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Nädal Lõppes, teine algas

Esimene hooaeg uues
kuues Keila Lehte on
ilmunud.
Veidi rohkem kui 9 kuu jooksul on ilmunud 40 lehenumbrit, lisaks üks erileht. On rõõm näha, et algusega
võrreldes on oluliselt suurenenud inimeste ring, kes lehele
kaastööd teevad. Oli ju ka üks eesmärke kaasata võimalikult palju tegijaid endid, et leht hoolimata toimetuse tagasihoidlikust koosseisust linnaelu piisavalt laialt kajastaks.
Oleme püüdnud vahendada linnaelanikele olulisi
teemasid, anda infot toimuva kohta ning samas pakkuda
võimalust oma sõna kaasaütlemiseks. Tulemust oskab
kõige paremini hinnata lugeja. Tagasiside on alati oodatud,
ka kriitika.

Keila Leht suundub suvepuhkusele
Selle hooaja viimane Keila Leht ilmub 11.juulil ning esimene sügisene
leht 15.augustil.
Toimetus on suletud 10.juulist kuni 7.augustini.
Vahepealsel perioodil ootame jätkuvalt vihjeid ja uudiseid
meiliaadressile leht@keila.ee.
Kaunist suve!

lugejaga vestleb

Keila hetkeseisuga

Nagu selgus reforminoorte Keila päeval läbi viidud
küsitlusest, on lehele ette heidetud liigset positiivsust ning
kirjavigu.
Lugeja, kes ootab linnalehelt „ärategemist“, musta pesu
pesemist ning lauskriitikat, peab tõepoolest pettuma. Kas
linnaleht peab täitma uuriva ajakirjanduse rolli? Keila Leht
ei ole seni endale seda ülesannet võtnud. Kõik poolt ja
vastu seisukohad ehk konstruktiivne kriitika on kaastöö
kujul alati oodatud. Kindlasti ei avaldata aga tõestamata
süüdistusi ning sõimu.
Suurim probleem on olnud ja on lehe kojukanne.
Kahjuks on endiselt puudujääke. Sügisel loodame need
parandada – kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ju peab saama.
Samas on levi ka laienenud – leht on kättesaadav muuhulgas Keila-Tallinn kiirrongides.
Loodame, et ka edaspidi kõik linnaelanikud lehes midagi
huvitavat või vajalikku lugemiseks leiavad.
Praegu aga soovime kõigile ilusat suve!
doris matteus
doris@keila.ee

erki fels,
Eestimaa Reformierakonna Noortekogu
Keila Klubi esimees

poode.
Veel leiti, et Keilas võiks
olla ratta- ja rulluisuteid, rulapark, rohkem noortele mõeldud kohti, koertepark, kus
saaks raha eest oma lemmikuga jalutama minna, külakiik,
piljardimängimise koht, bowlingu saal, purskkaev, tantsuplats, ööklubi, loomaaed. Viimane tundub ehk veidi
utoopiline, kuid kõik eelnevad

Keila kirik ja fakt, et Keila areneb. Oma linna iseloomustati
väikse, koduse ja puhtana. Tsiteerides ühte vastanutest: „Rahulik roheline linn“.
See, et keilakad Paldiski
katlamaja võla kinni peavad
maksma, ei tundunud õiglane
suurele enamusele vastanutest. Täpsemalt öeldes: vaid
üks vastaja leidis, et võla, mille
„tekitas“ Paldiski, peaks tasu-

Reformierakonna Noortekogu Keila Klubi esimees erki fels:

Keila päevadel korraldasid
Reformierakonna Noortekogu
Keila Klubi liikmed linlaste
seas küsitluse Keila igapäevaelu puudutavatel teemadel.
Kuna küsitlusest võttis osa
umbes 75 inimest, siis väga
põhjalikke üldistusi teha ei
saa. Ent mõned tähelepanekud
siiski.
Küsitluse kohaselt võiks
Keilas olla rohkem kohvikuid
ja söögikohti. Söögikohtade
vähesust toodi kõige sagedamini esile. Võib loota, et äsja
avatud Hesburger ja mõne kuu
eest tööd alustanud uus kohvik ei jää viimasteks. Jõuludeks
avatav Selver on kahtlemata
lohutus neile paljudele, kes
nentisid, et Keilas on vähe

“Reformierakonna Noortekogu
Keila Klubi jätkab allkirjade
kogumist ka edaspidi.”
on väga asjalikud ideed Keila
arengukavasse.
Iseenesest on positiivne tõsiasi, et head teati rohkem rääkida kui halba. Keila õnnestumisteks
nimetati
kõige
sagedamini liiklussõlme ja
ringteid, mis annavad Keilale
linnaliku mulje. Samuti ollakse rahul Tervisekeskusega ja
terviseradadega. Positiivsete
asjade juures mainiti ära veel
Kultuurikeskus, veevõrk, ilus
loodus, park, uus kool, renoveeritud Linnavalitsuse hoone,

ma Keila maksumaksja. Küsitlusele vastamisele lisaks oli
linnaelanikel sealsamas Keila
päeval võimalik ka anda allkiri
selle vastu, et võlg tuleb kanda
Keila linnal. Reformierakonna
Noortekogu Keila Klubi jätkab
allkirjade kogumist ka edaspidi.
Küsitluse kohaselt peavad
Keila elanikud oma kodulinna
üldiselt turvaliseks. Siinkohal
tõid mõned vastajad välja ka
probleemsed alad: öine park,
raudteejaam, Polari pubi. Mõ-

nikord segavad öörahu linna
peal uitavad lärmakad seltskonnad.
Kõige usaldusväärsem infoallikas Keilas toimuvate sündmuste kajastamisel on Keila
Leht. Sealjuures heideti lehele
ette liigset positiivsust, kirjavigu ning avaldati arvamust, et
Keila Lehe kujundus võiks värviküllasem olla. Tähtsuselt teiseks infoallikaks osutus ootuspäraselt
Keila
linna
kodulehekülg.
Keila linna enim mõjutanud
inimeste puhul nimetati nii
praegu võimul olevaid isikuid
kui ka kultuuri- ning noorsootöötajaid ja noori. Kedagi nimeliselt välja tuua oleks ebaaus teiste suhtes, sest Keila on
väikelinn, mida on mõjutanud
tõesti väga arvukas hulk erineva valdkonna ja vanusega inimesi. Küllap on õige kokku
võtta see nii, nagu ütlesid paljud vastajad: Keilat on kõige
rohkem mõjutanud aktiivsed
linnakodanikud.
Eestimaa Reformierakonna
Noortekogu Keila Klubi tänab
kõiki neid aktiivseid linnakodanikke, kes leidsid aega küsitluses osaleda. Soovime kõigile
keilakatele meeldivat ja meeldejäävat suve!

ainult üks küsimus

Millal saab Keila korraliku avaliku
käimla?
Keila linnavalitsus:
Keila raudteejaama piirkonna
detailplaneeringuga, millise eesmärk on korrastada
kogu raudteejaama ümbrus
Ohtu tee ning Uue tänavani,
kavandatakse ka avaliku WC
rajamine. Planeeringuga saab
hetkel tutvuda avalikul väljapanekul Keila linnavalitsuses,
mis kestab kuni 8.augustini.
Pärast detailplaneeringu kehtestamist koostatakse projekt
nii teedevõrgu kui rajatiste
osas. 2009. aastal alustatakse raudteejaama piirkonna
korrastamistöödega, uus
avalik käimla saab samuti
Jaama käimla lammutamine

Keila nädalaleht

ehitatud.
Praegune WC on kasutamiskõlbmatu ja kuulub lammutamisele veel juulikuu jooksul.
Plats haljastatakse. Töid
teostab OÜ Makrokapital.

