578 elanikku
KÄRDLA
1938. a - 1504 elanikku
2008.a. - 3776 elanikku

SINDI
1938.a – 2000 elanikku
2008.a. – 4300 elanikku

KUNDA
1938 - 992 elanikku
2008.a. - 3790 elanikku

JÕGEVA
1938.a. - 1471 elanikku
2008.a. - 5930 elanikku

KALLASTE
1938.a. - ca 1500 elanikku
2007.a. - 1116 elanikku

MUSTLA
1938.a.- 1000 elanikku
2006.a - Mustla - Tarvastu

KEILA
1938.a. – 1114 elanikku
2008.a.– 9488 elanikku

Konverentsi ei pidanud
eelmisel nädalal mitte ainult 1.
mail 70 aastat tagasi linnaõigused saanud väikelinnad ning
Keila gümnaasiumi õpilased,
vaid ka Keila algkool.
Nimelt toimus 21.- 25.aprillini Keila algkoolis traditsiooniline koduloonädal. Igal
aastal on koduloonädalal
erinev teema. Tänavusel Keila
juubeliaastal oli koduloonädala
teemaks Keila linn.
Koduloonädala lõpukonverentsile eelnes õpilaste
põhjalik uurimistöö erinevatel
kodulinnaga soenduvatel
teemadel. Esmaspäevast avati
kooli koridorides õpilaste uurimustöödest näitus, kolmapäeval ja neljapäeval viidi läbi
eelkonverentsid.
Reedel, 25. aprillil toimus
koduloonädala pidulik lõpukonverents “Kodulinnal on sünnipäev”. Konverentsil tegid ettekanded kõik algkooli klassid,
samuti külalised Haapsalust ja
Rakverest ning taas iseseisva
Eesti esimene Keila linnapea
Andres Pärt ja Keila praegune
linnapea Tanel Mõistus.
Konverents oli väga huvitav,
ettekanded sisukad ja põnevad
ning sedavõrd hästi esitatud,
et eeskuju võiksid võtta paljudki täiskasvanud.
Koduloonädala raames
ilmus ka Keila algkooli õpilaste
ajalehe Keila linna 70. juubelile pühendatud eriväljaanne,
mille panid kokku 6. klasside
õpilased.

Ensto tähistas 50.
juubelit
23. aprillil tähistas koos
suuremate klientide ning
koostööpartneritega oma 50.
juubelit elektrimaterjalide ja
-tarvikute valmistaja Ensto.
Eestis 15 aastat tegutsenud
Ensto näeb oma edu alust just
heades kliendisuhetes ning
üheskoos juubeli tähistamine
annab ettevõtte hinnangul
vaid kindlust positiivselt tulevikku vaatamiseks.
Ensto üks traditsioonidest
on aidata abivajajaid. Sellega
seoses kutsuti peokülalisi
annetama kingile mõeldud
summad hoopis heategevuseks. Laekunud ca 100 000
krooni kingitakse Paliveres
asuva erivajadustega lastele
mõeldud Vidruka Koolile. Raha
kasutatakse õpilaskodu laste
elamistingimuste parandamiseks ning laste silmaringi
laiendamiseks.
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Näitus „Uusi kavatsusi Keilas“
Harjumaa Muuseumis
harjumaa muuseum
muuseum@hmk.ee

Harjumaa Muuseumis
avati 24. aprillil näitus „Uusi
kavatsusi Keilas“. Väljapanek
on pühendatud Keila linnaks
nimetamise 70. aastapäevale.
Eesti sai aprillikuus kehtima hakanud uue linnaseaduse
alusel 1938. aasta 1. mail
juurde neliteist uut linna.
Alevitest tõusid koos Keilaga
linna õigustesse Antsla, Elva,
Jõgeva, Jõhvi, Kallaste, Kilingi-Nõmme, Kunda, Kärdla,
Mustla, Mustvee, Mõisaküla,
Sindi ja Suure Jaani.
Linnaks nimetamine
toimus hõlpsasti ja ilma asjaosaliste suuremate jõupingutusteta. Seda hinnatavam ja
meenutamist vääriv on nende
Keila elanike tahe, entusiasm
ja meelekindlus, kes Keilat
oma mõtetes elujõulisena
nägid ja teda oma tegudega
edasi viisid.
Näitus rõhutab omaaegseid
uusi algatusi Keilas, mis leidsid aset noore Eesti Vabariigi
esimese kahekümne aasta
jooksul. Mõjusaimaks näiteks

