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Arvamuskülg

Nädal Lõppes, teine algas

Sügisest on saamas
talv
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Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini
Naastrehvide kasutamine on lubatud
1. oktoobrist kuni 1. maini

Talv hakkab saabuma. No vähemalt Eestimaa
talv, mis tähendab enamasti sügisest ilma, kuid
sooja on mõni kraad vähem ning hommikuks ilmub
asfaldile libe kiht ning autoakendele kraapimisele
väga kehvasti alluv jääkirme.
Olgu see talv tüüpiline eestimaine või mitte,
lumega või mitte, liikluses tuleb ikka olla ettevaatlik.
Teeolud võivad küll näida suvised, kuid ei pruugi
seda tegelikult enam olla. Ettevaatus ning kas kaasliiklejatega arvestamine on tervena koju jõudmise
huvides väga vajalikud. Ja see kehtib ka jalakäijatele – helkur ei ole iluvidin.
Kindlasti on peagi oodata uudiseid külmetushaiguste leviku järsust suurenemisest. Taskurätikud
on iga kontori standardvarustuses ning „ma tean,
mida sa tunned“ ravimeid saadab majanduslangusest hoolimata müügiedu. Pole harjunud veel
mütsi-kindaid-salli kandma. Tasub siiski harjuda – ei
ole halba ilma, on vale riietus.
Mida külmem ja koledam väljas on, seda toredam on aga tubane soojus. Eriti tore on toas
teetassi taga raamatut lugeda, kui väljas sajab midagi, mis pole ei lumi ega
vihm, tuul
ulub ja viimased
lehed lendavad
puudelt. Sellist
aega on meie
kliimas küll üle
mõistuse pikalt,
kuid seda enam
oskame sooja ja
ilusat ilma, tuld ja
soojust nautida.
DORIS MATTEUS
DORIS@keila.ee

Fotod: märt lillesiim

kasulik

Ole valmis teeolude muutuseks!
Talve lähenedes hakkab
inimene selleks valmistuma:
otsitakse välja talveriided ja
-saapad, autole vahetatakse
alla talverehvid ning hoolikamalt hakatakse kuulama ilmateateid. Nende märkide põhjal
ei tohiks talve saabumine tulla
ootamatusena.
Autojuht peab alati olema
valmis ootamatuteks teeolude muutusteks. Ei saa
loota ainult oma heale autole,
talverehvidele ja kogemustele.
Need kõik on olulised, kuid
mitte piisavad ohusituatsiooni
vältimiseks.
Enne sõidu alustamist tasub alati raadio ja kõrvad lahti
hoida ning kuulata uudiseid,
eriti panna tähele hommikusi

ja pärastlõunaseid Maanteeinfokeskuse pressiteateid.
Kui see aga mingil põhjusel
võimalik ei ole, saab vaadata Maanteeameti kodulehte
www.mnt.ee või helistada
Maanteeinfokeskusesse tasuta
numbril 1510 ja pärida infot
maanteede olukorra kohta.
Sõidu ajal tuleb olla tähelepanelik ja panna tähele märke
teeolude võimaliku halvenemise kohta, nagu näiteks:
– temperatuuri langemine
alla 0º C vihma, udu või suure
niiskuse korral;
– lumesaju või tuisu ajal
teele kogunenud ja kinnisõidetud lumi;
– autotulede valgusvihkudes läikiv või sädelev teepind,

mis võib viidata jäätumisele
või härmatisele.
Silmas peab pidama ka
seda, et kuigi Eesti on
väike riik, võivad talvised ilmastiku- ja teeolud
erinevate piirkondade vahel
täielikult erineda.
Tasub teada, et:
– talihoolet tehakse kõigil
riigimaanteedel, kuid erineva
sagedusega. Pöörates põhimaanteelt kõrvale, võivad
sõidutingimused olla tunduvalt erinevad;
– kuna libedustõrjel kasutatakse enamasti puhtaid kloriide, siis pruunika teepinna
puudumine ei tähenda veel
seda, et libedustõrjet ei ole
tehtud;

– enne tuisku ja
tuisu ajal kloriidide teepinnale
puistamine ei ole soovitav
kuna sool ja soolaliiv koguvad lenduvat lund, tekitades
libedust;
– alla –12º C puhul ei pruugi kasutatavatest materjalidest
libeduse tõrjel abi olla;
– pikale külmale järgnev
soe periood ei vähenda kohe
libeduse ohtu, kuna sügavalt
külmunud muldkeha mõjutab
teepinna seisu pikka aega.
Maaneteeamet

Nädal piltides

Foto: erakogu
Ringtee ääres, vahetult Keila linna piiri taga,
Keila valla maadelt leiti metsa alt väikse autokoorma jagu
klaasvilla. Omanik tulgu ruttu järele, muidu varastatakse
ära!

Keila nädalaleht

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

Keila linna selle aasta jõulukuusk
vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

Fotod: erakogu

Keila võõrustas Harjumaa Omavalitsuste liitu
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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Jaama tänava ristmiku liikluskorraldus
on muutunud

Haapsalu maantee
rekonstrueerimise käigus ehitati
muuhulgas ümber
Haapsalu maantee
ning Jaama tänava
ristmik.

Noppeid Keila kodulehe foorumist:
Kui midagi on hästi sisse töötatud,siis tuleb seda säilitada,
mitte tekitada liigseid ohtlikke situatsioone! Teadsid siiani autojuhid sellel kohal ettevaatlikud olla,teadsid jalakäijad. Nüüd aga
tekib ristmikul sebimine mõlemal pool, juhid on topeltpinge alla
ja jalakäija liigub ikka aastatega põhjalikult sisseharjunud marsruudil, riskides alla jääda. siim
Huvitav, kas on parem olukord, kui inimesed hüppavad nendest pimedatest nurkadest välja, kui seal POLE ülekäigurada,
kus teoorias juht peaks tähelepanelik olema. Ivar

doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Ümberehitusega muudeti
seal suuresti jalakäijate liikumisteid. Nimelt kui enne
uuendustöid paiknes jalakäijate ülekäigukoht Jaama tänavalt
raudteejaama poole minnes
vasakut kätt, siis nüüd on ta
paremal. Linnakodanikes ning
eeskätt jalakäijates on muudatus tekitanud üsnagi suurt
vastukaja, on ju liiklemisteed
sel ristmikul alati ühesugused
olnud.
Millistel kaalutlustel ehitati
ristmik ümber ?
Haapsalu maantee rekonstrueerimise projekti koostanud
SWECO Projekt ASi teedeosakonna juhataja Henri Toom:

Jaama tänava ristmik
Projektis on tähelepanu
pööratud liikluskorralduse paremale organiseerimisele ja
turvalisusele ning „maantee
tüüpi“
tänava
keskkonna
muutmisele linnatänavaks.
Kõnealusel ristmikul ei olnud varem tagatud autojuhile
vajalik külgnähtavus (15m)
kõrgemaks ohuallikaks loetaval kohal – ülekäigukohal.
Raudteejaama poolt tuleva jalakäija liginemisel ülekäigukohale ei olnud linnast välja
suunduvale autojuhile tagatud

