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foorum

Nädal Lõppes, teine algas

Kõik hakkab kodust
Tänases lehes on juttu sellest, kuidas algkooli
lapsed käisid liiklusteste lahendamas ja olid selles
tublid. Samas on tänaval iga päev näha pilte, kus
lapsed jooksevad, pea laiali otsas, ega mäleta ühtegi
liiklusreeglit. Vahel ka ei taha mäletada.
Laps õpib koolis küll ohutut liiklemist ning liiklusviisakust, kuid unustatakse asjaolu, et tegelikult ei
ole võimalik kasvatada sõnadega, kasvatada saab
eeskujuga. Koolis või lasteaias võivad õpetajad rääkida küll, kuid kui laps näeb, et vanem silkab valest
kohast ja autode nina alt üle tee, siis ta mõtlebki, et
nii on õige - emme ju teeb nii. Ja kogu õpetaja töö
muutub mõttetuks.
Sama lugu on alkoholiga. Kurdetakse, et noored joovad. Aga millist eeskuju annavad vanemad
inimesed? Hästi on lastele iga päev antavat eeskuju
kirjeldatud teisel leheküljel toodud Keila kodulehe
foorumis avaldatud arvamustest kõige viimases.
Ei kool ega keegi teine saa endale võtta lapsevanemate kohustusi – ja lapse kasvatamine on tema
vanemate kohustus. Seega peamine vastutus lasub
kodul. Samas aga saab ja peab ka kool lähtuma samast põhimõttest ning lapsevanema tööd toetama,
ning lapsevanem ei tohi unustada toetamast kasvatusasutuse tööd. Lisaks ei saa mängust välja jätta
teisi last või noort ümbritsevaid täiskasvanuid. Kõik
eeskujud peavad üksteist toetama.

doris matteus
doris@keila.ee

Alkohol on oluline
Keila linna kodulehe foorumis toimub juba
mõnda aega arutelu alkoholimüügi piiramise teemal. Järgnevalt noppeid foorumis
oma arvamust avaldajate seisukohtadest.
Postitusi on selguse huvides lühendatud
ja toimetatud.
www.keila.ee foorum

• Igal nädalavahetusel käivad terve linna läbi Keva tanklasse noored, karjuvad, lõhuvad ostetud pudelid, lõhuvad
piirdeaiad ja “lõbutsevad” Keila lasteaedades. Need on meie
linna noored, kes teavad, et
öösel on võimalus alkoholi
osta Kevas või Statoilis! Arvan,
et kui meie valitsus piirab alkoholi müügi nagu Harku vald
teeb, nemad lõpetavad oma jalutuskäigud.
• Ei ole Keila ainuke koht
väljaspool Tallinnat, kus alkoholi müüakse, ja lasteaias olen
näinud lõhkumas ka päise päeva ajal (puhkepäevadel)12-16
aastaseid noorukeid, samal ajal
kui turvafirma rahumeelis
mööda sõidab!
• Selle asemel, et vinguda,
millised joodikud need noored
on, oleks võinud neid paremini kasvatada.
Mis puutub ööde “turvalisemaks” tegemist alkoholimüügi keelamisega, siis - Keva
tanklasse alkorallit tegevad
nolgid EI tule 9 juhul 10st Keilasse sisse, Keva tankla sulge-

misel aga kihutatakse LÄBI
Keila edasi... näiteks Ääsmäe
või Vasalemma poole.
• Kui riik lubab alkoholi
toota ja seda reklaamida, peab
olema võimalus ka alkoholi
tarbida. Lärmakatele kuritarvitajatele soovitan kutsuda politsei.

üksteist toetavatest meetmetest
koosnev
pikaajaline
PROGRAMM, üksikute aktsioonidega ei jõua kuhugi.
• Müügi piiramise poolt
räägib propagandistlik element: täiskasvanud ühiskonnaliikmed annavad noortele
selge signaali alkoholi kahjulikkusest ning väheolulisusest.
• Ostmisvõimalustest ei
sõltu suurt midagi inimeste
käitumises. Sõltub rohkem
sellest, mis kombed on.
• Teema on väga oluline,
aga minus isiklikult on alkoholi müügikeeld tekitanud mit-

väljavõte foorumist:

“Mis kasu on seadustest, kui
neid ei täideta.”
• Kellelegi pudelit vägisi
suule ei topita ja kui topitakse,
siis vastutagu ta oma tegude
eest ise. Öö läbi võib vabalt alkot müüa, aga kontrollsüsteemi tuleb riigil investeerida.
• Mis kasu on seadustest,
kui keegi neid ei täida? Kehtestatud seadused ei toimi. Ja ei
toimi seepärast, et ei ole järelvalvet.
Kui parandada järelvalvet ja
karistada seaduste eirajaid ja
seda teha pidevalt (mitte kampaania korras nagu viimasel
ajal kombeks), siis peaks ka
kohale jõudma seaduse mõte.
• Toimiv alkopoliitika on

meid küsimärke. Olen pigem
üle-Eestilise keelu poolt, mitte
nagu see on hetkel.
• Küsimus on minu meelest
kõigi kodanike enda käitumises ja alkoholireklaamis samamoodi. Just hetk tagasi mängis
TV3, kust tuli reklaam. Ühe
reklaamipausi jooksul käis läbi
7-8 erineva alkoholijoogi reklaami - ja kell on 21.30! Reklaamipaus lõppes sellega, et
mu 6aastane tütar laulis kelmikalt reklaamlaulu kaasa ning
hüüdis “Zip tõmbab peo käima!” No tegelikult on väga hea
reklaam, kiitus reklaamifirmale.

