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Nädal Lõppes, teine algas

Jälle kooli
Järgmisel nädalal on 1. september. Jälle lähevad
lapsed kooli, nagu juba palju aastaid.
Tuleb veel meelde küll sama päev paarkümmend
aastat tagasi, kui ühe väga vana mehe käekõrval
Keila algkooli kõrvale aktusele sai mindud. Väga vana
mees oli siis abiturient. Kadedaks tegi – eks veidi ju
hirmutas teadmine, et järgmiseks 12 aastaks on elu
enam-vähem igapäevaselt paigas. Lehetoimetuses
on aga ka nooremaid inimesi. Toimetaja Kadi meenutab, kuidas nemad läksid kooli juba Eesti ajal. Küljendaja Märt kandis kikilipsu ning Arnold Rüütel pidas
kõnet.
Haridus on oluline – vanemad ühiskonnaliikmed
annavad noortele edasi oma teadmised ning oskused, millega elus edukalt hakkama saada. Täna on
need edukaks hakkamasaamiseks
vajalikud oskused ja teadmised
kahtlemata oluliselt erinevad neist,
mida läks tarvis mõnda aega
tagasi. Eks vast igaüks meist
on tagasi vaadanud kooliajale ning mõelnud, et midagi
oleks tagantjärele vaadates
veel olnud vaja. Tagantjärele
on üldse hea tark olla. Oleks
vaid rohkem neid õpetajaid,
kes oskaksid näha seda, mida
päriselt vaja on, ka ette, mitte
vaid tagantjärele.
Ilusat ja edukat uut õppeaastat kõigile – nii lastele,
õpetajatele kui
lapsevanematele!

doris matteus
doris@keila.ee

Ehitusjäätmete kogumise
korraldab jäätmete valdaja
Käesoleva aasta
jooksul on prügi ja
sellega seonduv
saanud laialdast
kajastamist meedias. Prügiteema on
tekitanud kõneainet
ja emotsioone nii
jaanuaris elavnenud „prügiralli“ ajal
kui maikuise „ärategemise“ tuhinas.
Ülle Lindus

ylle.lindus@keila.ee

Majaehitust või remondi
alustamisel ei tohi ära unustada muuhulgas ehituse käigus
tekkivate jäätmete kogumise,
korraldamise ja äraveo küsimusi.
Keila linnas on tekkinud
olukord, kus avalikult paiknevate paberi- ja pakendikonteinerite sisse ja ümbrusesse
tuuakse jätkuvalt ehitusjäätmeid - klaasi, kipsplaate, ehituskilet, segukotte jm. Ehitusjäätmed,
mis
visatakse
paberi- ja pakendikonteinerisse, rikuvad ära kogu konteineri
sisu ja teevad taaskasutamise
olematuks. On lausa linnakodanikke, kes ööpimeduses käruga mööda linna jooksevad ja
oma ehitusjäätmetele mahalaadimiskohta otsivad, mõtlemata tagajärgedele.
Keila linnas on järelvalve
käigus ka mõned paharetid
kätte saadud. Seni on piirdutud noomitusega ja palutud

jäätmevaldajal valesse kohta
paigutatud jäätmed likvideerida. Edaspidi on Keila Linnavalitsusel õigus koheselt alustada antud rikkumise korral
väärteomenetlust.
Kuhu siis ehitus- ja lammutusjäätmed panna?
Ehitusjäätmeid on kolme
tüüpi:
Segaehitusjäätmed:
igasugused ehitusjäätmed, mis
on segunenud (puit, kips,
klaas, kile, metall ja mineraalsed jäätmed).
Liigiti kogutud ehitusjäätmed: näiteks betoon,
tellised, metall, kumm, plastikkile, klaasvill, puit jne.
Ohtlikud
jäätmed:
õlivärvid, lakid, lahustid, igasugused jäätmed, mis oma
kahjuliku mõju tõttu võivad
olla ohtlikud inimestele, varale
või keskkonnale.
Keila linna territooriumil ei
ole jäätmejaama ehitusjäätme-

tele.
Kui keegi ehitab või remondib maja või korterit, peab ta
ise tellima suure konteineri või
viima ülejääva prahi selleks ettenähtud kohta, mitte viskama
üldkasutatavasse paberi- ja pakendikonteinerisse ega metsa
äärde. Ka suurt ehitusjäätmete
konteinerit tellides peaks kindlasti jälgima, et see tühjendataks õigesse kohta ja et vedajal
on ikka kõik vajalikud load olemas.
Juhul, kui ehitusjäätmete
tekkekohas puudub võimalus
nende sorteerimiseks või see
on majanduslikult ebaotstarbekas, tuleb vastav teenus tellida luba omavalt jäätmekäitlusettevõttelt.
Kui ehitus-lammutustegevuse käigus tekkivate jäätmete
maht on suur ning jäätmed sisaldavad palju üheliigilisi materjale nagu näiteks telliseid,
silikaat- ja katusekive, puitu,
vineeri, metalli, siis soovitame

need koguda ja üle anda muudest segaehitusjäätmetest eraldi. Sellised jäätmed suunatakse taaskasutusse ja käitlemine
on odavam.
Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi
nõuetele vastavatesse konteineritesse.
Keila linnas Ülejõe tee 2
võetakse elanikelt tasuta vastu
järgmisi ohtlikke ehitus-lammutusjäätmeid:
- värvi-, laki-, liimi-, lahustijäätmed
- kemikaalijäätmed
- aknaklaas (ilma raamideta
ja mitte suuremad tükid kui
A4).
Ohtlikud
ehitusjäätmed,
mida ei saa linna territooriumil ära anda, tuleb üle anda
ohtlike jäätmete käitluslitsensti omavale ettevõttele.
Meie ümbruse puhtus saab
alguse meist endist ja meie
suhtumisest endasse.

Nädal piltides

Lauluväljakul kõlasid muusikalihitid.