FotoD: valdur vacht

peatumiseks ning jalakäija üle
tänava lubamiseks vajalik reageerimisaeg. Jalakäija jäi hoone varju.
Potentsiaalse ohu vähendamiseks liigutati ülekäigukoht
ristmiku vastasküljele, tagades
ka sujuvama ühenduse ühistranspordipeatustega.
Vana
ülekägukoha võiks selguse huvides tõkestada piirdega, mis
aga Haapsalu mnt 6 hoone
ning äärekivi vahelise ala piiratuse ( 1,6m) tõttu ei ole võimalik.

kuid kui jalgida märke ja sealset lubatud 40 km/h ala, siis ei
tohiks kyll olla probleem reageerimisega, kui jalakaija ykskoik
kummalt poolt Jaama tn-lt teele laheneb.
Reedu
oli eelmine liikluskorraldus. nyyd on uus liikluskorraldus. ja kui
see hajameelne jääb auto alla kohas, kus triipe pole, kes selles
syydi jääb? seadused on täitmiseks. leian, et uus liikluskorraldus
- sealhulgas jalakäijate ylekäigukoht - on igati korralik ja heas
kohas. Sass
Inimesed, kes lähenevad näiteks männiku poolt ning tahavad
minna Jaama poodi, pidid enne 3 korda teed ületama praeguse
ühe korra asemel. Kas rongi pealt tulijad ja paremale suundujad
on ainukesed, kellega peab arvestama? jalakäija-autojuht
Minu arust on praegune variant parem, sest varem suundus
ülekäigurada jaama pool väga kitsale ja pimedale tänavanurgale, kuhu nt lapsevankriga oli praktiliselt võimatu üles ronida.
Kristi

uudis

Keila vokaalansamblid esinesid tublilt
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

Keila Algkooli ning Keila
Muusikakooli noored lauljad
saavutasid Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil esimese koha ning pääsesid edasi Harjumaa ja Tallinna
ühisele vokaalansamblite festivalile.
14. novembril Oru Külakeskuses toimunud festivalil saavutasid Keila Algkooli 3b klassi väikesed lauljad 1.-3 klasside
arvestuses esikoha ning Keila
Muusikakooli ansambli Staccato lauljad 10.-12. klasside arvestuses samuti esimese koha.
Keila Algkooli 3b klassi ansambli koosseisus laulsid Margaret Danilov, Elizabeth Heinmäe, Karl-Krister Kilkson,
Triin Klanberg, Agnes Kolga,
Marie Luhamäe, Helena Müürsepp, Merily Oras, Pille Pesti,

Alex-Sander Puhm, Oksana
Remezova ning Oliver Uuspõld. Nende juhendajad on
Anu Matteus ja Tiia Peenmaa.
Keila Muusikakooli segaansamblis Staccato laulavad Ake
Lang, Mihkel Ross, Janelle
Korm, Keiti Roosimägi, Liisi
Romet, Anett Sibrits ning Merilin Laes. Nende juhendaja on
Marika Pabbo.Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festival on traditsiooniline maakondlik
ühisüritus,
mida
toetab Harjumaaa Omavalitsuste Liit (HOL). Teist aastat
toimus festival Kose vallas Oru
Külakeskuses. Osales 23 ansamblit, kokku 170 lauljat ja
18 õpetajat. Iga kollektiiv esitas kaks erineva iseloomuga
laulu, neist üks a capella. Ansambleid hindas žürii, kuhu
kuulusid Harmi Põhikooli
muusikaõpetaja, Kose valla
koorijuht Tiina Steinberg, Har-

ju Maavalitsuse kultuurispetsialist Ruth Jürisalu ja Kehra
laulustuudio lauluõpetaja Riina Riistop. Žürii hindas intonatsioonilist puhtust, lauluvaliku
mitmekülgsust
ning
esinemise huvitavust.
Festivali iga vanuserühma
võitja sai priipääsme Harjumaa
ja Tallinna ühisele vokaalansamblite festivalile Volüüm,
mis tänavu toimub 6.detsembril Tallinna Reaalkoolis.
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Lühidalt
Harju Elektri tütarettevõte laieneb
Harju Elektri Soome tütarettevõtte Satmatic Oy juhatus
otsustas seoses kasvavate tellimuste ja tootmismahtudega
laiendada tehase tootmispindasid.
17. novembril allkirjastati leping Ulvila linnavalitsuse
ja linnavalitsuse operaatorfirmaga Kiinteistö Oy Ulvilan
Sammontie 9 tootmispindade
suurendamiseks ligi 2000 m2
võrra. Täna rendib Satmatic Oy
Kiinteistölt 2200m2 ulatuses
tootmispindasid. Uute pindade
valmimise järel on tehasel tootmispindasid kokku 4215 m2.
Tootmispindade ehitust juhib Kiinteistö, kes korraldab ja
viib läbi ka riigihanke. Investeeringu orienteeruv maksumus
on 2,8 miljonit eurot ning rahastamise tagab Ulvila linnavalitsus. Uued tootmispinnad on
kavas Satmatic Oy-le üle anda
1.9.2009.
Harju Elekter on juhtiv
elektriseadmete ja -materjalide tootja Baltimaades. Harju
Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased
Eestis, Soomes ja Leedus: AS
Harju Elekter Elektrotehnika
(100%), Satmatic Oy (100%) ja
Rifas UAB (51%), samuti telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Eltek (100%) ning
sidusettevõte AS Draka Keila
Cables (34%). Harju Elektril on
ka finantsinvesteeringud Läti
elektriseadmete müügifirmas
SIA Energokomplekss (10%)
ja Soome börsiettevõttes PKC
Group Oyj (9%).
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

Keila koolidest otsiti
keelatud aineid
Algkooli 3. klassi laululapsed

Foto: märt lillesiim

Foto: erakogu

Keila Muusikakooli segaansambel Staccato

Esmaspäeval korraldas Keila
Konstaablijaoskond Keila koolides operatsiooni, mille käigus
otsiti õppeasutustest keelatud
aineid, narkoained, tubakat.
Osales 4 narkokoera.
Politsei kontrollis Keila Ühisgümnaasiumi ja Keila Gümnaasiumi.
Keila konstaablijaoskonna
juhi Madis Melzari sõnul narkoaineid koolidest ei leitud,
avastati ainult mõned sigaretipakid ja mõni suitsetaja.

NÄDALALÕPU HINNAD
RÕÕMU KAUBAMAJA

16.90

19.90

26.90
58.40kg.

