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lugeja tunneb huvi

Nädal Lõppes, teine algas

Klient on kuningas
Üks sõber „lohutas“ mind kord, öeldes, et mul on
aeg suureks saada ning loobuda mõttest, et keegi
kunagi aitäh ütleb või oma rahulolu väljendab.
Olen pärast seda järele mõelnud ning – tõepoolest
on paljud inimesed nagu pideval lahinguväljal, kus
hetkeline nõrkusehetk (loe: viisakas suhtumine teise
inimesse) võib olla hukatuslike tagajärgedega.
Poes lahtiste silmadega käies võib näha palju
inimesi, kes kassapidajat piisavalt inimeseks ei pea,
et talle tere ning aitäh öelda. Koristajat ei peeta tihti
üldse kellekski, lokkab mõtteviis „viskan kogu sodi
maha, tema asi ongi ju koristada“.
Andrus Loog viitas oma õpetajate päeval peetud
kõnes mitmetele probleemidele koolielus ning muuhulgas sellele, et tihti
peetakse õpetajat teenindajaks, kelle
ülesandeks ja süüks saab kõik nii
koolis toimuva kui oma kasvatuslikud vead lükata.
Sõnad „teenindama“ ja „teenistuses olema“ on kahetsusväärselt
paljude jaoks tähendusega, et
tegemist on neist madalama inimesega, kes peab kõik nende soovid
täitma, kõik nende sõimu vastu
võtma ega tohi sealjuures nuriseda
– ise ta on ju seda tahtnud.

Ilutulestik keset ööd
Pühapäeva ööl vastu
esmaspäeva, kell 00.30
toimus Loode-Keila elamurajoonis ilutulestik,
mis äratas ümbruskonna
inimesed ning segas
nõnda nende öörahu.
Keila konstaablijaoskonna juht Madis
Melzar:
Esmaspäeva hommikul
laekus tõepoolest politseile mitmeid kaebusi
Loode-Keilas toimunud
pürotehniliste vahendite
kasutamise suhtes. Elanikud kaebasid öörahu
rikkumise kohta. Käesolevaks ajaks on Keila
konstaablijaoskond alustanud väärteomenetlust
nimetatud teo suhtes
ning teo toimepanijaid
karistatakse vastavalt
seadusele. Karistus
kõnealuse teo eest on
trahv kuni 6 000 krooni
või arest.

Keilas võib ilutulestikku
korraldada juhul, kui see on
kooskõlastatud päästeametiga ja öörahu ei rikuta.

Kas klient on alati kuningas või
vaid siis, kui ta kuningana käitub?
doris matteus
doris@keila.ee

Foto: bigfoto.com

Ilutulestiku korraldamisest Keila linnas
Keila linna avaliku korra
eeskirja kohaselt on Keila
linnas keelatud korraldada
ilutulestikku ilma Keila Linnavalitsuse loata. Samuti ei
tohi kasutada kaaskodanikke
häirivat heliaparatuuri või pürotehnilisi vahendeid elamus
või selle lähedal, ühissõidukis
ning muus avalikus või üldkasutavas kohas. (Keila linna
avaliku korra eeskiri, punktid
6.7 ja 6.8).
Sealjuures tuleb ka tingimata arvestada, et öörahu
Keila linnas on kella 23.00 –
7.00, mida ei tohi rikkuda üks-

kõik milllisel viisil.
Kui linnakodanik soovib
korraldada saluuti, tuleb see
kooskõlastada
päästekeskusega. Selleks tuleb minna
Keila päästekomandosse aadressil Ülejõe tee 2 ja täita seal
avaldus.
Siiski ei ole igasugune paugutamine veel ilutulestiku korraldamine. Seega pisemate
rakettide ning siseruumides
kastutatavate pürotehniliste
vahendite kasutamist kooskõlastama ei pea. Suuremate
rakettide puhul on aga kooskõlastamine vajalik.

Nädal piltides

Teisipäeval avati pidulikult Vikerkaare
lasteaia uuendatud tiib

Õpetajate päeval oli Keila Gümnaasiumi
direktoriks Raili Puolokainen

Keila nädalaleht

Foto:doris matteus

Foto:kadi kroon

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

Foto:doris matteus

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Loode-Keilas muudeti mänguväljaku
asukohta
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

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

Uudised
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Austati Keila koolide õpetajaid

Eelmisel reedel peeti Keilas õpetajate
päeva. Hommikul viisid koolidesse-lasteaedadesse traditsioonilise pidupäevakringli ning lilled linnapea Tanel Mõistus,
abilinnapea Eike Käsi ja haridusnõunik Jüri
Järvik.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Õhtusel vastuvõtul Kultuurikeskuses tervitasid Keila
koolide ja lasteaedade rohkearvulist õpetajateperet linnapea Tanel Mõistus ja linnavolikogu esimees Andrus Loog.
Vastuvõtul anti tavapäraselt
välja ka tänukirjad tublidele
õpetajatele. Sel aastal said tänukirjad lasteaia Sipsik õpetajad Marika Tömp ja Külli Haavasalu, lasteaia Vikerkaar
õpetajad Karin Patte, Merike
Oldekop, Age Saar ja Sirje Aija,
lasteaia Miki õpetajad Sirje
Rannamets, Niina Jürjan,
Kaisa Konsa ja Sirje Viisitamm,
Keila Muusikakooli õpetajad
Ada Kiisk, Häli Lääne ja Erika
Uus, Keila Gümnaasiumi õpetajad Anne Siniveer, Mirjam
Randaru ja Tiia Tamsalu, Keila
Algkooli õpetajad Pilvi Kula,
Leelo Tamkivi ja Anniki Kase
ning Keila Ühisgümnaasiumi
õpetajad Nadežda Lisovskaja,
Nadežda Kuzmina, Rein Siirmann ja Maria Tatarina.
Väljavõte Keila Linnavolikogu esimehe Andrus Loogi

kõnest õpetajatele: „Kallid
õpetajad, soovin teile eelkõige
just head, sest kui õpetajal on
koolis hea, siis on tal ka kergem oma õpilastele teadmiste
kõrval headust ja inimeseks
olemist õpetada.
Naabrite juures Soomes
aset leidnud tragöödia vapustas meid kõiki, sest see
toimus koolis - kohas, kus
igaüks peaks olema kaitstud. Karm tegelikkus on see,
et kool ei ole enam kaitstud
paik maailmas. Koolikiusamise vaimne ja teinekord ka
füüsiline vägivald puudutab
kahjuks ohvritena nii õpilasi
kui ka õpetajaid ja mingit
õigustust ei ole kummagi
kannatustele.
Üha enam leviv merkantiilsus ja individualismikultus ühiskonnas on levitanud
teadmist oma õigustest. Paraku põrkub õpetaja üha sagedamini selle vastu, et arusaam
oma õigustest ja kohustustest
on noorte jaoks ikka rohkem
tasakaalust väljas. Ebaadekvaatne enesehinnang põhjustab konflikte nii enda kui teistega ja hävitab vaimset

