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ametisse
Laupäeval, 3.mail toimus
Keila Miikaeli kirikus koguduse uue õpetaja Marek
Rootsi introduktsioonijumalateenistus.
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Keila tublid
muusikud
Keila muusikakooli õpilased tulid Harjumaakondlikult puupuhkpilli ja üleriigiliselt löökpillikonkursilt
tagasi heade tulemustega.
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sport
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Keila meistrid on
koos mänginud
25 aastat
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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Kuidas saada kokku
palju inimesi?
Tundub, et üksi või väikse seltskonnaga on raske
midagi ära. Eriti midagi suurt. Et asi tehtud saada, on
vaja palju inimesi.
Tihti on nii, et kõik on küll nõus osa võtma, aga
vastutama mitte. Eks sai ju äsjane Teeme ära 2008
kampaaniagi nii oma alguse kui eduka lõpu tänu
mõne inimese initsiatiivile. Tublid inimesed!
Eestlased on laulurahvas. Ometi on sellegagi sama
lugu – peab olema eestvedaja. Seltskonnas laulma
hakates suudetakse äärmisel juhul vaid „Õllepruulija”
üles võtta. Üksi laulma ei hakka keegi, vaja on inimest, kes ütleb: „ Laulame!”. Ning vastutab selle eest,
mida lauldakse, kuidas lauldakse, kus lauldakse.
Paar lehenumbrit tagasi esitas SOS Lasteküla Eesti
Ühingu tegevdirektor Margus Oro küsimuse, kas
heategevus peaks käima vaid kampaania korras, ning
vastas ise: „Ei ole tähtis anda üks kord ja palju, vaid
mitmeid kordi ja vähe.“
Kõiksugu ettevõtmised töötavad vaid kolossaalses
mastaabis ja ühe või mõne juhtfiguuri käe all. Selleks,
et saada kokku palju inimesi, tuleb kaasata meedia,
kuulsused, näidata rahvale, et asi on pop ja äge.
Õnneks on inimesi, kes viitsivad suuri asju ette
võtta ning ka teised kaasa tõmmata. Kuid kas suurelt
ja uhkelt on tõesti ainus viis midagi tehtud saada?
Kas ei peaks tähelepanu pöörama ka väikestele ning
igapäevastele asjadele, mis elu ilusamaks teevad?
doris matteus
doris@keila.ee
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Liiklusreegleid peavad
tundma kõik liiklejad
Kõigile on üheselt mõistetav, et autojuht
peab tundma Liikluseeskirja ja Liiklusseadust. Samas peavad liiklusreegleid
tundma kõik liiklejad: jalakäija, jalgrattur,
rulluisutaja, rollerijuht jne.
kristy roostfeldt
vanemkonstaabel

Tahaksin kõigile meelde tuletada, et jalakäijana ületatakse teed selleks ettenähtud
kohas (valgusfooriga ülekäigurada, reguleerimata ülekäigurada ehk sebra. vm). Sõiduteed
võib ületada mujalt vaid juhul,
kui lähim ülekäigurada asub
kaugemal kui 100 meetrit. Samuti tuleb ülekäiguraja juures
teeületamise võimalust oodates autojuhile selgelt märku
anda, et tahetakse teed ületada. Jalakäija peab liikuma kõnniteel, selle puudumisel sõidutee vasakpoolsel teepeenral
(lähenevatele sõidukitele vastu).
Jalgrattur, kes sõidab sõiduteel, peab olema vähemalt
10 aastat vana ja 10-15-aastasel jalgratturil peab olema
kaasas ohutu sõidu võtete
tundmist tõendav tunnistus
(jalgratturi juhiluba). Need
nõuded ei kehti õuealal. Samuti peab jalgratas olema töökor-

ras, mistõttu võiks ratta enne
suurt suve üle vaadata. Kaitsekiivri kandmine jalgratturil ei
ole kohustuslik, küll aga vajalik turvalisuse huvides. Sõiduteed jalakäijate ülekäigurajal
ületades peab jalgrattur tee
ületama jalgsi, jalgratast käekõrval lükates!!!
Mopeedijuht peab olema
vähemalt
14-aastane
ja
14-15-aastasel mopeedijuhil
peab kaasas olema mopeedi juhiluba. Mopeedi all mõistetakse sõidukit, mille mootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja
valmistajakiirus ei ületa 45
km/ h. Mopeedijuhil ja tema
sõidukil sõitjal peavad peas
olema kaitsekiivrid ning mopeedil peab sõites ees põlema
valge tuli. Mopeedi ning sellega võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba alates
16-aastaselt isikult. Mopeedijuhi loa saamiseks tuleb pöörduda ARK büroosse. Jalgrattaga ja mopeediga peab sõitma
jalgrattateel, selle puudumisel
sõidutee äärmisel parempool-

sel rajal (välja arvatud vasakpöörde sooritamisel).
Jalgrattur ja mopeedijuht
ei tohi sõita kõnniteel (piirang ei kehti alla 10-aastaste jalgratturite kohta), sõita
juhtrauast käega kinni hoidmata, lasta ennast vedada

teise sõidukiga, sõidutada
sõitjat, kes ei istu kindlal istmel.
Et meie liikluskultuuri parandada ja ohutust tõsta, peab
iga isik ise olema viisakas liikleja.