11.01- 13.01

4

Uudised

Reede, 21.11.2008 • Nr 43 (55)

venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Load
Keila Linnavalitsus väljastas
kirjaliku nõusoleku Ervin Rennule abihoone püstitamiseks
Pargi tn 29 kinnistul. Taotluse
on kooskõlastanud naaberkinnistute omanikud.
Keila Linnavalitsus andis
välja kasutusloa OÜ Jaotusvõr-

gule Keskväljak 10a kinnistu
elektrivarustuse ehitamisel Pae
tänaval, Pae tn 3 kinnistul ja liitumiskilbi paigaldamisel Keskväljak 10a kinnistule. Ehitas EService AS, omanikujärelevalvet
tegi OÜ Jaotusvõrk.

Uued vormid avalduste esitamiseks
Linnavalitsus
kinnitas
kaeveloa ja tänava sulgemise avalduse vormi ning kaeveloa ja tänava sulgemise
loa vormi. Uued vormid,

mis on saadaval Keila linna
kodulehel, hakkasid kehtima alates 17. novembrist
2008.a.

Ülesõidu 1 ja Roheline 7
valt riigiomandis.
Detailplaneeringuga tuleb määrata uutele kruntidele piirid nii ilma hoonestusõiguseta
üldkasutatav
haljasalale kui ka linna arenguks vajalikele ühiskondlikele hoonetele.
Detailplaneeringuga lahendatakse maa-alal maakasutus- ja hoonestustingimused, inimestele avalikke
huve arvestav atraktiivne
linnaruum Keila keskväljaku haljasalal ning parandatakse liiklustingimusi ja
parkimiskorraldust.
Planeeringu eesmärk on
piirkonnas oluliselt tugevdada linna keskuse funktsioone ja luua kaasaegne
turvaline keskkond.

Haapsalu mnt 34
Keila Linnavalitsus võttis
vastu ja suunas avalikustamisele Haapsalu mnt 34
kinnistu detailplaneeringu.
Planeeringuga määratak-

sihtotstarve
elamumaa,
hoonete arv krundil 1 (1
üksikelamu), suurim ehitusalune pind 200 m2, suurim kõrgus 8 m, suurim
korruselisus 1.
Haapsalu mnt 34 kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek
toimub
1.15.12.2008 aadressil Keskväljak 11 Keila linnavalitsuse inforuumis tööajal.

teade

Detailplaneeringud
Linnavalitsus algatas detailplaneeringu Ülesõidu 1
ja Roheline 7 kinnistute ja
lähiümbruse maa-ala maakasutuse- ja hoonestustingimuste määramiseks.
Planeeritav maa-ala asub
Keskväljaku ja Ülesõidu
ning Rohelise tänava vahelisel alal. Planeeritava maaala suurus on 1,0 ha.
Ülesõidu 1 on sotsiaalmaa kinnistu suurusega
1278 m2. Kinnistul asub
kahekorruseline kõrge viilkatusega hoone, milles tegutseb perearstikeskus. Roheline 7 on elamumaa
kinnistu suurusega 381 m2,
kus asub garaaž.
Mõlemad kinnistud on
Keila linna omandis. Lähiala on ülejäänud osas jätku-

tarve elamumaa, hoonete
arv krundil kuni 4 (1 üksikelamu ja kuni 3 abihoonet), suurim ehitusalune
pind 240 m2 , üksikelamu
suurim kõrgus 8 m ja abihoonetel 6 m, suurim korruselisus 2 pluss 1 maa-alune korrus.
- Haapsalu mnt 34a planeeritud uue üksikelamu
krunt: pindala 1229 m2,

se järgmised krundid ja ehitusõigused:
- Haapsalu mnt 34 olemasoleva üksikelamu krunt:
pindala 1054 m2, sihtots-

Keila Linnavolikogu 50. istung toimub teisipäeval, 25.
novembril 2008 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuse
saalis
Päevakorras:
1. Linnapea aruanne
2. A.Loogi vastus M.Mandeli
arupärimisele
3. T.Mõistuse vastus
M.Mandeli arupärimisele
4. Määruse eelnõu- Keila
linna põhimääruse muutmine- I lugemine
5. Määruse eelnõu- 2009.
a eelarve kinnitamine- I
lugemine
6. Määruse eelnõu- 2008.a
IV lisaeelarve
7. Määruse eelnõu- 2008. a
eelarve muutmine
8. Määruse eelnõu- kultuuripreemia määruse
muutmine
9. Määruse eelnõu- täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise korra muutmine

10. Määruse eelnõu- hoolekandeasutuste hooldamise
teenuse korraldamise ja
teenuse eest tasumise tingimused ja kord
11. Otsuse eelnõu- koostöökokkuleppe sõlmimine
Gruusia Vabariigi Chiatura
rajooniga
12. Otsuse eelnõu- koostöökokkuleppe sõlmimine Läti
Vabariigi Sigulda rajooniga
13. Otsuse eelnõu- Vasara
ja Piiri tn detailplaneeringu
kehtestamine
14. Otsuse eenõu- kinnistu
Pargi 38 enampakkumisel
võõrandamise nurjunuks
tunnistamine
15. Kohalalgatatud küsimused

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

Krimiuudised

Ka jalakäija osaleb liikluses

kristjan haljasoks
KONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 50 sündmust, millest 17 olid Liikluseeskirja rikkumised. Samuti
juhtus Keila linnas 1 liiklusõnnetus, kus küll õnneks inimesed kannatada ei saanud. Nüüd
võib juba kindlasti kõikidele
autojuhtidele südamele panna,
et kiiruse valikuga tuleb üha
enam arvestada, sest ka esimesed külmad ju juba kohal.
Registreeriti kolm salajast
vargust, millest üks ka koolimajas, kui varastati spordikotist mobiiltelefon. Samuti

toimus üks autovargus. Ei tea,
kas see toimub hooajati või
mitte, aga vargused on hakanud tihedamini toimuma, seepärast soovitame rohkem oma
varal silma peal hoida.
Ära tahaks märkida ka sellise asja, et Keila linna keskpark
ei ole WC. Ja ma arvan, et iga
inimene suudab oma hädadega arvestada, et jõuaks õigesse
kohta. Nimelt peeti eelmisel
nädalal kinni isik, kes oma raskemat kõhuhäda just keskparki rahuldama oli läinud. See
ei ole ilus tegu ja sellepärast
mõelge natuke, kuhu te oma
asju ajama lähete. Isiku suhtes
alustati väärteomenetlust.
Veel mainiks, et kui koertele kehtivad linnavalitsuse
poolt paika pandud eeskirjad,
siis kehtivad need ka kassidele.
Oma koduloomi peab iga inimene jälgima ise. Hulkuvate
loomade suhtes võetakse tar-

vitusele vastavad abinõud.
Taaskord oleme sunnitud
meelde tuletama, et ka jalakäijad peavad pöörama tähelepanu linnas toimuvale. Eelkõige sellele, kui on toimunud
liikluskorralduse muutused.
Pean silmas ülekäiguradasid,
mis võibolla kunagi olid ühes
kohas, nüüd aga on seoses ümberkorraldustega viidud mujale. Eriti pööraks tähelepanu
Jaama tänava ja Haapsalu mnt.
ristmikule. Harjumus on inimestel ületada tänavat otse,
aga seal ei ole enam vöötrada,
vaid see on viidud teisele poole teed. Muudatuse põhiseks
oli just see, et ei tekiks autojuhile ootamatut pimedat nurka,
et jalakäija ei tuleks maja nurga tagant. Pole midagi parata,
peab ümber harjuma, sest kui
autojuht teed ei anna ja õnnetus juhtub, siis harjumust
süüdistada ei saa. Samuti hak-

kab ka politsei selliseid kohti
rohkem jälgima ja inimeste
tähelepanu sellele kohapeal
pöörama.
Kena Sügise jätku
g4s

