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Elurõõm tähistas juubelit
Naisansambel Elurõõm tähistas aprilli teisel laupäeval Kiili
rahvamajas oma 20. sünnipäeva.
Lauluansambel alustas Kiili
rahvamajas tegevust 15. jaanuaril 1996, kui huvilised kutsus
kokku tollane rahvamaja juhataja Antoniida Kauber. Esimene
ansambli juhendaja oli Elle Peet
(Viikma).
2000. aastast kuni tänase
päevani juhendab lauluansamblit Nele Vendel.
Nime Elurõõm võttis naisansambel endale 2001. aastal.
Täna on ansamblis kümme
lauljat, kokku on aastate jooksul olnud lauljaid 23. Kahekümne aastaga on repertuaari kogutud austustäratavad 224 laulu.
Esinetud on üle Eesti – käidud
on Põlvas, Imaveres, Läänemaal,
Hiiumaal, Kuimetsas, Harjumaa
erinevatest paikadest rääkimata.
Väärikat ansamblit oli rahvamajja tulnud õnnitlema ka väärikas seltskond – laulu- ja tantsuansamblid Kaiu Elurõõm, Jüri Lustilised, Saku Vilistlased; lisaks külalised siitsamast – Ago
ja Memmed, Kiili Keerulised ja
Kiili kapell. Ja külalised ei tulnud niisama, vaid igaüks sai
juubelil oma etteaste teha.

Fotod: Marko Tooming

Juubilarid Elurõõmust käisid rahva ees mitu korda.

Väärikat ansamblit oli
rahvamajja tulnud
õnnitlema ka väärikas
seltskond.
Elurõõmu õnnitlesid ka vallavanem Aimur Liiva ning Kiili
Kunstide Kooli direktor Kalev
Vaidla, kes andis ansambli praegustele ja endistele liikmetele
üle tänukirjad rahvamaja poolt.
Peo ametlikum osa lõppes
suure ühislaulmisega, kus lisaks
juubilaridele astusid üles Kaiu
Elurõõmu, Jüri Lustilised ja Saku Vilistlased.
Elurõõmu enda etteasteid
saatsid klaveril ja basskitarril
Nele Vendel koos abikaasaga.
Kiili Leht soovib Elurõõmule
pikka iga ja lõppematut laululusti. | Marko Tooming

Rahvapeo naelaks on
tänavu Kõrsikud
22. mail toimub Nabala mõisahoovis traditsiooniline Kiili
rahvapidu koos kevadlaadaga.
Lisaks lauljatele-tantsijatele astuvad tänavu rahva ette Kõrsikud, kes lõpetavad pühapäevase rahvapeo.
Kuigi praegu pole veel minuti pealt määratud, millal keegi
esineb, oskab ürituse üks korraldajatest, Kiili rahvamaja
kunstiline juht Kadi Kroon-Laur
öelda, et rahvapidu algab 22.
mail kella ühe paiku, kui alustavad lauljad. Neid on tänavu palju. “Kiili gümnaasiumist on
koor, lisaks paneb kunstide kool
välja kitarriansambli ja noortebändi,” loetleb Kadi. Tänavune erikülaline tuleb Soomest,
valla sõprusvallast Askolast,
kust saabub kohaliku muusikakooli bänd. Lisaks noortele esinevad ka täiskasvanute koorid,
nende seas ka Kiili Kammerkoor.
Peale laulmist alustavad
tantsijad, kelle etteaste kestab
umbes poolteist tundi. Tantsutrupid on enamuses Kiili vallast.
Peale tantsijaid alustavad oma
etteaste kella kuue paiku Kõrsikud.
Nagu mullugi on mõisahoovi kõrval suurel platsil avatud
laat, kuhu oodatakse kõige ko-

dumaisega kaubitsejaid. Eelmisel aastal on kaupmehi kohal u
50. “Kuivõrd tegu on eelkõige
folgiliku üritusega, ootame laadale käsitöö, taimedega ja toidukaupadega kaubitsejaid,” ütleb Kadi. “Singid, mesi, taimed,
juurikad, vaibad, pagaritooted,
ehted – kõik selline.” Et viimasel hetkel äraütlejaid vältida,
kehtib tänavu kaubitsejatele ka
väike platsitasu.
Tühja kõhtu ei tasu peokülalistel karta, sest tänavu pakub
söögi- ja joogipoolist tõenäoliselt kaks toitlustajat, kuivõrd
mullune pidu näitas, et ühest kipub peoliste nälja ja janu kustutamiseks väheks jääma.
Autodega tulijad saavad oma
neljarattalise sõbra jätta üle tee
heinamaal asuvasse parklasse,
kus parkimine on tasuta.
Abi on suure ürituse korraldamisel samuti vaja ja seetõttu
ootavad korraldajad kohalike
noorte abi, kes aitaksid ürituse
ajal parklas ja laadaplatsil asju
koordineerida ning vahetult enne rahvapidu ka silte paika seada. Ka päevajuhtidena lubab Kadi tänavu kasutada noori Kiili
koolist. Kogu see lõbu on nagu
varemgi kõigile külalistele täiesti tasuta. | Marko Tooming

Külalised Sakust.

Nele Vendel.

TEAVE
ANSAMBEL ELURÕÕM
AASTAL 2016
• Aime Põldsalu
• Asta Ilter
• Eevi Jörsi
• Elle Kurmiste
• Ilina Rattasepp
• Maire Pikk
• Niina Arumeel
• Reet Saksniit
• Tiiu Meiesaar
• Vaili Kaendi
• Juhendaja Nele Vendel

Sünnipäevatort.

Kiili võõrustab tänavu mitut suurt rattavõistlust
Filter Temposõidu Karikasarja kaheksas hooaeg pakub osalejatele mõningaid uuendusi.
Harrastajatele suunatud sarjaga liitub Kiili etapp, mis asendab Tabasalus toimunud võistlust.
“Tabasalu etapp toimus tiheda liiklusega teel, mistõttu tekitas see probleeme nii ratturitele kui ka kohalikele elanikele.
Pealegi on meil olnud tava igal
aastal etappe suuremal või vä-

hemal määral värskendada,” selgitas Filter Temposõidu Karikasarja peakorraldaja Mihkel Reile. “Kiili etapp saab toimuma
P-kujulisel rajal, mis tähendab,
et tagasipööret pole ja see võimaldab näidata suuremaid keskmisi kiirusi.”
13 km pikkuse võistluse start
ja finiš on Kiili gümnaasiumi
ees. Osalejad lähetatakse rajale
ühe kaupa 30-sekundiliste intervallidega. Starditakse kerg-

liiklusteel, kuid juba 130 meetri pärast suundutatakse hea teekattega peateele, mida mööda
liigutakse ca ühe kilomeetri jagu kuni Lähtse külani. Seejärel
keeratakse paremale Paekna
peale – järgneb kitsam ja kurvilisem teelõik.
Paeknasse jõudes keeratakse
vasakule ning suundutakse Nabalasse, kus sooritatakse jällegi
vasakpööre ning võetakse suund
tagasi Kiilisse. Vahetult enne fi-

nišit tuleb taaskord keerata
kergliiklusteele. Teekate on enamikul rajast krobeline pinnatud
asfalt. Raja profiil on väga sile,
ühtegi märkimisväärset tõusu
pole.
Harrastajad saavad end Filter Temposõidu Karikasarjas
Kiilis proovile panna kahel korral: 18. mail ja 3. augustil. Kiili
rajal sõidetakse 25.-27. juunini
ka tänavused Eesti meistrivõistlused grupisõidus. | Liina Märtin

Kiili valla eakate ja puuetega inimeste
päevakeskuse avamine toimub 5. mail kell 12.00
aadressil Nabala tee 2a
(vallamaja soklikorrus, sissepääs on hoovi poolt).
Kõik huvilised on oodatud!
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Kiilis toimusid Harju meistrikad võrkpallis
Harjumaa 2016. a meistrivõistlused võrkpallis toimusid
23. ja 24. aprillil Kiili spordihallis. Naiste võistlus toimus laupäeval, kus osales 7 võistkonda.
Eelmise aasta võitja Kiili SK I
naiskond mängis A-alagrupis ja
võitis esmalt raskelt SK Raesport naiskonda 2:1, seejärel 2:0
VK Tefa naiskonda ning 2:0 Keila Võrkpallikooli naiskonda ja
saavutas alagrupis 6 p. esikoha.
Kiili SK II/IKSA naiskond
mängis B-alagrupis ja kaotas
esimeses mängus 0:2 Peetri VK/
Rae naiskonnale ja teises mängus 0:2 Keila Võrkpalliklubi
naiskonnale ning saavutas alagrupis 3. koha. Poolfinaalis läks
Kiili SK I naiskond kokku Keila
Võrkpalliklubi naiskonnaga ja
kaotas kahjuks tasavägise mängu 1:2. Kuid mängus kolmandale kohale võideti jällegi SK Raesport naiskonda, kuigi raskelt
2:1, ning tasuks 3. koht ja
pronksmedalid! Naiskonnas
mängisid Piia Laus, Õnne-Ly
Tammsaar, Marit Laidroo, Raili
Sõna, Kätlin Kaareste, Eve
Tappo, Laidy Lainoja, Laura Väikemaa, Dace Azace, Kairi Kiss.
Treener Kristo Meius.
Kiili SK II/IKSA naiskond võitis mängudes 5.–7. kohale VK
Tefa naiskonda 2:1 ja Keila
Võrkpallikooli naiskonda 2:0
ning saavutas tubli 5. koha.

Naiskonnas mängisid Katrin
Soima, Mari-Mai Koha, Merje
Volt, Anet Vendel, Triin Maller,
Anna-Liisa Ovir, Andra Rannik,
Anu Soomets, Ülle Volkova.
Mehed mängisid pühapäeval
ning osales 11 meeskonda. Tiitlikaitsja Kiili SK I meeskond võitis A-alagrupis 2:0 Türisalu SK
meeskonda ja 2:0 Keila Võrkpalliklubi II meeskonda.
Kiili SK II meeskond kaotas
D-alagrupis 1:2 Aruküla Pallimängude Klubi meeskonnale.
SK Tats meeskond kaotas C-alagrupis 1:2 VK Tefa meeskonnale ja 0:2 Liider/Rae valla meeskonnale. Veerandfinaalis võitis
Kiili SK I meeskond 2:0 Kiili SK
II meeskonda. Poolfinaalis sündis aga turniiri suurüllatus: Harjumaa meistrivõistlused seitse
korda järjest võitnud Kiili SK I
meeskonnal tegi selja prügiseks
ehk teenis seljavõidu VK Tefa/
ESB meeskond (21:15, 21:18)!
Ei kommentaari!
Mängus kolmandale kohale
suutis aga Kiili SK I meeskond
siiski ennast kokku võtta ja võita 2:0 Aruküla Pallimängude
Klubi meeskonda ja tasuks esimesed Harjumaa pronksmedalid! Ilusad needki! Palju õnne!
Meeskonnas mängisid Kristo
Meius, Ahto Tuuling, Martin
Thalfeldt, Erik Mäekivi, Raido
Seppam, Mihkel Sepp, Henry

Kiili SK I naiskond.

Kiili SK I meeskond.

