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huvitav

Nädal Lõppes, teine algas

Hüüdlauset otsides...
Viimasel ajal on taas moodi tulnud hüüdlausete
otsimine. Neid otsivad linnad, vallad, maakonnad. Kas
ka Keila peaks seda tegema?
Sellesse lehte juhtus mitu kirjatükki, mis kas pärit
õpilaste sulest või sisaldavad nende mõtteid. Linnavalitsust külastasid Keila gümnaasiumi õpilased,
kes ringkäigu lõpus andsid linnajuhtidele üle vihiku,
milles kirjeldasid seda osa Keilast, mis neile meeldib, ning tegid linnavalitsusele ettepanekud, kuidas
muuta Keila mõnusamaks. Keila algkooli koduloonädala raames valminud uurimustööd näitavad samuti
kodulinna väikese (ja ka veidi suurema) inimese pilgu
läbi.
Jääb silma, et õpilased väärtustavad üsna samu
asju, mida mainis Keila esimene linnapea Johann
Tähe, ennustades linna tulevikku: „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.„
Kas siit võib teha järelduse, et hoolimata paljudest
asjadest, mida teha on vaja, on keilakad suutnud oma
linna juba 70 aastat ühel kursil hoida. Ilma hüüdlauseta.
doris matteus
doris@keila.ee

Ajalooline sündmus 70
aastat tagasi
1938. aastal said poolsada Eesti beebit
kingiks hõbepeekri, kuna nad nägid ilmavalgust täpselt samal päeval kui praegune
Hollandi kuninganna Beatrix. Peekri saanute seas oli ka üks lehelugeja
keila linna kodanik

Soovin rääkida ajaloolisest
sündmusest, mis toimus 70
aastat tagasi Eestis. Võibolla
ka Lätis, Leedus? See oli 31.
jaanuar 1938, kui sündis Hollandi kuningannal Julianal
kauaoodatud tütar, printsess
Beatrix, praegune Hollandi kuninganna.
Seda sündmust oodati kogu
Hollandis. Suureks rõõmuks
sündis 31.jaanuaril 1938 tütar.
Selle suure sündmuse puhul kinkis kuninganna Juliana
Eestis kõigile lastele, kes sündisid samal kuupäeval, hõbepeekri, mis on Philipsi tehase
toode. Peekri said nii tütar –
kui poisslapsed. Olen sündinud selleaegsel Võrumaal ja
kohtunud kahe (poisslapse)
mehega Läänemaal, kes omavad ka samasugust peekrit.
Seega jõudsid peekrid nelja
päevaga ka Eestimaa ääremaadele. Peekrist on kirjutatud 20
aastat tagasi, 1988.aastal, aja-

lehes „Kodumaa”, kus oli ka
pilt ja selle täpne kirjeldus.
Sellel minule „kosmilisel kingitusel” oli ka karp ümber ja
trükitud leht musta ja punase
kirjaga. Me lapsena õega vaatasime seda „imeasja” nii palju,
et nii kiri kui karp kulusid ära.
Hollandi praegune ja ka eelnevad kuningannad tähistavad
oma sünnipäeva aprilli lõpus
ja mai algul. Siis toimuvad
Amsterdamis suured pidustused, lilleparaadid, lillelaadad.
Kuninganna sõitab tõllaga ja
võtab külalisi vastu. Olen ka
ise Hollandis ära käinud 2003.
aastal aprilli lõpus. Nägin lilleparaadi, lillede parki, lillede
põldusid ja kõike kaunist Amsterdamis. Hollandit külastada
oli minu elu unistus.
Paneb imestama, kui hästi
töötas sünniregister, elanike
registreerimine Eesti Vabariigis 1938.aastal. Kui kiirelt liikus post! Huvitav oleks teada,
kui palju on neid lapsi ja kui
palju neid nüüd veel elab? Kas
praegune kuninganna teab

Hollandi kuninganna Beatrix
seda kingitust, mis tehti Eesti
lastele? Mina nimetan seda

oma „kosmiliseks
seks”.

kingitu-

ajaloost
1938. aasta 31. jaanuaril tõi kroonrintsess Juliana
ilmale esimese lapse, praeguse kuninganna Beatrixi.
Suursündmust otsustati tähistada suurejooneliselt.
Kuna kuninglik pere oli heades suhetes Hollandi raadiotootjaga Philips, kinkis too firma Eestis kõigile Beatrixiga
samal päeval sündinud lastele mälestuseks hõbepeekri.
Rahvastikuregistri andmetel elab praegu Eestis 22 tol
päeval sündinud naist ning 18 meest. 70 aastat tagasi
võis aga hinnalise kingi saada poolsada beebit.

Nädal piltides

Foto: ivar kuldver

Leivatehase lammutamine Selveri ehituse jaoks 12. mail

Keila nädalaleht

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Esiplaanil Keila laululaps Katariina Loog
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: andres teppo

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

Uudised
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Millal saab Haapsalu maantee
korda?
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Põhja-Keila veeprojekt on
lõppenud ning viimane toru
maasse pandud.
Veeprojekti käigus on aga
muuhulgas lõhutud mitmeid
linnatänavaid, eesotsas Haapsalu maantee ning Kruusa tänavaga. Millal need tänavad
jälle sõidetavaks saavad?
Enno Fels, Keila abilinnapea:
2008. aasta Keila linna tänavate korrashoiu eelarve on
rekordiline - hetkel 14,8 miljonit krooni, sealhulgas riigipoolne osa 3 miljonit.
Varajane kevad võimaldas
teede puhastuse, jooksva remondi ning märgistusega tänavu alustada juba varakult
ning praeguseks on auguremonti tehtud juba Vasara tänaval, Ehitajate teel, Ringteel ja
mujal. Teede rekonstrueerimistööd saavad õige hoo sisse
aga maikuus.
Põhiraskus on sel aastal
Haapsalu maanteel
Peale vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamist on võimalik ja vajalik Haapsalu maa-