1911

13. novembril kell 18.30 toimus tulekahju Keila Tervisekeskuses. Kohal päästeamet.
10. novembril kell 20.50 kooli ehitust piirav aed pikali.
12. novembril kell 01.10
- Jaama veetorni juure alkoholijoobes noorte lärmakas
seltskond. Kutsutud korrale ja
saadetud minema.
14. novembril - Vene Gümnaasiumil pakettaken puruks
löödud. Teavitatud politseid.
15. novembril - keskväljaku
väikeses pargis lõhutud pingil 1
lipp.

Сегодня в номере
Заседание городского собрания
50-е заседание городского собрания состоится 25 ноября в
17.00 в зале мэрии. Заседание является открытым. За ходом заседания
можно
наблюдать и через интернет. (стр. 4)
Новости городского правительства
Городское
правительство выдало письменное согласие на
строительство подсобного помещения на
участке по адресу ул
Парги, 29. Начиная с 17
ноября 2008 года, мэрия утвердила новые
формы бланков ходайств о проведении
земляных работ. Новые
бланки находятся на
городской
вебстранице.
Мэрия объявила о
начале работы над детальным планированием участков по адресу
ул. Юлесыйду, 1 и ул.
Рохелине, 7, на которых
находится здание Центра семейный врачей и
гараж. Целью детального планирования является
обозначение
границ новых участков,
определение условий
возможной застройки с
учетом того, что рассматриваемый
грунт
находится в центре города. (стр. 4)
Музею Кейлаской
гимназии – 50 лет
Во вторник, 18 ноября, музей Кейлаской
гимназии
отметит
50-летие со дня основания. Начало музею
было положено по инициативе учительницы
родного языка и руководительницы краеведческого музея Линды
Ардве, которая положила начало коллекции старинных предметов, связанных со
школой.
Коллекцию
можно увидеть в помещении музея, напоминающего своим видом
скорее горницу деревенского дома. Это помещение было открыто
30 лет назад в 1978
году. (стр. 3)
Новости полиции
В течение недели в
городе зарегистрировано 50 происшествий, 17
из которых являются
нарушениями правил

дорожного движения.
Также на этой неделе в
городе произошло одно
дорожно-транспортное
происшестие, к счастью, пострадавших не
было. Водителям следует обращать особое
внимание на выбор
скорости в связи с наступлением холодов. За
неделю в городе зарегистрированы три кражи, одна из которых
произошла в школе.
Еще полиция обращается с просьбой к пешеходам: согласно новой
схеме дорожного движения изменилось место пешеходного перехода на перекрестке ул.
Яама и Хаапсалуского
шоссе. Очень многие
по привычки переходят
улицу в привычном месте, тем самым нарушая правила дорожного движения. (стр. 4)
Первый адвент
Первый адвент в
этом году будет отмечаться традиционно.
День начнется в 10.30 с
показа в Кейласком
центре культуры фильма для всей семьи
«Рождественская история». Фильм снят в
Финляндии в 2008
году. Стоимость билета
40 крон. В 11.00 откроется
рождественская
ярмарка. Под елкой будет стоять почтовый
ящик, куда можно будет опустить письмо
для Деда Мороза. А
рождественские гномы
научат всех желающих
изготавливать из соломы красивые рождественские украшения.
Кроме этого, около
елки состоится небольшой концерт. (стр. 6)
Кейлаский пипаркоок 2008
В этом году у всех
жителей нашего города
есть возможность в
первый адвент принести в Кейлаский центр
культуры самый аппетитный пипаркоок. Выставка пипаркооков будет открыта в фойе
центра культуры, от
каждой семьи принимается не более двух
пряников. До 13.00 могут все желающие оценить, на их взгляд, лучший пряник, а 13.00
рождественская
фея
объявит 10 лучших пипаркооков. (стр. 6)
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huvitav

Uus huvitegevuse toetamise kord
kohtleb kõiki huvialasid võrdselt
Uuest aastast hakatakse Keila lastele
maksma huvitegevustoetust pearaha
süsteemi põhiselt.
Seni kehtis pearahal põhinev toetusskeem vaid spordi
valdkonnas.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Huvitegevuse
toetamine
viidi üle pearaha süsteemile,
et suhtuda võrdselt kõikidesse lastesse ning ärgitada neid
oma huvialaga tegelema. Nimelt makstakse pearaha võrdsetel alustel kõigile Keila linna
lastele, kes mingi huvitegevusega regulaaselt ning organiseeritult tegelevad.
Väidetavalt on aga osad klubid sunnitud uue toetamiskorra tõttu oma uksed sulgema.
Nimelt kehtestab Keila linnavolikogu oktoobrikuu istungil
kinnitatud kord reeglid huvitegevuse toetuse maksmiseks
Keila 6-19- aastastele noortele.
Seega ei toetata alla 6 aasta vanuseid lapsi.
Keila abilinnapea Eike Käsi
sõnul on uue korra mõte noorte huvitegevust soodustada,
mitte kedagi toetuseta jätta.
Eelkooliaelised lapsed käivad
lasteaias ning neil on seal võimalik harrastustega tegeleda.
Linna eesmärgiks on lastele te-

gevuse pakkumine ning nende
arendamine, millist võimalust
eelkooliealistele lastele pakutakse lasteaedade juures.
Lisaks tekitab mõnele klubile probleeme asjaolu, et
Keilas tegutsevate huviringide
töös osalevad ka väljaspool
Keila linna elavad lapsed. Pearahasüsteemile
ülemineku
eesmärgiks ongi toetada mitte
huviringi, vaid last. Seega kui
varem maksti kultuuritegevustoetusest kaudselt kinni
ka teiste omavalitsuste laste
huvitegevust, siis uus kord
toetab konkreetselt Keila lapsi. Pearaha määratakse nimelt
vaid nendele lastele, kelle enda
ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Keila linn.
Eike Käsi: „Kahjuks kõik vallad oma lapsi ei toeta, kui nad
seda teeks, tuleks klubid paremini välja.“
Arvestatakse lapse vanust
ja huvitegevuse koormust
Pearaha suuruse arvestamisel
lähtutakse sellest, kas huvialaga tegeletakse Keila linnas
või väljaspool, lapse koormusest huvitegevuses osalemisel
ja tema vanusest. Kõrgem
on pearaha lastele vanuses
13-19 aastat, et soodustada
nn raskes vanuses noorte tegelemist oma huvialaga. Eike
Käsi: „ Nooremate lastega on
üldjuhul lihtsam hakkama saada, teismelistega on keerulisem. Kuna teismeeas noortele