Keila nädalaleht

Foto: kadi kroon

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

Liikluspäeva Roherock reklaam äratas tähelepanu.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Arutluse all oli jaama ümbruse tulevik

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: doris matteus

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

Keilas tehti
lennundusajalugu
Valdur Vahct

VALDUR.VACHT@KEILA.EE

Kuumaõhupallivõistlusel
Olympus Cup 2008 Võrus ja
Keilas osales kokku 16 pilooti.
Planeeritud 7-st lennust toimus 5, mis on sedalaadi võistluste kohta hea tulemus. Võitjaks
osutus
Gintautas
Mockaitis (pildil keskel), järgmised kohad hõivasid Mindaugas Lycius (paremal) ja Aurimas Vengrys (kõik Leedust).
Eesti piloodid Sergei Usanov
(Keilast) saavutas 4. ja Kalev
Tikk 6.koha. Võistluse lõpetamine toimus 24.augustil hotellis Salzburg.
Laupäeval, 23.augustil võis
eesti rahvas lisaks kuumaõhupallidele taeva all lendamas
näha ka kuumaõhudirizaablit.
Üks 16-st osavõtjast, Oscar
Lindström oli kaasa võtnud
talle kuuluva kuumaõhudirizaabli ja saatis sellega võistluses osalevaid kuumaõhupalle.
Varem
pole
Eestis
teadaolevalt
kuumaõhudirizaabliga lennatud. Kogu
maailmas teatakse neid olevat
60 ringis.
Kuumaõhudirizaabli tööpõhimõte on sarnane kuumaõhupalliga - ta täidetakse õhuga, mida kõrguse saavutamiseks

soojendatakse. Gondlile on lisatud mootor, mis annab dirizaablile võimaluse lennata
piloodi soovitud suunas. Dirizaabli sabas on tüürid, mida
piloot juhib köite abil.
20.-24.augustini toimunud
Võistluse korraldasid koostöös
Keila Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus ja Olympus Estonia
OÜ.
Lisaks soovib korraldaja tänada abistajad ja toetajad:
Olympus Estonia OÜ, Elektrimees, Vikerraadio, Lennuliik-

Uue kooli ehitus algab

lusteeninduse AS, Draka Keila
OÜ, Propaan AS, AGA, Eesti
Meteoroloogi ja Hüdroloogia
Instituut, Eesti Kaardikeskus
AS, Eesti Politsei, Võru Spordikeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Haanja vald - SuurMunamägi, Võru vald, Lasva
vald, Maantemuuseum, Hotell
Salzburg, “Võrumaa Teataja”,
Võhandu PMÜ, Kuningatalu
Roosisaares-Võrus, Kuperjanovi pataljon ning Võrumaa,
Keila ja Keila ümbruse inimesed.

foto: Valdur vacht

Võru linnapea proovimas õhupallisõitu

Võistluse võitis Gintatutas Mockaitis (paremalt
teine), teise koha sai Mindaugas Lycius (paremal) ning kolmanda Aurimas Vengrys (vasakul).
Pildil koos võitluse peakohtunikuga.

Foto: valdur vacht

foto: valdur vacht

hases töötab praegusel hetkel
26 inimest. Keskkonnasõbralik taastuvatest ressurssidest
toodetav biodiisel on väävlivaba ja bioloogiliselt kergesti lagunev ning ei ohusta pinnast
ega põhjavett.
Paldiski.ee
Türisalu pangal on nüüdsest 1200 meetri pikkune
teepiire, mis peaks takistama enesetapjate katseid
pangalt alla kihutada
Piire kujutab endast 1200
meetri pikkust puitkattega
teraspiiret
Pangal on kolm kohta, kust
on võimalik alla sõita, kuid
piire katab neist kahte. Esime-

ne parkla on praegu veel kõige
suurem ja kõige kaunim ning
selle piirestamisega tegeleb
kohalik omavalitsus. Teised
kaks kohta, mis on tänasest
alates piirdega kaetud, olid nö
metsikud, kuna nende ees ei
olnud korralikud parklad.
Selle sajandi jooksul on Türisalu pangalt alla sõitnud või
kukkunud 20 inimest, kellest
üksteist on ka surma saanud.
kalev.ee
Keila vallavalitsus korraldab Keila vallapäeva
Keila valla päev toimub
Kloogarannas 30. augustil
algusega kell 15.00. Kohal on
lasteprogramm, esinevad rah-

Teisipäeval, 26. augustil
sõlmiti leping Keila Hariduse
Sihtasutuse ning AS Koger &
Partnerid vahel. Lepingu objektiks on Keila uue koolihoone
vundamendi ning kommunikatsioonide
väljaehitamine.
Lepingu kogusummaks on ca
12,5 miljonit krooni, vundament
ning kommunikatsioonid peavad valmima novembrikuuks.
Eelmise aasta detsembris
välja kuulutatud riigihange koolimaja ehitaja leidmiseks lõpetati eelmisel nädalal pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemise
tõttu. Ehituse kiirendamiseks
otsustas Keila Hariduse Sihtasutus peale eelmise hanke lõpetamist viia kooli vundamendi
ning kommunkatsioonide väljaehitamiseks läbi väljakuulutamiseta
läbirääkimistega
pakkumismenetluse vastavalt
Riigihangete seaduse § 28 lõike 2 punktile 3. Oma pakkumise esitas 4 ehitusfirmat, kellest
võitjaks kuulutati AS Koger &
Partnerid.
Paralleelselt kuulutatakse
ülejäänud koolimaja ehitamiseks välja avatud riigihange,
mille tulemused selguvad loodetavasti novembris. Seejärel
saab minna ehitusega sujuvalt
edasi.

Muuseum kutsub sünnipäevale
Foto: risto jalava

Killukesi teistest omavalitsustest
Paldiski Lõunasadamas
avati Baltimaade üks suuremaid biodiislitehaseid
Kuigi pidulik avamine
toimus augusti keskel, on
tehas praeguseks töös olnud
juba kolm kuud ning selle
ajaga on toodetud kokku ligi
7000 tonni loodussõbralikku
kütust. Biodiislitehase rajamisse investeeriti rohkem kui
390 miljonit krooni ning mais
tööd alustanud tehase kolme
kuu käive ulatub 213 miljoni
kroonini. Pea 99 protsenti
oma toodangust eksporditakse
Eestist välja. Valmistoodang
müüakse peamiselt Leetu,
Lääne-Euroopasse ja Skandinaaviasse. Paldiski biodiislite-
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vatantsuansambel, ansambel
Lindpriid, Koit Toome ning
peaesinejaks on Lehmakommionud. Õhtut jääb ilmestama ilutulestik. Nagu traditsiooniks on saanud pakutakse
kohalolijale tasuta suppi. Keila
vallapäev on kõigile tasuta.
Keilavald.ee
Augusti lõpus sõidab
Harjumaa teedel esimene
spetsiaalselt postiveoks
kohandatud ATV
ATV-de kasutuselevõtt on
üks osa ettevõtte infrastruktuuri ja logistika ümberkujundamisest. Sõiduk on spetsiaalselt kohandatud aastaringseks
postiveoks, lisatud on nii

pakiraamid, ilmastikukindlad postikotid, täiendavad
porikummid ja suverehvid,
mis sobivad sõitmiseks nii
asfalti kui kruusakattega
teedel. Samuti on komplektis
naastudega talverehvid. ATV
võimaldab postisaadetiste
mahutavuselt, läbitavuselt
ja kiiruselt teenindada ca 50
km pikkust kanderingi, mis
on ligemale 3 korda enam kui
jalgrattaga teostatav kandering. Eesti Posti teatel on
ettevõtte kasutuses üle 500
auto, mistõttu iga säästetud
kütuseliiter ja kilomeeter
tähendab ettevõttele rahalist
kokkuhoidu.
Kalev.ee

