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Keila haigla sai
uue omaniku
SA PERH ja PJV Hooldusravi sõlmisid omavahel
lepingu, mille alusel antakse haigla hoone üle PJV
hooldusravile. Renoveerimistööd saavad alguse
juba sel aastal.
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Foto: märt lillesiim

Keila linn tähistab 770 aasta
möödumist esmamainimisest
28.mail tähistab Keila linn sünnipäeva.
Traditsiooniliselt täitub kesklinn
kauplejate, laadaliste ning suure
sünnipäevameluga.
Lisaks kultuurimaja ees olevale
pealavale on sel aastal keskpargis väiksem pargilava, kus astuvad üles Keila pisemad esinejad. Söögi- ja alkoala on tänavu
ühendatud ning asub Keskväljak 15 hoone ees.

sport

Laat hõlmab enda alla Haapsalu ja Paldiski maantee kesklinna poole jääva osa.
Nagu eelmiselgi aastal, on
keskpargis eraldi ala lastele,
kus väiksemad lõbusalt ja tegusalt aega saavad veeta. Li-

saks toimuvad pargis mitmed
spordivõistlused eesotsas alati
populaarse lastejooksuga.
Pealaval astuvad üles kohalikud lauljad ja tantsijad,
esinevad noortebändid, autasustatakse kaunimaid kodusid,
tänavust Keila Koera ning parimaid legendi kirjutajaid. Laval
võib näha ka külalisi – Keila
auks esinevad Ingerisoomlaste
Tallinna seltsi tantsurühm „Kataja“ ning sõpruslinna Huittise

võimlejad. Päeva jääb lõpetama
ansambel President, kes teeb
muuhulgas kummarduse Oleg
Sõle loomingule.
Kahel laval ning mujalgi Keilas toimuvat edastab päevajuht
Rohke Debelakk.
Sotsiaalkeskuse juures on
avatud taas traditsiooniline supiköök. Expo-alal on oma külaelu tutvustamas ka kolm naaberküla, kelle esmamainimisest
samuti 770. aastat möödub.

muusika

Tiimispordis
võisteldi
disc-golfis
lk 6

Et teekond Harjumaa muuseumi oleks lõbusam, on tee
äärest võimalik leida viiteid
Keila ajaloo olulistele paikadele. Muuseumi juures jätkatakse keti sepistamist kirikuesise
platsi piirde taastamiseks ning
toimub palju muud põnevat.
Täpsemalt Keila Päeva üritustest saab lugeda lk 5.
Detailne Keila Päeva kava
ilmub järgmise nädala Keila
Lehes.

Rajatakse kaks
uut ülekäiguraja
Uued ülekäigurajad
tehakse Luha tänavale ja
Tallinna maanteele

lk 4

Selgusid noorte
laulu- ja tantsupeole
pääsenud
lk 3
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lugejaga vestleb

“Üks kass viib teiseni”Ernest Hemingway

Foto: valdur vacht

nädala tegija

Ott Tomingas

ÜLLE LINDUS
KESKKONNASPETSIALIST

Otiga palju rääkida ei õnnestunud, kuna ta ei vastanud üheselt mõistetavalt. Ott oli enne kohtumist just söönud ja tahtis
magada. Vahetevahel tegi ta silmad lahti ja avaldas pahameelt
kriiskava päikese peale. Võib-olla oli aga see vestleja puudus, et
ta Otist aru ei saanud.
Otist kolm aastat vanem vend Robin oli küll jutukas. Andis
käe pihku ja teatas selge häälega, et temal on nüüd väike vend.
Robin veel ei tea, mida ta vennaga tulevikus tegema hakkab,
kas mängima, koos trennis käima või midagi muud. „Ta ei oska
ju veel mitte midagi, isegi joosta mitte,“ on Robin veidi nõutu.
Oti vanem õde Teivi lootis väikevenda juba oma viiendaks sünnipäevaks ja oli üsna pettunud, kui venna veel kõhus oli.
Oti vanemad Anni ja Indrek kolisid Keilasse siis, kui Robin
sündis. Seni elasid nad Tallinnas. Anni on pärit Pärnust ja
Indrek Järvamaalt. Mõlemad töötasid Kaitseväes. Robin vajas
oma kodu. Indrek ei oska päris hästi ette kujutada, kuidas on
võimalik Tallinnas lapsi kasvatada. Keilas on selleks küll igati sobilikud võimalused. Praegugi tegevteenistuses olles teeb Indrek
hea meelega trenni. Keila praegused ja tõenäolised tulevikus
loodavad sportimisvõimalused oligi üks tugev argument, miks
uueks kodukohaks Keila valiti. Nõnda ei olnud isegi mõttes midagi muud, kui ka Otile pabereid korda ajades kodukohaks Keila
valiti. Et Keila Päeval veel üks paber – 10 000. elaniku tunnistus
antakse, selle peale ei osanud Anni ja Indrek tullagi. „10 000 on
tore tähis linnale. Usun, et see arv kasvab veelgi, aga Tallinna
sarnaseks linnaks ei saa Keila kunagi. Polegi vaja, sest Keila on
praegu parajalt mõnus,“ ütleb Indrek. Kogu vestluse peale Ott
vaid mõmiseb rahulolevalt läbi une.
Ajalooannaalide jaoks: Keila linna 10 000. elanik Ott Tomingas sündis 21.aprillil 2010 kell 20:25. Sündides kaalus ta 3575g
ja oli 52 cm pikk.
keila leht
leht@keila.ee

Viimasel ajal on sagenenud
juhtumid, kus loomaomanikud
- eriti kassiomanikud - hommikuti oma loomad linnaruumi
lasevad, eeldades, et neile on

see parim – ruumi on palju ja
las loom liigub, kus tahab - on
vastus kiire tulema, seejuures
mõtlemata, et territooriumilt
välja pääsenud loom kahjustab
teiste inimeste iluaedu, põõsaid, puid jne. Tuletan meelde,
et loom on hulkuv koheselt, kui
ta lahkub oma peremehe territooriumilt. Kuna kass on olemuselt liikuv loom võib tekkida
probleem, kuidas teda oma territooriumil hoida. Enne kui
kass perre võetakse, tuleks eelnevalt vastata mõnele küsimusele. Kas mul on korteris, majas
piisavalt ruumi kassi pidamiseks? Kas minu igapäevaste kohustuste juurde mahub veel
kassiga rihma otsas jalutami-

ne? Kas suudan tagada selle, et
minu kass ei ole võetud naabrile seltsiliseks või siis tüliallikaks? Olen näinud kodusid,
kus inimesed on endale kassi
soetades eraldanud loomale
terve toa koos vajalike „mänguasjadega“.
Keila linna kasside ja koerte
pidamise eeskiri paneb looma
omanikule kohustuse pidada
lemmiklooma omanikule kuuluvas või tema valduses olevas
ehitises või territooriumil, mis
peab olema piiratud selliselt, et
on välistatud looma hulkuma
pääsemine. Lisaks selgitab Loomakaitseseadus üheselt, et
lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või selt-

siks peetav või sellel eesmärgil
pidamiseks mõeldud loom ning
seega looma heaolu tagamise
kohustus lasub looma omanikul, aga mitte loomaomaniku
naabril, kohalikul omavalitsusel või kellelgi kolmandal.
Juba lemmikut võttes peab
endale aru andma, et kui sinu
loom läheb naabri aeda seiklema, siis on selle aia omanikul
õigus pöörduda riikliku järelevalve asutuse, nt loomakaitseasutuse või kohaliku omavalitsuse
poole,
kes
võivad
järelvalveta looma ära viia ning
loomaomanikku trahvida. Võimaliku tekitatud kahju hüvitamise kohustus lasub järelvalveta jäänud loomaomanikul.

Aita osta Keila Koolile klaver
Omal ajal oli Keila Keskkooli muusikaõpetajaks legendaarne Rudolf Oja,
kes pani laulma needki, kellele elevant oli kõrva peale astunud. Ent toona, oma pool sajandit tagasi, oli kool
väheldane ning ka vajadused praegustest pisemad. Meie koolipoisiajal
oli Keilas vaid paar tuhat elanikku.
Hea muusikalise hariduse andmise ja Keila laste loovuse edukama
arendamise takistuseks on praegu
„pillide kuninga“, klaveri puudumine. Majandussurutise tingimustes ei
jätku Keila Koolil raha kõikide kooli
arengu vajaduste katmiseks. Meie,
allakirjutanud, oleme mures ja peame vajalikuks pöörduda abipalvega
avalikkuse poole. Me koputame esmalt kooli vilistlaste mälule ja südametunnistusele. Meie, kes me oleme
saanud oma kooli lõputunnistuse
Keila Algkoolist, Keila Keskkoolist või
Keila Gümnaasiumist, peaksime olema esimeste hulgas, revideerimaks
oma pangarvet või rahakoti sisu. Kui
me ka ei ela enam Keilas ja oleme