Parimad haridustöötajad said tänukirjad
ritud oleme siis, kui need
on paberile kirjutatud ja
palutud sellele paberile allkirja.
Tänan teid selle eest, et olete särasilmselt asunud looma
kogu oma teadmisi, kogemusi
ja elutarkust kasutades uut
Keila vaimuelu keskust, parimat võimaliku kooli Keila las-

FotoD: DORIS MATTEUS

tele. Tänan, et suudate pakkuda meie Keila lastele tuge ja
kindlust olukorras, kus justkui
tervel Eesti Vabariigil on mingeid muresid seoses Keila hariduse tulevikuga, kuigi keegi
neist ütlejaist ei kujutaks ette
lastele hariduse andmise lõputut jätkamist tingimustes,
mida olevikul pakkuda on.“

uudis

Kooliehitusega seotud liiklustakistused jätkuvad
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Juba mitu nädalat on liiklusele suletud olnud Paldiski
maantee üks sõidusuund. Lisaks on linnakodanike igapäevaelu häirinud lõhkamised
ning kõnniteedele muda kandvad veokid. Kõik see on põhjustatud uue kooli vundamendi ning trasside ehitustöödest.
Suurem lärm lõpeb peagi
Kuna Keilas on paepinnas,
siis oli kooli vundamendi ning
trasside rajamise käigus vaja

läbi viia ka lõhkamisi, samuti
tekitas lärmi pinnase puurimine. Ehitaja, AS Koger&Partnerid
lubab, et nüüdseks on lõhkamised lõppenud. Objekti juht
Uku Tint: „Lõhati väikeste
laengutega ja pinnase struktuuris see erilisi muutusi ei
tekitanud. Maavärinat praktiliselt ei olnud.“ Pinnasetööd,
augu kaevamine kestavad veel
umbes kaks nädalat, pärast
mida peaks ka puurimine vähenema. Jäävad vaid betoonitööd.
Liiklus jääb takistatuks

Takistused liikluses seevastu jätkuvad. Paldiski maantee
üks sõidusuund on suletud
kuni järgmise nädala keskpaigani, pärast seda peaks normaalne liiklus sellel tänaval
taastuma. Seejärel suletakse
aga Ehitajate tee üks sõidusuund, mis jääb suletuks umbes kaheks nädalaks. Ehitajate
teega paralleelselt rajatakse
uus veetrassi lõik, peale mida
on võimalik likvideerida vana
trassi osa uue kooli krundilt.
Liiklustakistused Paldiski
maanteel ei ole sellega aga veel
lõplikult läbi. Kooli olmekana-

Lühidalt
Toimus taas arutelu
torutehase teemal

õhkkonda, mis haridusasutuses vältimatult peaks olema.
Üha enam lapsevanemaid
arvab end nii kitsa eriala asjatundjateks, et peab laste kasvatamist lihtsalt kooli ülesandeks, mille kohta kodustelt ei
olekski nagu asjakohane vastust nõuda. Ja selle suhtumise
tulemus on see, et teie vastas
on lapsed ja noored, kellele ei
ole hea ja kurja tundmist kodust kaasa antud, ja teie võitletegi ükshaaval iga hinge eest,
et see inimlike väärtuste juur-

de juhatada. Tahame ju meiegi
mugavate
lapsevanematena
tuua Teile 1. septembril oma
seitsemaastase lapse ja nõuda
12 aasta möödudes tagasi valmisprodukti. Ja oleme häiritud
sellest, kui keegi meile meie
kohustusi meenutab. Eriti häi-
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lisatsiooni ja sadeveetrass Paldiski maantee servas saab küll
valmis, kuid edasi on tarvis
ühendada ka sidetrass. Selleks
on vaja minna risti üle Paldiski
maantee, mis toob Uku Tint’i
sõnul kaasa tee läbikaevamise.
Siiski lubas ehitaja ühte teepoolt ka sel ajal pidevalt töös
hoida.
Ehitaja vabandab muda
tootmise pärast
Uku Tint tunnistab, et tihti
on ehitusplatsi ümbruses ilma
kummikuteta liikumine keeruline, kuna platsile ning ära lii-

kuvad veokid levitavad muda.
Veoautosid sõidab ehitaja sõnul nii palju sel põhjusel, et
ehitusega on kiire ning töötempo sellest tulenevalt maksimaalne. Uku Tint: „Kolm
korda nädalas on tellitud ka tänavapuhastus, kuid sellegipoolest vabandame kodanike ees
ebameeldivuste pärast, mida
põhjustab muda.“
Ehitaja sõnul seni suuri ootamatusi ette tulnud ei ole
ning kõik kulgeb plaanipäraselt. Tööd peaksid valmis olema novembri teise nädala lõpuks.

Esmaspäeval toimus järjekordne avalik arutelu Jõe tn
57b kinnistu detailplaneeringu
teemal. Tegemist on maa-alaga, millele kavandatakse rajada
torutehas, millise kavatsusega
ümbruskonna elanikud aga rahul ei ole. Peamised aruteluteemad olid endised: võimalikud
tehasest lähtuvad negatiivsed
mõjud naabruses elavatele inimestele. Arendaja ei ole seni
suutnud rahustada täna kinnistu naabruses elavaid inimesi
ning neile tõestada, et tehas ei
häiri ümbruskonna elu ei saaste, ebameeldiva lõhna, müra
ega visuaalse saaste näol. Ka
esmaspäevase koosoleku tulemusena ei tekkinud ühist meelt.
Kuna seni ei ole vaidlustele kõiki pooli rahuldavat lahendust
leitud, siis on arendaja otsustanud võtta esitatud lahenduse
tagasi ning see koos täienduste
ning parandustega linnavalitsusele uuesti esitada. Seejärel
saab otsustada edasise menetluse üle. Keila abilinnapea Enno
Felsi arvates on reaalne saata
detailplaneering maavanemale
järelvalvesse, kes saaks anda
omapoolse hinnangu menetlusele ning teha ka otsuse jätkamise kohta.