Oro, Andres Kärner, Mihkel
Nuut, Marek Sahtel. Treener
Kristo Meius.
Kiili SK II meeskond võitis
mängudes 5.-8. kohale 2:0 VK
Tefa meeskonda, kuid kaotas 1:2
Keila Võrkpalliklubi I meeskonnale ja saavutas kokkuvõttes
tubli 6. koha.
SK Tats meeskond mängis
kohale 9.–11. Võideti 2:1 Türisalu SK meeskonda ja 2:0 Aruküla meeskonda ja saavutati
tubli 9. koha.
Vähe sellest, et VK Tefa/ESB
lükkas üle parda Kiili SK I meeskonna, lõid nad finaalis nokauti ka Liider/Rae valla meeskonna 2:0. | Kaupo Kütt

“Kes valvab sinu asju?”
Ühel aprillikuu õhtul käisid
piirkonnapolitseinik ja noorsoopolitseinik Põhja prefektuuri ennetuskampaania käigus
kontrollimas olukorda Kiili vallas. Eesmärgiks oli suunata inimeste tähelepanu nende vara
turvalisusele. Pargitud sõiduki-

test, nähtavalt kohalt avastasime rahakotte, käekotte, mobiiltelefone, rehve. Tuletame meelde, et isiklikke esemeid tuleks
hoida enda vaateväljas ja lahkudes tuleks need kindlasti kaasa
võtta või paluda sõbral neid valvata. Peamine probleem, mida

märkasime, olid lukustamata
jalgrattad trepikodade läheduses, rõdude all või kaupluste ees
(jalgrattad on varastele hea
saak). Ärge andke varastele võimalust! | Helen Kelo, piirkonnapolitseinik, Kätlin Murre, noorsoopolitseinik

Rattavargusi saab ise ennetada
Tuletame meelde, et rattaid
varastatakse enamasti trepikodadest, lahtistest majahoovidest, kaubanduskeskuste ja koolide parklatest.
Igast vargusest tuleks politseile teada anda, sest vaid nii on
suurem tõenäosus kas läbi kokkuostjate või muude süütegude
menetlemise käigus varast tabada ning võimalus oma vara
tagasi saada. Siiski saab iga rattaomanik vargust ennetada.
Oma varaga tuleks hoolikalt
ümber käia, panna ese silma alt
ära kas lukustatud ruumi või
tuua tuppa. Paljud arvavad, et
jättes ratta lukustatult trepikotta või parklasse, on turvalisus
tagatud ja rattavargused on lihtsalt avastatavad, paraku on selline arvamus ekslik. Ratturid
peaksid meelde jätma oma rat-

taraami numbri, sest nii on politseil võimalus kas leitud või
vargalt ära võetud ratas omanikuga kokku viia. Tihti võtab politsei pandimajadest või teistelt
kokkuostjatelt ära rattaid, kuid
omanikuni ei pruugi need jõuda, sest puudub avaldus rattavarguse kohta, samuti ei tea paljud varguse ohvrid oma rattaraaminumbrit, mis on aga ratta
ja rattaomaniku kindlakstegemiseks vajalik.
Rattalukk hoiab ära selle, et
mõni naabrimees või niisama
huligaan rattaga lustisõidule ei
lähe.
Siinkohal on paslik tuletada
meelde neid nõuandeid, mida
ratta juurest lahkudes silmas pidada:
• lukusta see alati hea lukuga tugeva kinnituse külge, lukk

kinnita võimalusel läbi raami ja
tagumise ratta;
• tõsta jalgratas ööseks lukustatavasse ruumi, kasuta valvatavaid rattaparklaid;
• ratast hoia kodus kõrvaliste isikute eest varjatult;
• võimalusel võta ära sadul,
vaheta rattakäigud vabaks;
• kontrolli, kas rattal on raaminumber ja jäta see meelde;
• mitmekesi liikudes jätke
üks isik rattavalvesse;
• hinnalisema ratta puhul
võib kasutada firmade pakutavaid uudseid turvalahendusi,
nagu lõhkumisel-liigutamisel
aktiveeruv alarmiga turvalukk,
NanoID (nanoid.ee), gps jälitusseadmed (näiteks http://bikespike.com). | Helen Kelo, piirkonnapolitseinik, Kätlin Murre, noorsoopolitseinik

Kiilis tegutsevad taas Kodutütred
Veebruari alguses sai uuesti
käima lükatud Kiilis Kaitseliidu
eriorganisatsioon Kodutütred.
Saame kokku iga esmaspäev Kiili Gümnaasiumis. Praegu on
meie rühmas 12 liiget ning üks
vabatahtlik rühmavanem. Lühikese ajaga oleme käinud külas
Loksa noorkotkastel ja kodutütardel, korraldanud laagri Piissoo külas, kuhu kutsusime ise

külla Loksa ja Saku noored. 16.
aprillil toimus Nissi vallas Ellamaa külas jüripäeva kompleksvõistlus, kuhu sõitsime kolme
võistkonnaga. Nooremasse vanusegruppi saime välja panna
kaks võistkonda ning vanemasse vanusegruppi ühe. Tulemused olid igati kiiduväärt, nooremas vanusegrupis toodi Kiili
esikoht ning kolmas koht, vane-

mas vanusegrupis saavutati igati korralik neljas koht. Võitjate
võistkonda kuulusid Meribell
Leol, Eliise Riimand, Marii Kaljulaid ja Mirjam Hiiekivi.
Suur tänu lastevanematele,
kes leidsid aega tulla võistlustele. Nüüd valmistume mais toimuvaks luureretkeks, et seal
veel paremini esineda! | Aivar
Aas, veebel

Kiili Gümnaasiumi olev
Eesti Vabariigi hariduskorralduses on juba pikemat aega käsil muutused, mida veab haridus- ja teadusministeerium ning
mida toetab sadade miljonite
ulatuses Euroopa Liidult saadav
raha. Protsess algas rohkem kui
kümme aastat tagasi kutsekoolide reformiga. Tänaseks on käigus ka esimesed riigigümnaasiumid Viljandis, Tartus ja teistes maakonnakeskustes, mis tähendab, et järg on jõudnud üldhariduse kätte. Eesmärk on aastaks 2023 saavutada olukord,
kus gümnaasiumiharidus (10.12. klass) on ainult riigi ülesanne ja põhikool (1.-9. klass) kohaliku omavalitsuse kohustus.
Omavalitsustel ei ole keelatud
ka pärast seda gümnaasiumiastet pidada, aga riigi poolt ressursse (õpetajate palk jne), selleks enam ei eraldata.
Rajatavates riigigümnaasiumides hakkab olema ca 50% õppekohtadest ja ülejäänud 50%
ostetakse lisaks neljalt suuremalt linnalt, kus ka täna õpib juba 2/3 kõikidest Eesti gümnaasiumiõpilastest. Ettevõtmist
veavad ministeeriumi koolivõrgu büroo ja sihtasutus Innove
ning selle õiguslikud alused paneb paika uus hariduskorralduse seadus.
Pikka aega oli ebaselge, mis
hakkab antud kontekstis sündima Harjumaal, kus elab suurem
osa riigi rahvastikust ning mille probleemid erinevad mõnevõrra ülejäänud Eestist. Lahenduse leidmiseks tellis Harju
maavalitsus Geomedialt koolivõrgu uuringu, mis sisaldab lisaks analüüsidele ettepanekuid,
kuhu peaks riik siinkandis riigigümnaasiumid rajama ja kui
palju neid on vaja. Tänaseks on

jõutud lepingute sõlmimiseni
Viimsi, Laagri ja Tabasalu osas
ning peatselt saab allkirjad ka
Jüri riigigümnaasiumi leping.
Need ongi neli suurt gümnaasiumi (igaühes 400-540 õppekohta), mis tulevikus Harjumaale jäävad ning lisaks neile on
väike võimalus veel ka Keilal ja
Sakul (250 õppekohta), aga vajadus nende järgi otsustatakse
pärast esimese etapi realiseerumist. Loomulikult ei saa Harjumaad vaadelda lahus Tallinna
linnast ja paralleelselt käivad läbirääkimised ka seal.
Kiili valla õpilaste seisukohast ei ole Jüri (rääkimata Laagrist) kahjuks asukoht, mis meie
vajadustega logistiliselt väga
hästi kokku sobiks. Sõnum ja
soov uuringu koostajatele ja otsustajatele oli tegelikult see, et
üks riigigümnaasium peaks olema pigem kusagil Järvel, kuhu
jookseb kokku ühistransport nii
Kiilist, Sakust kui ka Nõmmelt,
aga seda erinevatel põhjustel ei
arvestatud. Loomulikult on alati võimalik panna käima spetsiaalne koolitransport, aga see
ei saa iialgi olema samasuguse

intervalliga kui Kiili ja Tallinna
vaheline ühistransport. On küsitud ka seda, et miks Kiili ei
konkureerinud riigigümnaasiumi asukohana. Vastus on paraku ilmselge – meie endi gümnaasiumiõpilaste arv on ka kõige julgemates prognoosides vajalikust numbrist väga kaugel
ning mujalt tulijate võimaluse
välistab Kiili geograafiline asukoht. Riigi eesmärk on gümnaasiumide arvu selge vähendamine, mis on näha ka graafikul 1.
Võimalused ja valikud
Lähtuvalt eelnevast on küsimus,
millised on meie kohalikud valikud väga oluliselt muutunud
taustsüsteemis ja kas meil on
võimalust ning jõudu gümnaasiumiosa pidamist jätkata? Riigigümnaasiumide rongile on
hoog sisse lükatud ja seda toetab euroraha, põhimõtteliselt ei
ole protsess enam tagasipööratav isegi juhul, kui keskvalitsuse tasandil peaks toimuma kardinaalne poliitiline pööre. Nende koolide tekkimine on reaalsus ja mitte ükski väike munitsipaalgümnaasium ei suuda seal

Kiili Gümnaasiumi 2. ja 3. klassid alustavad sü
Kiili Gümnaasium töötab
hoones, mis ruutmeetritelt on
võimeline mahutama u 650 õpilast. Täna õpib meil 703 õpilast,
alates septembrist on see arv u
760. Viimasel paari aastal oleme kahe vahetuse vajalikkust
koolisiseselt korduvalt kaalunud
ja analüüsinud. Siiani oleme
püüdnud tööd jätkata ühes vahetuses, mis käesolevat õppeaastat silmas pidades kindlasti
õige otsus ei olnud. Liiga suur
õpilaste hulk hommikupoolsel
ajal (8.00- 12.00) on tinginud
suuri probleeme, mille tõttu
kannatab üldine koolielu, õpetamise kvaliteet, õpilaste turvalisus ja heaolu. Selgitamaks kitsaskohti, toon välja mõned
probleemikohad.
Ainekabinetid
Koolis puudub vajalik hulk aineklasse kvaliteetse õppetöö läbiviimiseks. Ruumikitsikus on
tinginud olukorra, kus õpilased
on sunnitud ringi liikumist erinevate vabade klassiruumide
vahel. Igapäevased on olukorrad, kus on küll ruum, kuid
mööbel ei sobi ilmselgelt õpilastele, kes ruumi kasutama
peavad – teismelised istuvad
algkooliõpilase mõõtu pinkides

ja vastupidi.
Kuna puudub vajalike klassiruumide hulk ainetundide läbiviimiseks, oleme kohandanud
tundide läbiviimiseks aeroobikasaali ja auditooriumi. Mõlema ruumi algupäraseks funktsiooniks on eelkõige õppekava
mitmekesistamine loengute,
esinemiste jms jaoks, milleks
antud ruume kahjuks enam kasutada ei saa.
Samas pole kumbki ruum sobiv õppetöö läbiviimiseks – ebasobiv istekohtade paigutus, ventilatsiooniprobleemid (aeroobikasaalis ei ole ühtegi avatavat
akent), kirjutamiseks liiga kitsad lauad jms.
Kehaline kasvatus
Ühe tunni ajal toimuvad kehalise kasvatuse tunnid korraga
kolmel kuni viiel klassil. Müratase spordisaalis on tunni ajal
väga kõrge. Kui suur spordisaal
ja staadion suudaksid veel kuidagi meie vajadused tundide läbiviimise osas katta, ei suuda
seda õpilastele mõeldud riietusja pesuruumid. Riietusruume on
neli – kaks poistele ja kaks tüdrukutele. Tavapärane vahetund
on aga 10 minutit, mille jooksul
tuleb tunnis lõpetanud õpilas-