Nädal piltides

Aga mida siis noored arvavad - alkohol tõmbabki ju peo
käima! Jook, mida siidri nime
all (vabandust, aga mul on
siidrist teine arusaam) poes
müüakse, on ju magus ja vahva jook - limonaad praktiliselt.
Aga ups, sellel on alkohol sees.
Järjest enam püütakse välja
anda uute ja “huvitavate”
maitsetega siidreid, viinakokteile. Ja kes on reklaami sihtrühm? Noored, klubihuvilised,
“peoloomad”. Ja sealt see alguse saab.Lisaks muidugi kodu.
Ma pidin hämmastusest pikali
kukkuma, kui nägin paar aastat tagasi lasteaia rühma kevadpeol-piknikul, kui lapsevanemad võtsid veini välja.
Kõrval käis trall ja mäng, aga
osad vanemad tahtsid sinna
kõrvale ka veini. Jah, olen
nõus, et laps peabki nägema,
et juua saab ka kultuurselt.
Aga kas see koht on lasteaia
kevadpidu? Siin ees oli juttu,
et mis kasu on seadustest, kui
neid ei täideta. Nojah. Kindlasti on lünki palju, aga olen ka
kuulnud juhtumitest, kus politsei reidi käigus võtab vahele
mitmeid joobes alaealisi, kuid
helistades vanematele kostub
sõimu - mis see teie asi on, kas
mu laps joob või mitte.
Tegelikult on probleem palju laiem kui öine alkoholikeeld.
Minusugust hoiab see tõesti
tagasi, kui tekib isu hilisel õhtul poest vein haarata, kuid kas
ka neid, kelle soov on suur?

ainult üks küsimus
Miks korjati tänavavalgustuse postide küljest ära
lilleamplid?
Valdur Vacht:
Amplid võeti maha ümberistutamisteks - kevadlilled
asendatakse suvelilledega.
Lilled on postide küljes
tagasi lähipäevil.

Keila MV ujumises

Ansambel “Heinavanker” Keila kirikus

Kohvik “Kegel” alustas jaamahoones tasapisi tegutsemist

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

Foto: 3x märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Algavad teetööd häirivad, kuid ei
seiska liiklust Haapsalu maanteel

Algavad Haapsalu
maantee
remonditööd
valdur vacht
vvacht@KEILA.EE

Järgmisel nädala teisel poolel alustatakse Haapsalu maantee remonditöid tänavavalgustuse ja sidekanalisatsiooni
rajamisega. Paralleelselt ehitatakse Kruusa tänavat. Otseste
teetöödega Haapsalu maanteel
ei alustata enne jaanipäeva.
Kuigi liiklus rekonstrueeritavas piirkonnas on remonditööde ajal tõsiselt häiritud, on
sõidukite läbipääs Haapsalu
maanteel tagatud kogu suve
vältel. Liiklus suletakse vaid
mõneks päevaks asfalteerimi-

se ajal. Vahetus töötsoonis on
liiklus ühesuunaline – liikluse
suund määratakse reguleerijate või valgusfooridega. Hoovidesse ligipääsu sulgemisest
peab ehitaja iga maavaldajat
eraldi teavitama. Samuti on
ehitaja kohustatud tagama
ohutu läbipääsu jalakäijatele.
AS Talter projektijuhi Priit
Kuldsaare sõnul ei tule masinad objektile enne järgmise
nädala kolmapäeva. Tänavavalgustuse ja sidekanalisatsiooni
rajamisega ning hiljem ka teeehitusega alustatakse Oksa
täna poolt ja liigutakse edasi
järk-järgult linnast väljuval
suunal. Ehitustempo saab olema kiire – teetammi soovitakse ehitada üle saja meetri päevas. Eesmärk on muuta

Haapsalu maantee võimalikult
kiiresti liigeldavaks. Tööde
lõpptähtaeg on 16. september.
Asfalteerimistööd peavad valmis olema 1. septembriks. Viimased 2 nädalat jäävad liikluskorralduse,
haljastuse
ja
vaegtööde parandamise tarbeks.
Kruusa tänava ja Haapsalu
maantee remondiga oli kavas
alustada juba maikuus, kuid
riigihanke vaidlustus venitas
tööde algust. Kaebust arutanud Riigihangete ameti vaidlustuskomisjon leidis, et Keila
Linnavalitsus ei ole valikut tehes eksinud ja jättis jõusse otsuse tunnistada riigihanke
võitjaks AS Talter pakkumine.
Leping AS Talteriga sõlmiti
eelmisel nädalal.

uudis

Foto: valdur vacht
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Noored pianistid taas edukad Sina Oskad Seda
pille parm

KEILA MUUSIKAKOOL

29.-30. mail toimus Hiiumaal Käinas VIII Rudolf Tobiase nimeline rahvusvaheline
klaveriõpilaste võistlus, millega tähistati Rudolf Tobiase
135. sünniaastapäeva. Konkursi eesmärgiks on anda esinemiskogemust väikeste koolide (kuni 120 õpilast)
klaveriõpilastele, süvendada
muusikaõpilaste ja õpetajate
ühtekuuluvustunnet ja propageerida R.Tobiase ja teiste heliloojate klaveriloomingut.
Igaks konkursiks tellitakse
eesti heliloojalt uudisteoseid
võistlusel esitamiseks. Seekord olid nendeks lugudeks
Helena Tulve „On õhtu, valgus
muutub läbipaistvamaks ja
sadu näib lakkavat” nooremas
vanusegrupis ning Tõnu Kõrvitsa „Pilvede laul” keskmises
vanusegrupis.
Konkurss toimus kolmes
vanuserühmas. Keila Muusikakooli õpilasi jagus võistlema
igasse vanuserühma: Pia Pukkonen ja Aivar Uuk (kuni 12

aastased),
Anneli
Lebert
(13-14 aastased) ja Merilin
Laes (15-19 aastased). Osavõtjaid oli 31, nii muusikakoolidest üle kogu Eesti kui ka Saksamaalt Rügenist.
Konkursil antakse välja igas
vanuserühmas Grand Prix
koos rahalise preemiaga ja rida
eripreemiaid. Konkursi žüriisse kuulusid Maie Koldits
(G.Otsa nimelise Muusikakooli klaveriõppejõud), Helena
Tulve (helilooja), Tõnu Kõrvits
(helilooja) ja Evald Teras (Tobiase seltsi liige, koorijuht).

Keila Muusikakooli õpilastele oli konkurss edukas ja nad
võitsid järgmised preemiad:
Anneli Lebert (õp. Eva
Teppo) Grand Prix.
Pia Pukkonen (õp.Eva
Teppo) eripreemia Rudolf Tobiase pala esituse eest.
Aivar Uuk (õp. Pille Parm)
eripreemia kogu kava hea esituse eest.
Merilin Laes
(õp.Pille
Parm) eripreemia J.S.Bachi
teose esituse eest. Järgmine
Rudolf Tobiase konkurss toimub juba 2 aasta pärast.

