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Lugeja kiri

Nädal Lõppes, teine algas

Kõike ja kohe Huligaanid tänavatel
Lapsed läksid kooli. Kõik loodavad, et lõpetades
saavad neist edukad inimesed. Tihti edukad selles
tähenduses, mida naaber või seltskonnaajakirjandus
arvab. On vaja kõike ja kohe.
Aasta alguses põhjustas aktiivset mõttevahetust
Põhja-Keila veeprojekt ning sellele järgnenud teeremont, millega tänasekski veel päriselt ühele poole
jõutud ei ole. Linnakodanikud on nördinud - ma ju
maksan makse, miks teed pole korras, miks kõik nii
kaua aega võtab.
Viimastel kuudel on emotsioone tekitanud nn torutehase projekt. Ümberkaudsed elanikud tahavad oma
elukeskkonna säilimist, arendaja soovib oma maad
kasutada. Mõlemal on õigus. Ühele meelele jõudmine
võtab aega. Kuid otsust on vaja kohe ja kiiresti.
Vahel tundub, et on lihtsam käega lüüa ning mitte
midagi teha, sest kõike ja kohe ei ole võimalik ja rohkem aega ei anta.
Algab uue kooli ehitus. Tööd häirivad kardetavasti
linna igapäevaelu. Minu kui peaegu naabri elu häirivad kindlasti. Püüdkem siiski olla mõistvad – nagu
ilma kaevamata ei saa torusid maasse, ei saa ka ilma
ehitamata kooli püsti. On ju seda vaja kõigile Keila
lastele. Püüame omalt poolt jõudumööda toimuma
hakkavast ka lehelugejaid teavitada.
doris matteus
doris@keila.ee

Lugeja kiri
Ööl vastu 20. augustit
vaatasid inimesed öölaulupidu. Kahjuks aga osa lapsevanematest ei tea, mida nende
(alaealised) lapsed mööda
Keilat hulkudes teevad. Vaatamata sellele, et politsei on
korduvalt nende laste vanematega rääkinud, on tulemus
null. Mis inimesed küll sellistest lastest edaspidi kasvavad?
Lastevanemad, eriti Teaduse tänava laste kamba vanemad - viimane aeg on veel

mõelda, kui juba varsti hilja
ei ole. Nimelt korduvatele
hoiatustele politsei poolt ei
ole reageeritud, mida näitas
suur lõhkumislaine 19. vastu
20. – purustati, lõhuti aknaid, autoklaase, lükati prügikaste keset tänavat kummuli jne. Lapsevanemad,
tulge ükskord mõistusele ja
hakake kasvatama lapsi väärilisteks Eesti Vabariigi kodanikeks.
Keila linna elanik

kommentaar

madis melzar,
keila konstaabliosakonna juht

Tõepoolest lõhuti tol ööl
Keilas aknaklaase, prügikaste, tuletõrjehüdrante.
Eha tänaval löödi katki üks
autoaken.
Enamus 20. augustil Keilas
toime pandud lõhkumistest
on tänaseks avastatud ja
tegijaid ootab kas rahatrahv
või arest.
Ka varem Keilas oma

Muuseum tähistas sünnipäeva

Keila nädalaleht

mis ümberringi toimub. Kui
kuulete lärmi ega julge ise
välja minna, siis tuleks helistada politseisse või turvafirma telefonil. Ehe näide
on Jõe tänava aknaklaasi
lõhkumine. Vastasmajas
pidutsenud inimesed küll
kuulsid klaasiklirinat, kuid
ei tuntud lähemat huvi, mis
toimub.

kasulik teada

Nädal piltides

Ensto Enseki tehast külastasid lisaks pildil
olevale kaslasele ka tuhkur ja nahkhiir

tegusid teinud lõhkujatest
on mitmeid kätte saadud.
Näiteks tabati apteegi
aknaklaasi lõhkujad, samuti Keskväljak 10 akende
lõhkuja. Apteegi lõhkujale
määrati ka karistuseks 10
päeva aresti.
Rõhutaksin siiski ka seda, et
inimesed võiksid aknast välja vaadata ja tähele panna,

Kuidas leida lapsele
sobiv huviring?

Foto: riho agar

Foto: doris matteus

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

Foto: valdur vacht

Alustati uue kooli ehitusega
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Keilas on lastele ja noortele
palju võimalusi erinevate huviringide ja sporditrennide näol.
Huviringe toimub koolides,
kultuurikeskuses, noortekeskuses ning lisaks tegutseb Keilas hulk erinevaid spordiklubisid.
Infot koolides toimuvate
huviringide kohta saab kõige
paremini koolide kodulehekülgedelt Internetis või lapse
klassijuhatajalt. Gümnaasiumis teab vaba aja sisustamisest
kõige paremini rääkida huvijuht Kai Kulbok.
Kultuurikeskuses alustavad
huviringid peagi uut hooaega.
Ringide algusaegadega on võimalik tutvuda käesoleva lehe
kuuendal küljel.
Huviringe tegutseb ka noortekeskuse juures.
Lisaks neile tegutseb Keilas
hulk spordiklubisid, mis on
üles loetletud ka Keila linna
kodulehel. Mängida saab jalgpalli, korvpalli, pesapalli, võrkpalli, töötavad suusa-, laskur-,
male-, saalihoki-, ja mudellennuklubi, lisaks tegutsevad Keilas tantsu- ja võimlemisklubid.

Kuna uus õppeaasta alles
algas, pole paljudes klubides
veel konkreetsed avatavate
rühmade arvud, suurused ning
vanusegrupid selgunud. Seega
tuleks juhendaja, treeneriga
rääkida ning uurida treeningute ja ringide kohta täpsemalt.
Nõu treeningute kohta oskab alati anda ka Keila linna
spordinõunik Jaanus Väljamäe.
Keila linn maksab lastele ja
noortele ka sporditegevuse
toetust, seda pearaha põhimõttel. Toetust saavad kõik
Keila noored, sõltumata sellest, kus nad treenivad. Pearaha suurus oleneb treeningkoormusest
ning
laste
vanusest. Taotluse peab Keila
linnavalitsusele esitama spordiklubi, mille treeningutel laps
või noor osaleb. Lisaks peab
lapsevanem tegema teadliku
valiku ning kinnitama oma
lapse osalemist spordiklubi tegevuses.
Nii Keilas tegutsevate spordiklubide kui toetuste andmise korra kohta leiab lisainfot
Keila linna veebilehelt www.
keila.ee.

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

3

Uudised

Reede, 05.09.2008 • Nr 32 (44)

uudis

Lühidalt

Algas uus kooliaasta!