NÄDALALÕPU HINNAD

Harjumaa Muuseum tähistab laupäeval, 30. augustil oma
20. sünnipäeva. Sünnipäeval
on muuseum avatud kell 11-18
ning sissepääs on tasuta. Külalisi teenindab kohvik „Punase
Vähi Gurmee“.
Kavas:
kell 11 Jalutuskäik mõisapargis
kell 12 Lustlik vaimu ja jõu katsumise mäng „Parimast parim“
kell 13 Jalutuskäik mõisapargis
kell 14 Viktoriin „Harju kõige,
kõige“
kell 15 Näitemängu „Harju keskmine“ esmaesitus. Näitemäng
on pühendatud Harjumaa Muuseumi 20. sünnipäevale ning
Rudolf Põldmäe 100. sünni- ja
20. surmaaastapäevale. Autor
on Priit Põldma.
kell 16 Sünnipäevatordi söömine
Kõik külalised on lahkesti
oodatud!

RÕÕMU KAUBAMAJA

17.90

11.01- 13.01
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Keila Muusikakooli õppetasu
muutub uuest õppeaastast
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Alates käesoleva aasta 1.
septembrist tõuseb õppetasu
Keila muusikakoolis.
Uuest õppeaastast on riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuva muusikalise põhihariduse andmisel Keila
muusikakoolis õppetasu määraks lapse kohta 450 krooni
kuus senise 300 krooni asemel. Muusikakooli eelkoolis
on õppetasu 300 krooni kuus,
lisa-aastal tuleb maksta 2 nädalatunni korral 300 krooni
kuus ning 1 nädalatunni korral
150 krooni kuus.
Keila linnapea Tanel Mõistus: „Keila Muusikakool on
aastaid andnud lastele väga
heal tasemel muusikalist põhiharidust ning õpilased on igal
aastal saavutanud mitmetel
konkurssidel auhinnalisi kohti. Samas on muusikalise põhihariduse andmine seotud
suurte kulutustega iga õpilase

kohta ning seetõttu on loomulik ka lapsevanemate osalemine nende kulutuste katmisel.
Senise õppetasu suurus 300
krooni kuus on kehtinud juba
alates 2005. aastast.
Kui 2005. aastal oli Keila
Muusikakooli eelarve 3 238
000 krooni ja personalikulu 2
632 000 krooni, siis 2008. aastal on vastavad näitajad 4 690
000 krooni ja 4 035 000 krooni. Seega suurenes eelarve üldmaht viimase kolme aastaga
45 % ja personalikulude osa
53%.“
Muusikakooli
õpilaskoha
tegelik maksumus 2008. aastal
on 34 235 krooni. Võrdluseks
on õpilaskoha maksumus Keila Algkoolis 12 647 ja Keila
Gümnaasiumis 8297 krooni.
Tallinna Muusikakoolis on õpilaskoha maksumus 22 716
krooni ja õppetasu määr
2007/08 õppeaastal 450 krooni kuus.

Õppetasust vabastamise
otsustab direktor
Samas kehtestas Keila linnavolikogu oma augustikuus
istungil ka muusikakooli õppurite õppetasust vabastamise
korra. Uue korra alusel on kooli direktoril õppenõukogu ettepanekul õigus vabastada kuni
10% õppureist osaliselt või
täielikult õppetasust kas väga

keila linnavolikogus
Haapsalu mnt 30 detailplaneeringu
kehtestamine
Keila linnavolikogu otsustas oma 26. augustil
toimunud istungil kehtestada Haapsalu mnt 30 kinnistu detailplaneeringu.
Kõnealune maa-ala asub
Keila linna põhjaosa aedlinnakus Haapsalu mnt ja
Lõuna tn ristmiku vastas.
Kinnistu on katastritunnusega
29601:009:1280,
pindalaga 2061 m² ja sihtotstarbega elamumaa. Kinnistul asub elamu ja kaks
abihoonet.
Planeeringuga hõlmatakse Haapsalu mnt 30
kinnistut ja sellega piirnevat Haapsalu mnt lõiku.
Planeeringuga jagatakse
kinnistu kaheks elamukrundiks: üks olemasolevale majapidamisele (aadress Haapsalu mnt 30,
pindala 1008 m2, suurim
hoonete arv krundil 2, suurim ehitusalune pind 252
m², suurim kõrgus 9 m,
suurim korruselisus 2) ja
teine uue (aadress Haapsalu mnt 30a, pindala 1053
m², suurim hoonete arv
krundil 2, suurim ehitusalune pind 263 m² , suurim

kõrgus 9 m, suurim korruselisus 2) rajamiseks.
Planeeringus määratud
arhitektuursete
nõuete
alusel peavad hoonetel olema katused kaldega 38-50°
ning arvestada tuleb naabruses olevate hoonemahtude, kuju ja välisviimistlusmaterjalidega. Piirdeaedade
kujundustingimused (puit,
sepistatud metall, võrkaed
hekiga) on samuti kooskõlas Keila linna ehitusmääruses sätestatuga.
Detailplaneering
on
kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga ja Keila linna ehitusmääruse põhimõtetega.
Detailplaneeringu
on
kooskõlastanud tingimusteta Põhja-Eesti Päästekeskus, AS Keila Vesi ja Elion
Ettevõtted AS. OÜ Jaotusvõrk kooskõlastas planeeringu tingimusel, et tööjoonisteks konkretiseerida
tehnilised tingimused ja et
tööjoonised tuleb kooskõlastada täiendavalt.

heade õpitulemuste korral või
silmapaistvate saavutuste eest
konkurssidel või kontserttegevuses. Vastava taotluse saab
direktorile esitada erialaõpetaja või lapsevanem. Samuti on
direktoril õigus vabastada õpilane õppetasust juhul, kui too
on haiguse tõttu pikaajaliselt
puudunud.