kaotanud elava sideme oma lapsepõlve kooliga, saaksime tänuvõlga
oma kooli ees kahandada, osaledes
klaverikorjanduses.
Praeguste Keila kooli õpilaste vanemad, uurige oma rahalisi võimalusi teiegi. Kes siis veel kui mitte teie
peaksite olema eluliselt huvitatud sellest, et kõik lapsed saaksid hea muusikalise hariduse ega peaks tulevikus
piirduma üksnes muusika tarbijateks
masinamuusika kuulajatena. Kõigist
ei pea saama muusikuid-kontsertinterpreete, kui haritud muusikapublikuks küll. Raske on sellele lävendile
jõuda, kui kasutada on üksnes elektrikitarr, trumm ja pajupill. Kui eelnevalt puudub klaver, pole mõtet hakata taotlema süntesaatorit.
Ärgem unustagem, et Keilas ja
linna ümbruses on hulgake edukaid
ettevõtteid, mis samuti võiksid haridusse panustada.
Parim investeering on investeering haridusse. Ja andmise rõõm
pidavat olema suurem saamise rõõ-

must. Kontrolligem viimast aksioomi,
annetades oma armsale koolile.
Annetamise pretsedent on olemas. 1930. aastal ehitati Keila algkooli hoone Vabadussõja monumendi asemel. See oli ainulaadne juhtum
Eestis, et Vabadussõda jäädvustati
mitte minevikku mälestava ühe või
paari kivist ehk pronksist kujuga. Vallarahva annetatud raha eest ehitati
hoopiski esinduslik kivist koolimaja,
mis tänini pilku rõõmustab.
Kõige tähtsam on see, et vaadati
tuleviku poole, harimaks vabaduse
vere hinnaga välja võidelnute lapsi,
kasvatamaks neist häid ja haritud kodanikke Eesti Vabariigile.
Niisiis: aidakem Keila Koolil soetada „Estonia“ klaverit!

Jüri Kuuskemaa
Keila Keskkooli III lennust 1960. a.
Juhan Paadam
Keila keskkooli VIII lennust 1965. a.

Nädal piltides

14.mail avati Keila sõpruslinnas Birštonases Foto: VALDUR VACHT
Keila, Sigulda ja Birštonase ühine fotonäitus. Keila ekspositsiooni koostas Fotokoda. Sügisel avatakse sama näitus
Siguldas ning veebruaris Keilas. Lilli annab üle Leedu
suurima orkesti: Kaunas brass band “Trimitas” peadirigent
Romas Barvainis

Keila nädalaleht

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

Pühapäeval toimus Rõõmu naabrivalvesektori
korraldatud kirbuturg
vastutav väljaandja kt:
kadi kroon - laur
küljendaja:
märt lillesiim

Foto: erakogu

reklaamikonsultant:
liisa kaupmees
trükk:
Printall

Foto: VALDUR VACHT
12.mail olid Keila Haigla endises sünnitusosakonnas Eesti-Soome koostööfilmi „Rat King“ võtted.
Triller jõuab nii Soome kui Eesti kinoekraanidele 2012.
aasta jaanuaris ja kõneleb arvutimängusõltuvuse küüsi
langenud poistest .

Kojukanne:
as express post
tel 6177717

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Keila haiglast kujuneb mitmekülgne
tervise- ja sotsiaalkeskus
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja PJV Hooldusravi sõlmisid esmaspäeval lepingu,
millega regionaalhaigla andis PJV Hooldusravile koos kõigi õiguste ja kohustustega üle Keila haigla hoone ning sealse
tegevuse.
kadi kroon-laur
kroon@keila.ee

Algselt märtsikuus toimuma
pidanud tehingu sõlmimiseks võttis PJV Hooldusravi
lisaaega, et määrata täpselt
Põhja-Eesti Päästekeskuse ettekirjutustega seonduvate investeeringute maht. PJV Hooldusravi nõukogu esimees Leho
Tamvere: „Soovime pakkuda
kõigis SA PJV Hooldusravi
osakondades patsiendile ja
tema lähedastele parima kvaliteediga terviklikku õendushooldusteenust - nii ka Keila
osakonnas.“
Sõlmitud lepingu alusel läheb SA PJV Hooldusravile üle
investeerimiskohustus,
mis
näeb ette 2013. aastaks Keila
haiglas hooldusravikeskuse ja
hooldekodu väljaarendamise.
Renoveeritud Keila hoones
soovib PJV Hooldusravi plaanide kohaselt avada 200 hooldusravi- ja 150 hoolekandevoodit.
„Lisaks sellele leiavad hoones
vajadusel koha nii perearstid,
kiirabi kui ka teised tervishoiu
ja sotsiaalteenuseid pakkuvad
organisatsioonid. Seetõttu ei

KEILA
KOOL

välista me ka koostööd eriarstiabiteenuste osutajatega, kui
on võimalik parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust.
Keila haigla peaks kujunema
mitmekülgseks tervise- ja
sotsiaalkeskuseks, mis pakub
kvaliteetseid ja inimeste vajadustele vastavaid teenuseid,“
ütles Leho Tamvere.
Praegu haiglas tegutsevate
asutustega peab PJV Hooldusravi
tulevikuplaanidest
rääkima. „SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koosseisu kuulunud järelravikliinik kolis aprilli alguses Tallinnasse Hiiule.
Samuti oleme huvitatud kiirabibaasist Keila haigla hoonekompleksis. Meie poolne valmisolek on, et hoones leiaksid
ruumid ka mitmed teised uued
üürnikud nagu Keila Sotsiaaltöökeskus ja mitmed teised
sotsiaalse suunitlusega teenuseosutajad.“
Ettevalmistustööd hoonekompleksi
renoveerimiseks
algavad juba sel aastal ning
täielikult renoveeritud hoone
soovitakse avada 2013. aasta
lõpus. Arvatavasti ei leia siiski kasutust kogu haiglahoo-

kommentaar

enno fels
keila abilinnapea

Keila linnavalitsus on uute
omanikega eelnevalt kohtunud ning tutvunud nende
võimalike plaanidega. Loodame edaspidisele heale
koostööle, sest linn on huvitatud Keila haigla hoone
heast käekäigust

info

Foto: erakogu
Keila haigla tulevik tekitab küsimusi
Renoveerimistööde kogune. „Haiglakompleksi suurus
viiakse vastavusse tegelike va- maksumus on 8,43 miljonit
jadustega ning mittevajalikud eurot (131,9 miljonit krooni),
hoone osad kas lammutatakse millest ligi 3,9 miljonit eurot
või konserveeritakse tulevi- (61,2 miljonit krooni) eraldab
kuvajaduste rahuldamise tar- Euroopa Liidu Regionaalfond,
ülejäänu lisab sihtasutus ise.
beks,“ ütles Leho Tamvere.

SA PJV Hooldusravi tegutseb hooldusravi ja sotsiaalhoolekande
valdkonnas
alates 2003. aastast. Praegu kuuluvad sihtasutuse
koosseisu hooldushaiglad
Pärnu-Jaagupis, Vändras
ja 16. maist alates ka Keilas.
Neis haiglates osutatakse
ööpäevaringset hooldusravi ja koduõendust ning pakutakse sotsiaalhoolekandeteenuseid eraklientidele
ning riigi vastutusel olevatele inimestele.

Mis juhtus keskkonnakuul

13. aprillist - 20. maini toimunud looduskeskkonnakuu Keila Koolis pühendus
rahvusvahelisele metsa-aastale, kandes
pealkirja „Kohtume metsas“.
lii sepp
KEILA KOOL

Tegevused algasid varemgi:
rahvusvahelise projekti raames ja koostöös Prantsuse
Kosmoseagentuuriga
(fotomeetrid) alustas GLOBE ring
28. märtsil atmosfääri optilise läbipaistvuse mõõtmisi.
13. aprillil toimunud keskkonnapäeval jagus huvitavat
tegevust kogu põhikoolile.
Toimusid Sagadi Looduskooli
metsaökoloogia tunnid „Eestimaa puud ja nende kasutamine“, „Puud ja organismid“
ning „Seened meie ümber“.
Joonistasime Eesti koolilaste
metsapostkaarti 2011, parima
postkaardi joonistas L.Lepik.
Internetipõhisest RMK metsaviktoriinist võttis osa 7.b
klass. Keskkonnapäeval lugesime autosid kella 7.00-21.00

Keila tähtsamatel ristmikel. 7.
klasside õpilased kirjutavad
loetud andmete põhjal uurimistöid, kuue aasta jooksul on
Keila silda ületavate autode arv
tööpäeva jooksul kasvanud 13
448-lt 14 463-le, mis näitab,
et kasvanud on CO2 heitmete
kogus, müra tase ja vibratsioon
Keila sillal ning muutunud on
ka Keila jõe ökoloogiline seisund antud piirkonnas. Suures GPS mängus „Nagu nupud
laual“ osales üle 80 õpilase,
võitjaks osutus 7.b klassi poiste võiskond „Miki Hiir“.
Keskkonnakuul
kuulutasime välja veel mitmeid konkursse: fotokonkursid „Metsa
eluring“ ja „Üleujutus Keila
jõel“, puitskulptuuride konkurss, esseekonkurss „Inimene
ja mets“. „Teeme ära“ talgutel
käisid paljud õpilased koos vanematega. Koristustööd män-

nikus algkoolimaja ja uue kooli
vahelisel territooriumil toimuvad veel järgmiselgi nädalal.
Üleriigilisel metsaistutamisel
6. mail Piirsalus lõid kaasa
7.b ja 8.c klass, kes tööpäeva
lõppedes pälvisid korraldajate
poolt palju kiitvaid sõnu.
Keskkonnakuu vanim traditsioon on linnulauluhommik. Sel korral toimus õp
E.Mändla retk kooli lähedal
männikus, kuulajaid polnud
küll väga palju, aga lauljaid
see-eest ohtralt.
Loodusainete
õpetajatele
toimunud koolitustest looduskuu raames osales kaks õpetajat rahvusvahelisel GLOBE
aastaaegade ja bioomide kursusel, kus praktilist õpet jagasid Alaska Ülikooli õppejõud
ja paaril õpetajal oli võimalus
osaleda looduse vahendamise
koolitusel Sagadi Looduskoolis, millele järgneb jätkukoolitus Keilas.
Looduskeskkonnakuu
metsa-aasta tähistamiseks on otsad kokku tõmmanud.