ntee ja Kruusa tänava piirkond
põhjalikult rekonstrueerida.
Haapsalu mnt teetöödega
kavandasime alustada juba
maikuu alguses. Kahjuks lükkuvad need tööd veidi edasi
riigihankes esitatud vaidlustuste tõttu. Seni alustame aga
teiste teetöödega, mis eelnevalt olid planeeritud veidi hilisemaks.
Seega alustame Vaikse,
Metsa, Tamme, Oksa tänavatele mustkatete ehitamisega,
mille tulemusena saame piirkonna suures osas tolmuvabaks.
Haapsalu mnt rekonstrueeritakse sel aastal osaliselt Oksa tn ja Barsbütteli ristmiku
vahelisel lõigul. Haapsalu mnt
sõidurajad muutuvad veidi kitsamaks ja linnatänavale iseloomulikumaks, 3 meetri laiune
kõnnitee loob aga senisest
tunduvalt paremad tingimused
jalakäijatele. Ohutust parandavad ka korralikult väljaehitatud
ülekäigurajad mitmetel ristmikel (ohutussaar, tõstetud ülekäigurada, spetsiaalvalgustus,
selge märgistus).
Uus metallpostidel ning
maakaablis
tänavavalgustus
rajatakse kõnnitee poolsel alal.
See võimaldab lahusust Eesti

haapsalu maantee
remondi algus viibib

30.aprill oli tööde ülevaatuskomisjon
Energia liinipostidest ja annab
eelduse edaspidi Eesti Energia
elektriliinide
maakaablisse
ehitamiseks.
Haapsalu mnt ning Barsbütteli tn ristumisele ehitatakse ringristmik, mis rõhutab
linna algust, ühtlustab liikluskoormuse ja muudab liikluse
sujuvamaks.
Haapsalu mnt raudteejaama
poolses osas toimuvad teetööd
2009. aastal, eelnevalt vajab
seal täiendavat lahendamist
sadevete ärajuhtimine.
Korda saab ka Kruusa tänav
Teetööde käigus saab kõnnitee, korraliku teekatte, val-

foto: valdur vacht

gustuse ja liikluskorralduse ka
Kruusa tänav. Uueneb Kruusa
ja Pargi tn ristmik. Mai alguses
valmis teealune sadeveetrass.
Eesti Energia on hetkel lõpetamas oma elektriliinide uuendamist selles piirkonnas.
Sel aastal alustatakse ka
Pargi tn läbimurde rajamise ettevalmistamist, kuid lõplik
Pargi tn pikenduse ehitamine
jääb järgmisse aastasse.
Haapsalu mnt ja Kruusa tn
piirkonna liiklus saab sel aastal mahukate ja keeruliste teetööde tõttu olema häiritud
tõenäoliselt terve suve. Soovime liiklejatele kannatlikku
meelt ja mõistvat suhtumist.

13. mail tegi Riigihangete
Ameti vaidlustuskomisjon
otsuse jätta rahuldamata
AS-i SMR Teed vaidlustuse
Haapsalu maantee ja Kruusa ränava rekonstrueerimise riigihankes. Kõnealune
vaidlustus on põhjuseks nimetatud tänavate ümberehitustööde alguse viibimisele.
Keila linnavalitsus lükkas 3.
aprillil AS SMR Teed pakkumuse tagasi põhjendusel, et
see ei vastanud esitatud
nõuetele. 16. aprillil ehk viimasel hetkel enne vaidlustamistähtaja möödumist esitas
AS
SMR
Teed
vaidlustuse.
Seadusest tulenevalt ei tohi
Keila Linnavalitsus jätkata
peatatud hankemenetlust
ega sõlmida lepingut enne
14 päeva möödumist arvates vaidlustuskomisjoni otsuse teatavaks tegemisest.
Samuti võib vaidlustaja SMR
Teed AS esitada 7 päeva
jooksul vaidlustuskomisjoni
otsuse peale kaebuse ringkonnakohtule.

uudis

Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus
kolis noortekeskusesse
maret pärnamets

MARET@KULTUURIGURU.EE

Käesoleva aasta aprillist tegutseb Lääne-Harju Teabe- ja
Nõustamiskeskus Keila Avatud Noortekeskuse II korrusel.
Keskuse eesmärgiks on pakkuda noortele abi ja toetust
oma õppimise ja töötamisega
seotud valikute tegemisel ning
kompententside ja huvide sidumisel koolituste ja tööturu
võimalustega, aidates seeläbi
kaasa isikliku rahulolu saavutamisele.

Varem koordineeris teabeja nõustamiskeskuse tööd
MTÜ Toetus, mille infotuba
asus Keila keskväljakul.
Kuna noortekeskuse jaoks
on see täiesti uus valdkond,
siis hetkel on eeskätt töösse
sisseelamise aeg ja tutvumine
teiste taoliste keskuste tööde
ja tegemistega. Hetkel on võimalik kohapeal tutvuda kutsealamappidedega, olemas on
trükised erinevate koolide ning
õppimise ja töötamise kohta
välismaal.

info
Lähitulevikus on teabe- ja
nõustamiskeskus valmis
pakkuma:
• Töötubasid ja loenguid
noortele keskuses ja ka koolides
• Erinevaid teste
• Kohapeal (keskuses) materjalid: ametite kirjeldused,
õppimisvõimalused, otsingud internetis, individuaalne
nõustamine, info vaba aja
sisustamiseks,
tervishoid,

võimalus töötaja abil infot
otsida internetist (projektid,
edasiõppimisvõimalused nii
Eestis kui välismaal jne), cv
koostamine
• Seminar sügisel 2008
• Infovahetunnid koolides
kohapeal, kus tutvustame
noortele nii piirkonna vaba
aja sisustamise võimalusi
kui ka Teabe- ja nõustamiskeskuse teenuseid
• Sügisest individuaalset kar-

jäärinõustamist (1x nädalas
psühholoogi
vastuvõtu
ajad)
• Infot ja nõustamist e-maili;
MSN-i ja kodulehe vahendusel
Infotuba on külastajatele
avatud:
E, K 13.00-19.00
T, N 13.00-18.00
R 12.00-17.00
L eelregistreerimisega
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Lühidalt
Keila kooli ehitushanke
pakkumused ei vastanud tingimustele
Keila uue koolimaja ehitamiseks korraldatud riigihankel
laekus kokku 4 pakkumust.
Avamisel selgunud ehitushinnad jäid eeldatavatest tunduvalt allapoole, sealjuures olid
kolme esimese pakkuja pakkumiste omavahelised hinnavahed 162 miljonilise pakkumuse
kohta minimaalsed (suurusjärgus 0.06... 0,07 %).
Esitatud pakkumuste ülevaatamisel selgus nende mittevastavus hanketingimustele:
hinnatabelid olid puudulikud,
kõik read ei olnud täidetud,
mõõtühikud või tööde mahud
ei vastanud projektile jms.
Näiteks oli pakkumises puudu
välistreppide, põrandakütete
hind, samuti ca 30 tonni metallkonstruktsioone.
Seega otsustas hankekomisjon vastavalt riigihangete
seadusele lükata tagasi kõik
esitatud pakkumused. Keila Hariduse SA nõukogu kiitis hankekomisjoni otsuse heaks oma 13.
mail toimunud koosolekul.
Keila Hariduse SA nõukogu
ning hankekomisjoni esimees
Enno Fels: „Puudulike ja üksteisega mittevõrreldavate pakkumuste puhul ei ole võimalik
saada ettekujutust koolimaja
ehituse tegelikust maksumusest, mis võib oluliselt erineda
eelnevalt esitatust.“
Sihtasutuse nõukogu arutab
juba edasist tegevuskava. Enno
Felsi sõnul nõukogu liikmed
koolimaja valmimise tähtajast
taganemiseks veel põhjust ei
näe.

