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Uued bussid saabuvad
hiljemalt veebruari lõpuks

Praegu liinil olevad vanemad bussid asendab Hansabuss märtsis täiesti uute bussidega.

Mure: uue vedaja bussid
on väiksed ja hilinevad

1. detsembrist alustas Kiili valla bussiliinide 116 ja 116 A teenindamist Hansabuss AS.
Pärast seda, kui Kiili valda läbivate bussiliinide hanke võitnud Hansabuss AS alustas 1.
detsembrist vallaelanike teenindamist, on igapäevaste bussisõitjate (ja neid on palju) suust
kostunud palju nurinat – võrreldes eelmise vedajaga on bussid
väiksemad, vanemad, need hilinevad ning bussijuhid kipuvad
peatusi segi ajama.
Et probleemidele lahendus
leida, toimus Hansabussi, Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja
Kiili vallavalitsuse esindajate
kohtumine.
Kiili vallavanem Aimur Liiva
ütles peale kohtumist, et üks
suur teemadering on seotud
teeninduse kvaliteediga (graafikus püsimine, varem väljumine, peatustest mööda sõitmine,
vales peatuses linnas peatumine, bussijuhtide suhtlus sõitjatega jne) ning selles osas on võimalik vedajal kohe midagi ette
võtta ja anti selge lubadus ka seda teha. “Ühtlasi parandatakse
ka busside tähistust, et 116
oleks hästi näha nii esiklaasil
kui külje peal,” märkis vallava-

nem.
Teine probleem puudutab
praegu kasutatavaid busse. Selle kohta saate täpsemalt lugeda
Hansabuss ASi ärisuuna ja müügiarenduse juhi Erkki Pärna Kiili Lehele saadetud selgitavast
artiklist (vt kõrval).
Miks vanad bussid?
Hansabussi poolt liinile toodud
bussid on ASi Samat bussidest
vanemad ja vähemate istekohtadega. Selgituse saamiseks
pöördus Kiili Leht Harjumaa
Ühistranspordikeskuse (HÜTK)
tegevdirektori Vello Jõgisoo
poole.
Jõgisoo selgitas, et varem AS
Samati poolt Kiili kahel liinil kasutatud Iveco busse, kus on 43
istekohta, ei saa kasutada kahel
põhjusel. “Maanteeameti poolt
on sõidukite kasutamise õigus
antud ainult selle lepingu raames, mille täitmiseks sõidukid
anti. Sarnaselt on Atko Liinid
OÜl kasutada riigibussid ida- ja
lääne suuna avalike teenindamise lepingute täitmiseks. Teiseks põhjuseks on see, et kõik

riigibussid on töös ja nende kasutamine ei oleks lisamahtude
täitmiseks võimalik,” rääkis ta.
Jõgisoo kinnitas, et lepingu
järgi on hiljemalt märtsiks välja vahetatud kõik tänased bussid ning liinile pannakse uued
Iveco Crossway bussid, mis tulevad otse tehasest. Tegelikult
oli algselt plaanitud, et uued
bussid tulevad Kiili liinidele kohe, kuid sõidukite tarnimise ettevalmistusperiood kujunes Jõgisoo sõnul Hansabussist mitteolenevatel põhjustel pikemaks.
Miks hilinetakse?
Busside hilinemine on probleem, mis eriti talveajal ootajat
valusalt näpistab. Jõgisoo sõnul
on see üsna tavaline, et vedaja
vahetumisel n-ö üleminekuperioodil häireid tavaliselt esineb.
Erand pole ka Hansabuss. HÜTK
omalt poolt jälgib hilinemiste
arvu ja sagedust. “Ühistranspordikeskuse ja vedaja poolt on
kõik hilinemised registreeritud
läbi piletimüügisüsteemi. Toimub analüüs ning vedaja on et-

te valmistamas ettepanekuid ka
sõiduplaanide korrigeerimiseks.
Saame ka kinnitada, et vedaja
on tegelenud tõsiselt bussijuhtide lisakoolitamisega liinide
teenindamisel ning esimeste
päevade mitmetele probleemidele on leitud lahendused,” kinnitas Jõgisoo.
Alati ei ole ebameeldivas
olukorras süüdi bussijuht – põhjuseid, miks üks buss hilineb,
võib olla mitmeid. “Teenuse
kvaliteet sõltub ka sõitjatest.
Oluline on omada sõiduõigust,
registreerida oma sõit, käituda
sõidukis viisakalt ja arvestada
kaassõitjatega,” rääkis Jõgisoo.
“Käes on talveperiood ning bussijuhil on küll kohustus jälgida
sõiduplaani, kuid võib esineda
olukordi, kus sõidetakse vastavalt teeoludele ja liiklustingimustele.”
Teenuse kvaliteedi parendamiseks ootavad nii vedaja kui
Harju ÜTK kohest tagasisidet, et
probleemid saaks fikseeritud ja
lahendatud – kirjutada tuleks
aadressil info@harjuytk.ee. |
Marko Tooming

Pakkumaks Kiili valla elanikele paremat ja töökindlamat
teenust, planeeris Hansabuss
hankel osalemist uute bussidega. Samas on uute busside tellimisega seotud tarneaeg orienteeruvalt kuus kuud, kuid liini
käivitamiseks oli aega lepingu
sõlmimisest 2,5 kuud. Seetõttu
leppisid Hansabuss ja Harjumaa
Ühistranspordikeskus (tellija)
vaheetapiks (ajavahemik
01.12.2017–28.02.2018) kokku
alternatiivse lahenduse, mis tähendas, et saame ajutiselt kasutada liinide teenindamiseks piiratud tehnilise varustusega
asendusbusse.
Samas on meil hea meel teatada, et septembri keskpaigas
esitasime tellimuse 12 uuele
Iveco Crossway bussile, mis saavad tehase poolt kinnitatult liinivalmiduse hiljemalt 1. märtsil 2018. Tegemist on sarnaste
ja samas suuruses Iveco linnalähiliini tüüpi bussidega, nagu
valda teenindasid ka eelneval
perioodil. Bussid on tellitud vas-

ga. Vedajast sõltumatud põhjused on liiklusolud, teeolud, ilmastikuolud, rongi liikumine (nt
Järve ülesõidul), sularahas
maksvate reisijate arvukus ühel
väljumisel jne.
Kuna väljumised ühelt ja teiselt suunalt on omavahel osaliselt seotud, siis suur hilinemine ühel väljumisel võib tähendada hilinemist kohe ka järgmisel väljumisel.
Oleme koostöös Harjumaa
Ühistranspordikeskuse ja Kiili
vallaga üle vaatamas graafikud,
mis võtavad arvesse reisijate vajadusi ja kõik eelnevalt loetletud asjaolusid. Seisame vedajana hea selle eest, et graafikutes
võetakse arvesse suurenenud
liiklustihedust kindlatel kellaaegadel, mis tagab busside parema graafikus püsimise.
Bussijuhtide ressurss
Täna on kõige suuremaks väljakutseks kogu bussisektoris heade bussijuhtide nappus.
Paratamatult puudutab prob-