Septembris sündis
Harjumaal 184 last
Poisse sündis 93 ja tütarlapsi 91. Ühes peres sündisid
kaksikud poiss ja tüdruk teise ja
kolmanda lapsena. Esmasündinuid oli 71, teisi lapsi 76, kolmandaid 27, neljandaid 5, viiendaid 3 ning kuuendaid üks. Üks
pere sai üheksanda lapse.
Surmaakte koostati kokku 71, mehi suri 35 ja naisi 36.
Lahkunute keskmine vanus oli
75,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 68 ja naised 83 aastaseks. Registreeriti 6 ja lahutati
1 abielu. Nimemuutmisavaldusi
rahuldati 3. Keilas sündis septembri jooksul 6 last – 2 poissi
ja 4 tüdrukut.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

11.01- 13.01

49.90
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keila linnavolikogus
Keila sai kolmanda lisaeelarve
Keila Linnavolikogu kinnitas 30. septembril Keila
linna 2008. aasta III lisaeelarve kogumahus 17 990
946 krooni. Lisaeelarve vastuvõtmisega suurenes Keila
linna 2008. aasta eelarve
201 514 540 kroonini, ületades esmakordselt 200
miljoni krooni piiri.
Üksikisiku
tulumaksu
ülelaekumise arvelt suurendati linnaeelarvet 2 500 000
krooni võrra. Sellest eraldati 1 600 000 krooni jalgpallistaadionile
kunstmuru
soetamiseks, 500 000 krooni alushariduse teenuse
ostmiseks, 150 000 krooni
linnavara haldamiseks, 150
000 krooni Roheline 7 kinnistu ostuks ning 100 000
krooni Keila Kultuurikeskusele teatriprojekti elluviimiseks.
Tegevuskulusid ja laenukohustusi suurendati 15

111 486 krooni võrra. Vastavalt Riigikohtu otsusele
tasutakse sellest Paldiski
katlamaja renoveerimiseks
võetud
laenukohustus
Rootsi Energiaagentuurile.
Läbirääkimiste tulemusel
õnnestus linnavalitsusel kahandada Rootsi Energiaagentuuri nõuet viiviste arvelt 6,5 miljoni krooni
võrra.
Muude tulude arvelt
suurenes eelarve 164 998
krooni, sihtotstarbelistest
toetustest 617 522 krooni
ning mittesihtotstarbelistest toetustest 46 940 krooni võrra.
Seoses koolide üleminekuga Keila Hariduse Sihtasutusele vähendati üüri- ja
renditulusid ning Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi
majandamiskulusid vastavalt 40 000 ning 410 000
krooni.
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venekeelne veerg
Keilas on uus
noorsoopolitseinik Сегодня в номере

Alates 1. oktoobrist töötab
Keilas uus noorsoopolitseinik
Eva Alliksoo.
Eva Alliksoo on sündinud
Pärnumaal Paikusel ja lõpetas
1990. aastal Pärnu 1. Keskkooli inglise keele süvaõppega
klassi. Pärast keskkooli õppis
Tallinna Pedagoogikakoolis ja
Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning omab pedagoogilist
kõrgharidust. On töötanud
õpetajana Paikuse Algkoolis ja
Paldiski Gümnaasiumis.
Politseisse tuli Eva Alliksoo
tööle aastal 1999, tolleaegsesse Paldiski politseijaoskonda
noorsooinspektoriks. Aastal

2000 läbis ta Politseikoolis
mittepolitseilise kõrgharidusega ametnike koolituse ning
on osalenud ka mitmetel politsei ja alaealistega seonduvatel koolitustel.
Kõik vahepealsed aastad on
Eva töötanud noorsoopolitseinikuna Keilas ja ümbruskonna
valdades. Tal on 2aastane tütar
ning tööle naaseski ta 2008.
aasta 1. oktoobrist.
Eva Alliksoo teenindab
noorsoopolitseinikuna Keila
linna ja tema põhilised tööülesanded on Keila linna alaealiste õigusrikkumiste ennetamine ja menetlemine.

keila linnavalitsus teatab
Linnavalitsus otsib jõulupuud
Keila linnavalitsus otsib
sobivat jõulupuud Keskväljakule. Juba on esimesed
pakkumised tulnud, kuid
linnaaednik Inge Angerjas
ja keskkonnanõunik Ülle
Lindus pole valikut veel teinud.
Pakkumised on oodatud
kirjalikult e-kirjaga aadressil ylle.lindus@keila.ee või
i n g e . a n g e r j a s @ ke i l a . e e
enne oktoobri lõppu. Kirjas
peaks olema puu kirjeldus,
selle asukoht ja ligipääsu
kirjeldus ning hind. Loomulikult on vajalikud ka
omaniku kontaktandmed.
Eelmisel aastal toodi
Keila jõulupuu Tuula külast.

Puu pannakse paika detsembri esimesel nädalal.

teade
Keila Linnavolikogu 48. istung
toimub teisipäeval, 14. oktoobril
2008 kell 10.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Aia-ja pargijäätmete tasuta kogumisring
20-21. oktoobril kella
9.00-17.00 korraldab Keila
Linnavalitsus koostöös OÜ
Makrokapital linna elanikele aia-ja pargijäätmete (rohi
ja lehed) tasuta äraveo.
Eelregistreerumine toimub tel. 6790700 või
6790706
Veopäeval tekkinud kü-

simuste korral palume helistada 5019685( Mati Aatonen).
Kogutud aia-ja pargijäätmed palume korjata kuni
200liitristesse kottidesse.
Kotid palume jätta kogumispäeval aia taha. Kotte
palume mitte sulgeda, need
tagastatakse omanikele.

Maa-amet müüb Keilas maad
Maa-amet müüb teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmisi Keila linnas asuvaid kinnisasju:
- Kruusa tn 25 kinnistu (katastritunnus 29601:002:0297,
pindala 1082 m², sihtotstarve elamumaa), alghind 605
900 krooni, tagatisraha 60 500 krooni;
- Niine tn 10 kinnistu (katastritunnus 29601:009:0048,
pindala 960 m², sihtotstarve elamumaa), alghind 614
400 krooni, tagatisraha 61 400 krooni.
Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel
olevate kinnistute kohta saab täiendavat informatsiooni
(sh on võimalik tutvuda ka asukohaga kaardil) Maaameti kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 675
0126 ja 675 0152.

Päevakorras:
1. Umbusaldusavaldus Keila
Linnavolikogu esimehele
Andrus Loogile.
2. Umbusaldusavaldus Keila
Linnavolikogu aseesimehele Doris Matteusele.
3. Umbusaldusavaldus Keila
linnapeale Tanel Mõistusele.
4. Keila Linnavolikogu 30.
septembri 2008. aasta

otsuse nr 51 (koolide lõpetamine) kehtetuks tunnistamine.
5. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
7. Kohalalgatatud küsimused.