Keila Lehel on
kavas välja anda

Keila Päeva
erileht
Erilehte reklaami
soovijatel
palume ühendust
võtta
aadressil
leht@keila.ee või
telefonil 6588569.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

59.-

11.01- 13.01

7.90
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keila linnavalitsuses
Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
Ehitiste täielikuks
lammutamiseks Haapsalu
mnt 57C asuval kinnistul.
Keila Tarbijate Ühistu taotles ehitusluba Haapsalu
mnt 57C asuvate laohoonete täielikuks lammutamiseks. Kahe laohoone likvideerimine on kavandatud
kaupluse
juurdeehituse
projektis.
Lammutusloa
taotlusele on lisatud Imre
Auto OÜ poolt koostatud
lammutustööde seletuskiri
ja registreerimistõend jäätmete utiliseerimiseks.
Ehitise
täielikuks
lammutamiseks
Paldiski
mnt 19/21 asuval kinnistul.
AS Harju KEK taotles ehitusluba Paldiski mnt 19/21
asuva laohoone täielikuks
lammutamiseks. Lammutusloa taotlusele on lisatud
AS Harju KEK-i poolt koostatud
lammutusprojekt.
Utiliseerimine toimub vastavalt jäätmekäitlusseadusele.
Keskväljak 10A kinnistu elektrivarustuse ehitamiseks Pae tänavalt läbi
Pae tn 3 kinnistu Keskväljak
10A kinnistuni. Ehitusluba
ei anna õigust ehitusloale
märgitud maaüksuse või

ehitise omaniku loata ehitada. Ehitatava tehnorajatise
omanik on kohustatud teavitama ehitamise alustamisest puudutatud kinnisasja
omanikke tähitud kirjaga
või isiklikult allkirja vastu.
Luba taotles OÜ Jaotusvõrk.
Ehitusprojekti on koostanud AS ELPEC, projekti on
kooskõlastanud OÜ Jaotusvõrk, Elion Ettevõtted AS,
AS Keila Vesi, AS Eraküte,
Keskväljak 10A kinnistu
omanik. Projekt vastab Keila Linnavalitsuse poolt
23.04.2007.a. väljastatud
projekteerimistingimustele
nr 6.
Nurmenuku põiktänava ehitamiseks. Luba
taotles Juhan-Reinhold Povel. Tee-ehitusprojekti tööprojekti staadiumis on
koostanud Amhold AS,
projekti on kooskõlastanud
OÜ Jaotusvõrk, Elion Ettevõtted AS, AS Keila Vesi.
Projekt vastab Paldiski mnt
37D kinnistu jagamiseks ja
hoonestustingimuste määramiseks koostatud detailplaneeringule ja Keila Linnavalitsuse
poolt
22.10.2007.a. väljastatud
projekteerimistingimustele
nr 10.
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Uued töötajad
Sipsiku juht vahetub
12. maist lahkus töölt Sipsiku lasteaia juhataja kohusetäitja Riita Irv. Kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva juhataja
Margit Rüütsalu tööle tagasitulekuni määrati uueks juhataja kohusetäitjaks Tiiu Mägiste.
Riita Irv asub tööle Vasalemma vallavalitsusse.

Haridusspetsialist on Terje Rämmel
12. mail asus Keila linnavalitsuse
haridusspetsialistina
tööle Terje Rämmel.
Terje Rämmel on lõpetanud
Keila Keskkooli ja Tartu Riikliku Ülikooli matemaatik-pedagoogina. Lisaks on ta läbinud
arvukalt koolitusi ja kursusi.
Viimati töötas ta Tallinna
Tööstushariduskeskuses juhtõpetajana. Enne seda on aga
tegutsenud Rummu Erikutsekoolis õppedirektorina, Keila
Ühisgümnaasiumis õppealajuhatajana ning matemaatika- ja
arvutiõpetajana. Ta on töötanud ka Keila Gümnaasiumis ja
Gustav Adolfi Gümnaasiumis
matemaatika õpetajana.
Terje Rämmel pidas oma tu-

KEILA LINNAVALITSUS MÜÜB
3. juunil 2008.a. kell 11:00
Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
suulisel enampakkumisel Keila linnale kuuluva

2-toalise korteriomandi, üldpinnaga 42,4 m²
aadressil

Põhja tn. 10a korter 28

keila linnavolikogus
Keila
Linnavolikogu
tunnistas Keila linna sotsiaalkorteriteks Keila linnas asuvad eluruumid

gevuseks ametikohale kandideerimisel üldhariduskooli õppealajuhataja kogemust ja
üldhariduskoole
puudutava
seadusandlusega kursis olemist.
Terje Rämmel elab Keilas.
Ta on abielus, peres kasvab
poeg ja tütar.

Alghinnaga 550000.- krooni
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
02. juuniks 2008.a.

Põllu tn 1a-224, Põllu tn
1a-503, Põllu tn 1a-515 ja
Põllu tn 1a -516.

……………………………………………………..

3. juunil 2008.a. kell 11:00

Teade
Kutsume kõiki elanikke üles oma kinnistuid ja selle
ümbrust korrastama!
Saabumas on Keila päevad, samuti on Keila linna sünnipäev.
Keila linna heakorraeeskirja kohaselt peavad krundid
olema niidetud (lubatud maksimaalne muru kõrgus
on 15 cm), umbrohi tõrjutud, hekk pügatud, lehed
riisutud ning krundile sattunud jäätmed ja praht koristatud.
Kinnistu omanik on kohustatud teostama heakorratöid
ka kinnistuga külgneval puhastusalal. Puhastusala on
ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist tee või tänava
servani. Heakorratöödeks peetakse tolmu, liiva, prahi,
okste koristamist ning muru ja rohu niitmist.

