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Nädal tõi üllatusi
Esimene üllatus: suusatajad on nii väikesed! Telekast
paistab, nagu oleks tegemist suurte meeste ja naistega, seda nii pikkuselt kui laiuselt. Päriselus on tegemist
tavaliste inimestega, paljud sõitjad on pigem kleenukesed ning ei näi pealtnäha kuidagi suutvat tõsisemaid
tõuse võtta. Aga näe, suudavad. Õnneks on näod õiged,
st Veerpalu on ikka seesama Veerpalu, kes telekas leiba
sööb.
Teine üllatus: kiirus. Telekast tundub, et sõidavad
täiesti normaalse kiirusega mäest alla. Päriselus tuleb
lausa hirm peale, sest kiirused on suured. No ja lisaks
tuleb tunnistada, et nad sõidavad ka Tehvandi tõusust
üles kiiremini kui mina mäest alla.
Kolmas üllatus: nimed. Stardiprotokolli lugedes oli
esmamulje, et enamus nimesid on tundmatud. Noh, õnneks selgus peagi, et asi lihtsalt selles, et Lembitu Kuuse
hääl oli puudu ja kõva häälega lugedes olid suusatajadki
tuttavamad.
Ja neljas üllatus: piiritu argpükslikkus. Kui mees ei julge aus olla ja otsa vaadata, siis kas teda saabki meheks
kutsuda?

Lugeja küsib, jurist
vastab
Küsimus: Kas tööandja
võib töötaja hooletuse tõttu tekkinud vea
töötasust kinni pidada? Töötaja sisestas
valesti ostudokumendi
programmi, kuid sellega rahalist kahju
tööandjale ei tekkinud.
Tööandja parandas ise
vea programmis ära,
kulutades selleks enda
tööaega. Kuidas ja mis
alustel võib tööandja
töötaja töötasust vea
parandamise kinni
pidada? Kas töötaja
võib teha avalduse, kus
annab nõusoleku, teha
tööandjal tasaarveldus
e. palgast summa kinni
pidada. Mis summa võib
tööandja kinni pidada?
Tööandja kulutatud
tundide arv vea parandamiseks?
Foto: sxc.hu

Doris matteus
doris@keila.ee

Vastus: Selgitan, et tulenevalt
seadusest ei ole töötasust kinnipidamise teostamine ilma
töötaja nõusolekuta lubatud,
seda näiteks kahju hüvitamise
nõude korral või töötajale ilma
õigusliku aluseta ülekantud
summade
tagasinõudmisel.
Töötajapoolne nõusolek peab
olema kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Siinjuures
on oluline rõhutada, et töötaja
nõusolek tasaarvestamiseks tuleb saada igaks juhtumiks eraldi
ning kehtiv on vaid nõusolek,
mis on antud pärast tasaarvestamise õiguse tekkimist. Nõus-

oleku mittesaamisel on tööandjal võimalus esitada töötaja
vastu nõue töövaidlusorgani
kaudu. Vastava regulatsiooniga
välistatakse võimalus leppida
tasaarvestamises kokku juba
töölepingu sõlmimisel. Põhjuseks on tagada töötaja kaitse
kokkulepete eest, mille suhtes
tal puudub mõistlik võimalus
asjaolusid ette näha. Samuti
toetab vastav regulatsioon töötaja töötasu puutumatuse põhimõtet. Tööandjal on lubatud
ilma töötaja nõusolekuta töötasust kinni pidada vaid tasu väljatöötamata puhkusepäevade

Justiitsministeerium
avaldas eelmise aasta
kuritegevuse statistika
Justiitsministeeriumi statistika kohaselt registreeriti möödunud aastal täpselt 19 kuritegu vähem kui
2009. aastal ehk kokku 48
340 kuritegu.
Suurima kuritegude arvuga omavalitsus on endiselt Tallinn, kus eelmisel
aastal pandi toime 20035
kuritegu. Järgnes Tartu
linn, kus pandi toime 3826
kuritegu. Keila platseerub
25.kohal 189 registreeritud kuriteoga, kusjuures
eelneval kahel aastal olid
arvud 193 ning 266. Seega on kuritegevus Keilas
viimastel aastatel olnud
langeva loomuga. Keila
vallas oli registreeritud kuritegusid vähem kui linnas
– 130. Sarnaselt linnaga on
kuritegusid ka vallas vähemaks jäänud – eelmisel
aastal registreeriti 176 ja
üleeelmisel 226.
Statisikatabeli lõpus on
vaid kahe registreeritud
kuriteoga Kihnu ja Vormsi
vald ning ühegi kuriteota
Piirissaare vald. Täpne
statistika on nähtav justiitsministeeriumi kodulehel aadressil www.just.ee.

eest ning seda vaid töölepingu
lõppemisel ning töötajale tehtud ettemakse, mille puhul on
töötajal tagasimaksmise kohustus. Ilma töötaja nõusolekuta
on tööandjal lubatud töötasust
kinnipidamisi teostada ka muudel seadustes ettenähtud juhtudel, näiteks elatisnõude korral.
Tööandja otsustab iseseisvalt mille osas tal töötaja vastu
nõue tekib, samuti nõude suurus üle. Tööinspektor-juristil
puudub pädevus tööandja otsuseid hinnata.
Tööinspektor-jurist
Sirje Aava

Nädal piltides
info
Naabervaldale elanikel Keila
Lehte võimalik koju tellida.
Tellimishinnad:
3 kuud 5,11 eurot
6 kuud 9,59 eurot
12 kuud 19,17 eurot
Tellimiseks helistada telefonil 6588569, või kirjutada
aadressil leht@keila.ee
NB! Keila elanikele kantakse Keila Lehte endiselt
tasuta koju.

103 aastane Pauline Saral on Keila eakaim elanik. Palju õnne ja tervist

Keila nädalaleht

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

Spordisõber Jüri Jaanson käis Keilaga tutvumas. Varem on ta Fotod: valdur vacht
siit vaid läbi sõitnud. Jäi rahule ja lubas tulevikus hakata terviseradasid
kasutama.

vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

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

Uudised

Reede, 28.01.2011 • Nr 47 (154)

uudis

Volikogus esitati umbusaldusavaldus

leht@keila.ee

Umbusaldusavaldustele olid lisaks Kokserile allkirja andnud
volikogu Keskerakonna fraktsiooni ülejäänud liikmed Ago
Kliimson, Natalja Debkova ja
Alar Kukk, sotsiaaldemokraat
Mati Õunloo ning volikogu
reformierakondlastest liikmed
Rein Siim, Margus Välja, Allar Adoberg, Erki Fels ja Kalle
Kask. Volikogu reformierakondlastest liikmetest ei olnud
umbusaldusel lisaks Andrus
Loogile ja Doris Matteusele
Tarmo Tamkivi allkirja.
Umbusaldusavaldus
Keila linnavolikogu esimehele
Andrus Loogile
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46
algatame umbusalduse Keila
Linnavolikogu esimehele Andrus Loog.
Puudulikult on täidetud Keila linna kohustused, mis peavad tagama Keila Tervisekeskuse OÜ lepingulised maksed
panga ees. Keila linnavalitsus