Pidulik keskkonnakuu lõpetamine toimub 20. mail kooli
aulas. Tublimaid autasustatakse tänukirjade ja meenetega ning ligi 40 õpilast sõidab
preemiareisile – õppekäigule
Läänemaale.
Kas midagi jäi juhtumata?
Kindlasti jäi, sest looduskeskkonnaalane töö ja tegevus ei
lõpe keskkonnakuuga. See tegevus on pidev ja aastaringne.
Alles juunis selguvad vabariiklikele konkurssidele saadetud
tööde tulemused, sügisel
fotode ja esseede
saatused. Augustis osa-

levad GLOBE õpilased suvelaagris Jõulumäel.
Sügisel ootavad ees uued
loodusalased
programmid,
milles kindlasti kaasa lööme.
Tänu loodusainete õppetooli nimel õpetajaid keskkonnakuu läbiviimise eest õppetooli
juht Ü.Väntole, R.Talvikule, H.
Israelile, M. Möllile, S. Sidorovale, E. Mändlale, M. Eskelile.
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Lühidalt
Selgusid noortepeole
pääsenud koorid
Suvel toimuvale noorte laulu- ja
tantsupeole „Maa ja ilm“ saavad
esinema seitse Keila laulukoori.
Peol esinevad Keila Kooli lastekoor, Keila Kooli mudilaskoor,
Keila Kooli ühehäälne mudilaskoor, Keila Kooli põhikooli- ja
gümnaasiumimaja mudilaskoor,
Keila Muusikakooli lastekoor,
Keila Kooli noortekoor ning Keila linna poistekoor. Peopääsme
olid lunastanud juba Keila Kooli
1.klassi rahvatantsurühm, Keila
Kooli 2.klassi rahvatantsurühm,
Keila Kooli 3.klassi rahvatantsurühm ning noorte segarühm
„Pillerkaar“. XI noorte laulu- ja
tantsupidu toimub 1. – 3. juuli.

Keila korvpallipoisid võitsid Turu turniiril pronksi
Möödunud
nädalavahetusel
Soomes Turus toimunud rahvusvahelises
korvpalliturniiril
saavutasid Keila korvpallikooli
2000. aastal sündinud poisid
kolmanda koha. Kokku osales
turniiril kuus Keilast pärit erineva vanuseklassi meeskonda.
2000. aastal sündinud poiste turniiril osales 11 meeskonda.
Alagrupiturniiril alistasid Keila
poisid Kalev/Viasati teise meeskonna 74:5, Helsingi NMKY 65:31
ja PuHu Clippersi 59:16. Esimest
tõeliselt tõsist mängu oodati
veerandfinaalis, kus vastaseks
tuli Tallinna meeskond H-Sport,
kellele mullu jäädi samal turniiril
napilt alla. Seekordne kohtumine näitas, et kiiret mängustiili
harrastavad Keila poisid on aastaga rohkem arenenud – 64:24
võit ei jätnud jõudude vahekorras kahtlusi. Esimene ja ainus
tagasilöök saadi poolfinaalis Kalev/Viasati esimese meeskonna
vastu. Pühapäeva varahommikul peetud kohtumises põlesid
Keila poisid liigse tahtmise tõttu lihtsalt läbi ja mäng lagunes
täielikult. Tasuks valus kaotus
21:58. Õnneks suutsid poisid end
pronksimänguks koguda ja alistada PaNMKY 58:25. Kogu turniiri jooksul paistsid enim silma
meeskonna liidrid Kevin Sepik ja
Roland Liiva, kuid häid sooritusi pakkusid ka ülejäänud poisid
– Marek Uusoja, Margus Pahv,
Norman Rüütsalu, Mart Maide,
Markkus Sildam ja Roland Tamkivi. Treenerina juhendas poisse
Peep Pahv.
Peep Pahv

Kauplus
ODAVAD
RIIDED
Keskväljak 12A
20.-21. ja 23. mai
SUUR ALLAHINDLUS
E-R 10 - 18
L 10 - 16
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venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Keila Linnavalitsus nõustus
välisõhu saasteloa väljastamisega Tiigi Keskuse AS-le.
Välisõhu saasteluba taotlev
ettevõte tegutses kuni 2010.
aastani Veskimehed OÜ
nime all. Saasteallika asukoht asub Linnamäe tee 6.,
kus Tiigi Keskus AS taotleb
välisõhu saasteluba teravilja
käitlemiseks - ladustamiseks
ja laadimiseks, mille tulemusel välisõhku viiakse kuni
3.25 tonni summaarseid
tahkeid osakesi. 2005. aastal
on Veskimehed OÜ-le koostatud lubatud heitkoguste
projekt. Muudatusi ettevõtte saasteallikate töös ei ole
toimunud.
Linnavalitsus saatis Keila

Linnavolikogu menetlusse
“Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu” ( OÜ
Linnalahendused / OÜ PAIK
Arhitektid töö) II osa detailplaneeringu, mille põhiline
eesmärk on luua raudteejaama naabruses kaasaegne turukompleks koos parklaga
arvestades kohaliku miljöö
omapära. Detailplaneeringuga määratakse kuus krunti.
Linnavalitsus määras arhitektuur – ehituslikud lisatingimused Sopsu-Tooma 19
kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.
Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise rekonstrueeri-

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu, millega saadetaks volikogu liikmeid 2. juunist 2011 kuni 5.
juunini 2011. a välislähetusse Läti Vabariiki Keila sõpruslinna Sigulda kutsel osalema Euroopa Kultuuripealinn 2014 Riia partnerlinna
Sigulda tegevustest kõneleval rahvusvahelisel foorumil.

miseks Piiri tn 2 asuval kinnistul. Korteriühistu Keila
Piiri 2 taotles ehitusluba elamu I korrusel asuva kasutuseta seisva ruumi rekonstrueerimiseks korteriks.
Linnavalitsus otsustas hoolduse ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamise ning
riikliku lapsetoetuse maksmise peatamise üle.

Linnavalitsus otsustas saata
linnapea Tanel Mõistuse 19.
maist kuni 20. maini 2011. a
lähetusele Tartu maakonda
osalema Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldataval meeskonnakoolitusel.

Linnavalitsus kutsus OÜ Varahooldus nõukogust tagasi
selle liikme Avo Reiska ja
valis nõukogu liikmeks Kalle Kase. Linnavalitsus kutsus AS Keila Vesi nõukogust
tagasi liikme Maret Väli ja
valis nõukogu liikmeks Avo
Reiska.

AS Samat sõiduplaani muutus
Alates 6. juunist muudab AS Samat liini nr 177
sõiduplaani.
Sellest kuupäevast lisandub liin nr 177A millega tekib Keila
linna elanikel võimalus pääseda lihtsamalt eriarstide
vastuvõtule PERH’i Mustamäe korpuses.
Peatus

Väljumised

Keila jaam

09:30

11:30

13:30

uudis

Vääna-Posti

09:44

11:44

13:44

Rajatakse uued ülekäigurajad

Harku

09:48

11:48

13:48

Lepistiku

10:03

12:03

14:03

Koskla

10:06

12:06

14:06

Taksopark

10:07

12:07

14:07

Estonia

10:14

12:14

14:14

Linnavalitsus otsustas rajada
uued jalakäijate ülekäigurajad
Tallinna maanteele ja Luha tänavale Heina tänavaga ristumise piirkonnas.
Jõgi on vaieldamatu magnet ning meelitab vaatama nii
täiskasvanuid kui lapsi. Luha
ja Niidu tänavalt Jõe poole liikudes tuleb jalakäijatel
ületada sõidutee kaks korda
kuid ülekäigurajad seal praegu puuduvad. Uute ülekäigu-

radade rajamine loob selles
piirkonnas jalakäijatele ohutumad liiklemistingimused.
Ülekäigu rajamise soov tuli
elanikelt juba eelmise aasta
lõpus, kuid ilmastikuolusid
arvestades ei olnud abilinnapea Enno Felsi sõnul seda
võimalik varem teha. „Lisaks
asfaltkattele värvitud märgistusele on vaja paigaldada liiklusmärke ning lisada tänavavalgustust.“

