foorum

kasulik

Kätte jõuab tulude
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Algab vastuvõtt Keila Kooli
gümnaasiumiossa
Keila Kooli tulevased õpilased peavad lisaks riiklikule
õppekavale valima õppesuuna ning kursuseid oma
huvialadest lähtuvalt.

lk 3
persoon

Sellist olukorda peale hoolduslõikust jääda ei tohi. Maha lõigatud oksad koristatakse.
Antud juhul soovis maja omanik oksi kütteks endale

Eesti Energia teostab Keilas
puude hoolduslõikust
Käesoleva nädala keskel alustas Eesti
Energia Keila kesklinnas puude hoolduslõikust. Kärpimisega puhastatakse elektriliinide alused, et puuoksad ei puutuks
liinidega kokku.
Hoolduslõikusluba on välja
antud Micromat OÜ-le. Töid
teostatakse põhiliselt Pargi,
Luha, Jõe tänaval, Keskväljakul,

sport

Uuel tänaval, Haapsalu maanteel ning veel mõnel väiksemal
lõigul. Maha lõigatud oksad koristatakse ja viiakse kohe mine-

ma. Töid teostatakse käesoleva
ning järgmise nädala jooksul.
Keila linnaaednik Inge Angerjas on asjade käigust meeldivalt
üllatunud: „Varem teostas Eesti
Energia töid ilma meile teatamata. Avastasime alles hiljem
maha jäetud oksade järgi, et
puid on kärbitud. Sel korral aga
teavitati plaanidest varakult.“
Kohad, kus kärpimine va-

Keila Swimclubi
edukas esinemine
lk 6

jalik, on üle vaadatud. Palju
kohti, kus puud liine segavad,
asuvad erakinnistutel. Enamasti on sellised puud tänava ääres
või tänavalt hooneni kulgevate
liinide all. Inge Angerjase sõnul
annavad töömehed enne kärpima asumist kodus olevatele
majaomanikele endast märku.
Kui majaomanik näeb, et tema
krundil puuoksad liine puu-

sport

dutavad, võib järgmise nädala
jooksul kärpijaid oodata.
Inge Angerjas tuletab meelde, et Keila linnas on suurte
puude hoolduslõikuseks hoolduslõikuseks on vajalik hoolduslõikusluba, puu raiumiseks
raieluba ning Eesti Energia
poolt tellitud töömeestel mujalt hoovist hoolduskärbet teha
paluda pole mõtet.

Paljukiidetud
Vitali Volkov
Vitali Volkov on Rõõmu
kaubamaja turvamees,
keda kutsutakse Hundiks
ning kelle eest vargad
ummisjalu põgenevad.

lk 5

Infopäev noortele
trummaritele
lk 6
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Kas üksikkandidaadid
päästavad poliitika?

Millised töötajad on vaja
suunata töötervishoiuja tööohutusalasele
koolitusele ja kui sageli?

Vähem kui kuu aja pärast toimuvatele Riigikogu
valimistele on registreeritud 34 üksikkandidaati. Võib
arvata, et nii Indrek Tarandi eeskujust innustust saanuna
kui arvates, et valijate seast aimuv pettumus erakondades võib anda võimaluse.
Peagi saab näha, milline on üksikkandidaatide tulemus. Ükskõik, milliseks see osutub, kindlasti teevad nii
valijad, valitud kui mittevalitud sellest oma järeldused.
Aga muret teeb hoopis miski muu. Nimelt küsimus, miks
üldse peetakse üksikkandidaati paremaks mõne erakonna liikmest. Valdavalt on vastuseks, et üksikkandidaadid
on oma otsustest vabad ja sõltumatud. Kas see tähendab aga automaatselt, et tema otsused on paremad,
ausamad ja õiglasemad? Ei tähenda. Otsuste „headust“
ei määra mitte see, kas otsustaja pidi enne nupule
vajutamist kellegagi aru pidama või mitte. Samuti nagu
otsuste õiglust ei määra see, kas otsustaja on erakonna
liige või mitte.
Poliitika ei ole räpane, räpaseks teevad poliitika räpased inimesed.

Doris matteus
doris@keila.ee

andres jõgiste
Põhja inspektsiooni
tööinspektor

Õigusaktid näevad ette nõuded tööandjale korraldada töötervishoiu- ja tööohutusalane
välja- ning täiendõpe järgmistele töötajatele:
• töökeskkonnaspetsialist
• töökeskkonnavolinik
• töökeskkonnanõukogu liikmed
• esmaabiandja.
Töökeskkonnaspetsialisti
määrab tööandja oma töötajate hulgast. Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist
teenuseosutajat. Töökeskkonnaspetsialist peab läbima
täiendõppe koolitusasutuses
mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Täiendõppe teemad
valib ja õppekava kinnitab koolitusasutus tööandja ja töötajate vajadusest lähtuvalt. Juhul
kui tööandja ise täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi (tavaliselt väikeettevõtete
puhul), siis peab ta samuti läbima täiendõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord
viie aasta jooksul. Töökeskkonnaspetsialistide
tasuta
koolitusi ESF-i toel viib läbi ka
Tööinspektsioon. Info Tööinspektsiooni veebilehel www.ti.
ee.
Töökeskkonnavoliniku valivad töötajad endi hulgast, juhul kui ettevõttes töötab 10
või rohkem töötajat. Tööandja

kohustus on korraldada töökeskkonnavoliniku valimiseks
töötajate üldkoosolek. Töökeskkonnavoliniku volitused
kehtivad neli aastat, seejärel
tuleb tööandjal
korraldada
taas töökeskkonnavoliniku valimiseks üldkoosolek. Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule
töötervishoiuja
tööohutusalase väljaõppe koolitusasutuses hiljemalt kahe
kuu jooksul alates tema valimisest. Juhul, kui töökeskkonnavolinikuks valitakse nelja
aasta pärast sama isik, siis väljaõpet ei ole vaja korrata.
T ö ö ke s k ko n n a n õ u ko g u
moodustatakse tööandja algatusel ettevõttes, kus on vähemalt 50 töötajat. Töökeskkonnanõukogus
on
võrdselt
tööandja määratud esindajaid
ja töötajate valitud esindajaid.
Nõukogu liikmeid on vähemalt
neli ja nende volitused kehtivad neli aastat. Tööandja korraldab töökeskkonnanõukogu
liikmetele töötervishoiu- ja
tööohutusalase väljaõppe koolitusasutuses hiljemalt kahe
kuu jooksul alates nõukogu
moodustamisest. Juhul, kui
töökeskkonnanõukogu koosseis jääb nelja aasta pärast samaks, siis väljaõpet ei ole vaja
korrata. Töökeskkonnanõukogu liikmeteks võivad olla ka
töökeskkonnaspetsialist ja töökeskkonnavolinikud.
Esmaabi andmiseks on tööandja kohustatud määrama
töötajad, võttes arvesse ette-

võtte suurust ja jagunemist
struktuuriüksusteks, ning korraldama neile väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates
tema määramisest. Ettevõtte
mitme territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas
struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks
esmaabiväljaõppe läbinud töötaja. Tööandja suunab esmaabiandja
koolitusasutusse
täiendõppele iga kolme aasta
järel. Täiendõppe eesmärk on
korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.
Koolitusasutus peab väljastama igale õppekursuse lõpetajale või õppepäeval osalejale
tunnistuse, kus on märgitud
läbitud teemad ja nende mahud, tunnistuse number ja
koolitusasutuse nimi. Nimetatud koolitustega võivad tegeleda Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused.
Koolitusasutused leiate Sotsiaalministeeriumi veebilehelt:
http://osh.sm.ee/training/
koolettev.htm
Kasutatud
õigusaktid:
“Töötervishoiu- ja tööohutuse
seadus” §-d 16, 17, 18 ja § 13
lg 1 p 8. Sotsiaalministri 14.
detsembri 2000. a määrus nr
80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”. Õigusaktid leiate
Tööinspektsiooni veebilehelt:
h t t p : / / w w w. t i . e e / i n d e x .
php?page=809&

internetiFoorum

web.keila.ee/Foorum

Lasteetendused
Juba mõnda aega näen,
et Olen juba pikemat aega
vaadanud, et kõik lasteetendused toimuvad tööpäevadel. Kindlasti on sellel
oma põhjus, kuid kas oleks
ka mõeldav mõni etendus
puhkepäeva peale organiseerida?
Lasteetendused toimuvad tööpäevadel kolmel
põhjusel:
1. Paraku tahavad / viitsivad
rühmadega / klassidega
teatris käia peamiselt lasteaedade ja koolide õpetajad.
Nemad saavad seda teha
vaid tööpäeviti. Muidu oleks
meil saal pooltühi ja momendil ei ole me nii rikkad,
et seda luksust endale lubada. Kahjuks ei ole kõik lapsevanemad väga aktiivsed
oma lapsi teatrisse tooma.
2. Paljud lapsevanemad on
huvitatud tervele perele piletite ostmise asemel vaid
lapsele pileti soetamisest.
Ei ole ju ka lasteetenduste
piletihinnad enam just väga
odavad.
3. Meie saali eripära (ka
puudus) on ühetasapinnaline põrand, mis ei võimalda panna istuma lapsi ja
täiskasvanuid läbisegi. Nii
peaksid vanemad valdavalt
istuma äärtes või kõige tagumistes ridades, et kõik
lapsed etendust näeksid.
Kui laps aga tuleb koos vanemaga, siis ta tavaliselt ei
ole nõus vanemast lahus istuma - tuldi ju koos teatrisse. Rühmaga / klassiga tulles seda probleemi ei teki.
Lugupidamisega,
Marge-Elin Roose
kunstiline juht