Maa-amet müüb Keilas maad
Maa-amet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmisi Keila linnas asuvaid kinnisasju:
- Niine tn 10 asuva kinnistu (katastritunnus
29601:009:0048, pindala 960 m², sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel,
alghinnaga 768 000 krooni, tagatisraha 76
800 krooni;
- Kruusa tn 25 asuva kinnistu (katastritunnus 29601:002:0297, pindala 1082 m²,
sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 757 400 krooni, tagatisraha 75 700 krooni.
Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab
täiendavat informatsiooni (sh on võimalik
tutvuda ka asukohaga kaardil) Maa-ameti
kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 675 0152 ja 675 0126.

Krimiuudised
g4s

1911

19. augustil kell 20.00 - Keila
raudteejaamas magab platvormil alkoholijoobes meesterahvas. Info politseile.
19. augustil kell 00.50 - Jõe
tn. kaupluse aken visati sisse.
19. augustil kell 01.05 - Tähe
19 eramul visati üks aken sisse.
Koidu tn. 88 eramul kaks suurt
piirdeaia väravat eest ära tõstetud.
19. augustil kell 04.15 - Tähe

tn. prügikast kummuli keeratud, kaks tuletõrjehüdrandi
kaant ära lõhutud.
20. augustil kell 23.45 - Kaks
alkoholijoobes alaealist üle antud politseile.
21. augustil kell 22.17 - Põhja
10 tarvitatakse alkoholi. Korrale
kutsutud.
22. augustil kell 23.45 Keskväljakul linnavalitsuse ees
tarvitatakse alkoholi. Korrale
kutsutud ja laiali saadetud.
23. augustil kell 00.00 - Keila
Haigla juures noored lärmavad.
Laiali saadetud.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Торжественное
начало
учебного
года
Торжественное начало учебного года
По традиции новый
учебный год начинается праздником на Певческом поле, в котором
принимают участие все
городские школы. Начало праздника в 11.00.
Кейлаская Общая
гимназия
Первоклассники собираются в школу к
09.30. В 09.45 начинается школьный праздничный акт для самых
маленьких и самых
взрослых
учеников
(участвуют 1-й и 12-й
классы). В 10.00 –
классные часы для учащихся 2-11 кл. В 10.40
– построение перед
школой. Учащиеся Кейлаской Общей гимназии присоединяются к
шествию в 10.45. (стр.
5)
Начинается строительство
нового
школьного здания
Во вторник, 26 августа, между целевым
учреждением «Кейла
Харидус» и строительной фирмой «Koger &
Partnerid» был заключен договор, который
включает в себя закладку фундамента и строительство коммуникационных
систем.
Стоимость вышеперечисленных работ составит
приблизительно
12,5 млн крон, работы
планируется завершить
к ноябрю 2008 года. На
строительство самого
школьного здания будет объявлен дополнительный конкурс, результаты
которого
будут подведены к ноябрю. (стр. 3)
День
рождение
музея
Музей
Харьюского
уезда приглашает на
свой день рождения,
который состоится 30
августа. В этот день музей открыт с 11.00 до
18.00, и вход для посетителей
бесплатный.
Для посетителей открыто кафе. В программе праздничного дня
прогулки по парку, различные игры, викторина, премьера спектакля.
(стр. 3)

С сентября изменится плата за музыкальную школу
Начиная с 1 сентября
этого года, изменится
плата за музыкальную
школу: стоимость обучения составит 450
крон в месяц (было
300). Учащиеся подготовительного отделения будут платить в месяц 300 крон, в случае
дополнительного года
обучения занятия два
раза в неделю также будут стоить 300 крон в
месяц, а один раз в неделю – 150 крон. (стр.
4)
Уборку строительного мусора организует владелец мусора
При планировании
строительных работ необходимо продумать,
каким образом будут
утилизированы
различные строительные
отходы. В городе возникла ситуация, когда
к контейнеру для бумаги приносят и складывают
всевозможные
строительные отходы.
Были зафиксированы
случаи, когда некоторые горожане под покровом ночи искали по
всему городу подходящее место, где можно
оставить строительный
мусор, не задумываясь
об ответственности. В
ходе соответствующего
мониторинга некоторые нарушители были
задержаны. До сих пор
город ограничивался
требованиями просто
ликвидировать
незаконно
оставленные
строительные отходы.
Но в силу остроты сложившейся
ситуации
было принято решение
привлекать нарушителей к более серьезной
ответственности. (стр.
2)
Кейла
Социальный центр
Молодому 16-летнему человеку с ограниченными умственными
возможностями требуется опекун, который
будет находиться рядом.
График работы и
оплата по договоренности. Обращаться по тел.
6 79 15 70 или по адресу: Кейла, Кесквяльяк
17, Кейла Социальный
центр sots@keila.ee .

Päevakorral

Reede, 29.08.2008 • Nr 31 (43)

UUDIS

Head uut kooliaastat!
Hea koolirahvas!

Tervitan Teid uue kooliaasta
puhul!

tanel mõistus,
keila linnapea

On tunne, nagu algaks veel
kord uus aasta, nagu olekski
meil kalendris märgitud kaks
aastavahetust: talvine ja sügisene. Kooliaasta algus on siiski
vaid uue õppimise aasta algus.
See on vaheetapp, mis markeerib õpinguaastaid ja ei anna

tegelikku ülevaadet Teie õppimistest. Isegi hinded, mida Te
koolis saate, on vaid signaal,
kuidas Teil läheb. Selle abil
saate aimu, mis tasemel olete
oma kaaslastega võrreldes.
Ärge te oma hindeid siiski
üle tähtsustage - kui Te kooli
lõpetate, antakse Teile „hindeid“ hoopis muul moel. Ärge
kartke õppimist, sest õppida
tuleb kogu elu. Kui inimene

enam ei õpi – siis inimene
enam ei ela. Soovitan Teil õppida iseseisvalt õppima. Kool
peab Teid selles aitama. Meie
saame aidata Teid selleks tingimuste loomisel, õppida me
Teie eest ei saa.
Õpetajatele soovin ma jõudu igapäevatööks. Ma loodan,
et olete suvel kogunud uut
energiat, mida jagada oma õpilastele. Lapsevanemetele soo-