Keila Linnavalitsuse II korruse saalis
suulisel enampakkumisel Keila linnale kuuluva

2-toalise korteriomandi, üldpinnaga 46,3 m²
aadressil

Kruusa tn. 11a korter 3

Alghinnaga 500000.- krooni
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt
02. juuniks 2008.a.
………………………………………………………..
Enampakkumise tingimustega saab tutvuda
Keila Linnavalitsuses ja OÜ-s Varahooldus
tööpäevadel tööajal
Müügiobjektiga tutvumiseks registreeruda
eelnevalt OÜ-s Varahooldus
Keskväljak 15, tel: 6391420

Krimiuudised
Politsei

110

08. mail peeti Paldiski mnt-l
kinni joobes juht, kelle suhtes
alustati kriminaalmenetlus.
10. mail murti akna kaudu
sisse Piiri 5c ja varastati suures
koguses vaskjuhet.
Lisaks eelnevale teatati politsei lühinumbrile 110 48 korral
erinevatest tähelepanekutest.
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 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.roost-

feldt@pohja.pol.ee või Keila
konstaablijaoskonna juhile Madis Melzar`ile telefonil 612 4591
või elektronposti aadressil madis.melzar@pohja.pol.ee.
g4s

1911

08. mail kell 20.40 – Keilas
Aia tn. ja keila raudteejaama
vahelisel haljasalal magas alk.
joobes meeskodanik. Üle antud
politseile.
10. mail kell 05.05 - Keila

Algkoolil lõhutud 2 akent, Vikerkaare lasteaial lõhutud 1
aken, Keila Gümnaasiumil lõhutud 2 akent. Lõhkumistes kahtlustatavad tuvastatud, nimed
edastatud politseile.
10. mail kell 18.00 - muuseumi juures jõe ääres tehtud
lõke. Lõke kustutatud.
10. mail kell 20.30 - Lauluväljakul lärmab ja tarvitab
alkohoolseid jooke noorte
seltskond. Kutsutud korrale,
saadetud minema.
		

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Состоится ли в этом
году День города?
День города Кейла в
этом году будет 31 мая.
На этот день запланировано много различных мероприятий, выступлений
и
соревнований. Ведущие
праздника – Вейко Тяэр
и Андрес Кару. Вечером
для горожан будет выступать ансамбль «Караван» и Марью Ляник.
Для участия в традиционной ярмарке можно
зарегистрироваться по
адресу keilapaev@png.
ee либо по телефону 6
412 700.
На страницах этого номера можно познакомиться с программой
Дня города! (стр. 5)
Новые работники
Заведующая детсадом «Сипсик»
В связи с переходом на
новое место работы исполняющей обязанности заведующей детским садом Р.Ирв во
время отпуска по уходу
за ребенком М.Рюутсалу назначена новая исполняющая обязанности заведующей Т.
Мягисте. Р.Ирв приступит к работе в Вазалеммаской волостной управе. (стр. 4)
Специалист по вопросам образования
С 12 мая к выполнению
своих
обязанностей
приступила Терье Ряммель – новый специалист по вопросам образования
мэрии.
Т.
Ряммель
закончила
Тартуский университет
по специальности учитель математики. Работала учителем математики в школах, в
последние годы выполняла обязанности администратора, была заведующим
учебной
частью. Т.Ряммель живет в Кейла, замужем, в
семье трое детей. (стр.
4)
Городские улицы

В бюджете этого года
на приведение в порядок городских улиц выделено рекордное количество средств – 14,8
млн, среди которых государственная доля составляет порядка 3 млн
крон. В ходе ремонтных
работ на ул. Крууза будет построен тротуар,
положено новое дорожное покрытие, установлено уличное освещение.
Обновится
перекресток с улицей
Парги. Частично в этом
году будет реконструировано Хаапсалуское
шоссе – на участке от
ул. Окса до ул. Барсбюттель. Работы планируется начать уже в мае.
(стр. 3)
Новости городского
правительства
Мэрия выдала следующие разрешения:
•
на снос строений
на участке по адресу
Хаапсалуское
шоссе
57С.
•
на снос строений, находящихся на
участке по адресу Палдиское шоссе 19/21.
Снос складских зданий
и последующая утилизация строительных отходов будет проводиться в соответствии с
проектом.
•
на
строительство сети электроснабжения на участке по
адресу Кесквяльяк, 10А.
Проект выполнен в АО
«Элпек» и полностью
соответствует требованиям, предъявляемым
к проектам городским
порядком, принятым
23.04.2007 г.
на пользование земляным электрическим кабелем
на
участке
ул.Эхитаяте, 1. (стр. 4)
Новости городского
собрания
Городское
собрание
приняло решение считать жилые помещения
по адресу ул. Пыллу 1а
-224, 1а- 503, 1а- 515 и
1а-516 соцальной жилплощадью. (стр. 4)
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Keila päev toimub 31. mail
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila sünnipäeva pidulik
tähistamine mai lõpus või juuni alguses on juba pikaajaline
traditsioon, mida ootavad kõik
keilakad.Sel aastal täitub Keilal
70 aastat linnana. Kuidas selle
aasta Keila päeva tähistatakse,
uurisime Keila linnapealt Tanel Mõistuselt.
Mis on sel aastal teistmoodi võrreldes eelnevate
aastatega?
Võrreldes tavapärasega on
muutunud ürituse ülesehitus.
Nimelt on sel korral Keila päev
jagatud hoopis kahe päeva peale, milleks on 31. mai ning 1.
juuni. Kõik laste esinemised on
viidud pühapäevale, rahvusvahelisele lastekaitsepäevale, et
ka aktiivselt huvitegevusega
tegelevad Keila lapsed saaksid
31. mail toimuvast suurest
üritusest rahulikult osa võtta
ega peaks muretsema iseenda
esinemise pärast. Lasteürituse
kava selgub samuti lähiajal.
Laada osas on uudne vast
tänavate süsteem. Nimelt
moodustavad
Keskväljak,
Haapsalu maantee, Paldiski
maantee ning Keskpargi keskväljaku poolne osa neli tänavat
– taimetänava, toidutänava,
kaubatänava ning käsitöötänava. Igal tänaval toimub kauplemine vastava kaubaga.
Toitlustusala on kavandatud
raamatukogu esisesse parklasse. Ala saab ka varikatuse, et

Eelmisel nädalal toimus Harjumaa muuseumis Keila XXII
muinsuskaitsepäeva
konverents „Arheoloogilised uuringud 2007.aastal Harjumaal”.
Eelmise aasta suvel toimusid Harjumaal arheoloogilised
kaevamised Jägala linnamäel
Jägala-Joa külas Jõelähtme
vallas, Ildase talu Tõdva külas
Saku vallas ja endises Keila
mõisa südames, Keila Jõepargis Keila linnas. Konverentsil
esinesid ettekannetega nendes
paikades kaevamistöödel osalenud inimesed. 2007. aastal läbi
viidud kaevamised kummutasid
seniseid oletusi ja lubasid teha
uusi järeldusi - Jägala linnamäel välja kaevatud kaitseehitise jäänused viitavad linnuse
seniarvatust varasemale ehitamisajale, Tõdva küla oletatavas
muistses asulakohas avastati
hilisviikingiaegne metallurgiakompleks, Keila Jõepargis leiti
ehitiste osi, mille kohta kaartidel tähistus puudus.
Muuseumis on avatud ka samateemaline näitus „Üllatavad
avastused”.

