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Kiili Gümnaasiumile oli
2013/14 hea aasta
z Oli hea aasta, kuigi ei
juhtunud midagi
väga erakordset.
Tegime rahulikult ja
üksmeelselt oma
tööd: õpilased õppisid õppimist ja õpetajad arendasid õpetamisoskusi. Koolijuhi seisukohalt oli
eriti oluline, et kool
jõudis kokkuleppele
ja sõnastas oma
pedagoogilise kontseptsiooni.
See on tähtis, sest kui me tahame olla usaldusväärne õpikogukond, siis peame elama iga
päev iseenda seatud ja kogukonnaga kooskõlastatud eesmärkide, väärtuste ning põhimõtete järgi.
Väärtuspõhine pedagoogiline kontseptsioon on nagu kompass, mis võimaldab olla õigel
kursil ka siis, kui riigi hariduspoliitika on jätkuvalt heitlik.
Seetõttu on nüüd kooli kõigis
klassiruumides ühiste väärtuste
(Kiili Gümnaasiumi seitse väärtust) ja kodukorra (Kiili Gümnaasiumi kümme kokkulepet)
meelespea, millest kõige tähtsamad on:
• Õppimine on õpetamisest
olulisem.
• Iga õpilane tahab ja suudab õppida.
• Iga õpetaja tahab õpetamist õppida.
• Iga õpilase ja õpetaja areng
on kooli edu mõõdupuu.
Esmapilgul võiks näitena
toodud väärtusi pidada ehk liiga ambitsioonikateks eesmärkideks, mille täielik saavutamine
on liiga kaugel mägede taga.
Usun siiski, et väärtustes kirjeldatud mõtteviis kui kooliorganisatsiooni tegutsemise põhimõte on samm-sammult omandatav. Oluline on oma eesmärkidele järjekindlalt läheneda ja
kokkulepetest kinni pidada. Kui
seda suudetakse, siis ongi tegu
hea kooliga.
Hetkeseisu põhinäitajad
2013/14. õppeaastal õppis
koolis 590 õpilast, sügisel kasvab õpilaste arv 630ni. Esimesi
klasse tuleb neli, kus praegustel
andmetel hakkab õppima vähemalt 83 õpilast. Uude kümnendasse klassi astub 21 õpilast.
Gümnaasiumiosa õpilaste arv
on sügisel 56, seega seitsme

Kiili Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad.

võrra rohkem, kui oli möödunud õppeaastal. Kolme aasta
pärast peaks gümnaasiumiastmes olema umbes 75 ja kogu
koolis 700 õpilast.
Vaatamata ruumikitsikusele
jätkab kool tööd ühes vahetuses, täiendava klassiruumina
võetakse kasutusele aeroobikasaal, garderoob kohandatakse
vastavaks muutunud vajadustele jne – ühesõnaga kasutame sisemisi ressursse.
Parem inglise keel
Kui iseloomustada möödunud õppeaasta õpitulemuste
aspektist, siis oli, nagu ikka, nii
rõõmu kui ka muret. Gümnaasiumi lõpetas 14 õpilast, neist
üks hõbemedaliga, põhikooli
42, neist kaks kiituskirjaga.
Gümnaasiumi riigieksamitel
olid parimad tulemused inglise
keeles, kus võrreldes eelmise
aastaga oli oluline tasemetõus.
Emakeele tulemused olid aga
seekord oodatust tagasihoidlikumad. Matemaatikat on esialgu raske iseloomustada, sest
esimest korda tegid selle eksami kõik lõpetajad, kusjuures oli
valida, kas nn kitsas või lai matemaatika ning puuduvad ka
täpsed üle-eestilised võrdlusandmed.
Põhikooli lõpueksameist oli
suurim komistuskivi matemaatika. Aga midagi pidi selle eksamiga ka viltu olema, sest sama
mure kostus ajakirjanduses paljudelt koolidelt. Õnneks sooritasid aga kõik esimesel korral
ebaõnnestujad järeleksami positiivselt. Teisalt on eksamitulemustest ehk olulisemgi rõhutada, et keegi ei jäänud klassikur-

Kiili Gümnaasiumi 9A klassi lõpetajad.