Aivar Uuk, Merilin Laes, Anneli Lebert, Pia Pukkonen

LEELO TAMKIVI
KEILA ALGKOOL

Selle õppeaasta viimasel
kuul oli Keila algkooli viiendikel tore võimalus osaleda
võistlusel “Sina Oskad Seda”.
Seni oli see võistlus toimunud
ainult Tallinna õpilaste osavõtul, kuid sellel aastal kaasati
ka harjukad.
Võistlusel pidi õpilased näitama oma oskusi ja teadmisi
nii liikluses, tuletõrjes kui ka
esmaabis.
Võistluspäev algas viktoriiniga liikluse kohta. Kuna enamik on jalgrattaloa omanikud,
siis suurt raskust meile need
küsimused ei valmistanud.
Järgnes tuletõrjujaks riietumine. Ka seda olime Keila komandos harjutanud, kuid nagu
Keila tuletõrjujad hoiatasid,
et pusimist võib tulla lukuga,
siis nii ka juhtus. Sellest hoolimata saime kirja hea aja. Kolmandaks ülesandeks oli näidata oma näpuosavust sõlmede
tegemisel. Pidime tegema kolmekesi kolm erinevat sõlme ja
saime sellega hakkama 8 se-

kundiga.
Neljandana asusid võistlustulle meie poisid, Madis ja
Rasmus. Nemad läbisid ratastega vigursõiduraja. Nad tegid
seda nii perfektselt, et pälvisid
maksimum punktid.
Edasi pidime ära tundma
erinevad liiklusmärgid ja võistluspäeva lõpetas esmaabi. Seda
kartsime hoolimata sellest, et
olime kõvasti harjutanud, kõige rohkem, kuna kunagi pole
teada, milline situatsioon sulle
antakse. Kuid kõik laabus väga
hästi ja pälvisime jälle maksimumpunktid.
Päeva lõpuks olime väsinud,
aga õnnelikud. Saime juurde
palju teadmisi ja oskusi, mida
läheb igapäevaelus tarvis.
Võistluse lõpptulemuseks
kujunes :
I- J. Westholmi Gümnaasium
II- Keila Algkool
III - Viimsi Keskkool
Keila algkooli võistkonnas
olid Madis Aigro, Debora Koit,
Hedvig Rass, Rasmus Maasen,
Miia Kraun ja Melissa Mühlberg.
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Lühidalt
Sihtasutusel on koolitusluba
Vastavalt haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase 2. mai
2008. aasta käskkirjadele 492
ja 493 anti koolitusluba Keila
Hariduse Sihtasutuse erakoolidele. Kõnealusteks erakoolideks on Keila Gümnaasium
ning Keila Algkool, mis alustavad peagi tegevust Keila Hariduse Sihtasutuse all.
Vastavalt välja antud koolituslubadele on Keila Hariduse
SA erakoolil Keila Algkool õigus
viia läbi õpet I ja II kooliastmes
ehk 1.-6. klassini ning Keila Hariduse SA erakoolil Keila Gümnaasium I, II ja III kooliastmes
ehk 1.-12. klassini. Koolitusload
kehtivad kuni 31. augustini
2009.
Kummagi kooli õppekavas senisega võrreldes sisulisi
muudatusi sel aastal ei toimu.
Küll aga ootavad sihtasutuse
juhataja Mart Raigi sõnul alates
sügisest ees põhjalikud ettevalmistustööd kahe kooli tegelikuks ühendamiseks ning uue
kooli loomiseks, mis peaks aset
leidma 2009. aasta sügisel.

Õnnistati major Süllaotsa
mälestuskivi
Neljapäeval, 5.juunil 2008.
aastal toimus Karjaküla kalmistul Eesti Vabariigi kaitseväeohvitseri, Teises maailmasõjas
Omakaitse, piirikaitserügemendi ja Admiral Johan Pitka Löögiüksuse juhtohvitseri, nõukogude võimu poolt represseeritud
major Friedrich Süllaotsa mälestuskivi vaimulik õnnistamine.
Major Süllaots suri 22. veebruaril 1977. aastal ning maeti
Karjaküla kalmistule. 2008.
aastal korrastati matmispaik
ning mäletuskivi.
Matmispaiga heakorrastamisel osalesid Keila linnavalitsus, Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond ja
MTÜ Eesti Vabadusvõitlejate
Tallinna Ühendus.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

119.-

99.-

12.90
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Piiri tn 12a ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine.
Keila Linnavalitsus algatas 4. juunil korraldusega nr
261 Piiri tn 12a kinnistu ja
selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Kinnistu
asub Keila põhjaosas Põhja
tn korruselamute, Vikerkaare lasteaia ja Selveri territooriumi vahel. Planeeritav
ala hõlmab Piiri tn 12a kinnistut ja lähiümbrust vajalikus ulatuses. Planeeringuala orienteeruv suurus on
0,5 ha.
AS Valdek on teinud
taotluse detailplaneeringu
algatamiseks
eesmärgiga
laiendada Piiri tn 12a kinnistul olevat tootmishoonet
(metallitsehh). Kuna kavandatav hoonemaht on suurem kui kehtiv ehitusõigus
võimaldaks, siis tuleb algatada uue detailplaneeringu
koostamine. Kuna juurdeehitust kavandatakse kinnistu piiri lähedale, siis võidakse
kitsendada
naaberkinnistu maakasutust. Seetõttu kuulub planeeringualasse lisaks Piiri
tn 12a kinnistule ka kinnistu lähiala.
AS Valdek taotlus on
kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga, mille kohaselt on kinnistul tegemist
tootmis- ning ärimaaga.
Haapsalu mnt 30 detailplaneeringu vastuvõtmine.
Keila Linnavalitsus võttis
4. juunil korraldusega nr
262 vastu ja suunas avalikustamisele Haapsalu mnt
30 kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala
asub Keila linna põhjaosa
aedlinnakus Haapsalu mnt
ja Lõuna tn ristmiku vastas.