Fragile Osakas

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila koolide esimestes
klassides alustas 2008. aasta
1. septembril kooliteed kokku
132 õpilast, mis on 12 õpilase
võrra enam kui eelmisel sügisel. Traditsiooniliselt lauluväljakul peetud ühisest avaaktusest võtsid osa nii Keila
Hariduse Sihtasutuse Keila
Gümnaasiumi ja Keila Algkooli, Keila Ühisgümnaasiumi kui
SOS H. Gmeineri kooli ning
Erakooli Läte kokku ligi 1300
õpilast.
Esmaspäeval avas Keilas
Rukkilille lasteaia hoones uksed ka päris uus kool – Erakool
Läte. Tegemist on kooliga, mille õppetöö aluseks on waldorfpedagoogika. Õppima asus
koolis sel sügisel 12 last, kõik
esimeses klassis. Edaspidi
hakkab kool loomulikul teel
suuremaks kasvama - igal aastal ühe klassikomplekti võrra.
Fotod: märt lillesiim
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Grusiinid tänasid Politseiprefekt külastas Keilat
Keilat
Põhja Politseiprefe-

Keila sõpruslinna Chiatura juhid pidasid
Keila toetust oluliseks

kuuri juht, politseiprefekt Elmar Vaher
tegi 2. septembril
tutvumisvisiidi
Keila linnapea Tanel
Mõistuse juurde.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

Alles kaks kuud prefektiametis olnud Vaher avaldas
linnapeale sügavat muljet.
„Kogemustega politseiametnikuna on ta Keila ja Lääne-Harjumaa oludega väga hästi kursis,“ kinnitas linnapea pärast
kohtumist.
Peamiseks aruteluteemaks
oli politsei ning kohaliku omavalitsuse koostöö. Muuhulgas
räägiti võimalusest viia Keila
linna videovalvesüsteemi jälgimine politsei juurde. „See
võimaldaks
operatiivsemalt
rakendada kuritegevust ennetavaid meetmeid ning aitaks

kaasa toimepandud õigusrikkumiste lahendamisele,“ ütles
Mõistus. „Juba praegu on Keila kesklinna valvekaamerate
lindistustest olnud palju abi,“
kinnitas Elmar Vaher.
Hiljuti valminud Keila valvekaamerate audit tegi ettepaneku ka ligi neljakümne lisakaamera
paigaldamiseks.
Elmar Vaheri sõnul on politsei
põhimõtteliselt nõus kaamerapildi jälgimisega. „Kui suudame kaamerate abil ennetada
kuritegevust, on see kokkuvõttes politseiressursi kokkuhoid“. Seni vajavad lahendamist
tehnilised
ja

personaliküsimused.
Tanel Mõistus hindab linnavalitsuse ja politsei senist
koostööd väga heaks. Keilas
turvalisuse tagamiseks on linn
omalt poolt aidanud politseid
mitme vajaliku tehnilise seadme muretsemisel. Keila konstaablipunkti tarbeks on linnavalitsus soetanud näiteks
rolleri, alkomeetri, radari. Linn
aitab rahastada abipolitseinike
tööd ning on eraldatud konstaablitele munitsipaaleluruume. Kohtumisele tuginedes
linnapea ei kahtle, et politsei ja
linna koostöö jätkub.

Foto: valdur vacht

Fragile kunstiringi juhendaja
ja Keila Gümnaasiumi õpetaja
Tõnu Talve osales augustikuu
algul koos assistendiga Osakas,
Jaapanis peetud kunstiõpetajate maailmakongressil.
2 esitlust sai tehtud. Polnud asjata aastapikkuse eeltöö
vaev.
Tõnu Talve sõnul võeti esitlus hästi vastu, vaadati-kuulati
ning viidi kaasavõetut mujale
maailma tutvustuseks: „Tõsisemat huvi märkasin jaapanlastelt, soomlastelt, ka ameeriklastelt, austraallstelt, hiinlastelt,
taiwanlastelt, Portugalist.
Fragile kunstiringi õpilaste,
teiste tõsihuviliste ja ringijuhendaja töötulemused olid
kahel esitlustel. Ettekannete
üks osa oli Fragile kunstitund
4 video “Tale of an Appletree”
(“Lugu õunapuust”), pikkusega
ca 16 minutit. Teise osa moodustas workshop koos muusikaga õpetajaile maailma eri
paigust. Helimaailm oli pärit
Fragile-lt - Robert Jürjendal,
Arvo Urb - , lisaks katkend E.S.
Tüüri teosest Passion Tallinna
Kammerorkestri esituses.
Tõnu Talve: „Oli päris raske,
aga töine ja köitev. Suur abi oli
eelmiste aastate kogemustest
ja heade kolleegide poolehoiust. Ma poleks oma workshopiga üksi hakkama saanudväga suur ja adekvaatne abi oli
minuga kaasas olnud õpilasest,
kes aitas kolleege juhendada ja
tegi ise ka tööd kaasa. Sellest
õppeaastast on ta Kopli Kunstigümnaasiumi 12. klassi nimekirjas.“
Reisi toetasid Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami ja
Kvaliﬁkatsioonikeskus, Hasartmängumaksu Nõukogu, Keila
Gümnaasium, Keila Linnavalitsus ja paljud eratoetajad.
1. oktoobril, k. 14.30 toimub
Keila Kultuurikeskuses Fragile
kunstitunni “Tale of an Appletree” video esitlus, kongressil
kuuldu-nähtu lühiülevaade ja
kunstitund 4 workshop.
01. septembrist kuni 21. oktoobrini on Tõnu Talve teoste
näitus KA-10 üleval Estonia
Kontserdisaali 2. korruse fuajees.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

86.-

11.01- 13.01

22.90

20.90

Keila Linnavalitsus väljastas 2 ehitusluba:
- ehitise laiendamiseks
Kalda tn 4a asuval kinnistul. Korteriühistu Särts
taotles ehitusluba 12 korteriga 3-korruselise elamu välisseinte soojustamiseks ja
viimistlemiseks õhekrohviga.
- üksikelamu püstitamiseks Barsbütteli tn 40/Spordi tn 2. Luba taotles OÜ
Visioonprojekt.
Keila Linnavalitsus väl-

jastas 4 kasutusluba:
- elektri maakaabelliini
ehitamisel Nurmenuku tn 7
kuni Nurmenuku põik 1;
- sidekaabelliini ehitamisel Nurmenuku põiktänaval;
- tänavavalgustusrajatise
ehitamisel Nurmenuku põik
tänaval;
- elektri maakaabelliini
ehitamisel Tööstuse tn 3
alajaamast kuni Tööstuse tn
4 kinnistuni.

keila linnAVALITSUS TEATAB
Avalik arutelu
Keila raudteejaama piirkonna
detailplaneeringu
avaliku väljapaneku järgne
arutelu toimus 27.08.2008
kell 16.00 – 17.30 Keila
Linnavalisuse II korruse
saalis.
Projekteerija
esitas
kompromissettepanekud
avaliku väljapaneku käigus

laekunud protestide lahendamiseks, mis põhiliselt
käsitlesid piirkonna liiklusja parkimiskorraldust.
Otsustati, et korrigeeritud detailplaneeringu lahendus kooskõlastatakse
planeeritava ala kinnistute
omanikega ja tutvustatakse
uuel avalikul arutelul.