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

Krimiuudised
g4s

1911

04. oktoobril kell 00.35 Haigla (surnukuuri) juures laiali
loobitud penoplasti jäätmed.
04. oktoobril kell 11.03 - Vasara 8 maja taga noored segavad lastel mänguväljakul mängimist. Saadetud minema.
04. oktoobril kell 21.35 Rongis rikkus korda 40aastane

meesterahvas. Tehtud märkus.
04. oktoobril kell 02.35 Luha 7 juures alkoholi tunnustega noored. Toimetatud koju.
05. oktoobril kell 18.30 Säästumarketi juures sõideti
kõveraks liiklusmärk ja riivati
kahte sõiduautot. Juht põgenes (roolis naine).
05. oktoobril kell 21.40 Jaama tn. lasteaia aial puudub
üks aialipp.

Манифест
В этом номере газеты можно познакомиться с текстом манифеста
целевого
учреждения
«Кейла
Харидус». В манифесте
содержатся основные
тезисы, которыми будут руководствоваться
при строительстве новой школы - не только
здания, но и новой организции.
Основная
идея документа – объяснить, почему главной целью является не
просто строительство
нового школьного здания, а создание новой
школы, которая должна быть лучшей школой. (стр. 5)
Чествовали учителей
В прошлую пятницу
в нашем городе праздновали День учителя.
Утром праздничного
дня во всех образовательных учреждениях
города побывали с визитом представители
городской власти: мэр
города
Т.Мыйстус,
вице-мэр Э.Кяси и советник по вопросам образования Ю.Ярвик.
Вечером на приеме в
Кейласком
центре
культуры перед собравшимся работниками
образования выступили с приветствием
председатель горсобрания А.Лоог и мэр города Т.Мыйстус. (стр. 3)
Новости
городского
правительства
Мэрия ищет рождественскую елку на Центральную
площадь.
Уже поступили первые
предложения, но окончательный выбор пока
не сделан. Поэтому до
конца октября можно
обращаться с предложениями по адресам
ylle.lindus@keila.ee,
inge.angerjas@keila.ee.
20-21 октября с 9.00
до 17.00 мэрия с сотрудничестве с OÜ
Makrokapital организует бесплатный вывоз
листьев и веток. Предварительная регистрация по телефонам
6790700 и 6790706.
(стр. 4)
Новости
городского собрания
30 сентября на заседании городского собрания был утвержден

третий дополнительный бюджет в объеме
17 990 946 крон. Таким
образом,
городской
бюджет 2008 года увеличился до 201 514 540
крон, впервые превысив черту в 200 миллионов. Благодаря дополнительному бюджету,
были внесены изменения в ряд сфер городского бюджета. В частности, на 12 506 288
крон были увеличены
расходы в сфере образования и социальных
дел. (стр. 4)
Фейерверк в ночи
В ночь с воскресенья
на понедельник в жилом районе ЛоодеКейла состоялся фейерверк,
который
потревожил сон жителей этого района. В ответ на жалобы горожан
в отношении ответственных за данный
проступок начато расследование
просшествия. Виновные понесут предусмотренное
законодательством наказание: либо штраф
до 6 000 крон, либо
арест. (стр. 2)
Начался процесс
отчуждения Кейлаской больницы
Cеверо-Эстонская
региональная больница начала процесс отчуждения имущества
Кейлаской больницы,
поэтому, начиная с
этой недели, информацию о продаже для будущих
инвесторов
можно получить в аудиторской
фирме
«Ernst & Young». К 18
октября запланировано обозначить круг интересующихся подобной
возможностью.
Сам процесс займет не
менее полугода. (стр.
5)
Спектакль театра
«Ванемуйне» в Кейла
3 ноября на сцене
Кейлаского культурного центра театр «Ванемуйне» покажет спекталь
по
мотивам
триллера британского
писателя
Э.Тейлора
«Ледяное убийство».
Главные роли исполняют известные актеры Я.Реккорит и Х.Кальюярве.
Режиссер
спектакля – Лейно Рей.
(стр. 6)
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haridus

Keila Hariduse Sihtasutuse manifest PARIMA KOOLI RAJAMINE KEILASSE
Linna haridusolude otsustav parendamine
on kõne all olnud pikka aega, seda mõtet
on jõudnud ühel või teisel ajal toetada
kõik poliitilised jõud. Siinkohal tutvustatav
idee sündis Keila omavalitsustegelaste
äranägemisest, et mitmel põhjusel on
otstarbekas ja oluline rajada Keilasse lähiajal PARIM KOOL
keila hariduse
sihtasutus
PARIM KOOL Keilas võimaldab
- luua turvaline õpikeskkond,
kus lastel on võimalus viia ellu
oma unistused,
- anda lastele edasi iseseisvaks
ja õnnelikuks eluks vajaminevad oskused ja väärtused
- elavdada linna vaimuelu,
- tugevdada kohalikku identiteeti ja kujundada linna mainet,
- kinnistada ja suurendada linna elanikkonda.
Kohaliku omavalitsuse juhid kutsuvad ideaalkooli sisu
ja vormi arvustama ja arendama haridustegelasi, keda võlub
kaasalöömine projektis, mille eesmärk on rajada PARIM
KOOL, mida olud võimaldavad.
Projekt hõlmab
- kaasaegse ühiskonna arenguvajadustele vastava kooliideestiku väljatöötamist,
- õppekava ettevalmistamist
selles vaimus,
- kaasaegset ja ratsionaalselt
korraldatud õppeprotsessi kujundamist,
- sedalaadi koolile funktsionaalselt sobiva KOOLIMAJA
projekteerimist, ehitamist ja
sisustamist.