Millal üritus algab?
Päeva pidulik avamine toimub kell 11. Laat toimub kell
10.00-17.00 ning toidutelk on
avatud 10.00-00.00
Kui lapsed esinevad 1.
juunil, siis mis toimub laval
31. mail?
Laval mängivad pillimehed
ning toimuvad erinevad üritused – võistlus Keila Koer 2008,
lapitekidemonstratsioon, erinevate spordialade tutvustus,
autasustamised.
Esinevad
noortebändid.
Lava paikneb sel aastal kultuurikeskuse ees ning koosneb
kahest osast, et tegevused laval
saaksid toimuda pidevalt, ilma
üleminekute ning pausideta.
Mis toimub õhtul?
Õhtu nael on Laulame
koos! Keila moodi. Peaesinejad
on kõigile tuntud Marju Länik,
Karl Madis ja ansambel Karavan.

Õpilased tunnevad
huvi linnajuhtimise
vastu

Tegemist on suure juubeliga. Kas oodata on ka külalisi?
Oma osavõtust on teada
andnud kõik Keila sõpruslinnad. Kokku on külalisi oodata
8 välisriigist.

uudis

Millise pilguga vaatavad lapsed Keilat

KEILA ALGKOOLI ÕPILASED

Kodumaja lugu
1. klassid uurisid oma kodumaja lugu. Meie kodumajad
asuvad Keilas ja selle lähiümbruses.
Keila linnas elab 56 1. klassi
last, 2 peret elab Maeru külas,
1 Haibas, 1 Kloogal, 1 Tuulas,
1 Kumna külas, 1 Ämaris, 3
Kulna külas ning 1 pere Valkse
külas.
Selgus, et 22 peret elab eramajas, 14 korteris ning 5 peret
ridaelamus.
Kõige rohkem elab meie
lapsi Tervise tänaval (8 peret),
järgnevad Allika ning Barsbrütteli tänav.

Kõige
rohkem elatakse
2-kordses majas, aga paljudel
on 1-kordne elamu. Samuti on
meie laste kodumajadeks 3-,
4-, 5- ja ka 7-kordne maja. Nii
kõrges majas on ka lift.
Kõige eakam maja on 70 a.
vanune palkidest rehielamu
Maeru külas. Keila linnas asuvatest on vanim maja 50-aastane ning noorim valmis alles
selle aasta märtsikuus.
Peamiselt on majad ehitatud puidust, aga ka tellistest
ning mõned korterelamud ka
paneelidest.
Majad on väga erinevat värvi: kollased, hallid, valged, sinised, rohelised, punased ja
beežid.
Tubade arv ulatub 2-st kuni

Lühidalt
Muinsuskaitsepäeva
konverents

halb ilm ei segaks – vihma korral saab varju alt lava jälgida.
Ringteel leiavad oma koha
ettevõtted, asutused, ühingud,
erakonnad – kõik, kes soovivad
end ja oma tegemisi tutvustada.

Keila algkooli traditsioonilise koduloonädala tänavuseks teemaks oli Keila linn.
Lõpukonverentsil esinesid ettekannetega
kõik algkooli klassid.
Kas teate, millise pilguga näevad Keilat
pisemad linnakodanikud?
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8-ni. Lisaks tavalistele tubadele mainiti ka järgmisi ruume:
terrass, garaaž, majapidamisruum, saun, külalistetuba, veranda, rõdu, kabinet, aiamaja.
Kodudes elatakse koos oma
pereliikmetega.
Eriliseks teeb kodumaja
see, et seal elatakse koos kallite inimestega ning et see maja
on tihti pereliikmete poolt ehitatud ja puhas. Ühe lapse puhul on kodumaja eriline selle
poolest, et see on lastekodu.
Oma kodumaja aknast nähakse väga erinevaid asju: kes
näeb naabreid, kes puid/põõsaid/lilli, kes tänavat, kes mänguväljakut, kes metsa, kes kirikut, järve, aga ka taevast
(tegemist siis katuseaknaga).
Tulevikus tahetakse elada
mere ääres, mäe otsas, järve
ääres, maal, lossis. Aga kõige
rohkem tahavad 1. klassi õpilased elada Keilas asuvas eramajas, et olla ka tulevikus oma
lähedaste kõrval.

Lapsepõlv Keilas
2. klassid uurisid, milline
oli lapsepõlv Keilas vanasti ja
milline on tänapäeval.
50.-60. aastatel kasvanud
lapsed nägid, kuidas ehitati
kino ja kultuurimaja. Nad olid
esimesed, kes said sõita elektrirongiga Tallinnasse ja Kloogaranda. Nende lemmikmängud olid laptuu ja luurekas.
Kui vanemad pealt ei vaadanud, käidi õunaraksus ja söödi
lund. Ühel vastanutest õnnestus katki lüüa koolimaja akenselle pidi ta omast taskurahast
kinni maksma.
70. - 80. aastatel kasvanud
lapsed armastasid samuti luurekat mängida. Lisaks mängiti
noolemängu ning käidi jõest
purgi ja saiaga kala püüdmas.
Suvel pidid kõik lapsed kooliaias peenraid rohima. Kui
koolis pahandust tegid, võis
karistuseks olla peale tundi
jätmine või klassi ees pükste
maha võtmine.
90.aastatel kasvanud lapsed

jalutasid vahetundides endiselt kahekaupa ringiratast ja
lasid liugu kooli kulunud trepiastmetel. Nad nägid, kuidas
lahkus vene sõjavägi ja taastati
Eesti Vabariik.
Nüüd veidi meist endist.
Ka 50 aastat hiljem on jäänud parimaks õuemängupaigaks kooli kõrval olev plats.
Meie saame ujumas käia Tervisekeskuses ja loodame näha
uue koolihoone valmimist.
Meie lemmiktund on matemaatika. Erilisematest mängudest võiks mainida luukeret,
kepitäpsust, varvast, mädamuna ja heeringat. Kellega meie
tülitseme? Kiusame õde-venda
ja vanemaid. Meie pahategudele järgneb koduarest ja teleka- või arvutikeeld. Vahel saame ka ajaloolist urvaplaastrit.
Oma uurimustöö tulemusena
võime öelda, et hoolimata aja
ja olude muutumisest on lapsepõlv Keilas endiselt seiklusterohke ja huvitav.
Järgneb...