tel pesta ja riietuda, samal ajal
tulevad riietuma ka need õpilased, kellel tund on algamas. Seetõttu on riietusruumides pidevalt eri vanuses õpilasi, kelle
jaoks ei jätku piisavalt kappe,
nagisid ega pesemiskohti.
Söökla
Kolmel söögivahetunnil sööb
iga kord u 200 õpilast. Lisaks
45-minutine I klasside söögitund. Toidujärjekorrad on pikad,
ulatudes mõnel päeval fuajee
keskpaigani. On õpilasi, kes koolilõuna söömisest loobuvad just
pikkade järjekordade tõttu. Lisaks pikale toidusabale tuleb
seista järjekorras ka kasutatud
nõude ärapanekuks. Selleks, et
veidigi leevendada söökla ruumiprobleemi, oleme reguleerinud puhveti lahtioleku aega,
näiteks esimesel söögivahetunnil on puhvet suletud. See omakorda on tekitanud rahulolematuse vanemate õpilaste hulgas,
kes oma hilisemat söögivahetundi oodates sooviksid puhveti teenust kasutada.
I klassid, kes ootavad oma
söögitundi, teevad seda fuajees,
sest nende klassiruumides toimub juba mõne teise klassi ainetund. See tähendab olukorda,
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vikust ja tulevikust

pakutavate (valiku)võimalustega konkureerida.
Teiseks oluliseks murekohaks
on asjaolu, et Kiili koolis on täna väga tõsine ruumipuudus –
ruutmeetrite arv õpilase kohta
on üks vabariigi väiksemaid
(meid edestavad selles osas ainult paar Tallinna kesklinna
kooli) ning juurdeehituse vajadus on paratamatu. Keskastmesse hakkavad järjest jõudma väga suured õpilaste aastakäigud,
vastavalt õppekavale tekivad
teatud ainetes lisaks veel rühmatunnid, suureneb vajadus
väikeklasside järele jne. Kiili
valla rahalised võimalused ei ole
kahjuks piisavad, et seda probleemi saaks kohe lahendada, aga
on võimalik taotleda struktuurifondide vahendeid. Paraku on
raha saamiseks väga ühene tingimus – aastaks 2020 peab olema gümnaasiumiaste likvideeritud, mis omakorda tähendab
seda, et viimane 10. klass saab
alustada mitte hiljem kui aastal
2018. Loomulikult on ka võimalus, et me jätkame vastuvoolu
ujudes nii kaua kui jõudu jätkub,
aga mõni aasta hiljem tuleb nagunii otsus teha. Negatiivse

stsenaariumi korral on sellisel
juhul õppetöö mitu aastat järjest kahes vahetuses, kuna lasteaia väikese maja lisandumine
kooli ruumiprogrammi ei ole
kaugeltki piisav lahendus.
Pigem tugev põhikool
Kiilis on üle 25 aasta antud
gümnaasiumiharidust ja kuigi
peaaegu kogu selle aja jooksul
on peetud võitlust gümnaasiumi jätkusuutlikkuse eest, on sellega igati hästi toime tuldud. Seda tõestab nii aastate keskmine
koht koolide riigieksamitulemuste pingereas, medaliga lõpetanute arv, kõrgkoolis õpingute jätkajate osakaal kui ka põhikooli lõpetajate enamuse eelistus jätkata õpinguid just Kiili Gümnaasiumis.
Samas ei saa aga mööda vaadata ka murekohtadest, mille
tõttu peame pidevalt tegema
kompromisse või otsima kõrvalteid. Õpilaste arvu ebapiisavus
ei võimalda välja arendada täiemahuliselt gümnaasiumi riiklikule standardile vastavat õppekava. Eelkõige puudutab see valikaineid ehk õpilase enda võimalust kujundada huvidele ja

annetele sobivat hariduse sisu.
Gümnaasium vajaks ka eakohast õppekorraldust (nt perioodõpe), huvitegevust ning
loomulikult ka õpetajaid, kes
ongi just gümnaasiumiõpetajad
ja ei astu pidevalt nt neljanda
klassi tunnist kaheteistkümnenda klassi ette ning vastupidi.
Tähtis on ka mõista, et õpetajapoolsel nn õpetamis- ja kasvatamistegevusel on vaid suhteliselt väike osakaal noore inimese arengupotentsiaali avamisel.
Sama suur on piisavalt paljude
ja eriilmeliste omaealiste seltskond ja suhtlemine ning üksteise arendamine.
Gümnaasium on pigem nagu
väike ülikool (õppekorraldus,
koolikultuur jne) kui suur põhikool ning eelpool loetletud murekohad jääksid samamoodi jätkates meile alati probleemiks.
Seda ka siis, kui gümnaasiumiosa aastaks või paariks 130150 õpilaseni kasvab – ikkagi
oleksime eeskätt suur põhikool,
kus on juhtumisi ka mõned
gümnaasiumiklassid. Põhikooliõpilane käib koolis mõnevõrra teistsugustel põhjustel kui
gümnaasiumiõpilane, erinevad
on ka neile esitatavad ootused
– koolis käimine on kohustuslik, mitte vabatahtlik jne.
Kokkuvõtteks tuleb nentida,
et nii haridusteoreetiliselt kui
ka riigi hariduspoliitikast lähtuvalt on Kiilis konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse tagamine äärmiselt keeruline, et
mitte öelda võimatu. Me kurname oma rahalised ja vaimsed
ressursid valesse kohta ja see
pole kindlasti Kiili elanike huvides. Palju õigem oleks seada
eesmärgiks tugeva põhikooli
ülesehitamine, mis võimaldab

PALJU ÕNNE

selle lõpetajatel edukalt jätkata
õpinguid huvidele ja võimetele
sobivas õppeasutuses.
Kõik see ei selgunud loomulikult eile, neid asju on ammu
arutatud nii kooli- kui vallamajas, kuid kätte on jõudnud otsustamiskoht. Kiili vallavalitsus
ja Kiili Gümnaasiumi hoolekogu on seisukohal, et kõiki asjaolusid arvesse võttes tuleb gümnaasiumiosa sulgemise raske otsus teha, et põhikoolis (kus õpib
nii täna kui ka nähtavas tulevikus lõviosa õpilastest) oleks võimalik tagada normaalsed õppetingimused. Vastavasisuline otsuse eelnõu esitatakse Kiili vallavolikogule lähiajal ning paralleelselt asume ette valmistama
rahataotlust Innovele, mis tuleb
esitada hiljemalt 30. juuniks.
Kuna Jüri riigigümnaasium ei
valmi kohe, vaid prognooside
kohaselt 2019. aastal (hiljemalt
2020), siis tähendab see ühte või
kahte vaheaastat, kui Kiilis
enam ei ole 10. klassi ja Jüris
veel ei ole riigigümnaasiumi,
kuid läbirääkimised seniks vajalike õppekohtade tagamiseks
praeguse Jüri Gümnaasiumiga
ning samuti Tallinna haridusametiga on kavas. Jüri suunal on
lisaks kindlasti vaja tagada ka
koolibussiliin.
Anname endale selgelt aru,
et igasugused muutused on keerulised ja tekitavad alati ka vastuseisu, kooliga seotud inimeste hulk on väga suur ja erinevaid
seisukohti on palju. Samas oleks
otsustamatus ja asjadel lihtsalt
kulgeda laskmine kujunenud
olukorras äärmiselt vastutustundetu. | Aimur Liiva, Killi vallavanem, Mihkel Rebane, Kiili Gümnaasiumi direktor, Kiili vallavolikogu
esimees

ügisel õhtupoolses vahetuses
kus 45 minuti jooksul u 100 last,
kes ootavad söömist või on söömise juba lõpetanud, peavad
leidma tegevust fuajees, sest
klassiruumi neile selleks tunniks ei ole.
Vahetunnid
Vahetundides tekib kõige teravam probleem algklasside lastel, kes, olles 45 minutit tunnis
istunud, sooviksid eakohast liikumisvajadust joostes rahuldada. Ruumi selleks aga ei ole, viimase aasta jooksul on oluliselt
sagenenud vahetundidel toimunud olmetraumade hulk. Jooksumängude mängimise keelu
tulemuseks on teine äärmus –
lapsed istuvad kogu vahetunni
nutiseadmes.
Viimase paari kuu jooksul on
toimunud mitmeid arutlusi kooli kahes vahetuses jätkamise
teemal.
Kooli juhtkond on kohtunud
klasside lastevanemate esindajatega, samuti on teemaga tegelenud kooli hoolekogu. Põhjalikult on arutletud ja kalkuleeritud lastevanemate poolt pakutud alternatiivseid kooli jätkamise võimalusi ühes vahetuses:
moodulmajad koolimaja sisehoovi, kooli pidamine erineva-

tes külakeskustes, õpetamine
spordisaali arvelt kohandatud
klassiruumides jms. Paraku ei
lahenda ükski pakutud alternatiividest meie põhilist kitsaskohta, milleks on liiga suur õpilaste hulk hommikupoolsel ajal
(8.00–12.00) liiga väikesel ruutmeetrite arvul.
Kõige tõenäolisema alternatiivina välja pakutud moodulklassiruumid (nn konteinerid),
mille paigaldamise üle on kõige
tõsisemalt arutletud, ei anna
kuidagi leevendust kirjeldatud
probleemidele, sest konteineris
puudub õpilaste jaoks täiendav
puhkeala. Seega säilib probleem
õpilaste liikumisvajaduse rahuldamiseks vahetundidel.
Kuna moodulklassiruumid
oleksid ühendatud koolimaja
fuajeega, jääks liikumisruumiks
juba niigi üle koormatud fuajee.
Õpilaste arvu suurenemine lisaks veelgi koormust kehalise
kasvatuse riietusruumidele, ka
söökla võimsus pole piisavalt
suur, et toitlustada lühikese aja
jooksul veelgi suurenevat õpilaste hulka jne. Seega ei lahendaks konteinerklassiruumid olemasolevaid kitsaskohti, vaid
vastupidi – õpilaste arvu suurenemine hommikupoolsel ajal

tekitaks juurde täiendavaid
probleeme.
Otsus alustada õppetööd
2016. a septembrist kahes vahetuses, on juhtkonna, kooli pidaja ja kooli hoolekogu poolt läbi
kaalutud ja põhjendatud .Otsuse jätkata õppetööd kahes vahetuses tingib asjaolu, et olemasolevad koolimaja kasutuses olevad ruutmeetrid ei võimalda
suureneva õpilaste hulgaga õppetööd ühes vahetuses jätkata.
Soovides tagada õppetöö kvaliteeti ning õpilaste vaimset ja
füüsilist turvalisust, on antud
lahendus vajalik ja ainuvõimalik.
Teises vahetuses on õppetöö
korraldamiseks sobivaim I kooliaste. Tegemist on kooliastmega, kus põhiainete tunde annab
klassiõpetaja. See annab võimaluse õppetööd korraldada nii, et
õpilaste õppepäevad oleksid
mitte pikemad kui viis tundi.
Alates IV klassist minnakse üle
aineõpetusele, kus tunde annavad õpetajad, kelle koormus jaguneb põhikooli erinevate klasside vahel ning see teeb keeruliseks õppepäeva korraldamise
nii, et päevad oleksid õpilaste
jaoks proportsionaalselt ühepikkused.

Kiili Gümnaasiumis alustavad septembrist teises vahetuses õppetööd II ja III klassid.
Õppepäev algab kell 12.00 ning
saab läbi hiljemalt kell 16.40.
Lõuna on 13.50. Hommikupudru teenust teise vahetuse õpilastele söökla ülekoormatuse
tõttu ei pakuta.
Kool tagab ja korraldab teise
vahetuse lastele tugiteenuste
kättesaadavuse vajalikus mahus.
Teenust osutavad koolis olevad
erispetsialistid – psühholoog,
logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog. Tagatakse kooliõe
teenus.
Ringi- ja sporditegevuse osas
peab kool läbirääkimisi juhendajatega. Läbirääkimisi peetakse tagamaks võimalikult palju
spordi- ja huviringitegevust ka
teise vahetuse õpilastele. Huvija spordiringide tegevus täpsustub augustikuu teiseks pooleks.
II vahetuse õpilastele korraldatakse väikekülade bussigraafik
omavalitsuse poolt.
Täpsem info õppetöö korralduse kohta antakse teada uue
õppeaasta alguses, alates 21. augustist kooli kodulehe ja õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. | Ruth Pekkenen, Kiili Gümnaasiumi õppealajuhataja

SÜNNIPÄEVAD APRILLIS
89 Vaike Rästas
89 Helga Mäe
88 Laine Niinepuu
88 Armilde Vesiloik
87 Joann Lello
87 Vaike Sillanurm
83 Hilje Kivimäe
83 Vilma Põldre
83 Saima Noormets
82 Evi Kivisalu
81 Salme Nurmberg
81 Lehte Kööp
81 Hillar Tamm
80 Siiri-Maie Ronimois
78 Alida Veskimäe
78 Ilme Põldsaar
77 Tiit Närmann
76 Aime Põldsalu
70 Nikolai Tsentropov
70 Rene Parik
65 Erna Boitsova
65 Helvi Kirss
65 Laine Käige
65 Arkaadi Samarokov

24.05
31.05
04.05
18.05
04.05
18.05
06.05
14.05
29.05
20.05
01.05
26.05
29.05
01.05
04.05
29.05
18.05
15.05
30.05
07.05
02.05
07.05
20.05
21.05

MEIE VALDA SÜNDISID
04. aprill Trevor Reest, palju õnne, Marion Mägi ja Toomas Reest!
11. aprill Mirek Haas, palju õnne,
Merike Urbanik ja Sven Haas!
12. aprill Henry Järve, palju õnne,
Maris Hakman ja Silver Järve!

