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Näitus on
avatud 24 tundi
ööpäevas
Terve aasta kestnud Keila
linnaks nimetamise 70.
aastapäeva tähistav fotojaht on jõudnud ﬁnišisse.
Keila linnavalitsuse hoone
I korruse vestibüülis on
eksponeeritud valik fotojahi “Keila 70” piltidest.
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Majandusminister Keilas
16.mail külastas Keilat
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan
Parts. Visiidi lõpus kohtus
minister Keila elanikega
Keila Kultuurikeskuses.

Kaunid kodud on
valitud

lk 3
Foto: valdur vacht

vaba aeg

Kaks Keila ansamblit
bändikonkursi
poolfinaalis
lk 6

vaba aeg

Filmiöö on sel
aastal
suurejoonelisem
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huvitav

Nädal Lõppes, teine algas

Teistmoodi ei ole
alati halvasti
Kas teistmoodi on alati halvasti? Kas minna saab
vaid hullemaks?
Vahel näib, et „minna saab vaid hullemaks“ mõtteviis on vägagi levinud. Kõik, mis on uus, kohtab
tugevat vastuseisu.
Tegelikkuses ei pruugi muutused sugugi pahad
olla. Muutused ei tähenda ka traditsioonide hülgamist. Tuleb vahel lihtsalt veidi mõelda selle peale,
kas on mõtet jääda kinni mingisse kaugesse ajahetke. Kas eesti toit on vaid kaerakile või ka eestlaste
tänapäevane menüü? Kas rahvakultuur on vaid see,
mis vähemalt paar sajandit vana? Kas
traditsioonid eeldavad seisakut ja arengu puudumist?
Traditsioonid on olulised, kuid see
ei tähenda, et kõik peab käima samamoodi nagu aastaid (või sadu
aastaid) varem. Muutused ning
areng ei ole pühaduse rüvetamine, vaid elu ja asjade loomulik
käik. Traditsioonid ei ole enamasti
tekkinud tühjale kohale, ikka on
selleni jõutud läbi muutuste.
Kui vaid oskaks säilitada traditsioone nii, et säiliks kodune tunne,
kuid toimuks ka edasiminek.

doris matteus
doris@keila.ee

Kokkuvõtted „Kodud
kauniks“ konkursist
„Kodud kauniks“
konkurss sai selleks
aastaks taas läbi.
Valiti välja parimad
väikeelamud, korrusmajad ja ettevõtted.
enno fels

KONKURSI KOMISJONI ESIMEES

Hindamiskomisjoni
töö
muutub aga aastatega üha raskemaks, kuna lisandub hulgaliselt nii uusi kui vanemaid
korrastatud maju. Valik on
keeruline, kindlasti ka veidi
subjektiivne, sest ilu peitub
vaataja silmades.
Tihedaim on võistlus väikeelamute vahel
Väikeelamute konkurents
oli nagu ikka tihedaim ja vaidlused suurimad. Loodeosa uue
elamurajooni hea planeeringuga ning atraktiivsed juba valminud või peagi valmivad elamud; Aukamäe looduslikku
piirkonda väga hästi kohandatud kodud; lõuna linnaosas 60.
aastatel ehitatud, praeguseks
renoveeritud ja oma ajastut
järgivad majad, mida kaunistavad aastakümnetega kujundatud imehubased õued; uued
eksklusiivsed eramud filig-

raanselt rajatud haljastusega
jne. Väga palju kauneid kodusid, mida objektiivselt pea võimatu võrrelda.
Komisjoniliikmed nägid auhinnaliste kohtade määramisega kurja vaeva. Esikoha sai
suhteliselt hiljuti valminud arhitektuuriliselt huvitav elamu
professionaalselt kujundatud,
üksikasjadeni läbimõeldud aiaga. Tundus, et peale rahaliste
vahendite on hea auraga kodu
rajamisse pandud ka osa hingest.

Kauniste väikeelamute kõrval mõjuvad kontrastsetena
veel korrastamata majad. Osadel kinnistutel on halvas seisus aiapiirded, hooldamata
krundiväline aiaäärne ala, puuduvad majanumbrid, lipuvardad, prügikast jms.
Korterelamud saavad samuti ilusamaks
Korrusmajade renoveerimine hoogustub, korteriühistud
teevad tänuväärset tööd.
Kindlasti on korruselamu

KONKURSI KOMISJONI ESIMEES enno fels:

“Väga palju kauneid
kodusid, mida objektiivselt
pea võimatu võrrelda.”
Napilt teise koha vääriliseks
tunnistati imelise õueaia ja
kauni oma aja (kuuekümnendad aastad) stiilis värskendatud majaga kodu, mida ka varem ära märgitud. Mitmekesine
aed andis tunnistust majaomanike pikaajalisest visast tööst,
lausa elustiili kujunemisest.
Kolmandana koha omanik
on suutnud juba teist aastat
järjest olla parimate hulgas
korras hoonestuse ja efektse
aiaga.

korrastamine omanike rohkuse tõttu tunduvalt keerulisem,
kuid sellega saadakse aina paremini hakkama. Häid näiteid
saab tuua Vasara, Põhja, Pae jt
tänavate majade hulgast.
Parimaks korrusmajaks valiti värskelt valminud terviklahendusega elamu, kus kõik
vajalik omal kohal. Teise ja kolmanda koha väärilised vanemad ühistud on näinud vaeva
nii kinnistu heakorrastamisega
kui parkimise lahendamisega.