Tegutseme järjepidevalt selle nimel, et
komplekteerida liinile tubli bussijuhtide meeskond, mis oleks stabiilne ning läviks hästi kogukonnaga.
tavalt kõikidele hankes ettenähtud tehnilistele ja turvalisuse
nõuetele. Bussides saab olema
41 istekohta ning 30 seisukohta. Istekohad on kõik varustatud
turvavöödega.
Bussi keskosas on olemas
ruum lapsevankrile või ratastoolile ning pagasiruum ka suurema kohvriga reisijale.
Liinide töökindlus
Teenuse käivitamise faasis reeglina puudub uuel vedajal ülevaade graafikute reaalsest toimimisest ning seetõttu võib ette tulla hilinemisi. Teenusepakkujana jälgime ja analüüsime igapäevaselt busside hilinemisega
seotud olukordi, selgitamaks,
kas bussid hilinevad vedajast
olenevatel põhjustel või on tegemist graafiku mittevastavusega tegelikule olukorrale liikluses.
Vedajast olenevad põhjused
on seotud bussijuhtide täpsuse
ja busside tehnilise seisukorra-

leem nii 116 kui 116A liini teenindamist. Tegutseme järjepidevalt selle nimel, et komplekteerida liinile tubli bussijuhtide
meeskond, mis oleks stabiilne
ning läviks hästi kogukonnaga.
Lisaks koolitame regulaarselt
oma bussijuhte, et nad oskaksid
teenindusprotsessis erinevate
olukordadega hästi toime tulla.
Tänases käivitusfaasis palume vallaelanikelt kannatlikkust
ja mõistvat suhtumist ning eelkõige sõbralikku lähenemist
bussijuhtidele, sest reeglina ei
ole nemad otseselt süüdi busside hilinemises või piisava vahetusraha olemasolus.
Vaatamata ajutistele ebamugavustele oleme veendunud, et
suudame pakkuda Kiili vallale
järgmise viie aasta jooksul head
ja kaasaegset bussiteenust. Usume, et koostöös suudame luua
hästi toimiva bussiliini, millega
on kõigil hea ja mugav liigelda.
| Erkki Pärna, Hansabuss AS ärisuuna ja müügiarenduse juht
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Elu ja enese plaanidest perekond Taimega
Kuidas üks pere leidis enda koha vallas.
Kiili vallas elab tänasel päeval palju inimesi, kes kunagi siia
tulnud, kuid kelle sünnikodud
asuvad Eestimaa eri paigus. Kuidas siia satutakse ja eluga kohanetakse, käis ajakirjanik seekord
uurimas perekond Taime juures.
Helgi (82) ja Tõnu Taim (81)
kolisid Tallinnast Õismäelt Kiili alevisse 1994. aastal. Kolimise kuupäev – 7. november – pole meelest läinud. “No kus siis
selline kuupäev saab meelest
ära minna,” muheleb Helgi okupatsiooniaegset tähtpäeva meenutades.
Tõnu oli Kiiliga juba varem
tuttav – aastal 1981 tuli ta tööle siin asunud Kiili Puitu. Puidutehnoloogi haridusega ja varem peainsenerina ettevõtetetes töötanud Tõnu pidi madalama profiiliga ameti otsima, sest
pealinna kardioloog oli hoiatanud – kui tahad elada, pead
peainseneri vastutusrikkast
ametist loobuma. “Ma olin nii
ähmi täis, üleliia isegi, sest tol
ajal kardeti seda südameasja
palju rohkem kui praegu,” meenutab Tõnu, kes leidis Kiilis tööle hakates, et see koht on igati
tore ja sobiv.
Kuid samal ajal kui inimene
plaane teeb, läheb elu ikka
omasoodu edasi. Ja nii avastas
Tõnu, kes oli tulnud Kiili, et tislerina leiba teenida, ühel hetkel
end taas juhi kohalt. “Ettevõttes tulid äpardused vahele, sest
töökoja meister läks omadega
sassi, hakkas jooma ja pärast
uppus ära ka veel. Võtsin ajutiselt meistri koha vastu,” räägib
Tõnu.
Talle jäi silma üks müügisolev krunt Kiilis, mille kolhoos siis Tõnule eraldas. Kolhoos Rahva Võit oli veel tol ajal
elujõuline, palka maksti hästi ja
laenu anti vajadusel ka. Nii hakkas Tõnu ise krundile maja ehitama.
Aga nagu öeldud, ühe inimese plaanidega on nagu on, suuremad jõud võivad hetkega kogu elu pea peale pöörata.
1980ndate lõpp ja 1990ndate algus oli suurte muutuste aeg kogu Ida-Euroopas, kogu elu sai
uue kuue ka Eestis. Kuid enne
tuli üleminekuaeg üle elada.
“Siis läks raskeks,” meenutab
Tõnu. “Tegin veel pangast laenu, olime rahast ikka päris tühjad.” Hoobi andis perele ka Kiili Puidu pankrotti minek – pereisal tuli hakata uut töökohta
otsima.
Kuid mis juba ette võetud,
tuli lõpule viia – maja pidi valmis ehitama. Vähemalt nii palju, et saaks sisse kolida. 1994.
aasta lõpus koliski perekond
Taim Kiili.
“Naabrid olid vaadanud, et
2–3 päeva varem polnud aknaidki ees, aga nemad kolivad
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Tõnu ja Helgi Taim peavad ennast inimesteks, kes saavad ise hakkama ega oota, et keegi neid toetama tõttaks. Elu keerdkäigud on nad siiani õnnelikult läbinud.

sisse,” muigab Helgi.
Üks maja on nagu Tallinna
linn, täiesti valmis pole Taimede elamine saanud valmis siiani. Ühel hetkel tuli appi poeg,
kes ehitas omal jõul valmis teise korruse ja elab nüüd perega
seal.
“Siin oleks veel teha küll,” arvab Tõnu, aga Helgi arvates pole kiiret kuhugi. “See on üks
suur oskus vanadel inimestel –
leppida sellega, mis sul on, kui
sa ise pole enam tegija,” ütleb
ta.
Kes siis põllule ehitab...
Kui Taimed Kiili kolisid, oli nende maja alevi lõunapoolseks piiriks. Ümberringi mets ja põllud.
“Tõnu veel ütles, et ega metsa,
mis oli kooliõpilaste istutatud
parkmets, keegi ometi hakka
maha võtma ja et kes siis põllu
peale hakkab maju ehitama. Ta
põllumehe pojana ei kujutanud
ette, et keegi põllu peale hakkab
ehitama,” naerab Helgi. “See üllatas meid ikka hirmsasti, kui
seda metsa hakati maha võtma.”
Aga langetamiseks läks – vabariigi alguses said omanikud
oma maad tagasi ja algas müük
ning ehitamine.
“Me olime varem viimased
oma tänaval. Kui tahtsin naabrite juurde minna, siis oli siin
rada rohu sisse tallatud. See oli
praegune Toominga tänav,”

muigab Helgi. “See rajoon on
oma silme all kasvanud, seda oli
nii huvitav jälgida.”
Ehitamisega seoses pidi perekond üle elama ka veel teise
ehmatuse ja märksa ebameeldivama. Nimelt kukkus Tõnu
2001. aastal kodumaja katuselt
alla. 12-meetrine õhulend lõppes nii õnnelikult – ühel käel
katki andmeluu ja ühel jalal
kannaluu – et kiirabibrigaad ei
suutnud ära imestada. “Huvitav,
et selle lühikese lennu jooksul
jõudsin mõelda, et kuidas langevarjurid maanduvad, tõmbasin end kükkasendisse, sirutasin natuke jalgu ja pöörasin end
külje peale,” meenutab Tõnu
nüüd. “Tal oli lihtsalt kaitseingel õla peal, kui ta kukkus,” arvab Helgi.
Naisseltsi Ärataja
Helgi asus peale kolimist aga
kohaliku seltsieluga tutvuma.
“Ma olen üsna seltsiv inimene
ja sain ühel rahvamaja üritusel
tuttavaks koolidirektori prouaga. Kui ta kuulis, et ma teen
nahkehistööd, siis ta oli sellest
väga huvitatud ja tegi oma abikaasale ettepaneku, et teha kooli nahakunsti ring,” meenutab
ta.
Aga taas – elul olid teised
plaanid: tuli masu ja Helgi sai
sellest tööst lahti. Kuid pole halba ilma heata – oma vaba aja

pühendas Helgi nüüd Kiili naisseltsi loomisele. “Küll me nägime sellega vaeva – meil oli isegi aktiiv. Andsime Salme Väljataga eestvõttel välja ajalehe
Ärataja.”
Ärataja jäi aga nende kuulsusrikaste väljaannete sekka,
mis piirdusid ühe numbriga.
“Inimestel tekkis mõnel arusaam, et Ärataja on selline usuga seotud asi, et seda me ei taha,” muigab Helgi nüüd väljaande nime üle.

