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Keila konstaablid patrullivad
rolleril
Keila konstaablijaoskond
sai Keila linna päeval
linnalt kingituseks rolleri.
Kuna uue sõiduvahendiga
saab patrullida ka seal,
kuhu autoga ei pääse,
avastati juba esimesel
kasutuspäeval mitu õigusrikkumist.

lk 5
uudised

Muljeid Keila
sünnipäevalt

Miikaeli kirik
on teelistele
avatud
Suveperioodil on üle
Eesti külastajatele avatud
enamus Eesti luterlikke kirikuid. Teelistele on avatud
ka Keila Miikaeli kirik.

lk 3 ja5

lk 5

Foto: märt lillesiim

vaba aeg

sport

Valiti Keila koer
2008
lk 6

Sporditulemused
Keila päevalt
lk 6

2

Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Tähelepanekuid
4. juunil oli Eesti lipu päev. Riigikogu esimees Ene
Ergma ütles oma pidulikul lipuheiskamise tseremoonial peetud kõnes järgmiselt: „Me heiskame täna
kogu Eestimaal meie sini-must-valged lipud. Gustav
Suits ütleb - tõsta lipp! Me teeme seda, sest me
pole ükskõiksed meie riigi jaoks oluliste tähtpäevade
suhtes. Heiskame lipud iseendale, oma perele, oma
lastele, oma Eestile. Me ei tõsta lippu presidendile,
valitsusele, politseinikule või naabrimehele. See on
meie lipp, igaühe lipp meie seast, see on meie riik,
need on meie traditsioonid, meie laev, mis kannab
meie lootust, meie teadmist oma riigist ja meie
usaldust selle vastu.“ Keila peal oli heisatud lippe
näha kuidagi vähe...
Laupäev oli Keila linna päev. Sel aastal
eriti suur pidu, sest täitus 70 aastat
linnana. Peost räägivad selles lehes
pildid ning linnakodanikud. Küll aga
kutsuks mõtlema, kas Keila ajalugu algas 1938. aastal linnaõiguste
saamisega või varem. Esimene
kirjalik teade Keila (Keik�l) kohta
pärineb nimelt juba 1241. aasta Taani hindamisraamatust. Ehk siis juba
vähemalt 767 aastat on sellel kohal
samanimeline asula.

doris matteus
doris@keila.ee
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Muljeid Keila Päevast
Keila linna juubelipidustused on nüüdseks läbi. Uurisime,
millised muljed jäid
linnaelanikele Keila
Päevast.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Atraktsioone oli vähe. Laval
oli ainult 1 bänd, mida võis
kuulata. Oleks võinud olla rohkem noortebände. Laat oli ka
lahjavõitu. Tore oli aga see, et
nägin palju tuttavaid ja sõpru.
Tauno 20
Keilal oli tore päev. Laat oli
tore, palju rahvast, palju müüjaid. Eriti kena oli lapiringi
moedemonstratsioon. Õhtuse
kava kohta ei oska kahjuks midagi öelda, kuna sinna ma kahjuks ei jõudnud. Muuseumis
oli aga kõige toredam. Vaikne
ja teistmoodi üritus. Päike
paistis, linnud laulsid, memmed lõid tantsu ja kapell mängis. Ja veel puhvet muuseumis
sees. Väga kaunis!
Helju 57
Meeldis see, et 70. juubeli
puhul oli linn rohkem pingutanud ürituse organiseerimisega,
inimesi oli meeletult. Tundus,
et rohkem on mõeldud ka laste
tegevuse
organiseerimisele,
üleüldse oli igas vanusegrupis
inimese peale mõeldud. Palju

oli erinevaid vaba aja veetmise
võimalusi, samuti oli hästi organiseeritud toitlustus.
Samas ei meeldinud see, et
toitlustustelk oli üles pandud
otse lava vastu. Kui bänd üles
astus, oli müra sees võimatu
viibida. Kuna palju peresid olid
tulnud väikeste lastega, paljud
alles imikueas, siis tekib küsimus, kas päevasel ajal selliseid
etteasteid üldse vaja oleks.
Päevane aeg võiks olla neutraalse meelelahutusprogrammiga sisustatud, kus poleks
kõva müra ja lärmi, et ka väikelastega pered saaks lapsi ehmatamata kodulinna juubelit
nauitida. Aga kui mõned mainitud pisiasjad kõrvale jätta,
oli kõik super ja tip-top.
Priit 32
No positiivne oli see, et laat
oli üsna asjalik, kuigi Saaremaa letis sai õlu otsa ja saaremaa suitsujuustu pähe müüdi
seal leedu juustu. Ilm oli super, rahvast palju. Negatiivne
oli see, et lavaline tegevus oli
ikka väga ainult 40 ja üle ealistele suunatud. Hommikul 2
tundi kestnud kaltsumoeshow,
siis mingid koerad, siis Karl
Madis ja siis Marju Länik jne.
Noorematele polnud mingit
artisti. Keila jõmmipealinna
mainet tõstis ikka oluliselt see
jõunumbrite soolo. Üleüldse,
mis mind kõige rohkem häiris,
oli see, et põhimõtteliselt peale joomise polnud seal ikka

Foto: märt lillesiim

midagi teha. Õlletelk oli ka liiga väike ja kitsas ning muud ei
jäänudki üle kui keskparki
minna. Ei migeid mänge, rah-

vasporti või kasvõi mälumängu Keila auhindadega.
Tarmo 23

Nädal piltides

Andrus Loog andmas üle teenetemärki Vambola Kaldrele

1. juuni lastekaitsepäeva rongkäik

Keila nädalaleht

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

Teenetemärgi laureaat Gerd Münchow
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Doonoritelk Keila keskväljakul
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: 4x valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Ka Keilas on endiselt
lasteaiakohtadest puudus