Kas koolid on õppeaastaks valmis
Keila gümnaasium
Keila gümnaasiumis alustab
sel aastal tööd 2 uut klassiõpetajat, I ja II klassis. Õpetajate
koormuse normaliseerimiseks
on tööle võetud 3 uut aineõpetajat – kaks eesti keele, kellest
üks töötab osakoormusega,
ning üks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Gümnaasium
otsib oma kollektiivi veel inglise keele õpetajat gümnaasiumi astmesse. Kui kedagi ei
õnnestu leida, on Keila gümnaasiumi direktori kohusetäitja Marika Ivandi sõnul varuks
õpetaja olemas. Kuna esmaspäeval loobus oma kohast uus
sotsiaalpedagoog,
püütakse
kiiresti kedagi asemele leida.
Ühe kandidaadiga on ka juba
ühendust võetud, kuid vastanud ta veel ei ole.
Teenindavast
personalist

Keila gümnaasiumi fuajee

vajab gümnaasium veel puhastusteenindajaid.
Koolist lahkus 2 õpetajat
- inglise keele ning inglise ja
vene keele õpetaja.
Keila gümnaasiumi hoones
suuremaid ja kapitaalsemaid
töid sel suvel ette ei võetud,
kuna lootus on, et selles hoones kool enam järgmisel õppeaastal ei tegutse. Küll aga
värskendati ning muudeti
rõõmsamaks kooli fuajee. Lisaks remonditi klassid, kus
asuvad õppima lapsed, kes
sel aastal kooliteed alles alustavad. Esimeste klasside õpilased saavad ka uue mööbli.
Fuajeesse on paigaldatud ka
vastuvõtulaud, kus hakkab
koolipäeva jooksul tööd tegema vastuvõtusekretär, õhtusel
ajal aga valvur. Vastuvõtja ülesandeks on nii korra pidamine,

foto: doris matteus

KADI.KROON@KEILA.EE

Suve jooksul teostati plaanilisi renoveerimistöid kõikides
Keila lasteaedades. Oli suuremahulisi ettevõtmisi, kuid loomulikult ka ohtralt pisemaid
parandustöid. Ehitustega alustati juunikuust, kohe kui lasteaiad suvepuhkusele läksid.
Erilise tähelepanu all oli
sel aastal Vikerkaare lasteaed.
Kuigi väliselt näeb hoone välja
ikka samasugune, on sisemuses toimunud mitmed muutused. OÜ Varahoolduse juht Algis Viin peab suve suurimaks
tööks just Vikerkaare lasteaia

terve c-korpuse (Piiri tn poolne tiib) siseruumide renoveerimist. Algis Viin: „Renoveeriti
trepikojad, koridor, ja rühmaruumid, laiendati mõlema trepikoja tamburid, ehitati ümber
rühmades asuvad kööginurkad,
sh. vahetati püstikud koos valamute ja valamute kappidega
jne. Väga oluliseks tööks oli ka
kogu c-korpuse elektrisüsteemi renoveerimine. “ Pisemaid
uuendusi/muudatusi teostati
ka teistes lasteaedades.
Loomulikult on töid rohkem vaja teha, kuid kõigi selleks suveks kavandatud töödega jõuti Algis Viin`a sõnul ka
õigeagselt valmis.

vin ma kannatlikku meelt ja
tahet oma lastele teadmisi jagada. Teie saate anda oma lastele palju rohkem, kui Te seda
ise ette kujutate. Panustades
oma lastesse, panustate ka iseenda tulevikku.
Head uut aastat!

Esimene koolipäev
Keila koolides

Rongkäik lauluväljakule algab
kell 10.35 Keila Gümnaasiumi
juurest.
10.50 ühinevad rongkäiguga
Keila Algkooli, SOS Herman
Gmeineri, Erakool Läte ja Keila Ühisgümnaasiumi õpilased.

külastajate vastuvõtmine kui
ka nende suunamine ning info
andmine.
Keila Gümnaasiumi hoone
seisukord ei vasta õppeasutusele esitatavatele nõuetele.
Haldusjuhi kohusetäitja Veljo
Tammsalu sõnul ei ole nende
täitmine ka ilma tõsiste rahaliste kulutusteta võimalik ega
praeguses olukorras ka otstarbekas.
Keila algkool
Keila algkoolist on lahkunud kaks õpetajat, üks õpetaja
tuli tööle. Uueks õppeaastaks
on olemas kõik õpetajad ja ka
teenindav personal. Algkool
ootab juba lapsi kooli.
Majas remonditi samuti
klasse. Mitmed asjad on veel
ka tegemata. Algkooli hoone
probleemiks on muuhulgas

foto: doris matteus

maja ajalugu – tegemist on
muinsuskaitse objektiga ning
seega on teatud nõuete (näiteks pesemisvõimalus korraga
20 õpilasele) täitmine väga
keeruline.
Keila ühisgümnaasium
KÜG on õppeaastaks valmis. Remondid on tehtud, 1.
klassis alustab õpinguid 14
õpilast, 10. kl 19 õpilast. Valmistutakse üleminekuks eestikeelsele õppele.
Keila muusikakool
Keila muusikakoolis sel
suvel suuremaid ehitustöid
ei toimunud. Muusikakooli
direktori väitel loodetakse lähemate aastate jooksul kolide
uude hoonesse ning hoitakse
ressursse selle tarbeks.

Keila gümnaasium
9:45 aabitsapidu 1. klasside
õpilastele kooli aulas
10:00 klassijuhataja tund
10:30 kogunevad kõik õpilased ja õpetajad koolimaja ette
ja rivistuvad rongkäiguks
10:35 hakkab rongkäik liikuma Keila Lauluväljaku poole
Keila algkool
10.30 I kl kogunemine oma
klassiruumi:
IA - ruum 214 (II k)
IB - ruum 221 (II k)
IC - ruum 316 (III k)
10.45 II - VI kl kogunemine
algkooli kõrvale platsile
10.50 ühinemine rongkäiguga
Pärast aktust on I kl õpilastel
klassijuhatajatund, teised
õpilased lähevad koju.
Keila SOS Hermann
Gmeineri kool
10.45 kogunevad 1. klassi
õpilased Keila algkooli kõrvale
platsile
10.50 rongkäik lauluväljakule.
Teiste klasside õpilastel osalemine vabatahtlik.
Keila ühisgümnaasium
09.30 I klassi kogunemine
09.45 I ja XII klasside aktus
(kab 103)
10.00 II-XI klasside klassijuhataja tund
10.40 kogunemine rongkäiguks kooli ees
10.50 ühinemine rongkäiguga

Kas Keila lasteaiad on valmis?
kadi kroon

Lühidalt

Keila koolide ühine pidulik
kooliaasta avaaktus toimub
1.septembril kell 11.00
Keila Lauluväljakul.