Foto: märt lillesiim

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

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Kuidas kulgeb uue kooli ehitus?

Uus kool peaks lubaduste kohaselt õpilaste vastuvõtuks valmis olema 2009. aasta
septembrikuuks. Täna ei ole Tervisekeskuse kõrval ehitustöid veel näha. Kuidas
kooli ehitus kulgeb?
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Ehitaja leidmine on osutunud vaevaliseks
Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogu esimees Enno Fels
tunnistab, et Keila uue kooli
ehitaja leidmine on osutunud
loodetust vaevalisemaks: „Eriti tänases turusituatsioonis
atraktiivne ehitus on tekitanud pingelise riigihanke menetluse ehitusfirmade vahel.
Tulemuseks on kõikvõimalikud vaidlustused.“
Nagu maikuu Keila Lehest
lugeda võis, lükkas Keila Hariduse Sihtasutuse hankemenetluskomisjon tagasi nelja riigihankes osaleja pakkumused,
kuna need ei vastanud pakkumusdokumendile. Nimelt ei
olnud omavahel võrreldavad ei
ehituse mahud ega hinnad hinnatabelid olid puudulikud,
kõik read ei olnud täidetud,
mõõtühikud või tööde mahud
ei vastanud projektile jms.

Muuhulgas oli pakkumises
puudu välistreppide, põrandakütete hind, samuti ca 30 tonni
metallkonstruktsioone.
Enno Felsi sõnul ei ole puudulike ja üksteisega mittevõrreldavate pakkumuste puhul võimalik
saada
ettekujutust
ehituse tegelikust maksumusest ning näivalt odav hind
võib lõpuks hoopis kuluka
lõpptulemuse anda.
Käivad läbirääkimised
Praegu käivad vastavate
ehitusfirmadega riigihanke läbirääkimised, mille käigus täpsustatakse
põhiliste tööde
mahte ja hindu. Vastavalt läbirääkimiste korrale käsitletakse
ka projektijärgsetest tehnilistest lahendustest ning hankelepingu tingimustest üheselt
arusaamist, energiatõhususe
saavutamist.
Enno Fels: Läbirääkimisi
peetakse iga pakkujaga eraldi,
tagades riigihanke menetluses
ettenähtud võrdse kohtlemise

Fragment uue kooli kavandatavast aatriumist

uudis

Suvine seiklus Harjumaa Muuseumis
jaanina jaanits ja
liisa põld

HARJUMAA MUUSEUMI MUUSEUMIPEDAGOOGID

16.-20. juunini viis Harjumaa Muuseum 10-12 aastastele lastele läbi suveprogrammi,
kus viiel päeval said lapsed
teadmisi eri valdkondadest ja
ka ise kõiges aktiivselt kaasa
lüüa.
Igal päeval oli kindel teema,
millele vastavalt olid välja
mõeldud ka erinevad tegevused. Laagris oli kokku 19 last,
kes olid suuremas osas pärit
Keilast, kuid meie rõõmuks oli
ka mujalt tulijaid.
Esimesel päeval tutvusime
jõesaare radade ja loodusega.
Lapsed õppisid tundma taimi,

mis kasvavad mõisa pargis
ning retke käigus korjatud ravimtaimedest tehtud tee maitses pärast õige hästi. Päeva
naelaks kujunes aga omatehtud laevakeste ralli.
Teisipäeval vormiti keraamik Tiina Kaljuste juhendamisel endale taldrikuid ja nii
mõndagi põnevat, mida savist
voolida on võimalik. Hiljem
kaeti valminud asjad ka värvilise glasuuriga. Sel päeval külastasid muuseumi ka Paldiski
kunstilaagris osalevad lapsed,
kellega sai siis ka koos muuseumi õuel mängida ja näitustega tutuvuda. Seikluse selgroog sai murtud Paldiskis. Juba
rongijaamast alustasime ekskursiooniga. Orienteerusime
linnas pea saja aasta vanuse

kaardi järgi ja avastasime, et
peaaegu kõik tänavad on ka
praegu samasugused kui meie
kaardi valmimise aegu. Pärastlõunal said lapsed Amandus
Adamsoni Ateljeemuuseumis
meisterdada. Valmistati mahulist plakatit, mille tarvis läksid
käiku lisaks tavapärastele vahenditele ka kõikvõimalikud
maja ümbruses kasvavad taimed. Keskaja hõngu said lap-

sed tunda neljandal seikluspäeval.
Hommikupoole
proovisime, kas hanesulega
kirjutamine sarnaneb kuidagimoodi pastapliiatsile või sulepeale. Tundus, et siiski mitte –
vanasti nõudis kirjutamine
ikka palju rohkem aega ja kannatust. Hiljem kui lõuna söödud ja piisavalt jõudu kogutud,
sai hakata mängima kõige väsitavamat, kuid samas seiklus-

rikkamat mängu. Kaardi ja vihjete abil tuli jõesaarelt üles
leida peidetud aare. Viimasel
päeval käis ajakirja „Meie Pere“
toimetaja Mari Skuin rääkimas
ajakirjandusest.
Õppisime,
kuidas kirjutada erinevat tüüpi
artikleid ning läbi viia intervjuud. Omandatud teadmisi sai
kohe ka erinevate näpuharjutustega praktikas rakendada.
Nädalase seikluse jäädvustamiseks valmis ka laste endi
tehtud ajaleht.
Loodetavasti jäid kõik osalejad seiklusega rahule ning on
valmis ka meie järgmistel üritustel aktiivselt osalema. Meie
igastahes nautisime neid päevi
ja oleme väga rõõmsad, et meil
oli võimalus tutvuda paljude
uute ja nupukate lastega.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