Sel nädalal käisid inimeseõpetuse tunni raames linnavalitsuse tööga tutvumas Keila
gümnaasiumi 4. klassi õpilased.
Õpilasi võttis vastu linna pressiesindaja Valdur Vacht.
Vaadati, kus asuvad linnapea, raamatupidaja, abilinnapeade ja teiste linnaametnike
kabinetid ning lapsed said ka
mitmega neist rääkida. Lapsed said kiigata ka linnapea
kabinetti. Veel uuriti Keila Lehe
toimetuses, kuidas linnaleht
valmib.
Külaskäigu lõpul andsid lapsed linnajuhtidele üle oma ettepanekud Keila paremaks kohaks muutmiseks. Mõned neist
ettepanekutest:
• Lastel võiks olla Keilas tegevust
• Keilas võiks olla Hesburger või
McDonald`s
•Keilas võiks olla rohkem mänguväljakuid
•Mänguväljakutele võiks rohkem asju panna
•Mänguväljakutele võiks kaamerad panna, et näha, kes asju
lõhub
• Võiks olla maja, kus on WC,
mis maksab natuke.
• Kuni 15-aastastele võiks teha
töölaagreid ja selliseid asju.
Lapsed tuleb tööle panna!!!
• Siseskatepark võiks tulla
• Raba tänaval võiks olla asfalt
• Keilas võiks olla jaapani kujundusega park ja hiina kaupade
pood
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Suured ja väikesed nõiad Keila
“Sipsikus”
lasteaed sipsik

Ilusal
päikesepaistelisel
30.aprilli hommikul saabus
Keila “Sipsiku” lasteaeda igat
sorti nõidu kel seljas vanemate
poolt valmistatud kostüümid
ja peas torumütsid. Ei puudunud ka nõialuuad, millest osa
valmisid lasteaia hoovil olevast oksahunnikust.
Kõik nõiad kohal ning peoks
valmis, koguneti lasteaiaõuele.
Pidu tõotas tulla vägev, kuna
sagimist ja elevust nõidadeöö
ettevalmistuseks oli jätkunud
mitmeks päevaks.
Peanõiad Külli ja Liivi jutustasid lastele muinasjuttu
“Nõiakassist”, mille lõpu pidi
iga rühm ise välja mõtlema.
Kõik nõiad said ka tantsu lüüa
ja mängida peanõia juhendamisel.
Peo lõpus ei puudunud ka
nõiamaius, mille pidi iga rühm
üles leidma lasteaia õuelt.

Väikesed nõiad

foto: sipsiku lasteaed

Nõialastel jätkus lõbu laialt
kuni lõunani. Siis pakuti söögiks tõelist nõiatoitu - rohelist
suppi ja veel rohelisemat magustoitu.

Toredat nõiapidu meenutati
veel peale lõunauinakutki.
Aitäh toreda peo ja kostüümide eest.

Lühidalt
Fragile kunstiringi
õunapuu
Fragile kunstiringi õpilased tegid 5.mail maakunsti. Loodava uue kooli
lähedale, pargiservale, istutati õunapuu “Tiina”.
Üritust toetas Keila Linnavalitsus, juhendas aednik ja kunstilist nõu andis
õp Tõnu Talve.
“Tiina” nimelist õunapuud aitasid istutada Marianne Orusalu, Kristjan
Vaikla, üks külalisõpilane
Sauelt ning kunstiringi juhendaja Tõnu Talve. Puu
kasvamiseks õige koha
näitas linnaaednik Inge
Angerjas. Istutamise salvestas videosse õpetaja
Nils Härsing.
Meie tegemisi on tänuväärselt toetanud Keila
Linnavalitsus ja mitmed
teised.
Tõnu Talve

huvitav

Tänulikud elevandid
Linnulauluhommik
MTÜ Keila Roheline
Punkt kutsub linnaelanikke iga-aastasele traditsioonilisele linnulauluhommikule 17. mail algusega kell
7 kogunemisega Jõepargis
Harjumaa Muuseumi juures.

loomaaiale viia.
Nii saigi pisut üle kahesaja
lehisviha viidud Tallinna loomaaiale elevantidele. Elevan-

Tunne Keilat!
maia voites
www.muuseum.harju.ee

Käes on kevad – HURRAAA! Milline rõõm, et saab
toast välja kõndima, jooksma,
rattaga sõitma ja loodust nautima.
Tore on veeta aega sõpradega sporti tehes, kuid veelgi
lõbusam on seda teha vahva
liikumismängu abil. Harjumaa
Muuseum korraldab koostöös
Keila Linnavalitsuse ja Keila Rattapoega toreda mängu
“TUNNE KEILAT!”, millest
saab osa võtta nii jalgsi kui ka
rattaga ja kasvõi terve perega,
sest see on sobiv igale vanusele.
Kas teate, kus asub Keila endine vesiveski, millises majas
elas Keila esimene linnapea,
kuidas on omavahel seotud
Keila kirikuaias puhkav krahv
ja poes müüdavad karastusjoogid, milline Keila hoonetest on
saanud Eesti aasta parima ehitusobjekti auhinna ja kus asub
ümbruskonna vägevaim puu?
Juhendi järgi tuleb osalejatel Keila linnast üles otsida 15
kohta ja igast punktist leida

1 täht. Tähtedest moodustub
mängu lahendus - üks Keilaga
seotud nimi.
Mängu täpsemad juhiseid
saab Keila Rattapoest või
Harjumaa Muuseumist. Sinna tuleb ka täidetud osavõtukaardid tagastada. Kõik õige
lahendusega tagastatud kaardid osalevad auhindade loosimises 31. mail Keila Päeval
(kohapeal saab veel viimaseid
kaarte tagastada). Auhinnad
panevad välja Keila Rattapood,
Keila Linnavalitsus ja Harjumaa Muuseum. Peaauhinnaks
on Keila Rattapoe kinkekaart
väärtuses 1000 krooni.
Mängu osalustasu on 5
krooni ning mäng kestab 01.
maist - 30. maini.
Huvi mängu vastu on suur
ja praeguseks hetkeks on poolsada täidetud ankeeti juba tagastatud.
Ise otsustasin sel aastal tähistada oma sünnipäeva sõprade ja perega värskes õhus
liikudes ja just seda mängu
mängides.
Terves kehas peitub terve
vaim!