Nädal piltides

Kiriku kõrval toimus kevadlaat

Linnapea Tanel Mõistus ja volikogu esimees Andrus Loog
istutasid linna juubeli puhul Keila keskväljakule tamme

Keila nädalaleht

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

Keila Muusikakooli kevadkontsert
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keila linna juubelikontsert Miikaeli
kirikus
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: doris matteus,
valdur vacht

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

Uudised
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Miikaeli koguduse uus õpetaja
õnnistati ametisse
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Laupäeval, 3. mail õnnistati
ametisse Keila Miikaeli koguduse uus õpetaja Marek
Roots.
Introduktsioonijumalateenistusel teenisid vaimulikena
peapiiskop Andres Põder,
praost Jüri Vallsalu, õpetaja
Eenok Haamer ja Lääne-Harju

praostkonna õpetajad.
Marek Roots on sündinud
6. jaanuaril 1976. aastal Elvas.
Ta on lõpetanud Rõngu
Keskkooli, Tartu Teoloogia
Akadeemia, Kaitseväe kaplanite kursuse ja EELK Usuteaduste Instituudi pastoraalseminari. Ta on töötanud Tartu
Kristlikus Kodus, Kaitseväes,
EELK Elva, Häädemeeste Miikaeli, Treimanni ja Tahkuranna

Peapiiskop Andres Põder õnnistamas Marek Rootsi ametisse

Lühidalt
PKC Eesti AS 2007.
aasta majandustulemused
PKC Eesti AS kasvatas mullu
nii käivet kui ka kasumit. Võrreldes 2006. aastaga kasvas ettevõtte käive 33 %, jõudes 256
miljonilt kroonilt 341 miljoni
kroonini. PKC Eesti AS puhaskasum suurenes aastaga 42%,
kerkides 14 miljonilt kroonilt 20
miljoni kroonini.
„PKC Eesti ASi 2007. aastat
iseloomustab
tootmismahu
oluline laienemine ning rahvusvaheliste
allhankeprojektide osakaalu tõus ja nende
juhtimine Eestist. Oleme palju
tähelepanu pööranud ka kulusäästliku tootmise arendamisse,” ütles PKC Eesti AS juhatuse
esimees Jaan Murdla.
PKC Eesti AS-il on Eestis
kaks tehast, üks Keilas, teine
Haapsalus, nende töötajate arv
kasvas 2007. aastal 1197-lt 1278
inimeseni.

koguduses. Viimati oli ta EELK
Kanada praostkonna vikaarvaimulik.
Selle aasta 3.veebruaril valiti Roots Keila Miikaeli koguduse õpetajaks. Praegu õpib
Marek Roots EELK Usuteaduste Instituudi magistratuuris, ta kuulub Eesti Evangeelsete
Vennastekogudusse.
Marek Roots on abielus, peres
kasvab tütar.

foto: valdur vacht
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foto: valdur vacht

Marek Roots perekonnaga

huvitav

Emadepäev
Emadepäev kuulub
nende pühade hulka, mida on hakatud
tähistama 20. sajandil.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Emadepäeva idee sündis
Ameerikas eelmise sajandi algupoolel. Algatajaks oli õpetajanna Ann Jarvis, kes oma ema
teisel
surma-aastapäeval
(1907. a.) kutsus lähikondseid
tähistama emade mälestuspäeva Memorial Mothers’ Day
Meeting.
Esialgne emade mälestuspäev sai juba järgmisel aastal
laiema tähenduse ja levis kiiresti üle Ameerika. 1914. aastal määras Kongress maikuu
teise pühapäeva ametlikult
emadepäevaks.
Emadepäev
võeti omaks paljudes maades,
ja erinevate organisatsioonide

poolt juhituna jõudis see päev
kodudeni veel selle sajandi teisel - kolmandal kümnendil.
Emadepäeva algus Eestis
Eestis olid emadepäeva
mõtte algatajaks, idee propageerijaks ja tegelikeks juhtideks naiste karskusliikumise
juhtivad tegelased. Esimest
korda korraldas oma ema auks
Udernas 1922. aasta suvel piduliku emadepäeva Helmi
Mäelo, Eesti tuntumaid karskustegelasi. Emadepäeva korraldades mõtles ta oma lasterikkale emale, keda selle tõttu
sugugi kõrgelt ei hinnatud.
Udernas valitses lasterohkust
halvustav meeleolu. Suurt lastekarja peeti vaesuse ja rumaluse märgiks.
Järgmise aasta maikuu kolmandal pühapäeval korraldas
ta koos naiste karskusseltsi juhataja Helmi Põllu ja paljude
sõsarseltside toetusel emade-

päeva peaaegu 20 kohas. Emadepäev muutus tänu seltside ja
koolide toetusele kiiresti populaarseks, seda toetasid ka
kohalikud kirikud.
Ametlik emadepäev maikuu teisel pühapäeval
1928. aastast hakati emadepäeva tähistama maikuu teisel
pühapäeval, nagu see on tavaks ka Ameerikas, kust kogu
tähtpäev alguse sai. 1935. aastast juhtis emadepäeva tähistamist juba Riiklik Propagandatalitus ning Rahvakultuuri
ja Rahvahariduse Nõukogu.
Aktused ja üritused muutusid
ametlikuks ja väga pidulikuks.
Näiteks 1938. aastal võttis
Eesti Vabariigi president emadepäeval Kadrioru lossis vastu
lasterikkaid emasid. Teiste
seas ka 11 lapse ema Helmi
Põllu, uue tähtpäeva juurutaja.
Tollased ametlikud vastuvõtud
Tallinnas olid suursündmu-

seks, sest vastuvõtule kutsutud emad said sel puhul tasuta
pealinna sõita, neile korraldati
pidulik lõuna ja kontsert Estonia teatris.
Alles 1936. aastal hakati
propageerima emadele kingituste tegemist, sh metsalillede
kinkimist, neile laulmist, spetsiaalsete karskusseltsi poolt
kujundatud ja valmistatud
emamärkide ostmist. Emadepäeva tähistamine ja emadus
olid Teise maailmasõja eel ja
ajal paljudes Euroopa riikides
eriliselt hinnatud. Rõhutati, et
on tarvis rohkem lapsi, emadus tõsteti omaette väärtuseks.
Sõja-aastatel emadepäeva sõnum teisenes, sest paljud emad
vajasid kaotatud laste ja perekondade tõttu tröösti.
Nõukogude ajal emadepäeva riiklikult ei tähistatud ja nii
sai sellest tõeline perepüha.
Ehk just seetõttu muutuski
see päev perekonna tähtpäeva-