Alljärgnevalt on toodud
olulisemad PARIMA KOOLI
töö põhimõtted ja mõni selgitus nende asjade juurde.
Esiteks. Teadmiste rakendatavus. Ühiskonnatüübi
muutumine tingib muudatusi hariduses. Teadmispõhises
ühiskonnas on teabe kättesaamine muutunud lihtsamaks ja
kanalite arv suuremaks ning
valitseb pigem info üleküllus
kui defitsiit. Seetõttu kooli roll
puhtalt teabe jagajana väheneb
ja peab keskenduma püsivatele väärtustele ning oskustele,
mis aitavad teabevoolus orienteeruda ja õigeid valikuid teha.
Vaja pole mitte inimesi, kel pea
täis kiiresti vananevaid teadmisi, vaid neid, kes suudavad
selekteerida,
omandada,
seostada, luua ja rakendada
uut teadmist. Selleks peab
kool rakendama individuaalset
lähenemist erineva arenguvajadustega õpilastele, et oleks
tagatud eduelamused praktilisest saavutustest, mis on
omakorda parim eduka arengu
mootor.
Teiseks. Koostööoskused.
Tänapäeval lahendatakse enamik olulisi probleeme majanduses, poliitikas ja muudel aladel paljude inimeste koostöös.
Samal ajal võib igapäevaelu
üha kasvav tehniline vahen-

Keila Gümnaasium
datus ja indiviudualismikultus
pärssida inimliku kontakti ja
suhete loomise ja arendamise
oskusi, mis on koostöö eelduseks. Kool ei tohiks robinsone
kasvatada, nende aeg on möödas. Kool peab õpetama ülesandeid rühmas lahendama,
kujundama vastavaid oskusi,
hoiakuid ja harjumusi ning
panema aluse võimele luua ja
hoida vastastikku rikastavaid
suhteid. Õpilane peab saavutama koostöö- ja suhtlemisvalmiduse ning -oskuse.
Kolmandaks. Kasvatustöö.
Tänapäeval on üha teravamad
probleemid koolides seotud
käitumise, suhtumise ja väärtuste kriisiga. Õpiraskused on
sageli moraalse kriisi tagajärg,
mitte vastupidi. Inimene ei
ole ainult isiksus ja ühiskon-

Foto: KADI KROON

na liige, ta on perekondlik
olend. Laste kasvatamine on
peamiselt vanemate töö. Kooli roll ei ole võtta enda peale
laste kasvatamine, vaid aidata
selles vanemaid. Vanematega
koostöö kaugem eesmärk on,
et lapsed areneksid vastutustundlikeks inimesteks, kes on
küpsed omakorda perekonda
looma. Kuna vanema roll on
kaasaegses ühiskonnas hägustunud ja tihti tülikas, siis peab
kool aitama vanematel oma
rolli uuesti avastada ja õppida. Laste kasvatamise sisu
on arengu tingimuste loomine, piiride seadmine, eeskuju andmine. Õpilane peab
tundma, et teda märgatakse ja
mõistetakse. Vanemate ja õpetajate hoolivust ja huvi lapse
käekäigu vastu näitab kindlate piiride ja selgete nõudmiste

seadmine, millest ei taganeta
ja millest ka ise eeskujuna kinni peetakse. Seda saavad teha
kool ja vanemad ainult koostöös.
Nimetatud probleemid on
tänapäeva kooli probleemid
kogu arenenud maailmas.
Vastuolud niisuguste nähtuste vahel nagu ühiskonna kiire
muutumine, elukutsete kadumine ja tekkimine, teadmiste
kiire akumuleerumine ühelt
poolt ja traditsioonilised õpetamis-õppimisviisid
teiselt
poolt, alles ootavad lahendusi.
Nende lahendusteni jõudmiseks peab PARIMAS KOOLIS
tuginema suhtumine muutuva
maailma püsivatel väärtustel ja suhtlemine toimuma
eesmärgistatult parimal moel
nii ÕPETAJATE kui ÕPILASTEGA.

uudis

Miki lasteaiapere pidas mihkli- ja tervisepäeva
niina jürjan

MIKI LASTEAIA ÕPETAJA

Juba vanal ajal oli mihklipäev väga suur püha. Rahvakalendris lõppes viiekuune suvi
ja algas talveperiood. Karjalastele tähendas see seda, et
ka nemad said nüüd alustada
kooliteed.
Miki lasteaial on kujunenud
välja ilus traditsioon - tähistada mihkli- ja tervisepäeva
koos. See on meil olnud ikka
tore pereüritus. Peo juhatas
sisse lasteaia juhataja, siis tutvustasid ennast rühmade maskotid: Lepatriinu, Sipsik; Pipi,
Poku. Igal sügisel uueneb meie
lasteaiapere. Toimus uute laste
ja nende vanemate tutvustus ja
lapsed võeti pidulikult vastu

Miki lasteaia perre. Peale tutvumise tseremooniat laulsime
ja tantsisime koos.
Miki lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade
hulka ja selle raames võtsime
me osa projektist „Heategu
lapse südamele“. Tervisepäeva eesmärgiks oli äratada huvi
tervise vastu, anda teadmisi
ja praktilisi kogemusi. Tervise
edendamisel on tähtis aktiivne liikumine, rõõmus meel,
puhkus ja uni, südamesõbralik
mitmekesine toit.
Tervisepäeva osa alguses tuli
meile külla lustakas Jänes, kes
oma särtsu ja energiaga küttis üles ka kõige tagasihoidlikumad kohalviibija. Tervis ja
liikumine käivad ju käsikäes.
Samal ajal pakuti vanematele

foto: MIKI LASTEAED

võimalust mõõta vererõhku,
veresuhkru- ja kolesteroolitaset.
Kui oli juba küllalt lauldud,
tantsitud ja võimeldud, jõu-

dis kätte kehakinnitamise aeg.
Peolaud ootas juba kõiki osalejaid. Joogiks pakuti piima ja
õunamahla. Peolaua katmisel
aitasid meid tublid lapsevane-

mad, kes küpsetasid kooke ja
pirukaid sügisandidest.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes võtsid osa meie lasteaia sügispeost.
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Lühidalt
PERH alustas ametlikult Keila haigla võõrandamist
Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) alustas Keila haigla
võõrandamisprotsessi
ning
alates sellest nädalast annab
investoritele müügiinfot protsessi juhtiv auditi- ja ärinõustamisfirma Ernst & Young.
Selle aasta suvel andis valitsus PERH-ile volitused Keila
haigla baasil regionaalhaigla
tütarettevõtte AS Keila Ravikeskus moodustamiseks ning
selle võõrandamiseks strateegilisele investorile.
Regionaalhaigla soovib Keila
haiglat võõrandada investorile,
kellel oleks varasem kogemus
hoolekandeteenuse osutamisel, kes tagaks tervishoiuteenuste osutamise jätkusuutlikkuse Keilas ja suudaks leida
rakendust hoone kasutamata
pinnale ning omaks vahendeid
investeeringuteks.”Iga aastaga
suureneb vajadus nii hooldusravi kui ka hoolekande teenuste
järele. Arvestades Keila haigla
asukohta ja lähedust Tallinnale, arvame, et see oleks sobilik
koht nende teenuste arendamiseks,” ütles Allik.
Keila haigla täidab praegu
mitut funktsiooni, olles kohalik
haigla Keila linna ja ümbritsevate valdade elanikele, osutades psühhogeriaatrilist ja hooldusravi Harjumaa patsientidele
ning järelravi regionaalhaigla
patsientidele. Kuna Keila haigla tegevuste maht ei ole piisav
koormamaks kogu haigla hoonet, on osa ruume hoones välja
renditud või tühjad. Rendipindadel tegutsevad perearstid ja
hambaarstid ning Keila taastusravikeskus ja apteek.
Keila haiglahoone vajab
põhjalikku rekonstrueerimist ja
investeeringuid, milleks PERH-il
praegu puuduvad võimalused.
BNS