Uus süsteem jätab klubidele vabamad käed
makstav toetus on suurem, on
see stiimuliks ka juhendajatele teismeeas lapsi treeningule
võtta.“
Maksimaalselt rahastatakse laste tegelemist kuni kahe
huvialaga, sel juhul jagatakse
pearaha kahe ala vahel vastavalt kummagi tegevuse mahu-

Foto: internet

le.
Toetust ei taotle siiski laps
ega tema vanem, vaid see füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus
või muu eraõiguslik juriidiline
isik, kelle juures laps või noor
huvitegevusega tegeleb.
Toetussumma
kantakse

samuti nimetatud juriidilise isiku arvele. See, milliseid
kulusid ettevõtja linnalt saadud toetustega katab, on tema
enda valik.
Eike Käsi sõnul on aga veel
kindlasti vaja teha palju tööd,
et selgitada korda ja korra rakendamist.

UUDIS

Keila Gümnaasiumi muuseum tähistas
oma asutamise 50. aastapäeva
Koolimuuseumeid
leidub vabariigis
kokku kahekümne
ringis, Keila kool
kuulub nende hulka,
kellel on oma muuseum.
kadi kroon
KROON@KEILA.EE

Muusemi rajas Keila Keskkooli kodulooringi juhendaja
ja emakeeleõpetaja Linda Ardve, kes hakkas koguma kooliga seotud vanavara. Kogutud
esemeid võib näha muuseumi
tagumises, talutaret meenutavas ruumis, mis avati 30 aastat
tagasi, aastal 1978.
Esimese ruumi sai muuseum
1967.aastal, kooli statsionaarse õppetöö 100.aastapäeval.
Kaua vaeveldi ruumikitsiku-

ses, kuid uue koolimaja valmimisega koliti 1975.aastal tolleaegse muusemihooldaja Malle
Kinksi eestvedamisel uutesse
ruumidesse. Uues majas alustas tööd muuseumiga emakeele ja kirjanduse õpetaja Ene
Liivaste, kes koos õpilastega
määratles ja süstematiseeris
muuseumivara, ehitas muuseumi tagatoa ja seadis seal
üles püsiekspositsiooni, mille
tulemusena avati 1978.aastal
uus muuseumiruum.
E.Liivaste töö võttis üle
Evi Eltermann, kes kujundas
muuseumi stendid ja vitriinid, korrastastas dokumente.
Muuseumis oli olulisel kohal
ka kodu-uurimustööd. Keila
õpilaste koostatud tööd käisid
pea kõik võistlemas ka vabariiklikel konkurssidel.
1989.aastat oli muuseumivarade hoidja õpetaja Lii Sepp

Keila Gümnaasiumi muuseumi sünnipäev
ja alates 1995.aastast oli muuseumis tegev endine emakeele ja kirjanduse õpetaja Ruth
Kukner. Praegu tegeleb koolimuuseumi tööga õpetaja Tiina
Veisalu.
Viimase kümne aasta jooksul koolis toimunud sünd-

Foto: kadi kroon

muste, ürituste ja igapäevase
koolieluga võib tutvuda õpetaja Tiina Veisalu koostatud
kroonikas “Keila Gümnaasium
pildis ja sõnas”.
Huvi kooli ajaloo ja traditsioonide uurimise vastu tekkis
Tiina Veisalul juba rohkem kui

10 aastat tagasi. Tiina Veisalu:
„On väga palju mida uurida –
kasvõi kooli oma traditsioone
ja üritusi.“
Kooli ajaloo uurimine on
olnud pidev protsess, milles
on osalenud õpilased, õpetajad
ja kooli lõpetanud vilistlased.
Kooli rohkem kui 140 aastase
ja keskooli 50 aastase ajaloo
vältel on Keila kooli, keskkooli
ja gümnaasiumi lõpetanud üle
3000 õpilase. Paljude tänaste
õpilaste isad-emad on käinud
Keila koolis.
Keila kooli muuseum on olnud eeskujuks paljudele teistele eesti õpetajate, kes sellest
innustatult on ka oma koolis
soovinud muuseumi asutada.
Eriti huvitav on muuseum
olnud just väliskülalistele, kuid
palju elevust tekitab vanade
piltide vaatamine ka praegustes õpilastes.
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Lühidalt
Keila Tervisekeskuses põles saun
Eelmise kolmapäeva õhtul
Keila Tervisekeskuses toimunud põlengus sai kahjustusi üks
saunaruum, inimesed kannatada ei saanud.
Kolmapäeval, 12. novembril
kell 18.31 teatas Keila Tervisekeskusest saadud häire peale
G4S turvameeskond päästeametile tugevast suitsust Keila
Tervisekeskuse keldrikorrusel.
Esimesena, kell 18.34 jõudis
sündmuskohale Keila päästemeeskond, kes tuvastas, et põleb tervisekeskuse ühe sauna
leiliruumi vahelagi ja sein. Seejärel jõudsid kohele Paldiski,
Nõmme ja Lilleküla päästekomando päästetöötajad.
Päästjad koos tervisekeskuse personaliga evakueerisid
inimesed
tervisekeskusest.
Keegi tervisekeskuse külastajatest ega personalist esialgsetel
andmetel kannatada ei saanud.
Tervisekeskuses viibis sel hetkel umbes 250 inimest.
Põleng likvideeriti kell 20.07.
Pärast seda tervisekeskuse
ruumid ventileerimiti. Kannatada sai keldrikorrusel asuva E
ja D riietusruumi vaheline saun.
Tulekahju puhkedes hakkas leiliruumi spinklersüsteem tööle
korrektselt.
Keila Tervisekeskuse juhataja Kadri Tomera sõnul on
tervisekeskuse vara õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud.
Põlengu tekkepõhjuse väljaselgitamisega tegelevad Päästekeskuse menetlusbüroo töötajad.