Statistikaameti andmetel on viimastel
aastatel oluliselt suurenenud koolieelse
lasteasutuse kohta ootavate laste arv, mis
ulatus eelmise aasta lõpus 30 000 lapseni (viis aastat varem oli koha ootajaid 14
000).
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Kõige hullem on Statistikaameti väitel olukord Tallinnas,
Harjumaal ning Tartus.
Hoolimata uue lasteaia oodatavast valmimisest 2008.
aasta septembrikuuks eksisteerivad
lasteaiajärjekorrad
endiselt ka Keila linnas. Keila
linnavalitsuse sõnul on olukord võrreldes eelmise aastaga
siiski oluliselt paranenud – kui
eelmisel aastal oli vanusepiir,
millest alates lastele kohta lasteaias pakkuda oli võimalik, 3
eluaastat, siis sel aastal on see

nihkunud 2 eluaastale.
Kokku saavad sel sügisel
Keilas lasteaiakoha 159 last:
20 Sipsikus, 13 Mikis, 80 valmivas Rukkililles, 42 Vikerkaares ning 4 SOS Lasteküla lasteaias. Aprillikuu alguse seisuga
avalduse esitanud 2013. aastal
kooli minevatele lastele on
hetkel puudu 9 lasteaiakohta,
praeguseks on lisandunud veel
5 avaldust. Samuti on vahepeal
järjekorda lisandunud 2 viieaastast ning 1 kuueaastane
laps.
Lisaks ei ole Keilal võimalik
pakkuda kohta noorematele
kui 2013. aastal kooli mineva-

tele lastele, keda on lasteaiajärjekorras kokku ca 100. Samas on nende hulgas palju
lapsi, kes hoolimata asjaolust,
et nad järjekorras on, tegelikult täna lasteaiakohta ei vaja.
Lastevanematele etteheiteid
on põhjustanud muuhulgas
asjaolu, et sügisel valmivas
Rukkilille lasteaias on lapsevanema makstav kohatasu mõnevõrra kõrgem kui juba tegutsevates lasteaedades. Keila
linnavalitsuse sõnul on oma
muret sel teemal kurtnud üsna
mitmed lapsevanemad, kellest
mõned on ka kohast Rukkilille
lasteaias loobunud, oodates
koha vabanemist mõnes teises
lasteaias.
Kuna sellest sügisest lisanduvad lasteaiakohad ei suuda
siiski kogu vajadust rahuldada,
siis kaalub linnavalitsus täiendavate kohtade ostmist avatavas Rukkilille lasteaias.
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Lühidalt
Valmis fotoalbum
Keilast
Eelmisel neljapäeval esitleti Keila linna 70. aastapäevale
pühendatud fotoalbumit „Keila.
Fotojaht 2007-2008“.
2007. aasta kevadel alanud
ja terve aasta kestnud linna
aastapäevale pühendatud fotojahi „Keila 70“ piltidest koostatud albumisse on koondatud
üle 100 pildi kolmekümnelt
autorilt. Konkursi ja raamatu
koostamise korraldasid Keila
Avatud Noortekeskus, Harjumaa Muuseum, Keila Sõpruslinnade Selts ja linnavalitsus.
Poolesaja leheküljelise raamatu kirjastas kirjastus „Argo“.
Kingituseks sobivat albumit on
võimalik soetada Keila linnavalitsuse infosaalist, Keila Tervisekeskusest ning Harjumaa
Muuseumist.

foto: märt lillesiim

Rajatav Rukkilille lasteaed

uudis

Keila aastal 2007

Maikuu Keila linnavolikogu istungil
kinnitati Keila linna
konsolideerimisgrupi 2007. aasta
majandusaasta
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila linna konsolideerimisgrupi moodustavad Keila
linnavalitsus koos hallatavate
asutustega ning linna valitseva
ja olulise mõju all olevad juriidilised isikud – AS Keila Vesi,
Keila Loodeosa Arenduse OÜ,
Keila Tervisekeskus OÜ, OÜ
Varahooldus, Keila Alushariduse OÜ, SA Keila Hariduse
Sihtasutus, SA Keila Leht ning
SA Keila Terviserajad.
Konsolideerimisgrupi varade maht aasta lõpus oli 340
465 576 krooni, kohustuste

maht 127 684 042 krooni.
Aruandlusperioodi
tulem
moodustas - 9 913 335 krooni.
Tulemile avaldas olulist mõju
asjaolu, et aruande muudes
kuludes kajastub Paldiski katlamaja laenu katteks moodustatud eraldis summas üle 21
miljoni krooni.
Tulude osas suurenesid
maksutulud kui kohaliku omavalitsuse üksuse peamine tululiik eelmise aastaga võrreldes
ligi
14%
võrra,
moodustades 2007. aastal
91,123 miljonit krooni.
Investeeringuid
uutesse
valdkondadesse ning projektidesse on 2007. aastal teinud
nii linn kui linna osalusega ettevõtted. Linna osas võib välja
tuua kolme sihtasutuse – Keila
Hariduse Sihtasutus, SA Keila
Leht ning SA Keila Terviserajad - loomise, et korraldada
mitmeid linna seisukohast

olulisi valdkondi. Uue lasteaia
ehitamiseks loodi 2007. aastal
Keila Alushariduse OÜ, milles
Keila linna osalus on 34%.
Linn omandas osa mitterahalise sissemaksega 1 750 tuhat
krooni, milleks oli maa uue
lasteaia ehitamiseks.
Oma senist tegevust on
laiendanud ka Keila Tervisekeskus, avades SPA ning minirestorani. Keila Vesi jätkas investeeringuid
Põhja-Keila
katmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Keila linnapea Tanel Mõistus:
2007. aasta oli Keilale arengus tähelepanuväärne. Keskväljaku üldilme muutus linnalikumaks, pärast 20 aastat
alustati taas uue lasteaia ehitust ja lõpusirgele jõudis linna
ühtse vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamine. Keila tegi jõu-