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond
alustab taotluste vastuvõttu
Kuni 15. oktoobrini saab SA
Eesti Rahvuskultuuri Fondile
esitada taotlusi 2009. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Teiste hulgas on fondi juures kolm allfondi, mille loomise eesmärk oli Keila kultuurielu toetamine – Irina ja Georgi
Saare fond, Keila Panga fond
ning Olev Soansi mälestusfond.
Irina ja Georgi Saare fond
asutati 2002. aastal Irina-Irene
Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel (kaasaarvatud sport, muusika ja
ballett) neid vähekindlustatud
andekaid noori Eesti Kodanikke, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas
vähemalt viis aastat.
Keila Panga fond asutati
1993. aastal Keila Panga
(1991−1995) poolt eesmärgiga toetada Keila linna ja regiooni kultuuri.
Olev Soansi mälestusfond
algatati 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt graafik Olev Soansi (1925−1995) mälestuse
jäädvustamiseks ja Keila kunstielu arengu toetamiseks. Kord
viie aasta jooksul antakse Olev
Soansi stipendium ühele eesti
graafikule.
Keila kunstielu edendamiseks toetatakse Olev Soansi
mälestusfondist sel aastal stipendiumiga Keilast pärit kunstiõppurit, noorkunstnikku või
Keilaga seotud kunstiprojekti.
Mälestusfondi halduskogu on
5-liikmeline: Riine Kallas,

Imbi Kromanov, Tanel Mõistus, Kerttu Soans-Tammisto
ning Urmas Viik.
Taotluste vastuvõtt lõpeb
kolmapäeval, 15. oktoobril
2008 kell 16.00. Selleks ajaks
peavad sihtasutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Faxil saadetud
ja hilinenud või ilma ankeedita
esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta.
Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel
aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust
järgmiseks aastaks. Ei toetata
osa- ja äriühinguid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes pole kantud tulumaks u s o o d u s t u s e g a
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Jagamise tulemuste kohta
avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.
Toetuse saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega toetuse saaja kohustub talle eraldatud toetust kasutama vastavalt
taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus
toetuse osaliseks või täielikuks
tagasinõudmiseks, kui selgub
selle mittesihipärane kasutamine.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid
on üleval Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.

Et meelelahutusüritus Roherock mööduks rahulikult nii
osavõtjatele kui ka kõigile Keila elanikele, oli Lääne-Harju
politseiosakond
neljapäeva,
28. augusti õhtul Keilas avalikku korda tagamas täiendatud
jõududega.
Politseioperatsiooni juhtinud juhtivkonstaabel Madis
Melzari sõnul mõjus politsei
kohalolek inimestele distsiplineerivalt ning aitas ennetada
võimalikke probleeme. „Heaks
näiteks sellest, kui positiivset
mõju meie eilne politseioperatsioon omas, on asjaolu, et
sel ajavahemikul ei saanud politsei Keilast mitte ühtegi väljakutset. Ka Roherockiga seoses ei toimunud ühtegi kaklust
ega muud tõsisemat vahejuhtumit. Kokku avastasime 35
rikkumist, millest lõviosa oli
seotud avalikus kohas alkoholi
tarvitamisega. Muuhulgas tabasime kolm joobes alaealist
ning ka kolm tubaseadust rikkunud alaealist. Kaks joobes
isikut toimetati politseiosakonda kainenema,“ ütles Melzar.
Juhtivkonstaabel
Melzari
sõnul võis Roherocki korraldusliku poolega igati rahule

jääda.
„Korraldusmeeskond
tegi tublit tööd. Kohapeal alkoholi ei müüdud ning turvakontrollist
joobetunnustega
inimesed läbi ei pääsenud.
Koostöös tuvastasime ka ühe
külastaja, kes kanepitaolist ainet üritusele sisse üritas viia,“
ütles Melzar.
Ürituse territooriumil tagas
korda turvafirma ning politsei
hoolitses selle, et peomeeleolus inimesed ei põhjustaks
probleeme ürituse ümbruses
ega mujal Keilas. Lääne-Harju
politseiosakonnast olid kohal
13 ametnikku, lisaks olid kaasatud 5 kiirreageerijat ning 4
narkotalituse töötajat koos
kahe narkokoeraga. Avalikku
korda aitasid tagada ka üheksa
abipolitseinikku.
Lisaks tõstis Melzar esile
head koostööd Keila kohaliku
omavalitsusega, kes on alati
nõus igati abiks olema. „Keila
linnavalitsus on alati vastutulelik ja abivalmis – ühesõnaga
eeskujulik koostööpartner,“ lisas Melzar
Pärtel-Peeter Pere
pressiesindaja
Põhja Politseiprefektuur

Alates 1.septembrist on Keila linnaliini päevases sõiduplaanis
väikesed muudatused.
Graafikumuudatus on tehtud nooremate kooliõpilaste tunniplaane silmas
pidades. Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2008
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Roherock möödus politseile
töiselt, ent rahulikult
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venekeelne veerg

Сегодня в номере
Строительство школы началось
На прошлой неделе на
участке возле Оздоровительного центра началось строительство
новой школы. К 1 ноября должен был готов
фундамент и коммуникации. К сожалению,
необходимо отметить,
что активные строительные работы будут
мешать повседневной
жизни города. Поэтому
строители просят понимания и терпения со
стороны горожан. Первыми будут производиться работы по расчистке участка от леса.
(стр. 5)
Расписание движения автобусов
Начиная с 1 сентября, в
расписании движения
городских
автобусов
произошли небольшие
изменения,
которые
связаны с началом учебного года. (стр. 4)
Кейлаский
центр
культуры начинает
новый сезон –
и приглашает к сотрудничеству всех интересующихся культурой и
творчеством горожан. К
открытию сезона приурочен показ фильма
«Мой сосед Тоторо»,
который состоится 22
сентября днем. Вечером
можно будет посмотреть эстонский фильм
«Таарка», недавно вышедший на экраны
страны. В течение года
в гости ожидаются различные известные театральные коллективы
Эстонии. А детей ждет
красочное представление украинского цирка.
Билеты в продаже с 8
сентября.
Также
в
сентябре-октябре начинают свою работу различные кружки по интересам, в частности,
работают кружок фламенко, хор мальчиков,
танцевальный ансамбль
«Кейкал»,
вокальная
студия для детей «Бельканто», различные танцевальные кружки, кружок
йоги,
художественный кружок и многое другое.
Более точная информация о мероприятиях и
занятиях по интересам
на веб-странице центра
культуры www.keila.ee.
(стр. 6)