kalendris nii oluliseks.
1920. aastate lõpu soovitus
– kinkida emadele metsalilli –
muutiski püha erinevaks neist
tähtpäevadest, millal kingiti
kalleid kultuurlilli.
Rohkem riiklik kui perepüha
1988. aastal tähistati Eestis
emadepäeva üle pikkade aastate avalikult taas mai teisel pühapäeval. Sellest alates on see
uuesti aina rohkem riiklik ja
koolipüha, kui toimuvad ametlikud aktused ja kontserdid.
Päeva riiklik tähistamine on
hakanud vähendama emadepäeva kui perepüha tähtsust,
sellest on saanud emade ja
naiste ametliku austamise
päev.Emadepäeva tähistatakse
ka paljudes Euroopa ja Aasia
maades, samuti Austraalias.
Erinevates maades on emadepäeval oma tähistamisviis ja
eellugu.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

17.50

Keila gümnaasiumi tublid
õpilased
Keila gümnaasiumi abituriendid Rasmus Karja (12c),
Andres Leppik (12c), Daniel
Raissar (12c) ja Mikk Erlenheim
(12b) saavutasid 16. aprillil Saue
Gümnaasiumis toimunud Harjumaa gümnaasiumitevahelisel
mälumängul “Mõttemeister”
auväärse 3. koha Kose Gümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi järel. Mälumängus osales 7
kooli üle kogu Harjumaa.
Küsimused koostasid ja viisid mängu läbi Indrek Salis ja
Jevgeni Nurmla.
Tallinnas toimus VI-IX klasside saksa keele maakondlik
olümpiaad, kus osalesid edukalt
Keila Gümnaasiumi õpilased.
Jaanika Õispuu (VIIIA) saavutas I koha, Ronald Plees (VIA)
sai II koha, Roger Anari (VIIA)
ja Carinee Paet (IXB)saavutasid
III koha.
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Kodanikuhiskonna Sihtkapital
alustab toetuste eraldamist
kodanikühendustele
KÜSK toetab esimeses taotlusvoorus projekte, mille tegevused keskenduvad maakonna,
suurema või väiksema väljakujunenud piirkonna kodanikuühenduste omavahelise ning
ühenduste ja avaliku võimu ja
äriühingute
esinduskogude
koostöö ja kaasamise edendamisele. Taotlusvooru maht on
2,6 miljonit krooni.
Täpsem toetuse taotlemise
tingimused ja kord ning taotlusvormid on aadressil http://
www.kysk.ee. Projekte oodatakse hiljemalt 5. juuniks
2008.a.
Taotlusvooru teabeüritused
toimuvad:

Tartus 9. mail kell 13.00
Tartu Maavalitsuse saalis (Riia
15).
Tallinnas 16. mail kell 15.00
Tallinna Vanalinna gümnaasiumi auditooriumis (Vene 22).
Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile asutati 2008.
aastal
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, mille eesmärgiks
on kaasa aidata Eesti avalikes
huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele
kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust
soodustava keskkonna kujundamisel.

Teated
Konkursil “Kodud kauniks” selguvad 15.maiks Keila
linna parimad väikeelamud, korrusmajad ja ka ettevõtted.
Sellest tulenevalt ootab konkursi komisjon linnakodanikelt igasuguseid asjakohaseid vihjed.
Kui tunnete, et kas teie või naabri kodu on tunnustamist väärt, siis andke sellest julgelt teada! Siin kaotajaid ei ole!
Konkurssi viib läbi konkursikomisjon, mida juhib abilinnapea Enno Fels. Komisjon selgitab igas grupis välja
3 parimat, kellest enim punkte kogunut auhinnatakse.
Auhinnad antakse võitjatele üle Keila Päeval 31. mail.
Konkursi auhinnafond on 25 000 krooni. Komisjoni
esimehel on õigus valida linna parimate koduaedade
seast kandidaadid Harju maakonna konkursile, kus
valitakse kauneimad kodud esitamiseks üle-Eestilisele
võistlusele.
Oleme juba ette kõigile konkursil osalejatele tänulikud!
Konkursi “Kodud kauniks” komisjon

Linnakodanik näeb
14.aprill kell 18.20 tehtud
foto Keila tervisekeskuse
parklast.
Tundub,et tervisekeskuse
parkla on laienenud kõnnitee arvelt.

Kruusa tn ja Sopsu tn ristmikul asuvad liivahunnikud,
mis on ette nähtud lasteaia
ehituse jaoks.
Kõrvalolev pilt on toimetusele saadetud tähelepaneliku linnakodaniku poolt:
„Liivahunniku kõrvale sõitis
Honda registreerimismärgiga 669 AYO ja kühveldas
auto pagasiruumi liiva täis.
Liiva kogus polnud küll
suur aga kui igaüks natuke
võtab, on varsti hunnik läinud. Järgmisel päeval käis
järgmine auto, Mercedes
Benz Sprinter registreerimismärgiga 801MGT, kes
võttis samas hunnikust
liiva ja teiselt poolt maja
killustikku.“
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04. mail peeti Tallinna mnt
8 juures kinni joobes juht, kelle
suhtes alustati kriminaalmenetlus.
Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 36
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.
Täiendava informatsiooni
edastamiseks ülaltoodud kuritegude, kuid ka muude õiguserikkumistega
seonduvate
tähelepanekute kohta, palume