foto: doris matteus

neist on Eestis oma ideelahenduse poolest ainulaadne
Vabadussõja mälestusmärk.
Väikestele külastajatele on omaette näitus koos
nuputamismängudega Keila
aastakümnetetagusest lasteaiaelust.
Lisaks saab näitusesaalis
teha miniatuurse jalutuskäigu
Keila kesklinna tänavatel.
Harjumaa Muuseum tänab
Virve Ellertit, Ilme Viivikut,
Tiina Vikatit, Sirje Parameeli,
Aita Põldarut, Maire Rannast
ja Valdur Timmi, kes jagasid
oma teadmisi ringkäikudel
Keilas. Seltskonna ja muuseumitöötajate jalutuskäigud
koos elava aruteluga panid

aluse Keila uuele linnalegendile tänavaid ja kinnistuid
visiteerivast salapärasest
komisjonist.
Harjumaa Muuseum tänab
toetuse eest Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi
ja Kultuuriministeeriumi.
Näitusel kasutatud fotod
ja dokumendid on Tallinna
Linnaarhiivi, Riigiarhiivi,
Harjumaa Muuseumi ning
Allar Viiviku, Virve Ellerti,
Tiina Vikati, Sirje Parameeli ja
Valdur Timmi kogudest.
Näituse koostas Riine Kallas. Kujundas ja lasteosa teksti
kirjutas Kätlin Janson.
Näitus jääb avatuks kuni
28. septembrini.

Lühidalt
Keila Ämber 2008
Keila vee- ja kanalisatsioonivõrgu valmimisele
pühendatud ühepäevase
korvpalliturniiri võitis täiseduga ärimeestest koosneva klubi „Kuldkroon“
meeskond.
Järgmised kohad olid
lahtised
kuni
viimase
mängu viimaste hetketeni.
Haapsalu meeskond suutis
18-punktilisest kaotusseisust lõpuks Keila meeskonda 1 punktiga võita ja
saavutas II koha. Kolmandaks jäi Riigikogu meeskond. Turniiril osalejate
soovitav vanuse alampiir
oli 35 eluaastat.

sport

Keila Meister on
Glamox
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Nädalavahetusel peetud
meeste korvpalli Keila Liiga Lääne-Harju Meistrivõistluste
finaalis tuli meistriks Glamoxi
meeskond.
Finaalis kohtusid vanad rivaalid Juurviljapõrgu
ja Glamox. Mäng oli igati
finaali vääriline. Punkt-punkti heitlus kestis esimestest
minutitest lõpuvileni. Kumbki
meeskond ei suutnud vahet
suuremaks venitada kui 5

punkti. Poolajal oli Glamox
ees 34:33. Mängu viimasel minutil oli Juurviljapõrgul veel
võimalus, kuid kogenumad
Glamoxi mängijad suutsid olla
kindlamad ja vältida lihtsaid
eksimusi. Võidukarika skooriks märgiti 71: 68 Glamoxile.
Kolmanda koha mängus
võitis Honda/Speed esimese
poolaja Saue meeskonna vastu
napilt 35:34. Sealt alates kaldus mäng järjest enam Honda/Speedy kasuks. Kolmas
koht võideti kindlalt 83:74.