Aasta tee-ehitus algab
järgmisel nädalal

lised sammud uue koolimaja
rajamiseks, suurepäraselt õnnestus Tuula tee äärse endise
vabriku kinnistu arhitektuurikonkurss. Oluline on, et nende
suurte tegudega linn ei ammendanud oma jõu- ja rahavarusid, vaid tegi konkreetseid
samme edaspidise aregu tagamiseks.
Põhimõttelist muutust tähendab kolme olulise sihtasutuse loomine. Uue struktuurivormi kasutuselevõtt tähendab
ennekõige paindlikumat otsustuskorda ja kiiremaid tulemusi, kui seda saaks munitsipaalasutuste
töövorm.
Keila
Hariduse Sihtasutus on loodud
mitte pelgalt uue koolihoone
rajamiseks, vaid ennekõike hariduse andmise viimiseks kaasaegsele tasemele. Ka SA Keila
Terviserajad annab oma seadusega antud võimalustega laiemad perspektiivid linna ro-

healade
aktiivseks
kasutuselevõtuks. Sihtasutuse
Keila Leht asutamiseks on linnajuhid väljendanud oma selget tahet selgitada senisest
veelgi põhjalikumalt kavandatavat ja tehtavat linnaelanikele.
Suurim tagasilöök on olnud
Riigikohtu otsus nõndanimetatud Paldiski soojalaenu kohta. Keila linnavalitsus on endiselt seisukohal, et Keila
linnaelanikud ei peaks maksma teise omavalitsuse elanike
tarbeks võetud laenu, kuid lepib kohtuotsusega. Nimetatud
kohustuse kajastamine 2007.
aasta aruannetes muudes kuludes mõjutab oluliselt aasta
majandustulemust ja seeläbi
ka tegevusaruandes esitatud
finantsnäitajaid.
Keila areng jätkub ja seni ei
ole märgata, et see peatuks.

Järgmisel nädalal algavad
ehitustööd Haapsalu maantee
ning Kruusa tänava rekonstrueerimiseks ja Pargi tänava
pikenduse väljaehitamiseks.
Ehitustöödega alustatakse
järgmisel nädalal Kruusa tänaval. Haapsalu maanteel alustatakse ettevalmistustöödega
nädal hiljem. Tööde planeeritud valmimisaeg on septembri
keskpaik. Tööde tegija on AS
Talter. Keila selle aasta suurima
tee-ehituse maksumus on vastavalt riigihanke tulemusele 12,8
miljonit krooni. Haapsalu maantee remonditakse sel aastal
Oksa tänavast kuni Barsbütteli
tänava ristmikuni ning Pargi tänava pikendus kuni ristumiseni
Kruusa tänavaga. Kruusa tänav
ehitatakse välja täies ulatuses.
Ülejäänud Haapsalu maantee
osa ja Pargi tänava pikendus
jääb tulevaste aastate plaanidesse.Lisaks teedeehituslikule
osale rekonstrueeritakse piirkonnas ka tänavavalgustus ja
sadevetekanalisatsioon.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

60.90

14.90
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Keila linnavolikogu liikmete ja Keila
linnavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid
algus eelmises keila lehes
12) 1. Andrus Loog esitas
Korruptsioonivastase seaduse
§ 14 lg 4 kohaselt majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja tema deklaratsiooni andmed avalikustatakse
Riigi Teataja Lisas.
13) 1. Martti Mandel 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub 6. Ei
ole 7. Ei ole. 8. Sampo Rahastoyhtiö OY, aktsiafond Danske
China G, 7390 tk, 2.00451
EUR, 231782 krooni; OÜ Fast
Impression, reg nr 11442528,
osakapital 40000. 9. Hansapank, 1 arveldusarve, Sampo
Pank 1 arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt, Keila Linnavolikogu
liikme
hüvitis.
(23.04.2008)
14) 1. Doris Matteus 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
linnavolikogu. 5. ametipalk
puudub. 6. Korter, Harjumaa,
Keila linn, 11857302 7. Puuduvad. 8. Hansa Pensionifondi
osakud, kogus 3545, väärtus
16, koguväärtus 56 663; kogus
344, väärtus 20, koguväärtus
6787. 9. Hansapangas: arvelduskonto, krediidikonto, kogumispensionikonto, väärtpaberikonto.
10.
Õppelaen
Hansapangast, jääk 61 041
krooni; Hansapank, laenujääk
47 266 EUR. 11. Puuduvad.
12. SA Keila Leht juhatuse
liikme tasu, OÜ Varahooldus
nõukogu liikme hüvitis, linnavolikogu
liikme
hüvitis.
(08.04.2008)
15) 1. Katrin Müürsepp
3. Linnavolikogu liige, 4. Keila
Linnavolikogu 5. Puudub. 6.
Korter
Harjumaa
Keila,
4403702; 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.

Hansapanga arveldusarve, 10.
Ei ole. 11. Puuduvad. 12. Tallinna Tehnikaülikool, volikogu
liikme hüvitis (28.04.2008).
16) 1. Rein Siim 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila linnavolikogu. 5. Puudub. 6. Abikaasade
ühisomandis
viimistlusjärgus suvemaja, elamumaa Harjumaal Keila vallas;
Kinnistu USA-s. Nome Alaska
Colden Squar. 7. Ei oma. 8. AS
KeVa lihtaktsia, 202 tk, a’
1000, 202 000 kr. 9. Hansapank 1 arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu põhitöökohalt, juhatuse liikme
tasu, Keila Linnavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2008).
17) 1. Tarmo Tamkivi 3.
Linnavolikogu liige. 4. Keila
Linnavolikogu. 5. Puudub. 6.
Puudub. 7. Sõiduauto Citroen,
2001. 8. AS Harju Elekter, 21
450 aktsiat, ά 10 EEK; SEB
Eesti Ühispanga Progressiivne
Pensionifond, 8715 osakut. 9.
SEB Eesti Ühispank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Palk põhitöökohal, juhatuse liikme tasu, volikogu liikme
hüvitis. (30.04.2008)
18) 1. Maret Väli 3. Linnavolikogu liige. 4. Keila Linnavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, 1 arveldusarve, 1 tähtajaline hoius; SEB Eesti Ühispank 1 arveldusarve, 1
tähtajaline hoius. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Pension, volikogu liikme hüvitis, OÜ Varahooldus nõukogu liikme hüvitis. (28.04.2004)
KEILA LINNAVALITSUSE
LIIKMED
1)
Tanel Mõistus esitas