Planeeringuga hõlmatakse
Haapsalu mnt 30 kinnistut
ja sellega piirnevat Haapsalu mnt lõiku. Haapsalu
mnt 30 kinnistul on hetkel
elamu ja kaks abihoonet.
Vastavalt Keila linna üldplaneeringule on planeeritavas piirkonnas tegemist
väikeelamumaaga.
Planeeringuga jagatakse
Haapsalu mnt 30 kinnistu
kaheks elamukrundiks: üks
olemasolevale majapidamisele ja teine uue rajamiseks.
Määratakse
järgmised
krundid ja ehitusõigused:
olemasoleva majapidamisega krunt: aadress
Haapsalu mnt 30, pindala
1008 m², sihtotstarve elamumaa, suurim hoonete
arv krundil 2 (1 üksikelamu
ja 1 abihoone), suurim ehitusalune pind 252 m² (täisehitus 25%), suurim kõrgus
9 m, suurim korruselisus 2;
krunt uue majapidamise rajamiseks: aadressi
ettepanek Haapsalu mnt
30a, pindala 1053 m², sihtotstarve Elamumaa, suurim
hoonete arv krundil 2 (1
üksikelamu ja 1 abihoone),
suurim ehitusalune pind
263 m² (täisehitus 25%),
suurim kõrgus 9 m, suurim
korruselisus 2.
Juurdepääsuks majapidamistele on kahe krundi piirile planeeritud ühine tee,
milleks tuleb seada servituut mõlema krundi kasuks.
Rajatav tehnovarustus on
ette nähtud paigutada juurdepääsutee alasse.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub tööaegadel 25. juunist 9. juulini
2008.a Keila linnavalitsuse
infosaalis.
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tuurse osa koostas KMK
Stuudio OÜ, konstruktiivse
osa OÜ SSSK. Projekt vastab Keila Linnavolikogu
kehtestatud detailplaneeringule.
Amortiseerunud
üksikelamu täielikuks lammutamiseks ja uue üksikelamu ehitamiseks Aiandi tn
21 asuval kinnistul. Lubasid
taotles Silver Siim.
Üksikelamu püstitamiseks Tähe tn 11B asuval kinnistul. Luba taotles
Igor Aleksandrov. Ehitusprojekti koostas arhitekt
Hindrek Kuldbek.
Üksikelamu püstitamiseks Spordi tn 11 asuval kinnistul. Luba taotles
Tõnu Pilt. Ehitusprojekti
koostas OÜ RL Raidur.
Üksikelamu ja majandushoone laiendamiseks
Nurmenuku tn 7 asuval
kinnistul Harri Valtri taotluse põhjal. Ehitusprojekti
koostas Tiina Levet osaühingust RL Raidur.

Detailplaneeringu avalik arutelu
Piiri tn ja Vasara tn vahelise ala detailplaneeringu
eskiisi avalik arutelu toi-

Euro Oil AS.
Kruusa tänava rekonstrueerimiseks ja Pargi
tänava pikenduse ehitamiseks Teedeprojekt OÜ poolt
koostatud tööprojekti mahus. Lisaks teedeehituslikule osale rekonstrueeritakse
antud piirkonnas ka tänavavalgustus ja sadevetekanalisatsioon. Vastavad projektid
on koostanud AS STIKElekter ja OÜ Dictum-Factum Teedeprojekt OÜ alltöövõtjana. Projekti maht
vastab Keila Linnavalitsuse
poolt väljastatud lähteülesandele. Projekti on kooskõlastanud piirkonnas trasse/
võrke omavad ettevõtjad.
Ehitise püstitamiseks Pargi tn 2D asuval kinnistul. 3-korruselise 18 korteriga elamu püstitamiseks
taotles luba osaühing Enegar. Ehitusprojekti arhitek-

mub 30. juunil 2008 a kell
18.00 Keila Linnavalitsuse
saalis.

teade
Keila Linnavolikogu 44. istung toimub teisipäeval, 17. juunil 2008 algusega kell 17.00 Keila
Linnavalitsuse saalis.
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. Keila linna arengukava
muutmine
3. Keila linna ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni arenduskava
4. Keila Muusikakooli õppetasu kehtestamine
5. Varalise kohustuse
võtmine
6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine (Kruusa
11a-3, Põhja 10a-28)

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kruusa 33)
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kruusa
31)
9. Keila linna ja Keila valla
vahelise piiri korrigeerimine
10. Keila linna ja Harku valla
piiride muutmise taotlemine
11. Revisjonikomisjoni aruanne tööplaani täitmisest
12. Kohalalgatatud küsimused

Linnavolikogu istung on avalik. Istungit on võimalik jälgida ka
Keila linna veebilehe www.keila.ee vahendusel.

Ehitus ja kasutusload
Keila linnavalitsus väljastas 4. juunil järgmised
load ehitamiseks ja lammutamiseks:
Haapsalu maantee
ehitamiseks lõigus Haapsalu mnt 21 kuni 57c. Ehitusluba taotles Keila Linnavalitsus. Tööde mahud on
jagatud 2 etapiks: Barsbütteli tänavast Oksa tänavani
ja Oksa tänavast Ohtu teeni. Projekti on koostanud
SWECO Projekt AS, ehitusprojekti tänavavalgustuse,
sidekanalisatsiooni väljatõstmise ning elektrikaablite kaitsmise ning ümbertõstmise tööprojektid on
koostanud OÜ ELDECO Inseneribüroo. Projekti maht
vastab Keila Linnavalitsuse
poolt väljastatud lähteülesandele. Projekti on kooskõlastanud piirkonnas trasse/
võrke omavad ettevõtjad ja

Tööstushoone
ja
kahe laohoone täielikuks
lammutamiseks Jõe tn 57B
asuval kinnistul. Luba taotles Harko Keila OÜ. Lammutusprojekti on koostanud OÜ Arcus Projekt.
Linnavalitsus väljastas kirjaliku nõusoleku laohoone
ja estakaadi lammutmiseks
Jõe tn 57B Lammutusprojekt on koostatud OÜ Arcus
Projekti poolt.
Kasutusload
Linnavalitsus väljastas
järgmised kasutusload:
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänavatorustiku ehitamisel koos liitumispunktidega Haapsalu mnt
– Tamme tn – Vaikne tn –
Kruusa põik vahelisel alal
ja Tamme põik 1.
Keila jaamahoone
rekonstrueerimisel Jaama
tn 1A asuval kinnistul. Vigvam Kinnisvara OÜ taotles
kasutusluba
jaamahoone
rekonstrueerimisel kohvikuks.

Teade
Buss viib surnuaiapühale
Pühapäeval, 15.juuni väljub Keila
linnaliini buss Keskväljakul Apteegi
peatusest kell 12.30 ja 13.30 Karjaküla kalmistule.
Tagasi tuleb buss kell 15.20.