Kiili Gümnaasiumi 9B klassi lõpetajad. 3x Kiili Gümnaasium

sust kordama ja et algkooli kujundav sõnaline hindamine on
end igati õigustanud.
Soovin siinkohal tänada selle
toreda õppeaasta eest kõiki õpi-

lasi, õpetajaid, koolitöötajaid,
lapsevanemaid ja vallavalitsust.
MIHKEL REBANE
KIILI GÜMNAASIUMI
DIREKTOR

Kiili Gümnaasiumi
lõpetajad 2014
9. klass
• Mariel Mäe (autasustatakse kiituskirjaga)
• Johann Zeiger (autasustatakse kiituskirjaga)
• Lauri Arumeel
• Carina Kaasik
• Kristen Karri
• Eliisa Maria Kattai
• Marten Kolk
• Kertu Koppel
• Kerstin Krebs
• Sigrid Lauring
• Günther Lillepruun
• Reena Meri
• Ardo Pajo
• Maibritt Raidma
• Siim Rajasaare
• Nils Erik Rühka
• Erik Salupuu
• Kärt Tiisvend
• Garl Tischler
v
• Helen Utsenikov
• Arry Varatu
• Laura Väikemaa
• Knut Harkmann
• Kenert Jaani
• Kaisa Jasson
• Jürgen Jõeäär
• Rita Kanistik
• Veiko Kapp
• Kaur Kikas
• Liilian Nargla
• Andreas Nurk
• Jakob Aron Nurmsalu
• Helmar Ots
• Jaan Pisang
• Kertu Puupus
• Emili Põldsaar
• Elisabeth Siimer
• Jan-Klemet Steinfeld
• Johanna Tilk
• Joonas Väljataga
12. klass
• Doris Kivisalu (autasustatakse hõbemedaliga)
• Karl Adra
• Karl Aksin
• Henrik Härma
• Kennet Krüner
• Morten Lillepruun
• Angeelika Martsepp
• Tanel Naano
• Zörgen Norkroos
• Marita Pirnipuu
• Triinu Tikku
• Dannar Triibmann
• Freed Ventsel
• Maarja-Liis Viljak

Kiili Lehe
ilmumisest
Juulis Kiili Leht ei ilmu. Järgmine leht ilmub augusti lõpus.
Kaastööde, teadete ja reklaamide saatmise tähtajaks on 19.
august.
KIILI LEHT

Vaatamata kehvale ilmale sai
üks korralik jaaniõhtu maha
peetud. 3x Kadi Kroon-Laur

Ka sadu ei suutnud
jaaniõhtut rikkuda
Ilmataadi pahast tujust jaaniõhtul on juba palju räägitud.
Ka Kiilis toimunud valla jaanitulel pidid kiilikad vihma ja
erakordset jahedust taluma.
Aga nagu tuli välja, nii kergelt
peovaimu siiski ei murra.
Kui kell 19 lasteala tegevustega pidi alustama, oli plats
üsna tühi ja meeleolu suht nadi.
Siis jäi vihmasadu järele ja inimesed hakkasid vaikselt kogunema. Lõpuks oli plats rahvast
täis ja kõik kena. Hoiti aja peale
kasti ja tõmmati köit. Lõke oli
küll vihmast nii läbi imbunud,
et selle süütamisega oli tükk
tegu aga lõpuks ta ikka süttis.
Mängis Vanaviisi ja võib öelda, et – lõpp hea, kõik hea.
KIILI LEHT
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Kiili väliüritused
vihmakindlaks
Kiili kultuuri ja noorsootöö selts
on mittetulundusühing, mille
eesmärkideks on Kiili kultuurielu ja noorsootöö arendamine.
Kohaliku omaalgatuse programmi toel on käivitunud projekt “Kiili kogukondlikud väliüritused vihmakindlaks”.
Projekti eesmärgiks on suurendada kohalike ürituste arvu
ja kvaliteeti, läbi vajalike vahendite parema kättesaadavuse
tagamise. Nii ongi, et projekti
toel soetatakse 6x12 m peotelk,
mida on Kiili kodanikel, asutustel ja ettevõtetel võimalik rentida kordades odavama hinnaga
kui mistahes rendifirmast.
Rendiraha kulutatakse telgi

hooldusele ja MTÜ arendamisele.
Telgis on 72 ruutmeetrit pinda, mis mahutab mugavalt umbes 50 pidulist, ning telk on
100% vihmakindel. Telgi küljeseinad on kaarjate akendega ja
2 meetri kaupa eraldi paigaldatavad. Telgi karkassiks on tsingitud terastorud ja telgi kogukaal on u 290 kg.
Telgi rent ööpäevaks maksab
40 eurot. Koos paigalduse ja
mahavõtuga 80 eurot. Lisainfot
telgi kohta küsi urmet.haas@
kiilivald.ee.
Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
URMET HAAS

Suvel sagenevad
jalgrattavargused
Täna tegutseb Kiili Lasteaed neljas erinevas majas (suur, väike, Uuesalu ja moodul). Pildil väike maja. Marko Tooming

“Ega siis ei saa änam koera
sööta, ku varas juba õues on”

ÕPETAJAD VÄÄRIVAD PALGATÕUSU

z Suvi on käes ja jälle
ähvardab inimeste
heaolu vana tuntud
nuhtlus: rattavargused. Rattaid varastatakse enamasti trepikodadest, millele
järgnevad varguste
esinemissageduselt
lahtised hoovid, kaubanduskeskuste ja
koolide parklad.