Korruptsioonivastase seaduse
§ 14 lg 4 kohaselt majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja tema deklaratsiooni andmed avalikustatakse
Riigi Teataja Lisas.
2)
1. Enno Fels 3. Abilinnapea. 4. Keila Linnavalitsus. 5. 25000 kr. 6. 3-toaline
korter, Harjumaa, Keila linn,
4043102; elamumaa, ehitusjärgus suvila, Harjumaa, Keila
vald; maatulundusmaa, Järvamaa, Koigi vald, 1212436; garaažiboks, Harjumaa, Keila
linn. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, lihtarve. 10. Hansapank 93194 krooni; 11. Sõiduauto Mazda3 kasutusliising.
12. AS Keila Vesi- nõukogu
liikme tasu, OÜ Keila Tervisekeskus, OÜ Varahooldus, Keila
Hariduse SA, KÜ Luha.
(28.04.2008)
3)
1. Eike Käsi 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. 25 000 krooni. 6.
Elamumaa; Harjumaa, Harku
vald, 3831602 (ühisomand);
korter, Harjumaa, Keila linn,
7212202 (ühisomand); korter,
Harjumaa; Keila linn, 3119302
(ühisomand). 7. Sõiduauto
Opel Corsa, 1995, sõiduauto
Mercedes Benz, 2002 (liising);
8. Ei ole. 9. Hansapank, 1 arvelduskonto, 2 krediitkontot;
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Linnavalitsuse liikme hüvitis.
(22.04.2008).
4)
1. Toivo Lumiste 3.
Linnavalitsuse liige 4. Keila
Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. Ei
ole. 7. Sõiduauto, Peugeot 307,
2005. 8. AS Eesti Gaas, aktsia,
120 tk, 10 kr, 1200 kr; 9. Hansapank, arvelduskonto, krediit;
SEB Eesti Ühispank, arveldus-

konto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Keila Linnavalitsuse liikme
hüvitis, SA Keila Terviserajad,
palk
põhitöökohalt.
(30.04.2008)
5)
1. Olev Mäll 3. Linnavalitsuse liige. 4. Keila Linnavalitsus. 5. Puudub. 6. Elamumaa, Harju maakond, Saue
linn, kinnistu nr 6147902
(50%); ärimaa, Harju maakond, Saue linn, kinnistu nr
800977902 (50%). 7. Sõiduauto, Mitsubishi Carisma, 1997
(50%), sõiduauto, Toyota
Avensis, 2003 (50%). 8. OÜ
Heratrade, osa, 1 tk, 10 000 kr,
10 000 kr. 9. SEB Eesti Ühispank, hoiuarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Kuupalk põhitöökohast, Keila Linnavalitsuse hüvitis. (07.04.2008).
6)
1. Avo Reiska 3. Finantsjuht. 4. Keila linnavalitsus. 5. 25 000 kr. 6. Korter,
ühisomand, Tallinn, 16235601;
korter ühisomand, Tallinn,
12526901. 7. Ei ole. 8. OÜ Elgon Consulting, 1, 160 000 kr.
9. Hansapank, arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. linnavalitsuse liikme hüvitis, OÜ
Varahooldus nõukogu liikme
hüvitis, AS Kommest Auto
nõukogu
liikme
hüvitis
(02.04.2008).

jakul noored kihutavad rolleritega. Tehtud märkus ja saadetud minema.
28. mail kell 20.05 - Keilas
haapsalu mnt.31 juures alkoholijoobes ja väga agressiivne
meeskodanik, kes lõhkus bussijaama ootepaviljoni aknaid.
Kinni peetud ja antud üle po-

litseile.
31. mail kell 06.15 - Uus
Paldiski mnt. ja Piiri tn. ristmikul
põleb prahihunnik. Teavitatud
päästeametit.
31. mail kell 23.00 - Keskväljakul kallale tungitud meeskodanikule. Kutsutud kiirabi.
01. juunil kell 02.10 - Keskväljak 8 trepil magas alkoholijoobes meeskodanik, kes ei
reageerinud ka äratamisele.
Üle antud politseile.
01. mail kell 09.00 - Paldiski
mnt. ja Pargi tn. ristmiku juures
laste mänguväljakul magas 4
alkoholijoobes noorukit. Teavitatud politseid.
01. juuni kell 15.00 - Jaama
3 Ulla kohviku ees lamab alkoholijoobes kontaktivõimetu
meeskodanik. Üle antud politseile

Keila päeval 31. mail leiti

võtmed koos võtmehoidjaga
(valge ja beeziga koera
moodi loomake). Küsida
Keila konstaablijaoskonnast (Kristy Roostfeldt,
telefon 612 4595, e-post
kristy.roostfeldt@pohja.
pol.ee )

Krimiuudised
Politsei
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28. mail murti Lõuna tn laudade eest ära võtmise teel sisse kuuri, kust varastati muruniiduk Husqvarna, trimmer Stiga
ja hekilõikur Husqvarna.
28. mail varastati Haapsalu
mnt 31 kaupluse eeskojast jalgratas. Varga isik on politseile
teada ning tema suhtes alustati
kriminaalmenetlus.
29. mail varastati Aia tn sõiduauto juhiistme vahelt rahakott, milles oli ID-kaart avaldaja
nimele, juhiluba, erinevad panga- ja kliendikaardid, sõiduauto
tehniline pass, kindlustuspoliis
ning sularaha.
31. mail löödi Keskväljakul
avaldajat pudeliga pähe. Lööja isik on politseile teada ning
tema suhtes alustati kriminaalmenetlus.