Leivanädal pöörab tähelepanu leiva tähtsusele
Käesolev nädal on rahvusvaheline leivanädal. Sel aastal
juba 11. korda peetava leivanädala raames toimuvad üritused
üle kogu Eesti ning paljud neist
on suunatud just lastele. Noortel on võimalus käia tehastes
rukkileiva küpsetamist vaatamas ja leivameistrid käivad ise
koolides oma tööst rääkimas.
Leivanädalat peeti ka Keila
koolides ja lasteaedades.
Rukkileib on eestlaste jaoks
aastasadade vältel olnud üks
olulisemaid toiduaineid, ega
asjata nimetata kõiki teisi toite
peale pudru leivakõrvaseks.
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teater

Vanemuine mängib Keilas
trillerit “Jäine mõrv”
TEATER VANEMUINE

Vanemuise teater mängib
esmaspäeval, 3. novembril Keila Kultuurimajas briti näitekirjaniku Edward Taylori trillerit
“Jäine mõrv”, kus peaosades
näeb Eesti teatri kaht tippnäitlejat - Jaan Rekkorit ja Hannes
Kaljujärve.
“Jäise mõrva” lavastas Leino Rei, kellele see oli esimene
lavastajatöö Vanemuise trupiga. Küll aga mäletatakse varasemast tema värvikaid osatäitmisi Vanemuise lavastustes
“Kõik aias” ja “Tähed hommikutaevas”. “Jäise mõrva” tõlkis
Peeter Volkonski, kunstnik on
Rosita Raud, muusikaline kujundaja Ivar Põllu ja valguskujundaja Martin Meelandi.
Lisaks Jaan Rekkorile ja
Hannes Kaljujärvele mängivad
“Jäises mõrvas” Maria Soomets
ja Riho Kütsar. Vanemuise tril-

foto: vanemuise teater

ler esitab igipõlise küsimuse:
kas on võimalik korraldada
ideaalset mõrva? Kes oskaks
sellele paremini vastata, kui
hea kriminaalkirjanik.
Harold Kent ja Paul Riggs
on edukad telekriminullide
autorid. Pärast pikki aastaid
kestnud koostööd soovib Ha-

rold oma napsilembesest partnerist lahku lüüa. Riggs ei ole
ettepanekust vaimustatud ning
püüab partnerit iga hinna eest
sundida edasisele koostööle.
Vahendid, mis võitluseks valitakse, on erialased. Edward
Taylor on tuntud briti teleseriaalide autor ja lavastaja, kes

alates 1955. aastast töötas 36
aastat BBCs. Sarnaselt oma
näidendi “Jäine mõrv” tegelasele Harold Kentile otsustas ta viimaks telekarussellilt
lahkuda ja kirjutada ka midagi
muud. 1992 valminud “Jäine
mõrv” on tema teine töö vabakutselise kirjanikuna.

sport

Keila Liiga alustab hooaega
kadi kroon
kroon@keila.ee

Järgmisest nädalast alustab
taas uut hooaega Keila Liiga.
Nagu eelmine aasta, on korvpalli meistrivõistluste peakorraldaja Ago Kliimson. Hooajal
2008/2009 osaleb kokku 10
meeskonda: Lääne – Harju
Spordiklubi, Speed, Scorpion,
Saue, Royal Ehitus, Padise,
Mõigu, Juurviljapõrgu, Harju
Elekter ja Glamox. Eelmisel
hooajal osalenuist on välja
jäänud BC Exclusive, Turba
gümnaasiumi meeskonnad ja
A4 Kinnisvara. Ago Kliimsoni
sõnul on vähene meeskondade
arv igati positiivne ja osalema
on jäänud tiimid, kelle tase

on suhteliselt samaväärne.
Varasematel hooaegadel võis
esimese ja viimase võistkonna
taseme vahe olla isegi 80punkti. Sel hooajal on seega loota
põnevaid korvpallikohtumisi.
Üks suurimaid muudatusi
Keila Liiga korralduses on see,
et mängud viiakse gümnaasiumi saali asemel loodetavasti
täies ulatuses läbi Tervisekeskuses. Ago Kliimsoni sõnul on
sealses saalis mänge mitu korda lihtsam korraldada ning ka
pealtvaatajatel on mõnusam.
Mängud hakkavad toimuma
üldiselt pühapäeviti.
Meistrirvõistlusi korvpallis on keilas korraldatud juba
1996.aastast Jaanus Väljamäe, Andrus Nageli ja Ago

Teeme kalendri 2010
valdur vacht
vvacht@keila.ee

Keila Linnavalitsus ning
Keila Leht kuulutavad välja
fotojahi „Teeme koos kalendri
2010“, mis algab 1.oktoobril
2008.a. ja kestab kuni 30.septembrini 2009.a.
Fotojahi eesmärk on kutsuda Keila elanikke üles aktiivsele eluviisile, pakkudes neile
võimalust jäädvustada oma
linna ning täiendada Keila linna fotopanka. Parimate piltide hulgast valitakse välja kuu
foto, mis avaldatakse ka „Keila
Lehes“. Jahi tulemuseks on
originaaldisainiga, parimate
fotodega kaunistatud Keila kalender 2010.
Fotojahis võivad osaleda
kõik Keilas või Keila lähiümbruses elavad harrastus- ja profesionaalsed fotograafid. Fotod
peavad kajastama vastavat aastaaega ning olema äratuntavalt
Keilas tehtud. Pildile võiks
jäädvustada
sündmusi/olusid, mis sobiksid kaunistama
2010.aastal vastavat kuud. Iga
osaleja saab esitada ühel etapil
kuni 5 pilti.
Fotojaht kestab täpselt aas-

ta ja on jagatud 12-ks 1 kuu
pikkuseks etapiks.
Pildid peavad laekuma
võimalikult heal tehnilisel
tasemel iga kuu viimaseks
kuupäevaks elektrooniliselt ekirjaga aadressil foto@keila.ee
või muul andmekandjal Keila
linnavalitsuse pressiesindajale
Valdur Vachtile (tel 513 4922).
Õigeks ajaks laekunud piltide
hulgast valitakse välja 5 parimat pilti, mille hulgast tehakse valik loodava kalendri jaoks.
Kuu foto staatus ei pruugi tähendada antud ülesvõtte valikut kalendri kujundusse.
Žüriisse kuuluvad Keila
linnavalitsuse ning Keila Lehe
esindajad ja korraldajate poolt
kutsusutd isikud.
Konkursile laekunud pildid
kuuluvad edaspidi Keila linna
infopanka. Piltide saatmisel ei
tohiks unustada lisada autori
nime. Esimesi pilte ootame
oktoobri lõpuks.
2007.-2008. aastal korraldatud Keila linna 70. juubelile pühendatud fotojaht leidis
palju huvilisi, fotojahi tulemusena kogutud piltidest koostati album „Keila. Fotojaht
2007-2008“.