Kiili lasteaias tõuseb
sügisest kohatasu
z Kiili vallavalitsus
annab teada, et alates 1. septembrist
2014 muutub lasteaia osalustasu suurus. Vastavalt Kiili
vallavolikogu määrusele nr 3 (15.05.2014)
kehtestatakse osalustasu määraks
20% Eesti Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
AIMUR
LIIVA
ARENDUSNÕUNIKASEVALLAVANEM
Alates 1. septembrist 2014 on
Kiili Lasteaias lapsevanema
poolt kaetav osalustasu 71
eurot.
Kehtivad ka soodustused.
Juhul kui mõlema lapsevanema
ning lapse elukoht on registreeritud Kiili vallas, on osalustasu
17% Eesti Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud palga alammäärast. Soodustus laieneb ka
üksikvanemale.
Kui ühest perest käib lasteaias rohkem kui üks laps, siis
rakendatakse alates teisest lapsest 50% tasumäära. Soodustus
Kiili Lasteaias käivale lapsele
kehtib ka siis, kui teine laps
käib mõnes muus lasteaias või
lastehoius.

Lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil osalustasu
tasumise kohustust ei ole juhul,
kui lasteaeda on lapse mitteosalemisest eelnevalt informeeritud. Lapse lasteaeda sissearvamisel ning lasteaiast väljaarvamisel toimub osalustasu arvestamine päevade kaupa. Vt. Kiili
valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema
poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (www.riigiteataja.
ee/akt/429052014001).
Õpetajatele suurem palk
Ilmselt ei ole olemas inimest,
kellele oleks ükskõik millise igapäevaselt vajaliku teenuse hinnatõus meeltmööda, lasteaia
kohatasu tõus seda enam. Aga
kindlasti peab vaatama ka seda,
kuhu täiendav raha suunatakse
ning vallavalitsus kinnitab siinkohal, et kohatasu tõusust saadav täiendav ressurss läheb
100% lasteaia õpetajate ning
muu personali töötasude suurendamiseks.
Kiili vald toimib paratamatult konkurentsis teiste ümbruskonna omavalitsustega ning
praegu on meil lasteaiaõpetajate palk 700 eurot kuus, mis jääb
märkimisväärselt alla nii Rae
valla kui ka Tallinna vastavale
näitajale, rääkimata kooliõpetajate palganumbrist, kellele
kindlustab töötasu teatavasti
riik.
Lasteaiaõpetajate palk tõuseb Kiili lasteaias plaanide kohaselt alates 1. septembrist
ning valla ja lapsevanemate
ühise panuse toel on seda esial-