31. mail varastati Paldiski
mnt 17 Keila Tervisekeskuse
riietusruumist lukustatud kapist mobiiltelefon NOKIA6120.
Ajavahemikul
01.05
31.05.2008 koostati väärteoprotokolle ja karistati isikuid
246 korral, millest: LE nõuete
rikkumisi oli 152 ( alkoholijoobes juhte 5, juhtimisõiguseta
juhte 11). Alkoholiseaduse § 70,
71 rikkujaid tabati 58 korral,
neist alaealisi 11. Tubakaseaduse § 47,48 rikkujaid tabati 2
korral. Lisaks eelnevale teatati
politsei lühinumbrile 110 149
korral erinevatest tähelepanekutest. Igale teatele reageeriti
ja nii mõnigi õiguserikkumine
hoiti sellega arvatavasti ära.

g4s
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27. mail kell 21.10 - Lauluväl-

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Кейла отпраздновал
свой 70-летний юбилей
70-летие присвоения
Кейла городского статуса город отпраздновал традиционно – на
Центральной площади
прошел День города,
была организавана ярмарка. Торжественное
открытие
праздника
состоялось в 11.00, но
праздничные мероприятия начались значительно раньше. Прогулка
с
осмотром
городских достопримечательностей была запланирована на 9 часов
утра, а в 10.00 началось
соревнование
городских силачей «Сила
Кейла 2008». Праздник
продолжался до вечера,
когда перед горожанами выступили с концертом певица М.Ляник
и
ансамбль
«Караван». (стр. 5)
Друзья поздравили
с праздником
В праздновании Дня
города принимало участие 8 делегаций из
городов-побратимов:
Хийтинена (Финляндия), Сигулды (Латвия),
Барсбюттеля (Германия), Наска (Швеция),
Нювегена (Голландия),
Чиатура (Грузия) и
Драва Дитрихта (Польша). 30 мая состоялась
конференция «Сотрудничество с городамипобратимами доступно
для всех». Вечером
представители городовпобратимов участвовали в посадке дубовых
саженцев в зеленой
зоне Палдиского шоссе.
У гостей было время
познакомиться и с нашим городом, и с Таллинном.

Отчет
Городское собрание на
своем заседании одобрило экономический
отчет консолидированной группы за 2007 год.
В этом номере газеты
напечатано обращение
мэра города Т.Мыйстуса, в котором перечислены основные события, произошедшие в
2007 году в экономической и хозяйственной
жизни города. (стр. 3)
В распоряжение полицейских поступил
новый мотороллер
У подаренного городом
полиции мотороллера
сегодня был первый рабочий день. По словам
начальника констебльского пункта М.Мельцара, вообще-то полиция стала пользоваться
мотороллером уже с понедельника.
Новое
транспортное средство
дает возможность патрулировать
такие
участки, куда сложно
подъехать на патрульной машине, в первую
очередь - это городские
парки. (стр. 5)
Библиотека работает по летнему расписанию
Начиная с 1 июня, городская библиотека перешла на работу по летнему
расписанию,
которое будет действовать до 31 августа. В рабочие дни библиотека
открыта с 10.00 до
18.00, отдел детской
литературы работает по
рабочим дням с 9.00 до
17.00. Каждую последнюю пятницу месяца
библиотека
закрыта!
(стр. 5)

teated

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 aad-

ressil 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.

Päevakorral
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Lühidalt

Keila päev 2008

Politseinikel on roller

Kaubatänav Keila päeval

foto: märt lillesiim

Lasterongkäigu osavõtja

foto:valdur vacht

Sellest nädalast on Keila
konstaablijaoskonna käsutuses Keila linna kingitud roller,
millega saab patrullida aladel, kuhu autoga ligi ei pääse.
Konstaablijaoskonna juhi Madis Melzari sõnul oli uus roller
kasutusel kohe esmaspäevast:
„Kokku avastasime esimestel
päevadel rolleril patrullides 14
õiguserikkumist, millest 4 oli
liikluseeskirja rikkumised ja 10
alkoholiseaduse
rikkumised,
sealhulgas peatasime 4 alkoholi tarbinud alaealist. Enamus
alkoholiseaduse rikkumisi pandi toime Keskpargis.“
Madis Melzar tuletab inimestele meelde, et avalikus kohas
on alkoholi tarbimine (sõltumata alkohoolse joogi margist
ja liigist) väärtegu, mida karistatakse suulise hoiatuse või
rahatrahvi kuni 18 000 krooni.
Samuti on kuni 18 000 kr suuruse trahviga karistatav maha
sülitamine.

Raamatukogul uued
lahtiolekuajad

Lapiteki moedemonstratsioon foto: märt lillesiim

“Keila Koer 2008” valimine (vt lk 6)

foto: valdur vacht

Aeroc ploki hoidmise võistlus foto: märt lillesiim

Harju Maakonnaraamatukogu lahtioleku ajad on suveperioodiks muutunud.1. juunist
kuni 31. augustini on Harjumaa
raamatukogu avatud tööpäevadel 10.00-18.00. Muusikatuba on avatud tööpäevadel
14.00-18.00. Juulis on muusikatuba suletud. Lastekirjanduse
osakond on avatud tööpäevadel 9.00-17.00. Harjumaa raamatukogu kõik osakonnad on
suletud iga kuu viimasel reedel.