In memoriam

ELLE KIVISTIK
31.07.1936–03.04.2016

In memoriam

SIRJE MAADA
30.11.1953–05.04.2016

In memoriam

SALME
JÕGI-OJAPERV
10.01.1935–06.04.2016

Igaaastane tasuta koerte-kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub laupäeval, 28. mail
10.00-11.15 Kiili vallamaja ees
11.25-11.45 Lähtse bussipeatuses
11.50-12.10 Nabala keskuses
12.20-13.00 Paekna bussipeatuses
14.15-15.00 Luige keskuses
15.10-15.30 a\ü Rool
15.40-16.15 Magistraali
jalakäijate silla Luige poolne
ots (Meremehe tn)
Heli Suits, volitatud loomaarst

Võimalik vaktsineerida koeri katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse
vastu, hind 10 eurot, leptospiroosi,
katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa vastu, hind 12.
eurot. Kasse on võimalik vaktsineerida herpeseviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeenia viiruse vastu. Hind
10 eurot. NB! Kaasa vaktsineerimispassid!

Neljapäevast pühapäevani 28.04–01.05 Kiili Maximas kvaliteetse
Eestimaise voodipesu suurmüük otse tootjalt tarbjale!

Kirju tekikott alates 9,30 €
Kirju voodilina alates 5,50 €
Kirju padjapüür alates 1,50 €

Sõbralikud hinnad, tule tutvuma ning soeta
kauakestev kodumaine voodipesu ka endale!
www.votex.ee

HARJU MAAVALITSUS
TEATAB:

Alates 1. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kiili, Kose,
Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2016. Hajaasustuse programmi eesmärgiks
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2016);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud,
notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et Teie taotlus vastaks
kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi
programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga. Hajaasustuse
programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.
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Aprill on konkursikuu
Kiili Kunstide Kooli õpilaste
suurepärased saavutused jürikuus.
Märtsis alanud konkursihooaeg sai aprillis uskumatult eduka järje. Kiili Kunstide Kooli õpilased on toonud mitmeid auhinnalisi kohti erinevatelt konkurssidelt nii muusika- kui ka kunstiosakonnas.
Avalöögi andsid meie flöödija plokkflöödiõpilased, kes osalesid 2. aprillil Jüris toimunud
Loode-Eesti regiooni puupuhkpillide konkursil. Kõik osalejad
naasesid võistumängimiselt
tunnustusega. Oma vanuseklassides pälvisid 1. koha nii Karolina Kravets kui Inge Ivaste. 2.
koha vääriliseks hinnati oma vanuseklassides Luise Liiva, Brigitta Voogla ja Tuuli Loho. 3. koha sai oma vanuseklassis Kaisa
Arumeel.
6. aprillil jätkus konkursihooaeg Keilas, kus võtsid teineteiselt mõõtu I–III klassi klaveriõpilased. Kiilist oli konkursil
osalemas kaks I klassi õpilast –
Grete Allas ja Grete Rohi. Taaskord naasesid mõlemad osalejad võidukalt: Grete Allas saavutas 3. koha ja Grete Rohi diplomi.
Klaveri vanema vanuseastme
õpilased olid võistlustules kümme päeva hiljem Saku Muusikakoolis. Kiilist osales taas 6 õpilast ja jällegi ei jäänud keegi
tühjade kätega. IV klassis saavutas Anette Allas 1. koha ja
Sander-Erik Ilves 2. koha. V
klassis sai Marion Kiil 3. koha ja
Kärt Tepperile kuulus diplom
kogu kava hea esitamise eest.
VII klassis aga pälvisid Madis
Aasalo ja Rasmus Rüütel mõlemad 2. koha.
Kahe klaverikonkursi vahel
toimus Tabasalus vaskpilliõpilastele mõeldud kontsert, kus
osales ka üks Kiili trompetiõpilane Marta Loonurme, kes samuti ei pidanud võistluselt auhinnata tagasi tulema. Tema
saagiks jäi sel korral diplom.
Kiili Kunstide Kooli pärimusmuusikud osalesid 15. aprillil

Türil toimunud festivalil “Regilaul uues kuues” ning toredate
mälestuste kõrval toodi ürituselt kaasa ka kaks tunnustust.
Meie pärimusmuusika ansamblit tunnustati osava ja lavastusliku esituse eest ning individuaalse eripreemia sai MarkErik Tölpt.
Aprill ei olnud ainult muusikakonkursside päralt. Ka kunstiosakonna õpilased osalesid kahel konkursil. Üks konkurssidest
oli Tartu Kunstimuuseumi korraldatud “Tulevikumaastik”. Kiili Kunstide Kooli kunstiõpilastest osalesid Nele Laurima, Fred
Lauring, Karmen Mill, Eliisa
Suurväli, Anna-Lisete Zvirgzdinž, Miia Soosalu, Alice Kahu
ning Mirjam Kuus.
Laekunud umbes 1200 kunstiteose hulgast valiti parimad
näitusele, kuhu jõudis ka meie
kooli õpilase Nele Laurima teos
“Suveöö”.
Teise konkursi korraldajaks
oli Märjamaa muusika- ja kunstikool. Konkurss “Üllatav leid”
toimus juba kaheksandat korda
ja Kiili Kunstide Kooli õpilastest
osalesid seal Miia Eliise Pors,
Karita Jakobson, Berit Raja, Nele Laurima, Alice Kahu, Meribell
Leol, Mirjam Kuus ning Romi
Elisabet Päll. Konkursile laekunud 182 töö hulgast valiti vaid
30 näitusele ning hea meel oli
näha, et valitud tööde hulgas
olid ka Romi Elisabet Pälli ja
Mirjam Kuusi tööd.
Siinkohal sooviks tänada kõiki konkurssidel osalenud õpilasi ja nende õpetajaid tehtud töö
eest, sest suurepäraste tulemuste saavutamiseks tuleb pingutada oluliselt rohkem, kui tavaline töörütm ette näeb.
Aprillikuu on olnud sündmusterohke. Kõigest siinkohal
kirjutama sel korral ei mahu,
aga ülevaate toimunust saab
alati Kiili Kunstide Kooli Facebooki lehelt või kodulehelt, kust
leiab infot ka mai lõpus toimuvate sisseastumiskatsete kohta.
| Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli
direktor

Kiili tervisekooli viimane
loeng toimub 19. mail
Kiili Naisseltsi poolt korraldatud ja KÜSKi poolt rahastatud
Kiili tervisekooli projektiga soovime anda huvilistele võimalust
saada asjakohast ja tõenduspõhist terviseinfot oluliste ja samas igapäevaste terviseprobleemide kohta.
Loengusari koosneb viiest
osast, millest viimasel, 19. mail
toimuval koolitusel räägime elu
päästmisest. Minu enda perearstipraktikas oli juhtum, kus
bensiinijaamas teadvuse kaotanud inimese asjatundlik elustamine ja elushoidmine kiirabi
saabumiseni andsid patsiendile võimaluse peale haiglaravi
naasta igapäevaelu tegevuste
juurde veel mitmeks viljakaks
aastaks. Kui meist igaüks oskab
esmaabivõtteid ning julgeb neid
kasutada, oleme ühiskonnana
tervemad ja tugevamad.
Meie õpetajaks on särav
Kuusalu perearst dr. Ellen Ka-

menik.
Elleni enda suu läbi on: “...
sünd ja surm iga elu lahutamatu osa. Niisama loomulik on ellujäämisinstinkt, mis innustab
meid võitlema pikema, parema
ja tervema elu nimel. Meie elu
ja tervise nimel võitlemise esimesed ja oluliseimad sammud
on tihti meie enda käes. Iga õnnetuse või ägeda haigusseisundi korral käivitub nähtamatu
päästeahel. Esimene samm on
tavaliselt täiesti loomulik ehmatus ja hirm ning olukorra tuvastamine. Järgmise sammuna
juba abi kutsumine ja esmaste
esmaabivõtete kasutamine.
Päästeahela järgnevad lülid on
kiirabi, hiljem haigla- ja järelravi.
Eestis on viimased kolm lüli
arenenud riikidega sarnasel-väga heal tasemel. Nii nagu teisteski riikides on esmaabi nõrgim lüli esmane abi andmine ja

Tordituba, lillede valmistamine
Luige Kandikeskuse laste- ja
noortemajas, Ööbiku 2, Luige alevik
5. mail kell 19.00.
Juhendaja Anneli Kubbi. Valmistame martsipanist ja suhkrumassist
erinevaid lilli. Õpitoa maksumus 13
eurot. Anna oma tulekust kindlasti
teada info@luigekandikeskus.ee.

Kiili õpilasmalev 2016
toimub 27. juunist 8. juulini
Kui oled maleva toimumise ajaks vähemalt 13-aastane Kiili
valla noor, siis on sul võimalus kandideerida õpilasmalevasse. Sooviavalduse saad Kiili valla Noortekeskusest või kirjutades aadressil noortekas@kiilivald.ee. Avaldusi võetakse vastu 9. maini. Põhikooli mittelõpetanud malevlase tööpäeva
pikkus on 4 tundi. Põhikooli lõpetanud vähemalt 15 a. vanuse malevlase tööpäeva pikkus on 6 tundi. Töötasu 2,54 eurot tunnis (bruto). Malevlastele on tagatud toitlustamine lõunapausil. Malevlaste ülesanneteks on erinevad heakorratööd
Kiili vallas.

abi kutsumine. Lüli nõrkuse tingivad enamasti paigalviibivate
inimeste hirm ja teadmatus. Samas äkksurma puhul elustamisvõtete õige kasutamine enne
kiirabi saabumist suurendab
kannatanu ellujäämisvõimalust
kaks kuni kolm korda.
Kaasaegne ja elupäästev esmaabi lihtne ja kergesti teostatav – juba helistamine numbril
112 võib päästa kellegi elu või
tervise.
Esmaabioskuste omandamine ja juba varem omandatud oskuste värskendamine annab
kindlustunde abistajale ning
toob kindlasti kasu abi vajajale.
Kunagi ju ei tea, millises rollis
satume olema.
Kiili tervisekooli lühikursuse
raames käsitleme elupäästvat
esmaabi: tegutsemist teadvusekaotuse, suure verejooksu ja
äkksurma korral. Kombineerime
teooriat ja praktilisi harjutusi,

et õppida uut või värskendada
teadmisi, et otsustaval hetkel
saaksime aidata elu päästa!”
Lektori taust: Ellen Kamenik
on perearst, Eesti Nooremarstide Ühenduse liige, Eesti Perearstide Seltsi liige ning sertifitseeritud esmaabikoolitaja. Lisaks särav õpetaja ja innustaja.
Tervisekooli loengud/mõttevahetused toimuvad kord kuus
Kiili Gümnaasiumi auditooriumis algusega kell 18.00. Elupäästvaid võtteid käsitlev koolitus on sarjas viimane ning toimub19.05.2016.
Tähtis on eelregistreerimine
igaks tervisekooli loenguks meiliaadressil kiilinaisselts@gmail.
com. Omaosalustasu on 3 eurot,
mida saab tasuda kohapeal. Tule kuulama, õppima, mõtteid vahetama.
Koolitust rahastab KÜSK.
Töörühma nimel, | Katrin Martinson

Ravimtaimed kevadises rabas 17. mai kell 19.00
Juhendaja Katrin Mesilane. Koguneme Luige
bussipeatuse juures. Sinna saab ka autod parkida. Lähme naudime kevadist raba ja võimalusel
saab igaüks teede valmistamiseks taimi korjata. Osalustasu 3 eurot. Anna oma tulekust teada: info@luigekandikeskus.ee.