Новости городского
правительства
Публичное обсуждение
детального планирования территории, прилегающей к зданию железнодорожного
вокзала, состоялось 27
августа в 16.00. в зале
мэрии. Были внесены
некоторые дополнения,
и было принято решение после исправлений
снова предложить проект на публичное обсуждение. (стр. 4)
Фонд национальной
культуры Эстонии
начинает прием ходатайств
До 15 октября можно
ходатайствовать о получении стипендии либо
о финансировании проектов, имеющих отношение к культуре. Среди прочих в этом фонде
находится три подфонда, целью которых является поддержка развития
культурной
жизни г.Кейла: это
фонд им. Ирины и Георга Сааров, фонд Кейлаского банка и фонд
им. О.Соанса. Прием
заявлений заканчивается 15 октября в 16.00.
К этому времени в бюро
фонда должны быть в
наличии присланные
по почте ходатайства с
анкетой. Ходатайства,
присланный по факсу
либо ходатайства без
анкет не будут рассматриваться.
Дополнительная информация и
формы анкеты ходатайства на сайте фонда
www.erkf.ee. (стр. 4)
«Рохерок» прошел
спокойно
Для того, чтобы обеспечить порядок на мероприятии «Рохерок», полиция
использовала
дополнительные силы.
По словам ведущего
констебля М.Мельцара,
большое количество полицейских в месте проведения подобных мероприятий,
как
правило, дисциплинирует присутствующих.
Профилактические
меры были приняты ненапрасно: в этот день не
было зафиксировано ни
одного серьезного факта нарушения общественного порядка, кроме
традиционного
распития алкоголя в
общественных местах.
(стр. 4)
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Kooliehitus nõuab mõistvat suhtumist

Eelmisel nädalal piirati aiaga uue kooli
ehitusplats Tervisekeskuse kõrval
männitukas.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Ehitustööd algavad juba sel
nädalal. 1. novembriks peavad
valmima hoone vundament
ning kommunikatsioonid. Ehitustööd häirivad paraku ka linna igapäevaelu.
Kõige esmalt ootavad ees
raietööd. Kuna ca 50% tule-

vase koolihoone maa-alast on
täna kaetud puude või võsaga,
siis on reietööd paratamatud.
AS Koger&Partnerid objektijuhi Uku Tindi sõnul on esialgu
tarvis langetada ca 100 puudpõõsast. Muuhulgas peavad
koolile ruumi tegema 20-30
mändi.
Suurimat tüli tekitab linnarahvale kindlasti ehitusmüra. Uku Tint: „Järgmised kaks
kuud tuleb suur müra. Kuna
nii hoone vundament kui välistrassid asuvad kõik paepinnases, siis seda pinnast on vaja
suruõhuhaamriga purustada.“
Paelõhkumine algab juba järg-

Alates 4. septembrist reguleerib hommikusel koolimineku
tipptunnil Pargi ja Piiri tänava
ristumisel Paldiski maanteega
liiklust turvafirma G4S turvatöötaja. Nimetatud ristmik
asub vahetult Keila Algkooli ja
Keila Ühisgümnaasiumi lähedal
ning kella 8 ajal hommikul on
sealne liiklus eriti tihe. Reguleerija ülesanne on hoolitseda
jalgsi liikujate turvalisuse eest
ülekäigukohal ja reguleerida ka
sõidukite liikumist
Foto: DORIS MATTEUS

Koolid töötavad täna ja edaspidi
DORIS@KEILA.EE

Koolide Keila Hariduse
Sihtasutusele
üleandmisega
seonduvatele probleemidele on
viidanud õiguskantsler Indrek
Teder. Harju maavanema Värner Lootsmanni hinnangul on
Keila otsus kahe kooli liitmise
kohta vastuolus põhikooli ja
gümnaasiumiseadusega, mis
on loetleb munitsipaalkooli tegevuse lõpetamise alused.
Maavanem teeb Keila linnavolikogule ettepaneku viia
veebruaris vastu võetud otsus
Keila algkooli ja Keila güm-

naasiumi tegevuse lõpetamise
kohta vastavusse põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega.
Ettekirjutusi ning nende
võimalikke tagajärgi kommenteerib Keila linnavolikogu esimees Andrus Loog.
Mida on kavas ette võtta
ettekirjutustele reageerimiseks?
Kahtlemata on kogu Keila
linnavolikogu avatud parima
lahenduse leidmiseks. Õiguskantsler on oma intervjuus
Postimehele viidanud, et ka
tema otsib lahendust. Loodame, et Keila linna esindajate

ja õiguskantsleri kohtumisel,
mis on planeeritud septembri
teisele nädalale, lahendus leitakse.
Volikogu ja linnavalitsus on
teinud pärast õiguskantsleri
esmast kirja muutused Keila
Hariduse SA põhikirja. Täpsustatud on linna ja SA vahel
sõlmitud lepingut. Linnal on
põhiseaduslik kohustus tagada
lastele tasuta haridus ja pidada
üleval koole. Kui kuidagi saab
seda kohustust veelgi paremini fikseerida, siis volikogu on
kahtlemata valmis seda tegema.

Millised tagajärjed võivad
olla vaidlustustel õpilastele
ning nende vanematele?
Vaidlused on juriidilised.
Koolid töötavad täna ja töötavad ka edaspidi. Vaidlustatud
ei ole mitte koolide asutamist,
vaid munitsipaalkoolide lõpetamist. Tänastel sihtasutuse
peetavatel koolidel (algkoolil
ja gümnaasiumil) on olemas
koolitusload. Õpilased õpivad
ja õpetajad õpetavad.
Küsimus on ju pelgalt selles, kas kooli(de) pidajaks on
linn või linna poolt asutatud
sihtasutus. Sellise olukorra
tekkimine, kus laste huvid

saaksid kannatada, ei ole võimalik. See ei ole kindlasti meie
huvi ega saa olla ka maavanema ega õiguskantsleri huvi.
Kas kõnealune vaidlus
võib takistada uue kooli valmimist?
Koolihoone valmimist vaidlus ei takista. Küll võib see
anda tõsise tagasilöögi kooli
sisulisele muutmisele, millega on plaanis alustada kohe
septembris. Ka kahe kooli
ühendamise protsess ei pruugi
minna ootuspäraselt.

huvitav

Tänapäeva muuseum - teaduse ja meelelahutuse sümbioos

Harjumaa muuseum on oma 20
tegutsemisaastaga
Eesti noorim maakonnamuuseum.
kadi kroon