Nädal piltides

FotoD: valdur vacht

Linnavalitsuse hoonelt võeti remondiks maha valguskiri
„Keila Linnavalitsus“, mille osad tähed olid vajunud (või
riputud) kõveraks.

Keila nädalaleht

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

Kohvik Kegelis on avatud Laari Kohvik
vastutav väljaandja:
doris matteus
toimetaja:
kadi kroon - laur

küljendaja:
märt lillesiim
reklaamikonsultant:
liisa kaupmees

Keila väikelinnusest leitud rõngassõlg, mis on pärit ca 100
aastat hilisemast ajast kui Keila kirjalik esmamainimine.
Keskajal kasutatud lilleõie motiiv sümboliseeris saladuse
pidamist. “ Sub rosa” – roosi all räägitu – konﬁdentsiaalne.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele
tavadele toimetada
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Karjääriteenused Keila Noortekeskuses
7-aastaselt on elu lihtne – kes tahab saada poemüüjaks, peab kodus endale ühe
nurgakese eraldama, selle poeletiks mõtlema, asjadele hinnasildid peale panema
ning muudkui vanematele, õdedele-vendadele ja naabrilastele „kaupa müüma“.
liisa põder
keila avatud noortekeskus

Järgnevate aastate jooksul
jõuavad need mängud veel
korduvalt muutuda: müüjatest
saavad politseinikud või tuletõrjujad, õpetajad, juuksurid,
lauljad, ... . Teatud vanuses
hakkavad mängud end aga ammendama ning on aeg mõelda
tegeliku tuleviku peale.
Karjääri planeerimine on pikem protsess, kui lihtsalt üks
otsus tulevase ametikoha suhtes. See on midagi sellist, mis
hõlmab endas inimese kogu
elu: haridus, töö, hobid ja
pere. Inimese karjäär on edukas, kui ta on oma eluga rahul
ja õnnelik. Viimase saavutamiseks ja säilitamiseks tuleb aga

olla teadlik iseendast ja enda
võimalustest.
Keila Noortekeskuse karjäärinõustaja aitab noortel leida
vastust küsimustele „kes ma
olen?“ ja „kes ma olla tahan?“
Individuaalnõustamise käigus
mõeldakse üheskoos just selle noore karjääri planeerimise
seisukohalt olulised teemad
läbi, lisaks on kasutusel ka
mitmeid abistavaid töölehti ja
harjutusi, mis aitavad segaduses noorel mõtteid koondada.
Samuti on võimalik teha isiksusetesti, mida nõustaja aitab
adekvaatselt tõlgendada ning
analüüsida. Peagi on võimalus
täita ka vaimse võimekuse testi
ja tööalase suundumuse testi.
Siinkohal on oluline märkida,
et reeglina ei tehta testi mitte

KEILA
KOOL

– 30,2. Luige ristmikul algavad
teetööd tõenäoliselt tänavu,
ülejäänud ristmikel ja teelõikudel aga mitte varem kui 2012.
aastal. Kõik projektid on olemas. Samas on nendes kohtades
võimalikud ajutised liikluskorralduse muutused ka enne ehitustööde algust.
Postimees.ee
Paldiskis ei ole võimalik taarat tagastada
Keskkonnainspektsioon
käis
Paldiski elaniku vihje peale
kontrollimas sealseid poode.
Tuli välja, et ükski Paldiskis asuvast seitsmest kauplusest ei võta

Keila esmamainimisest möödub tänavu 770 aastat. Seoses
sellega kuulutab Keila linn välja
Keila-teemaliste muinasjuttude ja muistendite konkursi.
Lugude esitamise tähtaeg on
10. aprill 2011 ja need tuleb saata Keila Linnavalitsusse aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või
meilile klv@keila.ee
Parimad lood tulevad esitamisele Keila Päeval 29. mail.

Foto: keila noortekeskus

taarat vastu.
Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni peainspektor-nõunik Tarmo Tehva
nendib, et ühe kaupluse juures
küll vahetati pudelid raha vastu,
kuid seda nii nagu jumal juhatab ehk täiesti ettearvamatutel
aegadel. Lähim koht, kuhu oma
taara viia, on Keila. Probleemsemad kohad Harjumaal on Padise
ja Vasalemma.
Tarbija24
Aerofotode näitus Saue vallas
Laagris avati Saue valla Kultuurikeskuses aerofotode näitus
„Saue valla maad“. Näitus tut-

vustab Saue valla mitmekülgset väärtuslikku olemust ja on
seotud „Saue vald 20.aastat“
raames korraldatavate sündmustega. Valitud on valla jaoks
olulised objektid ning talletatud
valla elanike jaoks oluline küla,
alev, puutumata loodus. Tööd
näituse jaoks fotografeeris Arne
Maasik. Valitud on 30 fotot mis
on vormistanud paarispiltide
kompositsioonina. Näitus avatud 1.märtsini 2011.a.
Sauevald.ee
Rannamõisa rahvas protestib
kultuuriküla vastu
Harku vald plaanib Rannamõi-

sa elamutevahelisele maa-alale
ehitada kultuuriküla, mille vastu hakkasid kohalikud protestima juba 2008. aastal, kui plaan
avalikustati. Elanikud on saatnud mitu protestikirja nõudes
detailplaneeringu
peatamist,
kuid siiski on tänaseks jõutud
avaliku aruteluni.
Peamiselt kardavad kohalikud
rahuliku elukeskkonna kadumist – 400 kohaga vabaõhulava
tooks lärmi koduukse alla. Kui
elanikud esitatud vaided üles
jätavad, pöördutakse planeeringuga maavanema poole, kes
teeb lõpliku otsuse.
Postimees.ee

Õppekorraldusest ja sisseastumisest Keila Kooli gümnaasiumiastmes

Riiklik õppekava näeb ette, et gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane läbima
vähemalt 96 ainekursust. Iga kursus koosneb 35 ainetunnist, kursuse lõpus saab
õpilane hinde.

ku loodame järgmisest õppeaastast käivitada ligi 30 vabakursust, mida saavad võrdsetel
alustel valide kõikide suundade õpilased.

spetsialiseeruda sotsiaal- ja
humanitaarsuunale, reaal- ja
loodusteaduste suunale või
ettevõtlussuunale. Suundadel
on erinevad ainekursused, mis
annavad õpilastele süvendatud
teadmisi valitud õppesuunal.
Lisaks eelmainitule peab
iga õpilane valima vähemalt
13 kursust oma soovidest,
huvialadest ja edasiõppimisplaanidest lähtuvalt. Valikuvõimalused on laiad: loodusfotograafia,
filosoofia,
Riigikaitse,
arvutigraafika,
turundusõpe,
karjääriõpe,
prantsuse keel, hispaania keel,
esmaabi, liikluskool jne. Kok-

Sisseastumine
Teisipäeval, 22. märtsil kell
10.00 toimuvad Keila Koolis
tasemetööd eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.
Lisaks toimub võimete struktuuri analüüs. Aega peaks varuma orienteeruvalt 3 tundi.
Kaasa palume võtta isikut
tõendav dokument, tunnistus,
kirjutusvahendid, taskuarvuti
ja vahetusjalatsid.