Perspektiivseid, järgmisel aastal võistluses aktiivsemalt osalevaid korruselamuid tundub
aga tulevat päris mitmeid.
Kindlasti ootaks järgmisel aastal uusi huvitavaid nominente.
Korrusmajade põhiprobleemideks kipub kujunema majaümbruse heakord. Samuti on
üldiseks probleemiks isetegevuslikud rõdude kinniehitamise lahendused.
Ettevõtted võiksid pöörata heakorrale suuremat tähelepanu
Ettevõtete osas on valik
kahjuks tagasihoidlikum. Esimesed kaks eristuvad selgelt
oma renoveeritud hoonete ja
mõnusa haljastusega. Peale
auhinnatute saab hea näitena
tuua Harju KEKi territooriumil asetsevad firmad. Siiski on
ka seal vähe haljastust, kinnistute terviklahendust. Soovime,
et rohkem tähelepanu pöörataks peale fassaadi korrastamise ka territooriumi korrastamisele.
Selline oli aasta 2008. Loodame, et järgmine aasta on
veelgi atraktiivsem. Ootame
ka enam vihjeid kaunite kodude kohta, on see siis enda või
naabri eluase. Ilu ei ole kunagi
liiast. Uute elamusteni aastal
2009!

Nädal piltides

Foto: kadi kroon

Uus haljastus Keila linnas

Keila Gümnaasiumi emadepäeva kontsert

Keila nädalaleht

Foto: märt lillesiim

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

Foto: erakogu

Võimlemispidu 2008
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Suurte perede vastuvõtt Keila linnavalitsuses
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: märt lillesiim

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

Uudised
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Selgusid Keila kaunid kodud
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Eelmisel neljapäeval selgusid selleaastase konkursi „Kodud kauniks“ võitjad.
Võistlus toimus traditsiooni kohaselt kolmes grupis.
Individuaalelamute
seas
tunnistati kauneimaks Ülle
Seppale ja Kalev Prottenile
kuuluv eramu aadressiga Kullerkupu 3. Teise koha vääriliseks tunnistati kaks elamut:
Eha tn. 63 ja Tervise 33. Kolmanda koha sai Aukamae 34 ja
Raba 41A eramute ühisaed.
Korruselamute grupis saavutas
esikoha
Paldiski
mnt.26A, teise koha Põhja 33
ja kolmanda koha Põhja 10 B.

Ettevõtete ja asutuste grupis sai esikoha Miki Lasteaed
(Jaama 10), teise koha Harjumaa Muuseum (Linnuse 9) ja
kolmanda koha ENSTO (Paldiski mnt 35).
Lisaks otsustati tunnustada
järgmisi elamuid: Barsbütteli 6
ja 12, Vaikne 7 ja 22, Raba 36,
Koidu tn.15, Tähe 6 ja 33 A,
Hommiku 3, Tähe 6, Jõe1A ja
12, Raba 48, Tervise 12, 29 ja
35, Kullerkupu 7 ja 15, Tamme
7 ning Põhja tn.7.
Preemiaks saavad võitjad
aiatarbelised kinkekaartid. Auhinnad antakse üle Keila päeval, 31. mail. Üle-eestilisele
võistlusele “Kodud kauniks”
esitatakse kõik kolm võitjat.

Eramud. II koht (jagamisel). Eha 63

foto: valdur vacht
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Lühidalt
Majandusminister külastas Keilat

Eramud. I koht. Kullerkupu 3

foto: valdur vacht

Kortermajad. I koht. Paldiski mnt 26a

foto: valdur vacht

Reedel, 16.mail külastas Keilat majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Esmalt külastasid minister
Parts ning Riigikogu Euroopa
Liidu asjade komisjoni esimees
ja väliskomisjoni liige Marko
Mihkelson koos Keila linnapea
Tanel Mõistusega Keila tööstuspargis ettevõtteid PKC Eesti
ning Draka Keila Cabels.
Visiidi lõpetas ministri kohtumine Keila elanikega Keila
Kultuurikeskuses.
Avalikule
arutelule olid oodatud kõik
soovijad, kohale tuli paarkümmend huvilist.
Kohtumise teemadena olid
välja kuulutatud Harjumaa
ühistranspordi, teedevõrgu ja
piirkonna ettevõtluse arendamisega seonduvad küsimused.
Peamised küsimused, mida kohale tulnud inimesed ministrilt
küsisid, olidki oodatult seotud
Harjumaa ühistrasnpordi korralduse ning selle probleemidega, samuti Tallinna ringtee
projekteerimisega. Jutuks tuli
ka tuumaenergia. Kohtumise lõpetas Marko Mihkelsoni
ülevaade Eesti ja baltimaade
rollist Venemaa ja lääneriikide
suhetes.

Võimlemispidu 2008

Eramud II koht(jagamisel). Tervise 33

foto: valdur vacht

foto: valdur vacht

Ettevõtted. I koht. Miki lasteaed

Võimlemispidu 2008 “ Võimeldes kauniks ja terveks”
toimus Keila Tervisekeskuses
juba kuuendat korda. Peo eestvedajaks on võimlemisklubi
Sistrum. Lapsi osales peol ligi
sada, kõige suurema koosseisuga oli esindatud võimlemisklubi Sistrum, kust oli esinema
tulnud 50 last.
Traditsiooniks on saanud
seegi, et peale Keila laste on
peole kutsutud esinema külalisklubid vabariigist. Seekord
oli peol ka võimlemisklubi Kirke Haapsalust ja Vello Vaheri
trupp Tallinnast.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

85.-

18.50

285.-
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Keila Linnavalitsus algatas Paldiski mnt 37c kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringu eesmärk on
määrata maakasutus- ja ehitustingimused Paldiski mnt
37c kinnistule mööblikaupluse rajamiseks.
Kinnistu asub Mudaaugu
elurajooni ja Tallinn-Paldiski mnt vahelisel alal Kullerkupu ning Sinilille tänavate
ristmiku ääres. Planeeritav
ala hõlmab Paldiski mnt 37c
kinnistut ning piirnevate
teede ja tänavate lõike. Kinnistu kõrval kulgeb kergliiklustee, mis ühendab
Mudaaugu piirkonda kesklinnaga.
Planeeringuala
orienteeruv suurus on 0,5
ha. Kinnistu on hoonestamata.
Taotluse planeeringu tegemiseks tegi Rein Merioja.