Vahendid
Kiili kultuurisündmuste korraldamiseks
Alates 2016. a kevadest on Kiili valla elanikel, seltsidel ja asutustel võimalus seoses MTÜ Kiili kultuuri ja noorsootöö seltsi projektiga “Kiili kultuurisündmused kuuldavale” rentida subwoofer-kõlareid dB Technologies – Sub15 H (2 tk). Kõlaritepaari rendihinnaks eest on 30 eurot/päev.
Projekti eesmärgiks on suurendada kohalike ürituste arvu ja kvaliteeti,
läbi vajalike vahendite parema kättesaadavuse tagamise.
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Samuti on võimalik rentida 6x12 m peotelki, mis mahutab mugavalt ca
50 pidulist ning on 100% vihmakindel. Telgi rent ööpäevaks maksab 50
eurot. Koos paigalduse ja mahavõtuga 90 eurot.
Lisainfot telgi ja kõlarite kohta küsi urmet.haas@kiilivald.ee.
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Triin ja Päike
Ühel kenal sügispäeval loositi Kiili lasteaias rühmade vahel
välja lasteraamatud, millest õppeaasta lõpuks koguneks igal
rühmal kokku tarkust ja põnevaid ideid täis muinasjutukohver. Sipelgate rühmale naeratas
õnn Eno Raua aegumatu raamatukese “Triin ja Päike” näol. Just
nimelt raamatukese, kuna see
raamat on tõesti õhuke, samas
aga olnud juba emmede-isside
lapseea lemmikraamatuks. Alguses ehmatas meid see, et Sipelgate rühmas on kakskümmend kaks last, aga tegelasi on
raamatus vaid kaks. Kuidas küll
teha näidendit nii, et kõik meie
rühma tublid lapsed saaksid
kaasa lüüa?
Algatuseks läksime lastega
Lastekirjanduse Keskusesse
“muinasjutu tundi”. Seal räägiti meile muinasjuttudest ja lapsed said ennast proovile panna
näidendi tegemisel. Tänu sellele tekkis nüüd lasteaias raamatut lugedes, pilte joonistades ja
voolides palju vahvaid ideid. Palusime appi Joosepi ema, kes
õmbles meile näidendi tarvis
ägedad lastesuurused nukud
Triinu ja Päikese, nii suured, et
mõlema nukuga peab mängima
korraga lausa kolm last! Loomulikult on igas korralikus teatritükis alati oluline osa ka muusikal ning siin tuli meile sobivate palade leidmisel appi Kaareli ema.
Lapsed ise joonistasid ja
meisterdasid kalad ning maasikad ja aitasid rühmast leida
vajaminevaid vahendeid. Siis
oligi aeg hakata näidendit õppima! Nädalase õppimise järel
avanes lastel hea võimalus esineda Lätist Siguldast meie lasteaeda külla tulnud õpetajatele.
Väikesed näitlejad said suure
aplausi ja kiidusõnade osaliseks
ning kommi ja jäätist ka! Sipelgatel on kevadel siblimist palju,
kohe-kohe on tulemas lasteaias
“Raamatu ja Roosi päev”, kuhu
meie rühm “Triinu ja Päikesega” on samuti esinema oodatud
ja kõige tähtsam saab loomulikult olema esinemine emadele
emadepäeva puhul.
Meie näidendi nukud Triin ja
Päike on nii vahvad tegelased,
et neid saab kasutada ka teistes
õppetegevustes. Päike võib tulla appi, kui on vaja selgitada
Päikesesüsteemi toimimise põhimõtet, Triin näitab aga tervisetunnis kehaosi ja tema peale
saab sobitada pilte näiteks toidu teekonnast meie sees või südame ja veresoonte tööst. Nii et
igati mitmekülgsed tegelased!
Loodame, et meie Päike toob
kõigile ilusa sooja kevade ning
võiksime öelda samamoodi nagu Triin ütleb raamatus – “Päike, Sa oled tõesti väga-väga
hea!” | Pille Sarevet, Sipelgate rühma õpetaja
Foto: Pille Sarevet

Sipelgad Triinu ja Päikesega.

Karsummi melu juba
12. korda!
Taas oli 31. märtsi hommikul
tunda lasteaia koridorides ootusärevust. Algamas oli juba 12.
korda Kiili Lasteaia poolt korraldatav Harjumaa lasteaedade
teatripäev, kus esinesid
3–7-aastased lapsed.
Kutsed saadeti kõigile Harjumaa lasteaedadele, seekord registreerus kümme lasteaeda.
Esitatava näidendi pikkuseks oli
ette nähtud 15–20 minutit igale lasteaiale. Alati on kohal Saku “Terake”, Veskitammi ja
Kuusalu “Jussike”, kelle jaoks on
igakevadine Karsumm juba traditsiooniks kujunenud.
Teatripäeva puhul on kõik
tööl olevad Kiili Lasteaia õpetajad kostümeeritud. Siis pole ka
ime, et igal sammul võib koridorides kohata erinevaid tegelasi muinasjuttudest.
Sellel aastal etendasid toredaid vaheklippe ja juhatasid
järgnevaid näidendeid sisse
multifilmitegelased must ja valge koer, kellest polnud loomulikult maha jäänud ka neid alatasa kimbutav vares. Tore on tõdeda, et esitatavad etendused
olid väga mitmekesised ning
palju inspiratsiooni pakkuvad.
Sellisest heast võimalusest on
omakorda kinni haaranud ka
kõrvalmaakondade muusikaõpetajad, et koguda vahvaid
mõtteid ja ideid oma lasteaedade esituste tarbeks. Klassikaliste sõnaliste etteastete kõrval
olid esindatud meeleolukad tsirkuseelementide ja tantsuliste
vahepaladega numbrid. Tradit-

Foto: Kiili Lasteaed

Sajajalgsete rühm ja “Tuhkatriinu”.

siooniliselt köidetakse igal aastal esitatud näidenditest koos
tekstide ja nootidega kogumik,
mida on hiljem lasteaedades
näidendite dramatiseerimisel
võimalik edukalt kasutada.
Väga südantsoojendava etteaste tegi sellel aastal Paldiski
venekeelne lasteaed, kes keele
omandamise eesmärgil oli õppinud selgeks eestikeelse näidendi “Uut moodi Punamütsike”, mis publiku väga sooja vastuvõtu leidis. Kiili lasteaia poolt
etendas Mesimummide rühm
tantsulise lavastuse “Jussikese
seitse sõpra” (juhendajaks Triin
Jaago, Gita Kahu ja Sirle Maripuu). Etendus oli põimitud mitmekesiste tantsuliste numbritega, mida täiendasid vahetekstid.

Teise kodulasteaia rühmana
tegi etteaste Sajajalgsete rühm,
etendusega “Tuhkatriinu” (juhendasid Triin Jaago, Ester Gorniseff ja Sigrid Nigul). Seda
etendust võib esile tuua väljendusrikaste dekoratsioonide ja ilmekate näitlejakarakterite poolest.
Karsummi tihe päev algas
hommikul 9.30 ja lõppes 14.00.
See oli suurepärane aeg, kus
lapsed tundsid draamategevustest suurt rahuldust ja rõõmu,
mis pani särama nii väikeste
näitlejate kui ka vaatajate silmad.
Suur tänu: kommivabrik Kalev, Kairi Allikas ja Kiili vallavalitsus. Kohtumiseni järgmisel
Karsummil! | Liina Lauri, Tirtsude rühma õpetaja

Juunis toimub taas folgipidu
Juba viiendat korda heisatakse
juunikuus meie lasteaias folgilipp. Võib julgelt öelda, et üritus
on kujunenud traditsiooniks.
Mõte sellist üritust korraldada tuli 2007 suvel, kui kohtusime muusikaõpetaja Triinuga
esimest korda alles ehitusjärgus
oleva uue maja väravas. Vahepeal oli muusikaõpetaja väikese tütrekesega kodus ja nii see
idee jäi pähe idanema, kuni
2011 kevadel toimus esimene
folk. Oma head ideed lisas meie
teine folgifännist muusikaõpetaja Tiina.
Folgi korraldamise mõte oli
tol korral ka see, et oleks kevadel üks suur ülelasteaialine üri-

tus, kus saaksid osaleda kõik
lapsed koos peredega ja eakohast tegevust oleks kõigile.
Kontsertosas on esinenud nii
lasteaia kui ka muusikakooli
lapsed, lasteaia töötajad on esitanud näidendeid. Külalistena
on esinenud erinevad rahvamuusikud. Sel aastal on lubanud

tulla Margus Põldsepp ja Lõõtsavägilased.
Eriti põnevad tegemised toimuvad töötubades, kus lapsed
saavad koos vanematega meisterdada. Kui esinejad ja töötubade teemad on muutunud, siis
üks asi on alati kindel: igaüks
saab omale punuda värvilise folgipaela, mida saab suve otsa
kanda vööl, peas või koti küljes.
Sel aastal on üleval ka kangasteljed ja kõik soovijad saavad
proovida vaibakudumist. Kerget
kehakinnitust pakub folgikohvik.
Rõõmsa kohtumiseni Kiili
Lasteaia Folgil 8. juunil kell
17.00. | Maibi Rikker, direktor

Liblikad raamatukogus
Kiili Lasteaias on traditsiooniks saanud koostöös raamatukoguga kutsuda rahvusvahelisel lasteraamatupäeval lastega
kohtuma lastekirjanik. Sel aastal lastekirjanikku leida ei õnnestunud ja Liblika rühma lapsed otsustasid seda päeva tähistada raamatukoguga tutvumiseks.
Lapsi võttis vastu raamatukogu juhataja Taie Saar. Lapsed
said teada, et rahvusvahelist
lasteraamatupäeva tähistatakse 2. aprillil muinasjutuvestja H.
C. Anderseni sünniaastapäeval

ja seda juba alates 1967. aastast.
Igal aastal valib Rahvusvaheline Noorsookirjanduse Nõukogu
(IBBY) maa, kes saadab lastele
selleks päevaks läkituse. Sellel
aastal saatis lastele sõnumi
pealkirjaga “Elas kord...” Brasiilia lastekirjanik Luciana Sandori.
Lapsed said kuulata lugu,
mille peategelaseks oli tüdruk
Luisa, kes läks esimest korda
raamatukokku ja tahtis laenutada raamatut. Raamatute tegelased elustusid ja ajasid tüdruku segadusse, millist raamatut

valida. Lõpuks otsustas Luisa
laenutada muinasjuturaamatu
“Lumivalgeke”, ülejäänud muinasjututegelased võttis tüdruk
endaga kaasa. Meie laenutasime H. C. Anderseni muinasjuttude kogumiku. Mitmed lood
sellest raamatust on tuttavad,
aga mõni päris uus.
IBBY sektsioon on saatnud
kutse lugu “Elas kord...” illustreerima ja plakatit joonistama.
Liblikate rühma sõnum on plakatil, mille autoriks Rika Rannik. | Monica Allikas, Liblikate rühma õpetaja