“See on üks suur oskus
vanadel inimestel –
leppida sellega, mis sul
on, kui sa ise pole
enam tegija.”
Kuid naisselts ei lasknud sellest ennast heidutada. Nagu
Helgi meenutab, puhuti valla
seltsielule siiski hing sisse –
rahvamajas käisid elanikega
kohtumas puhta prominendid:
Gunnar Aarma oma prouaga,
Koržetsid, Tiina Park, Reet Linna, Ada Lundver...
Teine suur ettevõtmine on
Helgi jaoks olnud eakate käsitöö- ja kunstiringi vedamine.
Seda on ta teinud juba 16 aastat. Helgi ideeks on ka kiirelt populaarsust võitnud keraamikaring Kiili rahvamajas.
“Eile (7. detsembril – M.T.)
pidasime eakatega Koidula

Ameerikase 90. sünnipäeva. Küsisime, et kes on varem käinud
nii suurel juubelil. Mitte keegi
peale minu polnud käinud.
Teie,” Helgi pöördub ajakirjaniku poole, “saate veel nendel käia
maa ja ilm, sest tänapäeval inimesed elavad kauem. Ma oleks
teoreetiliselt pidanud ammu
surnud olema.”
Tõnu muigab ja hakkab arutama, misasi on oodatav eluiga,
mille järgi hakatakse Eestis tulevikus pensioniiga arvestama.
Inimene teeb plaane ja ootab,
elul on keerulisemad skeemid ja
asjad juhtuvad ootamatult. Kuidas küll saab kellelgi välja arvestada eluea, imestab Tõnu.
Järv on puudu
Tänasel päeval ei leia Taimed
vallast miskit, mis kulmu kipra
sunniks tõmbama. “Kiili on elamiseks suurepärane,” ütleb Helgi kindlal toonil. “Millised on
meie teed – kui ma koju tulen,
tulen nagu suurlinna. Meil on
kauplused, apteek, arstipunkt,
juuksur, kosmeetik. Kõik on
inimkeskne.”
Kiidusõnu jagub Helgil ka
Kiili raamatukogu kohta. “Meil
on suurepärane raamatukogu.
Kui tütar Tartust soovitab, et ma
mõnda raamatut loeks, siis mul
on see ammu juba olemas, tema
aga on alles seal raamatukogu
järjekorras,” räägib ta.

Paar ideed on abielupaaril
siiski tekkinud. Helgi igatseb
raamatuklubi järele – et oleks
seltskond, kes loeks korraga üht
raamatut ning tuleks siis kokku
loetu üle vaidlema ja arutama.
Tõnu ei ütleks ära vanaisade
klubist. Tallinnas Nõmmel pidi
selline vahva klubi olema, kuhu
kohalikud eakad mehed kokku
tulevad. Kiilis võiks samuti selline klubi olla, leiab Tõnu, aga
eestvedajat oleks vaja, kedagi
nooremat kui tema.
Ja loomulikult ei saa üle ega
ümber teatrist. Taimed on Estonia seltsi kuulunud, käinud
mõnda etendust lausa mitu korda vaatamas. Kuid moodne teater jätab väärika paari külmaks.
“Ma ei tea, milles asi, aga need
tänapäeva tükid kohe ei puuduta,” ütleb Helgi. “Lärmakust on
palju juurde tulnud, tragöödia
asemel on komöödia. Kes rohkem lollitada oskab, see on tähtis mees,” arvab Tõnu.
Ja lõpuks üks täitmatu jõulusoov. “Veekogu tahaks,” pillab
Tõnu. Soov on ootamatu, aga
täiesti põhjendatud – nimelt on
Tõnu pärit Võrumaalt Missost
Pulli järve kaldal asuvast talust.
Ilma järveta on on ühel võrokal
keeruline. “Saatus on mind siia
toonud,” ütleb Tõnu. “Seal Pulli järve ääres oleks olnud tore
elada, aga eks ta jäi ikka liiga
perifeeriaks.” | Marko Tooming

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Hea vallarahvas!
Kiili vald tähistab järgmisel aastal 25. sünnipäeva ja Eesti Vabariigil täitub sajas aastaring. Tegu on ühtpidi väärikate ja teistpidi
tublit noorukiiga tähistavate verstapostidega.
Meie keskmine elanik on täna 34 aastat vana ning valinud selle paiga oma elukohaks enamasti viimase 15 aasta jooksul, ehitanud üles kodu, saanud positiivse kogemuse kohaliku lasteaia, kooli ja kunstide kooliga ning väärtustab neid kõiki ühtviisi kõrgelt.
Paljud on leidnud tee rahvamajja, et üheskoos edendada kultuurielu ning pannud õla alla ka siis, kui on vaja omavalitsuse eest väljas olla valdade spordivõistlustel.
Kiili valla identiteet ja maine tubli ja toimeka omavalitsusena
on järjekindlalt välja kujunemas ning meid teatakse kindlasti rohkem kui aastat kümme või viisteist tagasi. Oleme koos suutnud
ühise elukeskkonna parandamiseks väga palju ära teha ning selle
eest suur aitäh teile kõigile!
Uus aasta sunnib alati küsima ka seda, milline on vallavalitsuse soovide nimekiri jõuluvanale. Loodame väga, et kõik vedaja ja
Harjumaa Ühistranspordikeskuse lubadused peavad paika ning uus
aasta toob 116 liinile jälle täiesti uued bussid. Et arhitektid ja pla-

Head elanikud!
Jõulud ja aastavahetus on aeg, kui heidame pilgu tagasi ning sätime mõtteid ja ootusi tulevikuks. Mida tõi lõppema hakkav aasta,
seda me teame, mida toob uus, näitab aeg.
Meie seas on järjest rohkem inimesi, kes viivad oma mõtted ja
ideed ellu läbimõeldult ning kogukondlikult. Headest ettevõtmistest saavad rõõmu tunda kõik valla elanikud. Aktiivselt toimib kultuurielu rahvamajas ja Kangru lasteaia ruumides. Noortekeskus,
raamatukogu ja eakate keskus on meil nüüd uues ja ilusas majas.
Külade sportmängudel täitus 10. aasta, toimusid järjekordsed kohvikute päevad ja Paekna järvejooks – need on vaid osa pikast tegemiste nimekirjast, mida korraldavad meie valla tublid inimesed.
Just sellised toimetamised on meie kogukonda ühendavad ettevõtmised. Meie vald on tänu sellele parem ja avatum paik ning

2017

neerijad jõuaksid oma tööde ja tegemistega sinnamaale, et Kiili
koolile saaks hakata juurde ehitama algklasside maja. Palume väga ka seda, et sotsiaalosakonna ametnikud ei peaks ülearu palju
tegelema kohtuasjadega, mis puudutavad vanemate jagelemist laste hooldusõiguse üle. Vihma võiks järgmisel aastal sadada natuke
vähem kui viimase 100 aasta rekord, et Vääna jõgi ja kraavid võtaksid selle kenasti vastu, kinnistud ei upuks ning kruusateed ei
läheks väga hukka.
Palume endale ka kannatlikku meelt ja tarkust suhtlemisel riiklike ametkondadega, et head ja vallaelaniku jaoks olulised algatused ei jääks teoks saamata lihtsalt seetõttu, et keegi kusagil ei pea
neid vajalikuks.
Kõikidele liiklejatele palume jõuluvanalt vastutustundlikku käitumist ja reeglite järgimist ja loomulikult seda, et ühtegi õnnetust
ei juhtuks. Õpetajatele ja õpilastele ootame kiusamisvaba ja õppetöös edukat aastat ning kõikidele ülejäänud vallaelanikele kordaminekuid nii tööalaselt kui pere ringis.
Vallavalitsus lubab endast anda parima, et elu endiselt edeneks,
Kiili vallas oleks hea elada ning loodab väga, et ka suur maailm
meie ümber püsib stabiilsena. Kauneid jõulupühi ja rahulikku uut
aastat! | Aimur Liiva, vallavanem
ka inimesed on oma kodukohaga rohkem rahul. Ma südamest loodan, et nii jätkub meie elu ka tuleval aastal.
Tänase Kiili valla elus on palju seda, mille üle saab rõõmu ja uhkust tunda, nagu on sedagi, mis võiks veelgi paremini olla. Vahel
tundub aga, et tahame seda paremat nii väga ja nii kiiresti, et ei
märka rõõmu tunda juba olemasolevast ja tänastest kordaminekutest. Seepärast väärivad tunnustust ja kiitust kõik vallaelanikud,
kodanikeühendused, meie ettevõtjad ning vallavalitsus koos oma
allasutustega, kes vallaelu paremaks muutmisele kaasa on aidanud. Märkamine, üksteisest hoolimine ning tegutsemine on väga
oluline, et hoida ning väärtustada meie kodu, meie valda ja meie
riiki. Koostöös peitub jõud!
Kiili vallavolikogu nimel soovin rahulikku pühadeaega, hoidke
lähedasi ning soovin Teile hingerahu, pealehakkamist ja kordaminekuid uuel aastal. | Merje Volt, vallavolikogu esimees

Teeme selgeks:

millega tegelevad vallavolikogu komisjonid?
Kiili Leht uuris vastvalitud volikogu komisjonide esimeestelt, millega nende juhitud
komisjon tegeleb ning kuidas mõjutab see elu vallas. Esitasime esimeestele kolm
küsimust.