Esialgu silmaspeetav hoonemaht on ühekorruseline
suureavaline viilhall kõrgusega ca 6 m, laiusega ca 12
m ja pikkusega ca 30 m.
Keila linna üldplaneeringu järgi on käsitletavas piirkonnas tegemist väikeelamumaaga, kus on 20%
ulatuses lubatud rajada ärivm otstarbega hooneid, kui
need sobivad antud keskkonda ja ei häiri elanikke.
Kinnistu asukoht elurajooni
ja maantee vahel sobib ärihoone rajamiseks.
Olulisemad ülesanded
planeeringu koostamisel on
elurajooni naabrust arvestava hoonemahu kavandamine ja arhitektuursete
nõuete määramine, samuti
liiklusskeemi lahendamine
Kullerkupu ja Sinilille tänavate ristmikul.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
üksikelamu juurdeehituse püstitamiseks Vahtra tn 11 kinnistul, mida
taotles Tanel Vaarmets.
Juurdeehitusega kavandatakse ühendada olemasolevad elamu ja garaaž üheks
hooneks.
Ehitusprojekti
koostas Paalaroos Projekt.
Juurdeehituse projekti on
tutvustatud piirinaabritele.
Projekti on heaks kiitnud
Põhja-Eesti Päästekeskus.
üksikelamu juurdeehituse püstitamiseks Jõe
tn 38 kinnistul, mida taotles Markku Meimer. Veranda ehitusaluse pinnaga ca
21 m² on projekteeritud
elamu idapoolse otsaseina
kõrvale. Arhitektuurse lahenduse autor on omanik
Markku Meimer, ehitusprojekti koostas Ants Kaares ja
kontrollis Didrik Inseneribüroo OÜ. Projekti on
heaks kiitnud Põhja-Eesti
Päästekeskus.
0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks Tööstuse
tn 3 asuvast alajaamast

mööda Tööstuse tänavat
kuni Tööstuse tn 4 asuva
kinnistuni. Kaabel on vajalik Tööstuse tn 4 asuva garaaži elektrivõrguga liitumise
ehitamiseks. Luba
taotles Osaühing Jaotusvõrk. Ehitusprojekti koostas AS ELPEC. Projekt on
kooskõlastatud Tööstuse tn
3 ja 4 kinnistute omanikega
ja Elion Ettevõtted AS-ga.
Põhja tänavalt Vikerkaare lasteaiani viiva
ühendustee
rajamiseks.
Põhja tn 8A kinnistu äärde
rajatakse kõnnitee ja Põhja
12B katlamaja kinnistu äärde kõnni- ja sõidutee ning
parkla. Ehitusprojekti autor
on Teedeprojekt OÜ (omab
teehoiutööde tegevusluba).
Projekt on koostatud OÜ
Viageo alusplaanile. Projekt
on kooskõlastatud ASiga
Keila Vesi, k/ü Põhjanael ja
k/ü Põhjala juhatuste esimeestega, AS Eraküttega,
OÜ Jaotusvõrguga ja Elion
Ettevõtted AS-iga. Tee-ehituse loataotluse esitas Keila
linnavalitsus.
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Uued projektid
Сегодня в номере
Keila Avatud
Noortekeskuses
venekeelne veerg

Keila Avatud Noortekeskuse tegevusprojekte käesoleval
aastal rahastatud juba 458 179
krooni eest. Projektidest natuke lähemalt.
Noorsootöötajate töö(kogemuste)vahetus (41 280
krooni, rahastaja: Harju Maavalitsus ANK projekti konkurss). Projekti käigus toimub
suvel kahepäevane ringreis
Lõuna-Eesti noortekeskustesse. Sügisel osalevad neli Keila
Avatud Noortekeskuse töötajat ja Tartu Anne ning Tähe,
Kuresaare ja Viljandimaa noortekeskuse töötajad töövahetusprotsessis. Sisuliselt tähendab töövahetus seda, et näiteks
üks Keila noorsootöötaja läheb
nädalaks tööle Tartu Tähe
noortekeskusesse ja sealt tuleb
töötaja nädalaks Keilasse tööle. Eelnevalt koostatakse töötajatele vastav tegevuskava,
mida ta kohapeal täidab. Kindlasti ei lähe Keilast korraga ära
neli töötajat. Projekti eesmärk
on tutvuda teiste noortekeskuste tööga, vahetada kogemusi, saada ise ja anda tagasisidet keskuses toimuva töö
kohta. Vahetusele eelneb seminar ”Kuidas end oma töös ja
elus õnnelikuna tunda” karjäärinõustaja Tiina Saare eestvedamisel.