Lapse kõnelised oskused,
vajadused ja võimalused
Lapse arengu üldiseks näitajaks spetsialistide sõnul on tema kõnearengu tase, mis ennustab lapse edaspidist arengut.
Kõnel on tähtis osa, see toetab
lapse taju, mälu ja mõtlemise
arengut. Kõne areneb aga igal
lapsel erinevalt. Enamik lapsi
õpib rääkima justkui märkamatult. Mõni laps õpib rääkima kiiremini, mõni aeglasemalt, kuid
eelkõige on tarvis lapsega suhelda ja parim selleks on koos
temaga mängida, sest lapse keeleline areng on seotud tema
mõtlemise arenguga ja seda tuleb arengupsühholoogiliselt arvestada. Rääkimisele eelnev periood on kõne arengule määrava tähtsusega, kuna sel ajavahemikul kujuneb välja alus lapse tulevaseks arenguks.
Kõne arengu oluliseks eelduseks on nägemise, kuulmise ja
kompimise kooskõlastatud
areng. Kui lapsega palju tegelda, laiendada ta silmaringi, kasutada rikkalikku sõnavara, on
ka lapse kõne tunduvalt parem
ja täiuslikum kui lastel, kellega
suheldakse vähe. Eelkooliea lõpuks laps kasutab kõnet ja hakkab teadvustama kõne struktuuri, mis on kirjaoskuse omandamise aluseks.
Hulgaliselt on ka neid lapsi,
kelle kõne areng ei kulge tavapäraselt, kes ilma spetsialisti
abita kõnelisi oskusi ei omanda.
Appi peab tulema logopeed. Vajadus logopeedide järele on üha
suurenenud. Lapse kõne arengus on oluline osa loomulikult
ka lasteaial. Oluline on see, kui
palju on lapsel võimalik täiskasvanuga suhelda. Lasteaed üksi
ei suuda tagada kõne omandamiseks vajalikku suhtlemist. Ka
lapsevanem peab kodus leidma
aega lapsega tegelemiseks, sest
vähene suhtlemine võib lapse
kõne arengule negatiivselt mõjuda. Kõne omandamiseks peab
laps võimalikult palju suhtlema
inimestega, kes valdavad keelt
lapsest tunduvalt paremini ning
kes kasutavad lapsega kõneledes lapsele kohandatud kõnet.
Ainult teiste kõnet kõrvalt jälgides laps rääkima ei õpi.
Kõne arengut soodustavad
tegurid:
• lapsele raamatute ettelugemine, loetu oma sõnadega ümberjutustamine;
• laula koos lapsega, loe rütmisalme, luuletusi;
• vasta alati lapse küsimusele;
• anna lapsele aega enda väljendamiseks;
• kommenteeri pidevalt
sündmusi;
• paranda lapse valesti öeldud lauset oma kõnes, korrates
seda õigesti öeldud lauset mitu;
• vestle lapsega toimunud ja
eelseisvatest sündmustest. Kasuta uusi sõnu;
• räägi lapsega nagu täiskasvanuga. Aita tal mõista sõnade
tähendust;
• kasuta rääkides erinevaid
ajavorme;
• mängige näpumänge ja
saatke seda kõnega (sõrmedel
nimed);

• vali lapsele üldarendavaid
mänguasju, et tegevust oleks nii
lapse peal, kehal kui kõigil tajuliikidel. Kasutage puslemänge.
Esimesed pusled olgu puunuppudega, kus pusletükke sobitatakse õigetesse aukudesse. See
arendab ka mõtlemist ja silma-käe koostööd;
• kuulake erinevaid helisid ja
tekitage neid ka ise. Abiks pillid;
• mängige sobitusmänge (õige suuruse, kuju leidmine, auku
sobitamine), siis muutuvad käed
osavamaks, areneb silma ja käe
koostöö, arusaam ruumi ja suuruse suhetest.
Ohumärgid, mil võib arvata,
et lapsel on probleeme kõnega:
• kaheaastane laps ei räägi;
• lapse kõne on pärast kolme
aastat veel suuresti arusaamatu;
• kolmeaastane laps jätab ütlemata sõna algused või kasutab veel kahe- ja kolmesõnalisi
lauseid;
• häälikud on kõnes üle aasta hiljaks jäänud, võrreldes nende tavapärase arenguga;
• laps kasutab oma kõnes põhiliselt täishäälikuid;
• viieaastaselt on sõnades pidevalt puudu sõnalõpud või on
lause struktuur silmapaistvalt
vale;
• laps häbeneb ja on häiritud
oma kõnest;
• kuueaastaselt puudub kõnes soravus;
• laps teeb kõnes silmapaistvalt raskeid vigu seitsmeaastaselt;
• lapse hääl on monotoonne,
liiga vali, liiga pehme või tuntavalt halb;
• hääle omadused on liiga
kõrged või madalad, arvestades
sugu ja vanust;
• laps räägib läbi nina;
• pärast viiendat eluaastat on
kõnel ebanormaalne rütm, kiirus, grammatika kasutus on vale.
Mida arvestada ja soovitada:
• kasuta lihtsat ja korrektset
kõnet ning paranda lapse keele
vigu suhtlemise ajal;
• anna lapsele üks korraldus
ja tegevus korraga;
• motiveeri igapäevaste tegevuste kaudu last suhtlema oma
eakaaslasega;
• õpeta lapsele emotsioone
väljendavaid sõnu ning nende
kasutamist;
• suuna lapsi mängima rohkem loov- ja rollimänge;
• kasuta päevakava lastele
päeva tegevustest terviklikuma
ja selge pildi andmiseks;
• arenda peenmotoorikat,
mis arendab omakorda püsivust,
käelisi oskusi ja igapäevaoskusi;
• lausete moodustamisel ja
laiendamisel toetu abistavale
pildimaterjalile;
• kõneliste erivajadustega
lapsi tuleb harjutada vaatlema,
analüüsima, võrdlema tegelikkust kujutisega.
Artikkel täismahus saadaval
Kiili Lasteaia kodulehel www.
kiililasteaed.ee. | Ingrid Veskiväli, logopeed-eripedagoog
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Kiili vallarahva IX
sportmängud
Kiili vallarahva IX sportmängudel toimusid Kiili Gümnaasiumi spordihallis ja koridorides
10. aprillil järjekordsed alad. 5.
alal – laste kombineeritud teatevõistlusel – osales 9 võistkonda. Võistkonnas 3 poissi ja 3
tüdrukut, vanuses I-III klass.
Kõige kiiremat aega näitas Kiili
I võistkond, koosseisus Brita
Männilaan, Mattias Laurits,
Renno Keelmann, Nora Männilaan, Marten Linnamägi, ajaga
3.48,6. Tubli teine koht ajaga
3.50,1, Kiili 2 võistkond, koosseisus Trinity Oja, Romet Ridalaan, Karoliina Laurits,
Kris-Teven Laev, Maria Jürisoo,
Rassel Rohtla ning tubli kolmanda koha saavutas ajaga
3.50,4 Maksimaa võistkond,
koosseisus Elise Almazov, Artur
Sitsi, Hanna Kose, Romet Kriks,
Anete Almazov, Jan-Erik Reital.
Järgnesid: 4. koht Luige-Sausti,
5. koht Kangru, 6. koht Lähtse,
7. koht Metsanurga, 8. koht Sõmerlased, 9. koht Nabala-Paekna.
6. alal – koroona – osales 10
võistkonda. Võistkonnas 2
meest ja 1 naine. Eelmise aasta
esikohta kaitses Luige-Sausti
võistkond, koosseisus Indrek
Oopkaup, Ants Oopkaup,
Marcella Tammes, kogudes 36
p. Teise koha saavutas Kiili I
võistkond, koosseisus Aleksander Zitkov, Vello Madissoon, Aino Kruusma, kogudes samuti 36
p, kuid omavahelise mängu võitis 4:2 Luige-Sausti. Tubli 3. koha saavutas Lähtse võistkond,
koosseisus Raul Rajasalu, Rain
Pusa, Heli Pusa, kogudes 34 p
ehk kaotus võitjatele kõigest 2
punkti. Järgnesid: 4.-5. koht Sõmerlased ja Kiili 2, 6. koht Metsanurga, 7. koht Maksimaa, 8.
koht Nabala-Paekna, 9. koht
Kangru, 10. koht Vaela-Mõisaküla.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 6. ala :
1. Kiili I 62 p, 2. Kangru 58 p,
3. Kiili 2 53,5 p, 4. Luige-Sausti
48 p, 5. Lähtse 46 p, 6. Maksimaa
43 p, 7. Vaela-Mõisaküla 37 p, 8.
Metsanurga 28 p, 9. Kiili Keerulised 24 p, 10. Sõmerlased 19,5
p, 11. Nabala-Paekna 18 p, 12.
Kiili Gümnaasium 15 p.
Järgmised alad 15. mail, mil
toimuvad ujumine (võistkonnas
3 meest ja 1 naine) ja laskmine
(võistkonnas 3 meest ja 2 naist).

Sulgpall
2. aprillil toimusid Eesti seenioride meistrivõistlused, kus
esinesid tublilt ka Kiili Sulgpalliklubi liikmed. Meeste üksikmängu 45+ vanuseklassis saavutas 2. koha Aare Luigas. Luigas ja Igor Sharabanov saavutasid meespaarismängus vanuseklassis 45+ 2. koha. 3. kohale tulid Anti Sepp ja Meelis Tammik.
9. aprillil toimus Li-Ning Super Seeria 5. ja ühtlasi viimane
etapp. Kadi Kaljurand koos Tanel Meriganiga saavutasid 2. liigas 1. koha. Kadi Kaljurand koos
Eeva Gustafssoniga Soomest
saavutasid 3. liigas naispaarismängus 1. koha. Aare Luigas ja

Fotod: erakogu

Vallarahva sportmängude 5. ala – laste kombineeritud teatevõistluse –
võitja Kiili I võistkond.

Kiili vallarahva IX sportmängude 6. ala – koroona – võitja Luige-Sausti
võistkond.

mängus kaotati kahjuks vanale
sõbrale Rae Koss/Hansaviimistlus meeskonnale 22:33, kuid teises mängus võideti kindlalt kohalikku BCK meeskonda 48:33.
Koos võiduga saavutati pääs
poolfinaali, kus saadi aga kindel
29:45 kaotus Kose valla meeskonnalt. Mängus kolmandale
kohale mindi kokku jällegi Rae
Koss/Hansaviimistlus meeskonnaga ja siin enam nalja ei tehtud, kindel võit numbritega
35:25 ja tasuks pronksmedalid!
Palju õnne! Võitis Kose vald, teine oli Saku vald. Kiili SK meeskonnas mängisid Kaarel Loo,
Siim Palu, Mikk Rannik, Milvert
Vaaks, Indrek Kaarlep, Karmo
Kõivutalu, Karmo Allikas, Alari
Kasemaa.
Eesti-Läti naiste Ühisliigas
saavutas 1182 Tallinn 4. koha.
Poolfinaalis kaotati hilisemale
võitjale Riia TTT naiskonnale
66:87 (Janett Perv 8 p ja Birgit
Piibur 2 p) ning mängus kolmandale kohale kaotati 71:78
Vega1/Liepaja naiskonnale (Birgit 4 p ja Janett 2 p).

Võrkpall

Harjumaa 2016 a. meistrivõistluste pronksmedal korvpallis – Kiili
SK meeskond.

Harjumaa 2016. a meister jalgpallis – Kiili JK meeskond.

Piia Võrk saavutasid 2. liigas segapaarismängus 2. koha.
Samal etapil kuulutati välja
ka Li-Ning Super Seeria parimad
mees- ja naissulgpallurid. LiNing Super Seeria võistlussarjast võtsid läbi hooaja osa üle
400 sulgpalluri erinevatelt maadelt, sealhulgas Lätist, Leedust,
Hiinast, Soomest, Pakistanist,
Venemaalt, Rootsist, Prantsusmaalt. 5. etapi kokkuvõttes parimaks meessulgpalluriks tuli
Kiili Sulgpalliklubi treener Rainer Terras. 2. koha saavutas Aare Luigas.
Parimaks naissulgpalluriks
sai teist hooaega järjest Heldi
Eimann ja teise koha saavutas
Kadi Kaljurand.