Сегодня в номере
Пастор
общины
Михклиской церкви
Марек Роотс
Сегодня в Михклиской церкви состоялась
служба-интродукция.
При посвящении в
должность нового пастора присутствовали
главный епископ А.
Пыдер, праост Ю.Валсалу
и
служители
Западно-Харьюского
пастората. Свою первую службу Марек Роотс проведет 4 мая. Со
вступлением в должность пастора М.Роотса
поздравили мэр города
Т.Мыйстус и заместитель председателя городского
собрания
Д.Маттеус. (стр. 3)
Молодые талантливые музыканты
16 апреля в г. Кехра
состоялся конкурс учащихся
музыкальной
школы, играющих на
духовых инструментах:
на флейте, кларнете,
саксофоне. В конкурсе
принимали участие 11
молодых музыкантов
нашей городской музыкальной школы, среди
них и 7-летняя саксофонистка Э.Паэ, которая покорила зрителей
своим смелым и выразительным выступлением. Похвалы заслуживают
и
юные
кларнетисты,
выступление которых было
удостоено
призовых
мест. Отделение духовых инструментов работает в Кейлаской музыкальной школе с
2005 года. (стр. 5)

Экономические
показатели АО «PKC
Eesti» за 2007 год
В прошлом году в АО
«PKC Eesti» увеличились и оборот, и прибыль. По сравнению с
2006 годом оборот увеличился на 33%, достигнув 341 млн крон.
Чистая прибыль предприятия увеличилась
на 42%, составив 20 млн
крон. У предприятия в
Эстонии два производственных цеха, один – в
Кейла, другой – в Хаапсалу, на производстве
занято 1278 человек.
(стр. 3)
Информация для
велосипедистов!
Дети моложе 10 лет
могут кататься в пределах двора либо по пешеходным дорожкам
без наличия прав на вождение велосипеда.
Дети в возрасте от 10
до 15 лет без наличия
прав на вождение велосипеда могут кататься
только в пределах своего двора. На пешеходных дорожках могут кататься только в том
случае, если эти дорожки имеют специальный
знак «Для пешеходов и
велосипедистов».
А
также могут кататься
на специальных велосипедных дорожках и
обочинах дорог, имея
при себе права.
Все велосипедисты
старше 15 лет могут кататься на специальных
велосипедных дорожках и обочинах дорог,
наличие прав необязательно. (стр. 2)

Harjumaa Muuseum, Keila Rattapood,
Keila Linnavalitsus
kutsuvad osalema:
liikumismängus

Krimiuudised
Politsei

venekeelne veerg

“Tunne Keilat!”

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

g4s

1911

28. aprillil kell 22.05
Pargi tn. kanalisatsioonikaevu
luuk pealt ära. Luuk tagasi pan-

dud.
29. aprillil kell 17.50- Keila
haigla läheduses ja terviserajal kihutab krossimootorrattal
nooruk. Teavitatud politseid.
30. aprillil kell 20.33
Vikerkaare lasteaial 1 pakettakna klaas sisse visatud. Kedagi
tabada ei õnnestunud.
30. aprillil kell 23.45 - Keilas
Linnamäe tee 6 territooriumil
2 alkoholijoobes alaealist. Üle
antud politseile.
01. mail kell 04.50 - KEVA
tanklast üritas varastada 4 pudelit õlut 1983.a. sündinud RS.
Kinni peetud ja üle antud politseile.

01. mail kell 20.55 - Lauluväljakul süüdatud suur lõke.
Helistatud päästeametisse, kes
kustutas lõkke.
02. mail kell 22.50 - Keila Linnavalitsuse ees tarvitab
noorte seltskond alkoholi. Teavitatud politseid.
03. mail kell 22.50 - Keilas Piiri tn 3c maja ees lõhkus
1992.a. sündinud ja alkoholijoobe tunnustega noormees VW
bussi tagumise akna kojamehe.
Kinni peetud ja üle antud politseile.
04. mail kell 05.15 - Piiri tn. 3
juures maast välja kistud postkast. Pandud tagasi.

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

Päevakorral
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huvitav

Lühidalt

Koristustööd Keilas

Kokku registreeris Keila linnas koristupäevale 75
inimest. Lisaks neile tuli
juurde Pensionäride Ühenduse liikmed, noortekeskuse
noored, üksikult registreerunud inimesed ja elanikud,
kes registreerimata appi tulid
– kokku 40 – 50 inimest. Palju
Keila elanikke siirdusid koristama ka lähivaldadesse.
Suuremad koristuspaigad
Keilas olid Tööstuse tänava
lõpus ja jõe ääres endise viinavabriku juures. Lisaks koristati Tuula teel vana vabriku
territooriumilt ja raudteesilla
juurest, terviseradadel, haigla
juures, männikus ja jõe pargis.
Koristustalgutel osalesid ka
paljud Keila linna asutused,
organisatsioonid ja klubid.
Koristamata jäi mingil põhjusel kaardistatud prügihunnik
Tuula kergliiklustee alguses.
Keila lipujaama toodi prügi
kokku u 20 tonni, sealhulgas
oli ka lähivaldadest kogutud
praht.
Suured tänud Indrek Salumaale ja Kaimo Käärmann –
Liivele kes olid suureks abiks
koristustalgute läbiviimisel
ja organiseerimisel. Tänu on
ära teeninud ka Lii Sepp ja
Keila gümnaasiumi õpilased
kes Paldiski maantee äärest
koristasid u 30m2 pürgi. Nende kogutud prügi oli muuseas
esimene, mis Harku karjääri
sorteerimisele läks.
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Jüripäev Miki lasteaias