Peatus

Väljumised

Estonia 5

10:30

12:30

Koskla

10:36

12:36

Lepistiku

10:43

12:43

Harku

10:56

12:56

Vääna-Posti

11:00

13:00

Keila jaam

11:13

13:13

Securitas / Päästeamet
securitas 1660
11.05 14:15 – Patrullekipaaž
märkas Keila gümnaasiumihoonel kaht uut katkist akent.
Informeeritud kontaktisikut.
12.05 22:15 – Kodanik teatas, et
seltskond pargis tarvitab arvatavasti alkoholi. Patrullekipaaž
kontrollis isikuid, alkoholijoobes
ei paistnud olevat ja alkoholipudeleid ei märgatud.
13.05 08:58 – Patrullekipaaž
märkas Jaama kaupluse nurga
taga noormeest urineerimas.
Isik korrale kutsutud ja minema
saadetud.
13.05 18:22 – Juhtimiskeskus
teatas, et Keskpargis on meesterahvas pikali maas. Isik magas. Äratuse peale ei reageerinud ning kohale kutsuti politsei.
Politsei sai isiku üles äratatud,
kontrollis joovet ning kuna isik
oli kaine, saatis minema.
13.05 20:05 – Juhtimiskeskus
teatas, et Metsa ja Pargi ristmikul tarvitavad noored alko-

holi ja kuulavad autost valju
muusikat. Patrullekipaaž palus
isikutel muusika vaiksemaks
panna, keegi patrullekipaaži
nähes alkoholi ei tarvitanud,
kuid avatud pudelid olid auto
läheduses. Palutud pudelid ära
panna. Isikud vabandasid ning
lahkusid.
13.05 22:11 – Patrullekipaaž
märkas sama meesterahvast,
kes 18:22 pargis magas Rõõmu kaubamaja sisehoovis
jalutamas. Isik tuikus ning oli
silmnähtavalt joobes. Patrullekipaaž kontrollis isiku joovet,
mis näitas 0,1 promilli. Isikult oli
peale kella 20:00 veel väidetavalt varastatud nahktagi koos
dokumentidega. Kohale kutsutud politsei.
14.05 00:07 – Patrullekipaaž
märkas Terviseradadel silla all
väikest lõket ilma järelvalveta.
Lõke kustutatud.
14.05 11:30 – Juhtimiskeskus
teatas, et Jaama tn on 3 purjus
meesterahvast kes urineerivad
avalikult. Patrullekipaaž kont-

rollis Jaama tn ja lähiümbrust
ega leidnud kedagi.
14.05 19:05 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
3 meesterahvast magamas.
Äratamisest kasu polnud, mille peale kutsuti kohale politsei,
kes isikud minema toimetas.
15.05 14:53 - Juhtimiskeskus
teatas, et Keskväljakust raudtee
poole pargivad autod kõnniteel.
Leitud Ülesõidu tn vaid 1 auto,
mis parkis 2 rattaga kõnniteel
oma kodu ees. Jalakäijatele oli
piisavalt ruumi jäetud.
15.05 18:56 – Juhtimiskeskus
teatas, et Vikerkaare lasteaias
noored lõhuvad. Kohale jõudes
ütlesid väikesed lapsed, et 5
vene keelt rääkivat noort jooksid minema. Patrullekipaaž ei
leidnud ühtegi lõhkumisjälge.
15.05 19:45 – Juhtimiskeskus
teatas, et samad noored on
Vikerkaare lasteaias. Patrullekipaaži märgates jooksid noored
minema, kuid nad leiti Põhja
8a juurest ja selgitati, miks ei
tohi lasteaia territooriumil olla.

Noorte vanus oli 11-15.
16.05 14:35 – Patrullekipaaž
märkas Keskpargis pinkide
juures 2 kodutut raskes joobes
ning kontaktivõimetuna. Kohale kutsutud politsei.
16.05 22:12 – Patrullekipaaž
märkas Haapsalu mnt ja Kruusa tn ristmiku kõrval raskes joobes peksa saanud isikut. Kohale
kutsutud politsei.
17.05 13:20 – Patrullekipaaž
märkas Paldiski mnt kus on
piirkiiruseks 30km/h, suurel
kiirusel sõitvat sõiduautot WV
(reg nr 865 AUH). Juht unustas
ka suunatule näitamise. Info
edastatud politseile.
17.05 17:30 – Patrullekipaaž
märkas Tervisekeskuse poolt
sõitmas läbi linna veoautot,
millel Läti numbrimärgid (reg
nr UP 280). Teavitatud keskkonnanõunikku.
18.05 08:07 – Kodanik teatas,
et Tuula tn vabriku territooriumil on lapsevanker. Patrullekipaaž kontrollis vankrit, mis oli
tühi ning teavitas vankri asuko-

Сегодня в номере
День города
28 мая город Кейла отмечает
свой день рождения. В этот
день в городе состоятся многочисленные мероприятия.
Традиционно в центре города
раскинется ярмарка. Главная
сцена будет располагаться
перед центром культуры, но в
этом году будет дополнительная малая концертная площадка в центральном парке,
на которой выступят самые
маленькие артисты. Как всегда, там же в парке будут открыты специальные игровые
детские площадки, пройдут
веселые спортивные состязания, в том числе, и популярный детский забег. На главной концертной площадке
выступят местные исполнители, молодежные музыкальные группы, состоится награждение
победителей
конкурса «Самый красивый
дом» и «Городская легенда».
Ведущий праздника – Рохке
Дебелакк. Кроме этого, будут
выступать танцевальный коллектив общества ингерманландцев «Катая» и гимнасты
из
финского
городапобратима. Около Социального центра будет работать
полевая кухня. (стр 5)
Молодежный певческий
праздник
В атриуме Кейлаской школы
27-го мая в 18.00 состоится
праздник песни и танца городской
молодежи
«Ilmasammas». В празднике
примут участие все хоровые и
танцевальные
коллективы
нашего города, которые буду
представлять Кейла на большом певческом празднике
«Земля и мир». (стр 5)
Спортивные мероприятия на дне города
Попробовать свои силы в различных спортивных состязания смогут горожане всех
возрастов. Перед зданием
банка спортивная площадка,
на которое померяются силами самые сильные люди нашего города. У здания мэрии
расположится
минискейтпарк для любителей экстремальных видов спорта. В центральном парке состоятся
разнообразные спортивные
состязания для детей: футбол, детский забег, велосипедные заезды. (стр 5)
Программа музея Харьюского уезда
28 мая музей Харьюского уезда приглашает всех желающие поучиться старинным
ремеслам. С 11-ти до 16-ти во
дворе музея горожан буду
ждать кузнецы, овцеводы и
художники по коже. Запланировано выступление танцоров и музыкантов, а также

будет работать буфет. (стр 5)
Домашние животные
С наступлением весны многие владельцы кошек и собак
выпускают своих питомцев
на улицу – погулять, считая,
что тем самым делают, безусловно, доброе дело. На самом деле, как только кошка
или собака оказываются вне
территории, принадлежащей
их хозяину, они автоматически становятся бродячими
животными. В сегодняшнем
номере городской газеты советник мэрии по вопросам
окружающей среды Юлле
Линдус вновь напоминает горожан об ответственности за
судьбу и здоровье своих домашних животных. Перед
тем, как завести домашнего
питомца, необходимо взвесить все обстоятельства «за»
и «против», оценить свои
возможности, в первую очередь, наличие необходимой
площади, чтобы домашнее
животное могло там находиться. (стр 2)
Лагерь природы
Городской
молодежный
центр приглашает всех детей
8-10 лет в лагерь природы,
который состоится с 6-го по
10-е июня. Цель проведения
такого лагеря – пробудить
интерес к природе. В программе лагеря посещение зоопарка, экскурсии в лес. Цена
лагеря – 40 евро, в цене питание и расходы на транспорт.
День начинается в 9.00 и заканчивается в 17.00. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию
можно по адресу knk@keila.
ee. Торопитесь, количество
мест ограничено. (стр 6)
Новые пешеходные переходы
Городское
правительство
приняло решение о создании
новых пешеходных переходов на Таллиннском шоссе и
на пересечении улиц Хейна и
Луха, для того, чтобы горожане могли попасть к реке, не
подвергая свою жизнь опасности попасть под машину.
(стр 4)
Городская больница
На основании заключенного
в марте договора между
Северо-Эстонской региональной больницей и PJV
Hooldusravi, к 2013 году планируется создать на базе Кейлаской городской больницы
центр по уходу за больными.
В отремонтированном здании
больницы
PJV
Hooldusravi планирует открыть центр на 200 мест для
ухода за престарелым и 150
мест для ухода за лежачими
больными. (стр 3)
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üritused

Keila Päeva üritused 2011
Harjumaa muuseum

Harjumaa Muuseum kutsub
Keila päeval, 28. mail oma
õuele vanu käsitöövõtteid
õppima. Kell 11-16 on kohal
sepad, lambakasvatajad ja
nahakunstnikud. Esinevad
rahvatantsijad ja pillimängijad ning muuseumisõprade
ja Keila Sõpruslinnade Seltsi
kaasabil on avatud traditsiooniline välipuhvet Roheline Konn.
Taas painutatakse ja taotakse rauda. Iga soovija saab
kirikuesise platsi ümbrisketi taastamiseks ketilüli
meisterdada ja sellele oma
nime lüüa. Näidatakse lamba niitmist, pestakse villa,
kraasitakse ja kedratakse.
Proovida saab nahast kukru
tegemist. Materjale ja meistrite töid saab kaasa osta.
Kontserte annavad Reet
Leemetsa tantsijad Keilast
ja Laulasmaalt, Memmede
ühendatud lauluansambel
ning Harju KEKi rahvapilliorkester.