KROON@KEILA.EE

1985. aastal moodustasid
ajaloohuvilised Keila koduuurimise ringi, mille liikmete
üks mõte oli luua muuseum,
mis tollases Harju rajoonis
puudus. Huviliste ja ametiisikute koostööna asutatigi Harju Muuseum. Muuseumi tööd
ning tegemisi tutvustas direktor Riine Kallas.
Meelelahutus peab põhinema uurimistööl
Muuseumi töö alus on uurimistöö ning materjali kogumine, nii on see ka Harjumaa
muuseumis. Riine Kallas: „Uurimistöö on pinnas, mille pealt
teha näitusi, avaldada publikatsioone, korraldada konverentse või teemapäevi. Kui
oma kogusid ja paikkondlikku
ajalugu ei uuri, siis see (baas)
alus, mille pealt kasvatada
väljapoole suunatud üritusi,

puudub. Mida põhjalikum on
uurimistöö, seda lihtsam on
ühest väikesest detailist ja sellega seonduvast näiteks terve
teemapäev üles ehitada.“
Muuseumi tänapäevane roll
on tulla ise külastaja juurde,
et inimene järgmine kord juba
ise sammud muuseumi seaks.
Riine Kallas ei ole samas nõus
väitega, et muuseum on meelelahutusasutus:
„Tänapäevane muuseum peab olema
nende kahe, meelelahutuse
ja teabe ühendus. (Muuseum
peab olema piisavalt tõsine)
Eelkõige peab muuseum olema usaldusväärne, et tõmmata
teadustöötajat, tõsiuurijat, aga
samas piisavalt põnev inimesele, kes pole nii väga huvitatud
faktidest (või mingist kitsast
teemast).“
Üritused
tutvustavad
ümbruskonna ajalugu
Harjumaa Muuseum tutvustab inimestele oma tegevusi
läbi erinevate ürituste - toimuvad muuseumitunnid, korraldatakse üritusi rahvakalendri
tähtpäevadel. Oluline üritus
on traditsiooniline kevadkonverents, millele pandi alus juba

1986. aastal eelmainitud koduuurimise ringi poolt. Järgmine
suur konverents on tulemas
maikuus teemal „Kirikuõpetaja Harjumaa kultuuriloos“.
(Riine Kallas: „Muuseum
ei ole lihtsalt ürituse läbiviimise koht, alati peab olema ka
õpetuslik noot. Tuleb uurimistöö tulemusi ümbruskonna
inimestega jagada.“) ma selle
jätaksin välja, sest kordab juba
eespool kirjutatut
2009. aasta on Eestis muuseumiaasta
tunnuslausega
„Muuseum on ehe“. Kevadsuvel on kavas läbi viia rida
jalgrattamatku Harjumaal, iga
matka jooksul sõidetakse läbi
kõik teekonnale jäävad muuseumid ja nende lähiümbrusesse jäävad pärandkultuuri
objektid maakonnas. Harjumaa
muuseumi foto- ja esemekogu
abiks võttes viib Helle Suurlaht oktoobrist maini läbi lastele mõeldud pärimusmuusika
programmi.
Kõige aluseks on inimesed
Täna töötab Harjumaa
muuseumis kokku 14 inimest,
kellest mitmed on oma ame-

Lühidalt
Kooliteed turvab
reguleerija

misel nädalal, müra on ehitaja
sõnul tööajal väga vali ning segab kardetavasti ka lähiümbruse elanikke.
Lisaks mürale on oodata
ajutisi liikluse kitsendusi nii
Paldiski maanteel kui Ehitajate
teel, samuti tavapärasest enam
suuri veokeid.
Takistatud on jalakäijate
liiklemine Männiku jalgradadel, samuti on ehitusplatsi alla
hõivatud suur osa staadionist.
Nii ehitaja kui Keila linnavalitsus paluvad linnakodanikke suhtuda kooli ehitamisega
kaasnevasse mõistvalt ning
kannatlikult.

UUDIS

doris matteus
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Foto: DORIS MATTEUS

tit pidanud juba palju aastaid.
Algusest peale on muuseumis
töödanud peavarahoidja Mall
Siniveer, fondihoidja Anne –
Liis Pitkänenil täitub järgmisel
aastal 15. tööaasta Harjumaa
Muuseumis ning esmaspäeval oli tähistas 10. tööjuubelit
klienditeenindaja Ellen Hiiesalu. Tänusõnad kuuluvad ka
muuseumi eelmistele direktoritele Pilvi Põldmale ja Heli
Nurgerile.
Lisaks oma töötajaile on
muuseumi juurde jäänud tegutsema grupp inimesi – muu-

seumisõbrad - ,kes aitavad
läbi viia muuseumi erinevaid
üritusi. Riine Kallas kiidab
muuseumisõpru: „Nad on alati hinge ja särtsuga asja juures
ja seda täiesti vabatahtlikult.
Nii mõnigi üritusel osaleja on
saanud maitsta sõprade poolt
küpsetatud leiba, marineeritud
räimi ja koduõlut. Muuseas,
näitemängu, mida sünnipäevapeol esitati, kirjutas spetsiaalselt Harjumaa muuseumi
20. sünnipäevaks Rakvere Eragümnaasiumi 8.klassi õpilane
Priit Põldma .“

Keila ettevõtete spordipäev “Kriket cup
2008”
28. augustil korraldas MTÜ
Liikumisrõõm Keila staadionil
Keila ettevõtete spordipäeva
„Kriket cup 2008“. Üritus oli
Keila spordiajaloos mainimisväärne, kuna varem pole Keilas
sellisel kujul kriketit mängitud.
Üle pikkade aastate said Keila linna ettevõtted omavahel
sporditegemises mõõtu võtta.
Meeskondadest olid esindatud
AS Glamox I ja II, Ensto AS, AS
Draka, Keila tööstusküla ametiühing, naiskondadest Keila
tööstusküla ametiühing, Ensto
AS ning Keila Linnavalitsuse
naiskond.
Meeste finaalis osalesid
Glamox II ja Ensto. Ensto läbis
eelringi kaotusteta, kuid finaalis tuli tänu vastasvõistkonna
söötja Karlis Puusepa (Glamox
II) suurepärasele mängule vastu võtta kaotus 40:18.
Naistest osutus võrdsete võitude arvu juures parimaks Keta
(Keila tööstusküla ametiühing)
Ensto ja Keila Linnavalitsuse
ees. Stiilseimaks meeskonnaks
kuulutati Keta meeskond.
MTÜ Liikumisrõõmu aitasid
korraldamisel Keila Rattapood
ja Tervitus.ee, kes pakkus osavõtjatele Eesti mahetoitu. Lastega mängis võistluste maskott
vissi Muu.
MTÜ Liikumisrõõm tänab
kõiki osalejaid ja kohale tulnud
publikut.
Kohtumiseni sügismatkal
Keila loodusrajal 25. septembril
2008 !
Timo Suslov
MTÜ Liikumisrõõm juhatuse
liige
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vaba aeg

kultuur

Liiklusteemaline noorte- ja
perepäev läks korda!
maret pärnamets
roherock

Roherock möödus kokkuvõttes kenasti. Meil oli nn säästueelarve, kuna rahastajaid oli
vähe. Toime tulime seetõttu,
et oli ka teisi toetajaid – töö ja
asjade näol.
Ilm oli küll heitlik, kuid sadas peamiselt ettevalmistuse
ja koristuse ajal, nii et rahvast
ilm loodetavasti ei häirinud.
Ka muud tegevused sujusid
ning leidsid huvilisi.
Roherock sai kajastatud
ka positiivses võtmes meedia poolt, sealhulgas ETV ja
TV3 ning selle üle on vaid hea
meel.
Me ei ole jõudnud veel
meeskonnaga maha istuda ja
põhjalikult arutada, mis läks
nihu ja mis väga hästi. Kindlasti on asju, mida peame
muutma, aga olgu siinkohal
öeldud, et me pole ka professionaalsed üritusekorraldajad,
vaid siiski kamp vabatahtlike