Süüvime subkultuuridesse (33 002 krooni, rahastaja:
Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss). Projekti eesmärk on suurendada noorte
teadmisi ja silmaringi, tutvustades erinevate subkultuuride
ajalugu, tausta, arengut ja väljendusviise. Projekt koosneb
järgmistest teemaõhtutest: indie ja alternatiiv; dance ja house; rap ja hiphop; punk ja emo;
metal ja goth; folk ja hippie.
Esimene õhtu on plaanis juba
juunis. Iga subkultuuri tutvustust viib läbi esitleja, olenevalt
teemast saab kas ise instrumentidega tutvuda ja katsetada, samuti on kutsutud esinema nii dj-d, bändid kui
tantsijad.
Noortekeskus kui varait
vol 4 (79 897 krooni, Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus). Käsoleval aastal saab
noortekeskuses
tegutsevad
bändid endale suurema ja avarama ruumi. Remonttööd lähevad lahti suvel. Nimetatud
projekti raames rajatakse bändiruumi ka helistuudio vastava
tehnikaga, mis võimaldab
noortel muusikutel oma demosid salvestada. Samuti on
plaanis käivitada noorte internetiraadio.
Maret Pärnamets

teade
Keila Linnavolikogu 43. istung toimub teisipäeval, 27. mail 2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
Noortekeskuste Ühendus
1. Linnapea aruanne
liikmeks astumine
2. Keila linna 2008. aasta
7. Kullerkupu 2b detailplaeelarve II lisaeelarve
neeringu kehtestamine
3. Keila linna konsolidee8. Kruusa tn puurkaevu
rimisgrupi 2007. aasta
detailplaneeringu kehtesmajandusaasta aruanne
tamine
4. Varalise kohustuse
9. Põhja tn pargiala detailvõtmine
planeeringu kehtestamine
5. Keila Hariduse Sihtasutu10. Kohalalgatatud küsimuse põhikirja muutmine
sed
6. MTÜ Eesti Avatud
Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Krimiuudised
Politsei

110

12.05 Põhja 10b keldrist varastati toru külge lukustatud
sinine laste jalgratas TREC
12.05 Keila turul murti luku
lõhkumise teel sisse müügikioskisse ja varastati 4 mobiiltelefoni - Samsung E250, Motorola
E398, LG, Alcatel).
15.05 Jaama kioski juurest
varastati oranži värvi motoroller Kwinkin.
Lisaks eelnevale teatati polit-

sei lühinumbrile 110 20 korral
erinevatest tähelepanekutest.
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

12. mail kell 21.40 - Keilas
Uus tn 13 juures kaklus. Osa
seltskonnast kinnipeetud ja antud üle politseile.
17. mail kell 20.00 - Jõe tn.

korvpalli plats ära lagastatud,
igal pool laiali paberid, klaasikillud jne.
14. mail kell 04.35 - Vikerkaare lasteaial 1 aialipp ära rebitud.
15. mail kell 03.25 - Vikerkaare lasteaial veel 1 aialipp
kadunud.
17. mail kell 22.04 - Põhja tn
10 juures lärmakas alkoholijoobes noorteseltskond. Kutsutud
korrale, saadetud laiali.

Самый
красивый
дом в городе – ул.
Куллеркупу, 3
Определились победители конкурса «Самый
красивый дом города».
Среди частных домов
победителем стал частный жилой дом по
адресу ул. Куллеркупу,
3. Среди многоквартирных домов победил дом
по адресу Палдиски
мнт, 26а, а среди предприятий – детсад «Микки». Победителей будут
поздравлять 31 мая на
Дне города. Победители по перечисленным
трем номинациям будут участвовать и в республиканском
туре.
(стр. 3)
Строительство новой школы
Совет целевого учреждения «Кейла Харидус»
одобрил решение комиссии отклонить все
предложения по строительству новой школы,
поступившие в рамках
объявленного конкурса. В ходе обсуждения
поступивших предложений было выяснено,
что
представленные
строительными фирмами документы не соответствуют заявленным
требованиям. К тому же
предложения
невозможно было сравнить,
поскольку в общем списке работ отсутствовали
существенные виды работ и не были учтены
объемы выполняемых
работ, также не соответствовал
действительному предполагаемый
расход
материалов.

День защиты детей
в Кейла
1 июня в День защиты
детей в городе состоится
костюмированное
шествие в сопровождение музыкальной машины. Около каждого
городского
детского
учреждения будет пятиминутная остановка.
После завершения шествия на площадке перед центром культуры
состоится
концерт.
Ориентировочное время начала концерта –

13.00, но оно может измениться
из-за
остановок
шествия.
(стр. 5)
Новости городского
правительства
Городское правительство приступило к составлению детального
планирования участка
по адресу Палдиски
мнт, 37с. Цель планирования
определить
условия землепользования и проведения
строительных
работ
для последующего возведения на данном
участке мебельного магазина.
Городское правительство выдало разрешения
•
на
строительство небольшой пристройки по адресу ул.
Вахтра, 11;
•
на
строительство веранды по адресу
ул. Йыэ, 38.
•
на
прокладку
кабеля от подстанции
на ул. Тёэстузе, 3 до
участка по адресу ул.
Тёэстузе, 4;
•
на строительства
участка дороги, соединяющего территорию
детсада «Викеркаар» с
ул. Пыхья. (стр. 4)
Визит министра экономики
В пятницу, 16 мая, город посетил министр
экономики
Эстонии
Юхан Партс. Визит завершился встречей с
жителями города, которая состоялась в Кейласком центре культуры.
В ходе встречи обсуждались
следующие
темы: организация работы
общественного
транспорта в Харьюском уезде, развитие
предпринимательства
в регионе, строительство дорог. Встреча завершилась выступлением
участника
д е л е г а ц и и
М.Михкельсона, который рассказал о роли
Эстонии и других прибалтийских государств
в отношениях России с
западными странами.
(стр. 3)
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Lastekaitsepäeva rongkäik
KROON@KEILA.EE