Hiirekese mängutoa
telk ootab lapsi ja
lapsemeelseid

Keila Päeval on võimalik
Keskpargis asuvas Hiirekese
Mängutoa telgis kõigil lastel
ja lastemeelsetel endale
maalida väike meene või
meisterdada makaronidest
kaelaehe. Samas toimub suur
loterii Hiirekese Mängutoa
toetuseks. Iga loos võidab! Peaauhinnaks tasuta
sünnipäevapidu mängutoas,
lisaks toredaid auhindu meie
toetajailt – auhindadeks
on raamatuid, mänguasju,
meisterdamis-, kodu-, köögija matkatarbeid, küpsetisi,
meeneid ja palju muud! Iga
ostuga toetad mängutoa
tegevust.

Sport Keila Päeval

Match Show/
Keila Koer
Tänavu valitakse Keila Koer
suure match show raames 28.
mail kell 11.00 Keila lauluväljakul. Match show on pigem
show kui näitus. Match showdel hinnatakse rohkem kontakti omanikuga ja käitumist,
kui välimikku. Suuri plusse
annab ka koera hea ettevalmistus (pesemine, kammimine jms).
Eraldi ringides hinnatakse
tõupaberiteta ja tõupaberitega
koeri.
Ringi kutsutakse korraga
kaks ühest klassist koera, kes
lähevad omavahel võrdlusesse. Koer, kes meeldib kohtuni-

kule rohkem, saab
punase lindi, teise
koha saanud koer saab
sinise. Hiljem toimub
eraldi punaste ja siniste
lintidega hinnatud koerte rühmavõistlus.
Best In Show ehk näituse
parima koera võistlusele kutsutakse punaste lintide rühmavõistluselt esimese koha
saanud koer ja siniste lintide
rühmavõistluselt
esimese
koha saanud koer. Nende vahel valitaksegi näituse parim
koer.
Keila Koer 2011 valitakse
eraldi ringis. Keila Koer 2011

tiitlivõitjat
autasustatakse
Keila Päeva keskväljaku laval
kell 15.15
Kõikidel koertel peab olema vet. pass ja selles kehtivad
vaktsineerimised! Vet.kontroll
ja registreerimine on kell
10.30. Info ja eelregistreerimine sandra.poks@mail.ee.
Tasumine kohapeal 2 EUR IPSONI liige/4 EUR mitteliige.

Maanteeamet propageerib
ohutust liiklemist
Maanteeamet on Keila Päeval
kohal erinevate õppevahenditega. Olemas on ümberpööratav auto, mille abil saab kogeda tunnet, kui auto üle katuse
rullub. Kokkupõrke stimulaatorpink aitab mõista turvavöö
tähtsust ja kokkupõrkekaal
näitab kokkupõrke hetkel ini-

mesele mõjuvaid jõude. Peatoe kõrguse reguleerimise
tähtsusest annab aimu peatoestend. Instruktorid selgitavad, kuidas on õige paigaldada autosse turvatool. Uurida
saab ka integreeritud lasteistet, mis on kiirelt kohandatav
laste turvaistmeks ja on mõel-

dud laste mugavaks ja ohutuks autos sõidutamiseks turvatooli kasutamata. Kõiki
tegevusi viivad elava esitlusena läbi kogenud instruktorid.
Maanteeamet on atraktsioonidega väljas kell 10.0015.00 kultuurikeskuse kõrval.

Meestehoid Keila Keskväljakul
28.mail kell 10.00 - 15.00
Kultuurikeskuse kõrval meestehoid. Meestehoius saavad
mehed mängida malet, lugeda värskes õhus ajalehti ja
ajakirju ning keset Keila Päeva laadamelu rahulikult aega
veeta. Meestehoidu korraldab
Haridus- ja Kultuuriselts

Läte.Meestehoius hoolitsetakse meeste eest: pügatakse
suviseid soenguid, pakutakse
lõõgastavaid pea- ja õlavöötmemassaaže, tehakse hennatätoveeringuid, tervist tugevdavaid
harjutusi
ja
tugitoolisporti. Luuakse Keila esimene lorilaulukoor. Las-

tele näomaalingud ja õnneloos!
Avatud on kohvik Erakooli
Läte koolipere valmistatud
küpsetiste ja hõrgutistega.
Meestehoidu
korraldab
Haridus- ja Kultuuriselts
Läte. Teenitud tulu läheb Erakool Läte hüvanguks

KEILA MIHKLI KIRIK KUI KOMPASS
Kord elas Keilas tavaliste elanike keskel ka väike
usklik kogukond. Nad ei
olnud rahul sellega, et nad
ei saanud käia iga pühapäev
kirikus jutlusel, nagu seda
tehti linnas. Neil puudus
selleks vajalik kirik, ja mis
kõige tähtsam, ka vaimulik. Ühel päeval otsustas
kogukond, et oleks tarvis
kutsuda kohale üks vaimulik,
kes neid iga pühapäev külastaks ning nii ka tehti. Aga
kuna preestril oli väga tihe
graafik, sai ta linnast tulema
alles laupäeva hilisõhtul. Nii
ta siis istus oma kaarikule
ja asus teele, kasutades
tulekuks neljast Keilasse
saabuvast peateest esimest,
põhjapoolset. Aga mõne aja
möödudes tuli välja, et mees

oli valesti ära pööranud ega
jõudnud seetõttu pühapäeva
hommikuks Keilasse.
Teisel pühapäeval otsustas vaimulik kasutada
teist Keilasse viivat peateed,
seekord idapoolset. Kuid
ka seekord läks nihu, sest
taas pööras ta liiga vara ära,
jõudmata sihtpunkti.
Kolmandal korral proovis
preester kolmandat, lõunapoolset teed, mis pidanuks
ta viima vajalikku paika ja
neljandal neljandat, läänepoolset teed, kuid iga
laupäeva õhtul sattus ta
valele teele. Kui möödunud
oli neli pühapäeva ning mitte
ühelgi neist ei saabunud
Keilasse vaimulikku, arvas
kogukond, et preestril oligi
see nii kavas. Nad mõtlesid,

et nad on liiga vähetähtsad,
et nende peale aega kulutada. Kuid nii rahvas seda
jätta ei tahtnud ja nad võtsid
nõuks, jõukad nagu nad olid,
ehitada võimalikult kiiresti
üks suur ja võimas kirik, mille
punane katus kaugele paistaks, et vaimulik seda näeks
ja ümber mõtleks. Kõik
läkski plaanipäraselt, aga
kogukond ei teadnud, et nad
ehitasid oma kiriku täpselt
keset oma kodulinna, nii et
seda oli näha igale peateele,
ükskõik millist ka ei kasutatud. Kuna vaimulik soovis
oma lubadusest kinni pidada, hakkas ta linnast tulema
ka viienda laupäeva õhtul
ja kuna kiriku suur punane
katus kuuvalguses kaugele
paistis, leidis preester Keila

üles ja oli seal pühapäevaks
kohal.
Hiljem, kui vaimulik ka
teisi peateid kasutas, avastas ta, et kirik paistab välja
ükskõik kust suunast ta ka
ei tulnud ja nii jätkas ta igal
pühapäeval Keilas käimist,
arvates, et kirik kui suunanäitaja on Jumala kätetöö.
Usklik kogukond oli rahul
sellega, et nende plaan läks
täide, kuid nad ei saanudki
kunagi teada, et nad olid
loonud omamoodi kompassi. Ka tänapäeval on igal
Keilasse saabuval neljal teel
näha suurt kirikut.
Hanna-Mai Mändmaa
Keila Kool
9.klass

Spordialal toimub tavapäraselt erinevaid sportlikke üritusi igas
vanuses huvilistele. Täiskasvanute spordivõistlused toimuvad
postimaja läheduses, väiksemad leiavad tegevust Keskpargis.
Swedbanki ees on nn jõuala, kus omavahel saavad jõudu
proovida kõige tugevamad mehed ja naised. Keskpargis saavad lapsed osa võtta jalgpalli võistlustest, Keila Lions klubi korraldab traditsioonilise jalgrattavõistluse. Toimub ka tavapärane
lastejooks. Linnavalitsuse juures olevas miniskatepargis näitavad oma oskusi kohalikud ekstreemsportlased. Osalevad BMXratturid, rulatajad ja tõukeratturid. Linnavalitsuse kõrval viib
MTÜ Keila Korvpallikool läbi korvpalli viskevõistluse. Linnavalitsuse saalis viiakse Allar Viiviku eestvedamisel läbi Keila Päeva
paarismälumäng.
Sportlikku Keila Päeva.