Keila klubi reforminoored koristasid
kirikuaeda ja jõe ääri

foto: erakogu

foto: rein siim

Keila Gümnaasiumi õpilaste korjatud prügi
Paldiski maantee ääres

23. aprillil peeti Miki Lasteaia hoovis jüripäeva talguid.
Juba nädala algul rääkisid
õpetajad lastele jüripäeva
tavadest ja kommetest. Kogu
teema seostati sellel aastal
toimuva kampaaniaga “Teeme
Eestimaa puhtaks”. Lapsed
otsisid seoseid tänapäeva ja
mineviku vahelt. Oli ju jüripäev
meie esivanemate jaoks looduse ärkamise püha. Üheskoos
külvati rühmades kasvukastidesse lilleseemneid, mängiti
keskkonnasõbralike mänge.
23. aprilli hommikul külastati
Harjumaa Muuseumi. Õpiti
tundma jüripäeva kombestikku, süüdati jüripäeva lõke,
joodi teed ja söödi pirukat.
Õhtul ootasime lasteaia
hoovile kõiki lapsevanemaid.
Rõõm oli tõdeda, et osalejaid
oli palju. Laste isad ja emad
pintseldasid värviküllaseks
meie hoovi mänguvahendid, vanemad riisusid koos
lasteaga haljasalad, istutati lilli
ja korrastati peenraid, liivakastidest kühveldati välja vana
liiv. Pidu lõppes maitsva supi
söömisega.
Miki Lasteaia kollektiiv
tänab kõiki peresid abi eest
lasteaia õueala kaunimaks
muutmisel. Täname ka Harjumaa Muuseumi toreda ürituse
eest!
Mari-Liis Liivamägi
Keila Lasteaed Miki õpetaja

Kohtumine ministriga
foto: doris matteus

Koristajad lipujaamas

Kiwanis klubi koristas
Keila Jõepargis

foto: doris matteus

uudis

Keila muusikakooli tublid puupuhkpilli- ja
löökpilliõpilased
kadri leping

auhinnalised kohad

KEILA MUUSIKAKOOL

16. aprillil toimus Kehras
puupuhkpilliõpilaste
konkurss, kus oma oskusi näitasid
plokkflöödi-, flöödi-, klarnetija saksofoniõpilased kogu Harjumaalt.
Keila Muusikakooli esindas
11 pillimeest, nende seas ka
alles esimest aastat muusikakoolis õppiv 7-aastane saksofonimängija Elisabeth Pae, kes
oma julge esinemisega võlub
kõiki kuulajaid. Äramärkimist
väärivad samuti kõik neli osalenud klarnetiõpilast, kes tulid
auhinnalistele kohtadele. Palju
õnne meie õpetajatele väga
hea õpilaste ettevalmistamise
eest.
Löökpilli eriala avati Keila
Muusikakoolis
2005.aastal
Enn Tammiku juhtimisel. Tänaseks on löökpilliõpilasi juba
9 ja huvi üha suureneb. 26.ap-

II koht
Marko Mõek
II koht
Liisi Promet
II koht
Mihkel Ross

Joonas Teppo, õp. Enn Tammik ja Karl -Heinrich Arro
rillil Raplas toimunud üleriigilisel löökpilliõpilaste konkursil
esindasid Keilat kaks õpilast –
9-aastane Joonas Teppo
ja
14-aastane Karl-Heinrich Arro.
Joonas Teppo saavutas esikoha
I vanuserühmas ning KarlHeinrich Arro teises vanuserühmas. Eriti tuline vastuvõtt
sai osaks Karl-Heinrich Arrole,
keda žürii esimees M.Metsa-

mart pidas kogu konkursi parimaks esinejaks.
Üle kogu Eesti oli kokku
tulnud 26 andekat löökpilliõpilast, kuid Keila poiste edu
on seletatav õpetaja Enn Tammiku isikuga. Aastakümneid
ERSO-s töötanud ja praegu
pensionipõlve pidav Enn Tammik on kõrgelt hinnatud nii
Eestis kui välismaal.

V kl. (klarnet, õp. Andres Teppo)
VI kl. (flööt, õp. Andres Maamees)
VI kl. (flööt, õp. Andres Maamees)

II-III koht
Raiko-Henry Heinla
II kl.
(klarnet,
				
õp. Andres Teppo)
II-III koht
Maarja Triise		
IV kl.
(flööt, õp. Helge Oserov)
III koht
Elisabeth Pae		
I kl.
(saksofon,
				
õp. Heli Reimann)
III koht
Helery Säär		
II kl.
(klarnet,
				
õp. Andres Teppo)
Ergutuspreemia
Mirjam Avango IV kl.
(klarnet, õp. Andres Teppo)
Kiituskiri tubli esinemise eest
Kärt Kalvet
I kl.
(plokkflööt, õp. Andres Maamees)

Reedel, 16. mail kell
16.30-18.00 toimub Keila kultuurikeskuses avalik kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga.
Avalikust arutelust on osa
oodatud võtma kõik soovijad,
peamiseks teemaks on Harjumaa ühistranspordi, teedevõrgu ja piirkonna ettevõtluse
arendamisega seonduvad
küsimused.
Kohtumise korraldab Isamaa ja Res Public Liidu Keila
osakond. Enne avalikku kohtumist külastab minister mitmeid
Keila ning Keila lähiümbruse
ettevõtteid ning kohtub kohalike ettevõtjatega. Peamisteks
teemadeks on Keila ja selle
lähipiirkonna arendamine läbi
logistiliste teemade parema
korraldamise (sh Harjumaa
ühtne ühistranspordikorraldus
Tallinna uus ümbersõidutee ja
sissesõidud Keilasse, Paldiski
transiit ja raudteetransport,
võimalik raudtee ümbersõidu
projekt) ning ettevõtete konkurentsivõime tõstmine.
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Vaba aeg
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Keila meistrid on koos
mänginud 25 aastat