Krimiuudised
g4s

1911

04. juunil kell 13.20
- Ehitajate tee 4 juures lamab
meeskodanik. Kutsutud kiirabi.
05. juunil kell 05.25 - Põhja
tn. 8 juures süüdatud prügikonteiner. Kutsutud päästeamet.
05. juuni kell 17.05 - Keilas
Keva tanklas üritas 1993. a.
sündinud noormees varastada

õlut. Kinni peetud ja antud üle
politseile.
06. juunil kell 08.00 - Tallinna mnt. ja Põhja tn. ristmikul
liiklusmärk pikali.
07. juunil kell 16.00 - Jaama
tn.6 juures lamab alkoholijoobes meeskodanik. Teavitatud
politseid.
08. juunil kell 02.00 - Keilas
Keva tanklas kaklus. Teavitatud
politseid.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Начинается строительство участка дороги
На следующей неделе
начинаются строительные работы на участке
Хаапсалуского шоссе, а
также реконструкция
улицы Крууза и удлинение улицы Парги.
Стоимоть работ составит 12, 8 миллионов
крон. Ремонт дороги
планируется завершить
к середине сентября.
(стр. 3)
Новости городского
правительства
Городское правительство приступило к составлению детального
планирования участка
по адресу ул. Пийри,
12а, который согласно
общей городской планировки является производственным участком. Согласно цели
планирования на этом
участке предполагается
находящийся
рядом
металлоцех. Также мэрия утвердило детальное
планирование
участка по адресу Хаапсалуское шоссе, 30, который
предназначен
для строительства частного жилья. (стр. 4)
Мэрия сообщает,
что публичное обсуждение эскиза детальной
планировки территории между улицами
Пийри и Вазара состоится 30 июня в 18.00 в
зале мэрии. (стр. 4)
Городское собрание
Заседание городского
собрания состоится во
вторник, 17 июня, в
17.00 в зале Кейлаской
мэрии. Заседание открытое, за ходом заседания можно наблюдать и в интернете через
городской
веб-сайт
www.keila.ee. (стр. 4)
Сообщение
В воскресенье, 15 июня
в 12.30 и в 13.30 с Центральной
площади
(остановка «Аптека»)
городской автобус доставит всех желающих
на кладбище в Карьякюла. Обратно автобус
отправится в 15.20. (стр.
4)

VIII
международный конкурс пианистов им. Р.Тобиаса
29-30 мая в Кяйна на
Хийумаа проходил уже
в седьмой раз международный конкурс пианистов
им. Р.Тобиаса.
Цель этого конкурса –
предоставить возможность для выступления
юным
музыкантамученикам из маленьких
школ, а также пропагандировать творчество
Р.Тобиаса и других композиторов.
Конкурс
проходил в трех возрастных
категориях.
Учащиеся Кейлаской
музыкальной школы
были представлены во
всех возрастных группах, и их выступление
на конкурсе было весьма успешным: гран-при
конкурса досталось Аннели Леберт (учитель
Эва Теппо). Кроме этого различных премий
еще удостоились П.
Пукконен, А.Аук и
М.Лаес. (стр. 3)
Возможности ухода
за детьми с особенными потребностями
Достаточно многие родители испытывают серьезные трудности при
организации ухода для
своих детей с особыми
потребностями. И проблема состоит не только в том, что родители
должны ходить на работу, чтобы не возникало финансовых трудностей, проблема еще и в
том, что уход за такими
детьми должен быть
квалифицированным и
обеспечивать этим детям необходимое развитие. Институт семейного
воспитания
в
сотрудничестве с Министерством социальных дел организует
курсы, которые помогут впоследствии работать с такими детьми.
Продолжительность
курсов – с августа по
октябрь.
Стоимость:
300 крон. Дополнительная информация
по телефону 56 477 622
либо по адресу kristin@
pki.ee. (стр. 5)
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Lühidalt

Olulisim on iseennast oma
kodus hästi tunda

Koolitus erivajadustega laste hoidjatele

Keila kauni kodu konkursi võidu pälvis sel
aastal eramu aadressil Kullerkupu 3. Kuidas valmis selle aasta kauneim koduaed,
uurisime maja omanikelt Ülle Sepalt ja
Kalev Prottenilt.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Esmalt kõige olulisem küsimus - miks?
Tahtsime ehitada kodu, tõelise kodu.
Kõik algas maja ehitusest.
Tarvis oli ehitada elukoht ja
kui see oli valmis, tuli loomulikult rajada ka aed. Kauni
kodu soov oli meil ammu ning
kena ja väljapeetud aed on alati
meeldinud.
Milliseid põhimõtteid aia
rajamisel jälgisite?
Soovisime nn avatud aeda.
Avatus ongi kõige tähtsam
märksõna.
Avatus nii iseendale kui
teistele oli üks oluline eesmärk
kodu rajamise juures. Hoone
ise on suurte akende ja avatud
olekuga ning aial puuduvad
piirded. Aias on kasutatud selliseid vorme, et ta oleks lihtne
ja arusaadav. Aial peab olema
teatud loogika.
Meie hoov pole just kõige
traditsioonilisem, kuid peamine on, et kodu sai tehtud meie
nägemuse järgi ja just selline,
nagu meile meeldib. Kõige
tähtsam ongi see, et me end
ise oma kodus hästi tunneks.

Aed valmis koostöös kujundajaga. Kui vabad käed
Te kujundamisel andsite?
Maja arhitektile, Toomas
Rankile, rääkisime täpselt oma
soovid ja tahtmised ja sellest
ka projekt sündis. Tema esitas
veel omalt poolt ettepanekuid
ja kokkuvõttes jäime rahule.
Toomas Rank on osaliselt ka
sisekujunduse autor - kamin,
köök, trepid on kõik tema tehtud.
Ka aia visioon on pärit
Toomaselt. Siiski sündis kõik
koostöös. Meie poolt oli üldine nägemus – avatud aed ja
püsivormid.
Aia kujundamisel oli suur
osa ka Liina Rehepapil OÜ Rehepapp Aiakujundusest. Palju
toetusime tema nägemusele,
maitsele ja kogemusele. Lisaks olid abiks paljud kasvatusfirmad, tänu kellele me aia
valmis saime. Liina Rehepapp
kujundas, ehitas ja vormistas
lõpliku nägemuse.
Kas oli elemente, mida kujundajad välja pakkusid, mis
aga teile ei sobinud?
Üht – teist oli, kuid kõik
muutused viisime projekti tasandil sisse.