Keila Jõud 2011
Taas korraldatakse Keila
Päeval spordiprogramm
Keila Jõud 2011.
Võistlused algavad kell 11.00
Swedbanki esisel platsil. Üritus on kõigile osalejatele tasuta ja parimatele toredad
auhinnad!
Keila Jõud
spordiprogramm:
11.00 Võistlustele registreerimine ja kaalumine

12.00
Lamadessurumise
võistlus pingilt (mehed ja
naised kuni 85kg)
13.30
Lamadessurumise
võistlus pingilt (mehed ja
naised üle 85kg)
15.30 Meeste-ja naiste käesurumise võistlus
17.00 Pidulik spordiprogrammi lõpetamine ja autasustamine

Keila Tervisekeskuse testitelk
Tervisekeskuse telgis saab
testida ülakeha tugevust,
alakeha tugevust, tasakaalu, mõõta keha rasvaprotsenti ja vöö ümbermõõtu.
Iga osaleja saab kaasa füüsilise vormi passi ja treeneri

nõuanded. Kohal on Tervisekeskuse rühmatreenerid
eesotsas Kaia Heinlehega.
Tervisekeskuse testitelk
on avatakse kell 12.45

Keila koolinoorte laulupidu „Ilmasammas“
Keila Kooli aatriumis toimub 27. mail algusega
18.00 Keila koolinoorte
Laulu ja tantsupidu “Ilmasammas”. Lavale astuvad
kõik Keila rahvatantsu ja

laulukollektiivid, kes Keilat
ka suurel laulupeol “Maa ja
Ilm” esindavad.
Tulge vaadake ja saage
osa Keila noorte laulu ja
tantsukultuurist.

raamatukogu - Mänguasi = Mängu asi
Harju maakonna raamatukogu on välja pannud
raamatud, mis õpetavad
lastele mänguasju valmistama. Kindlasti on huvilistel eeloleval suvel mahti
käsitööga tegeleda ja miks
mitte valmistada lapsele
omatehtud ainulaadne ja
südamelähedane mängukaaslane, mida hoida alles
kogu elu. Selle tõestuseks
on lugejate ja raamatukogutöötajate toodud karud,

nukud, autod ja muud paljudele tuttavad lelud. Mõned neist on üle 50 aasta
vanad, nende lood on lõppenud, kuid uued lood algavad.
Näitus on pühendatud 1.
juuni lastekaitsepäevale.
Näitusega saab tutvuda
raamatukogu lahtiolekuaegadel tööpäeviti kell 9.0018.00 ning maikuu lõpuni
laupäeviti kell 10.00-16.00.

“Keila tantsib”
29. mail algusega 12:00 leiab
Keila Noortekeskuses aset
tantsuüritus „Keila tantsib“.
Päeva jooksul toimuvad mitmed tasuta tantsukoolitused,
mida viivad läbi Eesti parimad
tänavatantsu treenerid. Vaadatakse ﬁlmi urban tantsukultuurist, üles astuvad külalisesinejad ning õhtu lõpetatakse

suure tantsuvõistlusega, millest saavad
osa võtta kõik pealtvaatajad. Oodatud on
igas vanuses tantsuhuvlised.
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Sport
Tiimsport mängis
disc-golfi

foto: ERAKOGU

sport

Segakoor Keila 135 koorilaul toetab koolilaulu
1876. aastal moodustati Keila Kihelkonnas
Jakob Maabergi eestvõtmisel segakoor,
kelle järglaseks peetakse tänast
segakoori Keila.
ELMET PUHM
SEGAKOOR KEILA

Tänavu täitub segakooril Keila 135 aastat, olles nõnda
üks vanemaid Eestis pidevalt
tegutsenud segakoore. Hetkel
laulab kooris dirigentide Anu
Matteuse ja Arvo Pihlametsa
juhendamisel 23 lauljat. Koori repertuaar on mitmekesine, ulatudes klassikalisest
koorimuusikast
tänapäeva
kergemuusikani. Repertuaari
huvitavamaks
muutmiseks
on tehtud koostööd paljude
teiste Keila linna kollektiividega nagu puhkpilliorkester,
rahvatantsijad, Keila Muusikakooli koor ning erinevad
instrumentaalsolistid.
Mitmel aastal on koor osalenud
Harjumaa kammerkooridest
moodustatud
oratooriumi-

kooris, millega on ette kantud mitu suurteost. Lisaks
esinemistele kodulinnas ja
Eestimaal on koor esinenud
veel Saksamaal, Taanis, Lätis,
Leedus, Austrias, Soomes ja
Rootsis.

Kutsume kõiki
inimesi, kes
soovivad kuulata
kevadist
koorilaulu,
kontserdile, mis
toimub 28-ndal
mail kell 16.00
Keila Kooli uues
koolimajas.

Seoses 135-nda sünnipäevaga otsustas segakoor Keila
koos Keila Kooli noortekooriga korraldada juubelikontserdi, mille eesmärgiks on
aidata kaasa Keila koorilaulu
edasisele järjepidevusele. Keila on lisaks spordilinnale ka
muusikalinn, mida tõestavad
ilmekalt meie muusikakooli õpilaste head tulemused
erinevatel konkurssidel ning
Keila koolide ja lasteaedade
imetoredad jõulu- ja kevadkontserdid. Sel aastal kolisid
lapsed uude koolimajja, kuid
uue klaveri ostuks ei jätkunud kahjuks vahendeid.
Seepärast kutsume kõiki
inimesi, kes soovivad kuulata
kevadist koorilaulu, kontserdile, mis toimub 28-ndal mail
kell 16.00 Keila Kooli uues
koolimajas.
Sissepääs on tasuta, kuid
kohapeal on võimalus teha
sularahaannetusi Keila Koolile uue kontsertklaveri ostmiseks.

Keila Tiimspordi 11. osavõistlus toimus Keila terviseradade disc-golfi pargis. Kokku
osales kümme 4-liikmelist
võistkonda, kes mängisid uut
ja põnevat mängu, disc-golfi. Mäng toimub golfi reeglite järgi, kuid löögi ja väikese
palli asemel on lendav taldrik, mida püütakse võimalikult väikese visete arvuga
iga raja lõpus olevasse korvi
visata. Keila terviseradadel
on 20-st erineva pikkuse ja
kujuga rajast koosnev mänguala, mida üha kasvav huviliste arv kasutab.
Tiimspordi võistkonnad
mängisid üheksal rajal kaks
ringi ning võistluse lõpus oli
kahel võistkonnal võrdne visete arv. Vastavalt golfireeglitele mängiti üks lisarada ja
alles siis selgus etapi võitja,
kelleks osutus Harju Elekter.
Teiseks jäi Keila Linnavalitsus ja kolmandaks tuli Linnakodanik. Individuaalarvestuses oli meestest esimene
Tommy Markus. Järgnesid
Indrek Lepikult ja Kert Kullerkann. Naiste parim oli Ege
Soidla. Teist ja kolmandat
kohta jagasid Janne Okspuu
ja Piia Varimõis.
Tiimspordi tabeliseis on
põnev. Esikoht on küll juba
kaks etappi enne lõppu selgunud ja kõige mitmekülgsemalt sportlik firma Keilas
on Glamox. Kuid ülejäänud
medalikohtade pärast käib
tasavägine heitlus, milles
osaleb veel 6 võistkonda.
Järgmine
osavõistlus
toimub 25. mail, kus võisteldakse saaliteatevõistluses
takistusribal.
Tiimspordi lõpetab 19.
juunil toimuv Keila Rattamaraton.
Jaanus Väljamäe

SPORT

Vennad Moisarid
nädalavahetusel
Soomes võistlustules
Siim mesipuu
SIIM.MESIPUU@GMAIL.COM

21. mail toimub Soomes, Joensuus üritus „The Battle Of The
Hardest“ millest võtavad osa
Keila taipoksijad Mirkko ja
Markko Moisar. Markko Moisar
osaleb C-kategooria matšis
ning Mirkko Moisari vastane on
hetke Soome teine võitleja. Mõlemad mehed on palju treeninud ning eelseisvad võistlused
on neile väga olulised. Mirkko
Moisari jaoks on võistlused väikeseks soojenduseks 11. juunil
Audentese Spordihallis toimuva „Conflict 7“ jaoks, kus tema
vastaseks on teine Eesti taipoksi pioneer Edvin-Erik Kibus.
Markko Moisar alustas võitlusspordiga venna eeskujul, kes
teda treenigule kutsus. „ Pean

taipoksi suurepäraseks viisiks
enda vormishoidmiseks ja hea
tervise juures püsimiseks. Lisaks annab see palju eluks
vajalikku enesekindlust ning
distsiplineerib,“ ütles Marko
Moisar.
Markkot treenib tema vend
Mirkko Moisar. „Vend mind taipoksi juurde tõi, tunneb mind
läbi ja lõhku ning oskab õiges
suunas juhatada,“ on Markko
treeneriga rahul. Mirkko iseloomustab Markkot kui füüsiliselt tugevat võitlejat, kes annab
endast alati 110%. „ Samuti
hindan tema juures seda, et ta
suudab igas olukorras positiivseks jääda ning on väga enesekindel, mis on selle spordiala
juures väga tähtis.“ Siiski usub
Markko, et vennal on veel palju
areneda.

vaba aeg

Keila Kooli lapsed „Estonias“
ooperit lavastamas
anu matteus

KEILA KOOLI MUUSIKAÕPETAJA

Keila Kooli II b klass osales
16.mail rahvusooperi „Estonia“ projektis „Hunt ja seitse
kitsetalle“. Lapsed olid kutsutud „Estonia“ talveaeda, kus
neid olid ootamas rahvusooperi näitlejad ja pillimehed.
Publikule, kelleks olid algklasside õpilased erinevatest
koolidest, selgitati ooperi lavastamisega seotud ülesannetest. Selleks, et ooper kõlada
saaks, on vaja muusikakirjutajat ehk heliloojat, sõnade
autorit, pillimehi saateorkestrisse, lavakujundust, valgustust, kostüümikunstnikku
jm.