79.-

11.01- 13.01

Lühidalt
Keila noorkergejõustiklased TV 10 olümpiastarti vabariiklikus
finaalis

ja konfidentsiaalsuse printsiibi. Tõsi, kavandatud eduka
pakkuja lõplik valik augusti alguseks võib taas ohtu sattuda,
kuna üks osavõtjatest esitas
järjekordse vaidlustuse, seekord „läbirääkimiste pidamise
korra“ peale. Loodame siiski,
et vaidlustuskomisjon lahendab küsimused ruttu ja Keila
Gümnaasiumi uue hoone ehitustöödega saab lähiajal alustada.“
Tähtaega edasi ei lükata
Koolimaja peaks seniste lubaduste kohaselt valmima juba
järgmisel suvel. Lapsed peaksid uues koolis õppetööd alustama 1. septembril 2009. aastal. Riigihanke venimine kipub
seatud tähtaega ohtu panema.
Hoolimata ehitaja leidmisel
tekkinud viivitustest leidis
Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogu maikuus, et koolimaja valmimise tähtajast taganemiseks veel põhjust ei ole.
Täna on Enno Fels endiselt samal seisukohal: „Hetkel ei kavatse veel tähtajast taganeda.
Loomulikult sõltub kõik riigihanke edasisest käigust. Samuti on selge, et koolimaja
puhul ei saa kvaliteeti kiirusele ohvriks tuua.“
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13.-14. juunil 2008.a. jõudis lõpule TV 10 olümpiastarti
võistlussarja 37. hooaeg. Kohila uuele staadionile kogunesid
finaaliks 19-ne kooli võistkonnad.
Pingelises 2-päevases mitmevõistluses jõudis Keila Gümnaasiumist kõige kõrgemale, 6.
kohale Kristo Tšekenjuk (7b)
7457 punktiga. Üksikaladel püstitas ta isiklikud rekordid 60m
jooksus – 7,67 ja teivashüppes
– 2.53.
Vanemate tüdrukute 9-võistluses jäi napilt esikümnest
välja Liisa Loit (7a). Mitmete
üksikalade isiklike rekorditega
kogutud punktisumma (6244)
andis 11. koha. Nooremate tüdrukute võistlusklassis sai Marita Haho (5kl.) 14. koha. Oma
tubli panuse kooli võistkonnas
andsid veel Kersti Künnapas
(7c), Moonika Jõe (5kl), Karl
Kristjan Alasi (5kl) ja Tiit Krutto
(4kl). Lõppkokkuvõttes sai Keila Gümnaasium 10. koha
Keila noortele kergejõustiklastele osutus väga edukaks ka
vabariiklik TV 10 olümpiastarti
IV etapp 1. juunil Kadrioru staadionil.
Kristo Tšekenjuk astus pedjestaali kõrgeimale astmele
isikliku rekordiga kuulitõukes –
12.97. Marian Metsar Keila SOS
- koolist ületas kõrgushüppes
1.36 ja tasuks väga tubli II koht.
Gerli Israel Keila Algkoolist lennutas palli isikliku rekordi kaugusele – 48.34, mis andis 65
võistleja hulgas 6. koha.
Tiia Tamsalu
kehalise kasvatuse õpetaja
kergejõustikutreener
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keila linnavalitsuses
Detailplaneeringud
Vesiveski II
Keila Linnavalitsus algatas 3. juulil Vesiveski II kinnistu ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala
asub
Luha tn ja Tallinna mnt nurgas. Kinnistu omanik on AS
Hea 5, kes soovib kinnistule
ehitada ärihoone (mööblikaupluse).
Jõe tn 57b
Keila Linnavalitsus võttis
3. juulil 2008.a. vastu ja
suunas avalikule arutelule
Jõe tn 57b kinnistu ja selle
lähiümbruse detailplaneeringu.
Jõe tn 57b kinnistule
plaanitakse rajada suureavalisse karkasshoonesse madalsurveliste
plasttorude
tehas. Tootmisprotsessiks
on polümeergraanulite sulatamine, torude valamine
kerimistrumlil, torude freesimine ja lõikamine. Toodangut ei ladustada territooriumil, vaid tehakse
tellimustöödeks. Kavandatav tootmine on tolmu-,
müra- ja jäätmevaba, kasutatav tooraine ei ole toksiline või muul viisil tervistkahjustava
toimega,
tootmisprotsess ei sisalda
üheski etapis lahustite kasutamist, mis võiks põhjustada välisõhu saastumist
lahustiaurudega. Töö koos-

seisus on eksperthinnang
“Plasttorude tehase mõju
välisõhu kvaliteedile” - OÜ
Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse 2007.a töö, mis
hindab tehase otsese mõju
välisõhu kvaliteedile tühiseks ja annab soovituse tehase rajamisel ja ventilats i o o n i s ü s t e e m i
projekteerimisel
hinnata
vajadust lisafiltrite järele ja
valida ventilatsiooniavade
paigutus ja kõrgus selline,
mis tagaks tehasest väljuva
õhu ja põlemisgaaside piisava hajumise ümbruskonnas.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Keila
Linnavalitsuse
infosaalis
18. juulist 4. augustini
2008.a tööaegadel.
Keila
raudteejaama
piirkond
Keila Linnavalitsus võttis
3. juulil 2008.a. vastu Keila
raudteejaama piirkonna detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on
luua eeldused raudteejaama
piirkonna terviklikuks arendamiseks aktiivse kasutusega mitmekesiseks ja jalakäijatesõbralikuks keskuseks,
arvestades kohaliku miljöö
eripäraga. Seda on silmas
peetud nii kruntide ehitusõiguste,
hoonestustingimuste ja arhitektuursete
nõuete kui ka liikluskorral-
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duse ning haljastamise jm
põhimõtete määramisel.
Miljöö eripärast lähtuvalt on kavandatud miljööväärtuslike hoonete säilitamine
(Jaama
tn
1a
raudteejaama hoone, Jaama
tn 2 elamu, Jaama tn 3 ärihoone, Haapsalu mnt 25
muusikakooli hoone, Ohtu
tee 2b/2c paekivihoone,
Uus tn 19 kaubaait), väärtusetute objektide likvideerimine (olemasolev käimla,
kioskid, muusikakooli kõrvalhooned) ning tehtud ettepanek Ohtu tee, Haapsalu
mnt, Jaama tn ja Jaamaväljaku vahelise ajalooliselt
kompaktse kvartali tihendamiseks uute hoonetega
(Haapsalu mnt 27 ühis-

kondlik hoone, Jaama tn 2a
elamu-ärihoone, Jaama tn 4
elamu-ärihoone).
Liikluskorraldusliku lahenduse põhimomendid on
Jaamaväljaku kujundamine
jalakäijate ja kergliikluse
alaks, väikebusside jaama
rajamine Ohtu tee ja Uus
tänava nurka, jalakäijatele
tunneli rajamine ohutumaks pääsuks perroonile.
Parkimiskohad on ette nähtud kahte suuremasse parklasse jalakäijate ala piirile,
et muuta jalakäijate liiklus
turvalisemaks.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub Keila
Linnavalitsuse
infosaalis
25. juulist kuni 8. augustini
2008.a. tööaegadel.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa:
üksikelamu püstitamiseks Spordi tn 15 kinnistul;
üksikelamu püstitamiseks Spordi tn 13 kinnistul;
kaugküttetorustiku-

le Kruusa tn 19 kinnistust
kuni Kruusa tn 11A kinnistuni;
0,4 kV elektri maakaabelliinile Sopsu-Tooma
1A asuvast alajaamast kuni
Kruusa tn 23 asuva kinnistuni.

Kasutusload
Keila Linnavalitsus väljastas kasutusloa:
vee- ja kanalisatsioonitorustikule
Kruusa
tänavalt kuni Kruusa tn 23
asuva kinnistuni;
vee- ja kanalisatsioonitorustikule Kullerkupu ja Ülase tänava ristmikust kuni Kullerkupu 12

kinnistuni ja Kullerkupu tänaval asuvast kanalisatsiooni kaevust nr 64 kuni Keila
valla piirini;
vee- ja kanalisatsioonitorustikule Kullerkupu 12 asuvast kinnistust
kuni Kullerkupu tänaval
asuva kanalisatsiooni- kaevuni nr 64.