foto: valdur vacht

Kliimsoni juhtimisel. Hooajal
2007/2008 võitis meistritiitli
Glamox, teise koha sai Juurviljapõrgu ja kolmandaks tuli
Honda/Speed.

Täpsemat infot mängude
aegade ja tulemuste kohta
leiab edaspidi Keila lehest ja
aadressilt www.spordilinn.ee.
foto: andres matteus, fotojaht

Keila Tervisekeskus koostöös
Spordiklubiga Triumf kutsub huvilisi
KEILA TERVISEKESKUS

ŠÕUTANTSU-KOREOGRAAFIA TREENINGUTELE
neidusid vanuses 12 -17.

Kohtume Keila Tervisekeskuse aeroobikasaalis
12.oktoobril kell 19.00
Kaasa võtta
treeningriided ja hea meeleolu!

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
„OLEV SOANS – KOLLEEG JA
ÕPETAJA“
2.juuli – 19.oktoober
Harjumaa muuseumis,
Linnuse tn. 9
Tel: 6781668,
„TEE SALAPÄRA“
Salme Allikheina näitus
Näitus on avatud E. 13.0017.00, N.12.-16.30, T.K.R. 10.00
– 15.30
Keila sotsiaalkeskuses
Keskväljak 17
“SIRLETT`I SUVI 2008”
8. oktoober – 29.oktoober
Kunstiring “Sirlett” näitus
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„LAULUD KIVILE“
3.oktoober – 30.oktoober
kiviraiduri Külli Aus´i paekivist
taiesed. Harju Maakonnaraamatukogu lugemissaalis
Keskväljak 15, II korrus
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
09.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“
kauaaegsele toimetajale
Ursula Põksile (1919-2006)
pühendatud näitus. Harjumaa
muuseum,
Linnuse tn. 9

Tel: 6781668

teater
“KÄPIPUU VENNASKOND”
22.oktoober kell 12:00 Pilet:
50.-. Rakvere Teatri lasteetendus. Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
e-post: kultuur@keila.ee
„JÄINE MÕRV”
3.november 19:00. Pilet: 150.- /
120.- Teater Vanemuine. Keila
kultuurikeskus. Keskväljak 12,
tel: 6045045

kontsert
KOIT TOOME „JAAK JOALA
LAULDUD LAULE“
Akustilisel kitarril Jorma Puusaag. 11.oktoober kell 19.00
Pilet eelmüügist 175.-. Keila
kultuurikeskuses.
www.kontsertkorraldus.ee
“METAL TO METAL”
17.oktoober kell 17.30-22.30
Tasuta! Esinevad: For Thee,
Must Rannik, Wrath Is Evergreen, Bestia.
Keila Avatud Noortekeskuses.
Paldiski mnt 28F

muud üritused
„SÜGISANNID MEIE LAUAL“
13.oktoobril kell 13.30

Maitseme kaasa toodud hoidiseid ja küpsetisi, Vahetame
retsepte. Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
HUVITAVATE KOHTUMISTE
KLUBI
18.oktoober kell 19.00. Keila
Kultuurikeskus.
Keskväljak 12
tel: 6045045
„ÜKS ERILINE PAIK“
23.oktoobril kell 14.00
Reisisellide klubi - reisimuljed
Islandilt.
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
I koolitustsükkel koosneb 4
loengust ´a 2,5 tundi algusega
kell 10.00.
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu.
Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus.
Keskväljak 17
Tel: 6791 570

Balti Kivitehas OÜ Keilas
otsib uusi töötajaid. Täpsem
info telefonil: 56 600 841
Toitlustusega tegelev ettevõte võtab tööle Keilas koka.
CV saata teaduse@hot.ee.
Korralikule inimesele korralik
töötasu.
Ettevõte pakub elektrikutele
tööd Soomes. Vajalik elektriku
kutse (kooli lõputunnistus).
Tel. 5038781.
Bilansivõimeline raamatupidaja, TTÜ majandusharidus,
12 a. kogemust, otsib lisatööd:
jooksev raamatupidamine, vanade perioodide korrastamine,
aastaaruanded, suhtlemine riigiametiga, maksu- ja raamatupidamisalane konsultatsioon.
Oman kõiki töövahendeid ja
raamatupidamisprogrammi
HansaRaama 4.3. Võimalus
töötada üle interneti.
E-posti aadress: kaire@vyhner.
ee.

ost/müük
Müüa heas korras garaaž
Keilas Vasara tänaval. Kahekordse garaaži esimene
korrus. Hind 40000.

Info tel: 5123038.
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).
Müüa turvahäll varikatusega 0 – 13kilo. Hind 300.-. Tel:
56709888

teenus
Kogenud kaminamees otsib
rakendust õhkküttekaminate
ehitamisel ja paigaldamisel.
Näidised vahur.fotopic.net.
Tel.51970570.
Pagari- ja kulinaariatooted
Teie peolauale. Tellimine, müük
ja toitlustamine tööpäevadel
8.00 – 15.00 „Harju Elektri“
kohvik – sööklas. Telefon: 671
2278. www.holeinone.ee

muu
4. oktoobril läks kaduma
noor isane korterikass, kes on
õue-oludes väga arglik. Kass
on pruunikat-oranzi värvi.
Kõhualune ja rind on valge, samuti käpa otsad. Esikäppadel
triibud, alumise lõua siseküljel
sünnimärk. Kass on koheva
karvaga. Kõik, kes on näinud

Palju õnne!
Sündinud

29.09.2008 Niia-Kirsika Kairo
30.09.2008 Natali Ristolainen

Avaldame sügavat
Sügav kaastunne

kaastunnet lastele ja

Tatjana Družinina´le

lastelastele

EMA

Klaara
Družinina

surma puhul

Mälestame koguduse liiget

Klaara
Družinina
Avaldame kaastunnet

surma puhul

lähedastele.