Tervisekeskuse ujulas
muutub ujumismütsi
kandmine kohustuslikuks
1.detsembrist on Keila Tervisekeskuse ujulas kohustuslik
ujumismütsi kandmine kõikidele külastajatele, kelle juuksed on
pikemad kui 2cm. Uue korraga
soovib tervisekeskus pakkuda
klientidele paremaid ujumisvõimalusi ning hoida puhtust ja
hügieeni basseinis.
Kadri Tomera: „Ujumismütsid ei ole vajalikud ainult selleks,
et näeks, kuhu ujuda, vaid ka
selleks, et basseini puhastusautomaatika filtrid ei ummistuks.
Endal on ka parem ujuda, kui
ei pea kätega juuksekarvu pidevalt eest lükkama.“ Ujumismütsi kandmisega saavad kõik
külastajad kaasa aidata ujula
puhtuse hoidmisel.
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vaba aeg

I advent Keila linnas 30. novembril
vaba aeg

Keila piparkook 2008
KEILA KULTUURIKESKUS

Selle aasta I advendil on
kõikidel väikestel ja suurtel
küpsetajatel taas võimalus
tuua Keila Kultuurikeskusesse
kõige isuäratavam piparkook.
Piparkoogid pannakse välja kultuurikeskuse I korruse
fuajeesse, et ilmataat nendega
ulakusi ei teeks. Ühelt perelt
ootame maksimaalselt 2 piparkooki.
Piparkooke võtame vastu
kell 10.00-20.00. Tähtis ei ole
küpsetaja vanus ega piparkoogi suurus.
Kuni kella 13.00ni saavad
kõik laadale tulnud maiasmokad piparkooke hinnata.
Kell 13.00 kuulutab Jõuluhaldjas välja 10 paremat, kes
saavad väikese auhinna.

vaba aeg

foto: www.ekhn.de

KEILA LEHT
LEHT@KEILA.EE

I advendi tähistamine algab
kell 10.30 koguperefilmiga
„Jõulugu“ Keila Kultuurikeskuses. Film on valminud Soomes aastal 2008 ja esilinastub
28.novembril. Seega on tegemist uue, toreda filmiga, mis
pakub mõnusat jõulumeeleolu
nii väikestele kui suurtele. Pilet maksab 40 krooni.
Advendilaat avatakse kell
11.00 ja kestab kuni kella
16.00-ni.
Ringi liigub kaunis Jõuluingel, kes mängib lastega toredaid mänge ja annab teada kõigest põnevast, mis laadaplatsil
toimub.
Kuuse all on avatud Jõuluvana postkast, kuhu iga laps
saab oma salajased soovid
poetada. Postkasti juures on
abis päkapikud, kes aitavad
lastel kõik vajaliku kirja panna
ja jagavad, nii nagu päkapikud
ikka, maiustusi.
Keila Kultuurikeskuse I
korruse fuajees on avatud Piparkoogivõistlus, kus kõikidel
väikestel ja suurtel küpsetajatel on taas võimalus tuua

Keila Kultuurikeskusesse kõige isuäratavam PIPARKOOK.
Piparkooke võetakse vastu
kell 10.00 – 12.00. Kell 13.00
kuulutab Jõuluhaldjas välja 10
paremat, kes saavad väikesed
auhinnad.
Samuti on I korruse fuajee
vitriinides firma Suuder`s kodutekstiili mininäitus.
Igal aastal on lasteaed „Vikerkaar“ väikesed tantsijad
koos oma õpetaja Katrin Pattega selgeks õppinud mitu vahvat päkapikutantsu. Ka sellel
aastal aitavad tantsulapsed
mõnusat jõulumeeleolu luua
ja lustivad Keila Kultuurikekuse ees kell 12.30.
Avatud on Keila Lions klubi
heategevustelk, kus pakutakse
mitmesugust enda valmistatud käsitööd, küünlaid, kalendreid, kuuseoksi, erinevaid
toiduaineid ja hoidiseid. Tegutseb õnneloos ja jõulumärgi
töötuba.
Harjumaa Muuseumi päkapikud õpetavad lapsi pilliroost jõulukroone valmistama.
Tublide Harjumaa Muuseumi
õpetajate juhendamisel võivad
kõik endale koju ise kauni jõulukrooni valmistada.
Laadapäkapikud pakuvad

mitmesuguseid jõulukaupu ja
kuuma glögi ja teed. Rõõmu
küpsetuskoda pakub uusi jõulutooteid. Keila Sotsiaalkeskus
pakub mitmesugust käsitöödKeila Aianduse ja mesinduse
selts müüb kodust mett jm.
Osta saab veel kala- ja lihatooteid, seepi, jõulukaarte, maiustusi
Kell 15.00 kuulutavad Keila linnapea hr. Tanel Mõistus ja
EELK Keila Miikaeli koguduse
õpetaja Marek Roots välja jõulurahu ja toimub traditsiooniline trepikontsert. Esinevad
Keila poistekoor, Keila Muusikakooli lastekoor, Keila Gümnaasiumi noortekoor, segakoor
„Keila” , segakoor “Miikael” ja
Keila LinnaOrkester.
Võtke kaasa küünlad jõulutule kojuviimiseks!
Päeva lõpetab meeleolukas
advendikontsert kell 17.00.
Olav Ehala loomingut ja teisi
tuntud meloodiaid esitavad
Olav Ehala, Lembit Saarsalu ja
Kristi Roosmaa. Pilet maksab
110.- ja 90.- (õpilsed, pensionärid)
Tulge ja veetke tore päev
koos perega!

Sünnipäev! Kõik tooted -10 % -30 % -50 %

Keila Lions Klubi
Heategevusmüük
andry sinijärv
KEILA LIONS KLUBI PRESIDENT

30. novembril, 1. advendil Keila Kultuurikeskuse ees
toimuval jõululaadal osaleb
ka Keila Lions Klubi heategevusliku jõulumüügiga. Saadud
tulu läheb
Keila linna
abivajajate
toetuseks.
M ü ü gi
õnnestumiseks
annavad
kõik
klubi liikmed
omapoolse panuse.
Leedid on
juba mitu
kuud tegelenud käsitööga. Valminud on
kindad, lumehelbed ja
inglid. Looduslikust
materjalist
sai meisterdatud käbipärjad ja jõuluseaded. Vilditud
õunad, päkapikud ja kuuseehted ning savist nõud on tehtud
kodukaunistuseks. Pihlakatest
kotikesed kaitsevad selle kandjat halva eest ja kootud sokid
külma eest. Odavamalt kui
tavaliselt võite meie telgist endale soetada 2009 aasta seina-

kalendri. Neil, kes muretsevad
talvel väikeste linnukeste eest,
on võimalik osta Balsnacki linnutoitu. Kuuse muretsemiseks
on ehk vara veel, aga käbidega kuuseoksaga jõuluhõngu
loomiseks on just sobiv aeg ja
neid saate samuti meie müü-

gilt endale muretseda. Müüme
ka muid erinevaid jõulukingiks
sobivaid esemeid ja mitmeid
loodustooteid.
Oma perele ja sõpradele
saab märgitöötoas teha ise
ilusa ja lõbusa märgi. Selleks
on olemas erinevad jõulu- ja
talveteemalised pildid, värvili-