Koolitus tööks eriavajadustega lastega
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 august-oktoober, kutseeksam on
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 toetus (kirjalik) ning kiri perelt, kes soovib koolitatavat
pärast tunnistuse saamist endale lapsehoidjaks. Kui
on inimene, kes väga soovib seda teenust pakkuda,
aga peret ei ole kohe, võtke ikkagi ühendust. Aitame
pere otsimisel.
Kui koolitusele soovib tulla inimene, kes tahab luua
kas osaühingu või asuda tegutsema FIEna, peab ta
vastavasisulise avalduse kirjutama.
Täpsemat infot saab Kristin Sooarult (e-posti aadress: kristin@pki.ee, telefon: 56 477 622) või Riina
Sippolilt (e-posti aadress: riina@keila.ee; telefon
6791570).

Teade

AS Keila Vesi teostab juulis-augustis joogivee kvaliteedi parandamiseks veetorustiku
puhastamist õhk-vesi meetodil, mille käigus
puhastatakse torustiku sisepind sinna settinud jääkainetest.
Torustike läbipesu toimub lõikude kaupa.
Täpsem info, mis tänavatel ning millisel
ajaperioodil veetorustike läbipesu toimub,
edastatakse kirjaliku teatisena igale kinnistule eraldi. Teatises antakse juhised vee
kasutamise kohta läbipesu toimumise ajal.
Tööde teostamise täpse graafikuga saab tutvuda meie kodulehel www.keilavesi.ee alates
15.07.2008.
Torustike läbipesust tingitud vee kvaliteedi
häireid võib esineda Keila linnas 16. juulist
kuni 16. augustini 2008.

Krimiuudised
g4s

1911

30. juunil kell 22.06 - Mihkli
kiriku ees kangutatud jalakäijate liiklusmärki. Märk otseks
lükatud.

03. juulil kell 06.15 - Keilas
Paldiski mnt. Keva tankla läheduses viibis alkoholijoobes alaealine. Üle antud politseile.
04. juunil kell 23.30 - Linnavalitsuse ees kisti lilli üles, parklas autod. Patrulli saabudes

auto lahkus.
05. juulil kell 02.00 – Põhja
tn. 10 juures lärmakas noorte
seltskond. Kutsutud korrale ja
saadetud laiali.
05. juulil kell 08.45 - Keva
tankla kõrval tarvitab seltskond

alkoholi. Kutsutud politsei.
06. juulil kell 20.05 - Jõe tn
korvpalliplatsil tarvitavad noored alkoholi. Kutsutud politsei.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Мероприятия
В летнее время в нашем
городе
планируется
провести многожество
различных мероприятий. Следите за рекламой! (стр. 3)
Как
продвигается
строительство новой
школы?
Согласно предварительным планам, новая
школа должна быть готова к приему учащихся
1 сентября 2009 года.
На сегодняшний день в
предполагаемом месте
строительства
возле
Оздоровительного центра пока не проводится
никаких работ. На вопрос, как продвигается
строительство
новой
школы, отвечает председатель целевого товарищества «Кейла Харидус» Энно Фельс. По
словам Э.Фельса, сейчас
ведутся переговоры со
строительными фирмами,
предлагающими
свои услуги. Очень важно, чтобы предложение
соответствовало всем
представленным со стороны заказчика требованиям.
Переговоры
ведутся с каждой фирмой отдельно, и это требует много времени. Не
исключено, что к началу
августа
фирмаподрядчик еще не будет
выбрана. Но остается
надежда, что строительные работы начнутся в
сентябре. (стр. 3)
Кейла сегодня
Во время проведения
Дня города городской
клуб молодых реформистов провел среди горожан опрос общественного мнения по
вопросам, касающимся
повседневной жизни в
нашем городе. В анкетировании
приняло
участие 75 респондентов, поэтому основополагающих выводов делать нельзя, но тем не
менее можно выделить
некоторые аспекты. Соглано мнению респондентов, в Кейла могло
бы быть больше кафе и
других мест общественного питания (это звучало в ответах чаще
всего). Выяснилось также, что в городе могло
бы быть больше магазинов. Еще по мнению
горожан, в Кейла могли
бы быть ночной клуб,
зоопарк, зал для игры в
боулинг, фонтан, танц-

площадка,
площадка
для выгула собак, а также могло бы быть больше возможностей для
молодежного
досуга.
(стр. 2)
Курсы
В сотрудничестве с Министерством социальных дел Институт семейного
воспитания
прводит курсы для нянь
и сиделок, которые могли бы оказывать соответствующие
услуги
детям-инвалидам. Продолжительность курсов
с августа по октябрь, экзамен на профпригодность – в ноябре. Стоимость
обучения,
включая экзамен, 300
крон. Более подробную
информацию
можно
получить по телефону
56 477 622 либо по адресу kristin@pki.ee, а также по телефону 6791570
и по адресу riina@keila.
ee. (стр. 4)
Новости городского
правительства
Городское правительство приступило к детальному планированию
следующих
участков:
•
ул. Йыэ, 57в – на
этой территории планируется строительство
цеха по производству
пластиковых труб;
•
территория,
прилегающая к зданию
железнодорожного вокзала – планируется
привести участок в порядок, ликвидировать
некоторые
строения,
перенести
остановку
маршрутных такси, построить новую парковку. (стр. 4)
Молодые спортсмены в финале «10
олимпийских стартов»
На состоявшихся 13-14
июня соревнованиях в
Кохила наши спортсмены показали хорошие
результаты. В многоборье второе место занял
учащийся
Кейлаской
гимназии Кристо Чекенюк (7б), который в отдельных видах – беге на
60 м и прыжках с шестом – установил личные рекорды. Среди девочек
успешно
выступила Лийса Лойт
(7а), которая заняла в
общем зачете в девятиборье 11 место. (стр. 3)
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Suveüritused Keilas

VII Keila poolmaraton,
rahvajooks, lastejooks,
kepikõnd
26.juuli kell 11.00
26.juulil toimub järjekordne Keila poolmaraton. Lisaks
saab osaleda ka rahvajooksul,
lastejooksul ja kepikõnnis (kepikõnd ei ole võistlus). Jooksu
start ja finiš on Keila Lauluväljakul. Rada kulgeb linnast
välja mööda kergliiklusteed,
läbi Mudaaugu elamurajooni,
üle Paldiski maantee Keila-Joa
poole ja tagasi. Poolmaratoni
distantsi pikkus on 21km.
Eelmisel aastal võitis Keila
Poolmaratoni taas Vjatseslav
Košelev Sillamäe Kalevist. Ilmselt tugeva tuule tõttu oli võiduaeg suhteliselt tagasihoidlik
- 1.08.54,8
Lastejooksul saavad osaleda
kõik huvilised tüdrukud ja poi-

sid. Võisteldakse kuues vanusegrupis. Kuni 6. ja 8.aastased
jooksevad 200m, kuni 10. ja
12.aastased 400m ja kuni 14.
ja 16.aastased 1,5km. Lastejooks on tasuta.
Rahvajooksu ja kepikõnni
distantsi pikkus on 8km.
25.juulini on osavõtumaks
50.-. Rahvajooksule ning kepikõnnile eelregistreerunutel
osavõtumaksu ei ole. Võistluspäeval registreerides on osavõtumaks poolmaratonil 100.-,
rahvajooksul ja kepikõnnil
50.-.
Kohal registreerimine algab
kell 10.30. Eelregistreerimine
ja info aadressil skvask@hot.
ee. Vaata ka lk 7.