KEILA
KOOL

on läbi Keila Tervisekeskuse OÜ sooritanud mitmeid
tehinguid ja soovinud veelgi
teostada kahtlase väärtusega
finantstehinguid, mis oluliselt
kahjustavad Keila Tervisekeskuse OÜ finantsolukorda.
Leiame, et volikogu esimees on ebaeetiliselt kasutanud mõjuvõimu, sekkudes linnavalitsuse pädevuses olevate
küsimuste lahendamisse ning
sellega rikkunud võimude lahususe printsiipi.
Umbusaldusavaldus
Keila
linnavolikogu
rahanduskomisjoni esimehele Doris
Matteusele
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46
algatame umbusalduse Keila
Linnavolikogu
rahanduskomisjoni esimehele Doris Matteusele.
Leiame, et rahanduskomisjoni esimees on ebaeetiliselt
kasutanud mõjuvõimu, sekkudes linnavalitsuse pädevuses
olevate küsimuste lahendamisse ning sellega rikkunud
võimude lahususe printsiipi.

kommentaar
Andrus Loog ja Doris
Matteus:
Raske on kommenteerida süüdistust milleski,
mis kuulub linnavalitsuse ning OÜ Keila Tervisekeskus nõukogu ja juhatuse ülesannete hulka. Ei
volikogu ega rahanduskomisjoni esimehel ole
võimalust vägisi sekkuda linnavalitsuse otsustesse. Aga eks tulevik
too selgust - lähiajal koguneb Reformierakonna
Keila piirkonna juhatus
ning vajadusel ka üldkoosolek. Seejärel saab
öelda, mis edasi saab.

Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadus
§ 46. Umbusaldusmenetlus
volikogus
(1) Vähemalt neljandik volikogu koosseisust võib algatada umbusalduse avaldamise
volikogu esimehele, volikogu
aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele,
revisjonikomisjoni
liikmele,
valitsusele,
vallavanemale,
linnapeale või valitsuse liikmele.
(11) Umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil.
Umbusaldus algatatakse enne
päevakorrapunktide
arutelude juurde asumist. Umbusalduse algatajate esindaja
esineb ettekandega ja annab

Keila Kool võtab vastu hollandlasi

Keila sõpruslinn Nieuwegen asub Hollandis Utrechti provintsis. Tegemist on väga
noore linnaga, Nieuwegen asutati 1971.
aastal, et hajutada provintsi pealinna
Utrechti kiiresti kasvavat elanikkonda.
ELO EESMÄE
KEILA KOOL

Nieuwegenis elab üle 60 000
inimese ja rahvaarv suureneb
pidevalt. Lisaks Keilale on Nieuwegenil sõpruslinn Pulawy
Poolas ja Rundu Namiibias.
Nieuwegeni Cals College
õpilaste viimasest külaskäigust
Keila Kooli on möödunud täpselt aasta. Aeg on lennanud kiiresti ja muutusi on olnud palju.
Esimest korda võtame sõpru
Nieuwegenist vastu uhiuues
koolimajas. Selleks, et põnevust
üles kruvida, viisid aga vastuvõtjad 26. jaanuaril saabunud
hollandlased otse lennujaamast
esmalt hoopis Otepääle suusatama ja muid talverõõme nautima. Keilasse jõuab seltskond,
kes loodetavasti on juba sõpruskonnaks saanud, alles 27.
jaanuari õhtul.
Reede on koolipäev, esmalt
tutvustame külalistele kooli-

maja, seejärel algavad tunnid –
inglise keel, ajalugu ja tööõpetus. Päeva lõpuks toimub aulas
kontsert.
Nagu harilikult, elavad Cals
College õpilsed ka seekord
peredes ning veedavad nädalavahetuse oma eesti sõprade
kodus.
Esmaspäeval
tutvustavad
meie õpilased külalistele Tallinna vaatamisväärsusi, teisipäeval Keila Ühisgümnaasiumi
(kus samuti toimuvad tunnid
ja kontsert) ja kolmapäeval on
taas koolipäev. Nädalase reisi
lõpetab traditsiooniline vastuvõtt linnapea Tanel Mõistuse
juures.
Sel õppeaastal täitub õpilasvahetusprojektil 21. tegevusaasta. Pika aja jooksul on
toimunud põlvkandade vahetus, nüüdseks osalevad projektis nende õpilaste lapsed,
kes 1990ndate aastate alguses
esimestena hollandlasti vastu

Lühidalt
Loov Eesti õpetab väikeettevõtjatele üle Eesti
turundustarkust

Teisipäeval toimunud Keila
linnavolikogu istungil esitas volikogu
keskerakondlasest liige Ago Kokser
umbusaldusavalduse volikogu
rahanduskomisjoni esimehe Doris
Matteuse ja volikogu esimehe Andrus
Loogi vastu.
keila leht
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võtsid ja neil hiljem omakorda
külas käisid. Mõned neist suhtlevad oma hollandlastest sõpradega tänaseni.
Omal moel võtab projektist
lisaks otsestele võõrustajatele ja
nende peredele osa kogu koolipere. Õpetajatelegi on väljakutse anda tundi Hollandist pärit
õpilastele. Sel aastal annavad
külalistele tunde Nicola Fyfe
(inglise keel), Marion Miilen
(ajalugu), Dinibek Izbatõrov
(tööõpetus), Iiris Oosalu (eesti
keel), Karl Erlenheim (füüsika)
ja Kadi Härma (muusika). Tunnid toimuvad inglise keeles.
Kaasõpilaste sõbralik suhtumine aitab vahetusõpilastel end
meie juures hästi tunda.
Aprillis sõidavad Keila Kooli õpilased traditsioonilisele
vastukülaskäigule Hollandisse.
Neil avaneb võimalus panna
end proovile võõras keelekeskonnas, kus tuleb rääkida
ainult inglise keeles. Õpilasvahetuse projektijuhi Marina
Kopijetskaja sõnul on nende
keeleoskus peale Hollandis käimist alati tenud suure hüppe
edasi. Tunduvalt on paranenud
eneseväljendusoskus ning julgus suhelda.

umbusaldusavalduse istungi
juhatajale üle.
(2) Umbusalduse avaldamise
küsimus lülitatakse volikogu järgmise istungi päevakorda.
(3) Umbusaldushääletus on
avalik. Umbusalduse avaldamine vabastab volikogu esimehe või aseesimehe tema
kohustustest ja ametist või
volikogu komisjoni esimehe,
komisjoni aseesimehe või revisjonikomisjoni liikme tema
kohustustest. Volikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab volikogu
esimehe ülesandeid kuni uue
esimehe valimiseni volikogu
määratud üks volikogu aseesimeestest või tema puudumisel volikogu vanim liige.

Loov Eesti korraldab kuues Eesti linnas loomeettevõtetele tasuta turunduspraktikume, mille
eesmärk on tuua valdkonna
parim turundusteadmine piirkondadesse. Praktikumi toetab
EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Praktikumid toimuvad jaanuaris ja veebruaris Põlvas, Tartus, Paides, Jõhvis, Kärdlas ja
Pärnus, kuhu oodatakse lisaks
loomeettevõtjatele ka kultuuriasutuste juhte, kohalikke turismiedendajaid ning ka väiketootjaid.
„Kui majanduslikud võimalused on piiratud, siis seda
rohkem peab turundustegevus
olema läbimõeldud. Teame, et
Eestis on palju nutikaid tooteid
ja teenused, kuid ka kõige parem toode ei müü ennast ise.
Soovime tutvustada häid turundusnäiteid, millest on kõigil
võimalik õppida, et ka väikese
eelarvega saab ettevõtte tuntust edukalt kasvatada,“ kommenteeris Eva Leemet, Loov
Eesti tegevjuht.
Loov Eesti on ette valmistanud videointervjuud Eesti ja välismaa ärksaimate turundajate
ja juhtidega, mis on asetatud
loomemajanduse konteksti ja
ühtlasi praktilisse keelde. Praktikumi juhendab pika-ajalise turundus- ja koolituskogemusega
Anu-Mall Naarits (Marketingiinstituut). Kutsume igale seminarile ühe kohaliku ettevõtja
oma edulugu rääkima.
Video vahendusel jagavad
näpunäiteid kogemustega tegijad kodumaalt ning koos töös
NORDENiga Põhjamaadest.
Loov Eesti on EASi algatatud
ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist
rahastatud projekt, mis aitab
kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele
ja arendamisele Eestis.