foto: valdur vacht

Keila kauneim kodu
Kas hooldustöid on siis
väga palju?
Esimene aasta kulus kogu
vaba aeg aias. Eks hooldusele
kulubki palju aega ja vaeva.
Kui hooldustööde maht hakkab ületama võimalusi, siis
oleme kasutanud aiakujundajate abi.
Millega te aia loomisel
kõige rohkem vaeva pidite

nägema?
Kõige raskem oli ületada
külm talv esimesel aastal. Oktoobris alles istutasime taimi
ja muru millele järges eriti
külm lumeta talv, mis viis mitmed istutatud vormid välja.
See kevad on esimene aasta,
kus oleme külmakahjustustest
üle saanud. Taimede kaitsmine ilmastiku eest ongi olnud
siiani kõige raskem.

Kas nüüd võib öelda, et
kõik on valmis?
Kujunduslikult on aed valmis, kuid vormistuselt on veel
asju, mis tahavad tegemist.
Näiteks on veel tegemata istepink maja ette. Ja olenevalt
aastaajast on alati vaja midagi vahetada. Hooldustöid on
kogu aeg vaja teha, nii et tegemist jätkub.

uudis

Millise pilguga vaatavad lapsed Keilat
KEILA ALGKOOLI ÕPILASED

5. klassid
Viiendad klassid uurisid kodupaiga olulisemaid objekte
ning tutvustasid neid läbi 12
kuu. Töö tulemusena valmis
2008/2009. õppeaasta kalender, mille said kingituseks kõik
klassid.
Haridust on Keilas antud
juba 1867. aastast. Keila Algkool tegutseb majas, mis valmis 1930. aastal ja on ehitatud
kohalike elanike annetustest.
Koolimaja on püstitatud vabadussõja mälestusmärgiks.
Keila areng kiirenes märgatavalt pärast Tallinn – Paldiski
raudtee avamist 1870. aastal.
Samal aastal valmis ka esialgne
jaamahoone, mis oli praegusest märksa väiksem. Jaamahoones oli kaks einelauda. Keila
raudteed
kutsuti
ka
apelsiniraudteeks, sest seal
veeti tihti apelsine. Senini on
säilinud veetorn, laohoone ja

raudteetööliste maja.
Keila linnus sai alguse juba
1350. aastatel. Keila jõesaarele
püstitati neli eraldi seisvat kiviseina. Siseõues oli nelja
meetri sügavune kaev. Keskaegne väikelinnus sai tugevasti
kannatada Põhjasõja käigus.
Linnuse läheduses on muistne
orjakivi, mille kohta on olemas
legend seitsmest vennast.
Keila kirik on Harjumaa
suurim keskaegne kirik, mida
hakati ehitama tõenäoliselt
kohe pärast Põhja- Eesti allutamist Taani kuningale. Esimene kirik oli väike ja puust, hiljem rajati püsivam ehitis
ümbruskonnast leidunud paekivist. Keilas on töötanud kirikuõpetajana ka esimene eestlasest piiskop Jakob Kukk.
Raekoja hoone ostis Keila
Alevivalitsus 1938. aastal. Samal aastal sai alevist linn. Majaesine plats nimetati Raekojaplatsiks ja linnavalitsuse hoone
Raekojaks. Praegu tegutseb
hoones Raeapteek ja juuksur.

Keila Tervisekeskus
Loode – Keilast on saanud
uus ning suur elamurajoon.
Varem oli siin tühermaa, kus
asus sõjaväeosa. Elamurajooni
kõrval on ilus männimets ning
seal on hea sportida.
Rõõmu kaubamaja on Keila suurim pood. See asutati1995.aasta.Vanasti oli Rõõmu Kaubamaja nimi Keila
Kaubamaja ja asus see Keskväljakul praeguse Tallinna
kaupluse ruumides.

1935. aastal liideti kõigi
Keilas tegutsevate seltside isetegevuslased üheks organisatsioonide vaheliseks üksuseks
ja see sai nimeks Keila Rahvamaja. 1956. aasta detsembris
valmis praegune maja ja hakkas kandma Keila Kultuurimaja nime. 1997. aastal nimetati
maja ümber Keila Kultuurikeskuseks .
Harjumaa Muuseum on
Eesti noorim maakonnamuu-
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(jätkub)

seum, mis asub keila jõepargis
ja tegutseb 19. sajandi algusest
pärinevas Keila mõisas. Seal
on tegutsenud ka Põllumajanduskool.
Keila linnavalitsus asub
praeguses hoones Eesti taasiseseisvuse
algusaastatest.
Linnavalitsuse hoone saamisel
on suured teened selleaegsel
linnapeal Andres Pärdil.
Keila männiku lasi istutada
parunuproua Uexküll. Männikus peeti rahvapidusid ja käidi
jalutamas. Nõukogude ajal
ehitati männiku serva kaunis
laulukaar, mille all paljud meist
on laulnud ja kust alustame
igal 1. septembril oma kooliaastat.
Keila Tervisekeskus avati
25. mail 2001. Tervisekeskuse
ujula oli esimene Eestis, kus
on loodud ideaalsed tingimused nii tippsportlastele kui ka
harrastajatele. Hoones on aeroobika- , palli- , klubi- ja jõusaal, restoran ja sellest aastast
ka spa.

Teadaolevalt on paljud lapsevanemad raskustes oma erivajadusega laste hoiu korraldamisega. Probleem on terav mitte
ainult sellepärast, et vanemail
on majanduslikel põhjustel vaja
tööl käia, vaid ka lapse arengut silmas pidades – koolitatud
hoidja saaks varases eas lapsega tegeldes kaasa aidata, et
laps optimaalselt areneks.
Koolitust tööks erivajadustega lastega on potentsiaalsetele lapsehoidjatele seni vähe
korraldatud. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldab
Perekasvatuse Instituut kolm
lapsehoidjate koolitust. Eesmärgiks on koolitada 50 eesti
ning 25 vene keelt kõnelevat
lapsehoidjat, kes asuksid tööle
puuetega lastega.
Koolituse kestus on augustist oktoobrini, kutseeksam toimub novembri alguses. Koolitused toimuvad erinevates Eesti
piirkondades. Toimumiskoha
valiku määrab koolitatavate
elukoht. Koolitatav maksab ise
koolituse ning eksami eest 300
krooni. Projekt katab muud kulud, välja arvatud transpordikulu (sõit koolituspaika).
Koolitusele saamise eelduseks on omavalitsuse toetuskiri ning kiri perelt, kes soovib
koolitatavat pärast tunnistuse
saamist endale lapsehoidjaks.
Kui koolitusele soovib tulla inimene, kes tahab luua kas osaühingu või asuda tegutsema
FIEna, peab ta kirjutama vastavasisulise avalduse.
Täpsemat infot saab e-posti
aadressilt kristin@pki.ee või telefonilt 56 477 622.