sed paberid ja pliiatsid, aga kui
võtate kaasa pildi lemmmikloomast, linnust, päkapikust
või sõbra foto, on võimalik ka
sellest märk teha. Ühe märgi
tegemine maksab 10 krooni.
Fortuuna saab proovile panna Jõululoteriil õnneratast veeretades, kus
saab võita
toredaid
auhindu.
Külmetuse peletamiseks pakume täiesti
tasuta sooja
vaarika- ja
mustsõstravarre teed,
mida
me
kohapeal
suures pajas keedame. Kellele
ei
meeldi
tee
võib
osta kuuma
alkoholivaba glögi.
Külastage kindlasti
foto: erakogu
meie telki
ja loodetavasti leiate midagi,
millega oma kodu kaunistada,
päkapiku sussi sisse panna või
leiate midagi oma lähedastele
kingituseks. Tulge kohale ja
kindlasti leiate midagi sobivat.
Ka väikese ostuga annate te
omapoolse panuse heategevuseks.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
KÕIK ALGAS KODUST. URSULA PIPENBERG-PÕKS
9.oktoober – 11.jaanuar
Tõlkija ja ajalehe „Sirp“ kauaaegsele toimetajale Ursula
Põksile (1919-2006) pühendatud näitus.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn. 9 Tel: 6781668
FOTONÄITUS „AVALIKULT
ISIKLIK – MÕTE JA MÕJUTUS“
4.-28.november
Fotograafid: Laura Toots, Helina Kõrm ja Kairi Leetus
Keila Kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
„TALUPERENAINE“ JA „MARET“ JUHISTEGA JÕULUPÜHADEKS
5.november – 11.jaanuar
Meenutusi jõuludeks valmistumisest ja kodu kaunistamisest
20. sajandi esimesel poolel
ning soovitusi tolleaegsetelt
kodukultuuri ajakirjadelt.
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9 Tel: 6781668

teater
HAJAMEELSED & SEKELDUSED KOSILASTEGA
22. november kell 16.00 Pilet
kohapeal 50.Kernu Rahvamaja näitetrupi
esituses
Harjumaa muuseum,
Linnuse tn 9 Tel: 6781668
“DZINNIMÄNG” (LISAETENDUS)
23.november kell 17:00 Pilet:
110.- / 90.Humoorikas lugu üksindusest,
üksteise mõistmisest, inimlikkusest ja teineteise leidmisest.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045
“MINU SÕBRATAR MAKSUAMET”
Vana-Baskini Teater
16. ja 17.detsember kell 19.00
Pilet: 150.- / 125.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

kontsert

kino
„JÕULULUGU”
Kinobuss (koguperefilm)
30.november kell 10:30
Pilet: 40.Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

LOENG
„PILDIMAAILM MEIS JA
MEIE ÜMBER EHK TARBIJAST LOOJAKS“
21.november kell 18.00 – 20.00
Lektor Külli Volmer. Vajalik
eelnev registreerimine.
Keila kultuurikeskuses
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
Tel. 51 93 66 73
“JONNIEALINE LAPS KODUS”
21. ja 28. november 10.00 Ühe
loengu tasu 25 kr.
Räägime lapse arengust,
jonni tekkemehhanismidest
ning võimalustest jonnihooge
vältida.
Lektor: Siiri-Liisi Läänesaar.
Vajalik eelnev registreerumine: tel 58093596 või liisi@
hiirekese.ee
Hiirekese Mängutuba
Haapsalu mnt 31
KODUAEDADE KUJUNDAMINE
22.november kel l 12
Lektor Tiiu Eller
Aianuse ja mesinduse selts
Ohtu tee 5

muud üritused
KUNSTILIS-PRAKTILINE
TÖÖTUBA: „KUJUTLUSJÕUDUDE TOETAMINE EURÜTMIAS“
21.november kell 20.00-21.00
Juhendab Ingrid Liivand. Vajalik eelnev regitreerimine.
Keila kultuurikeskus
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
TAIMESEADE
21.novembril kell 13.45
Seekord on teemaks
mälestus(leina)kimp. Kaasa
elupuu või kuuse oksad.
Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570

ADVENDIKONTSERT - OLAV
EHALA LOOMINGUT JA TEISI
TUNTUD MELOODIAID
30.november kell 17:00 Pilet:
90.-/110.Olav Ehala loomingut ja teisi
tuntud meloodiaid esitavad
Olav Ehala, Lembit Saarsalu ja
Kristi Roosmaa.
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

KERAAMIKA TÖÖTUBA
„JÕULUTASSI MEISTERDAMINE“
23. novembril kell 12.00-14.00.
Osalustasu 200 krooni.
Teisel kohtumisel kaetakse
valmistatud tass värviliste
glasuuridega. Tassi tegemist
juhendab Kätlin Janson
Harjumaa Muuseum
Linnuse 9, Tel 678 1668

KEILA MUUSIKAKOOLI ADVENDIKONTSERT
12. detsember kell 18:00
Keila kultuurikeskus
Keskväljak 12, tel: 6045045

MAASTIKUMÄNG „KADRIPÄEVA KAKERDUS“
26.novembril kell 11.00
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570

KEILA AMS 51 AASTAPÄEV
29. november kell 13.00
Eelregistreerimisega
Keila aianduse ja mesinduse
selts Ohtu tee 5
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Avaldame südamlikku
Avaldame südamlikku

kaastunnet isale, Evele
poegadega, vennale ja õdedele

kaastunnet

peredega

Olari Ervald`ile

ISA

Tiit Ervaldi

kaotuse puhul

surma puhul

I ADVENT KEILA LINNAS
30.detsember kell 10.30
Advendilaat, jõuluvana postkast, toimuvad kontserdid jne.
Keila keskväljak
KEILA PIPARKOOK 2008
30.november kell 10.00 – 13.00
Valitakse kõige isuäratavam
piparkook.
Keila kultuurikeskus
TAASKASUTUSE MOETÖÖTUBA “SOODSALT MOODSAKS”
7. detsember kell 12.00-14.00
osalustasu on 50 krooni.
Antakse nõu, kuidas vanadest
riideesemetest uus, huvitav
ja kantav rõivas valmistada.
Töötuba juhendab moekunstnik Anu Hint.
Harjumaa Muuseum
VANAMÕISA JÕULUTURG
7.detsembril kell 12.00 – 17.00
Müügil käsitöö ning tervise-,
toidu- ja lastetooted
Toimuvad võistlused, mängud
õpitoad. Esineb rahvamuusika
ansambel
Vanamõisa seltsimaja hoov
GENEALOOGIA E. SUGUPUU
UURIMISE KURSUS
21.nov ja 5.dets. kell 10.00
Läbi viib Genealoogia seltsi
esimees Raivo Maine.
Kursuse tasu 50.-/kord + materjalide tasu. Vajalik eelregistreerimine!
Keila sotsiaalkeskus
Keskväljak 17 Tel: 6791 570
HIIREKESE MÄNGUTUBA
Mängimiseks avatud E ja K 1014. Sissepääs tasuta
Mängutuba koolieelikutele
koos vanematega.
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee
HIIRTE MÄNGUMAA
Mängimiseks avatud E ja K 1316. Sissepääs 25 kr/laps.
Mängutuba lastele vanuses
6-12 aastat. Iga 5. kord tasuta,
lisaks kingitus!
Haapsalu mnt 31 www.hiirekese.ee

kogudus
Igavikupühapäev
23.november kell 11.00
Surnutemälestuspüha jumalateenistus armulauaga.
Esineb koguduse segakoor
„Miikael“.
Keila Miikaeli kogudus
Piibli- ja palvetund
26. novembril kell 13.00
Koguduse majas
Paldiski mnt 2 Tel: 6044808