Fotokoda palub kaaslinlaste abi
OÜ Fotokoda käivitas fotoprojekti, mille lõppteostuseks soovitakse kaaslinlaste abi. Projektiga
soovitakse luua suur Keila-teemaline pilt, mis on kokku pandud väikestest piltidest. Fotokoda vajab suvalisi pilte Keilast
ja Keilas toimunud üritustest.
Kohalikelt
fotograafiahuvilistelt oodatakse 1 -2 digipilti, faili
maht 200k - 1M ja eelistatud on
üldisemat laadi fotod, vältimaks
inimeste privaatsuse rikkumist.
Foto autor peab olema Keila
elanik.
Täpsem info aadressilt http://
www.fotokoda.ee/projekt.
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Mis päästab inimelusid?
Igal aastalõpul loendavad riigiasutused kokku kurba statistikat – tulekahjudes hukkunud,
liiklusõnnetuses elu kaotanud,
uppunud... Lihtne on süüdistada riigi majanduslikku olukorda ja sellega kaasnevat komandode sulgemist, päästjate/
politseinike vähesust, reageerimiseks kuluvat aega jms. Kuid
mille peale inimesed tavaliselt
ei mõtle, on küsimus – kas me
oleksime saanud õnnetuse
ärahoidmiseks ka midagi ise
ära teha?
Juba aastaid töötavad pääste- ja politseiasutustes nn ennetajad, kelle töö on üks suur
osa kurva statistika vähendamises. Põhja-Eesti Päästekeskuses töötab sellel alal kuus
inimest (lisaks veel põhitöö
kõrvalt kümneid päästjaid ja
päästeametnikke), kes igapäevaselt inimesi tule- ja veeohutuse alal harimas käivad. Projekte, mille raames huvitatuid
nii koolitatakse, teavitatakse
kui ka nõustatakse, on ligi paarkümmend. Mõned näited:
• lasteaialastele „Nublu aitab“, kus räägitakse tuleohutuse algtõdedest „Nublu
keeles“;
• alglassides „Tean tulest“ ja
põhikoolis „Kaitse end ja
aita teist“ (pääste, politsei
ja Punase Risti ühisprojekt,
kus õpetatakse nii liiklus- ja
tuleohutust kui ka esmaabi);
• gümnaasiumiõpilastele õpetati sel aastal esimest korda
veeohutuse põhitõdesid;
• praktilisi õppepäevi korraldatakse nii puudega inimestele, eakatele, külavanematele kui ka sel aastal esimest
korda Tallinna ja Harjumaa
lasteaiaõpetajatele;
• tule- ja muu ohutuse kohta
rohkem saab teada aina laiemalt levivatel valdade- ja linnade ohutuspäevadelt.

Kuid mis on kodanike harimise eesmärk? Ranges vormis
riigiametnikku
seostatakse
tihti vaid karmide nõudmisega
(mis sageli omakorda seostub
rahaga), unustatakse aga kõige tähtsam, mida ei saa rahas
mõõta – turvalisem elu.
Miks on enamasti nii, et
kui autojuht põhjustab hoolimatusest
liiklusõnnetuse,
mõistab üldsus ta hukka ja
kurjategijaks, kui aga inimene jätab küünla järelevalveta,
ahju/korstna hooldamata või
kasutab vananenud elektriseadmeid ning sellest tulekahju sünnib (kõige tavalisemad
tulekahjude põhjused), on ta
ohver, kellele tingimusteta abi
pakutakse. Loomulikult on ligimeste abikäsi alati vajalik,
kuid süüdlane ja kahjuks ka
suurim kannataja on lõppkokkuvõttes ikka inimene ise.
Just selleks ongi tarvis ennetustööd ja selle vajalikkuse
teadvustamist. Kõige lihtsam
on alustada ise ja ABC-st:
1) vaadata üle oma kodud ja
eluviisid, et olla kindel nende
turvalisuses nii kuritegevuse,
tuleohutuse jms mõistes; 2)
küsida nõu/abi mõnelt spetsialistilt või isegi koguda kokku huvilised ja kutsuda end
koolitama mõni spetsialist. Kui
tuttavat päästjat/politseinikku
kuskilt võtta pole, saab näiteks
tuleohutuse seisukohalt abi
päästeala infotelefonilt 1524,
samalt numbrilt saab ka kontakte inimeste kohta, kes on
valmis kohale tulema ja tuleohutusest rääkima – kindlasti
võiksid seda teha külaseltsid,
korteriühistud, klubid jms kogukonna huvide eest seisvad
grupid.
Õnnetuste eest pole kaitstud keegi ja alati juhtuvad
need ootamatult, seega tuleb
väga hoolikalt jälgida, et me
ise oma mõtlematusest ja hoo-

limatusest neid ei põhjustaks
ja et me oskaks tegutseda, kui
midagi säärast siiski juhtub.
Seega – õppige ja teadvustage,
kuidas õnnetusi vältida ning
kuidas vajadusel korral õnnetuste tagajärgedega hakkama
saada. Vaid nii pääseme igapäevastest kurbadest uudistest
järjekordsete kaotatud elude
kohta.
NB. MTÜ Eesti Naabrivalve
ja Põhja-Eesti Päästekeskuse
ühine ennetusprojekt “Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses”
tunnustati detsembri alguses
Brüsselis toimunud EUCPNi
(Euroopa Kuritegevuse Ennetamise Võrgustik) parimate
kodu turvalisust puudutavate
ennetusprojektide konkursil
kõige innovatiivsema projekti nimetusega. Pilootprojekti
käivitati Euroopa Sotsiaalfondi

toetusel 2009. aasta detsembris ja lõppeb 2011. aasta aprillis. Projekt käigus paigaldati
Saue, Kiili ja Kernu valla kaugemates külades üksi elavae
kümnele eakale mobiilsidel tuginev valvesüsteem - suitsuandur ja hädaabinupp. Tulekahjust või hädaabinupu häirest
annab vabatahtlikule, kelleks
on lähim naaber või aktiivne
külakogukonna liige, teada
mobiilile saabuv sõnum. Õnnetuse teatele saab vabatahtlik
kiiresti reageerida, et selgeks
teha häire põhjus ning vajadusel abi anda ja/või kutsuda.
Vabatahtlikud reageerijad läbisid projektis osalemiseks nii
tuleohutuse- kui ka esmaabikursuse.

veoautojuht, kes oli eksinud. Aidatud õiget tänavat leida.
22.01 08.05 – Patrullekipaaž
märkas, et Jaama bussipeatuses istuvad kodutud. Bussi ootavad inimesed ei saanud istuda. Kodutud minema saadetud.
22.01 20.45 – Patrullekipaaž
märkas, et Statoili kõrval sõiduauto BMW lumevallis kinni.
Pakutud abi, meesterahvas
keeldus.
22.01 21.18 – Patrullekipaaž
märkas, et Selveri kõrval tarvitas seltskond alkoholi. Hoiatatud ja minema saadetud.
22.01 21.23 – Juhtimiskeskus
teatas, et linnavalitsuse ees on
purjus meesterahvas. Patrullekipaaž sõitis kohale ja kontrollis
isiku üle. Isik enam ei maganud,
oli adekvaatne, abi ei soovinud

ja jalutas minema.
22.01 23.23 – Juhtimiskeskus
teatas, et Vasara tn 11 toimus
öörahu rikkumine. Patrullekipaaž sõitis kohale ja kutsus
sündmuskohale ka politseipatrulli. Koostöös politseiga öörahu rikkumine lõpetatud.
23.01 08.28 – Patrullekipaaž
märkas, et Koidu 85 juures suur
must haukuv koer üle aia tänava peale tulnud ja hirmutab
möödujaid. Üle aia pääses koer
tänu kõrgetele lumevallidele.
Patrullekipaaži liige ajas koera
tagasi hoovi, kust koer tuli.
23.01 10.05 - Patrullekipaaž
märkas, et Jaama bussipeatuses tarvitasid 2 meest kanget
alkoholi. Isikud korrale kutsutud
ja palutud lahkuda. Isikud lahkusid.