gu võimalik kergitada 750 euroni, mis jääb naabrite tasemest
veel maha, aga pakub siiski olulist leevendust. Lasteaiakohtade
arvu suurendamine, mida me
teeme ka sellel aastal (suure
maja 20 kohta + moodulmaja 6
kohta) tingib ka täiendava personalivajaduse, sh tugispetsialistide koormuse kasvu, mis
kaetakse vallaeelarvest.
Ühe lasteaiakoha reaalne tegevuskulu Kiili lasteaias on täna
243 eurot kuus, millesse ei ole
arvestatud koha loomiseks tehtud investeeringuid. Täna moodustab lapsevanema poolt kaetav osa sellest ca 53 eurot kuus,
uue määra puhul on see ca 60
eurot vallaelanike registris olijatele ning 71 eurot neile, kes
on registrist ühel või teisel põhjusel lahkunud. Maksumuse
vahe kaetakse vallaeelarvest
ehk oma väga suure panuse annavad lasteaialaste ja nende vanemate heaks ka kõik need
maksumaksjad, kellel endal väikesi lapsi pole.
Lasteaia lähitulevik
Täna tegutseb Kiili Lasteaed
neljas erinevas majas (suur, väike, Uuesalu ja moodul) ning
Uuesalus on meile praegu jäänud alles 18 kohta, mida on
seal võimalik veel kasutada
2014/15. ja 2015/16. õppeaastal. Tingitult antud asjaolust ja
ka kooli ruumiprobleemidest,
on selge vajadus uue lasteaiamaja järele, mis plaanide kohaselt tuleb Kangru alevikku, selleks ette nähtud krundile.
Praegu käib Tallinna linnapiir-
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konna strateegia koostamine,
mis on aluseks uuest Euroopa
Liidu eelarveperioodist lasteaiakohtade ning kergliiklusteede
jaoks raha taotlemisele. Vastav
meede on siseministeeriumil
planeeritud ning optimistlike
prognooside kohaselt võiks
Kangru lasteaed uksed avada
2016. aastal. Loomulikult ei ole
midagi kindlat enne, kui toetusraha andmine on otsustatud,
aga Kiili valla argumendid on
veenvad, vajadused faktidega
põhjendatud ning soovid realistlikud, seetõttu loodame
kindlasti positiivset otsust.
Valla rahvastikusituatsioon
ning sellest tulenevad trendid
tulevikuks on sellised, et alates
käesoleva kümnendi lõpust on
mei piisav lasteaiakohtade hulk
tagatud suure maja ning kavandatava uue nelja rühmaga
Kangru maja näol ning väikese
maja saaks anda kooli kasutusse.
Tänane lasteaiakohtade defitsiit on buumiaegse rahvastiku
massilise ja väga lühikesel perioodil toimunud ümberpaiknemise tagajärg. Selle olukorraga
ei ole omavalitsused kahjuks
suutnud rahuldaval määral toime tulla, sh Kiili vald. Sündivus
Tallinna ja nn kuldse ringi osas
näitab aga selget langustrendi
ning lasteaiakohtade otsene
puudus on veel paari järgneva
aasta probleem, mida Kiili vallal on kavas lahendada täiendavate lastehoiuvõimaluste loomise ning lastehoiu kohatasu katmisega suuremal määral, kui
vald on seda seni teinud.

Tuleb olla hoolikas oma varaga
ja peab pöörama tähelepanu
kahtlasele tegevusele meie
ümber ning kohe reageerima.
Paljud arvavad, et jättes ratta
lukustatult trepikotta või parklasse, on turvalisus tagatud ja
rattavargused on lihtsalt avastatavad. See arvamus on ekslik.
Jäta number meelde
Jalgrattavarguste lahendamisel on politseil sõiduriistade
vargaid väga raske tabada, neid
avastatakse enamasti kaudselt,
teiste asjade uurimisel või sarivaraste kontrollimisel. Kuid
kindlasti tasub vargusest teada
anda, sest nii suureneb tõenäosus oma vara tagasi saada.
Kasulik on meelde jätta rattaraami number, sest nii on politseil võimalus kas leitud või
vargalt ära võetud ratas omanikuga kokku viia. Tihti võtab politsei kas pandimajadest või
teistelt kokkuostjatelt ära rattaid, kuid omanikuni ei pruugi
need jõuda, sest puudub avaldus rattavarguse kohta. Samuti
ei tea paljud varguse ohvrid
oma rattaraami numbrit, mis on
aga ratta ja rattaomaniku kindlakstegemiseks vajalik.
Lukk ei peata
Lukk ja muud turvameetmed
varast alati ei peata (kõik u-,
tross- ja kettlukud on võimalik
vähem kui minutiga läbi lõigata
miniakufreesiga ja viletsama
luku vastu saavad ka lõiketangid), kuid see aeglustab koge-

Nõuanded, mida ratta
juurest lahkudes tasub
silmas pidada:
1. lukusta see alati hea lukuga tugeva kinnituse külge, lukk kinnita võimalusel
läbi raami ja tagumise ratta;
2. tõsta jalgratas ööseks lukustatavasse ruumi, kasuta
valvatavaid rattaparklaid;
3. ratast hoia kodus kõrvaliste isikute eest varjatult; 4.
võimalusel võta ära sadul,
vaheta rattakäigud vabaks;
5. kontrolli, kas rattal on
raaminumber ja jäta see
meelde;
6. mitmekesi liikudes jätke
üks isik valvesse;
7. hinnalisema ratta puhul
võiks kasutada firmade pakutavaid uudseid turvalahendusi, nagu lõhkumiselliigutamisel aktiveeruv alarmiga turvalukk, NanoID (nanoid.ee), GPS-jälitusseadmed (näiteks bikespike.
com).