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus koostöös Eesti
Kaitsejõududega püstitab 2.
ja 3. juunil Keila Kultuurikeskuse vastas oleval väljakul
doonortelgi.
Doonortelgid on verekeskuse
ning Eesti Kaitsejõudude ühine
projekt, mille raames püstitatakse juba teist aastat järjest
juuni ning augusti jooksul doonortelgid. Seekord ootavad
doonortelgid vereloovutajaid
kaheksas Eesti linnas. Keila
doonortelk ootab vereloovutajaid 2. juunil kell 12.00-18.00
ning 3. juunil kell 11.00-17.00.
Doonortelkide projekti eesmärgiks on uute doonorite
kaasamine ning veredoonorluse tutvustamine Eesti elanikele.
„Tahame, et doonorlus oleks
nähtav ning kõik huvilised
saaksid tutvuda verekeskuse
tööga ja loovutada verd“, ütles
doonortelkide projekti eestvedaja verekeskuse doonorluse
arendusjuht Ülo Lomp. „Koostöö Eesti Kaitsejõududega antud projekti raames on väga
tähtis. Tahame näidata, et ka
doonoritel on oluline roll meie
riigi kaitsmisel“, lisas
Lomp.

RONGKÄIK KEILAS

1.juunil toimub Keilas keskväljakul kogupereüritus.
Hommikul kell 10.00 alustab muusikaauto ringsõitu
Keila linnas teavitamaks inimesi algavast üritusest.
Kell 11.00 oodatakse kõiki
lapsi koos vanematega kultuurimaja esisele platsile, kust
kell 12 alustab rongkäik oma
teekonda.
Rongkäik liigub marsruudil Keila Kultuurikeskus – LA
Sipsik – Keila Gümnaasium –
LA Vikerkaar – Keila Noortekeskus – Keila Algkool – Keila
Vene Gümnaasium – LA Miki
– Keila Muusikakool – Keila
Kultuurikeskus. Iga lasteasutuse juures toimub lasteasutuse poolne lühike etteaste
Peale rongkäiku toimub
kultuurimaja esisel platsil
kontsert. Kohal on ka erinevad
müügikohad, liiklusohutuse
tutvustus, batuudid jms.
Kõik lapsed koos vanematega on oodatud.

uudis

Millise pilguga vaatavad lapsed Keilat
KEILA ALGKOOLI ÕPILASED
Asutused Keilas 70 aastat
tagasi
3. klasside teema oli - asutused Keilas 70 aastat tagasi.
70 aastat tagasi oli Keilas
mitmesuguseid asutusi - suuremaid ja väiksemaid: limonaaditööstus, meierei, villavabrik,
riidevärvimisja
vanutustööstus, auru- ja jahuveski, kõrts ja postimaja, pritsumaja.
Tänaseks on enamus neist
tootmise lõpetanud. Ainult järele jäänud villavabriku, limonaadi- ja puidutööstuse varemed meenutavad veel nende
firmade aastakümnete taguseid tegusaid aegu.
Mõnest ei ole varemeidki
järele jäänud, nagu postimaja
ja kõrts. Nende asemele on
kerkinud kaasaegsemad ehitised nagu apteek, kohvik ja
pank.
Mõned asutused töötavad
siiani või on säilinud nende
hooned – Keila Algkooli maja,
Keila mõisahoone, XIII sajandil ehitatud Keila kirik ja jaamahoone.
Nendest vanadest asutustest on ikka ja jälle huvitav lugeda ja pilte vaadata.

Lühidalt
Keilas püstitatakse
taas doonortelk

KADI KROON

Algus 16. mai Keila
Lehes

5

Keila kirikust
Kui 1219.a. taanlased vallutasid Põhja–Eesti, rajasid nad
kohe usukeskuse. Nii kerkis
1220.-30. aastail Keila mäele
puidust kirik.1343. aastal põletati kirik maha. Praeguse kivikiriku ehitamist alustati 13.
sajandi lõpul.
Kirik on kohalikus muusikaelus olnud omamoodi kontserdisaaliks. Sajandivahetusel
esinesid kirikus orelil Miina
Härma ja Konstantin Türnpu.
Keila kirikus on mitu kunstimälestist.
Altar – renessanss-stiilis
suurteos
Kantsel – samuti renessanss-stiilis
Orel – pärineb aastast
1914.
Keila kirikus on vasest ristimisvaagen, mis pärineb 16.
sajandist ja säilinud on ainult
üks keskaegsetest hauaplaatidest, aastast 1597, mis asub
kantsli all.
Koolihoone
Haridus- ja kultuurielu
„templiks” oli 1930. aastal valminud uus koolihoone Pargi
tänaval. Koolis omandati 6klassiline haridus. Kool algas
tavaliselt oktoobris. Koolis
käidi Keilast ja selle ümbrusest
5-6 km kauguselt.
1937. aastal õppis Keila algkoolis 196 õpilast. Kooli juha-

Keila
Sipsikud külas miniloomaaias

Keila kirik oli üks käsitletud teemadest
tajaks oli Konrad Brehm. Õpetajaid oli koolis 11. 1927.
aastast alates töötas algkooli
juures tütarlaste täiendusklass
ja 1937. aastast alates täiendusklass ka poistele. Tütarlastele õpetati majapidamist, käsitööd,
aiatööd
ja
karjakasvatust. Poistele õpetati puu- ja plekitööd, mesindust
ja põllumajandust.