Esimese klassi laste ruum ootab uut
mööblit

Keila muusikakool
Keila muusikakooli avaaktus
toimub kell 17.00 muusikakooli saalis.
Ettevalmistusklasside kogunemine toimub kolmapäeval
3.septembril kell 17.00 muusikakooli saalis.

Uus värvikirev koridor Vikerkaare
lasteaias

foto: kadi kroon
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Toimusid
olulised
avalikud arutelud
Sel nädalal toimus kahe linna seisukohalt olulise detailplaneeringu avalik arutelu.
Esmaspäeva õhtul küttis
endiselt kirgi nn torutehase
teema ehk Jõe tn 57b kinnistu
detailplaneering.
Kolmapäeva pärastlõunal arutleti Keila
raudteejaama ümbruse arengute teemal.
Mõlema planeeringu kohta
olid lähinaabrid esitanud mitmeid tähelepanekuid ning ettepanekuid. Tuleb siiski tõdeda,
et linnarahva huvi raudteejaama ümbruse tuleviku vastu jäi
kesiseks. - arutelul viibisid vaid
lähikinnistute omanikud.
Kui raudteejaama ümbruse planeeringu arutelul tekkis
konkreetsete kinnistutega seotud probleemide kõrval laiema
aruteluteemana esile kompromissi leidmine jalakäijate ning
autode vahel, siis kavandatava
torutehase naabrid on rohkem
ärevil. Endiselt on piirkonna
elanikud mures kavandatavast
tehasest lähtuda võiva lõhna,
tolmu ning müra pärast, samuti
leiavad nad, et tootmishoone ei
sobi oma olemuselt olemasolevasse keskkonda.
Mureküsimused
avalikult
läbi arutatud, kaalub linnavalitsus nüüd koosoleku tulemusi
ning kavandab edasisi samme,
et jõuda mõlemas küsimuses
võimalikult paremini kõiki osapooli rahuldavate lahendusteni.

Tasuta tervisepäev
Keila haiglas
5.septembril leiab Keila
haiglas aset Harjumaa tervisepäev „Tea oma terviseriske“. Tervisepäeval toimuvad
erinevad loengud, räägitakse
luuhõrenemisest, südamehaigustest, suitsetamise kahjulikkusest ja jagatakse infot geenivaramust. Lisaks loengutele
on kõigil külastajatel võimalik
osaleda ka terviseuuringutes,
kus saab määrata veresuhkru
taset, luutihedust, koleserooli
taset, mõõdetakse vererõhku,
vingugaasi sisaldust väljahingatavas õhus ja kontrollitakse
kopsufunktsiooni. Kõik loengud
ja terviseuuringud on tasuta.
Terviseloengud toimuvad Keila
haigla saalis kella 12.00 – 16.00,
terviseuuringud Keila haigla
fuajees kella 11.00 – 16.00. Kõik
on oodatud.
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kultuur

Süübime subkultuuridesse – indie ja alternatiiv

Kultuur on inimühiskonda iseloomustav tegevus,
inimtegevus, inimese loodu, mis eraldub kogu ülejäänud
loodusest.
Aare lepiksaar
Keila Noortekeskus

Subkultuur on väiksem kultuur suures kultuuris
Erilaadse käitumise ja tõekspidamistega inimeste gruppi, mis eksisteerib suuremas
kultuuris (ehk dominantkultuuris), nimetatakse subkultuuriks. Näiteks: klubikultuur,
ärikultuur, saunakultuur jt.
Ehk siis - subkultuur on väiksem kultuur suures kultuuris!
8.augustil alustas Keila Avatud
Noortekeskuses subkultuure ja
stiile tutvustavate õhtute sari
„Süübime subkultuuridesse!“.
Sarja esimene õhtu teemaks oli
indie ning alternatiiv. Edaspidi
plaanis rääkida veel sellistest
subkultuuridest nagu rap ja
hiphop, punk ja emo, dance ja
house, hippie ja folk.
Indie
Indie tuleb sõnast independent
ja tähistab sõltumatust, iseseisvust. See tähendab, et mis
iganes kunsti viljeleval indiviidil, kollektiivil või grupil on
valikuvabadus teha just seda,
mida ise tahab, oma loomingus, müügis ja kõiges muus
antud kunstitööstusega seonduvas. Eriti levinud on sõna
just muusika valdkonnas.
Indiest kui väljendist uue
trendi kohta peaasjalikult just
muusika-, moe- ja filmitööstuses saab rääkima hakata alates
20.sajandi kahest viimasest
kümnendist. Indie juured ulatuvad tugevalt
ameerika ja briti 80-ndate
rokki. Hipiajastu jäänukitest,
pungi segust ning viimase alaliikidest välja kooruma hakanud alternatiivmuusika (ehk

teistsuguse, massist erineva)
alged hakkasid ajapikku triivima jälle tagasi maskuliinsematele ja ettearvatavamatele
radadele ning indie tekkimine
oli justkui protestilaine selle
kõige vastu. Protest kõige tavalise ja igapäevase vastu, mida
tihti peeti ja peetakse justkui
ainuvõimalikuks ja –õigeks.
Indie kultuuri inimeste jaoks
on see justkui maailma vaadata silmaklappidega. Tuleb osata vaadata ja mõelda ka kastist
välja – see oleks justkui moto.
Kõik on võimalik, kui vaid tahet on. Kõik ei pea olema alati
loogiline ja iseeneslik.
Kõik see iseseisvus hakkas väljenduma ja levima mitte ainult
muusikas, vaid ka moes ja filminduses ning hetk hiljem ka
kujutavas kunstis.
Indie kultuuri üks väga tähtis
väljend on DIY (Do It Yourself), mis rõhub just isikupärale ja justkui piiride puudumisele – kõike saab, kui väga
tahta. Tuleb ise teha! Nii võtavadki indie kultuuri muusikud
instrumentideks omapäraseid
pille või esemeid, mida muidu
antud vallas ei kasutata, ning
võluvad välja helid ka neist,
näidates taaskord justkui pii-

ritakse
kunstnikke,
muusikuid, näitlejaid
või kirjanikke, kes loominguliselt kasvõi natuke julgevad erineda
mainstreamist, ei ole
rajatud nn. müüvatele aspektidele ning ei
kuulu suurema produtseerimisfirma alla. Nii
nimetatakse indiemuusikuteks praegu juba
kõiki alates garaažirokki viljelevatest energikutest kuni psühhedeelilise folgi tegijateni
välja.
Alternatiiv
Alternatiiv tuleb ladina
keelsest sõnast alter,
mis tähendab situatsiooni, kus tuleb valida
üks kahest teineteist
välistavast
võimalusest. Alternatiivne, see
tähendab teine, teistsugune, tavapärasest erinev, valikuspektrit avardav võimalus.
Alternatiivse kultuuri juured
ulatuvad 1950. aastate noorukite arengusse ja uutesse
vaadetesse Lääne-Euroopas ja
Põhja-Ameerikas ning oli väga
palju seotud teddy boy – kultuuri tekkimise ning ameerika