Lastel oli võimalus kohapeal õppida selgeks muusika koos tekstiga ja siis päris
näitlejate ja muusikute abiga
see ette kanda. Ka Keila Kooli
kaks õpilast – Delis-Loren ja
Marie-Mette- valiti kitsetalle osa täitma. Lõpuks esitati
ooper „Hunt ja seitse kitsetalle“. Lastele pakkus selline
ooperimäng suurt huvi. Projekt jätkub laste joonistuste ja
ooperiideede võistlusega, kus
paremad tööd välja valitakse
ja ka premeeritakse.
Selline ooperilavastamine
meie oma rahvusooperi majas
andis meie lastele idee järgmiseks õppeaastaks ka oma
koolis väike ooper või muusikaline näitemäng lavastada.

Keila Tervisekeskus saab 10 aastaseks!
Esmaspäev, 23.mai

Ühekorrapiletid -20% soodsamad!
Ujula, jõusaal, rühmatreening,
solaarium, infrapunasaun, soolakamber.

Teisipäev, 24.mai

Kuukaardid -30% soodsamad!
UÊ Kuukaardi alguskuupäev on
24.05.2011.
UÊ Kuukaart kehtib 30 päeva ja ei kuulu
pikendamisele.
UÊ Pakkumine kehtib ujula, jõusaali,
rühmatreeningute kuukaartidele.
Eripakkumine: solaariumi 5 - korra
kaart müügil ainult täna ja
soodushinnaga!
5 x 10 min 10€ (tavahind 17,50€)
5 x 15 min 20€ (tavahind 26,50€)
Kaart kehtib 60 päeva ja ei kuulu
pikendamisele.

Kolmapäev, 25.mai

Päevapakkumine!
Ühekorrapiletid vaid 1€
Ujula, jõusaal, rühmatreening,
solaarium, soolakamber, infrapunasaun
KUTSUME KÕIKI SPORDIÕHTULE!
16:00 - Ujulas veeatraktsioon
Waterball! 19:15 - Vesiaeroobika (Kaisa)
Sünnipäeva spordipidu Keila
Spordiklubide ja Tervisekeskuses
sportijate esinemisel ja osavõtul!
UÊ Algus kell 18.00!
UÊ Erinevate spordiklubide esinemised;
UÊ Võimalus tutvuda klubide poolt pakutavate sportimisvõimalustega;
UÊ Klubidevahelised teatevõistlused;
UÊ Rühmatreeningud Zumba® ja BodyJam™
UÊ Tiimspordi saaliteatevõistlus;
UÊ Loosimine, kõned

UÊ Lastele batuudid;
UÊ Sünnipäevatordi söömine
RÜHMATREENINGUTE SAAL
18:00 - “12 nädala vormi” tutvustav
loeng ja treeningsoovitused treening
päeviku autori ja tunnustatud treeneri
Kaia Heinlehe poolt!
18:45 - Sünnipäeva Zumba® (Elke)
19:15 - Tantsuline BodyJam™ (Kaia)
Kõigi 25.05.2011 pileti ostnute
vahel läheb loosimisse poole aastane
TASUTA TREENINGPAKETT!
Loosimises osalemiseks tuleb soetada
päeva jooksul vähemalt üks pilet
Tervisekeskuses, täita loosikupong ning
jätta see vastuvõttu loosikasti! Loosimine
toimub kell 20:00 spordisaalis!
Loosimisse läheb veel 10 vabapääset
ujulasse, jõusaali, rühmatreeningutesse
ja 10 vabapääset solaariumisse, infrapunasauna ja soolakambrisse!

Neljapäev, 26.mai

Kliendikaardi tegemine vaid 6€
(tavahind 12,78€)
Kliendikaardi soodustus -10%!
Ainult täna! Kliendikaardi omanikule
ning Püsikliendile erinevad piletid -50%!
Kehtib ühekorra piletile, kuukaardile,
solaariumis, soolakambris, infrapunasaunas.

Reede, 27.mai

Seeniorite päev!
Pilet kõigile pensioniealistele vastava
tõendi esitamisel vaid 1€
Avatud on ka leilisaun vihtlemiseks.

Laupäev, 28.mai

Spa-päev! Valitud spa - teenused
täna vaid 1,60€
Ühekorrapiletid solaariumisse,
infrapunasauna, soolakambrisse.

Külasta ka meie “Testitelki” Keila
Päevadel kella 12:45-14:30!
UÊ Testi ülakeha ja alakeha tugevust,
tasakaalu;
UÊ Mõõda rasvaprotsenti;
UÊ Mõõda vöö ümbermõõtu;
UÊ Iga osaleja saab kaasa füüsilise vormi
passi;
UÊ Kohal on Tervisekeskuse treenerid,
kes jagavad lahkelt treeningsoovitusi.
Kell 12.25 esinevad keskpargis Keila
Tervisekeskuse Showtantsu tüdrukud!

Pühapäev, 29.mai

Perepäev! Perepilet ujula+jõusaal vaid
8€!
UÊ Pakkumine kehtib peredele, kus on
vähemalt 2 täiskasvanut;
UÊ Laste arv maksimaalselt 5;
UÊ Lapsed vanuses kuni 18 a (k.a)

Spa-teenustele ning rühmatreeningutesse on vajalik eelnev broneerimine telefonil 673 7637. Lisasoodustused sünnipäevanädala pakkumistele ei laiene. Kõik päevapakkumised kehtivad maksimaalselt 1 päev.
SÜNNIPÄEVANÄDALA LISASOODUSTUSED! Massaaž: E-P pea, näo ja kaela massaaž 20 minutit vaid 7€. Registreerimine tel: 55 60 4064 (Helin) või 516 6400 (Monika). NB! Saadaval on massaaži kinkekaardid!
Spordikohvik: E-R Terviskeskuse pileti esitajatele pakutakse kooki!
Keila Rattapood: E-P Rattariided ja – kiivrid -15% soodsamad!

Kuulutused
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Palju õnne!

Helga
Kasper`it

Chloe Joy Kirschinger

avaldame kaastunnet
lähedastele

Keila linna Pensionäride
Ühendus

Kuhu minna, mida teha
„OMAPEAD JÄÄNUD
SAARED“
17. märts - 24. juuli
Pilguheit Harjumaa püsiasustuseta väikesaartele
Harjumaa Muuseum
„PAERÄNNAK“
31. märts - 5. juuni
Paekivi uurimisest 1970-2010.
Koostaja geoloog Helle Perens
Harjumaa Muuseum
KUNSTIRINGI LASTE TÖÖDE
NÄITUS
5. mai – 31. mai kell
Lasteaia Vikerkaar kunstiringi
laste tööd
Lasteaias Vikerkaar
„MÄNGUASI - MÄNGU ASI“
16. mai – 16. juuni
Näitus lastele mänguasjade
meisterdamise raamatutest.
Harju Maakonnaraamatukogu
lugemissaalis
HOOAJA ÜLEVAATENÄITUS
“LIHTSALT RÕÕMUKS”
24. mai – 3. juuni
Keila Sotsiaalkeskus

kontsert
KOOLKONNAKONTSERTID
Eva Teppo klaveriõpilased 23. mai kell 19.30. Hele Eiseli
õpilased - 23. mai kell 18.00.
Pille Parmi klaveriõpilased - 24.
mai kell 18.00. Andres Teppo
ja Liis Mäevälja klarneti- ja
saksofoniõpilased - 24. mai kell

SEGAKOOR KEILA
JUUBELIKONTSERT
28. mai kell 16.00
Keila Kooli saal
“TUULTEHELID” - EVE NEUMANN JA PILLE METSSON
29. mai kell 17:00
Keila Miikaeli kirik

sport
DISC-GOLFI EESTI MV
29. mai kell 10.00
Keila Terviserajad
KEILA KARIKAS 2011
Rahvusvaheline Sõnakuulelikkuse võistlus koertele
21. mai kell 10.00
IPSONI treeningplats
www.ipson.ee
“ VÕIMELDES KAUNIKS JA
TERVEKS”
22. mai kell 17.00
Esinevad võimlemisklubi Sistrum, Keila Lasteaed Vikerkaar,
spordiklubi Triumf
Keila Tervisekeskus

muud üritused
LOENG “IMIKU SUVI”
20. mai kell 10.00
Imiku toitmine ja turvalisus
suvistes oludes - looduses,
reisil. Päike, vesi, putukad jms.
Räägib Jana Kima. Tasu 2 eur.
Hiirekese Mängutuba

kinnisvara

Tutermaal, OÜ Metanex. Tel.
6782055.

Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516; 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Soovin üürida 2- või 3-toalist
korterit. Tel. 55545279.

ost/müük

KEILA TERVISEKESKUSE
SÜNNIPÄEV
25. mai kell 8.00
Keila Tervisekeskus

Ehitus
Remont
Hooldus

PAEREÄNNAK KEILA
LINNAS
26. mai kell 12.00
Harjumaa Muuseumis geoloog
ja paekivi uurija Helle Perens
räägib oma näitusel „Paerännak“ ehituspaekivist ning teeb
huvilistele Keila linnas ringkäigu, tutvustades kohalikku paekasutust. Harjumaa Muuseum

Fassadide ja
katuste pesu

info@copartner.ee
www.copartner.ee
Tel. 55506925

KEILA KOOLI LAULU- JA
TANTSUPIDU
27. mai kell 18.00
Keila Kooli aatrium

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

TANTSUKULTUURI ÜRITUS
“KEILA TANTSIB”
29. mai 11.30
Keila Noortekeskus

alg- ja
lõppastme
koolitusi

kogudus

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Ülestõusmisaja 5. pühapäev
(Cantate)
22. mai kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik

HEI KOKK!

Ootame sind oma meeskonda!
Kandidaadilt ootame positiivset
ellusuhtumist ja teotahet
valmistada eelkooliealistele
lastele tervislikke toite.
Tööaeg E-R 7.00-15.00, korraline
suvepuhkus 35 kalendripäeva.
Pakume kaasaegseid
töötingimusi, erialaseid
täiendõppe võimalusi.

Adventkoguduse
jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Keila Baptisikoguduse
jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Saada meile oma Cv:
kairi@pangapealselasteaed.ee
Täiendav info tel:
6098230 / 6098231
55696286 / 5154865

Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise
ja kojukandega tegelev ettevõte.

Otsime KEILA linna JAAMA TN piirkonda
JALGSI LEHEKANDJAID

Müüa turbabriketti, alus
960kg (Tootsi) 147€ (2300.-) ja
puitbriketti (ümmargune). Soovi
korral ka väiksemad kogused.
Transport Keilas ja Keila lähiümbruses tasuta. Tel. 53593615.
Ostan 3 meetrist lehtpuu kütet (hall lepp, must lepp, kask,
pärn või segapuu). Raha kohe!
Kontakt tel. 53313606, e-post:
ruumimeeter3@hot.ee.
Küttepuude müük: saetud
lõhtutud toores lepp, kuiv lepp
võrgus, kandiline puitbrikett. Tel.
5033119. Tellimine E-R 09.0017.00.
Küttepuud, puitbrikett, pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.polarheat.ee. tel.56499499.
Müüa toidukartul võrgus.
Võrk 25kg, hind 10EUR. Tel.
5186176.
Müüa kompostmulda, sõelutud mulda, täitepinnast ja freesasfalti. Ohtlike puude langetus,
võsa lõikus, muru niitmine ja haljastustööd. 56191810.

Teenus
Viime tasuta ära teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torud jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Värvin: maju, katuseid, aknaid, uksi, seinu, põrandaid ja
lagesid. Tel. 56377385.
Vanametalli ost, vajadusel
lõikamine, konteinerid ja transport. Hinnad on head. Asume

Kvaliﬁtseeritud pottsepp – ahjud, pliidid, kaminad, korstnad,
soemüürid. Tel. 56322522.

töö
Usin-TR OÜ otsib oma meeskonda töökat, ausat ja kohusetundlikku kokka. Asukoht Keilas,
Tehase 1. Vahetustega palgatöö.
CV saata eve.piberman@usin.ee
või helistada tel. 6797069.
Seoses töömahu suurenemisega otsib Osvald Catering
oma meeskonda köögi abitöölist
(tööaeg hommikune või õhtune vahetus E-R); nõudepesijad
(tööaeg E-R õhtune või nädalavahetustel). Töökoht Tabasalu
Teenuste 2. Võimalik transpordi
kompensatsioon! Palun saata
CV jonel@osvald.ee, www.osvald.
ee.
Otsin lapsehoidjat 1a1k poisile,
esialgu suveperioodiks, mõned
päevad nädalas (4-5 tundi päevas). Hoidmine toimuks lapse
kodus. Vanus alates 18. Sobiv tudengile. Palun saata oma iseloomustus (k.a. varasem lastega tegelemise kogemus) ja palgasoov
Kristiina.Lindemann@mail.ee.
Kohvik Kegel otsib enda kollektiivi osavat ja töökat kokka
ning klienditeenindajat. Töö
toimub vahetustega graaﬁku
alusel, täistööaeg. Soovitatav
eelnev töökogemus. CV palume
saata e-mailile kegel@kegel.ee
märksõnaga vastavalt “kokk” või
“klienditeenindaja”.
Lisainformatsioon: 5020583.
Maeru Trahter otsib oma kollektiivi teotahtelist,osalise kohaga kokka. Eeldame kandidaadilt:
head maitset, kohusetundlikkust
ja korrektsust, algatusvõimet,
toitlustusalast haridust, eelnevat
töökogemust kokana, head eesti
keele oskust, kiirust ning täpsust,
valmisolekut töötada ka õhtusel
ja öisel ajal.Palume oma CV saata koos palgasooviga trahter@
maeru.ee.

kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaamikande tasud.
Oma soovist palume teada anda: telefonil 6 177 700 või täita CV
aadressil www.expresspost.ee
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Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.

Registreerimine k 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik Keila linnas
Kolmapäeviti kell 14 - 16
tel. 56177393
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Suveaja lahtiolekud

E-R 11:00-20:00
L 12:00-22:00
P 12:00-20:00
tel.6713399

Piirdeaedade
ja väravate
valmistamine
ja paigaldus
tel 51 941 909
info@peruks.ee
www.peruks.ee

Nädalalõpu
pakkumine -20%

,BVQMVTBWBUVE
E - R 10.00-18.30
L 10.00 - 17.30

t.BLBSPOJTJOHJTBMBU
t1JLLQPJTTUÊJEJTFHB
t1SBFUVENBLT
t,PIVQJJNBSVMM
BQSJLPPTJEFHB
5FIBTF 
,FJMB 5FSLPIPPW

XXXVTJOFF

t,POUPSJUFKBLPSUFSJUFLPSJTUVT
t1ÜSBOEBUFLFFNJMJOFQFTV 
WBIBUBNJOF
t1FINFNÚÚCMJQVIBTUVT
t"VUP MJJOJKBWÊJLFCVTTJEF
TBMPOHJLFFNJMJOFQVIBTUVT
t&IJUVTKBLPMJNJTKÊSHOF
QVIBTUVT
t"LFOEFQFTV
t7BJQLBUFUFQFTV
Andrus 5083281
semilord@semilord.ee
www.semilord.ee

ABB AS
Töökuulutus

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine
(tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja
jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning
korrashoiuteenused tööstusklientidele (seadmete ja süsteemide korrashoid, täiskorrashoiukeskused).

ABB AS madalpingesüsteemide tehas otsib oma meeskonda

ELEKTRIMONTÖÖR’e
kelle tööülesandeks on elektrikilpide koostamine.

Eeldame elektriskeemide lugemise oskust ja elektrialast eriharidust. Kasuks tuleb
töökogemus elektrikilpide montaaži alla. Oluline on ka eesti keele oskus suhtlustasandil.
Ootame oma kollektiivi hea tehnilise taibuga, täpset, korrektset ja õpivalmidust omavat
inimest.

Omalt poolt pakume pingelist kuid põnevat tööd; inspireerivat töökeskkonda ja
pidevat enesetäiendamisvõimalust. Töö ABB-s võimaldab kuuluda oma ala spetsialistide meeskonda ja osaleda maailmaklassi kuuluvate elektrikilpide tootmisprotsessis.
Töö asukoht Keila
Lisainfo Raivo Melsaselt, tootmisjuht tel: 56 801 958
Kirjalik sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 03. juuni 2011 läbi e-posti
cv@ee.abb.com või tehke seda läbi CV-online ID: 201995. Lisage märgusõna
,,Elektrikilbid’’.

ABB AS
Töökuulutus

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine
(tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja
jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning
korrashoiuteenused tööstusklientidele (seadmete ja süsteemide korrashoid, täiskorrashoiukeskused).

ABB täiskorrashoiukeskus Keilas otsib oma meeskonda

ELEKTRIK-MEHAANIK’ut
kelle ülesandeks on tootmisliinide ja seadmete hooldamine ning rikete kõrvaldamine.

Eeldame elektrialast keskeriharidus, praktilise töö kogemust elektri- ja

automaatikaseadmete ning süsteemide hoolduse ja remondi alal. Töö eeldab elektrija automaatikaskeemide head lugemisoskus. Vajalik on eesti keele oskus, kasuks tuleb
inglise keele oskus. Meie uus kolleeg on täpne, korrektne ja hea tehnilise taibuga.

ABB pakub kaasaegset töökeskkonda ja enesetäiendamise võimalusi.
Töö asukoht on Keilas.
Lisainfo Toomas Garelis, korrashoiukeskuse juht, 56801965
Kandideerimiseks palun saake CV koos sooviavaldusega aadressil

cv@ee.abb.com või tehke seda läbi CV-online ID: 198691 Tähtaeg 29.mai 2011.a.
Palun lisage märgusõna ,,Draka’’.