Jalgpall
Harjumaa 2016. a meistrivõistlustel jalgpallis, mis peeti
16. aprillil esmakordselt Raasiku
kunstmuruväljakul, osales 4
meeskonda, nende seas ka Kiili
JK. Mängiti 2x15 minutit. Esimeses mängus võitis Kiili JK 3:1
kohalikku Raasiku FC Jokker
meeskonda (väravad Rainer 2,
Jaan), teises mängus võideti en-

dalegi ootamatult 4:2 Saue Jalgpalliklubi meeskonda (väravad
Ott, Kevin, Sven, Konstantin),
ning kuigi kolmandas mängus
kaotati 0:1 Anija United meeskonnale, kogusid 3 meeskonda
võrdselt 6 punkti, kuid tänu paremale väravate vahele tuli Kiili JK esmakordselt Harjumaa
meistriks! Super! Hommikul
välja sõites mõeldi kergelt 3. koha peale, aga tuli hoopis kuldmedal. Uskumatu! Kuigi Eesti
saalijalgpalli meistrivõistlustel
kukkus Kiili JK esiliigast välja ja
hakati rääkima, et Kiili jalgpall
on surnud, võib nüüd öelda küll,
et Kiili jalgpall elab, vähemalt
hingab veel! Kiili JK meeskonnas mängisid Rainer Põld, Vello Lutter, Ott Salmar, Jaan Uudelt, Rainis Saar, Aivo Kuusmaa,
Kevin Kiil, Sven Haas, Riivo Rohi, Konstantin Kotvinenko.
Treener Rainis Saar.

Korvpall
Harjumaa 2016. a meistrivõistlused peeti 2. aprillil Kuusalu spordihoones. Osales 6
meeskonda. Kiili SK meeskond
mängis B-alagrupis. Esimeses

Eesti meistrivõistlustel võrkpallis meeste 1. liigas kohtus
TTÜ/Kiili meeskond poolfinaalis Audentese SG/Noortekoondisega. Esimeses mängus Audentese Spordikeskuses võideti
kindlalt 3:1 ning kodusaalis samuti kindlalt, aga napilt 3:2 ja
mängudega 2:0 tagati pääse finaali, kus vastaseks mõnevõrra
üllatuslikult Tallinna Ülikool/
VK Rakvere meeskond, kes poolfinaalis võitis põhiturniiri võitjat Liider/Rae vald meeskonda.
Finaalis aga mänguks ei läinudki, TTÜ/Kiili ülekaal oli mõlemas mängus mäekõrgune. Esimeses mängus võideti kodus 3:0
ja teises mängus Tallinna Ülikooli võimlas samuti 3:0 ja tasuks esiliiga võit ja kuldmedalid! Palju õnne, mehed!
Tallinna meistrivõistlustel
võitis TTÜ/Kiili meeskond 1/16
finaalis 3:0 Türisalu SK meeskonda ja Tallinna Lennujaama
SK meeskonda, aga kaotas 0:3
Valts/E-Service meeskonnale.
Veerandfinaalis võitis TTÜ/Kiili meeskond 3:0 FK Keskus
meeskonda ja kohtub poolfinaalis kahel korral City Volle meeskonnaga. Edu!
NB! Väike parandus: kui eelmises lehes sai öeldud, et Kiili
SK naiskond ei pääsenud Tallinna meistrivõistlustel veerandfinaali, siis nüüd saame öelda, et
pääses küll, aga seal kaotati 0:3
Peetri VK naiskonnale. Viga tekkis Eesti Võrkpalliliidu kodulehel oleva vale infoga. Vabandame!

Kabe
22. rahvusvahelise kabeturniiri “Nõmme kevad” võitis 12 p
esikoha meie mees Urmo Ilves.
10. koha saavutas Imre Anton.
Harjumaa 2016. a meistrivõistlustel vene kabes Muraste
koolis võitis naiste arvestuses
hõbemedali Eliisabet Amor. Palju õnne! Violetta Vello võitis
tubli 4. koha. Meeste arvestuses
saavutas Raul Vello tubli 13. koha. | Kaupo Kütt

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
APRILL 2016
Kiili Vallavolikogu määrus nr 15 Kiili Vallavolikogu 17.06.2010 määruse nr 12 “Kiili valla heakorra eeskiri” muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 9 Ehitise peremehetuks tunnistamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 10 Volituste andmine maatoimingute sooritamiseks seoses kergliiklustee rajamisega.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 11 Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
22. MÄRTS 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 109 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks Rätsepa
tee 19, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 110 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Purje tn 16, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 111 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Uus-Kaskemäe, Piissoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 112 Ehitusloa väljastamine ehitise(üksikelamu) püstitamiseks Kivi tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 113 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nööbi tee 10, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 114 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Metsa tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 115 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nööbi tee 8, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 116 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 36, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 118 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Salu, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 117 Kiili Vallavalitsuse 10.04.2007 korralduse nr 183 “Ehitusloa väljastamine”, Kiili Vallavalitsuse 21.04.2009
korralduse nr 126 “Ehitusloa väljastamine” kehtetuks tunnistamine ja
Kiili Vallavalitsuse 05.10.2010 korralduse nr 405 “Ehitusloa väljastamine olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue üksikelamu püstitamiseks Luige alevik Tasuja tn 6” muutmine
29. MÄRTS 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Ehitusloa väljastamine ehitise(puurkaev) rajamiseks Viktoria, Sõmeru küla.
5. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 135 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Miianoora, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 136 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Keldrimäe, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 137 Projekteerimistingimuste määramine
riigitee 11157 Sausti-Kiili km 4,13-5,1 külgneva kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 138 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Reinu tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 139 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kaugemäe, Metsanurga küla.
12. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 148 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Kõivu tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 149 Kasutusloa väljastamine ehitisele (büroohoone) Nabala tee 2a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 151 Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn
15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikustamise korraldamine.
19. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Ees-Saarte, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 160 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks Meremehe tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 161 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kase, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 162 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Ristiku tn 4, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 163 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tasuja tn 6, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 164 Uue-Matsi ja Kiivi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine Kiivi katastriüksusel (katastritunnus 30401:001:085)
Vallavalitsuse korraldus nr 165 Kannikese 3 kinnistu detailplaneeringu, Kangro I, Kangro IA, Kangro IB, Kangro II, Kangro IIA, Kangro III,
Kangro IV, Kangro V, Kangro VIIA detailplaneeringu, Kiili kalmistu
(jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneeringu ja Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
22. MÄRTS 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 119 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, VR Vedu OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 120 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Uusvaaksi ja Ojakalda kinnistute detailplanee-
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29. MÄRTS 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 125 Sinihaldja katastriüksuse sihtotstarbe
määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 126 Vallavara võõrandamine, Lehise tn 8a ja
Lehise tn 8b.
Vallavalitsuse korraldus nr 127 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine, Koka 41.
Vallavalitsuse korraldus nr 128 Hajaasustuse veeprogrammi projekti
lõpparuande heakskiitmine, Kraaviperve tee 3, Lähtse küla.
5. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 142 Kinnistu ostueesõigusest loobumine,
Ugala.
Vallavalitsuse korraldus nr 143 Sisu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 144 Nurga katastriüksuse lähiaadressi
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 145 Kiili Vallavalitsuse 09.02.2016 korralduse nr 54 “Uus-Vaska ja Väike-Vaska katastriüksuse jagamine” muutmine.
12. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 152 Pääsukese tee 10 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 153 Pääsukese tee 12 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 154 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, MTÜ Keskkonnateenused.
Vallavalitsuse korraldus nr 155 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, TLKV OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 156 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine.
19. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 166 Kivimöldre katastriüksuse lähiaadressi
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 167 Kreegi tn 7 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 168 Kirsi tn 8 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 169 Katastriüksuse jagamine, Pihlaka.
Vallavalitsuse korraldus nr 170 Katastriüksuse jagamine, Farmi.
Vallavalitsuse korraldus nr 171 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Miianoora, Mõisaküla.
SOTSIAALKÜSIMUSED
29. MÄRTS 2016
Vallavalitsuse määrus nr 3 Kiili valla eelarvest makstavate toetuste
suuruste kinnitamine
Vallavalitsuse korraldus nr 129 Hindamiskomisjoni moodustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 130 Koduteenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 131 Tugiisikuteenusega seotud dokumentide
vormide kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 132 Hoolekandeteenuse taotluste vormide
kinnitamine.
5. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 146 Sotsiaaltoetuse taotluse vormi kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 147 Hoolduse seadmisega seotud dokumentide vormide kinnitamine.
Vallavalitsuse määrus nr 3 Hooldajatoetuse määra kehtestamine.
12. APRILL 2016
Vallavalitsuse määrus nr 4 Sotsiaalteenuste hinnad, teenuse eest võetava tasu suurus ja tingimused.
MUUD KÜSIMUSED
12. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 158 Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks.
19. APRILL 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 173 Riikliku järelevalve teostaja määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 174 Volituste andmine Kiili Varahalduse
Sihtasutusele projekti “Kangru aleviku lasteaia ehitus” elluviimiseks.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE
TEADE
Kiili Vallvalitsuse 22.03.2016. aasta korraldusega nr 120 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Uusvaaksi ja Ojakalda
kinnistute detailplaneering” otsustati mitte algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist (KSH) Kiili vallas Lähtse külas Uusvaaksi ja Ojakalda kinnistute detailplaneeringule. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Lähtse külas Uusvaaksi (katastritunnus
30401:003:0423) ja Ojakalda (katastritunnus 30401:003:0424, uus katastritunnus 30401:001:2409) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine
kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. KSH hindamist ei algatata järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni suurenemist. Keskkonnatingimustega arvestamine (sh kalda ehituskeeluvööndi muutmine või muutmata jätmine) on eeldatavalt
võimalik planeeringumenetluse käigus;

2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest
ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline
kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus
nähakse ette võimalike negatiivsete mõjude ilmnemisel nende vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt
planeeringualaga;
3. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
4. detailplaneeringuga kavandatav ja õigusaktidega kooskõlas olev tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega
loodusvarade taastumisvõime ületamist;
5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000
võrgustiku alasid ega teisi looduskaitse all olevaid objekte ega alasid,
mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
6. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara;
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud
jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku
tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse
ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni
võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas
koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
9. planeeritaval alal asuvta katastriüksuste maakasutuse (sihtotstarbe)
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste
projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Kiili Vallavalitsuse
22.01.2008 korraldusega nr 17 “Uusvaaksi ja Ojakalda kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine”. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev), detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee
2a Kiili alev, Harjumaa). Detailplaneeringu koostaja on Guru Projekt
OÜ (aadress: Kaarli pst 9-2,Tallinn 0119, tel 644 4413, e-post: indrek@
mk konsult.ee ).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel (kolmapäeval kell 14.00–18.00,
neljapäeval kell 9.00–12.00) Kiili vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee
2a, tel 679 0260, keskkonnanõunik Siiri Treimann).

KIILI VALLAVALITSUSE 19.04.2016 KORRALDUSEGA NR 164 LÕPETATI UUE-MATSI JA KIIVI KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMINE KIIVI KATASTRIÜKSUSEL (KATASTRITUNNUS
30401:001:0858)
Kiili Vallavalitsuse 08.06.2004 korraldusega nr 345 “Kiivi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimisõiguse andmine” algatati Kiivi kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli Kiili vallas Kiili alevis Kiivi katastriüksuse (katastritunnus
30401:001:0858) maa sihtotstarbe muutmine ja heakorrastatud elamumala kujundamine.
Kiili Vallavalitsuse 22.06.2010 korraldusega nr 217 “Uue-Matsi ja Kiivi
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise korraldamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” võeti
vastu Uue-Matsi ja Kiivi kinnistu detailplaneering. Selleks ajaks oli
08.06.2004 korraldusega nr 345 algatatud Kiivi kinnistu detailplaneeringu ala laiendatud ning planeerigualasse oli kaasatud ka Uue-Matsi
katastriüksus (uue koha-aadressiga Sausti tee 4 ja katastritunnusega
30401:001:0058).
Tänaseks päevaks ei ole planeeringust huvitatud isikud detailplaneeringu menetlusega edasi läinud ning 11.04.2016 esitas detailplaneeringust huvitatud isik Kiili Vallavalitusele taotluse nr 8-1/790-6 detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks Kiivi katastriüksusel (katastritunnus 30401:001:0858).