Sven Suurraid, majandus- ja
arengukomisjoni esimees

Milliste valdkondadega tegeleb
Teie juhitud volikogu komisjon
ning kuidas saab komisjon mõjutada nendes valdkondades
arengut vallas?
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Kiili valla eelarvet, rahandust, vallavara, majandust,
arengukava, maakorraldust ja
-kasutust, ehitustegevust ja
ruumilist planeerimist puudutavad küsimused ning muud
eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni
eesmärgiks on töötada läbi ning
anda seisukoht volikogule oma
tegevusvaldkonda puudutavate
eelnõude ja küsimuste kohta.

Millised saavad olema järgmisel neljal aastal peamised teemad Teie juhitud komisjonis?
Teemad tulenevad elust enesest ja täna öelda, mis on peamine järgmise nelja aasta jooksul, oleks kohvi paksu pealt ennustamine. Järgmise aasta üks
olulisem teema on suure tõenäosusega Kiili valla uue üldplaneeringu algatamine ja selles protsessis osalemine. Alati
on olulisteks küsimusteks detailplaneeringutega seonduv.
Kui palju lisaaega peab panustama komisjoni esimees võrreldes tavalise volikogu liikmega?

Vastavalt seadusele on kõigil
volikogu liikmetel õigus osaleda vähemalt ühe komisjoni töös.
Kiili vallavolikogu kõik liikmed
on osalised ka valla neljas erinevas komisjonis. Seega on meil
kõigil mingi lisakoormus ka komisjoni töös osalemise näol olemas. Komisjoni töö korraldamine on komisjoni esimehe roll.
Päevakord, materjalid, arutelude juhtimine, protokollid, spetsialistide kaasamine jne. Esimeste kogemuste põhjal julgen
väita, et komisjoni töös osalemine (esimehena) on ajaliselt
sama maht, mis volikogu liikmena tegutsemine.

Kaupo Kütt valiti Harjumaa parimaks spordibaasi juhiks
13. detsembri õhtul autasustati Tallinnas Gurmeeteatris Harjumaa parimaid sportlasi, koole,
treenereid, toetajaid ning spordikorraldajaid. Parimaks spordibaasi juhiks valiti meie valla mees,
Kiili spordihalli rajatiste meister ja Kiili Lehe väsimatu spordiuudiste koostaja Kaupo Kütt.
“Spordirajatiste hooldamisel ja võistluste teenendamisel näidatud leidlikkuse, inimlikku suhtumise, abivalmiduse ja korralikkuse eest,” seisab
kõrge tunnustuse toonud põhjenduses. Tänavuse aasta Harjumaa parimaks naissportlaseks valiti tennisist Anett Kontaveit. 21-aastane Kontaveit elab Viimsi vallas ning tema WTA maailma
edetabeli koht oli detsembri alguses 34. Parim
meessportlane on rattaorienteeruja Lauri Malsroos Saue linna klubist Saue Tammed. | Kiili Leht

Foto: Harjumaa spordiliit

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS
92 Albert Pantelejev
22.01
91 Genevive-Sylvia Feldhoff 23.01
89 Meta Pärnaste
09.01
87 Uno Tae
05.01
87 Helvi Lents
18.01
83 Ülle Mannov
15.01
83 Mahta Alla
20.01
82 Lilja Kildjer
02.01
81 Ann Rosita
Cecilia Englund
05.01
77 Antonina Filippovitš
23.01
76 Maie Kütt
28.01
75 Ivo Pärn
11.01

75 Silvi Vau
75 Jüri Saluste
70 Vassili Kamosko
65 Neeme Mäe
65 Anneli Ruben
65 Helle Maltis
65 Aino Rahuküla
65 Laine Koskaru
65 Riina Erm

13.01
18.01
11.01
02.01
03.01
05.01
06.01
08.01
22.01

MEIE VALDA SÜNDISID
28. november Lisete Pikk, palju
õnne, Reelika Arm ja Alan Pikk!

Rahvamajale valiti uus
kunstiline juht
Pärast Kadi Kroon-Lauri lahkumist vabaks jäänud Kiili rahvamaja kunstilise juhi kohale
valiti Reigo Salu.
Reigo Salu, kes on sündinud
ja kooliteed alustanud Tallinnas, on alates 2003. aastast elanud Kiili vallas. Ta alustas muusika õpinguid Kiili Kunstide
Koolist, on lõpetanud Kiili gümnaasiumi ning õpib praegu Tallinna ülikoolis muusika erialal.
Salu pole Kiili rahvamaja tegemistega võõras – ta on enda
sõnul 2013. aastast alates aidanud Kadi Kroon-Lauri erinevate ürituste läbiviimisel. Lisaks
õpingutele on Salu töötanud ka
muusikalise juhendajana

Foto: erakogu

Reigo Salu.

(basskitarri õpetaja) ning ka Kiilist väljaspool osa võtnud erinevate kultuuriliste programmide
korraldamises. | Kiili Leht

Talihooldusteenus vallas
Talihooldusteenust teostavad
Kiili vallas:
• kohalikel maanteedel ja
asulates Landhe Trade OÜ;
• kergliiklusteedel Jaaksoni
Linnahooldus OÜ;
• Kiili alevi kõnniteed ja avalikud parklad – Kiili Varahalduse Sihtasutus.
Talihooldega tuleb tagada
teede vastavus 14.07.2015 majandus- ja taristuministri määrusele nr 92 “Tee seisundinõuded”. Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tuleb tagada vastavus seisundinõudele nr 2.
Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel, avalikuks kasutamiseks
määratud erateedel ja nendel
erateedel, mille hooldamiseks
on vallavalitsusele esitatud
avaldus erateel talihoolduse
teostamiseks ja mis vastab Kiili vallavolikogu määrusele 17.
november 2011 nr 10 “Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje
teostamise kord”.
Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa
ja muid segavaid objekte 1,5–2
m ulatuses tee servast, eemal-

danud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või
tõkkepuu või ei ole tähistatud
vajadusel tee asukohta.
Lumetõrjetööde kohta esitab
töövõtja vallale GPS-väljavõtte,
kus on näha masinate liikumine.
Kodanikel on võimalik teavitada probleemidest ning pöörduda küsimuste korral Kiili vallavalitsuse poole tööpäeviti
8.00–19.00 telefonil 5344 2310
ja 24h e-posti teel kadre.
rumm@kiilivald.ee. Kõneaeg ja
helistaja andmed registreeritakse.
Riigiteede talihoolde teostamise eest vastutab AS Nordecon, kelle poole saavad elanikud pöörduda telefoni teel 6781
478 või e-posti teel keila@nordecon.com.
Maanteeinfokeskuse telefon
1510.
Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos selle juurde
kuuluvate viaduktidega, Tallinna-Rapla-Türi mnt, Kangru tee,
Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee ning
Sausti-Kiili tee. | Kiili vallavalitsus
Foto: Allar Viivik

Kaupo Kütt.