vaba aeg

keila jahtkond

Möödunud talv oli soe ning
metsloomadele väga soodus.
Metskitsed ei kasutanud peaaegu üldse lisasööta - kuna
maa oli kaetud õhukese lumekihiga või üldse lumeta, siis
jätkus neile toitu niigi küllaga. Kuna meie jahimeestel on
igaühel kohustus valmistada
kitsedele 40 lehisvihta, otsest
vajadust nende järele sel aastal
aga ei olnud, jäid vihad peaaegu kõik järele.
Esimeseks maiks peavad
kõik sõimsöödahoidlad aga
vanast heinast ja vihtadest
koristatud olema. Sellepärast
tulid Keila jahtkonna Nahkjala sõimsöödlahoidla hooldajad
mõttele ülejäänud lehisvihad

vaba aeg

dimaja rahvas ja muidugi elevandid võtsid vihad rõõmuga
vastu ning elevandid andsid
meile ka oma tänukirja.

Noortekeskuse
bändiruum suureneb
maret pärnamets
maret@kultuuriguru.ee

Käsoleval aastal saab noortekeskuses tegutsevad bändid
endale suurema ja avarama
ruumi. Uue bändaariumi remonttööd lähevad lahti suvel.
Uus bändituba ehitatakse vanasse laoruumi ja olemasolev
ruum muudetakse majapidamistoaks.
Projekti raames rajatakse
bändiruumi ka helistuudio
vastava tehnikaga, mis võimaldab noortel muusikutel oma
demosid salvestada. Lugude
lindistamine professionaalsetes stuudiotes on kallis lõbu

mida noored bändid tavaliselt
endale lubada ei saa. Samuti
on plaanis käivitada noorte internetiraadio. Projekti rahastas
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus.
Bändiruum valmis noortekeskusesse 2004.aastal. Hetkel
on seal olemas kogu vajalik
tehnika muusika tegemiseks.
Noortekeskuse bändaariumis
on kokku käinud harjutamas
21 bändi. Hetkel aktiivselt 11.
Kokku kuulub bändaariumi 90
liiget, kellest aktiivseid külastajaid on 40 – 50. Noortekeskuse bändiruumis on proovi
teinud ka ansambel Dead Next
Door Londonist.

Pühapäeval, 18.mail kell 17.00
Keila Tervisekeskuses Võimlemispidu – 2008
KEILA TERVISEKESKUS

“ Võimeldes kauniks ja terveks”
Esinevad:
Võimlemisklubi SISTRUM, Lasteaed Vikerkaar
Võimlemisklubi KIRKE, VELLO VAHERI TRUPP
Spordiklubi Triumf

Üritus on tasuta

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

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„ÜLLATAVAD AVASTUSED”
Fotonäitust eelmise aasta
suvel Harjumaal toimunud
arheoloogilistest kaevamistest.
3.aprill – 18.mai
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
ISIKUNÄITUSED
Kätlin Lumiste, Heiki Lumiste,
Kalju Siitka
19.märts – 30.mai
Harju Elekter, Heltona
VIRTUAALNE ISIKUNÄITUS
Märts - mai
Ann Vaida,
Kadri-Ann Rannamets
http://fotoalbum.ee/photos/
sirlett/
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatu Keila
linnaks nimetamise 70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert
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
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
VÕIMLEMISPIDU – 2008
18.mai kell 17.00
“ Võimeldes kauniks ja terveks”
Keila Tervisekeskuses

Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
tervisekeskus@keila.ee
KEILA KARIKAS 2008
24.mai kell 9.30
Sõnakuulelikkuse võistlus
koertele Keila Karikas 2008
Osalevad nii Keila Koerasõprade Klubi IPSON liikmed kui ka
teiste klubide võistlejad. Esindatud on kõik võistlusklassid
Võistlus toimub Ipsoni treeningplatsil
Täpsem info: www.ipson.ee
BALTI KARIKAMÄNG
Karikamäng Ameerika pesapallis
31.mai
Keila staadionil
EESTI NOORTE MV UJUMISES
5.juuni
Keila tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee
KEILA MV UJUMISES
Keila Swimclub auhinnavõistlused ujumises
7.juuni
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee

muud üritused
JUHAN PARTS KOHTUB
KEILA ELANIKEGA
16.mai kell 16.30
Majandusminister Juhan Parts
on Keilas visiidil.
Avalikul arutelul tuleb jutuks
Harjumaa ühistransport
ning teedevõrgu ja piirkonna
ettevõtluse arendamisega
seotud küsimused.
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
LINNULAULUHOMMIK
17.mai kell 7.00
Kogunemine Harjumaa muuseumi ees
Juhendavad Einard Mändla ja
Urmas Veersalu
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
EMADEPÄEVA PIDU
Keila Pensionäride ühenduse
emadepäeva pidu
18.mai kell 15.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
KASUTATUD LASTERIIETE
JA –TARVETE LAAT
24.mai kell 13.00 – 15.00
Oodatud on nii müüjad kui ostjad, müüjail palume eelnevalt
registreeruda.
Hiirekese mängutuba
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
FILMIÖÖ
24.mai kell 22.00 Sissepääs
tasuta

Palju õnne!

Petteri Saario film “Sisukivi“
eestikeelse tõlkega
Harjumaa muuseumis
Linnuse tn. 9
Tel: 678 1668,
e-post: muuseum@hmk.ee
LÕPUAKTUS
Keila algkooli 6-klasside
lõpuaktus
29.mai kell 18.00
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12
KEILA PÄEVA AKTUS
30.mai kell 19.00
Keila Päeva aktus ja Keila linna
teenetemärkide üleandmine
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12 Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
KEILA PÄEV
31.mai kell 10.00 – 23.59
Keila keskväjakul
LASTEKAITSEPÄEV KEILAS
1.juuni kell 10.00 – 13.00
Keila keskväljakul
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
Kolmainupüha jumalateenistus
18.mai kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
17.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse
jumalateenistus
17.mai kell 12.00
Metodistide koguduse
ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Surnuaiapühad
1.juunil kell 13.00 Korvi kalmistul
15.juuni kell 14.00 Karjaküla
kalmistul
3.augustil kell 14.00 Ohtu
kalmistul
Teenib õpetaja Marek Roots
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Sündinud
27.04.2008 - Karl Karlep
11.05.2008 - Lenna Marie Sepp
Pisarais on kasteheinad kodu akna
all, leinas kodumaja seinad, taevas
sinihall.