Kirikute uksed avatud

Lastejooksus osales 60 jooksjat, kõik
osalejad said auhinna

foto: jaanus väljamäe

Karl Madis ja Karavan

foto:valdur vacht

Paljude Eestimaa pühakodade uksed on sellelgi aastal
pikemalt avatud. Teelised nii
lähedalt kui kaugelt leiavad
veebilehelt
www.teelistekirikud.ekn.ee ning raamatukesest
“Teeliste kirikud 2008” teavet
enam kui kahesaja kiriku, kabeli, palvemaja ja kloostri kohta.
Pühakoja avatud uksest sisenedes võib saada osa rikkalikust
kultuuri- ja vaimulikust pärandist ning samas kogeda ka lähedust Jumalaga. Avatud on
ka Keila Miikaeli kiriku uksed.
Kirik on külastajaele avatud
1.juunist 31.augustini kolmapäevast reedeni kell 12.00 – 16.00,
laupäeviti kell 12.00 – 18.00 ja
pühapäeviti kell 10.00 – 13.00.
Loomulikult on avatud ka paljud teised kirikud nii Harjumaal
kui kogu Eestis. Tere tulemast
avatud kirikutesse!
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Lühidalt

Keila Jõud 2008

Keila Koer 2008 on
Barbara

Meelis allikas
projektijuht

Sel aastal toimus Keila Jõud
programm juba kolmandat
korda Keila päevade raames.
Võisteldi sangpommi rebimises, lamadessurumises,
Aeroc-seisus (hoida tuli 22 kg
Aeroci ehitusplokki) ja köieveos.
Uustulnukad olid edukad
24 kg sangpommi rebimises olid parimad Ainar Karlson
(51 kordust), Rait Lehtla (44
kordust), Koit Veiler (33 kordust).
Lamadessurumine meestele toimus kahes kaalukategoorias - kehakaaluga kuni 85 kg
ja üle 85 kg. Lamadessurumine meestele kehakaaluga kuni
85 kg osutus väga pingeliseks
ja esimest korda surusid kõik
üheksa meest üle 100 kg. Parimad surujad olid Vladislav
Kulesa (130 kg, võitis tänu
kergemale kehakaalule, osales
esimest korda), Valeri Matvejev (130kg, kahe eelmise aasta võitja) ja Mario Põldmaa
(115kg).
Lamadessurumine meestele kehakaaluga üle 85 kg
oli samuti pingeline ning ka
siin osutus uustulnukas võidukaks. Parimad olid Andrei
Kabantsev (180 kg), Meelis
Allikas (175 kg, kahe eelmise
aasta võitja), Kaido Kasemets
(150 kg).
Aeroc-seis oli kavas esmakordselt. Võistlus osutus väga
võitluslikuks ning mitmed mehed parandasid oma tulemusi.
Parimad olid Meelis Allikas
(plokki suutis hoida 1 minut
ning 10s), Kaido Kasemets
(esimene aeg oli 50 min 94s,
kuid parandas aega teisel katsel 1min. ja 02s), Anton Budarnõi (59 min. 68s).
Programmi nael oli firmadevaheline köievedu
Keila
Jõud
programmi
”nael” oli kahtlemata firmade-

PKC Eesti naiskond

foto: meelis allikas

vaheline köievedu.
Köieveos asusid võistlustulle AS Aeroc AS, PKC Eesti AS I
ja II, ABB AS ning Nordic.
Võistlus osutus väga kaasahaaravaks. Meeskonnad läbisid algul alavooru, kus kõigil
meeskondadel tuli omavahel
kohtuda, et selgitada neli esimest võistkonda, kes pääsesid
poolfinaali.
Poolfinaalis kohtusid võistluspaarid Nordic- PKC Eesti
AS ning ABB AS ja Aeroc AS.
Esimeses paaris võitis esimese tõmbe Nordic. Teise
tõmbe võitis PKC Eesti naiskond, mis oli ka päeva üllatus.
Kuna PKC Eesti AS võistkond
koosnes eranditult naistest,
siis peale seda tõmmet võis
küll öelda, et Keila vahvamad
naised töötavad PKC Eesti
AS´is. Nordic-PKC Eesti AS
võistkonnad pidid sooritama
kolmanda tõmbe ning siin oli
peale kaotust ennast kogunud
Nordicu meeskond, kes suutis
võita PKC Eesti naiskonda 2:1
ja sai edasi finaali.
Teine poolfinaali paar oli
ABB AS ja Aeroc AS. Siin suutis võita kindlalt ABB AS 2:0
Aeroc AS.

KEILA TERVISEKESKUS

Kolmanda koha heitluses
kohtusid PKC Eesti AS ja Aeroc AS. Rohkem üllatusi ei
sündinud ja võitis Aeroc AS.
Finaalis olid Nordic ja ABB
AS. Nordic oli korra alavoorus
juba ABB AS´i meeskonnalt
saanud napi võidu ning seda
enam soovis ABB AS´i meeskond saada revanši.
Finaalis toimus köietõmme
vaid ühe tõmbe peale. Arvatavasti oli see ka päeva pikim
tõmme. Algul haaras initsiatiivi Nordicu meeskond ja võidust lahutas neid ca 15 cm,
kuid äkilise tõmbe tagajärjel
kaotas tasakaalu ning kukkus
Nordicu meeskonna kapten
Kaido Kasemets. Seepeale läks
juhtima ABB AS võistkond.
Kui võidust puudus ca 5-7 cm,
sai jalule Nordicu kapten ning
kaevus tugevalt kaitsesse. Lõpuks suutis Nordicu võistkond
siiski võidu oma kasuks kallutada.
Köieveo paremusjärjestus
oli seega: Nordic, ABB AS, Aeroc AS, PKC Eesti AS.
Täname toetajaid: Nordic,
Aeroc AS, Saunamaailm, ABB
AS, PKC Eesti AS, Murru
Vangla, Sporditäht.