Korvpallikohtumine
Riigikogu vs linnapead
26.juuli kell 11.00
Samal ajal Keila poolmaratoniga leiab aset järjekordne
korvpallimatš linnapeade ja
riigikogulaste vahel. Mäng toimub Keila lauluväljakul, Keila
poolmaratoni jooksu stardi- ja
finišipaigas. Vihmase ilma korral toimub mäng Keila Tervisekeskuse saalis.
Mäng algab Keila Poolmaratoni stardihetkel. Mängu
esimene poolaeg kestab 1. –
9.kilomeetrini ja teine poolaeg
11. kilomeetrist kuni võitja lõpetamiseni.
Korvpallikohtumine Keilas
on muutunud traditsiooniks.
Mängitud on juba 8 aastat ja
praegu on kohtumiste seis 6:2
linnapeade kasuks. Eelmisel
aastal võitsid riigikogulased
101:62.
Riigikogulastest on mängu
nõusoleku andnud Jüri Ratas,
Ott Lumi, Jüri Tamm, Margus
Tsahkna, Hanno Pevkur, Eiki
Nestor, Marko Mihkelson, Indrek Saar, Leino Mägi jt.
Linnapeade
meekonnas
mängivad Tanel Mõistus (Keila), Toomas Marrandi (Türi
vallavanem), Allar Aron (Kunda), Mihkel Juhkami (Rakvere – linnavolikogu esimees),

21. – 24.august
Sel aastal leiab taas aset
kuumaõhupallivõistlus Olympus Cup. Eesti ainus kuumaõhupallivõistlus viiakse seekord
läbi Keilas ja Võrus. Võistlema
on kutsutud 20 meeskonda
Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Itaaliast ja Eestist. Võistluse
avamine toimub Võrus Tamula
järve ääres 20.augustil. Võistlused toimuvad 21 – 24.augustini. Keilas on kuumaõhupalle

võimalik jälgida 22.augusti õhtul, 23.augusti hommikul ja õhtul ja 24.augusti hommikul.
Lisaks edastab vahetut infot
võistluse käigu kohta Vikerraadio. Kuumaõhupalli üritusi on
läbi viidud alates 1996.aastast.
Viimati toimus Olympus CUP
Rakveres ja Keilas 2005. aastal.
Toona tunnistas Rakvere Keila
linnavalitsuse võistluse korraldamise eest Aasta Tegijaks.

13.juuli kell 19.00

Foto: valdur vacht

Andres Noormägi (Narva Jõesuu), Urmas Sukles (Haapsalu
linnavolikogu liige), Rainer
Vakra (Nõmme vanem), Hannes Vald (Juuru vallavolikogu
esimees), Kalle Klandorf (Lasnamäe vanem), Tarmo Tamm
(Põlva), Aare Heinvee (Rapla
vallavanem).

28.august

liiklusalast informatsiooni ja
materjali tuleb jagama Maanteeamet ning liikluspolitsei.
Kohapealt saab osta esmaabivahendeid, jagatakse teavet
jalgratta turvanõuetest, hooldusest ja vahenditest. Soovijad
saavad endale kohapeal helkuri
meisterdada.
Lisaks on palju atraktsioone nii suuretele kui väikestele.
Kohapeal on nn pöörlev auto,
kus saab teada, milline tunne
võib olla autoga avariid tehes,
reaktsioonikiiruse mõõtmise
eksponaat AHHAA Keskusest,
rattasõidu oskuste võistlusrada, liikluslinnak, batuut jms.
Kogu üritusest viiakse läbi
Interneti otseülekanne, mida
vahendab Kullaauk.ee.
2006.aastal toimunud „Roherock – pane prügikasti“ oli
keskkonnateemaline. Peaesinejatena astusid siis üles Kosmikud ja Sõpruse Puiestee.
Üritus toimub Keila lauluväljakul ja on kõigile tasuta!

Olympus Cup 2008

“Elu parim puhkus”

ROHEROCK –
ole normaalne!
„Roherock – ole normaalne!“ - on liikluse valupunktidele viitav tasuta meelelahutusüritus kogu perele, kus
esinevad bändid, on vastavateemalised atraktsioonid, näitused, infomaterjalid, võistlused ja müük.
Käesoleval aastal astuvad
Roherocki laval üles kuus
bändi: X-Unpretended, Börte, Tonight We’ll Talk About,
Pimpfish, sel aastal MTV Eesti
korraldatud Soundwave noortebändide konkursil napilt teiseks jäänud The Nymph ning
peaesineja Ultima Thule. Bändide pauside ajal täidab tühja
koha dj Taat.
Üritusel on väljas erinevaid
näituseid, nende seas fotonäitus „Ogrish“ liiklusõnnetustest, kus on näha, mis juhtub
inimesega, kui liikluses hooletu olla (näituse külastamine
lubatud alates 16.eluaastast).
Üritusel koolitatakse, kuidas avarii korral esmaabi anda,

5

Komöödiateater taas Keilas.
Milling ja Normann kehastavad
naistekütte, kes Merle Palmiste
kehastatavale kaunitarile jahti
peavad, mis sest, et kaval ämm
(Ines Aru) ja Portugali luksusvilla purjus administraator (Raivo
Rüütel) neid pidevalt kimbutavad. Selle tempoka komöödia on lavastanud Ago-Endrik
Kerge, kes valis ka muusika ja

seadis efektse lõputantsu. Dekoratsioonid ja kostüümid valmisid Pärnu Endla peakunstniku Silver Vahtre juhendamisel.
„Elu parim puhkus“ 2007
suvetuur oli niivõrd menukas,
et nüüd on kavas lisaetendused
2008. aasta juulis üle Eesti.
Piletid eelmüügist 125.- /
100.- , kohapeal 150.- / 125.- .

“Muusikalihitid: Suvesuhe 2008”
22.august kell 19.00
Eesti Nuku- ja Noorsooteater kogub kokku kõik kuumad
hitid oma muusikalidest ja seob
need üheks vägevaks kontsertlavastuseks!
Kuulda saab hitte muusikalidest “Risk”, “Helisev muusika”,
“Grease” ja “Romeo&Julia”,
lisaks on kontserdikavas kaunimad laulud Nuku- ja Noorsooteatri koguperelavastustest
“Naksitrallid” ja “Bullerby lapsed”.

“Suvesuhtes” astuvad ansambli Terminaator muusikute
saatel lavale sellised staarid
nagu Kristjan Kasearu, Hele
Kõre, Liisi Koikson, Jaagup
Kreem, Kaire Vilgats, Andres
Dvinjaninov, Reet Linna, Tõni
Kilgas jt; erikülalisena esineb
Jassi Zahharov. Lisaks koor ja
tantsijad.
Üritus toimub Keila lauluväljakul. Piletid müügil Piletilevis!