ELO EESMÄE
KEILA KOOL

63 kursust on kohustuslikud ja
määratud ära riikliku õppekavaga, need on põhiained, mis
annavad vajaliku üldhariva
baasi. Siia kuuluvad matemaatika, eesti keel ja kirjandus,
ajalugu,
ühiskonnaõpetus,
füüsika, keemia, geograafia,
bioloogia, võõrkeeled, muusikaajalugu, kunstiajalugu ja
kehaline kasvatus.
Kooli poolt on määratud 20
ainekursust, mis kujundavad
õppesuuna. Nende kaudu on
õpilasel Keila Koolis võimalik

Lühidalt
KEILA LUGU 770

kellegi unistuste piiramiseks,
vaid pigem mõtteringi avardamiseks.
Kui noorel on juba enam-vähem selge, kus suunas ta oma
elus edasi liikuda soovib, siis
infomüras orienteerumises tuleb appi infospetsialist. Tema
on see inimene, kes ütleb, kus
koolis valitud eriala õppida
saab, millised on sisseastumistingimused, kuidas kirjutada
CV-d, kus ja millal toimub lähim näitering ning kas vesipiip
on sama kahjulik kui sigaretid
(küsisin - jah, on).
Noored on teretulnud noortekeskusesse lihtsalt aega
veetma, kuid tasuks võtta kinni võimalusest kasutada pakutavaid karjääriteenuseid. Kõik
vajalikud kontaktid on leitavad
kodulehel www.keilanoortekeskus.ee.
Keila Noortekeskus osaleb
partnerina ESF ja HTM poolt
rahastatavas programmis “Karjääriteenuste süsteemi arendamine”, mille tegevust koordineerib Sihtasutus Innove.

Killukesi teistest omavalitsustest
Tallinna ringteel hakatakse
ohtlikke kohti ümber ehitama
Tallinna ringteel leidub ohtlikke kohti, kus viimastel aastatel
on toimunud mitmeid inimvigastustega õnnetusi. Tallinna
ringtee Väost kuni Kanamani
senisest ohutumaks muutmisel
lähtub maanteeamet riigimaanteede teehoiukavast aastateks
2010 – 2013 ning transpordi
taristu arendamise investeeringute kavast. Nende dokumentide järgi tuleb esmajärjekorras
ümber ehitada Väo ja Jüri vaheline lõik, Kurna, Luige ja Juuliku
eritasandilised ristmikud ning
ringtee lõik kilomeetritel 28,4
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Matemaatika
tasemetöö
teemad on järgmised:
1) algebraliste avaldiste lihtsustamine ja avaldise väärtuse
arvutamine;

2) protsentülesanded;
3) lineaarvõrrandid ja ruutvõrrandid ning nende abil lahendatavad tekstülesanded;
4) lineaarvõrrandisüsteem ja
selle abil lahendatavad tekstülesanded;
5) tasandigeomeetria, Pythagorase teoreemi kasutamine
geomeetriaülesannete lahendamisel;
6) tabelite, diagrammide,
graafikute lugemine.
Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
Inglise keele tasemetöös
kontrollime:
1) sõnavara- ja grammatikateadmisi valikvastuste kaudu;
2) lugemis- ja kirjutamisoskust;
3) teksist arusaamist testime

valikvastustega
ülesannete
abil;
4) kirjutamisülesanne on kiri
etteantud teemal.
Eesti keeles kirjutavad õpilased etteütluse.
Tasemetöödeks saab registreeruda 9. veebruarist kuni
16. märtsini 2011.a. Täidetud avalduse saab saata e-posti kaudu aadressile kool@keilakool.ee või tuua Keila Kooli
infolauda aadressil Ehitajate
tee 1, Keila.
Tasemetööde
tulemused
avaldatakse kooli kodulehel
31. märtsil 2011 (sisseastujate
nimed on kodeeritud). Peale
tasemetöö sooritamist toimuvad individuaalsed vestlused,
võimete analüüs ja õppesuuna
valik. Vastuvõtt toimub pingerea alusel.

Mürgistusteabekeskuse
infotelefoni 16662 tööaeg pikenes
Mürgistusteabekeskuse infotelefoni 16662 tööaeg pikenes 16
tunni võrra ja on nüüd avatud
ööpäevaringselt alates esmaspäeva hommikust 09.00 kuni
laupäeva hommikuni 09.00.
Infotelefonil 16662 vastatakse
erinevatele mürgistusi puudutavatele küsimustele, helistamine on anonüümne ning kõnedele kehtivad tavatariifid.
Mürgistusinfoliini 2-aastase
tööperioodi vältel on helistajate arv pidevalt kasvanud - 2010
aastal võrreldes 2009. aastaga
oli kasv üle 35 protsendi. Infoliinile helistajateks on tavakodanikele lisaks ka tervishoiutöötajad erakorralise meditsiini
osakondadest, kiirabist ja perearstikeskustest. Mürgistusinfoliinil töötavad kuus rahvusvahelise mürgistusteabekoolituse
läbinud ja pikaaegse erakorralise meditsiini ning anesteesiaja intensiivravi töökogemusega
arsti ja õde.
Mürgistusteabekeskuse põhieesmärgiks on haigestumise,
tervisekahjustuste ja suremuse
vähendamine ägedate mürgistusjuhtumite tõttu. Lisaks pidevale nõustamise aluseks oleva
teaduspõhise info töötlemisele,
keskuse enda teadustööle ning
telefoninõustamisele
viiakse
keskuse töötajate poolt läbi
erinevaid koolitusi. Tervishoiutöötajatele viiakse läbi koolitusi
erinevate mürgistusjuhtumite
ravitaktikast, elanikkonnale tutvustatakse erinevate mürkide
olemust, mürgistusjuhtumite
ennetustegevust ja mürgistusjuhtudega seotud esmaabi.
Mare Oder
Mürgistusteabekeskuse juht
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Tuludeklaratsiooni saab esitada
alates 15. veebruarist
Füüsilise isikul 2010. aasta tuludeklaratsiooni saab esitada
alates 15. veebruarist kuni 31.
märtsini e-maksuameti/e-tolli
kaudu või Maksu- ja Tolliameti
teeninduskohtades.
Tuludeklaratsiooni saab esitada kas elektroonilisel vormil
e-maksuametis/e-tollis või pabervormil. Tulude deklareerimise lihtsustamiseks väljastab
Maksu- ja Tolliamet kliendile
eeltäidetud tuludeklaratsiooni,
mis on alates 15. veebruarist
kättesaadav e-maksuametis/etollis ja teeninduskohtades
väljatrükina.
Kogu vajaliku info tulu deklareerimise kohta leiab Maksu- ja Tolliameti temaatiliselt
veebilehelt, kuhu pääseb ligi
aadressilt www.emta.ee. Veeb
on jaotatud suuremate teemade kaupa rubriikidesse, kust
saab infot koolituskulude ja
eluasemelaenu intresside mahaarvamise, välisriigis saadud
tulu deklareerimise, FIEsid
puudutava, ühisdeklaratsiooni
täitmise, väärtpaberite ja vara
võõrandamise jpm kohta. Teadete rubriigis saab lugeda tulu
deklareerimisega seotud uudiseid.

Olulisemad muudatused 2010. aasta tulude deklareerimisel
Järgnevasse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2010. aasta
tulude deklareerimisel võrreldes 2009. aastaga.

2009

2010

Õppelaenu
intressid

Tasutud õppelaenu intressid
sai tuludest maha arvata.

Soodustust enam kasutada ei saa.

Ametiühingu
maksed

Tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud sai
tuludest maha arvata.

Soodustust enam kasutada ei saa.

Kingitused,
annetused

Tehtud annetuse erakonnale
sai tuludest maha arvata.

Soodustust enam kasutada ei saa.

Maksusumma Maksusumma määrati alates
50 kroonist.
määramine

Maksusumma määratakse alates 10
eurost (156.47 kroonist).

Ilma avalduseta tagastati tulumaksu summa, mis oli vähemalt 50 krooni.

Ilma avalduseta tagastatakse tulumaksu summa, mis on vähemalt 10
eurot (156.47 krooni).

Ühisdeklaratsiooni sai eÜhismaksuametis/e-tollis lahutada
deklaratsioon kaheks üksikuks deklaratsiooniks.

Kui ühisdeklaratsiooni alusel tagastamisele kuuluv tulumaksu summa
on ettemaksukontole juba kantud,
siis e-maksuametis/e-tollis ühisdeklaratsiooni enam lahutada ei saa.