LUIGE ALEVIKUS TAMME TN 9, TAMME TN 15, TAMME TN 17, TAMME
TÄNAV T1 DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIK VÄLJAPANEK 09.–22.05.2016, KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A
Kiili Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 151 võeti vastu Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1 detailplaneering.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,73 ha. Ehitisregistri andmetel paikneb Tamme tn 15 katastriüksusel 1 rajatis – pumbamaja (ehitisregistri koodiga 116034786, ehitisealuse pinnaga 20 m2) ja Tamme tn
17 katastriüksusel 2 rajatist – Luige piirkonna veevarustus (ehitisregistri koodiga 220620256) ja Luige piirkonna reoveekanalisatsioon (ehitisregistri koodiga 220620275) ning 2 hoonet – abihoone (ehitisregistri koodiga 120649015, ehitisealuse pinnaga 126 m2) ja üksikelamu (ehitisregistri koodiga 120573639, ehitisealuse pinnaga 254 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus
30402:001:0004) ja Tamme tn 15 (katastritunnus 30402:001:0051) katastriüksuste kruntideks jagamine ning Tamme tn 17 (katastritunnus
30402:001:0050) ja Tamme tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101)
katastriüksuste piiride muutmine. Detailplaneeringuga seatakse Tamme tn 9 ja Tamme tn 15 kruntidele ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks.
Tamme tn 17 katastriüksusele ehitusõigust juurde ei kavandata. Lisaks
lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala
tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 09.–22.05.2016.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: http://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/631.

KIILI VALLAVALITSUSE 19.04.2016 KORRALDUSEGA NR 165 LÕPETATI KIILI KALMISTU (JÄTKUVALT REFORMIMATA RIIGIMAA) DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE.
Kiili Vallavalitsuse 04.09.2007 korraldusega nr 522 “Kiili kalmistu (jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneeringu koostamise algatamine” algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Kiili kalmistu (jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneering, mille eesmärgiks oli Mõisakülas (endiste kinnistute Aadu 5 ja Tõnise 3 osal) kalmistu ja rekreatsiooniala
moodustamine ja tingimuste seadmine. Tänaseks on osutunud mittevajalikuks Kiili kalmistu (jätkuvalt reformimata riigimaa) detailplaneeringu koostamine ja Kiili vald loobub planeeringu menetlemisest.

KIILI VALLAVALITSUSE 19.04.2016 KORRALDUSEGA NR 165 LÕPETATI KÕSSINIIDU KINNISTU JA JÄTKUVALT RIIGI OMANDIS OLEVA MAA
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE.
Kiili Vallavalitsuse 09.10.2012 korraldusega nr 387 “Lähtse külas Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu
koostamise algatamine” algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Kõssiniidu
kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering, mille
eesmärgiks oli Lähtse külas Kõssiniidu kinnistust ja jätkuvalt riigi
omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamine. Tänaseks on osutunud mittevajalikuks Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu koostamine ja Kiili vald loobub planeeringu menetlemisest.

KIILI VALLAVALITSUSE 19.04.2016 KORRALDUSEGA NR 165 LÕPETATI KANGRO I, KANGRO IA, KANGRO IB, KANGRO II, KANGRO IIA,
KANGRO III, KANGRO IV, KANGRO V, KANGRO VIIA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE.
Kiili Vallavalitsuse 23.03.2004 korraldusega nr 167 “Detailplaneeringu
algatamine” algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Kangro I, Kangro IA,
Kangro IB, Kangro II, Kangro IIA, Kangro III, Kangro IV, Kangro V,
Kangro VIIA detailplaneering, mille eesmärgiks oli tänavate maa-alade
määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määrmine ning servituutide vajaduse määramine. Tänaseks on osutunud mittevajalikuks
Kangro I, Kangro IA, Kangro IB, Kangro II, Kangro IIA, Kangro III,
Kangro IV, Kangro V, Kangro VIIA detailplaneeringu koostamine ja Kiili
vald loobub planeeringu menetlemisest.

KIILI VALLAVALITSUSE 19.04.2016 KORRALDUSEGA NR 165 LÕPETATI KANNIKESE 3 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE.
Kiili Vallavalitsuse 10.12.2002 korraldusega nr 531 “Kannikese 3 kinnistu
detailplaneeringu algatamine” algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Kannikese 3 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli maa sihtotstarbe
muutmine, kruntideks jaotamine ja heakorrastatud elamuala kujundamine. Tänaseks on osutunud mittevajalikuks Kannikese 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja Kiili vald loobub planeeringu menetlemisest.

21.04.2016 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR 11 LUIGE ALEVIKUS METSA KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritava maa-ala suurus on 5,19 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Luige alevikus Metsa maaüksuse (katastritunnus 30401:001:2236)
jagamine kokku 32 kuni 34 krundiks – 19-21 elamumaa krundiks, 1 ühiskondlike ehitiste maa krundiks, 2 üldkasutatava maa krundiks, 1 ärimaa
krundiks ning 9 transpordimaa krundiks. Kokku on planeeringualale
ette nähtud 89 korterit. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa, ärimaa ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega
kruntidele ehitusõigused järgmiselt:
1.1 Ühele elamumaa krundile ühe kuni 2-korruselise maapealse ja 1
maa-aluse korrusega üksikelamu ja ühe kuni 1-korruselise maapealse
ja 1 maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks;
1.2 neljale elamumaa krundile ühe kuni 2-korruselise maapealse ja 1
maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe kuni kuni 1-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks või kahele
elamumaa krundile ühe kuni 2-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega kaksikelamu ja ühe kuni kuni 1-korruselise maapealse ja 1
maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks;
1.3 neljateiskümnele elamumaa krundile ühe kuni 2-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu püstitamiseks;
1.4 kahele elamumaa krundile ühe kuni 3-korruselise maapealse ja 1
maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe kuni kuni 1-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks;
1.5 ühele ühiskondlike ehitiste maa krundile ühe kuni 2-korruselise
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ühiskondliku hoone ja ühe kuni
kuni 1-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks;
1.6 ühele ärimaa krundile ühe kuni 2-korruselise maapealse ja 1
maa-aluse korrusega ärihoone ja ühe kuni kuni 1-korruselise maapealse ja 1 maa-aluse korrusega abihoone püstitamiseks.
Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Kiili valla üldplaneeringut
korterelamumaa kruntide koormusindeksite osas ning tiheasustusalal
soovitusliku üksikelamu krundi suuruse osas ja üksikelamu krundile
planeeritud maksimaalse ehitisealuse pinna osas.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt rakenduses EVALD aadressil: http://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/384.
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OÜ RIAB Transport otsib
oma meeskonda autojuhti
8x4 Renault kallurile.
Asukoht Laagri, Harjumaa.
Vajalik: C-kategooria juhiload, kutsetunnistus ja digimeeriku kaart.
Kontakt: 5344 8851
sten@riabtransport.ee

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

Transpordivõimalus
Täpsemalt
telefonil 5648 3838
ja kodulehel
www.mell.ee

Kopp-laaduri
teenus

Kaevetööd, vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
drenaažikraavid,
vundamendiaukude
kaeve, mullatööd jne.
Info: 5645 4137
Kivisalu OÜ

Tel 504 5215, info@est-land.ee

Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155

puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi
valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 522 0023, Mikk

Müüa liiva, killustikku, mulda, freesasfalti,
kruusa, kohaleveoga. Tel 507 9362

Firma ostab hea hinnaga kasvavat ja
virnastatud võsa. Tel 5837 3695

Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t –
220 €, mulda, killustikku, liiva. Tel
5697 1079

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust nii koduaedades kui ka suurematel
aladel. Eelistatud vallad: Saku, Saue, Kiili,
Kohila. Helista ja küsi lisa! Tel 5566 0790

ERAKUULUTUSED

Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku
toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu toitumiskavaga www.
erikorgu.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 € / minut. Vt ka ennustus.ee
Katuste survepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tel 5624 1509, Andres
Korstnapühkimise litsenseeritud teenus. Akti
väljastamine. Tel 5621 1560
Külm ja tuuled tungivad tuppa? “Süstime
seinad soojaks”. Maja hind alates 600 €,
www.therm.ee, tel 5660 6010
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tellimine telefonilt 5877 1665 või info@
puhaskolle.ee
Müüa Kesk-Aasia lambakoera kutsikad,
sündinud 27.01.16. Head valvurid ja truud
pereliikmed ootavad päris oma armastavat
peret ja koduaeda, ei sobi ketikoeraks.
Vaktsineeritud, kiip, EU pass, EKL TT. Kaasa
kott kuivtoitu. Info tel +372 5648 4817
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm,
lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm,

Müüa puitbrikett alates 128 € / tonn, pellet
premium 6 ja 8 mm 185 € / 960 kg,
turbabrikett, lepp ja kask kotis. Meie laost
Vana-Narva mnt 9a saab osta ka paki
kaupa alates 1,4 € / 10 kg. Tel 5692 4924,
www.leilibrikett.ee
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 € /
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com
Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, kask 39 € / rm. Alates
7 rm transport tasuta. Tel 5551 8498
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan auto või kaubiku. Tel 508 3933
Ostan põllu- või metsamaad kodu rajamiseks. Võib pakkuda ka koos majaga. Tel
5343 4949, Silver
Ostan Teie auto. Tel 5695 5775
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.

Paigaldame tänavakive ja äärekive. Tel
5889 6155

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti
väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. 9-aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Septikute ja mahutite müük ja paigaldus,
konsultatsioonid, haljastus ja transport enne
tööde teostamist. Tuleme kohale, anname
täpsed juhised. Tel 5594 8418
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Trappi Hotell otsib oma sõbralikku
kollektiivi administraatorit ning koristajat,
lisainfo telefonil +372 5809 0800 või
e-mailil info@trappi.ee
Tänavakivi, munakivi, paekivi paigaldus ja
müük, aedade ehitus, haljastus. 13-aastane
kogemus antud valdkonnas.henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee, tel 551 9855,
558 8842
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Üldehitus. Tänavakivide paigaldus. Terasside
ehitus. Kaevetööd. Haljastus. Lammutustööd.
Veoteenus, transporttööd. Tel 5684 4490
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476

Manpoweri kliendiks on Kohila Vineer. Ettevõte on asutatud
2011. aastal ning on Latvijas Finieris gruppi kuuluv ettevõte.
Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas
Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kontserni
koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase
aja suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris. Kohila Vineer OÜ peamiseks põhitegevusalaks
on kasespooni ja -vineeri tootmine ja tootearendus.

Kas soovid saada praktilisi kogemusi uusima tehnoloogiaga
varustatud masinapargiga ning leida rakendust oma
teadmistele ja oskustele?
Ootame Sind kandideerima tehnik-elektriku kohale!
Ametikoha põhieesmärgiks on tootmistehnika ja -liinide installatsioon, hooldamine, remont, määrimine, seadistamine ja igapäevane töökorras hoidmine.
Kandideeri juba praegu, kui Sul on:
• tehnikaalane haridus ja soovitavalt erialase töö kogemus,
• teadmised ja oskused elektritöödest,
• Sa räägid eesti keelt, oled usaldusväärne, töökas ning vastutustundlik,
• Sulle sobib öövahetustega töö (3 tööl, 3 vaba).
Pakume Sulle võimalust töötada kaasaegses ettevõttes tehniliselt vastutusrikkal ametikohal ning
osaleda uute liinide sisseseadmisel, võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi erialaselt mitmekülgse töö käigus, tööd graafiku alusel kolme järjestikuse vaba päevaga.
Kui leiad, et see on suurepärane võimalus just Sinu jaoks, siis esita kohe oma CV läbi tööotsinguportaali või saada enda kohta info Manpowerisse, e-maili aadressile kandideeri@manpower.
ee. Küsimuste korral võta meiega ühendust telefonil 630 6565.
Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 68 aasta rahvusvahelist
kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja sellest, mis rolli mängib
töö nende elus. Alates 2004. aastast oleme Eestis aidanud inimestel leida nende elu- ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid karjäärimuutust – meie Manpoweris oskame aidata. Unistuste töö leidmine on SINU võimuses.
www.manpower.ee