Keilas töötas veel üheaastase õppeajaga Keila Põllutöökool. Kooli võeti vastu 16-aastaseid 6-klassilise haridusega
noori, kellest enamus jäid hiljem vanemate juurde tööle.
Vaid vähesed asusid edasi õppima Tallinna või Paldiski
Gümnaasiumi, sest õppemaks
oli kallis. Üliõpilane oli Keilas
haruldane.

foto: anne nigul, fotojaht

Arstiabi Keilas
1938. aastal töötas Keilas
linnaarst, jaoskonnaarst, hambaarst ja loomaarst.
Raekoja plats 5 asus linnavalitsus ja apteek. Samas asus
ka Keila Posti-Telegraafi- Telefoni Kontor. Jaama tn 3 hoones
paiknes trükikoda „Külvaja”,
kus trükiti kutseid ja kavasid.
Kauplusi oli Keilas 18.

Keila Sipsiku lasteaed käis
kevadisel ekskursioonil Kuriste
miniloomaaias Ääsmäel.
Lapsed olid külaskäigust
väga põnevil. Et bussisõit kiiremini läheks võtsid naksitrallid
ülesse ka lauluviisi.
Kohale jõudes ootasid meid
juba miniloomaaia perenaised.
Osa lapsi sai kohe loomadega
minna tutvuma. Teised sisustasid oma aega suures liivakastis mängides, liugu lastes ja
jalgpalli mängides. Siis vahetati
osad.
Lastele jäi kõige rohkem
meelde paabulinnu esinemine,
mis ei tahtnud kuidagi lõppeda. Tutvuti ka kääbuskanade ja
kukkedega, minisigadega. Kitsekestele sai isegi pai teha ning
lambaaeda lubati süüa andma
minna. Loomaaiast ei puudunud ka ponid.
Lõpetuseks pidasime maha
pikniku kaasa võetud toiduga
ja joogiga. Tagasiteel meenutati toredat päeva ja kõik jäid
rahule.
Suured tänud ja jõudu jaksu
Kuriste miniloomaaia perenaistele!
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Kaks Keila ansamblit
bändikonkursi poolfinaalis
kroon@keila.ee

The Nymph esinemas Von Krahlis
maal kolm finalisti, kelledest
omakorda väljuvad võitjaina
publikuhääletusel enim hääli
kogunud bändid. Peavõitja selgitatakse veebihääletuse teel
kuni 15. juunini.
Bändikonkurss „Coca-Cola
Soundwave powered by MTV“
toimub samaaegselt kõigis
kolmes Balti riigis. Kõigile
kohalikele võitjatele toodetakse muusikavideo, millele
kindlustatakse tihe rotatsioon
MTV Eesti, MTV Läti ja MTV

foto: maret pärnamets

Leedu mängukavas, esinemine
augustis MTV Networks Baltic sünnipäevakontserdil Riias
ning Coke Live Music Festivalil Krakovis.
Žürii tegutses koosseisus
Erik Morna (Raadio 2), Sten
Teppan (Raadio 2), Madis
Aesma (FHM; Ans.Andur;
Köök), Lauri Liivak (Forwards
Records), Meelis Meri (Rulers
Of The Deep) ja Ingrid Kohtla,
Piret Järvis ning Martin Veisman (MTV Eesti).

huvitav

Lapitööd kultuurikeskuses
rutt enok

Keila Kultuurikeskuses on
kuni kuu lõpuni avatud Eesti
Lapitööde Seltsi aastanäitus.
Keilasse on oma töid toonud Narva, Tallinna, Tartu,
Põltsamaa, Paide, Lihula, Keila
lapitöö tegijad. Keila näituse
kujundaja on tekstiilikunstnik
Ene Pars.
Näituse pärl on kahtlemata
suur Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ühistööna valminud Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks valminud lilltikandis
juubelivaip „Lilled Eesti Vabariigile”. Tikkijaid osales üle
Eesti rohkem kui 100 naist.
Keila päevade külalised on

Süübime
subkultuuridesse
Juuni algusest detsembrini
tutvustatakse
noortekeskuses erinevaid
subkultuure. Teemaõhtutel
räägitakse stiilidest nagu
indie ja alternatiiv; dance ja
house; rap ja hiphop; punk

kadi kroon

Aprilli keskel käivitus Eesti, Läti ja Leedu ühine bändivõistlus “Coca-Cola Soundwave powered by MTV”. 12.mail
kuulutati välja viis poolfinalisti, kellest kaks on Keilas tegutsevad ansamblid.
Zürii valikul pääsesid edasialternatiivrokkbänd
The
Nymph ja poprokkbänd Tonight We’ll Talk About Keilast. Viljandi indibänd Lack
of Eoins, Hiiumaa juurtega
rock&roll kollektiiv Giuseppe
Perverdi Big Band ning Tallinna eestivene indi-sensatsioon Junk Riot. Viimaseks
finalistiks sai rahvahääletuse
tulemusena Pärnu alternatiivrokkbänd Defrage.
Võistlusele laekus 220 demosalvestist, millest 108 pärines Eestist, kokku võistles 75
bändi.Kuus poolfinalisti jätkavad mõõduvõtmist MTV poolt
toodetud tutvustavate videote
kaasabil, millede põhjal valib
rahvusvaheline ühendžürii igal

Lühidalt

ja emo; metal ja goth; folk
ja hippie. Projekti eesmärk
on suurendada noorte
teadmisi ja silmaringi, tutvustades erinevate subkultuuride ajalugu, tausta,
arengut ja väljendusviise.
Iga subkultuuri tutvustust
viib läbi esitleja. Olenevalt
teemast tulevad kohale
näiteks DJ-d, kes viivad
läbi workshop-e, esinevad
ansamblid ja tantsijad ning
saab ka ise instrumentidega tutvuda ja katsetada.
Oodatud on igas vanuses
huvilised. Projekti rahastas
Harju Maavalitsus ANK projektikonkurss.