Vigurvänt 2008
Keila algkool osales teist
aastat järjest Tallinna ja Harjumaa jalgrattavõistlusest “Vigurvänt 2008”. Võistlus koosnes liiklustesti lahendamisest ja
vigursõidust.
Keila algkooli võistkonda
kuulusid Susanna 4A, Gertrud
4B, Kristjan 4A, Argus 4D, kes
saavutasid 10 kooli hulgas väga
tubli IV koha.
Võistlus oli teooria ja praktika peale. Osalistele oli korraldatud test 15 teooriaküsimusega
ja üles pandud vigursõidurada,
kus ei tohtinud vigu teha. Tublimad olid nii võrdsed, et aeg
saigi määravaks, vigu peaaegu
polnudki. Liiklusteadlikkus laste
seas tõuseb, üha rohkem pööravad sellele ka koolid tähelepanu ning erinevad organisatsioonid teevad selles vallas ka
aktiivselt teavitustööd.

6

Vaba aeg

Reede, 13.06.2008 • Nr 24 (36)

vaba aeg

Kohtusid Luksemburgi, Tsehhi,
Eesti, Kreeka, Alžeeria, Maroko,
Tuneesia ja Liibanoni noored
kristiina herkül
mtü keila noorteaktiiv

Hiljuti naasid Maaja Hallik
ja Kristiina Herkül MTÜ Keila
Noorteaktiiv’ist, Keila noor
Meeli Semjonova ning Tallinna
noor Liina Kaldmäe nädalaselt
noortevahetuselt Luksemburgis, kus said kokku Luksemburgi, Tsehhi, Eesti, Kreeka,
Alžeeria, Maroko, Tuneesia
ja Liibanoni noored. Noortekohtumise teema oli: “Euro
Med(i)a Spirit“.
Iga päev võeti läbi erinev
teema seoses eri rahvusest
inimeste suhtlemise kohta.
Teemad olid erinevatest suhtlemisviisidest, räägiti stereotüüpidest, terrorismist, ksenofoobiast ning antirassismist,
kodakondsusest ja multikultuurist. Suhtluskeel oli inglise
keel kuigi väga paljud rääkisid
ka prantsuse keelt.
Igal õhtul esitas kaks riiki
presentatsiooni enda riigi kohta. Eestlased tutvustasid fakte
väikese Eesti kohta, näitasid
videot lumistest metsadest
ning Maaja laulis laulu „Revo-

lutsioon“, mis meeldis võõramaalastele niivõrd, et refräänisõnad olid kõigil lõpuks peas
ning alati oli kuskil inimesi
seda laulu ümisemas ja uhkelt
päheõpitud refräänisõnu veerimas. Selgeks sai õpetatud ka
rahvatants „Oige ja Vasempa“.
Multikultuursel õhtusöögil
pakkus iga riik oma rahvustoite ja jooke. Proovitud sai väga
vürtsikaid ning huvitavaid toite, mida igapäev pole harjunud
Eestis sööma. Meie grupp pakkus kama, musta leiba taluvõiga, hapukapsast ja ka kommivabriku Kalev tooteid.
Kõik noored said valida endale meelepärase meediagrupi, millega nad noortevahetuse
lõpuks ka vastava kokkuvõtte
toimunust tegema pidid.
Filmigrupp sai valmis lühifilmiga, mis rääkis uute inimeste vastuvõtmisest või eiramisest sõprusgruppidesse.
Vastukaaluks
valmistas
fotogrupp 4 eriteemalist fotokogumikku – Ole Sina Ise;
Kultuurid täis Kunsti; Koos;
Noored Aktsioonis (Be Yourself; Cultures full of Art; Toge-

ther; Youth in Action). Pildid
rääkisid erinevatest kultuuridest pärit inimeste sõprusest
ning üksteise mõistmisest.
Ajakirjanikegrupp tegi sisuka ajalehe, milles oli juttu
meie tegemistest Luxemburgis, noorte ootustest ja lemmikutest asjadest noortevahetuse
käigus, erinevatest koolisüsteemidest ja palju muud huvitavat.
Veebigrupp valmistas meile
internetilehekülje - http://vipburgr.netopeer.net/eu . Seal
on võimalus ka juba eel mainitud lühifilmi, pilte ning ajalehte vaadata.
Ma leian, et sellisel noortevahetusel peaks iga noor korra
elus ära käima, kuna Vahemereäärsete riikide noored on nii
erinevad Euroopa noortest neilt on tohutult palju õppida.
Nii saab juurde häid sõpru ja
muidugi on see ka hea võõrkeele praktika.
Noortevahetuse Together
– Euro Med(i)a Spirit fotonäitust on võimalik näha Keila
Avatud Noortekeskuses alates
19. juunist.

vaba aeg

Keila fotojaht oli
populaarne
kadi kroon
kroon@keila.ee

Juunikuu algul sai valmis
läbi terve aasta kestnud fotojahi tulemusena loodud
fotoalbum „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“.
Fotojahist võttis osa kokku
48 erinevas vanuses ja erineva
tasemega fotograafi.
Uurisime kahelt osalenud
fotograafilt, milliseks jaht nende jaoks kujunes ja milline on
nende suhe fotograafiaga. Küsimustele vastasid Aare Vaida
ja Kertu Paalaroos.
Miks võtsite Keila fotojahist osa?
A.V: Kui on jaht, siis ka jahimehed. Hea võimalus oma
oskusi võrrelda.
K.P: Sest mulle meeldib
pildistada, teistele oma pilte
näidata ja teistega konkureerida. Ja näha, mida teised on
teinud.
Kas olete ka varem taolistest fotokonkurssidest osa
võtnud?
A.V: Olen osa võtnud firmasisesest fotokonkursist
K.P: Ei

foto: erakogu

Kui kaua olete juba fotograafiaga tegelenud?
A.V: Esimese fotoaparaadi
Smena 8M sain 12aastaselt ja
16aastaselt ostsin EÕM-is teenitud raha eest peegelkaamera

“Näidislend”, Aare Vaida

foto: aare vaida, fotojaht

Zenit TTL-i.
K.P: Umbes paar aastat.

malusi heaks pildiks?
A.V: Just neid võimalusi ta
pakubki. Kui kirik, jaamahoone ja kultuurikeskus on pildile
saadud, tuleb üles leida toredad Keila inimesed oma toimetamistes.
K.P: Keilas on sama palju
võimalusi saada hea pilt kui
ükskõik kus. Minu jaoks on
kõige olulisemad tegurid ilmastik ja inimesed.