Aare lepiksaar:

“Igaühel on valikuvabadus
teha seda, mida ta ise
tahab.”
ritut vabadust ja ilu lihtsates
asjades. Samuti tehakse ja
turustatakse oma muusikat
ise - oma vahendeid kasutades ning reklaamides. Täpselt
needsamad võtted on kasutusel ka indie kultuuris kujutava
kunsti vallas, filminduses ning
teatris. INDIE rõhub massist
erinemisele, kuid nagu ikka
jõudsalt õitsele puhkenud subkultuuridega juhtuda võib, on
ka indiest kujunenud pigem
väljend, millega kategorisee-

filmide The wild one ja Rebel
Without a Cause laiadesse
massidesse jõudmisega. Eelnimetatute taust oli üldjoontes
üks – elu läbi noorukite silmade, kes hakkasid mässama oma
vanemate, üleüldise autoriteedi ning kindlaksmääratud sotsiaalsete väärtuste vastu. Tihti
oli sellise mässu põhjustajaks
isiklikud probleemid, ent lihtsam oli end väljendada suure
grupi osana. Tänapäevane arusaam alternatiivsest kultuurist

sai alguse umbes 90ndatel, kui
noorte kultuur sai nö. ühise
keele, väärtused ja sihi underground kultuuriga. Sellest
ajastust alates suhtus meedia
kogu sellesse sündivasse subkultuuri eelarvamusega, et antud kultuuri edasikandjad on
vaid madalalaubalised mehed
lääneriikidest, kes muud oma
vabal ajal teha ei oska kui karjuda, kakelda ja mässata.
Kõik alternatiivsed alakultuurid on oma arengus läbi teinud
sarnaseid protsesse: alguse
saavad tavaliselt töölisklassist
või väiksemas regioonis elavatest inimestest, kes tunnevad
millestki puudust. Algab mäss,
mille pidepunktid on tavaliselt
väga lihtsad ja äratuntavad ka
teistele – tagajärjeks meeletul
kiirusel levik. Viimase käigus
hakkavad tekkima vastavale
kultuurile eriomased jooned
– moes, kunstis, muusikas.
Need faktorid, mis teevad subkultuuri tekkimise vajalikuks,
sepistavad ka elemendid, mis
teevad ta unikaalseks ja annavad talle nime. Näiteid: hippie

kultuuri (1960ndad) mäletatakse nende vaba armastuse konseptsiooni järgi, mille
taustaks on just kahe eelneva
kümnendi sotsiaalne frigiidsus
ja tänapäevasele inimesele kohati ebainimlik tunduv konservatiivsus kahe inimese vahelistes armastussuhetes. Hip hop
kultuur andis vaestele Aafrika
päritolu inimestele võimaluse
end muusikaliselt väljendada,
mis neil varem puudus. Vinüülimängija omandas instrumendi staatuse ning avalikud
kohad said kunstilõuendiks
– ja see stiil sai nimeks wild
style!
Seejärel annab teadmatult oma
osa meedia, kajastades antud

kultuuri negatiivses võtmes
– käitumine on seadusevastane ja mittesobiv, välimus
mittesobilik,väärtused naeruväärsed ja ebaolulised. Tihti
on see just noorukitele justkui
reklaamiks ning kultuur saab
pisitasa omale liikmeid juurde
– on ju teismelistele väga omane mässumeelsus.
Viimasena järgneb täiuslikuks
saamisel nö. viimistlusfaas,
mille lõpuks on üksikasjalikult
välja kujunenud täpne ideoloogia, detailne riietumisstiil,
oma muusikastiil jne ning ka
ärilised organisatsioonid on
aru saanud, et selle pealt on
võimalus teha raha.

“Süübime subkultuuridesse!“ on Keila Avatud Noortekeskuse
tasuta õhtute sari, mille eesmärk on tutvustada erinevaid
subkultuure ning nende taustu.
JÄRGNEVAD ÜRITUSED:
septembris RAP ja HIPHOP
oktoobris PUNK ja EMO
novembris DANCE ja HOUSE
detsembris HIPPIE ja FOLK

Tere tulemast Keila Tervisekeskusesse!
KEILA TERVISEKESKUS

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
„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
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
e-post: muuseum@hmk.ee

sport
EESTI MV PESAPALLIS
3.september kell 18.00
Mängivad TNT/Hummer –
Keila Pitbulls
Keila staadionil

RÕÕMURULL 2008
13.september kell 11.00
Rulluisu ja suusarollerite
võistlus
Keila keskväljak

muu
HARJUMAA MUUSEUMI
SÜNNIPÄEV
30.august kell 11.00 – 17.00
Teenindab kohvik „Punase
Vähi Gurmee“.
Harjumaa Muuseum,
Linnuse 9,
Tel: 6781668
e-post: muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee
KOOLIAASTA AVAAKTUS
1.septembril kell 11.00 Keila
lauluväljakul
Rongkäik alustab Keila gümnaasiumi juurest kell 10.35.
Kell 10.50 ühinevad rongkäiguga Keila Algkooli, SOS
Herman Gmeineri, Erakool
Läte ja Keila Ühisgümnaasiumi õpilased.
KEILA AMS SÜGISLAAT
6.septembril
Keila Tuula teel, kiriku kõrval

Palju õnne!
Sündinud

LOENG „IMIKU TOIT ESIMESEL ELUAASTAL. LISATOIDUGA ALUSTAMINE”
5. september kell 10.00
Räägib ja küsimustele vastab
imetamise nõustaja Jana
Kima. Tasu 25 kr perele,
eelnevalt registreeruda ei
ole vaja.
Hiirekese Mängutoas, Haapsalu mnt. 31.
Lisainfo www.hiirekese.ee

kogudus

11.08.2008
14.08.2008
21.08.2008
23.08.2008

Adventkoguduse jumalateenistus
30.august kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

Elle Amorile kalli

EMA
kaotuse puhul.