Kontsert “Minu Eestimaa”
26.juulil kell 20.00
Urmas Alenderi mälestuskontserdil laulavad Tajo Kadajas ja Margus Vaher. Kontserdi
“Minu Eestimaa” kavas on laulud Urmas Alenderi repertuaarist, mis on järg kontsertsarjadele “Sõbra Käsi” ja “Teiselpool
Vett”.

Kontsert “Minu Eestimaa”
on pühendatud Urmas Alender
55 ja Eesti Vabariik 90 sünniaastale.
Kontsert toimub Keila Miikaeli kirikus. Pileti hind 150.- /
125.-.

Smilers ETV Live!
27.juuli kell 21.00

Roherockil astub üles Ultima Thule

Kuna möödunud aastal toimunud kontsertsari ETV live
sai suurepärase vastuvõtu
osaliseks, annab Smilers suvel
kaheksa kaunist ja erilist kontserti. Kaasa teevad noored ja

andekad muusikud üle- eestiline Noorte Sümfooniaorkestrist. Kontsert toimub 27. juulil
kell 21.00 Keila lauluväljakul.
Pilet eelmüügist 125.-/110.-,
kohapealt 150.-/125.-
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Vabatahtlikuna välismaal

Keila tüdruk Janne pakkis 2007.aastal
asjad ja suundus aastaks vabatahtlikuna
Prantsusmaale tööle. Nüüdseks on neiul
keel suus ja kuna selline võimalus on kasutada vaid kord elus, tahab ta sellest võtta maksimumi ja seega kodumaale enne
teenistuse lõppu plaanis tagasi tulla ei ole.
kadi kroon
kroon@keila.ee

Miks otsustasid minna
vabatahtlikuks?
Soov Eestist välja saada,
n-ö võõrast õhku nuusutama,
oli juba põhikooli lõpuklassis.
Otsisin selleks võimalusi juba
keskkoolis, kuid kõik need
nõudsid suuremas koguses
raha, kõrgemat vanust või
spetsiifilisi kogemusi. Euroopa vabatahtlik teenistus aga ei
nõudnud midagi peale selle, et
oled täisealine.
Kas läksid siis kohe peale
keskkooli lõppu?
Pärast keskkooli jõudsin
ka ühe aasta ülikoolis õppida,
kuid kuna läksin õppima asja,
milles polnud väga kindel, kas
ma seda ikka teha tahan, siis
see aasta välismaal tuleb igati
kasuks. Soovitan kõigil keskkoolilõpetajatele, kellel ei ole
kindlat sihti paigas, võtta aeg
maha ja minna uurima elu väljaspool Eestit.
Miks otsustasid Prantsusmaa kasuks?
Kuna tahtsin omandada
just prantsuse keelt, oli valik
lihtne. Ma isegi ei kaalunud
teisi riike.
Kus Prantsusmaal sa täpselt oled?
Asun Vigy nimelises külas, 15 km Metz’i linnast
Lorraine’i maakonnas KirdePrantsusmaal. Olen 40 minuti
sõidu kaugusel Luksemburist
ja ka Saksamaa ning Belgia
pole kaugel.

Sain aru, et saab valida ka
sobivat ametit. Kuidas ameti valik tuli?
Valida on võimalik mitme
erineva valdkonna vahel - vanurite hooldamine, puuetega
inimesed, töö looduses, tegelemine noortega, kunstiga jne.
Kuna mina valisin riigi, mitte
töö järgi, siis see natuke limiteeris mu valikuid. Teadsin, et
antud variantidest eelistaksin
rohkem tööd noortega ja kui
mul avanes võimalus kandideerida ühele vabale kohale Prantsusmaal ning töö oli
noorte ja loodusega, siis tundus see ainuõige valik.
Mis tööd sa teed? Räägi
natuke oma tööst.
Olen vabatahtlike keskuses
nimega ADEPPA, mis ühendab
endas hotelli, kultuurimaja ja
laagrikeskuse. Asutust ümbritsevad metsad ja põllud ning
ka oma mini-farm. Siin on
väga kaunis
loodus.
M i n u
tööks
on
olla lastelaagrites ja
–gruppides
ka s v a t a j a /
t r e e n e r.
Kuna Prantsusmaal on
väga populaarne tsirkus (võrdluseks: kui
Eestis käivad paljud lapsed/
noored pärast kooli näiteks
tantsimas, siis siin on tsirkuse
trenn), siis on meil tihti lapsed
nädal aega tsirkusetrennis ja
mina olen treener. Kui on üldlaager mitmete tegevustega,
siis olen kasvatajana abiks põ-

hikasvatajatele.
Kui lapsi pole, siis olen
koos oma kaasvabatahtlikuga büroos, kus abistame teisi
kontoris töötajaid ja valmistame ette järgmisi laagreid või
õppepäevi.
Kui tihti kodumaal käia
saad?
Kõigil vabatahtlikel on ette
nähtud kindel nädalate arv
puhkust, mis sõltub teenistuse pikkusest. Lisaks kehtivad
meile ka kõik riigipühad, vabatahtlike koolitusnädalad jne.
Kodumaal pole veel kordagi
käinud ja ei plaani ka minna
enne teenistuse lõppu. Eestis
saan ma elada veel terve oma
ülejäänud elu, kuid Prantsusmaal on mul hetkel antud vaid
12 kuud ja sellest tuleb võtta,
mis võtta annab. Puhkuste ajal
olen käinud Tsehhis, Belgias ja
mööda Prantsusmaad (Atlandi
ookeani ääres, Pariisis jne).
Kas keeleprobleeme ka
tekkis?
Enne Prantsusmaale tulekut
kuulasin palju prantsuskeelset
muusikat ja olin koolis ning
keeltekoolis natuke õppinud,
kuid praktikat polnud. Prantsusmaale jõudes oskasin öelda

vaid väga elementaarseid asju.
Eks algul oli ikka raske,
taskusõnaraamat oli nagu Piibel igal pool kaasas ja lausete moodustamine võttis ikka
palju aega. Õnneks olid kõik
keskuse inimesed väga kannatlikud. Normaalne arusaamine
tuli umbes 3-4 kuuga ja hea

suhtlemine 6 kuuga. Nüüdseks (pärast üheksandat kuud)
suudan suhelda peaaegu vabalt, eks ikka grammatilisi
vigu on, kuid arusaamisega on
väga vähe probleeme .
Eestlaste kohta öeldakse et on külmad ja tuimad
inimesed. Kuidas prantslastega on? Kas uued tuttavad
sõbrad tulid kiiresti?
Senikaua, kuni sa prantsuse
keelt ei räägi, sul sotsiaalselt
aktiivset elu prantslastega ei
ole. Väga vähesed prantslased
tahavad võõrkeeles rääkida.
Minul tekkisid ka prantslastest sõbrad väljaspool vabatahtlike seltskonda alles siis,
kui arusaamisega enam suuri
probleeme polnud ja ka rääkimine oli ladus. Kiiresti võtsid
mind omaks need prantslased,
kes on ise välismaal elanud või
kellel on suurem huvi võõra
kultuuri vastu.
Samas inimest, kes seisab
tänavanurgal, linnakaart tagurpidi käes, ollakse küll altid aitama. Nüüd, kus keel on suus,
võin öelda, et prantslased on
avatud ja tolerantsed (v.a. siis
keelelistele erinevustele) ning
vägagi aktiivsed inimesed.
Kuidas kohanemisega oli,
kas söögiga harjusid ilusti
või tunned ikka puudust hapukapsast ja sealihast?
Kohanemine tuli koos kuue
kiloga. Ja see toimus eranditult kõigi vabatahtlikega.
Hiljem kilod kaovad, kuid alguses ehmatas ikka ära küll.
Puudust tunnen mustast leivast ja keefirist. Siin süüakse
peamiselt saia ja piimatooteid
joogina tarbitakse väga vähe.
Pidin ümber harjuma vett jooma söögi kõrvale. Kuid purustaksin müüdi prantslasest kui
„konnasööjast”. Paljud prantslased pole kunagi konni söönud ja neid süüakse vaid suuremate sündmuste ajal. Toit
on tavaline, küll kirjum, sest