Tulumaksu
tagastamine

Selleks, et maksumaksjad
saaksid oma tulu deklareerimist puudutavatele küsimustele kiiresti vastused, on suht-

lemiseks avatud foorum. Seal
vastavad klientide küsimustele maksuspetsialistid. 2010.
aasta tulu deklareerimine

toimub kroonides. Tulumaks
tagastatakse ja juurdemaks
tuleb tasuda eurodes.
Maksu- ja Tolliamet

Teadaanne maamaksu kohta 2011. aastaks
Maksu – ja Tolliamet on saatnud kohalikele omavalitsustele 2011. aasta maamaksu kohta järgmise teabe:
- Esimene 2011.a maamaksuteadete
masstrükkimine
toimub veebruaris. Pärast
maamaksu andmete esitamist
on maksumaksjal võimalik emaksuametis maamaksu andmetega tutvuda ja nad saavad

sellega võimaluse teatada Keila Linnavalitsusele võimalikest
ebatäpsustest andmetes.
- Vastavalt maamaksuseaduse § 7 lõikele 3 maamaksu ei
määrata ja maksuteadet ei väljastata 2011.aasta kohta, kui
maksusumma on alla 5 euro.
- Maamaksuteade väljastatakse Keila Linnavalitsuse poolt
maamaksu andmetes näidatud

aadressil. Kui maksumaksja
teatab Keila Linnavalitsusele
oma uue postiaadressi, kuhu
soovib maksuteadet saada,
siis ei piisa ainult sellest, et
Keila Linnavalitsus parandab
aadressi maamaksu andmetes.
Maksumaksja peab uue postiaadressi teatama ka Maksuja Tolliametile.
- Maksu- ja Tolliameti e-tee-

nuse kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi (NB!
Isiku e-posti aadressi ei saa
teatada Keila Linnavalitsus),
toimetatakse maamaksuteade elektrooniliselt. Elektronposti aadressile edastatakse
informatsioon maksuteate emaksuametis kättesaadavuse
kohta.
Keila Linnavalitsus

Securitas
securitas 1660
02.02 11.01 – Patrullekipaaž
märkas, et Keskväljakul tarvitas
meesterahvas alkoholi. Patrullekipaaž kutsus isiku korrale,
meesterahvas kuuletus ja peitis
pudeli ära.
02.02 17.32 - Patrullekipaaž
märkas Tiiru tn ja Tallinna mnt
ristmikul meesterahvast urineerimas. Patrullekipaaž võttis
isikult andmed ning tegi hoiatuse.
03.02 08.55 – Patrullekipaaž
märkas, et Säästumarketi tagaseinas oleval elektrikilbil on
uks eest ära tõmmatud. Patrullekipaaži liige teavitas kaupluse
juhatajat.
03.02 13.49 – Patrullekipaaž
märkas, et Alibi pubi ees oleval
elektrikilbil on uks eest ära tõmmatud. Teavitatud Alibi pubi

kontakti, kes võttis elektrikilbi
parandamiseks ühendust Eesti
Energiaga.
03.02 23.30 – Patrullekipaaž
märkas Keila terviseradadel
sõitmas sõiduauto Renault´d.
Palutud lahkuda, sõiduauto juht
kuuletus.
4.02 16.15 – Juhtimiskeskus teatas, et Alibi pubi ees elektrikilbil
uks eest ära. Teavitatud Eesti
Energiat, kes paari tunni pärast
kohale tuli ja ukse ette pani.
04.02 17.30 – Patrullekipaaž
märkas, et Tervisekeskuse ees
olevast parklast proovis mööda
kõnniteed (ülekäigurajale) linnamaastur Ehitajate teele sõita.
Tagasi parklasse saadetud.
05.02 00.51 – Politsei teatas kodanikust, kes helistas ja andis
märku, et Niidu 5 juures löödi
autol klaas puruks. Kohale jõuti
kell 00.55, koos politseipatrulliga nimetatud auto üle vaada-

tud. Autol kõik klaasid terved ja
ühtegi muud välist viga autol ei
tuvastanud.
05.02 10.59 – Juhtimiskeskus
teatas, et Kruusa tn 11 maja taga
tarvitab noortekamp alkoholi ja
lõhub pudeleid. Patrullekipaaž
jõudis kohale 11.02, aga ei leidnud nimetatud maja ümbrusest
kedagi. Ka kõrval olevate majade ümbrused kontrollitud.
05.02 12.40 – Patrullekipaaž
märkas, et Jaama platsil marsruuttakso peatuses tarvitas pingil istuv meesterahvas alkoholi.
Patrullekipaaži liige kutsus isiku
korrale ja saatis minema. Meesterahvas lahkus.
05.02 13.49 – Patrullekipaaž
märkas, et Aia tn-l tarvitas
meesterahvas alkoholi. Isik korrale kutsutud.
06.02 19.05 – Juhtimiskeskus
teatas, et Piiri tn-l loobivad lapsed lumepallidega autosid. Pat-

rullekipaaž jõudis kohale 19.09
ja lapsi ei leidnud.
07.02 10.40 – Patrullekipaaž
märkas, et Säästumarketi ees
tarvitasid 3 meesterahvast alkoholi. Patrullekipaaži liige hoiatas
isikuid ja isikud lahkusid.
07.02 11.30 – Patrullekipaaž
märkas, et Aia tänaval on suur
Kaukaasia lambakoer. Koera
koju ajades, jäi viimane istuma
Tähe 36a aia ette. Koeral rippus
osa ketti rihma küljes ja aias
vedeles poolik kett maas. Teavitatud omanikku ja koer üle
antud.
08.02 17.00 – Patrullekipaaž
märkas, et Selveri juures tarvitasid 2 meesterahvast alkoholi.
Patrullekipaaži liige hoiatas isikuid.
08.02 18.20 – Patrullekipaaži liige märkas, et Jaama bussipeatuses tarvitasid 3 meesterahvast alkoholi – tehtud hoiatus.

venekeelne veerg

Сегодня в номере
Земельный налог
Налогово-таможенный департамент направил в местные самоуправления следующее
сообщение
о
земельном налоге в 2011
году:
•
первые сообщения
о земельном налоге будут
напечатаны в феврале;
•
согласно Земельному закону § 7 (3), земельный
налог не назначается и сообщение об этом не высылается, если сумма налога
ниже 5 евро;
•
сообщение о земельном налоге высылается
по адресу, указанному в данных о земельном налоге.
(стр 4)
Налогово-таможенный департамент открывает тематическую страницу
На тематической странице (
www.emta.ee) можно найти
всю необходимую информацию, касающуюся заполнения налоговой декларации,
на эстонском и на русском
языках. Налоговую декларацию можно будет представлять с 15 февраля до 31 марта либо электронным путем,
либо непосредственно в департаменте. (стр 4)
Кейлаская история – 770
С момента первого письменного упоминания о Кейла
минуло 770 лет. В связи с
этим знаменательным событием город объявляет конкурс сказок и преданий о нашем городе. Истории можно
присылать до 10 апреля 2011
года по адресу: Кесквяльяк,
11, Кейла, 76608 (мэрия)
либо по адресу klv@keila.ee.
Лучшие истории будут представлены на Дне города 29
мая. (стр 3)
Инфодень
В городском молодежном
центре в прошлый четверг
состоялся инфодень «Твой
выбор». Это мероприятие
было ориентировано на учащихся 9-х классов школ
Западно-Харюского уезда. В
инфодне приняла участие
молодая певица Ийрис Весик, которая рассказала, как
она выбирала свою карьеру.
В мероприятии принимали
участие представители профессиональных учебных заведений, которые рассказа-