“Schönberg ja tsirkus”
Tervisekeskuses

kadi kroon

andes teppo

kroon@keila.ee

Selleaastased Keila Meistrivõistlused korvpallis on
jõudnud finišisse. Meistritiitli
teenis pingelises finaalmängus välja Glamox. Meeskonna
tegemiste ja saavutuste kohta
uurisime lähemalt Glamoxi
võistkonna kaptenilt Indrek
Kelemendilt.
Millal alustasite Keila
liigas mängimist?
Keila liigas oleme mänginud
algusest, 1996.aastast. Algul
küll Korvpalliklubi nime all.
Hiljem saime Glamoxi endale
sponsoriks ja sellest tulenes ka
nimemuutus. Glamox on Keila
Meistrivõistlustel osalenud
nüüdseks u 10 aastat.
Kui palju meeskonna
koosseis aja jooksul muutunud on?
Alguses olid meeskonnas
vaid ﬁrma töötajad, sama
seltskond mis Korvpalliklubis.
Siis aga hakkasid inimesed
vaikselt ära kukkuma ja nüüdseks on Glamoxi töötajaid alles
jäänud vaid kaks. Ülejäänud
meeskond on oma tuttavatest
ja sõprusringkonnast kokku
pandud. Enamuses ikkagi Keila
poisid. Üldiselt on seltskond
sama mis Korvpalliklubis oli,
mängime nüüd lihtsalt teise
nime all. Kokku on meeskonnas 14 -15 liiget.
Kui kaua Te juba koos
mänginud olete?
Tuumik on 25 aastat koos
olnud. Koolis hakkasime koos
mängima ja sealt oleme välja
kasvanud. Mingit korraliku
korvpallitrenni, nagu praegu,
meil kooli ajal ei olnud. Enamasti oleme ikka ise õppinud
ja trenni teinud.
Treener Teil siis puudub?
Kindlat treenerit ei ole jah.
Mina olen meeskonna kapten,
kuid pigem esindaja, kellega
arvestatakse, mitte treener.
Trenni teeme ikkagi kõik koos
ja eriarvamusi on meil suhte-

keila muusikakooli direktor

Lõpuvile

foto: valdur vacht

liselt vähe. Korvpall on siiski
harrastus ja mäng, mis meile
kõigile meeldib.
Kuidas treeningud toimuvad?
Gümnaasiumis saame kord
nädalas kokku ja nädalavahetustel on üldiselt mäng. Kaks
korda nädalas püüame ikka
saalis käia. Ega seda väga palju
pole, aga oleme aastate jooksul tugeva põhja alla laadinud.
Suviti korraldame laagreid,
mis on heaks võistkonnavaimu
ergutajaks.
Võitsite sel aastal Keila
Meistrivõistlused. Mitmendat korda tiitel Teile tuli?
Glamox sai tiitli nüüd
kolmandat korda. Korvpalliklubi nime all tuli esimesi kohti
rohkem, kuid siis polnud õigeid
vastaseid. Meeskondi oli vähe.
Kord tegime oma meeskonna
pooleks ja pidasime nii ﬁnaalturniiri maha.
Mida see tiitel teie jaoks
tähendab?
Võit on suureks motivaatoriks ja tunnustuseks. Ja mis
seal salata, hea meel on võidu
üle alati. Ja ega see esikoht
lihtsalt ei tulnud - mäng oli
algusest peale pingeline ja
punkt-punktis kinni. Võit tuli
viimasel minutil.
Keda peate Keilas tuge-

vaimaks vastaseks?
Juurviljapõrgu on ikka
siiani suurim konkurent, aga ka
Speed on tugev.
Kas mängite ka mõnes
teises Eesti liigas?
Jah, kohe peale gümnaasiumi lõppu hakkasime Eesti 2.
liigas osalema, kus nüüdseks
oleme juba 15 aastat mänginud Keila Korvpalliklubi nime
all.
Kas seal olete sama edukad kui Keila liigas?
Sel aastal saime kolmanda
koha, mis on senine tippsaavutus. See aasta on meile edukas
olnud, saime kaks medalit.
Kas pürgite veel mõnda
teise liigasse mängima?
Proovisime 1. liiga üleminekumängudel, aga kahjuks
ei pääsenud. Jätkame samal
tasemel edasi, mis on meile
paras ka. Oleme siiski ikka
asjaarmastajad.
Kuidas hindate Keila
meeskondade taset? Vahepeal oli mängijaid isegi
meistriliigast, kas nüüd on
tase madalamaks jäänud?
Kui võrrelda 2. liigaga, siis
võib öelda, et Keila esimesed
kuus meeskonda saaks ka seal
vabalt hakkama. Seega Keilas
on tase jätkuvalt tugev.