Mälestame

Laine
Kadastik`ku

Teatame sügava kurbusega, et
on lahkunud meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

Laine
Kadastik

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

15.02.1929 - 08.05.2008.

Keila linna

Leinavad lapsed ja lapselapsed
peredega.

Keila Kultuurikeskus

EMA
kaotuse puhul
PKC Eesti AS

Sügav kaastunne
perekond Martinsonile

rahvatantsujuhti

avaldame kaastunnet omastele

Üllike Kadastikule

Pensionäride Ühendus

Mälestame endist

Laine
Kadastikku

Südamlik kaastunne

isa, äia,
vanaisa ja
vanavanaisa
kaotuse puhul.

Keila rahvatantsuveteranid

Tiina, Mari ja Priit peredega

Kuulutused
Töö
Elektrikilbivalmistusega
tegelev firma Keilas võtab
seoses töömahu suurenemisega tööle kilbimontööre ja
praktikante. Vajadusel väljaõpe. Väga hea palk. Info 50 44
014, marek@handler.ee
Pakume tööd lillemüüjale
Keilas ja Kiilis. Võib töötada ka
0,5 kohaga, vajadusel väljaõpe.
Info telefonil 53338766 või
laurus@hot.ee
AS KeVa tankla võtab tööle
klienditeenindaja ja abitöölise. CV koos sooviavaldusega
saata keva@hot.ee info tel.
6791 473

duskauplusesse suvekuudeks
tööle müüja-õpilase. Kontakt
tel. 6747567

kinnisvara
Müüa 2-toaline korter
Laagri keskuses, Veskitammi
18, OTSE OMANIKULT. Kivimaja, 2/1, 43 m2. Hind 855000 kr.
Tel. 5142971
Müüa 1-toaline korter Keila
kesklinnas. Põhja tn 5/5. Otse
omanikult. Hind: 530 000. Tel:
52 09 140
Müüa maa-alune garaažiboks.Tel. 55550501

ost/müük

AS Protten F.S.C. võtab esin-

koos kohaletoomisega. Hind
200.-. Tel: 55 58 38 22
Keila Turg võtab komisjonimüüki sõiduautosid. Tel: 55 58
38 22

teenus
Keila korstnapühkija +
pisiremont. Tel: 52 298 20, 670
0373
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
Võtan hoida lapse, võin ka
abistada kodustel töödel. Tel.
5272162, e-post ylle.aug@mail.
ee

Ostan väikse kirjutuslaua

Keila muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
2008/2009 õppeaastaks
Järgmistele erialadele:
metsasarv, trompet, klarnet, saksofon, flööt,
akordion, kitarr
kannel, viiul, klaver, löökpillid
Konsultatsioonid
30. mail kell 16.00-18.00
2. juunil kell 16.00-18.00
Eksamid
3. juunil või 4. juunil kell 16.00-18.00
Informatsioon:
www.keila.ee/muusikakool
Tel. 60-44-278 (kell 13.00-19.00); 52-03-844

Harjumaa Muuseumi
tasuta külastuspäev
Rahvusvahelisel muuseumipäeval, 18. mail,
on Harjumaa Muuseumisse sissepääs prii.
Muuseum on avatud
kell 11-18. Vaadata
saab püsinäitust „Harju
elu“, arheoloogianäitust
„Üllatavad avastused“ ja
näitust „Uusi kavatsusi
Keilas“.
Lastele on Keila näitusel
päris oma väljapanek,
mida saab uudistada
konn Kaarli seltsis.
Tere tulemast!
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Kuulutused
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Mai on Keila Tervisekeskuse sünnipäevakuu
Ootame Sind sünnipäevale 22. mail

Kui lõikad kuulutuse välja ja esitad selle 22. mail kassasse, siis:

www.lemeks.ee

Ujumine või
Jõusaali kasutamine või
Aeroobikatrenn või
Solaariumi külastus või
KEILA TERVISEKESKUS
Soolakambri külastus või
Infrapunasauna külastus maksab Sinu jaoks vaid 7 krooni !
Et olla kindel, et jätkub vabasid aegasid, soovitame aeroobikatrennis osalemise, soolakambri,
infrapunasauna või solaariumikülastuse eelnevalt broneerida telefoni 6 737 637, 6 737 600.

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
23.05 ja 30.05 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

KEILA SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

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

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

INFO:

Kõik madratsid
- 20 %
tarneajaga 1 nädal

Telefon/fax 6717288
paldiski@lemeks.ee
Kontakttelefon 5152409

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

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

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

Paldiski puiduterminal

Otsime oma meeskonda särasilmseid

puhastusteenindajaid
tervisekeskusesse Keilas
PROTTEN F.S.C.
F.S.C.
ASAS
PROTTEN

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

Tööaeg: 4h, alates 21:30

Helista telefonil 613 9130

MÜÜGIL KEVAD
- SUVI
2008
SÜNNIPÄEVA
NÄDAL
16.-24.05.2008

IGAL PÄEVAL UUED PAKKUMISED
PROTTEN kevad-suvi 2008 kollektsioon
YAYA MÜÜGIL
Hollandist-uued
mudelid,MANTLID
KEVAD-SUVI
2008
PROTTEN
kevad-suvi -2008
ERFO Saksamaalt
uuedkollektsioon
mudelid

NOORMEESTELE KOOLILÕPU ÜLIKONNAD
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
UUS VALIK
KÄEKOTTE JA PESUTOOTEID
ERFO Saksamaalt-uued mudelid
TÄIENENUD
VALIKJA
LÕHNASID
UUS VALIK KÄEKOTTE
PESUTOOTEID
TÄIENENUD
LÕHNASID
UUS VALIKVALIK
JALATSEID
UUS VALIK JALATSEID
KAELAEHTED
Saksamaalt
SUUR VALIK KAELAEHTEID Saksamaalt

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

Viisateenused
Venemaa viisad, kindlustused
Meie asukoht:
Keskvaljak 12a Keila
Töötame:
E - R 10.00-18.00
L 10.00-18.00
tel: 5221520

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 elektrija 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 25.05.2008 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.