ли молодежи о возможностях
получения образования после окончания основной
школы. Об учебных направлениях на будущий учебный
год для гимназистов рассказали представители Кейлаской школы. (стр 6)
Планирование карьеры
Планирование карьеры –
процесс длительный, охватывающий практически все
аспекты жизни человека:
работу, образование, увлечения, семью. Карьеру можно считать удавшейся, если
человек доволен своей жизнью. Для того, чтобы это состояние продолжалось, необходимо
обладать
определенным запасом знаний. Кейлаский молодежный центр помогает молодым
найти
ответ
на
некоторые важные вопросы, которые рано или поздно встают перед каждым –
«Кто я?» и «Кем я хочу
стать?». В процессе индивидуальных консультаций обсуждаются темы, которые
могут стать основой планирования карьеры, заполняются
различные
тесты,
упражнения, которые позволяют
сконцентрировать
мысли на главной задаче.
Если молодой человек уже
определился с возможным
направлением дальнейшего
образования, то специалист
поможет ему выбрать подходящее учебное заведение,
чтобы реализовать свои желания. Вся необходимая дополнительная информация
на домашней странице молодежного центра www.
keilanoortekeskus.ee. (стр 3)
Наши люди: Виталий
Волков
Этой зимой администрация
фирмы, предлагающей городу охранные услуги, снова
получила письмо с благодарностью в адрес охранника Виталия Волкова, работающего
в
магазине
«Рыыму». Городская газета
решила взять интервью у человека, чей труд неизменно
пользуется уважением и вызывает благодарность горожан. В этом номере городской
газеты
подробное
интервью с Виталием Волковым. (стр 5)
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Meie inimesed: Vitali “Volk”
Volkov – Keila turvahunt
Kui sel talvel sai Securitase administratsioon juba mitmendat korda tänukirja
ning kiidusõnad Keila Rõõmu Kaubamaja
turvatöötaja Vitali Volkovi eest, otsustasime Vitaliga kokku saada ning uurida,
kes on see paljukiidetud mees, keda kogu
Keila linn kutsub Hundiks (vene k: volk)
ning keda kohates piirkondlikud kurikaelad ummisjalu põgenevad.
dajana tiitsaar
securitas

Kõik sai alguse Pskovi oblastist
Vanemad on mul pärit Venemaalt, Pskovi oblastist.
Keeruliste asjaolude tõttu
saadeti nad Saksamaale ning
siis omakorda okupatsiooni
käigus suunati 1940-ndatel
aastatel Eestisse, täpsemini
Kloogale. Sestpeale on kogu
meie suguvõsa elanud Eestis,
Klooga ja Keila kandis. Mul
siin abikaasa, kaks last, 27aastane poeg ning 31-aastane
tütar. Samuti elab siin minu
85-aastane ema.
Aastaid kogemusi Murru
Vanglast
Minu üks esimesi töökogemusi siinkandis oli neli aastat
Keila haiglas ametipostil, mis
nõudis samal ajal töötamist
autojuhi, ekspetiitori, varustaja ning logistikuna. Seejärel
liikusin 1990-ndate alguses
tööle Rummu vanglasse, kuhu
jäin tööle pea seitsmeks aastaks.
Esialgu olin ametis kontrolörina ning hiljem kuus aastat
blokiülemana, valvates püsivalt 260 kinnipeetavat. Kogu
selle aja vältel olin vanglas
kiirreageerimisrühma
liige.
Viimasel Murru vanglas töötatud aastal edutati mind osakonnajuhatajaks. Paraku olin
peagi sunnitud lahkuma, kuna
minult nõuti eesti keele valdamist kõrgtasemel, millega ma
tol hetkel paraku hakkama ei
saanud.
Murru vangla aastatest on
mul samas ette näidata vangla parima töötaja tunnustus,
mind saadeti ka aeg ajalt Soome kolleegidele oma kogemusi jagama.
Securitas tuli ellu kui uus
perekond
Securitase perre tulin 2001.
aastal. Vahepeal kutsus üks
teenistusjuht mind endaga
kaasa tolleaegsesse turvafirmasse Falck. Läksin, kuna
mulle anti lubadus, et saan
töötada Vene Gümnaasiumis,
mis on mulle väga hingelähe-

dane. Tegelikkuses pandi mind
aga koheselt Harju KEK´i peaväravate juurde kontrolltöid
teostama. Seetõttu tulingi tagasi Securitasse. Securitases
olles saab juunis, 2011 mul
juba 8 aastat. Sealjuures olen
enamik ajast töötanud Keilas,
Rõõmu Kaubamajas.
Securitas on prestiižne firma, inimesed mõistavad üksteist, kõigi küsimustega saab
pöörduda teenistusjuhi poole.
Võib tõmmata paralleeli klassikalise perekonnaga. Suhted
juhtkonnas ja juhtkonnaga on
väga head, töötajad on lojaalsemad, võrreldes teiste Eesti
turvaettevõtetega.
Samuti on Securitas andnud väga head võimalused
füüsiliseks treeninguks. Ise
käin näiteks iganädalaselt
Keila tervisekeskuses, kus on
võimalik Keila piirkonna inimestel nii jõusaalis kui ujulas
ennast treenida.
Kavalus on tähtsam kui füüsiline jõud
Kurjategijaid on oluliselt lihtsam pidada kinni kavaluse,
mitte füüsilise jõuga. Näiteks
hiljuti püüdsin poe parklast
kinni sinna eelnevalt koos
poest varastatud kaubaga põgenenud koguka mehe, keda
ma tegelikult füüsilise jõu
abiga polnukski suure tõenäosusega kinni pidanud. Kasutasin kavalust, lubades, et ta
saab rahustuseks 100g puhast
viina, kui ta minuga koos turvaruumi tuleb. Loomulikult
ma talle seda ei andnud, kuid

Vitali Volkov
suure hirmuga vorstilati maha
ning põgenes ummisjalu.

Pätid tunnen juba kaugelt
ära ja nemad õnneks ka
mind…
Klientide sisenedes poodi
suudan ma juba kaugelt fikseerida, kes on varas ning kes
mitte. Samuti, kes on alkoholi- või narkojoobes. Siiamaani
pole ma ka kordagi eksinud.
Keila Rõõmu Kaubamaja juhid tunnevad ennast minu
tööloleku ajal seetõttu üsna
turvaliselt.
Sisetunne annab mulle õigeid signaale, milline isik on
potentsiaalne varas või mitte,
siiani pole sisetunne petnud.
Ku r i o o s s e m a d
Sisetunne annab mulle juhtumid on reegliõigeid signaale, milline na siis, kui inimesed
on narko- või alkoisik on potentsiaalne
holijoobes. Siis on
varas või mitte, siiani
neil nö meri põlvini.
pole sisetunne petnud. Kindlasti tuleb selliste inimestega väga
suurt kasvu mees sai turva- rahulikult käituda, et mitte
ruumi abi saabumiseni pan- suurendada ebakõla. Narkodud ning olukord sellega la- joobes isikud võtavad narkoohendatud.
tikume tavaliselt spetsiaalselt
Teine kord juhtus vargus- enne vargusele minekut, et
katse, kus üks vorsti varas- oma tundeid tuhmistada ning
tanud mees põgenes poest võimalikult ükskõikselt käituning nähes, kui kiiresti mina, da.
vanem meesterahvas, talle
Samas on ka varguseid, kus
joostes järele jõuan, viskas ta osalevad lapsed. Nt 13-aasta-

Abikaasa räägib
mulle pidevalt,
et käitun poes
kui turvamees
mitte ostja.
Ükskord
tabasingi nii
Rocca Al Mare
poes tütarlapse,
kes tegeles
parasjagu
riietelt turvaelementide
eemaldamisega

ne poiss sunniti hiljuti ühte
šokolaadi varastama. Kaubanduses üldiselt varastatakse enim kosmeetikat, naiste
pesu, ehteid, alkoholi, magusad toiduained.
Turvavaldkonnas töötades
käitud ka tavaelus kui turvaspetsialist. Abikaasa räägib
mulle pidevalt, et mina käitun poes kui turvamees, mitte
ostja. Ükskord tabasingi nii
tütarlapse Rocca Al Mare riietepoest, kes tegeles parasjagu
riietelt turvaelementide ee-