fotod: erakogu

paljud võõramaalased on oma
kultuuriga sisse tulnud, kuid
ei midagi väga eksootilist.
Kas aegajalt tuleb tunne,
et poleks pidanud minema?
Siiani pole veel kordagi olnud kahetsust, et ma siia tulin.
Vastupidi, tunnen, et see on
mu senise elu kõige paremaid
aegu. Kuna mu reisimise tung
oli nii suur, siis see üksi minek
ei hirmutanud. Teadsin ka, et
keskuses saab mul olema ka
üks kaasvabatahtlik, minuvanune tüdruk Lätist, seega mul
hirmu küll ei olnud.
Vaba mikrofon, juhul kui
midagi ise öelda, tervitada

jne soovid.
Tervitaks kõiki tulevasi ja
endiseid vabatahtlike. Kiidan
vaid takka ideed minna välismaale pikemaks ajaks. Paljudel
Eesti noortel oleks vaja näha,
et elu toimub ka väljaspool
Eestit ja kodulinna. Lisaks
annab välismaal viibitud aeg
meeletu enesekindluse ning
teadmise, et unistused on täitumiseks ja miski ei seisa sul
nende püüdmise ees.
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekti rahastab Euroopa Liit. Vabatahtlikud palka
ei saa, kuid tasutakse kõik elamis- ja transpordikulud ning
lisaks ka vabatahtliku taskuraha.

Hoia vormi ka suvel!

KEILA TERVISEKESKUS

Keila Tervisekeskus pakub suveperioodil soodushinnaga pallisaali kasutamist koos
ujumisvõimalusega.
Pallisaal 50,- + ujumine 25,-/inimene
Pakkumine kehtib juulikuus
Täpsem info ja broneerimine tel. 6 737 637, tervisekeskus@keila.ee
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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
„UUSI KAVATSUSI KEILAS”
24.aprill – 28.september
Väljapanek on pühendatud
Keila linnaks nimetamise
70.aastapäevale
Harjumaa muuseumis,
Linnuse 9
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
“FOTOJAHT 2008”
Keila fotojahi parimad tööd
Linnavalitsuse vestibüülis
Näitus on avatud ööpäevaringselt
FOTONÄITUS “NOORTEVAHETUS LUKSEMBURIS
23.-29.MAI 2008. TOGETHER
EURO MED(I)A SPIRIT”
Keila Avatud Noortekeskus
Paldiski mnt 28F
Tel: 6099089
E-post: knk@keila.ee
www.keilanoortekeskus.ee
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee

kontsert

gus Vaher.
Kontserdil esitatakse laule
Urmas Alendri repertuaarist.
Kontsert on pühendatud
Urmas Alendri 55. ja Eesti
Vabariigi 90.sünniaastale.
Pilet 125.-/ 150.Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee
SMILERS ETV LIVE
27. juuli kell 21.00
Kaasategev üle- eestiline
Noorte Sümfooniaorkestri
oktett
Pileti hinnad: eelmüügist 125./ 100.-, kohapeal 150.- / 125.Keila Lauluväljakul
“MUUSIKALIHITID: SUVESUHE 2008”
22.august kell 19.00
Kuulda saab hitte muusikalidest “Risk”, “Helisev muusika”,
“Grease” ja “Romeo&Julia”, lisaks kaunimad laulud Nuku- ja
Noorsooteatri koguperelavastustest “Naksitrallid” ja “Bullerby lapsed”. Muusikalitähti
saadab ansambel Terminaator.
Piletid müügil Piletilevis!
Keila lauluväljakul
“ROHEROCK 2008”
28.august
Liikluskultuurile pühendatud
infopäev. Laval astuvad üles
erinevad ansamblid,
peaesineja Ultima Thule
Üritus on tasuta!
Keila lauluväljak
Info: www.roherock.ee

teater

KIRIKUKONTSERT „UNUSTUSTE JÕEL“ KOIT TOOME
15.juuli kell 20.00
Pilet: 150.- (soodustusi ei ole)
Koit Toome esitab Jaak Joala
lauldud laule, kitarril saadab
Jorma Puusaag.
Keila Miikaeli kirik
Tel: 604 4808
E-post: keila@eelk.ee

„ELU PARIM PUHKUS“
13. juuli kell 19.00
Komöödiateater
Keila lauluväljak
Pilet eelmüügist 100.-/125.kohapeal 125.-/150.NB! Etendus toimus ka suvel
2007!

„MINU EESTIMAA“
26.juuli kell 20.00
Esinevad Tajo Kadakas ja Mar-

EESTI MV PESAPALLIS
16.juuli kell 18.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila

sport

Palju õnne!
Sündinud

Pitbulls
Keila staadionil

16.06.2008 - Veronika Sorokina
26.06.2008 - Mirjam Meigas

BALTI KARIKAMÄNG AMEERIKA PESAPALLIS
26.juuli ja 27.juuli
Keila staadion
VII KEILA POOLMARATON,
RAHVAJOOKS
26.juuli kell 11.00
Toimub poolmaraton, laste
jooksuvõistlus, rahvajooks ja
kepikõnd
Keila lauluväljakul
KORVPALL RIIGIKOGU VS
LINNAPEAD
26.juuli kell 11.00
Keila lauluväljakul

kogudus
9. pühapäev pärast nelipüha
Kuldleeri jumalateenistus
armulauaga
13.juuli kell 11.00
Keila Miikaeli kogudus
10.pühapäev pärast nelipüha
20.juuli kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Jaan Lahe
Keila Miikaeli kirik
11. pühapäev pärast nelipüha
27.juuli kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Teenib õp Illimar Toomet
Adventkoguduse piiblitund
Laupäeviti kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Keila Gümnaasium mälestab
kauaaegset õpetajat

Ahti
Leppikut
ning avaldab kaastunnet
abikaasale ja tütardele.