Linna juubeliürituste
raames toimunud kontserdil
“Schönberg ja tsirkus” 3.
mail oli Keila rahval haruldane võimalus osa saada uue
muusika kontserdist. Julgen
väita, et tegu oli ajaloolise
muusikasündmusega - sellises
kontsentratsioonis kaasaaegset muusikat pole Keilas veel
kõlanud.
Kontsert spordihallis? Miks
mitte! Schönbergi puhul ei
teki erilisi probleeme, sest
tegu on mehega, kes ei hoidnud kinni vanadest reeglitest,
näiteks “pühast tonaalsusest”.
Schönberg kuulutas kõik
oktavis sisalduvat 12 pooltooni võrdseks ja oma heliloomingus ta võrdselt neid ka
kasutas. Nii et vaba muusika
vabas õhkonnas.
Erilisi probleeme ei olnud
ka akustikaga, kõik jõudis
üsna hästi kohale. Maksimaalselt headeks neid tingimusi
lugeda siiski ei saa, sest heli
neelavad vahekardinad ja
spordihalli suur kubatuur

kammerkoosseisu saundi ei
toeta.
Bela Bartok kontserdi
alguses tuli üllatusena, sest
reklaamis mainiti ainult
Schönbergi. Sellest hoolimata
sobivad nad hästi ja Bartoki
vabameelsus paistab silma
juba žanri valikus, ehk õieti
öeldes selle valimata jätmises. “Muusika keelpillidele,
löökpillidele ja celestale” on
ühtlasi nii vorm kui sisu.
Kontserdi kulminatsiooniks
kujunes kahtlemata Arnold
Schönbergi “Selginenud öö”.
On märkimisväärne, et teose
valmimishetkel oli helilooja
kõigest 18 aastane.
Koreograafia oli huvitav
ja täiendav, Sebastiano Toma

ideed fantaasiarikkad ja tüdrukute füüsiline ettevalmistus hea, arendamist vääriks
vahest näitlejameisterlikkus.
Aga kas see on kooli kõrvalt
harrastavate tüdrukute puhul
võimalik?
Arvestades keilakate
“kuulamisharjumust” oli
kontserdikülastajaid piisavalt
palju. Bartok, aga ka varajane
Schönberg eeldab mõistmiseks pikemat kontserdikülastaja kogemust. Tallinna Kammerorkestri artistid esinevad
enamasti täissaalidele ja ehkki
tegu ei olnud mingi
“sissetöötatud kavaga”, oli
tulemus suurepärane ja väärinuks väljamüüdud saali.

foto: valdur vacht
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HEA LAPSE TURNIIR ILUVÕIMLEMISES

KEILA TERVISEKESKUS

Kuuendat korda toimub turniir, mis on Eestis nimekas
võistlus. Sel aastal võtab osa 120 last vanuses 6-10 aastat
pea kõikidest iluvõimlemisega tegelevatest klubidest Eestis.
11.mail
Algus kell 11.00
Keila Tervisekeskuse spordihallis
Üritus on tasuta.

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

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
„ÜLLATAVAD AVASTUSED”
Fotonäitust eelmise aasta
suvel Harjumaal toimunud
arheoloogilistest kaevamistest.
3.aprill – 18.mai
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
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/
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatud
Keila linnaks nimetamise
70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
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
GÜMNAASIUMI KEVADKONTSERT
20.mai kell 18.00
Keila gümnaasiumi õpilaste
kevadkontsert
Oodatud on kõik huvilised
Keila Uusapostlikus kirikus

Tel: 604 5290
e-post:kool@keila.edu.ee
KONTSERT
Keila linna poistekoori kontsert
22.mai kell 18.00
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
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
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
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
KEVADLAAT
10.mail Info: 55 58 38 22
Keila Turg
ÜRITUSED SOTSIAALKESKUSES
13.mai kell 16.00
Lääne – Harjumaa Invaühingu

Palju õnne!

koosolek
Emadepäeva tähistamine
Võetakse vastu uusi liikmeid
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6 791 570
sots@keila.ee
TERE – PÄEV
Tere – päev Miki lasteaias
13.mai kell 16.00
Kõik huvilised on oodatud
Jaama tn 10, Tel: 678 1690
e-post: mikilasteaed@keila.ee
EMADEPÄEVA PIDU
Keila Pensionäride ühenduse
emadepäeva pidu
18.mai kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
DOONORTELK
2.juuni kell 12.00 – 18.00
3.juuni kell 11.00 – 17.00
Keila kultuurikeskuse vastas
oleval väljakul
Tule verd loovutama ja võta
sõber kaasa!
Doonortelk ootab vereloovutajaid!
www.verekeskus.ee
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Tasuta mängutuba alla 7 – aastastele lastele koos vanematega
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 9.00 – 13.00.
Haapsalu mnt 31, Keila
Tel: 5270908, www.hiirekese.
ee

kogudus
I nelipüha jumalateenistus
11.mai kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
10.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
10.mai kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Piiblitund
14. mail kell 13.00
Kogudusemajas
Paldiski mnt 2, tel: 6044808
e-post: keila@eelk.ee

Linnulauluhommik ja filmiöö tähistavad keskkonnakuud
MTÜ Keila Roheline Punkt kutsub linnaelanikke iga-aastasele traditsioonilisele linnulauluhommikule 17. mail algusega kell 7 kogunemisega Jõepargis Harjumaa Muuseumi juures. Umbes
tunniajalise jalutuskäigu jooksul Jõepargis võib asjatundjate Einard Mändla ja Urmas Veersalu
juhatusel näha, kui kaugele linnukevad tänavu juba jõudnud on, ning kuulda toredaid lugusid meil
elavate lindude kohta. Jalutuskäik lõpeb linnuviktoriiniga. Linnuhommik toimub käesoleval aastal
juba kuuendat korda.
24. mail algusega kell 22 Harjumaa Muuseumis toimuv filmiöö on tänavu varasematest suurejoonelisem, kuna esimest korda filmiööde ajaloos on üritus rahvusvaheline. Et tegemist on ka
Eesti Vabariigi ning Keila linna juubeliaastaga, keskendub tänavune filmiöö teemale „Rahvas ja
loodus“. Oma filmi „Sisukivi“ esitleb Soome tuntud loodusfilmi režissöör Petteri Saario. Sisukivi
on film, mis räägib ühe perekonna elust Ahvenamaa saarestikus. Filmil on eestikeelne tõlge.
Linastumise järel kõneleb autor filmi sünniloost ning vastab pealtvaatajate küsimustele. Üritus on
tasuta. Filmiööd toetavad Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp, Keila Linnavalitsus ja Harjumaa Muuseum.
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Sündinud
13.04.2008 - Emanuel Teppo

Kallis Paul!