Keila Aianduse ja
Mesinduse Seltsil
tegus hooaeg
Keila Aianduse ja Mesinduse Seltsi kevad-suvine hooaeg tõotab tulla
tegevusrohke.
3. mail 2008 toimub
Tuula teel kiriku kõrval
traditsiooniline kevadlaat.
10. mail kell 11.00 tähistab selts oma majas
emadepäeva, samuti meenutatakse, kuidas tähistati
kunagi nelipühi.
Selle kevade ja suve ekskursioonid toimuvad 24.
-25. mail Kirde-Eestisse ja
15. – 23. juunil Kesk-Norra. Augustis toimub külaskäik Leetu.
Maikuus alustatakse ka
kaunite koduaedade ülevaatusega.
Selts soovib kõigile toredaid ja meeldivaid kevad-suviseid päevi.
Aivi Jakobson
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foto: valdur vacht
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Toimus Keila
võrkpalliturniir
irja idarand
keila võrkpalliklubi

Keila traditsioonilisel võrkpalliturniiril selgitatakse välja
parim Keila firma võrkpallis.
Tegemist on puhtalt harrastajate võrkpalliturniiriga, millel
lisareegliks nõue, et igas
võistkonnas peab kindlasti
väljakul olema ka üks naisterahvas. Sel aastal toimus
üritus juba viiendat korda.
Kui 2004. aastal osales vaid
3 võistkonda, siis sel aastal
oli meeskondi kokku 10.
Keila Gümnaasiumi võimlas
võtsid omavahel mõõtu Harju
Elekter, Elektrimees, Glamox,

PKC, Lions Club Keila, Keila
Gümnaasium, Draka, Keila
Võrkpalliklubi segavõistkond
ja Türisalu.
Sel aastal väljus võistlusest
võitjana Harju Elekter. Varasematel aastatel on esikohale
tulnud Jahimeeste selts, Alibi
pubi ja Elektrimees, neist
viimane kaks aastat järjest.
Enim, 4 korda, on võistlusest
osa võtnud PKC ja Lions Club
Keila. Alates 2006. aastast
saab parim Keila linna firma
rändkarika, millele graveeritakse võitja võistkonna nimi.
Karikas asub Keila Tervisekeskuse auhinnakapis.

Mini-Spa uudised!

Maikuust avatud juuksur ja kosmeetik
KEILA TERVISEKESKUS

Leia enda jaoks aega ning tule ja lase meil Sinu
eest hoolitseda.
Teid ootavad Aili ja Tiina
Broneeri aeg: 56 94 3411
Info telefonil: 67 37 600

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
ISIKUNÄITUSED
Kätlin Lumiste, Heiki Lumiste,
Kalju Siitka
19.märts – 30.mai
Harju Elekter, Heltona
VIRTUAALNE ISIKUNÄITUS
Märts - mai
Ann Vaida, Kadri-Ann Rannamets
http://fotoalbum.ee/photos/
sirlett/

kontsert
KONTSERT
2.mai kell 18.00
Keila Muusikakooli kontsert
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
SCHÖNBERG & TSIRKUS
„Diplomaatilised noodid Saksamaalt”
3.mai kell 21.00
Klassikalise muusika, tantsu,
tsirkuse ja teatri meelierutav
kohtumine.
Keila Tervisekeskuses
www.saksakultuurikevad.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
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

sport
HEA LAPS 2008
Iluvõimlemine
11.mai kell 11.00
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
VÕIMLEMISPIDU – 2008
18.mai kell 17.00
“ Võimeldes kauniks ja terveks”
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
KARIKAMÄNG PESAPALLIS
Balti karikamäng ameerika
pesapallis
31.mai ja 1. juuni
Keila staadionil
“KEILA JÕUD”
Keila linna päevade spordiprogramm
31.mai kell 10.00 – 16.00
Keila keskväljakul
MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
Eesti noorte meistrivõistlused
ujumises
5.juuni
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
KEILA SWIMCLUB VÕISTLUSED
Keila Swimclubi auhinnavõistlused ujumises
7.juuni
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee

muud üritused
KEVADLAAT
3.mai kell 8.00 – 16.00
Tuula tee, kiriku kõrval
LOENG „TERVISLIK TOIT –
KAS SEDA ON OLEMAS?”
Müüdid ja tegelikkus tervislikust toitumisest.
8.mai kell 19.00 hind 50.Vajalik eelnev registreerumine
Lektor Tiina Keldrima.
Hiirte Mängumaal, Haapsalu
mnt. 31. www.hiirekese.ee

Palju õnne!