AS Glamox HE
Perekonnad Post ja Soosaar

Kuulutused
Töö
Kogenud lapsehoidja otsib
tööd. Võimalik lapsehoidmise
variandid. Tel: 566 26 037
Võtame tööle puidutisleri.
Helistada 5083341.
Tulen koristan Teie kodu,
maja. Kogemus ja kvaliteet. Tel
55 99 23 01, 688 9723
Keila algkooli söökla pakub
tööd pagar – kondiitrile. Tel:
678 1006

TEENUS
Raamatupidamisteenused
väikefirmadele, FIE, KÜ, MTÜ.
Tel: 50 488 22

Meistrimees teeb väiksemaid töid parketi paigaldamisest kaminaehituseni. Transpordi võimalus.Tel.51970570.
Kas otsid oma kodule
ostjat? Kutsu meid appi! ERI
Kinnisvara 15 aastat turul!
Mario Teller, mario@eri.ee. M:
+372 517 1118.
Korterite ja eramute remondi- ja sisetööd (sh krohvija maalritööd). Tel: 50 37 609
Potsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus. Tel: 58 033 448

MÜÜK

ja paigaldus. Küsi pakkumist!
Info: Hekma Auto OÜ, Keila,
Jaama 13, tel 55684433.
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).

KINNISVARA
Rendile anda äripind Keilas,
Jaama tn 11. Tel 56476313,
e-post meelis.kiirats@hotmail.
com.
Müüa kahetoaline korter
Karjakülas, Keila tee 4, 2/2.
Hind: 380 000.- .Tel: 566 19 511

Õhksoojuspumbad. Müük

MTU KEILA JAAMA SELTS KUTSUB
KOKKU SUURED JA VÄIKESED, ET
TÄHISTADA KOOS KADRIPÄEVA
Haapsalu mnt 31 on toimumas :
12.00-18.00 KÄSITÖÖLAAT
• disainer Maarja Tali kodutekstiili kollektsioonid
• palju põnevat kodutekstiili koju ja kingituseks
• käsitöö Keila Sotsiaalkeskuse ja Keila Kultuurikeskuse meistritelt
• kodus küpsetatud leib, sai, karask ja jaama parimad pirukad

14.00-16.00 EVELY JUUKSURISALONGIS TEHAKSE
MARDI-KADRI SOENGUID
16.00-18.00 TOIMUB HIIREKESE MÄNGUTOAS
EELKOOLIEALSTE LASTEGA PEREDELE
MARDI-KADRI TRALL
Kogu üritus on tasuta ja korraldatud selleks, et
elavdada seltsielu Keilas

Nüüdsest saab Keila Lehte tellida
väljapoole Keilat. Tellimussoov palume
saata aadressile leht@keila.ee
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Kuulutused
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Keila linna 70.aastapäevale
pühendatud fotoalbumit

„Fotojaht 2007
– 2008“

Keila Hariduse Sihtasutus
pakub tööd tublile

Puhastusteenindajale

KLIENDIPÄEV pühapäeval 23.november kell 12-15
Hinna sees köögimööbel koos tehnikaga!

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!

Plastikaknad
tootmine, müük,
paigaldus

innad

ad h
Soods

KAPITAALNE PAKKUMINE
LÜKANDUSTEGA KAPILE
Tutvumine kohapeal

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

Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

on kõigil soovijatel võimalik osta Keila
linnavalitsuse infosekretärilt ja Keila
Tervisekeskusest.

Fotoalbumi hind on 125.-

Tööülesanne: korra ja puhtuse
tagamine ruumides
Nõudmised kandidaadile:
kohusetundlikkus
Tööaeg: kokkuleppel
Tööle asumise aeg:
01. dets 2008
Sooviavaldus ja CV saata 26.
novembriks lii@keila.ee
Lisainfo tel 5692 4226

MASSAAZ
väikestele ja suurtele
alates 150 krooni
vaata www.rukkilill.eu
või helista 56474731

GLASKEK

SUUR SOODUS
Aknad nüüd
soodsamalt kui eales −
PVC-aken
alates 289 kr,*

.
9
8
2

en
Ak

puitaken
alates 500 kr!*

tes
a
l
a

TULE JA UURI LÄHEMALT.

Rapla:
Keila:

o Tootmistehnika automaatika- ja elektrisüsteemide korrashoid ja remont.

Nõudmised kandidaadile:

o Erialane haridus
o Elektri ja automaatikaskeemide lugemise ja koostamise oskus

Kasuks tuleb:

o Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
o Võimalust kujundada endale karjäär dünaamiliselt arenevas ettevõttes
o Noort ja sõbralikku kollektiivi
o Hea töö eest head palka

* Näidispakkumise hind valgele mitteavatavale PVC- ja puitaknale mõõtudega 500x500 mm.

GL ASKEK

Töö kirjeldus:

Ettevõte pakub:

Kampaania kestab kuni 6.detsembrini 2008.a.ka.
Täpsemad tingimused www.glaskek.ee
Peterburi tee 47
Sõpruse pst 237
Pae 80 (Exit Pro esindus)
Telliskivi 61
Tallinna mnt 16
Jaama 6

Elektrik - automaatik

o Varasem erialane töökogemus
o Programmeeritavate kontrollerite (Siemens või Omron) tundmine nii kasutamisel kui ka programmeerimisel

Garantii 5-kambrilistele
PVC-akendele 5 aastat.
Garantii puit- ja
puitalumiiniumakendele 2 aastat.

Tallinn:

Inserv Projekt OÜ on kiiresti arenev, rahvusvahelisse gruppi kuuluv ettevõte. Oleme keskendunud
tootmistehnika väljatöötamisele ja juurutamisele. Seoses meie klientide vajaduste jätkuva kasvuga
otsime enda kollektiivi oma ala spetsialiste ja pühendunud töötajaid.

Lisainfo:

Töökoht asub Paldiskis

tasuta infonumber

Sooviavaldus ja CV palume saata aadressil:
Kristiina.Toomann@inservproject.eu