Lumesahk.
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Kiili Imelise Aasa
kodutütarde
tegus aasta
Kiili Imelise Aasa kodutütarde (KIAKT) 2017. aasta oli väga
toimekas, sai kanda nii pidulikku kui ka metsavormi.
Meie tegus aasta algas jaanuaris, siis toimus pidulik koondus, kus tähistati kodutütarde
aastapäeva.
Meie rühmaga liitusid uued
kodutütred.
Järgmine tähtis üritus meie
rühma jaoks oli 24. veebruaril,
siis seisid kaks tublit Kiili kodutütart vapralt vabariigi sünnipäeva paraadil lipuvalves.
Aprillis algasid kodutütardel
ja noortel kotkastel võistlused.
Esimeseks võistluseks oli jüripäeva kompleksvõistlus. Seal
saavutas KIAKT vanemate tüdrukute võistkond esikoha ja
nooremad tüdrukud 3. koha.
Järgmine võistlus oli Luureretk 2017, kus astuti lisaks teistele tiimidele vastu ka tumedale ööpimedusele, vihmale, lumele ja lörtsile. Vanema klassi
arvestuses saavutasid KIAKT
esikoha, koosseisus Miia Eliise
Pors, Eliise Riimand, Nele Väljataga ja Loksa KT Helina Piibeleht.
Juuni keskel käisid neli vaprat kodutütart (Miia Eliise Pors,
Kärt Roossaar, Marii Kaljulaid ja
Eliise Riimand) Tallinna maleva Salupere luureretkel, kus me
pidasime hästi vastu ning tõime
koju kulla.
23. juunil toimus maakaitsepäev Kiilis. Selle puhul oli pidulik paraad, kus osalesime ka
meie.
Suvi algas meil suvelaagriga,
kus oli rõõmu, huvitavaid mänge ning õpetlikke tegevusi. See
toimus Juminda poolsaarel ja
kestis kokku kolm päeva. Samaaegselt toimus ka viiepäevane
üleelamiskursus, mille teemaks
olid “Meri ja rannik”. Vastu tuli
pidada viis päeva õues, ise ehitatud onnides. Selles laagris pani ennast proovile Eliise Riimand.
Kiili tüdrukud olid oma võistkonnaga esindatud vabariiklikel
üritustel Suurlaager, mis toimus
Tartus, ja Suvekool 2017, toimumispaigaks Otepää.
Neis kahes õppisime tundma
teisi malevaid ning oma ringkonna kaaslasi.
Septembri keskel käisid kaks
vaprat kodutütart Mia Eliise
Pors ja Kärt Roossaar suurel
võistlusretkel – Harju Pimedad
Ööd. Tüdrukud olid tublid ja
näitasid oma vastupidavust,
võisteldes koos täiskasvanutega.
Sellesse aastasse mahtus veel
Sügislaager, mis toimus Paldiskis, kus saadi juurde uusi teadmisi ning elati üle huvitavaid
olukordi.
Lisaks toimus ka Talvepäev,
mille raames käisime Tallinna
vanalinnas ja osalesime fotojahil.
Kiili tüdrukute järgmine aasta tuleb kindlasti sama huvitav
ja sisukas kui oli 2017. | Eliise Riimand

Elurõõm Aegviidus ja Anijal
5. novembril tegime ansambel Elurõõmuga Eesti 100 raames ühe kontsertreisi,et külastada üht looduse poolest ilusamat paika meie sünnimaal. See
on Nelijärve puhkekeskus, mis
asub maagilise Purgatsi järve
kaldal. Sõidu eesmärk oli ka see,
et kohtuda Nelijärve kauaaegse
töötaja, helilooja ja sõnade autoriga Hele Reiga.
Meil on tema kogust õpitud
kaheksa laulu. “Meie laul” on nii
populaarne, mida lauldakse laulupidudel ja see on kujunenud
ka ansambli hümniks.
Nelijärve sai populaarseks1930. aastate lõpus, kui sinna hakati ehitama turistide kogu. President Konstatin Päts annetas raha ja külastas kohta ka
hiljem. 2003. aastal aga ehitati
see täiesti ümber ja seal tegutseb praegu Pääsuvilla, Nelijärve puhkekeskuse koosseisus.
Kõigepealt sõitsime Aegviidu
rahvamajja, mis on peale pikaajalist remonti avatud. Seal ootasid meid juba Hele Rei ja rahvamaja juhataja. Kohtusime seal
memmede tantsurühmaga ja
tutvustati maja. Andsime väikese kontserti.
Siis sõitsime edasi Nelijärve
peamaja kohvikusse, kus meid

Fotod: erakogu

Pildid Elurõõmu käigust Aegviitu ja Anijale.

võttis vastu alati nooruslik ja
särtsakas perenaine Reet Purre.
Seal toimus meil Hele Rei laulude õhtu. Pärast pakuti meile
väga maitsvat kõrvitsa püreesuppi saiakuubikutega, kohvi ja
pirukaid. Andsime üle kingitused ja meened ja lahkusime

ühiste sõbralike lauludega.
Teekond jätkus koos Hele
Reiga Anija mõisa poole. Seal
juba oodati meid. Kõigepealt
tutvustati meile videoga, et mis
on toimunud mõisa remondi
ajal sees ja õues, ja huvitavaid
üritusi, mis toimunud mõisa

aias. Sees on palju remonti teha, kuid seal oli nii optimistlik
ja sõbralik seltskond.
Siis toimus Anija Memmede
ansambli ja Elurõõmu ansambli ühislaulmine ja pärast esitas
iga ansambel oma repertuaari.
Pärast jälle väike kohvilaud ja

sõit kodu poole.
Ansambel on 2017. aastal esinenud Harjumaa põlvkondade
peol 3. mail Keilas ja esinenud
sünnipäevalastele Oru Hõbelõimi 30. a tähistamisel 16. mail.
Nende esinaine on Milvi Nokkur. Oleme seal kolmel korral
esinenud.
20. juulil tutvusime Kernu
mõisa ja selle ümbrusega ja õhtul oli Ilves Sisters kontsert. 12.
augustiks kutsuti meid juba kolmandat korda esinema Metsanurga küla talude 22. kokkutulekule, mis toimus sel aastal perekond Ly Bowman ja Eric Keith
Michael Bowman kodu õuel ja
garaažis, sest oli seekord kohutav äike. Siis esinesime rahvamaja 55. aastapäeval koos kapelliga, sest nendega on mõnus
laulda. Meil kõigil pole enam
tervis kiita, kuid me oleme koos
kaua laulnud ja seega peale lauluproovi läheme koju reibastena. Laul annab energiat ja unustame oma haigused. Nagu laulusalm ütleb: “Mis sest, et juuksed hallid ja kondid kangedki, sa
nooreks jääd ja särtsu võib jääda ülegi.”
Soovin kõigile ilusat advendiaega ja saabuvaid jõule. |
Maire Pikk

Olümpiakomitee kinkis Kiili gümnaasiumile 25 paari suuski
4. detsembri pärastlõunal andis Eesti Olümpiakomitee (EOK)
asepresident Tõnu Tõniste andis üle suusakomplektid Kiili
gümnaasiumile, Kuusalu keskkoolile ja Kehra gümnaasiumile – kokku 75 suusapaari koos
lisavarustusega.
“2013. aastal viidi läbi kõigis
Eestimaa üldhariduskoolides
sporditingimuste kaardistamise uuring, millest selgus, et kõige rohkem spordiinventari, mida vajatakse, on suusad,” selgitas Tõniste.
See pani aluse projektile
“Eesti Olümpiakomitee tuleb
kooli”, mille käivitas EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi. Projekti raames jagati kõigis Eesti maakondades kokku
esmalt 515 täiskomplekti suusavarustust kogumaksumusega
70 000 eurot. Raha tuli EOK toetajatelt.

Harjumaalt olid õnnelikeks
saajateks Harjumaa spordiliidu
ettepanekul Kiili gümnaasium,
Kuusalu keskkool ja Kehra gümnaasium, kellest igaühele anti 4.
detsembril Kehra spordihoone
saalis üle 25 suusakomplekti.
Direktorite sõnul valdas neid
suuskade saamisel hea ja soe
tunne. “Kuidagi pandi tähele, et
meile võib pakkuda neid suuski, et me järelikult suusatame,”
oli Kiili gümnaasiumi direktor
Mihkel Rebane tänulik.
“Kiili kooli suusarajad on
ümber Kiili kooli. Meil on seal
park ja meil on tehtud sinna rada ja nagu lund on, nii lapsed
seal ka suusatavad. Me ei pea
kuskile kaugele minema,” rääkis Rebane
Järgmisest aastast algab
EOKl uus nelja-aastane projekt.
Siis hakatakse jagama uiske. |
Andres Tohver

100 lemmikut eesti kirjanduses
Head Kiili valla inimesed! Selgitame välja oma lemmikraamatud eesti kirjanduses. Lemmiku valimisest saavad osa
võtta kõik alates 7. eluaastast. Hääletamine algab 10. jaanuaril ja lõpeb 10. veebruaril. Hääletada saab aadressil
koolipr@gmail.com või täites hääletussedeli raamatukogus, koolis, lasteaias, noortekeskuses, vallavalitsuses. Nimekiri 100st lemmikust on näha Kiili raamatukogu kodulehel www.kiiliraamatukogu.ee alates 23. veebruarist 2018.
Me peame end raamaturahvaks ja lugejarahvaks. Vaatamata statistika väitele lugemishuvi vähenemisest, loeme
me jätkuvalt keskmiselt 5–6 raamatut aastas elaniku kohta. Küsitluse eesmärk on teada saada, mida
on loetud ja loetakse. See teadmine aitab ehk nii mõnegi juhatada
lugemata lugude, avastamata kirjanike juurde.
Täname kõiki lemmiku valijaid.