maldamisega. Teavitasin sellest ruttu tolleaegseid Falck-i
töötajaid ning varas saadi kätte.
Turvavaldkonnas töötades
juhtub vahel, et minu sõbrad ja tuttavad küsivad nõu
turvafirmade tööpakkumiste
osas. Tavaliselt soovitan neil
siis Securitasse tulla. Samuti
palutakse mul tihti soovitada turvalahendusi oma kodu
kaitseks.
Tulevikuplaanidesse mahub
veel koolitusi
Tulevikuplaanid oleks loomulikult veel edasi areneda, kuid
mulle tundub, et ilma eesti keele kõrgoskuseta ei saa
edasi. Seetõttu tuleks keskenduda oma eesti keele oskuse
arendamisele. Millegipärast
aga mu kliendid ja kolleegid
suhtlevad minuga vene keeles,
kuigi ma saaksin ning oleks
minu jaoks palju arendavam
nendega eesti keeles suhelda.
Meil on väga abivalmis juhtkond, eriti teenistusjuht, kes
abistavad turvatöötajaid, korraldavad koolitusi. Koolituste
osas aga sooviksin, et eraldi
pöörataks tähelepanu narkootikumide alasele koolitustele.
Paljud turvatöötajad ei suuda
vahet teha, on tegemist alkovõi narkojoobega.
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Lühidalt
Fotovõistlus ajaloohuvilistest noortele
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub
kõiki noori ajaloo- ja kultuurihuvilisi osa võtma rahvusvahelisest
noorte fotovõistlusest „Euroopa
kultuuripärand aastal 2011“ .
Fotokonkursi eesmärk on
lahtiste silmadega oma kodukandis ringi käia, tundma õppida
kodukoha aja- ja kultuurilugu
ning huviäratanud hooneid, detaile, linna- või loodusmaastikke
pildistada. Noorte objektiivi on
jäänud nii vanu ja väärikaid mõisahooneid, ajalooliste linnakeskuste kitsaid tänavaid, auvääet
kellatorne, kuid samuti ka kooli
kulunud ujula või mahajäetud
tööstus. Eesti tänavust karmi
talve silmas pidades võib ühelt
poolt olla üpriski raske lume all
kultuuriväärtusi märgata, teisest
küljest annab erakordne talv ehk
isegi omapärase eelise nutikatele ning pakub Eesti kultuuripärandi tutvustamiseks Euroopas
huvitavaid ideid ja võimalusi.
Fotod palume esitada hiljemalt
20. märtsiks Eesti Muinsuskaitse
Seltsi aadressil Pikk 46 Tallinn
10133. Osa võivad võtta kõik kuni
21 aastased noored. Fotode minimaalne resolutsioon peab olema
300dpi. Palume fotod saata CD
peal ning lisada juurde fotograafi
nimi, vanus, kool ja elukoht ning
pildistatud objekti nimi ja asukoht.
Eestist valib žürii välja 2 fotot,
mis ilmuvad ühises rahvusvahelises fotokataloogis. Fotodest
koostab Euroopa Nõukogu näituse, mille avamisele Strasbourgis kutsutakse ka 2 väljavalitud
Eesti noort fotograafi. Kõikide
küsimustega fotovõistluse kohta
palume pöörduda helle@muinsuskaitse.ee või 6412 522.

Infopäeval esines Iiris
Vesik
Keila Avatud Noortekeskuses
toimus eelmisel neljapäeval infopäev “Valik on Sinu!”. Infopäev
oli suunatud Lääne-Harjumaa 9.
klasside õpilastele. Kohal oli üle
150 noore. Päeva avas andekas
noor laulja Iiris Vesik, kes rääkis,
kuidas tema oma karjäärivalikuid on teinud. Kutsekoolid teavitasid oma võimalustest noori
läbi ettekannete ning töötubade.
Osa sai võtta juuksuri, müügitöö, mehhatroonika, klaviatuuri
kokkupanemise, salvrätikute voltimise, puidu põletamise ja arvutikujunduse töötubadest. Keila
Kool tutvustas uusi õppesuundi
ning huvilised said näpunäiteid
selle kohta, kuidas vabaneda eksamistressist. Päeva teises osas
sai osa võtta aga noorteinfo töötubadest: uimastid ja narkomaania, seksuaaltervis, enesekaitse,
näitlemine,
maailmaharidus
ning noorteprojekti kirjutamine.
Noortekeskus tänab sponsorluse eest Keila Tervisekeskust ja
Skyparki.
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Sport
Kabeturniiril
võidutses Glamox

Rainer Meinart (vasakul) ja Kallervo Karu

foto:erakogu

vaba aeg

Trummitundide infopäev
Keila Noortekeskuses
16. veebruaril toimub Keila Noortekeskuses (KNK) trummimängu teemaline
infopäev. Päeva viib läbi trummar Rainer
Meinart.
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Vaatamata oma noorusele on
Raineril pikaajalised kogemused löökpillide mängul ning ta
on olnud mitme muusikalise
grupi liige.
Rainer: „Õppisin umbes
aasta
Memoriaalansambli
trummari käe all, kuid enamjaolt olen ise harjutanud.
Põhiliselt olen vaadanud ja

kuulanud, kuidas trummarid
mängivad, alustades Nirvanast, vahepeal Blink 182, Slipknot, kuni tõsise metalcoreni
välja. Samas on mind palju
mõjutanud vanakooli klassikud nagu Queen, Led Zeppelin jpt. Suurim areng toimus
aga mängides erinevates bändides. Sel ajal sain palju mängupraktikat, koos ansambliga
tuli ka endal pidevalt areneda
ja seetõttu palju harjutada.“

Bändid, kus Rainer on mänginud: Entropia (11aastaselt),
These Broken Remains, GAG’i
projektid, Decode, Jana Kask
(mõned kuud), Revolver ning
Enora (TBR’ist välja kasvand)
Trummitund on rohkem
teoreetiline ja ootab huvilisi
igast vanuserühmast ja pillioskustasemest. Räägitakse
trummi põhitõdedest, trummari elust ja olust ning kindlasti ka näidatakse erinevaid
trummängu stiile. Infopäev
toimub 16. veebruaril kell
16.00 Keila noortekeskuse
soojasõlmes ning on kõigile
osalejatele tasuta.

SPORT

Keila Swimclubi ujujate
võidujanu aina kasvab
tõnu meiel

KEILA SWIMCLUBI VANEMTREENER

5.veebruaril Nõmme Ujulas
(25 m) peetud EUL Noorte
Sarja II etapil suurendasid Keila Swimclubi noored ujujad
märgatavalt oma medalisaaki.
Kokku võideti kolm kuldmedalit, kaks hõbemedalit ja lisaks
veel pronksmedal. Saavutuste
täpsustamiseks tahaksime lisada, et Swimclubi treeneri Toni
Meijeli õpilased saavutasid
need ihaldatavad auhinnakohad ühel osavõturikkamal EUL
noorte ujumisvõistlusel.
Kvaliteedimärgina
võib
kindlasti mainida, et kui varem
suutsime konkurentsi pakkuda
sprindi distantsidel nagu 50 ja
100 meetrit, siis seekord oli
Keila klubi ujuja Margaret Danilov võidukas 200 meetri vabaltujumises.
Ees on veel III etapp ja Swimclubil on kindel plaan oma haaret laiendada.

Erik Hallikmaa ja Margaret Danilov
Tulemusi:
Margaret Danilov - T 12 I koht
50 m vabalt 32,78: I koht 200
vabalt 2.27,68
Erik Hallikma – P 12 I koht 100
m kompleksi 1.21,40; III koht
50 m liblikat 36,30
Matis Hiie - P 13 II koht 200 m
vabalt 2.27,68; IV koht 50 vab
30,45
Õnne-Liisa Kunman -T13 II
koht 50m vabalt 33,13; 6 koht
400 m vabalt 5.52,09
Joosep Raud – P 13 IV koht

200 vabalt 2.35,36; 18. koht 50
vabalt 33,75
Karl Richard Herem – P 12 V
koht 50 m vabalt 32,87; 11.koht
100 m kompleksi 1.31,24
Karlos Heinla – P15 8.koht 50
vabalt 29,86
Ees on ootamas Noorte Sarja
III etapp, kus Swimclubi ujujad
kavatsevad veel lisada oma võidukontot. Ja see omakorda tagab osalemise juba EUL Noorte
Sarja finaalis, mis peetakse juunikuus Keila Tervisekeskuses.

Pühapäeval toimus Keila
Tiimsport 2011 kabeturniir.
Osales 10 võistkonda ja
mängiti 9 vooru.
Parimaks osutus Glamoxi
võistkond koosseisus Margus Kokk, Karlis Puusepp,
Targo Urbla, Tiiu Kalmberg.
Nad kogusid 51 punkti 72
võimalikust ja edestasid teiseks tulnud Harju Elektrit 11
punktiga, kolmas oli Draka
42 punktiga.
Individuaalselt oli parim
maksimaalsed 18 punkti
3.laual kogunud Targo Urbla Glamoxist. Esimese laua
parim oli 17 punktiga Margus Kokk samuti Glamoxist.
Teisel laual kogus enim,14
punkti Karlis Puusepp Glamoxist. Naiste ehk neljandal
laual kogus enim, 17 punkti
Tuuli Leito Drakast. Tublid
olid kõik ja punktita ei jäänud keegi. Punktid luges
kokku ja juhtis õnnestunud
turniiri peakohtunik Jaak
Kukk.
Kokkuvõttes on Keila Tiimsport liidriteks Glamox, PKC
ja võistkond Linnakodanik.
Järgmised võistlused on
26.veebruaril, kui toimub
reesõit ja teatesuusatamise
võistlus.