24.01 22.32 – Juhtimiskeskus
teatas, et Põhja 8a vastas sõiduauto signalisatsioon karjub
6 tundi järjest. Sõiduautol sissetungi jäljed puudusid. Info ja
auto andmed edastatud politseile.
25.01 09.00 – Patrullekipaaž
märkas, et Koidu 85 juures oli
suur must haukuv koer uuesti üle aia tänava peale tulnud.
Patrullekipaaži liige ajas koera
tagasi hoovi, kust koer tuli.
25.01 14.40 – Juhtimiskeskus
teatas, et Põllu 1 on kaklus ja 1
meesterahvas on läbi pekstud.
Patrullekipaaž selgitas kohapeal välja, et kaklus oli 2 päeva tagasi ja kannatanu soovis
nüüd avaldust politseile teha.
Info edastatud kohalikule konstaablile.

Mida saab inimene teha õnnetuste ärahoidmiseks?

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
juhtivspetsialist

Securitas
securitas 1660
21.01 20.02 – Kaamera teatas,
et Keskväljakul kioski kõrval
suitsetasid alaealised. Patrullekipaaž kontrollis dokumente,
kõik, kes suitsetasid, olid täiealised.
21.01 21.20 – Patrullekipaaž
märkas Jaama bussipeatuses
magavat inimest. Isikut äratades selgus, et tegu kodutuga
ja oli joobetunnustega. Isik minema saadetud, jalutas pargi
poole.
21.01 22.22 – Patrullekipaaž
märkas Keila Selveri parklas
urineerivat meesterahvast. Isik
korrale kutsutud ja hoiatatud.
22.01 01.40 – Patrullekipaaži
poole pöördus Koidu tänaval

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Вопрос читателя
На вопрос читателя газеты:
«Имеет ли право работодатель удерживать часть зарплаты в качестве компенсации за допущенную при
работе небрежность? Причем
небрежность не стала причиной финансового ущерба»,
отвечает юрист Сирье Аава.
Согласно действующему законодательсту, удерживать
часть зарплаты в качестве
компенсации за производственную небрежность или
ошибку работодатель имеет
право только с письменного
разрешения работника, допустившего ошибку. Если работник не согласен с предлагаемым
работодателем
решением, последний имеет
право обратиться в соответствующий орган, занимающийся такими вопросами.
Действующее законодательство также запрещает заключать предварительные соглашения такого рода при
подписании трудового договора. Работодатель имеет
право удерживать часть заработной платы без согласия
работника только в случаях,
предусмотренных законом.
(стр 2)
Работа городской котельной
О работе городской котельной в этом номере городской
газеты рассказывает руководитель отдела АО «Эракюте
Кейла» Дмитрий Иванов. Некоторые интересные для горожан факты: городская котельная была открыта в 2003
году, мощность котлов 23,5MW, при том, что достаточно было бы и 17MW. В
зимний период котельная
расходует в сутки 252 кубических метра опилок, температура в котлах поднимается до
980 градусов. В городе 12 км
трасс центрального отопления, из которых 5,5 км – трубы с новой современной теплоизоляцией. (стр 5)
6 первых мест на соревнованиях по легкой атлетике
15 января в Таллинне состоялись уездные соревнования
по легкой атлетике. Учащиеся Кейлаской школы заваевали 16 медалей, из которых 6
были высшей пробы. Самый
большой урожай медалей собрали Кристийне Ыунапуу (3
медали) и Герли Израэль (4
медали, из которых три золотых). (стр 6)
Тайский бокс
В последние два года в нашем
городе набирает попурность
такой вид спорта как тайский
бокс. Два года назад Миркко

Мойсар открыл в Кейла клуб
тайского бокса «Мойсари
Теам». В настоящее время в
клубе занимается уже более
тридцати человек. Тайский
бокс – это боевое искусство, в
котором в поединке участвуют все части тела – ноги, руки,
локти и колени. Есть два правила, которым необходимо
следовать: нельзя бить упавшего соперника, и запрещены удары в пах. По словам
тренера, на тренировке основное внимание уделяется шлифовке приемов, к тому же
обязательно
используются
защитные приспособления
(наколенники, повязки, перчатки, шлемы). В соревнованиях участвуют только те, кто
хочет. В основном, в тренировках принимают участие
школьники в возрасте от 15 до
20 лет. Подросткам моложе
15 лет занятия тайским боксом не рекомендуются, так
как разница между силой и
массой тела слишком велика.
Тренировки проходят 5 раз в
неделю. В прошлом году клуб
провел два профессиональных турнира. (стр 6)
Водный день «Лайонс
Клуба»
В воскресенье, 30 января, в
10.30 в бассейне Оздоровительного центра состоится водный день, в рамках которого
пройдут веселые состязания
для детей и для взрослых –
водный баскетбол, водная
гимнастика и др. (стр 6)
Что может спасти жизнь?
Каждый год традиционно завершается грустной статистикой: жертвы ДТП, утонушие,
пострадавшие в пожарах. В
таких случаях полезно регулярно задавать себе вопрос:
что можем мы сами сделать
для предотвращения подобных происшествий? В течение многих лет в департаменте
полиции
работают
специалисты, чьей задачей
является анализ статистики и
выработка мер по возможному снижению трагических
цифр. Одной из таких мер являются проекты, в рамках которых школьников разных
возрастов знакомят с основными принципами противопожарной безопасности, правилами дорожного движения.
Также проводятся учебные
дни для различных групп населения. Этим способом пользуются и многие местные самоуправления. Такие меры
совершенно необходимы для
профилактики
всевозможных несчастных случаев и для
грамотных действий, если несчастье все-таки случится.
(стр 4)
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Kust tuleb Keila toasoe?
Katlamaja teavad kõik keilakad, enamus
kasutab iga päev ka selle ettevõtte teenust. Kuidas soojus tänapäeval linnaelanike radiaatoritesse jõuab, käisime vaatamas kohapeal. Katlamaja tutvustas AS
Eraküte Keila osakonna juhataja Dmitri
Ivanov.
doris matteus
DORIS@KEILA.EE

tegemist ongi ahjuga, kus põleb hakkepuit. Ahjust liigub
kuum gaas katlasse ning soojendab üles vee, mis seejärel
suunatakse linna keskküttetorustikku. Katlaid on ruumis
aga veel – lisaks hakkepuidul
töötavale katlale on töös kaks
õlikatelt. Nimelt piisab biokütusel ehk hakkepuidul töötava
katla võimsusest sinnamaani,
kui välistemperatuur langeb