Vaikselt lahkusid igaviku teele,
muredest, valudest enam sa ei
tea...

Avaldame südamlikku

Mälestame kauaaegset

kaastunnet isa

Hillar Hein’a
surma puhul
HKK 3.laud

majanaabrit

Salme
Liivamaa’d
Avaldame sügavat kaastunnet

Avaldame sügavat
kaastunnet
Merle Maasenile kalli

EMA
surma puhul.
AS Eltek

pojale ja tütrele perega.
K/Ü Torn 48

Südamlik kaastunne Merle
On lahkunud meie armas

Maasenile ja tema venna
Vessele perekondadga kalli

Arvi Masing
Ärasaatmine Keila kirikust

ema, vanaema ja ämma

Elvi Seppel’i

laupäeval, 10.mail kell 14.00.

surma puhul.

Omaksed

Naabrid: Tuhkanen, Vallsalu,
Kraas ja Õunapuu

Kuulutused
Töö
Vajatakse tööle majandusmeest, kel oleks ka tehnilist
taipu.Täpsem info E-R kell
8.00-16.00, tel 6044246.
Jätkuva tellimuste mahu
suurenemisega vajatakse
kollektiivi mööblitislerit. Info
50 74 805.
AS KeVa tankla pakub tööd
klienditeenindajale. Töö on
vahetustega. CV saata: keva@
hot.ee. Info tel. 6791 473.

ost
Ostan väikse nurgadiivani.
Hind kuni 1000.-. Tel: 55 58
38 22

kinnisvara
Soovin üürida 1-2toalise
möbleeritud korteri Keilas pikemaks ajaks. Tel. 53 365 292.

teenus
Keila korstnapühkija +

pisiremont. Tel: 52 298 20, 670
0373
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
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

muu
Keila Turg võtab komisjonimüüki sõiduautosid. Tel: 55 58
38 22
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). Brazilia depilatsiooni koolitus. Hind 400
eek + materjalid. Lõpetanutele
tunnistus. Koolitused toimuvad eesti ja vene keeles, küsi
julgesti. Mob: 58 067 822.
Keila linna Pensionäride
Ühenduse emadepäeva pidu
toimub 18.05.08. Keila Kultuurikeskuses. Peoraha 50.- saab
maksta 12. ja 13.05.08. kella 12
– 14-ni kutluurikeskuses. Samas
registreeritakse soovijaid
30.mail toimuvale ekskursioonile Niitväljale vastvalmivasse
hooldekodusse BENITA ja
edasi Keila - Joale ja Rocca al
Maresse. Sõiduraha 50.-.
Keila turul toimub 10.mail
kevadlaat. Kõik müügiks! Info:
55 58 38 22

reklaam ning kuulutused keila lehes
Kaastundeavaldus raamis:
70.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus eraisikule:
25.- (sisaldab käibemaksu)
Reakuulutus juriidilisele
isikule: 100.- (millele lisandub käibemaks)
Reklaami hinnapäringud on oodatud

aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Pikisilmi ootame kõiki vihjeid Keilas toimuva kohta, samuti lugejate kirju aktuaalsetel
teemadel.Kirjad on oodatud samuti
aadressil leht@keila.ee,
telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse esimesel
korrusel.
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Kuulutused
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KEILA TERVISEKESKUS

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

puhastusteenindajaid

-

Tööaeg: 4h, alates 21:30

Projekteerimine, valmistamine, müük ja paigaldus vastavalt
Teie soovidele.

Helista telefonil 613 9130

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

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

KINNISVARA KORRASHOID
www.iss.ee • cv@iss.ee

MÜÜJA

Otsime oma meeskonda särasilmseid

Pakume põhipalka + lisatasu heade
töötulemuste eest,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.
Info juhatajalt telefonil 6 790 940 või
värbamistelefonil 6 844 041
CV saada aadressil
cv.smarket@rimibaltic.com

tervisekeskusesse Keilas

Trepid
Piirded
Aiad
Väravad
Jäätmemajad

WWW.KOHILAMETALL.EE

Tööd saab:

VEEVÄRGI
LUKKSEPP

www.lemeks.ee

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
16.05 ja 23.05 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.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

Sobiv kandidaat omab
varasemat töökogemust vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
hooldamisel ning remondil.
Nõutav autojuhiloa olemasolu.
Ettevõte pakub: stabiilset töökohta ja
kindlat palka.
Töösoovijatel palume ühendust võtta
telefonil 678 0123, e-post:
keilavesi@keilavesi.ee, aadress
Ehitajate tee 7, Keila.

Reklaamipindade hinnakiri

1/1

280 x 390

Hind : 15 288.-

1/2

280 x 180

Hind: 7644.-

1/3

280 x 118
185 x 180

Hind: 5096.-

1/4

137 x 180

Hind: 3822.-

1/5

185 x 118

Hind: 3058.-

muruniitmine.

1/6

137 x 118
280 x 56
180 x 90

Hind: 2548.-

Tutvu hinnakirjaga meie

1/9

90 x 118

Hind: 1699.-

www.varahooldus.ee

1/12

137 x 56

Hind: 1274.-

Küsi hinnapakkumist

1/18

90 x 56

Hind: 849.-

1/36

42 x 56

Hind: 425.-

24/h
avariiteenistus
Haldus-,
hooldus-,
santehnilised- ja
renoveerimistööd,
raamatupidamine,

kodulehel:

6391420,
dispetser@varahooldus.ee

Hindadele lisandub käibemaks.