Foto: Andres Tohver

Vasakult: Mihkel Rebane, Tõnu Tõniste, Vello Sats ja Kaido Kreintaal suuskadega Kehra spordihoones.

ESSEEKONKURSS
Kiili raamatukogu kuulutab välja esseekonkursi
Minu Kiili (Minu kodu, Minu kodupaik, Minu
koduvald, Minu Eesti), mis on pühendatud Kiili
valla 25. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.
Konkursi eesmärgiks on anda Kiili valla elanikele võimalus oma mõtete avaldamiseks teemadel, mis meid puudutavad.

Konkursi tingimused:
1. Osalejatel tuleb kirjutada 1–2 lehekülge A4
formaadis eestikeelne essee (font 12, reavahe
1,5).
2. Konkursil kutsutakse osalema kõiki Kiili valla
elanikke alates 7. eluaastast. Osalejad jaotatakse 3 vanusegruppi:

a) 7–12-aastased
b) 13–18-aastased
c) 19-aastased ja vanemad
3. Töö esitada 10. veebruariks 2018. a meiliaadressile raamatukogu@kiilivald.ee või tuua raamatukokku Nabala tee 2a trükitult. Lisatud
peab olema autori nimi, vanus, aadress ja meiliaadress.
4. Laekunud töid hindab 5-liikmeline žürii.
5. Võitjad kuulutatakse välja Eesti vabariigi sünnipäevaks raamatukogu kodulehel. Parimaid
premeeritakse kaupluse Rahva Raamat kinkekaartidega 10, 20, 30 eurot.
6. Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku oma töö avaldamiseks Kiili Lehes.
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Jõuluootus Sõmerus

Heategevuslik laat Kiili
gümnaasiumis
Kiili gümnaasiumis toimus
16. detsembril rahvarohke heategevuslik jõululaat, mille käigus kogutud tulu läheb raskelt
haigete laste toetuseks ellu kutsutud ettevõtmise “Minu unistuste päev” heaks. Laadal pakkusid enda valmistatud toodan-

gut nii lapsed kui lapsevanemad,
müügikoha saamiseks tuli registreeruda varakult. Laada raames toimusid ka muusikalised
etteasted, nende hulgas õpetajate ansambli südamilik jõulukontsert. Kool tänab kõiki osalejaid ja annetajaid. | Kiili Leht

Jõulukontserdid ja -üritused
Enne jõule ja vana aasta lõppu toimuvad Kiilis traditsioonilselt mõned kontserdid ja peod.
Siin on väike pildiülevaade

A-molli ja käsikellade ansambli talvekontserdist ning noorte
ja vanade pensionäride jõulupeost.
Fotod: Reigo Salu

Väljas on detsembrikuiselt pime ja porine, mõnel harval päeval õnnestub päikesevalgust kiigata... ja siis on enamus meist
tööl. Nii on ainus viis leida soojust ja valgust üksteisest ja ühistegevusest. Sõmerlastel on traditsiooniks koguneda jõuluaja
alguses, et valmistada oma kodude tarbeks jõulukaunistusi.
Kogu ürituse ettevalmistamiseks nägid vaeva Kristel ja Heigo
Amor, Kristel valmistas ette õdusa keskkonna ja maitsvad toidud.
Tänu Heigole oli saun köetud ja mõnus soe vesi tünnis, vist ka tähed taevas... Meie hulgas olevatel inimestel on erinevad oskused
ja võimed, millest osa saamine annab juurde meile kõikidele. Iirika Thomson valmistas ette kõik materjalid pärgade ja vanikute punumiseks ning jagas kogu õhtu jooksul oma oskusi igas vanuserühmas pärjapunujatele. Tulemuseks oli kogu ruumi täitev tegemisrõõm ja palju omanäolisi jõulukaunistusi, mis kaunistavad sellel talvel sõmerlaste kodusid.
Lisaks suule ja kätele said tööd ka osalejate hallid ajurakud – nimelt mõtlesime ka järgneva aasta tegemiste üle.
Nüüd võivad jõulud tulla. | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem

Fotod: erakogu

Jõulueelsed tegemised Sõmerus.
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Foto: erakogu
Foto: erakogu

Aleks Kris Koppel (vasakul).

Pantrite noorsöötja
Tenerife talveliigas!
Kiili saalijalgpalli meeskond.

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel meeste I liigas on selleks aastaks
mängud mängitud ehk esimene
ring seljataga ja teiseski ringist
1. voor peetud.
TTÜ/Kiili võitis viimati Tallinnas Audentese SG/Noortekoondist 3:1 (23:25, 25:18,
25:23, 25:20), kuid aasta lõpetati ikkagi kaotusega, see saadi
Saaremaal Kuressaares kohalikult meeskonnalt 1:3 (22:25,
25:18, 20:25, 23:25). Kui mängitud on kümme mängu, hoiab
TTÜ/Kiili 16 punktiga 6. kohta.
(6 võitu, 4 kaotust, geimid
21:18)
Märksa paremini läheb Kiili
SK naistel Coolbet Rahvaliigas.
Naiste II tugevusgrupi B-alagrupis on võidetud kõik 4 mängu:
3:1 Kosmos naiskonda, 3:2 VK

Kramp N2 naiskonda, 3:2 VK
Täht naiskonda, 3:0 Selver Tallinn naiskonda.
Meeste II tugevusgrupi
A-alagrupis on Lennujaama SK
võitnud 3:0 Wilsons/Malmerk
Klaasiruum meeskonda, kuid
kaotanud 2:3 Selver Tallinna SK
meeskonnale ja 1:3 VK Täht
meeskonnale.

Jalgpall
Saalijalgpalli Rahvaliigas kaotas FC Nabala Sakus sealsele
jalgpalliklubile 3:13 (väravad:
Rainer, Erki, Kristjan). Kiili
meeskond võitis Tallinnas omakorda FC Tallinna Wolves meeskonda 13:5 (väravad: Anton 5,
Marko 3, Kostja, Sven 2, Ralf 1).
Kohalik derbi ehk FC Nabala ja
Kiili meeste vaheline mäng oli
tasavägine ja võitluslik ning

lõppes Kiili meeste 4:1 võiduga
(väravad: Kiili – Kostja 2, Marko, Toivo ja Nabala – Erki). Kiili mehed juhivad G-alagruppi 18
punktiga. FC Nabala hoiab 9
punktiga 4. kohta.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjonis on Kiili SK meeskonnal
veel võiduarve avamata. 5. mäng
Tallinnas kaotati Genius Sports
meeskonnale lausa 53:101 (Kaarel 14 p, Karmo ja Mikk 11 p) ja
6. mäng SK Rim meeskonnale
kodusaalis 37:59 (Karmo 14 p).
Pole hullu, järgmine aasta vigade parandus ja küll need võidud
ka ükskord tulevad.

Harjumaa I etapp Lasnamäe
kergejõustikuhallis – TV 60 m
jooks: 2. koht Miia Kaare 8,60
sek, 9. Marie Randala 8,72 sek,
19. Kirke Talviste 9,01 sek.
TV kaugushüpe: 4. Miia Kaare 4.60, 5. Kirke Talviste 4.59, 47.
Marie Randala 3.72.
TV teivashüpe: 1. koht Marie
Randala 2.10. PV 60 m jooks: 30.
Robert Kompus 9,09 sek.
PV kaugushüpe: 29. Robert
Kompus 4.09. PV teivashüpe: 1.
koht Robert Kompus 2.60.