vaba aeg

Valik fotojahist
näitusel
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Alates nädala algusest on
Keila linnavalitsuse hoone I
korruse vestibüülis eksponeeritud valik fotojahi “Keila 70”
piltidest. Kuna fotod on vaadeldavad väljastpoolt, siis on
näitus avatud ööpäevaringselt.
2007.aasta varakevadel kutsusid Harjumaa Muuseum,
Keila Avatud Noortekeskus,
Keila Sõpruslinnade Selts ja
Keila linnavalitsus keilalasi
üles oma linna pildistama. Algas terve aasta kestnud Keila
linnaks nimetamise 70. aastapäeva tähistav fotojaht. Selles
osales kooliealisi ja pensio-

foto: märt lillesiim

vaba aeg

Filmiöö on varasemast
suurejoonelisem
keila roheline punkt

Lapitööde Seltsi aastanäitus kultuurikeskusesfoto: valdur vacht
oodatud vaatama Eest Lapitööde Seltsi lapirõivaste moedemonstratsiooni, kus oma suuepäraseid töid demonstreerivad
Ene Pars, Marja Matiisen, Eve
Oro, Gled-Airiin Saarso, Katre
Arula, Aime Peever, Kristi Te-

der jpt. Moedemonstratsiooni
juhib Anni Kreem.
Ärge
jätke
kasutamata
võimalust näha midagi tõeliselt ilusat! Näitus on avatud
31.maini.

näre, professionaalseid fotograafe ja amatööre – kokku 50
autorit.
Näitusel on esitletud 28
„jahi“ pilti. Sadakond pilti on
koondatud fotoalbumisse „Keila Fotojaht 2007-2008“, mis
ilmub maikuu lõpus. Samuti
on pilte kasutatud korraldajate
poolt ilmutatud väljaannetes
ja Keila Lehes.
Fotojahi korraldasid ning
näituse koostasid Maret Pärnamets Keila Avatud Noortekeskusest, Eva Allast Keila
Sõpruslinnade Seltsist, Urmas
Veersalu Harjumaa Muuseumist ja Valdur Vacht Keila linnavalitsusest.

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. Dokumentaalfilm vaatab kümneaastase
Elini pere elu väikesel Husö
saarel, kus aastaringselt elab
vaid viis inimest. „Sisukivi“ on
austusavaldus saarestikuelule
ja loodusele.
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.

TULE SALSA TREENINGULE!

KEILA TERVISEKESKUS

Ainulaadne võimalus õppida Keila Tervisekeskuses tantsima
selliseid ladina partnertantse nagu SALSA, Merengue ja Bachata, mida hakkab teile õpetama Californiast pärit treener
Xavier.

31. mail kell 10.00
Oodatud on KÕIK!
Treenerid Xavier ja Kadi

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
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
EESTI LAPITÖÖ SELTSI AASTANÄITUS
20.mai – 31.mai
Keila kultuurikeskuses
Keskväljak 12, Tel: 604 5045
e-post: kultuur@keila.ee
“LOOMISRÕÕM”
Keila sotsiaalkeskuse päevakeskuse ringide hooaja
ülevaatenäitus
27.mai – 6.juuni
Keila Sotsiaalkeskuse saalis
Keskväljak 17
6 791 570 e-post: sots@keila.ee

kontsert
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
„VÄIKE ÖÖMUUSIKAL“
Armastatud muusikalihittide
kontsert
Esinevad Lauri Liiv, Janika
Sillamaa, Mikk Saar, NeleLiis Vaiksoo ja Mihhail Gerts
(klaver)
15.juuni kell 20.00
Pilet eelmüügist 125.- kohapealt 150.-/175.Keila lauluväljakul

Tel: 604 5045 e-post: kultuur@keila.ee

sport
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
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

muud üritused
FILMIÖÖ
24.mai kell 22.00 Sissepääs
tasuta
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
LOENG „RINNALAPS JA
SUVI“
29.mai kell 15.00
Räägib ja küsimustele vastab
imetamise nõustaja Jana
Kima. Tasu 25 kr perele
Hiirekese Mängutoas

Haapsalu mnt 31, Keila
www.hiirekese.ee
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
2. pühapäev pärast nelipüha
25.mai kell 11.00
Kaetud armulaud.
Keila Miikaeli kogudus
Piiblitund kogudusemajas
28.mai kell 13.00
Paldiski mnt 2 Tel: 6044808
keila@eelk.ee
Adventkoguduse piiblitund
24.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
24.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

Kaotus on valus,mälestus jääb.
Meie sügav kaastunne
Kaja Tomingas`ele
elukaaslase,Tönisele ja
Johannesele
kalli isa

Ants
Kändmaa

Meie sügav kaastunne

Südamlik kaastunne

Kaja Tomingas`ele lastega

Inga Rohtojale

elukaaslase ja isa

Ants
Kändmaa

EMA
kaotuse puhul

ootamatu surma puhul.

surma puhul.
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PKC Eesti AS

Sugulased

Naabrid:Ader,Sumbak,Simiskar,
Värav,Markus,Tader ja Köreste

Kuulutused
Töö
Vajatakse müügisekretäri.
Töökoht asub Keilas. Töö
sisuks telefoni teel klientidelt
tellimuste vastuvõtmine ja
arvete vormistamine. Nõudmised: eelnev müügitöö
kogemus, kohusetundlikkus,
arvuti kasutamise oskus. Tel:
5255527.