Kätte jõuab suusapäevade järgmine
etapp
Keila Suusapäevade kolmandaks etapiks on Marko
Suusaklubi
Õhtuvõistlus.
Suusavõistlus toimub kolmapäeva, 16.veebruari õhtul kell 18.00 Keila Terviseradade valgustatud rajal 2
km ringil.
Sõidetakse
klassikalises
stiilis eraldistardist. Kuni
10-aastastel on stiili valik
vaba. Võistlusdistantsid on
vahemikus 0,5 kuni 6 km.
Võistlus on heaks võimaluseks katsetada varustust ja
vormi vahetult enne Tartu
Maratoni. Kohapeal on võimalik kasutada ka suusamäärimisteenust.
Peale kahte toimunud Keila Suusapäevade etappi on
oma võistlusklasside parimad: Argo Raie, Berit Liivamaa, Jüri Kovaljov, Cristel
Tammsoo, Anna Metsger,
Sirli Metsamäe, Marje Viirmann, Brita Liivamaa, Marliis Odamus, Robert Mõistus, Karl Kallasmaa, Cristian
Anton, Siim Vinter, Oleg
Kovaljov, Kaupo Jalasto ja
Tõnu Odamus. Võistkondadest on parim Team TT.
Info võistluste kohta aadressilt www.spordiklubivask.
weebly.com.

sport

EM judos oli SK
Ookamile edukas
sk ookami

22. ja 23. jaanuaril toimusid
Viimsi Keskkooli spordisaalis
Eesti meistrivõistlused judos.
Esimesel võistluspäeval selgitasid omavahel parimad välja
A- klassi judokad. Kokku osales 108 neidu ja noormeest 17
klubist. Spordiklubist Ookami
võittis võistlustest osa kaks
neidu ja 14 noormeest. Mõlemad neiud esinesid väga tublilt
- kehakaalus -48 kg tuli Crhistine Sallo Eesti meistriks, Katrin
Mägedi (-60 kg) sai teise koha.
Noormeeste arvestuses sai
kehakaalus kuni 60kg Kaspar
Tammjärv kolmanda koha. Kehakaalus -66 kilogrammi pidas
Klen Kristofer Kaljulaid päeva
ühe emotsionaalsema finaalmatši ning võitis Eesti meistri tiitli! Henry Kolkkanen sai
samas kehakaalus kolmanda
koha. A- klassi poolraskekaalus
(-90 kg) sai Andri Sokka teise
ja Emil Orub kolmanda koha,
Rasmus Raudi jäi viiendaks.
Raskekaalus (+ 90 kg) tuli taas
meistritiitel, mille võitis Hookan Lember. Samas kehakaalus
sai Oliver Liiv komanda koha.
Kokkuvõttes võitsid Ookami
judokad A-klassis kolm Eesti
meistri tiitlit, kaks teist kohta ning neli kolmandat kohta.
Klubide arvestuses tuli SK Ookami tublile teisele kohale.
Järgmisel päeval, 23. jaanuaril toimusid täiskasvanute Eesti
meistrivõistlused. Võistustest
võttis osa 16 klubi 107 judo-

kaga. SK Ookami oli nendel
esindatud kolme naise ja viie
mehega.
Täiskasvanute
võistlustel
tegid rohkem mehetegusid
naised. Agnes Sillaste (-52 kg)
võit esimeses ringis tuli nii kiiresti, et ta ei saanud end selle
ajaga soojakski maadelda ega
endas piisavalt sportlikku viha
tekitada. See-eest teine matš
oli pikk ja närvesööv ning pakkus pealtvaatajatele tõelist pinget. Vaatamata kõigele tuli hea
tulemus - koht finaalis. Finaalis
pidi ta oma vastase paremust
tunnistama, seega tubli teine
koht! Kehakaalus - 70 kg oli
tules kaks naist. Kahjuks pidid
Merle Reimer ja Merlin Teltvei
juba avamatšis omavahel kokku
minema - peale jäi Merle. Kui
kõik maadlused peetud, saadi
tulemuseks vastavalt teine ja
viies koht.
Ants Oscar Pertelson saavutas kehakaalus kuni 73 kg tubli viienda koha. Tema kolmas
matš seeniorde maailmameistri Joel Rohtbergiga oli nägemist väärt. Sellest matšist said
kõik midagi, Ants Oscar võidu
ja põidlahoidjad tubli annuse
adrenaliini. Sama lugu oli ka
Hookan Lemberiga (-100 kg),
kes kolmandas ringis põnevust
täis matšis suutis oma vastase
alistada. Lõpptulemusena sai
temagi omas kaalus kiiduväärt
viienda koha.
Kokkuvõttes võitsid Ookami
judokad täiskasvanute meistrivõistlustelt kaks teist ja kolm
viiendat kohta.

foto: erakogu

vaba aeg

Hea villa õpituba
Harjumaa Muuseumis
harjumaa muuseum

Harjumaa Muuseumis toimub
laupäeval, 12. veebruaril kell
11 Hea villa õpituba, mille
viib läbi MTÜ Hea Villa Selts.
Õpitoa teemadeks on: lambavill ja selle omadused, villa
eeltöötlus, kraasimine ja kammimine, ketramine voki ja kedervarrega, haspeldamine ja
lõnga kerimine. Antakse praktilisi näpunäited ja õpetatakse

töövõtteid kaasaegsetel käsitöötarvikutel. Samaaegselt on
avatud Hea Villa näitus, mida
saab vaadata kuni 27. märtsini. Õpituba juhendavad Riina
Paisu ja Julika Roos. Osalemine muuseumi piletiga.
Hea osaleja, kui Sul on endal vokk, kraasid või muud
villatöölemise vahendid ning
meelepärast lambavilla, võta
needki võimaluse korral kaasa! Õpitoa läbiviimist toetab
Eesti Kultuurkapital.

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
PÜSINÄITUS „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
LÄÄNE - HARJU SUGUVÕSAD
Koostöös Eesti Genealoogia
Seltsiga
21. oktoober - 13. veebruar 2011
Harjumaa muuseum
HEA VILLA NÄITUS
MTÜ Hea Villa Seltsi näitus
13. jaanuar - 27. märts
Harjumaa muuseum
EVE KÄRNER “Naivismi
nostalgia”
Veebruari lõpuni
Keila Kultuurikeskus
“KSS, KSS, KASSIAASTA
ALGAS...”
Veebruari lõpuni
MTÜ Värvimäng kunstistuudio
laste keraamika.
Keila Kultuurikeskus.

teater
“VALEDETEKTOR” - VANABASKINI TEATER
21.veebruar kell 19:00
Pilet: 10 € / 7,99 €
Keila Kultuurikeskus
“BURATINO” - VILJANDI
LASTE- JA NOORTETEATER
REKY
7.märts kell 11:00
Soovitav alates 4 eluaastast.
Pilet: 5,50 €
Keila kultuurikeskus

kontsert
HEATEGEVUSLIK SÕBRAPÄEVA KONTSERT
Esinevad Kärt Tomigas ja Rolf
Roosalu
18. veebruar kell 17.30
Annetus 7€
Keila Koolis
Keila Kiwanise Noorteklubi
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT-AKTUS
Kultuuripreemiate kätteandmine
23.veebruar kell 18:00
Keila Kultuurikeskus
“MUUSIKALINE KEVAD”

- KAUNIMATE AASTATE
VENNASKOND
10.märts kell 19:00
Pilet 9 €
Piletid müügil Piletilevi müügipunktides!
Keila kultuurikeskus

sport
KEILA ÕHTUVÕISTLUS SUUSATAMISES
16.veebruar kell 18:00 - 20:00
Info: Priit Idarand 53490341,
www.spordiklubivask.weebly.
com
Keila terviserajad
EESTI MÄLUMÄNGU PAARISSARJA PAARISMÄNG
19. veebruaril kell 12.00
Osavõtumaks 8 € paari kohta.
Esitamisele tuleb 50 küsimust.
Keila linnavalitsuse saalis
KEILA SPRINT (SUUSATAMINE)
5.märts kell 11:00
Keila terviserajad
KEILA LAHTISED MV SUUSATAMISES
6.märts kell 11:00
Keila terviserajad

muud üritused
KASUTATUD LASTERIIETE
MÜÜK
11. veebruaril kell 11.00 – 14.00
Hiirekese mängutuba
ROMANTILISE GEELKÜÜNLA
VALMISTAMINE SÕBRAPÄEVAKS
11.veebruar kell 16:00
Kestvus ca 2h
Hind 16 €
Koolitaja Sigrid Evisalu
Craftcenter Vabaduse pst 128,
Tallinn Nõmme
www.craftcenter.eu
KEILA KOOLI 100 PÄEVA
MASKIBALL
11.veebruar kell 19:00
Õhtujuhtideks on Priit Öövel ja
Marko Matvei, esineb instrumentaalvokaalansambel EHA.
Üllatusesineja!
Keila Kool, Ehitajate tee 1.
LOENG “LAPSE ARENG 1.-3.
ELUAASTANI”
18. veebruaril kell 11.00
Räägib ämmaemand Ülle Lember. Loengu tasu 2 €
registreerumine aadressil eve-

Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab

Keilas järgmise
doonoripäeva

Palju õnne!

lin@pardike.ee
Hiirekese mängutuba
LOENG “1-3 AASTASED
LAPSED – TOIMETULEK
JONNIGA”
21. veebruaril kell 16.00
Räägib Siiri-Liisi Läänesaar
Perekasvatuse Instituudist.
Loengu tasu 4 €
registreerumine aadressil evelin@pardike.ee
Hiirekese mängutuba
TASUTA MÄNGIMINE
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl
10.00 – 13.00
Hiirekese Mängutoas Haapsalu
mnt 31, Keila. www.hiirekese.ee.

kogudus
6.pühapäev pärast ilmumispüha
13.veebruar kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kirik
Vaimulik õhtu
16.veebruar kell 19.00
Koguduse maja
Paldiski mnt 2
Pühapäevakooli tunnid
Pühapäeviti kell 13.00
Koguduse majas
Lastekoori Miikael proovid
Pühapäeviti kell 14.15
Koguduse majas
Adventkoguduse jumalateenistus
Iga laupäev kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31

22.01.2011
Kallid Jaanus ja Eve peredega.

Sündinud

Emma Kaasik

Baptistikoguduse piibli- ja
palvetund
Kolmapäeviti kell 18.30
Haapsalu mnt 10
Alfa – kursus
Pühapäeviti kell 16.00 tasuta
Piibli ja kristlike tõdede tutvustamise kursus kõikidele
huvilistele.
Keila baptistikogudus

Reedel, 25. veebruaril
kell 9.30–14.30
Keila Tervisekeskuses
(Paldiski mnt 17, Keila)

Avaldame kaastunnet
omastele

Mälestame head kolleegi

Elena
Eresko’t

Avaldame sügavat kaastunnet
kalli isa, äia ja vanaisa

Elmar Pals’i

AstraIrlanda
Peenmaa

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

surma puhul.

surma puhul.

Töökaaslased Eesti
Geoloogiakeskusest

Liivi, Sulev, Marina ja Marko.

KÜ Lukor elanikud

Kuulutused
kinnisvara
Ostame või müüme-üürime
Teie kinnisvara. Kiire vormistamine. Tel. 56471516, 6576301
Veljo Tarvis, veljo@tipoliin.ee.

ost/müük
Ostan 3meetrist 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.

Puitbrikett. Pelletid. Kojuvedu üle Eesti. www.brikett24.ee
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.
Müüa küttepuud: lepp, kask,
kuusk, mänd, saar, haab m3.
Müüa ka 40l võrkkottides leppa
ja kaske. Tel. 53626206.

töö
Pensionär kes sa elad Keilas,
otsime pikemaks ajaks toredat

hoidjat 2,5 aastasele poisile
mõned poolikud päevad nädalas, graaﬁku järgi, vajadusel kohaletoomisega. Tel. 56476425
Merike.

Teenus
Viime ära tasuta teie vanad
kodumasinad ja vanaraua (pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid, torusid jne). Demonteerime. Hoolsad töömehed. Tel.
55939504.
Sõbrapäeval, 14.02.11 on Fotokoda avatud kl. 10 -17. Tulge
Sõbrapilte tegema! Täpsem
info http://www.fotokoda.ee või
56301108.

Sotsiaaldemokraadid
kutsuvad
teatrisse!

Adventkoguduse piiblitund
Iga laupäev kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5
Keila Baptisikoguduse jumalateenistus
Igal pühapäeval kell 11.00
Keila Baptistikogudus
Haapsalu mnt 10

7

NB!

Laupäeval, 19.veebruaril
algusega kell 12.00 toimub

Keila Linnavalitsuse
saalis Keila paariskilb, kuhu
on oodatud kõik mälumänguhuvilised 2-liikmeliste
võistkondadena ehk paaridena.
Edukamatele
väärilised auhinnad
Tule ja osale ning usu, et
Sa ei kahetse!
Võistlus kestab umbes 2 tundi
Osalustasu 8 €

Keila kultuurikeskuse
AX - teater
esitab

Andrus Kivirähki
“Kuus monoloogi
raha asjus”
12. veebruaril
kell 18
Keila Kultuurikeskuses

Tasutuas!
etend
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AS Harju KEK pakub
soodsalt rendile tootmisja laopindasid.

Laari Kohvik on avatud

Keilas KEGELI kohvikus

Info Paldiski mnt. 21, Keila
kontakttelefon 5046 580
e-post: h.kek@harjukek.ee

Jaama 1a kuni 5. märtsini!

Jälgi infot: http://laarikohvik.wordpress.com/

Lähipäevade kava:
Reede 11. veebruar

Sanitaartehnilised
tööd ühistule!

19.00

Dokumentaalfilm “Sõnumitooja”

Pühapäev 13. veebruar
12.00

Lastehommik

Esmaspäev 14. veebruar

KÜTTESÜSTEEMID
küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
küttesüsteemide projekteerimine
küttesüsteemide tasakaalustamine
küttesüsteemide läbipesu
soojusvahetite keemiline läbipesu
soojusõlmede paigaldus

TAAS KEILAS AVATUD!
Jaama 11,
KEILA
Tel: 55 60 5331

a

VESI JA KANALISATSIOON
veepüstikute ja magistraaltorustike ehitus ja renoveerimine
kanalisatsioonipüstikute ehitus ja renoveerimine
veearvestiste paigaldamine ja taatlemine

13 aastat ja 350 ühistut! Küsige pakkumist!
SEKO KHV OÜ
Forelli 12, Tallinn
656 37 55, 508 74 35
www.seko.ee

18.00

www.sassupood.ee

19.00

Henn Pärn – Ausalt ja
avameelselt poliitikast
Dokumentaalfilm “Rahva vabadus”

16. veebruaril kell 16.00
Keila Raamatukogus
Eesti põhiväärtused
Eesti kirjandusklassika näitel
Me oleme valdavalt ilmalik rahvas ja meil ei ole ühtset
usutunnistust. Aga ometigi on meil põhiväärtused,mida
me põlvest põlve oleme õigeks pidanud ja ka edasi
andnud uutele põlvkondadele. Mis need põhiväärtused
on ja milline ilmavaade neid kõige rohkem toestab.
Seda uurime Eesti kirjandusklassika suurkujude
loomingu abil.
Andra ja Rein Veidemann

Kutsume kõiki peresid ja "kalamehi"

Rummu Järve
Perepäevale 2011!
Üritus toimub 26.02.2011
kell 11.00 - 15.30
Üritus külastajatele tasuta ja parimatele auhinnad!

NB! Peaauhind kodukino komplekt!

Päevakava:

11.00 Kogunemine ja kalameeste registreerimine
12.00 Kalapüügivõistluse start
12.10 - 12.50 esineb Kuldne Trio
12.50 - 13.20 Erinevad võistlusmängud lastele ja
täiskasvanutele
13.20 -14.00 esineb Kuldne Trio
14.00 Kalapüügivõistluse lõpp
14.00 - 14.20 Kõikidele üritusel osalejate erinevad mängud/
Kalade kaalumine
14.20 - 14.40 Kuldne trio
14.40 - 14.50 Võitja Autasustamine
14.50 - 15.10 Esineb Kuldne Trio

Üritus on head tegev ja täiesti poliitikavaba :)

Täpne info www.programm.ee

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

Kristiine Autokool
korraldab Keilas (Piiri 3c)

B-kategooria
autojuhtide

alg- ja
lõppastme
koolitusi
www.kristiineautokool.ee
6505126 või 5103218

18. veebruar 22:00

Sõbrapäeva

DISCO

Plaate mängib DJ Felix

Sissepääs tasuta
tel.6713399