Kuulutused
Töö
Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Harju kojukandesse
LEHEKANDJAID ja AUTOJUHTLEHEKANDJAID, kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (5.00 – 6.45) kanne.
Töötasu on 55.- krooni tund
+ reklaamikande tasud. Oma
soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717 või täita CV
aadressil www.expresspost.
ee/395.
Keila Jaamakohvik KEGEL
otsib oma sõbralikku kollektiivi
KOKA-ABI. CV-d saata monika@handler.ee, tel 56216616

ost/müük
Adventkoguduse jumalateenistus
Laupäeviti kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Surnuaiapüha
3.augustil kell 14.00 Ohtu
kalmistul
Teenib õpetaja Marek Roots

Omalt poolt pakume:
* aktiivset eneseteostust
* erialaseid koolitusi
* soodustust Keila Tervisekeskuses
Avalduse ja CV palume saata hiljemalt 08.08.2008
aadressile kool@keila.edu.ee

kinnisvara
Müüa 1-toaline remontivajav
korter Keilas. Tel: 53955502
Müüa kap.remonti vajav maja Keilas, krunt 1107
m2. Lisainfo www.city24.ee/
ID:489343 või tel. 55673770.

teenus

Ostan vanavara - mündid,
märgid, aurahad, margid,

Juriidiline abi. Tel:56687732,
e-mail: jurist123@hot.ee.

Osutan raamatupidamisteenust Keilas, sobib töö ka
kohapeal. Tel 51982391

muu
AS KeVa autokoolis algavad
21. augustil B-kat. autojuhikursused. Eelregistreerimine tel.
6791 473.
09. augustil kell 12.00 toimub Ääsmäel Harjumaa Pensionäride Ühenduse suvepäev.
Esinevad : ühenduste taidlejad
ja ansambel Seelikukütid. Buss
väljub kiriku eest kell 11.00,
kaasa võtta piknikukorv ja hea
tuju. Sõit tasuta.
Ekskursioon L-Eestisse Keila
Linna Pensionäride Ühenduse
liikmetele toimub 29. Ja 30.
juulil. Sõidu ja ööbimisraha
550.- kr saab maksta 21.07. kella 12. – 14.00 Kultuurikeskuses.
Eesti Looduskaitse Seltsi
Keila osakond teatab, et 26.-27.
juulil toimub Põltsamaal Eesti
Looduskaitse Seltsi vabariiklik
kokkutulek. Informatsioon
kodulehel www.elks.ee ning
telefonil 6533447 (Tõnu Ojari).

Pakutavad ametikohad:

PÄEVANE VALVUR

SOTSIAALPEDAGOOG

Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: kokkuleppel

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.

Pottsepp valmistab ja
parandab ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka
korstnapühkimisteenust.
Tel:56 681 555. Vaata kodulehte www.hot.ee/tanel12345/

2. KLASSI KLASSIÕPETAJA
Nõudmised kandidaadile:
erialane haridus või selle omandamine.

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.

AS KeVa (Ülejõe tee 2,
Keila) müüb pakitud turbabriketti 1700.- kr. alus (1 tonn)
ja puitbriketti 2500.- kr. alus
(1 tonn). Hinnale lisandub
kohaletoomistasu. Tellimine tel
6791 473.

Pakutavad ametikohad:

Keila Gümnaasium on ligikaudu
800 õpilasega kool. Õpilaste
riigieksamitulemused on alati
olnud üle vabariigi keskmise.
Aktiivselt tegutsevad õpilasvahetuse projektid Rootsi ja Hollandi
koolidega. Keila Gümnaasiumis
on hulgaliselt traditsioone ja
üritusi. Õpetajatele korraldatakse erialaseid koolitusi.
2009/2010. õppeaasta jooksul
valmib Keilas uus koolihoone,
millega seoses paranevad nii
õpilaste kui ka õpetajate õppeja töötingimused.
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Keila Gümnaasium on ligikaudu
800 õpilasega kool. Õpilaste
riigieksamitulemused on alati
olnud üle vabariigi keskmise.
Aktiivselt tegutsevad õpilasvahetuse projektid Rootsi ja Hollandi
koolidega. Keila Gümnaasiumis
on hulgaliselt traditsioone ja
üritusi. Õpetajatele korraldatakse erialaseid koolitusi.
2009/2010. õppeaasta jooksul
valmib Keilas uus koolihoone,
millega seoses paranevad nii
õpilaste kui ka õpetajate õppeja töötingimused.

Nõudmised kandidaadile:
keskharidus
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Avalduse ja CV palume saata hiljemalt 08.08.2008
aadressile kool@keila.edu.ee
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SOAP DREAM hooldus Tervisekeskuse mini-Spaas!
Kaunis nahk ja uudne massaazielamus
Tasuta ujumine + hoolduspakett 75 min 475,KEILA TERVISEKESKUS

Täpsem info hoolduse kohta www.keilasport.ee/uudised;
broneerimine 6 737 600
Pakkumine kehtib juuli lõpuni ainult kupongi esitamisel.

Rahvusvahelise
tööstuskontserni ENSTO
Keilas asuv tehas võtab tööle

KOMPLEKTEERIJA JA
KOOSTAJA - MONTEERIJA
Komplekteerija tööülesandeks on tootmistellimuste tarbeks
komponentide komplekteerimine korjeriiulitest ning komponentide tarnimine koostaja-monteerijate töökohtadele.
Koostaja-monteerija tööülesandeks on mitmesuguste elektrotehniliste toodete ja sõlmede koostamine.
Otsime inimesi, kes on ausad, kohusetundlikud ja täpsed ning
oskavad eesti keelt.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat
talvepuhkust.
CV palume saata 18. juuliks.2008.a aadressil Paldiski mnt 35/4A,
76606 Keila, e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või
faksil 6 512 101. Võimalus on ka kohapeal täita ankeet.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 25.juulini
2008.a. Äraütlevaid vastuseid ei saadeta.

www.ensto.ee

TÖÖRIISTADE RENT KEILAS
EHITUSMARKETI HOOVIL
Rendime laias valikus tööriistu nii
ehitus-, kui remondi töödeks. Lisaks
pakume:
*Transporditeenust
*Laadur (Bobcat) teenus- ja rent
*Haagiste rent
Oleme avatud E-R 8-17, L 9-14
Küsi lisa tel. 671 2229, www.tannrent.ee
TERE TULEMAST

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

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007 – 2008“
on kõigil soovijatel võimalik osta Keila linnavalitsuse
infosekretärilt, Keila Tervisekeskusest ja Harjumaa
Muuseumist

Albumisse on koondatud üle saja pildi kolmekümnelt autorit, kes
osalesid terve aasta kestnud fotojahis.

Rahvusvahelise
tööstuskontserni ENSTO
Keilas asuv tehas võtab tööle

LAOOPERAATORI
kes võtab vastu ja ladustab kauba; inventeerib komponente;
pakib toodangu, märgistab ning laadib valmistoodangu autodele.
Otsime toredat inimest, kes on aus, kohusetundlik ja täpne ning
oskab eesti keelt.
Pakume palju tööd rahvusvahelise kontserni Keilas asuvas
üksuses ning korralikku töötasu, tööalaseid koolitusi, sõbralikke
töökaaslasi, häid töötingimusi, soodustingimustel sportimisvõimalust, ning vastavalt Enstos töötatud ajale ka täiendavat
talvepuhkust.
CV palume saata 18. juuliks.2008.a aadressil Paldiski mnt 35/4A,
76606 Keila, e-postiga eve-mai.lindau@ensto.com või
faksil 6 512 101
Lisainformatsiooni saab telefonil 6 512 161, Lembit Külvja.
Sobilike kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 25. juulil
2008.a. Äraütlevaid vastuseid konkursi esimeses etapis ei
saadeta.

www.ensto.ee