ja entusiaste, kes on väiksemate ürituste organiseerimisel
vähemal või rohkemal määral
seotud olnud.
Kahjuks ei jõudnud üritusele mõni üksik väljakuulutatud
nimi, näiteks politsei. Kohal
olid nad küll lisameeskonnaga,
kuid otsimas rikkumisi, mitte
tegemas ennetustööd. Meid
tegi see kurvaks.
Roherock leiab aset kõigi
eelduste kohaselt jälle kahe
aasta pärast. Loodame, et meil
on siis piisavalt materiaalseid
vahendeid, sest sel aastal läks
suur aur rahastajate leidmisele.
Muutub ilmselt nädalapäev,
milleks saab olema puhkepäev.
Kuna oleme Roherocki sõnumid võtnud elust enesest ja
puudutanud ühiskonna valupunkte, siis ideaalis loodame,
et järgmisel Roherockil ei olegi
muud sõnumit peale lõõgastavate tegevuste ja kontserti, aga
eks aeg näitab.

Täname:

Dj Taat
Andry Sinijärv
Tauno Taul
Aadu Kroon
Janeli Kurm
Tiina Veersalu

Mikk Järvelaid
Tanel Viik
Ivo Krustok
Andri Afanasjev
Karel Koppel
Tiiu Jalakas
Ann Vaida
Kristi Zibo
Karin Riisalu
Mailis Polma
Jürgen Peterson
Evelin Laanest
Kairi Järvsaar
Elena Polatova
Natalia Sereda
Leen Sarapuu
Villu Vane
Keila Linnavalitus
Kohaliku Omaalgatuse
Programm
Maanteeamet
MTÜ Rahvakoolitus

X-Unpretended
Börte
Pimpfish
The Nymph
Tonight We’ll Talk
About...

Flamenco tantsurühm
„Camino“

Ürituse selle aasta teema oli liiklus

Augustikuu viimastel päevadel viibis Keila suusaklubi
9liikmeline meeskond Keila
sõpruslinnas Huittises, kus
osaleti VI rulluisu- ja suusavõistlusel. Suusaklubile oli see
juba kolmas võistluskutse Keila sõpruslinna.
Kahepäevane reis lõppes
võistlusega, kus vastasteks
olid Huittise ja lähiümbruse
noored.
M-20 Rullsuusatamine I koht Tauri Tikerpe
M-16 Rullsuusatamine I koht Mikk Kalamees

N-14 Rullsuusatamine I koht Anette Raie ja
II koht Hedvig Rass
N Rulluisutamine I koht Anette Raie ja
III koht Hedvig Rass

Tauri Tikerpe ja treenerid

kell 17.00

foto: tauno taul

Lühidalt
Aitäh:

Lauri Pedaja
Ultima Thule
HRC Helirent
OÜ Contender
Ekspressbüroo OÜ
Thunderbird OÜ
Keila Rattapood
Müntgrupp
Mati Mäggi
Meeskond OÜ
SA Tallinna Tehnika- ja
Teaduskeskus
ROHEROCK’i
korraldavateks
organisatsioonideks olid
Keila Avatud
Noortekeskus ja
MTÜ Keila Noorteaktiiv

Keila suusaklubi noorsuusatajad olid
Soomes võidukad
keila suusaklubi

7.09		

Keila linna
poistekoor
9.09
kell 18.00 Uute laulupoiste
				
vastuvõtt põhikoori!
		
11.09
kell 18.00 Põhikoor

sport

ülle lindus

Täpsem info Keila Kultuurikeskuse koduleheküljelt www.
keila.ee
Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist
Keila Kultuurikeskuses tööpäeviti kell 9.00-18.00, info
tel: 6045 045.
Septembris – oktoobris
alustavad tööd taas paljud
huvialaringid. Tulemas on ka
mitmeid erinevaid kursusi, oktoobris alustab tekstiilikursus
Tiiu Jalaka juhendamisel.
Täpsemat infot huvialaringide esimestest kokkusaamistest
leiate ka Keila Kultuurikeskuse
koduleheküljelt: www.keila.ee

Taidlus- ja huviringide esimesed
kokkusaamised:

Keila Kultuurikeskus
A Le Coq
BalSnack
RagnSells
MTÜ Kultuuriguru
Keila Lions Klubi
Lasteaed Vikerkaar
Lasteaed Sipsik
Vääna Autolammutus
Trass Autolammutus
Põhja- Eest Päästekeskuse Keila Keskkomando
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
Mehis Treibert

Ansamblid:

keila kultuurikeskus

Hooaja avaürituseks on
22.septembril linastuv koguperefilm „Minu naaber Totoro“
ja õhtul uus eesti mängufilm
„Taarka“.
Oodata on palju erinevaid
teatrietendusi nii väikestele kui
suurtele Vana-Baskini Teatrilt,
Draamateatrilt, Rakvere Teatrilt ja Teatrilt Vanemuine. Lastele pakume Ukraina tsirkuse
põnevat etendust. Samuti toimuvad juba traditsiooniliseks
saanud üritused, I advendil
laat ning kontserdid ja uued,
huvitavad näitused.

„ROHEROCK – ole normaalne!“
SAI TOIMUMA TÄNU KORRALDAJATELE:
Maret Pärnamets
Tiina Sinijärv
Heidi Kena
Kristiina Herkül
Triin Peterson
Silver Tibbing
Aare
ELU
Striimipuhvet
MTÜ Tuula Tutulus
MTÜ Töötahe
Keila Sotsiaalkeskus
Lepiksaar
Kristo Otter
Karmo Tihane

Keila Kultuurikeskus
alustab taas uut hooaega

Keila suusaklubi alustab
uut treeninghooaega 10. septembril. Kõik endised ja uued
liikmed on oodatud! Vaata täpsemalt www.keilasuusaklubi.
ee.