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

Varsti avatav “Kotipood”
kesklinnas otsib müüjat. Võib
olla ka pensionär. Telefon:
53941352

3. juunil või 4. juunil kell 16.00-18.00

Informatsioon:
www.keila.ee/muusikakool
Tel. 60-44-278 (kell 13.00-19.00)

kinnisvara
Anda üürile 2toaline 54 m2
korter Keilas, otse omanikult.
2004. aastal tehtud kapitaalremont. Korteris on olemas
diivan, garderoob-kapp, teler,
pesumasin ja külmkapp. Korter
asub Keila Tervisekeskuse
vastas. Hind 4500 kr kuus +
kommunaalmaksed ja ühe
kuu üür tagatiseks. Telefon
56657374

ost/müük
Ostan RAF bussi esituuleklaasi. Tel: 50 33 275.
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

Harjumaa Muuseum kutsub
10-12 aastaseid lapsi osalema suveprogrammis

SUVESEIKLUS JÕESAAREL
16.-20. juunil kell 10-16
Põnevat tegevust jätkub terveks nädalaks.

16. juunil

LOODUSEPÄEV

Tutvume Jõepargi loodusega, teeme süüa, nuputame, mängime

17. juunil		

KESKAJAPÄEV

Meisterdame, proovime keskaegseid kirjutamisvõtteid, otsime
aaret

18. juunil 		

PALDISKI PÄEV

Teeme ekskursiooni Paldiskis, külastame Amandus Adamsoni
Ateljeemuuseumi, joonistame

19. juunil 		

KERAAMIKAPÄEV

Voolime savist esemeid ja katame need värvilise glasuuriga

20. juunil 		

MEEDIAPÄEV

Õpime kirjutama artikleid ja teeme päris oma seikluste lehe
Osavõtutasu: 350 krooni (sisaldab viiel päeval sooja sööki ja
suupistet, sõitu Paldiskisse ja töövahendeid).
Registreerimine: kuni 6. juunini telefonil 678 1668 või e-posti
aadressil muuseum@hmk.ee.
Registreerida saab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
Maksmine sularahas Harjumaa Muuseumis või väljastatava arve
alusel ülekandega.
Osalejate arv: max 20 last.
Lisainfo: Liisa Põld, liisa.pold@hmk.ee
Jaanika Jaanits, jaanika.jaanits@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

Keila Avatud Noortekeskus
kutsub 8-10 aastaseid noori 16.-20.juunil
2008 toimuvasse

LINNALAAGRISSE

Vaba aega sisustatakse mängimise, meisterdamise, sportimise, joonistamise ja muu põnevaga.
Osavõtumaks on 250 EEK ning see katab toitlustuskulud ning Eesti Vabaõhumuuseumi pileti.
Registreerimini 6.juunini või kuni kohti jätkub:
Tel: 6099089 E-post: knk@keila.ee

NOORTEKESKUS JUUNIS
• Avatud tööpäeviti 10.00-18.00
• 4.-5.juuni suletud, töötajad noortekeskuste ringreisil
• Töölaager 9.-20.juuni
• Linnalaager 8.-10.a. lastele 16.-20.juuni
• 23.-24.juuni suletud, võidupüha ja
jaanipäev
• 26.-28.juuni – Eesti noortekeskuste
suvepäevadel osalemine
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KEILA TERVISEKESKUS

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

- Jalgrataste müük
- Lisavarustus ja varuosad
- Remont ja hooldus
- Rulluiskude müük ja
Avatud E - R 10 - 19; 10 - 16
hooldus
Keila tervisekeskuses
- Valik sammulugejaid
tel: 6 737 666
email: krp@keilarattapood.ee - Salomoni jalatsid

Autokool Radar kutsub B-kat.
autojuhikursustele. Kursused
toimuvad Keila Ühisgümnaasiumis, Pargi 2. Eesti- ja venekeelne grupp. Registreerimine:
30.05 ja 06.06 kell 18.30. Kab.
101.
Info tel. 6484141. Mob.
56605050
www.autokoolradar.ee
autokoolradar@hot.ee

12. maist avas AS Keila Taastusravikeskus
värskelt remonditud statsionaarse osakonna, mis

hakkab teenindama

REHABILITATSIOONITEENUSE
vajajaid.

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

Kõik madratsid
- 20 %

Järjekorrad on väga lühikesed ja teenus hästi
kättesaadav.
Täpsemat infot saab telefonil 63 90 420

tarneajaga 1 nädal

Olete oodatud!

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

AS Keila Taastusravi meeskond

PKC Eesti AS pakub juhmeköidiste, kaablikimpude ja elektoonika
konstrueerimise ning lepingulise valmistamise teenuseid tarbesõidukite,
telekommunikatsiooni- ja elektroonikatööstusele. Oleme jätkuvalt kasvav ja
arenev ettevõte, kus hetkel töötab juba ligi 1300 inimest. Meie klientideks
on oma valdkonna turuliidrid. PKC Eesti AS kuulub globaalsesse PKC
Groupi kontserni, kelle tehastes Brasiilias, Eestis, Hiinas, Mehhikos,
Soomes ja Venemaal töötab ühtekokku üle 5500 inimese.

Hei, Sul on keskeriharidus ning elektrotehnika-, mehaanikaja arvutialased teadmised, oskad inglise ja vene keelt,
saad aru soome keelest või on Sul kogemusi antud
valdkondades, siis…
TULE MEIE MEESKONDA!
Otsime

TESTSÜSTEEMIDE TEHNIKUID JA
MEHHATROONIKUID!

Pakume häid töötingimusi ning koolitusvõimalusi ka väljaspool Eestit!

Lisainfo tel: 6390100, email: personal.eesti@pkcgroup.com
www.pkcgroup.com/estonia