Firmasport

TV 10 Olümpiastarti 2018. a

Eesti Parim Rahvasportlane
2017. a (arvesse läks 20 tugevama ala punktid): M40 vanuseklassi 3. koht – Margus Maidla.
Palju õnne! N40 vanuseklass –
4. koht – Margit Maidla. | Kaupo
Kütt

ni e-posti teel või ise kohale tulles. Avalduse vorm on kättesaadav Kiili valla koduleheküljel.
Kiili vallavalitsuse poolt on
kõigile kuni 18-aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald, kingituseks kommipakk.
Kiili gümnaasiumis õppivad

lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili lasteaias käivad
lapsed saavad kommipaki kätte
lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 18-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas 1.–31.12.2017. |
Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik

Kergejõustik

Jõulutoetustest vallas
Ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme ja enama lapsega peredel, puudega lastega peredel,
vanemliku hoolitsuseta laste
eestkoste- ja hooldusperedel,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Kui kolme ja enama lapsega peres kasvab vähemalt üks

laps, kellel on määratud puue,
on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot.
Ühekordset 30 euro suurust
toetust saavad taotleda õigusvastaselt represseeritud isikud,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Avaldusi saab esitada 1.
novembrist kuni 20. detsembri-

Põhja päästekeskuse aastalõpu soovitused
Kõigepealt ilusat advendiaega, rahu ja rõõmu. Küllap on
paljusid ära tüüdanud, mida kõike teha ei tohi. Kogu detsembrikuu on inimeste jaoks aastat
kokkuvõttev aeg, et jõulurõõm
lähedastega oleks mõnus ja turvaline, edastab Põhja päästekeskus mõned soovitused, mida lähiajal teha võiks.
• Jõuluküünlaid põleta kindlasti mittepõleval alusel ning
eemal kergestisüttivatest materjalidest.

• Kingi kodule midagi vahvat
ja vajalikku – tulekustuti, korstnapühkija külaskäik, tuletekk,
vingugaasiandur, nähtav majanumber – valik on sinu.
• Perega koos aega veetes,
arutage omavahel läbi kodu tabada võivad ohud ning nende
korral käitumine.
• Ahjus või pliidil vingeid pidusööke küpsetades ole nende
läheduses.
• Külmaga küta ahju mitu
korda päevas ning üks ahjutäis

korraga, kasuta selleks kvaliteetset halupuud.
• Arvestades meie praeguseid
ilmastikuolusid, mine looduses
veekogu jääkattele siis, kui oled
täiesti kindel, et oskad vee peal
kõndida!
• Külasta eakaid lähedasi
ning küsi, kas neil midagi vaja
on, hea tuju tekitab ka suitsuanduri patarei vahetus.
• Koju tulles või külla minnes
pargi oma sõiduriist nii, et vajadusel mahub sinu masinast

mööda ka suur päästeauto.
• Aastavahetusel perega kohaliku omavalitsuse ilutulestikku vaadata on kindlasti odavam,
mugavam ja turvalisem kui ise
pürotehnikaga sussutada.
• Ning lõpetuseks – helistades päästeala infotelefonil 1524,
on jätkuvalt võimalus enda
jaoks sobivaks ajaks leppida
kokku päästeametniku kodunõustamine. Ilusat vana ja veel
vahvamat uut! | Indrek Hirs, Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Kiili Pantrite noorsöötja,
15-aastane Aleks Kris Koppel
söötis nädalases Tenerife talveliigas mitmel päeval keskmise
fastballi kiirusega 74 mph (miili tunnis) ning pälvis New York
Yankeesi skaudi tähelepanu
järgnevaks aastaks.
Samuti ei jäänud ta maha
löögiosas, üks kolmanda pesa
hitt ja mitmed esimese pesa hitid suurel väljakul ning aktiivsed varastamised teise, kolman-

dasse ja kodu pessa.
Aleksit kutsusid laagrisse
Hollandi treenerid Rotterdamist
ja Amsterdamist. Liigast võtsid
osa peamiselt Hispaania, Itaalia ja Hollandi talendikamad
mängijad, vanusegrupid olid
U12, U16 ja U18.
Pesapalliklubi Kiili Pantrid
sooviksid järgmine aasta sinna
saata juba rohkem noormängijaid ja see on ka võimalik. | Tauno Koppel

NÕUANNE

Järgmisel kevadel hakkab kehtima Euroopa Liidu isikuandmete
kaitse üldmäärus. Kas seoses määrusega peab alaealiste isikuandmeid kogudes edaspidi alati lapsevanemalt nõusolekut küsima?
Näiteks suhtluskeskkonna kasutamisel – kas konto loomiseks peab
olema lapsevanema luba?
Vastab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep
Järgmisel kevadel, täpsemalt 25. mail, hakkab Euroopa Liidus
andmekaitsevaldkonda reguleerima tõepoolest uus ja üsnagi mahukas õigusakt. Meedias on uus määrus saanud tänuväärselt palju kõlapinda. Paraku on aga ajalehepealkirjad sünnitanud juba ka
märkimisväärsel hulgal väärarusaamu. Üheks avalikkuses palju küsimusi ja vastukaja tekitanud teemaks muutus ootamatult ka lapsevanema nõusolekut puudutav uudis.
Üldmääruse kohaselt võib alaealine suhtluskeskkonda kasutades anda oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, kui ta on vähemalt 16-aastane. Noorema lapse puhul peab isikuandmete töötlemiseks andma nõusoleku lapsevanem. See ei kehti mitte ainult
suhtluskeskkondade, vaid ka kõikide teiste infoühiskonna teenuste (näiteks e-posti) puhul.
Kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele on antud võimalus kehtestada selle reegli osas erand ja tuua vanusepiir allapoole. Siiski
peab see jääma vahemikku 13–16 aastat. Justiitsministeerium pakub rakendusseaduse eelnõus vanusepiiriks 14 aastat. Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul tuleks vanusepiir langetada 13 eluaastale. Sama vanust kasutavad kõik suured teenusepakkujad (Google, Facebook jt), kes seni on lähtunud USA seadusest. Pole põhjust
arvata, et noored eurooplased küpsevad ameeriklastest aeglasemalt. Tuletan meelde, et sellega ei kehtestata mitte uut piirangut,
vaid tuuakse vanusepiiri hoopis allapoole. Siiani on isikuandmete
töötlemisel lapsevanema nõusolekust lähtutud kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Edaspidi on see piir infoühiskonna teenuste osas
madalamal. Eesti muide on siin selgelt liberaalsema suuna esindaja – kui liikmesriik erandit ei kehtesta, jääks selleks üldmääruses kehtestatud piir ehk 16 aastat.
Rääkides aga laiemalt ehk mitte enam suhtluskeskkondade erandist, vaid kõigist muudest andmetöötlustoimingutest, siis juhul kui
andmeid kasutatakse nõusoleku alusel, peab selle nõusoleku alaealise eest andma tõepoolest lapsevanem. Kui aga andmete töötlemine toimub mõnel muul õiguslikul alusel (näiteks kooli poolt
seaduse alusel), ei ole lapsevanema nõusolekut vaja.
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Foto: Andres Tohver

In Memoriam

In Memoriam

ALAR HÄRMA

ASTA KROON

04.10.1967–16.12.2017

27.02.1940–12.12.2017

In Memoriam

TARMU LEOSK
04.02.1954–01.12.2017

Sõmeru küla avaldab
kaastunnet lähikondsetele

TARMU LEOSKI
igavikku lahkumise puhul.

Jahimehed.