foto: erakogu

SK TRIUMF UUE HOOAJA
AVAMINE
08. septembril algusega
kell 19.00 toimub Keila Gümnaasiumi võimlas SK Triumf
uue hooaja avamine.
SK Triumf kasvandikel on
käesolev aasta olnud edasiviiv ja edukas.
Silma on paistnud 8.a Ketrin Kastehein, kes on omavanuste laste hulgas pürginud
Eestis lausa esikuuikusse.
Väga tubli arengu on teinud
ka Lenne-Grettel Leitmaa
(8.a), kes saavutas maikuus
toimunud Hea Lapse turniiril 1999.a sündinud tüdrukute hulgas rõngaharjutuses II
koha. Tublisid võimlejaid on
palju.
Hetkel on tüdrukutel seljataga suvised ettevalmistuslaagrid, uute kavade valmimised.
SK Triumf iluvõimlejate
uus võistlushooaeg algab
varakult. Iluvõimlemise laste klassi (8-10.a) rühmkava tüdrukud valmistuvad
oktoobikuus
peetavateks
Eesti
meistrivõistlusteks.
Enne mainitud võistlust
saavad nad end proovile
panna Eesti Karikavõistlustel ning samuti Tallinna ja
Tartu meistivõistlustel. SK
Triumf juuniorid osalevad
septembri keskel individuaal
programmiga iluvõimlemise
turniiril Norras.
Esmaspäeva, 8.septembri õhtul on kõigil soovijal
võimalik tulla vaatama SK
Triumf uue hooaja avamist
võimlejate esinemisega.
Täname oma seniseid
koostööpartnereid (Kadarbiku Talu ja Wild Events), samas oleme avatud ka uutele
koostööpartneritele.
www.triumf.ee
Ege Soidla

Tantsuansambel „Keikal“
***segarühm		
9.09		
***naisrühm		
9.09		

kell 20.00
kell 18.00

Bel Canto Laulustuudio
lastele			
8. ja 10.09

kell 17.30		

Naisrühm „Koidula“

10.09		

kell 20.00

Kõhutants		

11.09		

kell 19.00

Laste rahvatantsurühm
„Spekter“ 		
11.09		

kell 18.00

P/Ü memmede
tantsurühm		

18.09		

kell 17.30

P/Ü memmede
ansambel		

18.09		

kell 16.00

Reeda rühm 		

24.09		

kell 18.30

Naisansambel		

24.09		

kell 17.00

Segakoor „Keila“

29.09		

kell 19.00

Jooga
*** rasedatele		
*** algajatele		
*** kõik soovijad

6.10		
7.10		
8.10		

kell 18.00
kell 19.00
kell 15.30

Keila Noorte Brass

7.10		

kell 16.00

Keila linnaorkester

9.10		

kell 19.30

Kunstiring „Sirlett“		
avatund		
26.09		

kell 17.00

Kunstiringid

Tarbekunstiringide avatunnid:
Käsitöö		

1.10		

kell 18.00

Keraamika		

2.10		

kell 18.00

Lapiring		

6.10		

kell 16.30

Portselanimaal		

6.10		

kell 18.00

Vitraaž			

7.10		

kell 18.00
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Palju õnne!

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 pühendatu 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

teater
„KES AEVASTAS?”
Vana-Baskini Teater
9.september kell 19:00 Pilet:
140.- / 120.NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.Rakvere Teatri lasteetendus
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8. septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

e-post: kultuur@keila.ee
“TÄISMÄNG”
22.oktoober kell 19:00 Pilet:
110.-/90.Rakvere Teatri komöödia
striptiisiga
Wendy Holdeni bestselleri “Full
Mounty” ideest inspireeritud
näitemäng
NB! Piletite eelmüük ja broneerimine alates 8.septembrist!
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

sport
EESTI MV PESAPALLIS
13.september kell 12.00
Mängivad TNT/Hummer – Keila
Pitbulls
Keila staadionil
RÕÕMURULL 2008
13.september kell 11.00
Rulluisu ja suusarollerite
võistlus
Keila keskväljak

kino
KINOBUSS “MINU NAABER
TOTORO”
22.september kell 10.00 Pilet:
35.Jaapani koguperefilm
Häälosades: Evelin Pang, Eva
Püssa, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Maria Klenskaja
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
KINOBUSS “TAARKA”
22.september kell 19:00 Pilet:
45.Setukeelne film põhineb Kauk-

LIIKUMISRÕÕM 2008
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si Ülle samanimelisel näidendil.
Peaosas Siiri Sisask
e-post: kultuur@keila.ee

Sündinud
19.08.2008 Marie Kristelle Lainjärv
25.08.2008 Kenneth Lindemann

muud üritused
KEILA AMS SÜGISLAAT
6.septembril
Keila Tuula teel, kiriku kõrval
“ÕUNAPUULOO” VIDEO
ESITLUS
1.oktoober kell 14:30
Osakas toimunud Rahvusvahelisel Kunstiõpetajate kongressil
kuuldu - nähtu lühiülevaade ja
kunstitund 4 workshop kõigile
soovijaile. Esitlust viib läbi
Tõnu Talve
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE
SÜGISPIDU
25.oktoober kell 15:00
Keila Kultuurikeskus

kogudus

Kuulutused
Töö

teenus

Keila Lasteaed Miki pakub
tööd õpetaja abile. Nõutav
keskharidus.
Täpsem info Keila Jaama 10,
telefon 6781690, 6782692 ,
mikilasteaed@keila.ee.
OÜ Varahooldus pakub tööd
sise- ja väliskoristajale. Soovi
korral palume tulla Keskväljak
15, Keila ( 2.korrus) või helistada tel.6391420.
Keila-Joale eramajja vajatakse koristajat 1 x nädalas
ja/või lapsehoidjat, kes abistaks kodustel töödel. Kiire!
Kontakt tel. 5100293 või
Kati@online.ee

17. pühapäev pärast nelipüha
7.september kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse piiblitund
6.september kell 11.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse jumalateenistus
6.september kell 12.00
Metodistide koguduse ruumides
Põllu 5, Tel: 56 56 21 31

kinnisvara

Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi
paigaldus. Tel. 58 033 448

Müüa maja Keilas ja odavalt
ära anda klaver. Kiire. Tel:
6780700, 53434364

Reisijate- ja kaubaveoteenus 8-kohalise väikebussiga.
Kodumasinate transport.
Hind kokkuleppel.
Tel: 52 48 616

Otsin äritegevuseks
vähemalt 30m2 pinda Keila
kesklinnas. Soovitav kivimaja esimene korrus. Telefon
5282811.

Raamatupidamisteenused
väikefirmadele ja FIE-dele
Keilas. Tel: 50 488 22
Pakun kodus maniküüri
teenust. Sobib emadele, kel
väikesed lapsed ja kes ei saa
minna salongi.
Hind 100 krooni.
Tel: 56312196.

ost/müük
Müüa soodsalt 4 harimatti
870*500mm. Sobib korteriühistule. Tel: 55595048
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.