Alustame oma ringkäiku algusest ehk laoruumist. Ladu
on suur, kõikjal on hakkepuidu kuhjad ning mõnus
puidulõhn. Esitan rumala
küsimuse – milleks on vaja
lao uksi ümbritsevat ligi 5
meetrit kõrget betoonseina,
mille tagant kraana siis puidumassi kas ahju
või laoruumi tõstSuitsevat ahju ega
ma peab. Selgub, et
tahmast labidaga
minu arusaamatus
meest näha ei ole, on
tulenes nädalapäevaid “suured tünnid”
vast – esmaspäeval
on ladu tühi ning
autod saaksid tõepoolest ise alla 0 kraadi. Seejärel tuleb
sisse sõita ning oma koorma tööle panna ka põlevkiviõlil
maha laadida. Kui laos on töötavad katlad.
aga 4,5 meetrit hakkepuitu,
Linna torustikku jookseb
ei oleks uksest sissesõitmine vesi, mille temperatuur on
mõeldav. Nojah, kui ööpäevas sõltuvalt välistemperatuurist
kulub puitu 252 kuupmeetrit, kuni 105 kraadi. Kuigi üks osa
siis ilmselt reedel oli tõesti trasse on veel rekonstrueeladu täis.
rimata ning linnas võib leida
kohti, kus soojatrass on lume
Meest labidaga näha ei ole
ära sulatanud, on soojakaod
Siirdume edasi katlaruumi. Dmitri väitel igati normi piiSuitsevat ahju ega tahmast la- res: „Püüame igal aastal osa
bidaga meest näha ei ole, on torustikku välja vahetada,
vaid „suured tünnid“. Dmitri kuid on veel kohti, kus trass
avab „tünni“ küljes oleva luu- on talvisel ajal maapinnal
gikese ning saab selgeks, et nähtav.“

FAKTID

Kui ilm on külm, töötavad ka õlikatlad

fotod: doris matteus

Ahju temperatuur on 9800 C

Katlakütmine on
automaatne

Nendest torudest liigub
vesi linna ja tagasi

AS Eraküte Keila osakonna
juhataja Dmitri Ivanov

• Keila katlamaja avati
2003. aasta juunis.
• Katelde
installeeritud
võimsus on 23,5MW, vajalik võimsus 17MW.
• Talveperioodil kulub hakkepuitu ööpäevas 252
m3.
• Temperatuur koldes on
980 kraadi.
• Pump pumpab linna keskküttetorustikku
tunnis
300 m3 vett.
• Torustikku voolava vee
temperatuur on juhul, kui
välistemperatuur on üle
0, 70 kraadi. Temperatuuri
alanedes vee temperatuur
tõuseb, kui välistemperatuur on -20 kraadi, on vee
temperatuur 105 kraadi.
• Keila linnas on keskküttetrasse kokku 12 kilomeetrit, neist 5,5 kilomeetrit
on tänapäevane eelisoleeritud torustik. Kõige kaugem köetav punkt, Kruusa
tänava korrusmajad, asub
katlamajast ca 1,5 kilomeetri kaugusel.
• Keila katlamaja renoveerimise käigus paigaldati
3 uut katelt, neist 2 on
õlikatlad ning 1 biokütusel
töötav katel. Koguinvesteering oli suurusjärgus
24 miljonit krooni.

Linnakronoloogia 2010
Aastavahetuse seisuga oli ennast Keila elanikuks registreerinud 9916 inimest, kellest oli
mehi 4557 ja naisi 5359.
25.jaanuar - Linnapea Tanel
Mõistus ja sotsiaalnõunik Piia
Peterson käisid õnnitlemas
laupäeval oma 102.sünnipäeva
tähistanud Pauline Saralit, kes
on Keila vanim elanik.
27.jaanuar - Lasteaed Vikerkaar tähistab oma tegutsemise
25.aastapäeva.
19.veebruar - Oma tegutsemise 15.aastapäeva tähistas Keila
Taastusravikeskus
23.veebruar - Algkoolis toimus
Vabariigi aastapäeva aktus vabadusvõitlejatele ja represseeritutele.
-Keila Gümnaasium sai nurgakivi.
31.märts - Tallinna Halduskohus kinnitas Harju maavanema, Keila Linnavolikogu ja Keila
Hariduse Sihtasutuse kompromissi, mille kohaselt lõpetatakse kohtuasi, mille alus oli en-

dise Harju maavanem Värner
Lootsmanni esitatud nõudmine
tühistada Keila Linnavolikogu
otsus luua eestikeelne õppeasutus, mida hakkab pidama
Keila Hariduse SA.
16.aprill - Algas kuni 16.maini
kestev heakorrakuu.
24.aprill - Eesti keele riigieksam – kirjand, kirjutas kokku 92
abiturienti, neist Keila Koolist
82.
1.mai - Vaatamata vihmasele
ilmale oli „Teeme ära“ talgupäev Keilas.
- Toimus Keila linna sünnipäevale pühendatud Inseneride
Meeskoori kontsert ja Keila
linna teenetemärgi üleandmine
Miikaeli kirikus. Keila linna teenetemärk nr 24 omistati Madis
Talgrele Harju KEK-i juhatajana
koostöö eest Keila linnaga ja
Keila Tööstuspargi arendamisel
ning nr 25 Hans-Dieter Ellerbrockile sõpruslinnade liikumise
aktivistina aastatepikkuse töö
eest sõprussuhete arendamisel

Keila ja Barsbütteli vahel.
25.mai - Alustati Keila jõeääre
puhastamist võsast.
29.mai - Vaatamata vahelduvale ilmale ja hoovihmadele
kulges Keila Päeva rahvaüritus
ja laat rahvarohkelt.
-Kultuurikeskuses esilinastusid
täissaalile videoklippidekonkursi „Minu kodu Keila“ parimad
kuus filmi. Võidufilmi autor on
Norman Tamkivi.
31. mai - MTÜ Providus alustas
linnavalitsuse ruumes tasuta
õigusabi andmist.
7.juuni - Noortekeskuses algas
linnalaager. Tööd alustasid ka
noored töömalevlased, erinevates Keila linna asutustes töötas 40 noort.
16.juuni - Preisor OÜ alustas
Keila jõe sängi puhastamist
maanteesilla juurest. Juba esimese päeva õhtuks oli jõe põhjast kogutud veokikoorma jagu
vanu autorehve.
- Keila SOS Lasteküla tähistas
oma 15.sünnipäeva.

21.juuni - Lõpuaktused Keila
Koolis. Lõpetas 54 õpilast
28.juuni - Jätkuvad vee- ja kanalisatsiooniehitustööd Vasara
tänaval, sadeveekanalisatsiooni
ehitus Niidu tänaval, fassaadi
uuendamine Sipsiku lasteaias,
remonditööd Miki lasteaias,
uue perrooni ehitus jaamas, jõe
puhastustööd ja teised suvised
tööd.
15 juuli -Abilinnapea Enno Fels
allkirjastas koos AS Lemminkäinen Eesti esindajaga Haapsalu
mnt äärse kergtee rajamiseks,
mis kulgeks kuni raudteeni ja
sealt edasitammermaale.
20.juuli - jaamas võeti kasutusse uus perroon.
9.august - Jätkusid Keila jõeäärse korrastustööd, mille käigus niidetakse kaldaäärne kallasraja ulatuses, raiutakse võsa
lõigul raudteesillast muuseumi
sillani, koristatakse oksad, murdunud puud ja prügi.
1.september - Kooliaasta Keilas algas koolide ühisaktusega