Kiili vallavalitsus teatab
LÄHTSE KÜLAS ANNUKSEMAA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 8,38 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib
Kiili valla üldplaneering ja Kiili Vallavolikogu 08.10.2009 otsusega nr
64 kehtestatud Annukse kinnistu detailplaneering. Käesolevas detailplaneeringus on Annuksemaa katastriüksusest ette nähtud moodustada kokku 33 krunti, millest
• 23 elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute püstitamiseks ja 1
krunt hilisemaks liitmiseks naabruses paikneva Jalaka tn 2 katastriüksusega,
• 4 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks,
• 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti (alajaama ja kanalisatsioonipumpla rajamiseks),
• 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti avalikeks aladeks,
• 1 maatulundusmaa krunt.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Hoonestusalale võib rajada krundi ehitusõiguses lubatud hooneid:
üksikelamu ja abihoone. Keelatud on hoonete, sh ka alla 20 m2 ja alla 5 m kõrgete ehitiste, püstitamine teekaitsevööndisse ja väljapoole
hoonestusala. Antud asukohta sobivad traditsioonilise arhitektuuriga, kaldkatustega hooned. Hooned komponeerida kas traditsioonilise arhitektuuriga või piirkonda sobiva kaasaegse arhitektuurikeelega. Lihtsad ja heade proportsioonidega hooned loovad paikkonda
rahuliku korrastatud miljöö. Kuna planeeringuala hoonete vahekaugus on suhteliselt väike, siis tervikliku miljöö tagamiseks peavad
hooned moodustama ühtse terviku. Katuseharjajooned ja hoonete
põhimahud peavad paiknema kavandatud teedega risti või paralleelselt.
Käesolevas detailplaneeringus on ette nähtud 11115 Kurna-Tuhala
teega üks ristuv mahasõit (11115 Kurna-Tuhala tee 10,100 km, Jalaka
tänav), mis tagab autode juurdepääsu planeeritud alale. Käesolevas
detailplaneeringus on ette nähtud jalgtee ühendada Kili valla üldplaneeringus 11115 Kurna-Tuhala tee äärde kavandatud perspektiivse
kergliiklusteega.
Annuksemaa detailplaneering on ette nähtud realiseerida kolmes
etapis 10–15 aasta jooksul.

LUIGE ALEVIKUS KAARE TN 7 DETAILPLANEERINGU AVALIK
ARUTELU
11.01.2018 kell 13.00 toimub Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili
alev) Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
16.–29.10.2017 ning selle ajal esitati detailplaneeringule üks vastuväide-ettepanek.

LUIGE ALEVIKUS ÖÖBIKU TN 2, 4, TAMMETALU TN 3 JA 5 KINNISTU NING PIIRNEVA LIIKLUSMAA DETAILPLANEERINGU ESKIISI
AVALIK ARUTELU
17.01.2018 kell 17.00 toimub Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili
alev) Luige alevikus Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 5 kinnistu
ning piirneva liiklusmaa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

Eesti Jahimeeste Selts
kuulutas välja jahirahu
Eesti Jahimeeste Selts (EJS)
kuulutas reedel, 15. detsembril,
Jõgevamaal Kuremaa lossis välja traditsioonilise üleriigilise jahirahu Eesti metsadesse. Jahirahu tähendab eelkõige seda, et
jõulupühadel jahipidamist ei
toimu. Jahirahu kehtib 24.‒26.
detsembrini.

“Anname jahirahu väljakuulutamisega selge sõnumi, et
hoolime loodusest ja ulukitest
ning oleme oma tegevusega kogukonna teenistuses”, selgitas
EJSi presidendi Margus Puust.
“Samuti jagame jahimeestena
neid väärtusi, mis on kogu ühiskonnale olulised.”

Jüri koguduse jõuluteated 2017
Nabala palvemajas
• 26.12 kell 15 jõulupuu palvemaja suures saalis,
laulu ja salmi võtab igaüks ise kaasa, osaleb Jüri
koguduse segakoor
Jüri kirikus
• 24.12 jõuluõhtu jumalateenistused
kell 14 jutlus, diakon Ülo Liivamägi
kell 16 jutlus, õpetaja Tanel Ots, Jüri perekoor ja
solistid
kell 18 jutlus, õpetaja Tanel Ots
• 25.12 kell 12 jõulupüha jumalateenistus peredele,
Jüri koguduse segakoor
• 31.12 kell 16 vana-aasta õhtu jumalateenistus

Jahirahu väljakuulutamise
traditsioon sai alguse 1993. aastal Viljandimaal Heimtalis ning
igal aastal toimub jahirahu väljakuulutamise tseremoonia erinevas Eesti paigas. Sellel aastal
kuulutati jahirahu välja 25. korda.
Jahirahu ei tulene seadusest,

vaid on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, millega avaldatakse austust nii loodusele kui
ka kogukonnale. Mitmed jahimeeste ühendused maakondades on jahirahu välja kuulutanud ka pikemaks ajaks. | Eesti
Jahimeeste Selts

Viis ideed, kuidas
teha loodussõbralik kink
• Kingiideid ei leia kaubanduskeskusest, vaid lähedastega
rääkides. Kui poes on näiteks
100 000 toodet, siis milline on
tõenäosus, et seal ringi käies
leiate täpselt ühe, mida saajal
on vaja?
Kaubanduskeskuste asjade
rohkus ajab pigem segadusse
kui annab häid mõtteid.
• Elamused! Asjade asemel
on palju meeldejäävam kinkida
aega ja emotsioone – mõnusat
jõulutunnet, seiklusi ning mälestusi.
Ise tehtud kinkekaart koos
südamliku soovi ning tulevase
ühise elamuse kirjeldusega teeb
südame soojaks ja valmistab
rõõmu ka siis, kui jõuluõhtu on
möödas.
• “Minu aja kinkekaart”. Mis
võiks näiteks väikeste lastega
peret rohkem rõõmustada kui
teadmine, et hoiate järgmisel
aastal kolmel õhtul nende lapsi?
Autota inimesele võib rõõmu

teha “taksoteenuse” kinkekaart
või ahjuküttega maja omanikele puude tassimise teenus neile
sobival ajal.
Kõige olulisem on see, et valida tuleb asi, mis teeb ennekõike rõõmu kingi saajale.
• Tehke lapsele üks kink terve pere poolt. Mida vähem kinke, seda suurem rõõm – psühholoogid kinnitavad, et laps
suudab tähelepanu koondada
ühele kingile, mitme puhul jääb
ainult avamise hetkeline elevus.
Tehke peres kokkulepe, et
igaüks, ka lapsed, saavad ühe
hästi läbi mõeldud kingi. Iga
järgmine kink hoopis vähendab
rõõmu.
• Annetuskingitused. Kui inimesel midagi vaja ei ole, saab
tema nimel teha kingi inimesele või loodusele, kes seda väga
vajab. Nii saab ühest kingist topeltrõõmu! | Katrin Pärgmäe,
Arengukoostöö Ümarlaud kommunikatsioonijuht
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Dr Rein Männi teeb hambaproteese
aadressil Sütiste tee 19A-197(2)Tallinn.
Harjudent Hambaprotees OÜ, Tervise
peatus, buss nr 17. Tel 674 8664,
5340 6338

Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine.
Ehitise audit. Hoonete seadustamine. Tel
522 0023, Mikk. Täname kliente keda oleme
saanud aidata!
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad
Teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel
5333 0556. OÜ Korstnahooldus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel

NB!
Kiili Lehe toimetus soovib kõigile
häid jõule ja rahulikku vana aasta
lõppu. Kohtume taas uuel aastal, mil
leht tuleb postkastidesse jaanuari
viimasel-veebruari esimesel kahel
päeval. Kaastööd ja teated
reklaamid peaks toimetusse
laekuma nädal varem.

5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee
Müüa armas ja hoolega hoitud suvekodu
Laitses, Kaasiku küla, Vega AÜ, Kernu vald.
Suvekodu 59 m2, kuiv korralik kelder,
pööning, krunt 859 m2 piiratud aia ja
hooldatud hekiga, uus puurkaev, korralik
kuur, ahjuküte, soojamüür, kamin, saun.
Lisaküsimused tel 553 1485 või taivop01@
gmail.com
Müüa biopuhastid, septikud, imbtunnelid –
vaata www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118 või
viljar@biomahuti.ee
Müüa kvaliteetne puitbrikett 960 kg alus
172 €, Premium pellet 990 kg alus 199 €.
Kojuvedu hinna sees. Tel 5891 5954
Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, haab 36 € / rm, kask
39 € / rm, saar 39 € / rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. 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 seisma jäänud firma. Tel 5808 8088
Otsime veoauto mehhaanikut, veoauto
elektrikut ja puksiirautojuhti, kontakttelefon
523 4316, veronica@abgrupp.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Raamatupidamisteenus. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!
Vajatakse mehi ja naisi huvitavate
ehitustööde teostamiseks. Tööd erinevad ja
vaimu arendavad. Palk sõltub enda ja
meeskonna panusest. Tel 5352 9476
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. www.
sõiduõppe.ee, tel 507 8230