VIVA

alustab uut hooaega!
Ootame ringitundidesse tantsuhuvilisi lapsi

ALGAJAD ( esimene aasta)

TFQUFNCSJMLFMM
,FJMB5FSWJTFLFTLVTFLMVCJTBBMJT

EDASIJÕUDNUD tantsijad

TFQUFNCSJMLFMM
,FJMB5FSWJTFLFTLVTFLMVCJTBBMJT

Info: 56 698 890 Kohtumiseni!
5SFFOFSJE,SJTUJJOBKB4JMWFS-BJW
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
aadressil leht@keila.ee või telefonil
6588 569.
Kirjad on oodatud samuti aadressil
leht@keila.ee,telefonil 6588 569 või
toimetuses Keila linnavalitsuse esimesel korrusel.

Mälestame sind,

Railo
Kitsemets
ja avaldame südamlikku kaastunnet teile, Liivi, Ivo, Timo ja
Reijo, poja ja venna kaotuse
puhul.

Keila Algkool

puhkepaigaks kodumuld
Siiras kaastunne Virvele
lähedastega ema

Hilda – Maria
Vuuks`i
surma puhul
Töökaaslased

Laura ja Aira peredega

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.
Kui sa oled puhas,
aus,korralik ja armastad süüa
teha, siis väike koduseid sööke
pakkuv kohvik Keilas vajab
KOKKA. Väljaõpe kohapeal.
Info tel. 5115661

VÕISTLUSTANTSUKLUBI

CARMEN EHRBACH
KELLY EHILOO
KETLIN MÄNDLA
MARTIINE RAELANDRA PILLE
Lõppenud on elurännak

Südamlik kaastunne

16. pühapäev pärast nelipüha
31.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
30.august kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
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Keila-Joale eramajja vajatakse koristajat 1 x nädalas ja/
või lapsehoidjat, kes abistaks
kodustel töödel. Kiire! Kontakt
tel. 5100293 või Kati@online.
ee
Tammermaa elamurajooni
(Keila Rõõmu kaubamajast
umbes 1 km. Haapsalu poole)
vajatakse 2-4 korda kuus
koristajat. Töötasu kokkuleppel. Telefon 5098194, e-post:
kairit99@hotmail.com.
Keila SOS Noortekodu
võtab tööle kokk-perenaise,
kelle peamiseks ülesandeks
on lõunasöögi valmistamine.
Töö on osalise koormusega,
sobib ka energilisele pensionärile. Asume aadressil Vaikne
46, Keila, info tel. 6780012,
5295182.
Novembris Keila Selveris
avatav ilusalong ootab oma
kollektiiviga liituma juuksurit,

kosmeetikut, küünetehnikut/
maniküürijat ning administraatorit. CV koos palgasooviga saata kalle@maic.ee Tel.
5093900.
Gümnaasiumis õppiv tütarlaps soovib võtta saksa keele
tunde. Tingimused vastavalt
kokkulepele, kontakttelefon:
5216527
16-aastane vaimupuudega
noormees vajab tugiisikut/
hooldajat. Soovituslik vene
keele oskus. Töögraafik ja palk
kokkuleppeline. Keila Sotsiaalkeskus, Keskväljak 17, Keila linn;
tel: 6791570 sots@keila.ee.

kinnisvara
Noor pere soovib üürida
1-3 –toalist korterit Keila linnas.
Tel: 56 320 090
Müüa heas korras maaalune garaaž Keilas Vasara
tänaval. Hind 45000.- Info
telefonil 53009927

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.
AS-s KeVa, Ülejõe tee 2,
Keila, müügil pakitud turbabrikett 1700.- kr. alus (1 tonn)
ja puitbrikett 2500.- kr. alus
(1 tonn). Hinnale lisandub
kohaletoomistasu. Tellimine tel
6791 473.
Müüa Mercedes-Benz 1994,
punane, el.klaasid ja peeglid, konditsioneer, kesklukk,
hooldusraamat, väga heas
korras, näha saab Keilas Põllu
3 parklas, tel 58 00 55 99

teenus
Raamatupidamisteenused
väikefirmadele ja FIE-dele
Keilas. Tel: 50 488 22
Reisijate- ja kaubaveoteenus 8-kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport. Hind
kokkuleppel. Tel: 52 48 616
Kalmude korrastamine ja
haljastamine. Viljapuude lõikus
ja lõikamise õpetus. Aedade
kujundamine ja haljastuse
rajamine. Konsultatsioon tel
5049835.
Osutan raamatupidamisteenust Keilas, sobib töö ka
firmas kohapeal, tel 51982391

muu
Keila Lasteaed Miki kutsub alates 1. oktoobrist 1-3
aastaseid lapsi osaajarühma
mängima, laulma, tantsima,
võimlema ja kunstiga tegelema. Tegelused teisipäeviti
kella 11.30-13.00, kuumaks
174 krooni. Registreerimine
toimub septembrikuu jooksul.
Avalduse blanketi leiate lasteaia kodulehelt. Info telefonil
6782692 .
Keilas Linnamäe tänavalt
leitud noor väga sõbralik isane
siiami kass. Helistada telefonil
53292957.

PENSIONÄRIDELE
08. septembril toimub Nõvale pohlale minek. Registreerimine ja sõidu tasu 50.- EEK
tasuda 02. septembril kell
12.00-13.00 Keila Kultuurikeskuses. Väljasõit kell 8.00 kiriku
platsilt. PÜ juhatus
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ALUSTA KOOLIAASTAT UJULAS!
PÜHAPÄEVAL, 31.augustil
LAPSELE UJUMINE 10 KROONI!
KEILA TERVISEKESKUS

Iga täispileti ostnu saab 31. augustil kuni 12 aastasele lapsele osta pileti vaid 10 krooni eest.
NOORTELE UJUMINE 25 KROONI!
Noored vanuses 13-18 aastat saavad 31. augustil osta pileti vaid 25 krooni eest.

Tervisekeskuse kohvikus 31. augustil KOOLILASTELE kook ja limonaad 15 krooni eest!