VANAVARA LAAT
10.mail Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22 Keila Turg
ÜRITUSED SOTSIAALKESKUSES
13.mai kell 16.00
Lääne – Harjumaa Invaühingu
koosolek
Emadepäeva tähistamine
Võetakse vastu uusi liikmeid
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6 791 570
sots@keila.ee
EMADEPÄEVA PIDU
Keila Pensionäride ühenduse
emadepäeva pidu
18.mai kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
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
Jumalateenistus
7. ülestõusmisaja pühapäev
(exaudi).
4.mai kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
3.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
3.mai kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Pidulik ametisse pühitsemine
3.mai kell 14.00
Õpetaja Marek Rootsi introduktsiooni-jumalateenistus.
Kaasa teenivad peapiiskop
Andres Põder, praost Jüri
Vallsalu, Lääne-Harju praostkonna vaimulikud. Jutlustab
õp Eenok Haamer
Keila Miikaeli Kogudus
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Sündinud
30.03.2008 - Grethel Viik
09.04.2008 - Thor Harald Allik
17.04.2008 - Martin Nairis

AS Keila Elekritööd avaldab

Keila Kiwanis Naisteklubi

südamlikku kaastunnet

KINAKE avaldab siirast

Paul Hein`ale perekonnaga

kaastunnet

isa, vanaisa ja äia

oma presidendile Ene´le
armsa

Hillar Hein’a

EMA

08.05.1935 – 29.04.2008
surma puhul

kaotuse puhul

Kallis Ene!
Oleme Sulle toeks, kui jätad
hüvasti oma armsa ema

Hilja
Konsin’iga
Urve, Ülle ja Malle

Kuulutused
Töö

pisiremont. Tel: 52 298 20, 670
0373

Rossi Sepaäri OÜ pakub
tööd sepale. Eelduseks metallitöö kogemus. Vajadusel
lisakoolitus kohapeal. Info
6541444, tauro@ross.ee.

kinnisvara
Müüa 3 toaline korter (51,2
m2) Keilas Jõe tänaval. Hind:
850 000.- kr. E-post: meeme.
peters@ark.ee. Tel. 5088128.
Müüa maja Keilas otse
omanikult. Tel: 6780 700, 53
43 43 64

müük
Müüa kasutatud vaip, 2x3m
rohelistes toonides. Hind: 600.Tel: 55 58 38 22

Pottsepp ootab tööpakkumisi. Ehitan ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Samas osutan
ka korstnapühkimise teenust.
Info tel: 56 681 555 ja vaata
ka kodulehte www.hot.ee/
tanel12345
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448

muu
13. mail algusega kell 16.00
toimub Keila Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17) Lääne-Harjumaa Invaühingu üldkoosolek
ja Emadepäeva tähistamine.
Võtame vastu uusi liikmeid.
Keila turul toimub 10.mail
vanavara laat. Kõik müügiks!
Info: 55 58 38 22

teenus

Ripsmepikenduste koolitus.
Hind 1500 eek + materjal.
Lõpetanutele tunnistus. Koolitajal võimalus tulla kõikidesse
eestimaa linnadesse, tingimus - vähemalt kaks õpilast.
Ripsmete keemilise koolutamise koolitus. Hind 900 eek
+ materjalid (komplekt 850
eek). Lõpetanutele tunnistus.
Koolitused toimuvad eesti ja
vene keeles, küsi julgesti. Mob:
58 067 822.
Depilatsiooni koolitus
(easy+clean). Hind 500 eek +
materjal. Lõpetanutele tunnistus. Lõpetanutel võimalik osta
profimaterjale soodsamalt
(väga head vahad). Brasiilia
depilatsiooni koolitus. Hind
400 eek + materjalid. Lõpetanutele tunnistus. Koolitused
toimuvad eesti ja vene keeles,
küsi julgesti. Mob: 58 067 822.