Mis taseme fotograafiks
Te end peate?
A.V: Nõudlik harrastaja.
K.P: Isehakanud amatöör.
Kas Keila fotojahist osa
võttes pildistasite kindlaid
paiku/esemeid või tegite
pilte rohkem nö juhuslikul
teel? (kaamera kaasas, hea
situatsioon)
A.V: Tegin kindlatest asjadest. Nii kirglik jahimees ma
kajuks ei ole, et head situatsioonid pildistatud saaksin.
Aga see on eesmärk.
K.P: Kuna mul on kogu aeg
kaamera kaasas, siis on ilmselt
kõik pildid juhuslikud.
Kas Keila pakub palju või-

Soovite midagi lisada?
A.V: Tahaksin tänada fotojahi korraldajaid.
K.P: Millal uus fotojaht tuleb?
Kingituseks sobivat fotoalbumit on võimalik soetada Keila linnavalitsuse
infosaalist ning Keila Tervisekeskusest.

Hoia sportlikku vormi ka suvel !
KEILA TERVISEKESKUS

E 17.45-18.45
19.00-20.00
20.00-21.00

Pilates
Body Pump
Move&Burn

T 19.00-19.55
20.00-21.00

LatinoAerobic
Ringtreening

N 18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

DanceAerobic
Body Toning
Bodybalance

P 19.00-20.00

StepAerobic

Täpsem info: www.keilasport.ee, tel. 6 737 637

K 18.00-19.00 Body Pump
19.00-20.00 Step&Body
20.00-21.00 Pilates

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

kontsert
„VÄIKE ÖÖMUUSIKAL“
Armastatud muusikalihittide
kontsert
15.juuni kell 20.00
Pilet eelmüügist 125.-, kohapeal 150.-/175.Keila lauluväljak

Tel: 6045045
„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
„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

teater
„ELU PARIM PUHKUS“
Komöödiateater
12.juuli kell 19.00
Pilet eelmüügist 100.-/125.-,
kohapeal 125.-/150.Keila Lauluväljak
Tel: 6045 045

muud üritused
„REPRESSEERITUTE KOGUNEMINE“

Leinapäev
14.juuni kell 12.00
Mälestuskivi juures
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

kogudus

Meie südamlik kaastunne

Avaldame kaastunnet

Ingrid Felsile perekonnaga

perekond Felsile

armsa ema

surma puhul.

kaotuse puhul

Keila Linnavolikogu

Segakoor Miikael

Keila Linnavalitsus

Adventkoguduse jumalateenistus
14.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

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

Parim hind Eestis käib asja juurde!

kaastunnet meie õpetajale
Ingrid Felsile ja tema
perele kalli

EMA
surma puhul

See armas, kellest äkki jäime ilma, On tegelikult alles meie seas.

Lein ei mahu sõnadesse alati jääb
südamesse...

Ta on nii ligi, et torka silma, nii nagu valgus tolmukübemes

Südamlik kaastunne Küllikesele
Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie kallis abikaasa,

lähedastega kalli isa

isa, vanaisa, vanavanaisa

29.11.1925 – 11.06.2008

Juho
Talponeni

Leinavad abikaasa ja lapsed peredega

surma puhul.

5. pühapäev pärast nelipüha
15.juuni kell 11.00
Ristimispüha jumalateenistus
armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
14.juuni kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Keila Ühisgümnaasiumi
kollektiiv avaldab südamlikku

Helju Kattai

Helju Kattai

7

Juho Talponen
Ärasaatmine laupäeval, 14.juunil kell 16.00 Keila kirikust.

Sõbrad töökaaslased

Muldasängitamine Karjaküla kalmistul.

Keila Perearstikeskusest

Kuulutused
Töö

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

Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle tootmisruumide koristaja. Tel: 6747567

ost/müük
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.

teenus
Kaminamees ehitab ja
paigaldab õhkküttekaminaid.
Näidised vahur. fotopic.net .
Tel.51970570.

Elektritööd, projekteerimine. Telefon 6 116 056, 56 697
110. http://www.fenceproject.ee
Arhitektuurne projekteerimine, ehitusloa taotlemiseks
vajalikus mahus, kooskõlastused. Fenceproject OÜ. Tel 56
697 110, info@fenceproject.ee.

muu

Raamatupidamisteenused
Keilas. Tel: 58283310
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58033448

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

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

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

DIREKTORI

personaliotsingu protsessis!

Kampaania kestab kuni 20.06.2008 ja
kehtib ainult eraisikutest klientidele.
Täpsemad tingimused kodulehel.

Tallinnas:
Tallinn, Peterburi tee 47 tel 605 2110 faks 605 2125 myyk@glaskek.ee
Tartu, Riia mnt. 140 tel/faks 7 390 145 info@glaskek.com
Narva, Linda 2 tel 356 9727 faks 356 9746
U U Etee P35-205,
Õ LV
O5010
NN
A325A5099
K Nrakvere@glaskek.ee
AD
Rakvere, Rägavere
telK
325
faks
Pärnu, Lai 10 tel/faks 44 555 88 paglkek@estpak.ee

Edasimüüja:
Raplas:
Keilas:

Peterburi tee 47
Sõpruse pst 237
Telliskivi 61
UUS!
Exit Pro: Pae 80
Tallinna mnt 16
KVALITEETSED
Jaama 6 JA TURVALISED AKNAD

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

8

Kuulutused

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus
selt
Kevadihinnad
d
soodsa
tel: 6536455, 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku
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