Keila Koeraks 2008 nimetati berni alpi karjakoer
Barbara. Publiku lemmikuks osutus ungari vizla
Baki.
Berni alpi karjakoer Barbara (hüüdnimega Barry)
omanik on Annika Rätsep.
Peale selle, et koer on välimiku tšempion, on ta ka
tubli kuulekuses. Barry
saavutas Ipsoni 2007 aasta konkursil kuulekuses 7.
koha, mis on „berni alpi
karjakoerale väga hea saavutus.
Keila Koera valis zürii,
mille tegevust juhtis Kirke
Ert.Publik plaksutas oma
lemmikuks ungari vizla
Baki, kelle omanik on Helena Trus.
Kutsikate konkursil Keila Kutsa 2008 zürii valitud
võitja on tiibeti mastif Hassan (perenaine Kätlin) ning
publiku lemmik akita Gita
(omanik Ingrid Raudsepp).
Eelmise, 2007 aasta
Keila koer, kelle käitumine
on eeskujuks kõigile linna
koertele, oli kolmeaastane
Estrellest Nerly, kelle perenaiseks Helju Blumkvist.

vaba aeg

The Nymph
Soundwave`i finaalis
kadi kroon
kroon@keila.ee

Teisipäeval selgusid Baltikumi bändikonkursi Coca-Cola
Soundwave powered by MTV
finalistid. Otsustavasse lõpplahingusse pääses ka Keilast
pärit The Nymph, lisaks neile Junk Riot ja Lack of Eoins.
Teine Keilast pärit ansambel
Tonight We’ll Talk About…jäi
esimesena finaalist välja, mis
peaks näitama Keilas tegutsevate ansamblite kõrget taset.
MTV Baltikumi talendi- ja
muusikamänedžeri Vidmantas
Čepkauskase sõnul oli Ees-

ti poolfinalistide valik kõige
tugevam ja mitmekülgsem.
“Eesti noor rokiskene avaldas
muljet oma nüansirikkuse ja
julge lähenemisega ning ka
demosalvestiste kvaliteet oli
üllatavalt heatasemeline.
Muusikaeksperdid on oma
sõna öelnud ning nüüd käib
Soundwave konkursi peavõitja hääletamine. Kõik konkursi
veebi www.soundwave.ee kasutajad saavad oma lemmiku
poolt hääletada kuni 15. juunini.
Peavõitja kuulutatakse nädala jooksul peale finaalirebimise lõppu.

sport

Toimusid ameerika
pesapalli karikavõistlused
jaanus väljamäe
jaanus.valjamae@keila.ee

Keila staadionil toimus
31.mail ja 1.juunil Balti liiga
karikavõistlused Ameerika pesapallis.
Läti Open tulemused:

Riia Diamonds
Pitbull`s
TNT/HUMMER
Lions
TNT/HUMMER
Diamonds
Keila Pitbull`s
3 : 5

Keila
8 : 10
Eesti - Riia
6 : 20
Eesti - Riia
15 : 23
- Riia Lions

(pildil ei ole võitja)
foto: jaanus väljamäe

Tule Keila Tervisekeskuse
suveterrassile päevitama!
Soovi korral saad kohvikust osta
värskendava joogi!
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: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„ÜLLATAVAD AVASTUSED“
Fotonäitust eelminse aasta suvel toimunud arheoloogilistst
kaevamistest
3.aprill – 15.juuni
Harjumaa muuseumis, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
„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
„LOOMISRÕÕM“
Keila sotsiaalkeskuse päevakeskuse ringide hooaja ülevaatusnäitus
27.mai – 6.juuni
Keila sotsiaalkeskuse saalis
Keskväljak 17, Tel: 6791570
e-post: sots@keila.ee

kontsert
„SUVISED DUETID“
Nele - Liis Vaiksoo ja Jassi
Zahharov
4.juuli kell 20.00 Pilet:
175.-/200.Kaastegevad Alen Veziko (laul,
ac.kitarr)
Evald Raidma (laul, klaver)
Keila Miikaeli kirik
ANSAMBEL „HEINAVANKER“
8.juuni kell 12.30

Kavas Margo Kõlari seatud
Eesti vaimulikud rahvalaulud ja
renessansiaja missamuusika.
Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee
„SOTSPOP 2008 SUVETUUR“
20.juuni kell 20.00
Omaaegseid lööklaule esitavad
Kaire Vilgats, Rolf Roosalu,
Bert Pringi, Jakko Maltis,
Susan Lilleväli, Pille Pürg jt
Pilet eelmüügist: 125.-(Piletilevi, kultuurikeskus)
Kohal 135.-/150.Keila lauluväljak
Tel: 6045045
KEILA MV UJUMISES

sport
Keila Swimclub auhinnavõistlused ujumises
7.juuni
Keila Tervisekeskuses
Paldiski mnt 17 Tel: 6 737 637
www.keilasport.ee
„REPRESSEERITUTE KOGU-

muud üritused
NEMINE“
Leinapäev
14.juuni kell 12.00
Mälestuskivi juures
KEILA GÜMNAASIUMI PÕHIKOOLI LÕPUAKTUSED
20.juuni kell 12.00
9A, 9B ja 9C klass
Kell 15.00
9D, 9E ja 9F
Kell 19.00 Õhtu- ja kaugõppeosakonna aktus
Keila gümnaasiumi aulas
Põhja tn 8, tel: 60 45 290
e-post: kool@keila.edu.ee
www.keila.edu.ee
KEILA GÜMNAASIUMI KESKKOOLI LÕPUAKTUS

Palju õnne!