Reet ja Avo lastega ja Nelly

Uusapostlik Kirik

PKC Eesti AS

Keset sügist ja päikesekulda
Südamlik kaastunne
Helve Jakobsonile kalli õe

Lõppes tee, kust tagasi ei tulda...
Teatame sügava kurbusega, et lahkunud on meie kallis abikaasa, isa,
vanaisa, vanavanaisa

Malle

Kaljo Mändmets

surma puhul

22.12.1922 – 04.10.2008
Omaksed

KÜ Põhja 20 elanikud

Ärasaatmine 11.oktoobril kell 13.00 Eha tänava kodumajast. Muldasängitamine Karjaküla kalmistul.

kogudus
Lõikustänupüha
12.oktoober kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus

Kuulutused
Töö
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Mälestame head sõpra, alati
abivalmis naabrimeest

Kaljo
Mändmets`a
Avaldame südamlikku

või teavad mingit infot, palume
helistada telefonil 5177510,
6045919.
11.-12. septembril varastati
Kruusa tänavalt AS Talteri
kirju kandva auto pealt uus
alumiiniumredel. Kui keegi
sattus pealt nägema või on
redeli leidnud, siis palun andke
teada telefonil 5126736. Redeli
tagasitoojale leiutasu.
Laupäeval, 11.oktoobril kell
10.45 alustab inglise keele
õppegrupp SMILE. Teretulnud
on I-II klasside õpilased, kes
soovivad saada sõbraks inglise
keelega. Seekord palume tulla
koos vanematega. Tulla Keila,
Paldiski mnt.21 II korrus. Info:
53029454, e-post: info@
tarnekor.ee.
30. septembril kaotatud
Keila keskväljakul u 400 EEK.
Ausal leidjal palun ühendust
võtta tel: 6099129
Keila Linna Pensionäride
Ühenduse sügispidu toimub
25.oktoobril kell 15.00. Keila
Kultuurikeskuses. Programmi
sisustavad Reeda taidlejad.
Peoraha 50.- korjame 20. ja 21.
oktoobril 12 – 14 Kultuurikeskuses.

kaastunnet Hildale abikaasa,
Niina, Tiina ja Toomasele isa
kaotuse puhul.
Naabrid: Almar, Salme, Karin,
Aino, Toomas ja perekonnad
Tšekenjuk ja Haavasalu

Siiras kaastunne Tiinale

Avaldame kaastunnet

poegadega isa ja vanaisa

Tiinale, Martinile ja
Andreasele perega

Kaljo
Mändmets’a
kaotuse puhul

surma puhul
Maire, Mallor, Gerly,

Kulla, Riina, Aigi ja Mari

Asko, Kevin

peredega

Avaldamae südamlikku
kaastunnet Hildale lastega
kalli abikaasa, isa, vanaisa

Tunneme südamest kaasa
Mälestame

kaotuse puhul.

Kaljo
Mändmets`a

abivalmis naabrit

Kaljo
Mändmets`a
Avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu omastele
Perekonnad. Arro, Fuchs, Kaber,
Loop, Pähkel, Sippol, Spakovski,
Utsal, Vint ja Sookruus

Kaljo
Mändmets`a
surma puhul

Sõjaveteranide Selts
Keila Sõpruslinnade Selts

Perekond Lille

Mälestame head ja alati

Hildale lähedastega kalli
abikaasa

ja vanavanaisa

Kaljo
Mändmets’a

isa, vanaisa
ja
vanavanaisa

Südamlik kaastunne Hilda
Smithile perega kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

Kaljo
Mändmets`a

Avaldame kaastunnet
Andrèle ja Reneele kalli

VANAEMA
surma puhul.

surma puhul.
Uusapostliku Kiriku Keila
kogudus.

Lia, Marili, Valdo, Andre ja
Ruben

Hei Sina!
Hoia loodust ja tule kauplema Kirbuturule 27. oktoobril
Keila Avatud Noortekeskus
Info ja eelregistreerimine: knk@keila.ee või telefonil 6099089
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Keila Tervisekeskus üürib
Mini-Spaa ruumides välja

13 m² salongipinda.

Pehme mööbli
soodusmüük

Eelistatud on juuksurid,
kosmeetikud või kehahooldusega tegelevad
teenusepakkujad.

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

Info telefonil 6 737 641, 6
737 637
kadri.tomera@keila.ee

Novembris Keilas
avatavasse
elektroonikaja kodumasinate
kauplusse vajatakse

MÜÜJAID
CV koos palgasooviga saata
emailile: uwe@neti.ee

KRISTIINE
AUTOKOOL

Tule

Tööle peatselt Keilas avatavasse bistroosse.

korraldab Keilas
(Ohtu tee 5)

Vajatakse järgnevaid töötajaid:

B-kategooria kursuse
algus 23. okt.

AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUS

www.kristiineautokool.ee

6505126, 5103218

Kauplus Jaama 11 Keila
Avatud: T – R 15.00-18.00
L
10.00-14.00
Kohal uus sügiskaup.
SOODUS:
Kõik Mustangi teksad 595.- EEK
Luanvi joped 200.-/350.- EEK

MÜÜGIL PROTTEN sügis 2008
TÄIENENUD VALIK
NAISTE VILLASEID SÜGISMANTLEID
SUURUSTELE 34-50
MÜÜGIL NAISTE JA MEESTE
DZEMPRID - KAMPSUNID
UUED JALATSID ,KÄEKOTID
LÕHNAD, PESU
OLETE OODATUD!

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

www.lemeks.ee
Paldiski puiduterminal

MÜÜB:
lõhutud küttepuid.

OSTAB:
kinnistuid
kasvavat metsa
metsamaterjali

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

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

ad
Soods

hinnad

tel: 6536445 ja 53322418
aknad@aknaluks.ee
Üksnurme tee 8, Saku

Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007
– 2008“
on kõigil soovijatel võimalik osta
Keila linnavalitsuse infosekretärilt ja
Keila Tervisekeskusest.
Fotoalbumi hind on 125.Albumisse on koondatud üle saja pildi
kolmekümnelt autorit, kes osalesid terve
aasta kestnud fotojahis.

Kokkasid,
Koka abilisi,
Saaliteenindajaid
Nõudepesijaid
Nõuded kandidaatidele:
* initsatiivivõime
* keskharidus
* korrektsus ja täpsus

Omalt poolt pakume:
* töö graafiku alusel
* huvitavat tööd
* kaasaegset töökeskonda

Lisainfo: 5151848
CV ja sooviavalduse palume saata aadressile
e-posti aadressil: krahumeel@hot.ee