Keila lauluväljakul. Kooliteed
alustas 151 last, neist Keila Koolis 119, Ühisgümnaasiumis 15 ja
Erakoolis Läte 17. Õpilaste arv
selgub 15.septembriks.
-Tööd alustas nelja uue rühmaga Miki lasteaia Ülase maja.
17.september - Aktustega tähistati Vabadussõja sambaks
ehitatud Keila Algkooli hoone
valmimise 80.aastapäeva.
26. november - Keila Kooli
Algkoolimajas toimusid Keila
hariduselu
319.aastapäevale
pühendatud aktused.
15.detsember - Keila Sotsiaalkeskuse alustas heatahtlikelt
annetajatelt head-paremat toidukauba kogumist, et seda toimetada nendele peredele, kellel
endal selleks võimalust pole.
21.detsember - Ehitajalt võeti
pidulikult vastu ja avati uus Keila Kooli õppekorpus.
Keila linnas elas 1.jaanuari 2011.a
seisuga 9957 inimest.
2010.aastal registreeriti Keilas
117 sündi ja 67 surma.
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Lühidalt
Tööinspektsiooni Põhjaja Lääne inspektsioon
viivad läbi ühise sihtkontrolli
Tööinspektsiooni Põhja ja Lääne inspektsiooni tööinspektorid alustavad veebruarikuus
ühise sihtkontrolli läbiviimist.
Sihtkontrolli raames külastatakse Põhja ja Lääne inspektsiooni haldusalasse jäävates
linnades ja maakondades ettevõtteid, kus on aastatel 2008
- 2011 toimunud tööõnnetusi.
Põhja inspektsiooni haldusalasse jääb Tallinn ja Harjumaa, Lääne inspektsiooni
haldusalasse Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa,
Raplamaa ja Järvamaa.
2008. aastal toimus Eestis
4075 tööõnnetust, 2009. aastal 2937 tööõnnetust ning esialgsetel andmetel 2010. aastal
3144 tööõnnetust. Lääne inspektsiooni tööinspektor-uurija
Marge Mäekivi sõnul on enamlevinud rikkumised tööõnnetuste menetlemisel järgmised:
• tööandjad ei saa õigeaegselt
kätte arsti teatisi ega tea kannatanu vigastuse raskusastet,
millest tulenevalt viibib Tööinspektsiooni õnnetusest teavitamine;
• tööõnnetuste raporteid täidetakse pealiskaudselt eeldusel, et keegi neid niikuinii ei
loe.
Sihtkontrolli „Tööõnnetuste menetlemine“ eesmärgiks
on kontrollida töötervishoiu
ja tööohutuse õigusaktides
sätestatud nõuetest kinnipidamist tööõnnetuste menetlemisel. Külastuse käigus teavitavad tööinspektorid tööandjaid
tööõnnetuse uurimise peamistest eesmärkidest, milleks
on tööõnnetuse asjaolude ja
põhjuste väljaselgitamine ning
samalaadsete juhtumite vältimiseks kasutatavate abinõude
kaardistamine.
Sihtkontrolliga on hõivatud
18 tööinspektorit ning kontrollide käigus on plaanis külastada 154 ettevõtet.

Keila mälumängijad
maakilva superfinaalis
Maakilva Rahvaliiga finaalis
esines hästi Keila mälumänguvõistkond Keila Kruvi. Saavutatud teine koht tagas edasipääsu 27.märtsil toimuvasse
Superfinaali. Juba varem oli
Superfinaali pääsme välja teeninud Keila teine võistkond
Keila I. Superfinaalis võtavad
omavahel mõõtu 18 võistkonda.
Keila Kruvi koosseis on:
Mari Pukkonen, Jaan Õunpuu,
Lennart Ploom, Kuldev Ploom,
Viktor Treimuth. Keila I võistkonnas mängivad Toivo Lodjak, Alvar Niglas, Kalmer Saar,
Allar Viivik ning Joosep Aloel
(1992).
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sport

Taipoks distsiplineerib
faktid
• Team Moisar klubi treeningu reeglid on karmid. Kui
sportlane trennis vannub
või ropendab, peab kogu
grupp karistuseks tegema
20 kätekõverdust. Kui sportlane jääb treeningule hiljaks,
on karistuseks 100 kätekõverdust. Kui sportlasel pole
kaasas vahetusjalanõusid,
millega riietusruumist spordisaali tulla, on karistuseks
100 kätekõverdust.
• Lisaks keila linna noortele
võtab spordiklubi tegevusest noori Keila, Harku ja
Padise vallast ning Tallinnast
ja Sauelt.

foto: kadi kroon

Viimase paari aastaga on Keilas populaarsust kogunud taipoks (Muay Thai).
Kohalikuks taipoksi eestvedajaks on noor
sportlane Mirkko Moisar, kes mõned aastad tagasi Keilasse Team Moisari nimelise
taipoksi klubi lõi. Tänaseks osaleb Mirkko
käe all treeningutel aktiivselt umbes 30
kohalikku noort.
kadi kroon-laur
KROON@KEILA.EE

Muay Thai on võitluskunst,
kus kasutatakse kaheksat kehaosa – jalad, käed, küünarnukid
ja põlved. Ainsateks reegliteks
on, et ei lööda maaslamajat
ega kubemesse. See aga ei tähenda, et noored mehed peale
igat trenni vigastustega koju
kõnnivad.
Mirkko Moisar selgitab, et
treeningutel toimub võitlus
vaid puudutuse peale ning
peksmine on viimane, mida
trennis tehakse: „Treeningu-

tel lihvitakse tehnikat, harjutatakse kiirust ning täpsust.
Kasutatakse
jalakaitsmeid,
sidemeid, kindaid, hambakaitsmeid ja algajad saavad
kasutada ka peakaitset. Ainult võistlustel lisatakse juurde jõud.“ Ka vigastusi naljalt
ei tule. „Treeningul võib viga
saada vaid siis, kui sooritada
liigutusi tehniliselt valesti või
liialt jõudu kasutades.“
Võistlussituatsioonidest on
Mirkkol ette näidata peas aga
mitu armi. Võistlemas käivad
siiski Mirkko sõnul vaid need,
kes seda tahavad.

Mirkko Moisar
• Mirkko Moisar alustas Muay
Thay võitluskunsti harrastamist 15aastaselt. Aasta hiljem
teenis ta oma kehakaalus Eesti
meistritiitli.
• 17aastasena elas ja treenis
Mirkko 5 kuud Tais. Selle aja
jooksul võttis ta osa 16 matšist,
millest võitis 11.
• 2008. aasta suvel elas ja
treenis Mirkko Hispaanias ning
võitis Hispaania meistrit.
• 2009. aastal võitis Balti tiitli
vöö kehakaalus kuni 69 kg.
2010. aastal teenis Balti tiitli
vöö kehakaalus kuni 67 kg.
• Juunis 2010 tuli Kreekas W.P.K.A. maailmameistrivõistlusel
kehakaalus kuni 70 kg meistriks.
• Novembris toimunud teisel omanimelisel taipoksi üritusel võitis 4 aastat kaotuseta püsinud Inglismaa meistrit.
• Tänaseks on Mirkko pidanud 10 poksimatši, 2 MMA võitlust,
45 taipoksi matši. 57 võistlusest on ta võitnud 40.
• Järgneva kahe aastaga loodab Mirkko omandada Euroopa
tiitli ning karjääri jooksul jõuda maailma 16 parima sekka.
• Selle saavutamiseks teeb Mirkko trenni 11 korda nädalas. E – R
hommikuti kell 9.00 ja õhtul kell 18.00 või kell 20.00. Laupäeviti
on trenn vaid hommikuti ning pühapäeviti käib Mirkko sõpradega jalgpalli mängimas. Üldiselt koosneb treening jooksust,
taipoksile omasest treeningust ning üldfüüsilisest trennist.