Keila Sotsiaalkeskuse Ringide ajad 2008/2009

Esmaspäev
10.00
		
11.00
		
12.00
VÕIMLEMINE
Elena Kalbus		
		
11.00
PRAHIRING
Tiiu Jalakas		
		
16.00
KANGASTELGEDEL KUDUMISE RING 		
Teisipäev		
9.00
KERAAMIKA
Tiiu Jalakas		
		
11.00
ÕMBLUSRING
Pille Muraveiski		
		
12.00
TANTS JA LIIKUMINE
			
(töökeskuse noortele) - Svetlana Zukova		
Kolmapäev
10.00
KUNSTIRING
Tiiu Jalakas		
Neljapäev 9.00
		
10.00
VÕIMLEMINE
Elena Kalbus		
		
11.00
LAPIRING		
Kaja Hõimoja		
		
12.30
KUNSTIRING
			
(töökeskuse noortele) Tiiu Jalakas
					
Pille Muraveiski		

4. septembrist
6. oktoobrist
6. oktoobrist
7. oktoobrist
7. oktoobrist
7.oktoobrist
8. oktoobrist
4. septembrist
2.oktoobrist

2.oktoobrist

Kord kuus taimeseade, eelneb lisainfo. Täpsem info Keila Sotsiaalkeskusest tel. 6791 570, 6791 574 Hedvi Rand, Tiiu Jalakas

Pühapäeval, 14. septembril kell 11.00 Keila Tervisekeskuse
juures tasuta kogupereüritus „Rõõmsat liikumist kõigile“
11.00 – Avamine ja hommikuvõimlemine
11.20 – Esimene jalutuskäik Keila linnas koos kepikõnnikoolitusega
„Kas Sina tunned Keila linna?“. Teiega jalutab Keila linnapea
Tanel Mõistus ( 1 tund).
11.20 – Jalgrattamatk Keila loodusrajal ( 8 km ). Kiivri kandmine kohustuslik.
11.20 – Mänge ja võistlusi pisipõnnidele. Nendega mängib vissi
Muu.
11.30 – Jalgrattatraiel noortele (osavust nõudev rattavõistlus).
Kiivri kandmine kohustuslik.
12.00 – Jalgrattavõistlus eelkooliealistele.
12.20 – Disc – golf (täpsusvõistlus lendavate taldrikutega).
12.30 – Teine jalutuskäik.
12.30 – „Tahad olla terve? – See on imelihtne“ loeng tervisest
Keila Tervisekeskuses.
13.30 – Ürituse lõpetamine.
Üritusel tutvustatakse ja maitstakse tervislikku mahetoitu ning juuakse Keila
vett, jagatakse infomaterjale, loositakse auhindu ja tutvustatakse liikumisvõimalusi Keila linnas ja lähiümbruses.
Üritust korraldab MTÜ Liikumisrõõm
Üritust toetavad: Harju Maavalitsus, Keila Linnavalitsus, Kadarbiku Talu, Keila
Tervisekeskus, SA Keila Terviserajad, Keila Rattapood, Salomon, Keila Vesi

Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute hulgimüüja. Ettevõte
kuulub rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-nes riigis.
Seoses tegevuse laiendamisega otsime

Keila piirkonda

MÜÜGIESINDAJAT
Kandidaatidelt eeldame autojuhilubade olemasolu, vähemalt
keskharidust, tehnikahuvi, vene ja riigikeele oskust, vanust soovitavalt
21 –45 eluaastat.
Kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus, vene keele oskus ja
elukoha lähedus Keilale.
Pakume: huvitavat, vastutusrikast ja tulemustele orienteeritud tööd
noores arenevas kollektiivis, konkurentsivõimelist palka
(katseajal põhipalk, peale katseaega tulemuspalk, palgal ülempiiri ei ole),
pidevat koolitust ja ametisõidukit liikuva müügiesindaja ametikoha puhul.
Info http://www.wuerth.ee/
CV palume saata hiljemalt 18.09.2008 aadressil: personal@wuerth.ee,
faks 651 1201 või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa
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Keila Kultuurikeskuses

Bel Canto laste laulustuudio
3 - 4 aastastele laulu- ja loovustund
E.ja K. 17.15 - 18.00
5 - 7 aastastele laulu- ja loovustund
E.ja K. 18.15 - 19.00

1 - 2 aastastele koos vanemaga muusika
-ja loovustund
E.ja K. 16.15 - 17.00

ABB AS Madalpingesüsteemide tehas Keilas on juhtiv ettevõte Baltimaades elektrijaotuskilpide müügi,
projekteerimise ja tootmise tegevusvaldkonnas, olles turul alates 1992.aastast.

Registreerimine ja info tel. 56 455 477 ;
6 700 556 või 8 ja 10 septembril kella
17.30 - 18.30 Keila Kultuurikeskuses,
Keskväljak 12

KRISTIINE
AUTOKOOL

korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

B-kategooria kursuse
algus 25. sept.
www.kristiineautokool.ee

6505126, 5103218

ABB Madalpingesüsteemide tegevusvaldkond otsib oma meeskonda
MEHHATROONIKUT
kelle tööülesandeks on tõrgeteta elektrikilpide latistuse detailide valmistamine vastavalt kilbiprojektile ja montaažijuhendile, elektrikilpide latistuse detailide väljatöötamine (koostöös montööriga) ja valmistamine (saagimine, painutamine ja augustamine), kogumislati mõõtu saagimine ja puhastamine, püstlati koostamine, latitöötlemise seadmete
korraline hooldus, latiruumi korrashoid ja uue lati ladumine riiulisse, vajadusel vasklatistuse detailide tinatamine.
Kandidaadilt eeldame tehniliste jooniste lugemise oskust, väga head tehnilist taipu, eesti keele oskust, korrektsust ja
kohusetundlikkust, ruumilist mõtlemis- ja kujutlusvõimet ning head koostöövalmidust.
LAOTÖÖTAJAT
kelle tööülesandeks on kauba maha- ja pealelaadimine, saatelehtede ja kauba vastavuse kontroll, saabunud kauba
lahtipakkimine, kaupade ladustamine ja riiulite korrashoid, kauba ja materjalidega seotud transporditööd.
Kandidaadilt eeldame laotöö kogemust, üldteadmisi laomajandusest, eesti keele oskust, tõstukijuhi tunnistust, korrektsust ja kohusetundlikkust.
ELEKTRIKILPIDE MONTÖÖRE
kelle tööülesandeks on elektrikilpide montaaž.
Kandidaadilt eeldame elektrialast eriharidust ja/või töökogemust, elektri skeemide lugemise oskust, enesekindlust ja
õppimisvõimet, tahet teha tööd, eesti keele oskust suhtlustasandil.
Pakume kindlat ja head sissetulekut, huvitavat ja mitmekülgset tööd rahvusvahelises firmas, tööalast väljaõpet ning
mitmeid soodustusi, kaasaegset töökeskkonda ja häid töövahendeid ning mitmeid soodustusi.
Kirjalik sooviavaldus ja CV saada e-posti aadressil: cv@ee.abb.com, www.abb.ee või täida ankeet ABB AS Madalpingesüsteemide tehases aadressil Paldiski mnt 21, Keila. Kontaktisik Tiina Tint, personalispetsialist telefonil: 6801 505
ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuurija tööstusettevõtteid energeetika-ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes
ligikaudu 100 riigis töötab 115 000 inimest. ABB alustas Eestis tegevust 1992.a,
tänaseks töötab ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti 1000 inimest.
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