Keila korstnapühkija +

Harjumaa Muuseum, Keila Rattapood, Keila Linnavalitsus

kutsuvad osalema:
liikumismängus

“Tunne Keilat!”
Mängu toimumise aeg: 1. - 30. mai 2008
Eesmärk: leida maikuu jooksul kaardi abiga 15 Keilaga
seotud erinevat objekti või paika, mille juures on vihjed
lahenduse saamiseks. Mängu lahenduseks on üks Keilaga
seotud nimi.
Liikumismängu osaluskaardid on saadaval Harjumaa Muuseumis (Linnuse 9) ja Keila Rattapoes (Paldiski mnt 17).
Osalustasu 5 kr.
Kõik õige lahendusega tagastatud kaardid osalevad auhindade loosimisel 31. mail Keila Päeva ajal. Peaauhinnaks on
Keila Rattapoe kinkekaart väärtusega 1000 kr.
Liikumismängu juhend – www.muuseum.harju.ee
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KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

MÜÜJA
Pakume põhipalka + lisatasu heade
töötulemuste eest,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.

AGM Keila on aia- ja metsatehnika müügile ning hooldusele
spetsialiseerunud kauplus
Pakume tööd

Info juhatajalt telefonil 6 790 940 või
värbamistelefonil 6 844 041
CV saada aadressil
cv.smarket@rimibaltic.com

MÜÜGIMEHELE
Tööülesanneteks on:

Keilas

· Igapäevane müügitöö ning selle korraldamine
· Kaupade valimine, tellimine ja laoseisu jälgimine
· Müügi jälgimine, aruandlus ja analüüs
· Väljapanekute korraldamine ja nende eest hoolitsemine

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

Pakume:

· Väga head põhipalka ja motiveerivat tulemuspalgasüsteemi
· Head töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi ja klientuuri
· Väljaõpet töö käigus
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

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

VÄLITORUSTIKE PAIGALDAJAID
AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008
PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid
UUS VALIK KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt

AGM Sisustus on Eesti suurim kvaliteet-toolide tootja
Pakume tööd

PUIDUMAALRILE
asukohaga Keilas

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

Tööülesanneteks on:

- Puit-detailide ja tooliraamide lihvimine
- Puit-detailide ja tooliraamide peitsimine ja lakkimine
- Puit-detailide ja tooliraamide ettevalmistus transportimiseks

Pakume:

- Väga head põhipalka ja motiveerivat tulemuspalgasüsteemi
- Kaasaegset töökeskkonda, väikest ja sõbralikku kollektiivi

Kandidaadilt eeldame:

- Oskus kasutada madalsurve- ja õhkpihustamis tehnoloogial
põhinevat värvimissüsteemi (Air-Mix)
- Eelnevat töökogemust pihustatavate piirituspeitside ja
nitrolakkidega

Tööle asumise aeg: Juuli 2008
Soovijatel palume ühendust võtta: keila@agm.ee või tel. 5083341

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
Pikaajalised Keila piirkonnaga
seotud kogemused
aitavad meil leida just Teile
kõige paremini sobiva lahenduse.

Kristjan Reinoja
51 09 002

kristjan.reinoja@uusmaa.ee

Merike nooren
53 417 771

merike.nooren@uusmaa.ee

Marina Hodus
korterid
50 99 765

marina.hodus@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
09.05 ja 16.05 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

Annika Mikk
564 66 121

annika.mikk@uusmaa.ee

Külli Friedrichson
maad ja majad
56 490 753

kylli.friedrichson@uusmaa.ee

Suur valik
rulookardinaid
Tähtajad lühikesed
Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

(EESTÖÖLINE)

Tööülesanded:

· vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja renoveerimine
· haljastus-ja üldehitustööd

Nõuame:

· võime iseseisvalt teha vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitustöid
· B-kategooria juhiluba
· valmisolek töölähetusteks
· plasttorude keevitamise kogemus
· nivelliiri kasutamise oskus

Ettevõte pakub:

· kindlat töökohta arenevas firmas
· kaasaegset töökeskkonda
· töötasu katseajal 15 000 krooni (bruto) kuus + lisatasu

Lisainfo:

Kodulehekülg:
www.terrat.ee
Asukoht:
Tutermaa, Harjumaa
Tööle asumise aeg: kohe
CV palun saata:
Janika Naadel, janika@terrat.ee
Lisainfo:
679 0951, 53 292 858