Muay Thay distsiplineerib
Milles seisneb aga Muay Thai
võlu, et see nii palju noori
treeningule meelitab? Mirkko:
„Klubi üks eesmärke on tuua
noored tänavalt ära. Tihti arvatakse, et noored tulevad siia,
õpivad kaklema ja siis kasutavad seda tänavatel ära. Tegelikult tuleb aga just treeningul
paljudele mõistus pähe, muututakse rahulikumaks. Noor
tuleb spordisaali ja ta ei hooli
enam tänavatest, võitlushimu
rahuldatakse trennis. Treeningul on väga tähtis distsipliin,
natuke isegi militaristlik kord,
kuid noored õpivad käituma.
Lisaks annab trenn väga hea
füüsilise vormi ning süstib
suures koguses enesekindlust.
Treeningul tehakse palju üldfüüsilist, intensiivne treening
kestab poolteist tundi, kõik lihased on töös – nii tuleb võhm
ja ka tugevad lihased. Paljud
käivadki trennis seepärast, et
vormi saada. Meie eesmärk on
kasvatada profisportlasi, anda
neile võimalus trenni teha ka
kõrgel tasemel.“
Enamik harrastajaid on
kooliõpilased, vanuses kuni
20. Mirkko sõnul on soovijaid
ka nooremate seas, kuid praegu on vanusepiiriks 15 aastat.
„Nooremaid kui 15 ei taha
treeningule võtta, kuna jõu ja
massi vahe on liialt suur. Võiks
avalda eraldi grupi noorematele, kuid selleks oleks vaja teist
treenerit, keda kahjuks hetkel
võtta ei ole.“
Tase on kõrge
Praegu toimuvad Muay Thai
trennid Keilas 5 korda nädalas.
Mirkko sõnul on Team Moisar
klubi treeningud oluliselt intensiivsemad ja raskemad võrreldes näiteks Tallinna klubidega, mistõttu on kohalikud
taipoksi harrastajad võistlustel
teistest üle. Team Moisar klubist on Eesti meistritiitli saavutanud kaks sportlast. Kuna
aga konkurents kohalikus

• Keila Taipoksi klubi Team
Moisar asutati 2009.a detsembris. Aktiivselt alustas
klubi tegevust 2010.aasta
jaanuaris. Keila Taipoksi klubi on mittetulundusühing,
mille tegevusala on võitlusspordi heategevuslik arendamine.

Kristiine Õunapuu ja Anne-Mari Allev

sport

Harjumaa
sisekergejõustikus
saavutati 6 esikohta
sirje tasso
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA

• Treeningu vastu tunnevad
huvi ka tüdrukud. Alguses
tegutses Keilas neidude
rühm, kuid see lagunes laiali. Praegu oodatakse meestega koos trenni vähemalt
18aastaseid naisi.
• Treening, mis on spetsiifiline taipoksile, sisaldab lapasid, poksikotte ja sparringut.
Igapäevane trenn sisaldab
palju raunde erinevate treeningmeetodite harjutamiseks. Oluline on treenida ka
löögikiirust, löögikombinatsioone, ajastamist, löögi jõudu ja kaitset.
• Muay Thai on võitluskunstina omapärane just selle
poolest, et kasutatakse kõiki
kehaosi, ka põlvi ja küünarnukke, nii treeningutel kui
võistlustel. Muay Thai’d on
hea harrastada nii enesekaitseks kui ka parema füüsilise vormi saavutamiseks
või parandamiseks.

mastaabis on nõrk, vaadatakse pigem Skandinaavia ja Euroopa poole. Praegu treenivad
kaks noorsportlast, Markko
Moisar ja Henri Rohtla, selleks, et sel aastal teenida Baltimaade tiitel.
Eelmisel aastal korraldas
Team Moisar Keilas kaks profiüritust. „Mõlemad võistlused
andsid niivõrd hea kogemuse,
et püüame sel aastal kolm üritust korraldada. Palju aga sõltub rahast. Õnneks on aidanud
sõbrad ja sponsorid, tänu kellele oleme seni suutnud end
üleval pidada ja jätkata.“
Keila taipoksi klubi Muay
Thai tänab toetajaid: Keila Linnavalitsus, Eesti Muay Thai
liit, Belle Ilusalong, Arvutikeskus, Pusatransport OÜ, Harju
Metall OÜ, Nool Reklaam Oü.

foto: erakogu

15. jaanuaril toimusid Tallinnas Harjumaa 2011.a meistrivõistlused sisekergejõustikus. Keila kooli õpilased tõid
koju 16 medalit, millest 6 olid
kuldsed.
Tüdrukute B vanuseklassis
autasustati kolme medaliga
Kristiine Õunapuud, kes saavutas esikoha 300m jooksus
ajaga 50,0 sek, teise koha kaugushüppes tulemusega 4.53 ja
kolmanda koha 60 m tõkkejooksus ajaga 11,65 sek.
Kaks medalit sai AnneMari Allev, kes võitis 60m
tõkkejooksu ajaga 11,05 ja 60
m jooksus sai pronksmedali
ajaga 9,25. Sharon Hurt oli
kiireim 800 m jooksus võiduajaga 3.07,84. Triine Tamm
saavutas kolmanda koha kõr-

gushüppes tulemusega 1.40.
Eve-Liis Nugis saavutas
samuti kolmanda koha 300m
jooksus ajaga 55,0.
Tüdrukute A vanuseklassis oli väga tubli Gerli Israel,
kes saavutas koguni kolm esikohta: 60 m tõkkejooksu võitis ta ajaga 10.11, 800 m jooku võiduajaks oli 2.44,94 ning
kuulitõuke võidutulemuseks
9.38. Kaugushüppes saavutatud 4.61 andis talle pronksmedali. Marita Tilk saavutas
hõbemedali 60 m jooksus ajaga 8,74 sek ning 300 m jooksus võitles välja pronksmedali
ajaga 49,67 sek. Täiskasvanute arvestuses võistelnud Tauri
Laurik saavutas kaugushüppes pronksmedali tulemusega
6.20 ning Lars-Erik Raissar
võitis samuti pronksmedali
800 m jooksus ajaga 2.09,56.
Õnne kõigile võitjatele!

Kutse Keila koolide
õpetajatele ja vilistlastele
1997.a lõpetas Keila I Keskkooli 40.lend. 2011.a
lõpetab Keila Kooli 54.lend. Selle aja jooksul on
toimunud kolm vilistlaste kokkutulekut (1997, 2002,
2007). Abiturientide, vilistlaste, endiste ja praeguste
õpetajate kohtumised võiksid aga toimuda igal
aastal. Alates eelmisest aastast on selleks
kohtumispaigaks kooli 100 päeva ball. Kooli
juhtkond ja 54. lend kutsub kõiki vilistlasi ja
õpetajaid Keila Kooli 100 päeva maskiballile oma
uues koolihoones Ehitajate tee 1.
15.juubeliball toimub 11.veebruaril
algusega kell 19.00
Osalustasu 6 EUR kanda MTÜ KGÕ arvele
10220014083016 SEB märgusõnaga ``Ball``
7.veebruariks. Kohapeal maksab pilet 10 EUR.
Lisaks teatada oma osavõtust
meili teel: lii.sepp@keilakool.ee
Kohtumiseni ballil!
54.lend

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus

Keila kultuurikeskus
“VALEDETEKTOR” - VANABASKINI TEATER
21.veebruar kell 19:00 Pilet: 10
EUR / 7,99 EUR
Keila Kultuurikeskus

LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine
23.veebruar kell 18:00
Keila Kultuurikeskus

“VANA PÄHKLIPUU” - URMAS KALDE FOTONÄITUS
3.jaanuaru – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
“KEILAS SÜNDINUD PILDID”
- PIRET KALDE MAALINÄITUS
3.jaanuar – 31.jaanuar
Keila kultuurikeskus
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum

teater
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 EUR

kontsert

sport
KEILA LIONS KLUBI VEEPÄEV
30.jaanuar kell 10:30 - 15:00
Keila tervisekeskus
KEILA ÕHTUVÕISTLUS SUUSATAMISES
16.veebruar kell 18:00 - 20:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviserajad

KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00

Teie 3 last, 11 lapselast ja
8 lapselapselast

muud üritused
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

11.01.2011
12.01.2011
18.01.2011

Sündinud

Daniel Pikus
Lee Hellaste
Simon Erala

kogudus
4.pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistus armulauaga
30.jaanuar kell 11.00
Keila Miikaeli kirik
Pühapäevakooli tunnid
pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas

Avaldame kaastunnet
Ene Zelinske`le

Südamlik kaastunne
Ene Zelinske`le

Südamlik kaastunne
Ene Zelinskele

POJA

POJA

POJA

KÜ Keila Sirel.

As Glamox HE

Mall, Elle ja Vello

Need armsad, kellest äkki jääme
ilma, on tegelikult meie sees –
nad on ligi, ei torka silma –
nii nagu valgus päikesekiire sees.
Meie siiras kaastunne
Siivile perega ema

Avaldame kaastunnet Karin
Otterile perega ema, vanaema
ja ämma

Meie südamlik kaastunne
abikaasale, lastele ja
lastelastele kalli

Evi Luts`u

Evi Luts`u
surma puhul.

Evi Lutsu

Perekond Valend ja Piik

Aita, Annely, Karmen

Soovin osta 1-2 toalise
korteri Keilas, soovitavalt
ahiküte, remontivajav. Hind
9000-13000 EUR. Oodatud ka
üüripakkumised. Tel. 5140437
kylli01@hotmail.com.

kütet(hall lepp, must lepp,
kask, pärn või segapuu). Raha
kohe! Kontakt tel 53313606, epost: ruumimeeter3@hot.ee.

surma puhul.

surma puhul.

surma puhul.

Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

KEILA SPRINT
(SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad

Kallid Rael
ja Otto Pruuns
Õnnitleme Teid
briljantpulmade puhul!

Palju õnne!

Keila terviserajad

PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
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Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

Keila linna pensionäride
ühenduse aastakoosolek toimub
29.jaanuaril kell 12.00
Keila Kultuurikeskuses.
Registreerimine, liikmemaksude(2€) ja uute liikmete vastuvõtmine
alates kella 11.00-st.

Keila Lions klubi veepäev ja
„Keila Tiimsport“
osavõistlus teateujumises
Pühapäeval, 30. jaanuaril algusega kell 10.30 toimub
Keila Tervisekeskuse ujulas Keila Lions klubi poolt
korraldatav veepäev, mille raames toimuvad lõbusad
võistlused lastele ja suurematele vesikorvpall, vesivõimlemine jm lõbusad üritused.
Veepäeva raames algusega kell 12.00. toimub Keila
Tiimsport sarja osavõistlus teateujumises.Võistluse
juhend on saadaval Keila Tervisekeskuse veebilehel
www.keilasport.ee.
Registreerimine meiliaadressil
tervisekeskus@keila.ee.

lahkumisel igavikuradadele
Klassikaaslased
keskkoolipäevilt

surma puhul.

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.
Müüa 1-toaline remonti vajav korter, Vasara tn.10. Korter
on ehitatud 2-toaliseks, 3/3,
üldpind 31,2 m2, pakettaknad,
el.pliit, toimiv KÜ, otse omanikult. Hind: 19 812.61 eur.(310
000 kr). Helistada õhtuti peale
19.30 6780997, 55978938.
61aastane aus ja korralik
pensionärist mees soovib rentida möbleeritud väikese maja
või korteri. Olemas võiks olla
ka pesumasin. Üür 100 – 170€
kuus pluss kommunaalkulud.
Ühendust
võtta:
keilalinna@hotmail.com
tel.
+37256572738.
Müüa heas korras 2toaline
54,2m2 korter Keilas, Vasara tänav 6, 1.korrus/5.kordne
maja. Toad eraldi, WC ja vannituba eraldi. Korteris on rõdu,
uued radiaatorid, veemõõtjad,
tv kaabel, köögimööbel, , metalluks, kelder, lukustatav trepikoda, hea kommunaalmaks.
Vahetatud san.torustlik ning
aknad. Maja fassaad remonditud. Olemas lauatelefon.
Tel. 56481846.

Teenus
Raamatupidamisteenused
kogemustega pearaamatupidajalt: algdokumentide kontroll
ja sisestamine, deklaratsioonide esitamine riigiametitele,
aruandlus vastavalt ﬁrma vajadustele, aastaaruande koostamine, maksualane nõustamine
ja eelmiste perioodide korrastamine. Info 56477726.
Pottsepatööd: ahjud, pliidid,
soemüürid. tel.56484951 www.
ahjumeister.ee
Katuste, hoovi lumekoristamine! Head hinnad! Tel.
55570302, 58409059. mail:
lumeinfo@hot.ee.

Müüa saetud ja lõhutud
toores hall lepp ja sanglepp.
Tel:5033119. Tellimine E-R
09.00-17.00.
Müüa
turbabriketti,
alus 960kg (Tootsi) 147€
(2300,05.-) ja puitbriketti 148€
(2315,70.-) tonn (ümmargune). Soovi korral ka väiksemad
kogused. Transport Keilas ja
Keila lähiümbruses tasuta. Tel.
53593615.
Küttepuude müük: lepp-32€
rm; sanglepp-35€ rm. Transport alates 10ruumist tasuta.
Tel: 5062645.
Müüa küttepuud: kuiv okaspuu 38€ m3 ja tükeldatud pinnud 28,75m3. Tel 5155399.

töö
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torusid jne) Demonteerime. Hoolsad töömehed.
Tel. 55939504.

ost/müük
Ostan 3meetrist lehtpuu

Vanametalli töötlemisega
tegelev ettevõte Tutermaal
pakub tööd transport-abitöölisele. Info tel. 5540803.
OÜ Varahooldus võtab tööle majahoidja. Täpsem info
tel.6391420 või tulla Keskväljak 15, Keila.
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KYTTEPOOD.EE
Brikett 1.60€ / 10kg

Pellet 3.10 € / 16kg
Kask võrkkotis
2.90 € / 40L
Transpordi võimalus
Keila, Piiri 3b
E-R 12.00 - 19.00
Tel: 5029364
info@kyttepood.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab
Keilas järgmise doonoripäeva
neljapäeval, 25. veebruar
kell 9.30–14.30
Keila Tervisekeskuses
(Paldiski mnt 17, Keila).

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi

Tule doonoriks, kui oled:

* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust
ega tarvita ravimeid
* puhanud ja söönud
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja naistel 90 päeva.
Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või
naha augustamisi, saad verd loovutada 6
kuu möödudes.

www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

Raamatupidamisteenused, vanemate
perioodide dokumentide
korrastamine ja
aastaaruannete
koostamine ning
esitamine.

Sina saad aidata!

OÜ Jüri Äri
juriari@hot.ee,
tel. 5145772

Aasta 2010 piltides

(autor Valdur Vacht)