21.juuni kell 12.00
Keila gümnaasiumi aulas
Põhja tn 8, tel: 60 45 290
e-post: kool@keila.edu.ee
www.keila.edu.ee
KEILA LINNA JAANITULI
22.juuni kell 21.00
Õhtut juhib Renee Riismaa
Tantsuks mängib ansambel
President
Jaanituli süüdatakse kell 21.00
Sissepääs tasuta!
Keila lauluväljakul
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
4. pühapäev pärast nelipüha
8.juuni kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
31.mai kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
7.juuni kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Surnuaiapühad
15.juuni kell 14.00 Karjaküla
kalmistul
3.augustil kell 14.00 Ohtu
kalmistul
Teenib õpetaja Marek Roots

Kutsume Sind osalema Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi
ühinemisel loodava uue kooli

Sündinud
13.05.2008 - Tim Tulp
16.05.2008 - Tauri Sippol
21.05.2008 - Rasmus Raudjalg

Mälestame

Mälestame alati sõbralikku
naabrit

Erik Vaku’t

Hilja Viiki

avaldame südamlikku
kaastunnet omastele
Keila linna

Südamlik kaastunne omastele

Südamlik tänu kõikidele
kaastunde ja toetuse eest
raskel hetkel.
Tänades Maret Puhk

KÜ Põhja 20 elanikud

Pensionäride Ühendus

Kuulutused
Töö
Balti Kivitehas OÜ pakub
tööd Keilas kivideladujatele
ja hooldemeistrile. Lisainfo
telefonil 56 600 841.

ost/müük
Tasuta ära anda vineerkastide jääke küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel 679
0010 või 533 416 24. Tule 30,
AS Fors MW. E-R 8.00-17.00.
Ostan vanavara, mündid,
märgid, aurahad, margid,
väärismetallist (kuld, hõbe,
plaatina, vask, alumiinium jt)
ehted ja muud tooted, portselan, kellad, antiiktooted. Head
hinnad. Keila Turg, kiosk nr 16.

Avatud iga päev 9.00 – 14.00.
Tel: 55 66 45 25.

teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448
Dr. Eve Kohv Hambaravi. Hambaravi (laste raviks
haigekassa leping), kirurgia,
esmaabi. E 13- 18, T 11-16, N
13-18, R 10-14.Haapsalu mnt
31A, telefon 678 2211.

muu
Keila Turul on 21. juunil
jaanilaat. Külastajatele šašlõkk,
kohv ja kodused pirukad. Tel:
55 58 38 22.

Meilt on võimalik tellida toitlustamist ja peolauda kohapeal
ning kaasa. Info: Polari baar,
Haapsalu mnt 31. Tel: 678 21
99, 58 24 54 99.
Keila Diabeetikute Selts
ootab oma liikmeid väikesele
koosviibimisele 16.juunil kell
18.00
Keila Sotsiaalkeskusesse (1korruse saal).
Pagari- ja kondiitritooted:
küpsetised, tortid, kringlid,
pirukad, saiakesed ja muud.
Varustame küpsetisega koolid,
kauplused, baarid, kohvikud.
Herne kauplus OÜ. Tel: 644
0250, E-post: herne18@hot.ee
Vaata: http://www.herne18.ee

Aasta oodatuim aknapakkumine
on käes!
Osta Glaskekist enne
jaani vähemalt 3 akent
ja saad kasti jaaniõlut
kauba peale!

DIREKTORI

personaliotsingu protsessis!

Parim hind Eestis käib asja juurde!

Kui oled tulemuste saavutamisel koostööle orienteeritud,
kõrghariduse, pedagoogilise ja juhtimiskogemusega, saada
CV koos sooviavalduse ja omapoolsete ootustega aadressile
Keila, Keskväljak 11, Keila Hariduse Sihtasutus või e-posti
aadressile
koolijuht@keila.ee kuni 20.juunini.
Kui Sul on töökogemus nii era- kui avalikus sektoris ja
tööväline harrastus, on see valikul eeliseks!
Täpsem informatsioon telefonil 673 7634
Keila Hariduse Sihtasutus
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Kampaania kestab kuni 20.06.2008 ja
kehtib ainult eraisikutest klientidele.
Täpsemad tingimused kodulehel.
Tallinnas:

U U E P Õ LV K O N N A A K N A D

Peterburi tee 47
Sõpruse pst 237
Telliskivi 61 UUS!
Edasimüüja: Exit Pro: Pae 80
Raplas:
Tallinna mnt 16
Keilas:
Jaama 6
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Kuulutused
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PROTTEN F.S.C.
F.S.C.
ASAS
PROTTEN

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS
MÜÜGIL KEVAD - SUVI 2008

NOORMEESTELE KOOLILÕPU
PROTTEN kevad-suvi
2008 kollektsioon
ÜLIKONNAD,
LIPSUD,SÄRGID

YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
ERFO
Saksamaalt - mudelid,MANTLID
uued mudelid
YAYA
Hollandist-uued
ERFO Saksamaalt-uued mudelid
UUSVALIK
VALIK KÄEKOTTE
KÄEKOTTE JA
UUS
JA PESUTOOTEID
PESUTOOTEID
TÄIENENUD
VALIK
LÕHNASID
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
UUS
UUSVALIK
VALIKJALATSEID
JALATSEID
KAELAEHTED Saksamaalt
SUUR VALIK KAELAEHTEID Saksamaalt

OLETE
OLETE OODATUD!
OODATUD!

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

IIS OÜ

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

pakub oma klientidele
erinevaid väravate ja
piirdeaedade lahendusi.
Valmistame ja paigaldame
terasdetail-aedasid ja-väravaid, mille mugavamaks
kasutamiseks saab värava
varustada automaatikaga.

Paneelaiad
Metallaiad
Tiibväravad
Liugväravad
KONTAKT +372 52 49034
info@iis.ee www.iis.ee

KEILA SÄÄSTUMARKET

kutsub tööle

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

Kõik madratsid
- 20 %
tarneajaga 1 nädal
Keilas, Haapsalu mnt.57D
Online pood:
www.viigardi.com

MÜÜJA

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

Pakume peale õppeperioodi põhipalka
7350 krooni
+ lisatasu kuni 2500 krooni,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid
koolitusi.

selt
Kevadihinnad
d
soodsa

Keila Säästumarket, tel 6 790 942
cv.smarket@rimibaltic.com

tel: 6536455, 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

      




   


   


Selle kupongi ettenäitamisel pakume hindamisteenust 10 % soodsamalt.

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 12.00-18.00
L
10.00-14.00

SUVINE ALLAHINDLUS

- 20%

Otsime oma meeskonda särasilmseid

puhastusteenindajaid
tervisekeskusesse Keilas
Tööaeg: 4h, alates 21:30

Helista telefonil 613 9130