nud päti tegevust ja suurendab
võimalust, et ta vahele jääb. Ka
hoiab lukk ära selle, et mõni
naabrimees või niisama huligaan rattaga lustisõidule ei
lähe. Valdades ringi sõites on
näha palju lukustamata rattaid,
mille juurest omanik lahkunud
– arusaadav, iga inimese valib
ise oma riski ja lootuse, et midagi ei juhtu.
Kuid kodanike liigne hooletus oma vara kaitsmisel teeb
siiski murelikuks. Tahame inimestele südamele panna, käige
oma varaga hoolsamini ümber,
et pärast poleks kahetsemist, ja
mõelge ka omavastutusele.
IVO ROOSIMÄGI, HELEN KELO,
HEIKKI PALTSER
PÕHJA PREFEKTUURI
LÄÄNE-HARJU JAOSKONNA
PIIRKONNAPOLITSEINIKUD

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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KÜMME KILOMEETRIT, VIISTEIST PUNKTI

Kiili vald sai oma matkaraja
z Juunikuu viimasel
laupäeval avati rattamatkaga NabalaPaekna matkarada.
Mööda suuremaid ja
väiksemaid teid
lookleb rada läbi Nabalakandi, Paekna,
Kurevere ja Piissoo
küla ning tutvustab
matkalisele siinset
loodust, ajalugu ja
kultuuri. See on
identiteedi jaoks
hästi oluline, ütleb
koduloouurija ja Kiili
volikogu liige Ardo
Niinre.
“See on sinu kodu, siin on sellised märgid. Elu koosnebki
märkidest ja nendest paneb
inimene oma identiteedi kokku,” rääkis Niinre laupäeval
ajakirjanikule, miks on vajalik
ka kohalikele tutvustada valla
loodust ja ajalugu.
Kümnekilomeetrine rada
kulgeb piki suuremaid ja väiksemaid teid ja on tähistatud
suunaviitadega. Alustades raja
alguspunktist Nabala palvemaja
ees, jätkates Kalamäe allikate,
Kabelimäe, Möldri kurisu, Katkusurnuaia jne juures. Matkaraja lõpp-punktiks on Paekna
allikajärv. Iga punkti juures on
kaart ning info selle koha kohta.
Seltsis on segasem
Matkaraja üks eestvedajatest
Kaire Nuut meenutab, et rada
oli paberil juba ammu olemas.
Idee autoriks oli Salme Väljataga Paekna külast.
Kokku viis matkaraja rajamisega tegelenud seltskonna,
kümmekond inimest, aga Salme Väljataga, kes kunagi mainis
Nuudile, et võiks ju teha matkaraja. Tollal ähvardas piirkonda
lubjakivi kaevanduste rajamine.
“Meie punt sai kokku siis, kui
tekkis raudtee (Rail Baltic –
M.T.) tulemise oht,” meenutab
Nuut. “Ervin Bernhardt tegi
kaardi, et näidata kohalikele,
kust trassid jooksevad, ja mina
ütlesin, et oh, mul just sellist
inimest vaja ongi, kes kaarti oskab teha.”
Siis tulid järgmised huvilised: Katrin Martinson ja Kaupo
Kaupmees, Hille Alamaa, Ardo
Niinre, kelle abiga saadi vallalt
toetust kulude katteks. Ervin
Bernhardt tegeles kaartide ja
kujundusega, Kaupo Kaupmees
tegi ära “meeste tööd”, nagu ütleb Katrin Martinson. Käidi
koos, arutati, uuriti ajalugu ja
tehti rada valmis.
Nüüd, kui matkarada avatud, ütleb Kaire Nuut, et tegelikult sai asju natuke tagurpidi
tehtud. “Tegime kõigepealt voldiku valmis ja käisime turismimessil. Aga huvi oli seal ääretult suur,” ütleb ta. “Sealt edasi,
kuna oli talv, kogusime materjali ja siis sai tehtud kaardirakendus.” Kui kevad käes, korraldati mais Katkusurnuaial talgud, et paika väheke puhastada. Seejärel hakati juba tegelema viitade ja infotahvlitega
ning kujundusega.
Raja avamisele tuli laupäeva

Matkaraja punktid
• Nabala palvemaja
• Kalamäe allikas
• Looba muinasasulakoht ja
lohukivi
• Mäe niin
• Kabelimägi
• Sõdinamägi, Sõdina tänav
ja Sõdina lohk
• Kuristiku kurisu
• Möldri kurisu
• Nabala kool
• Kuivajõe karstiorg
• Lahinguväli
• Ämmartsu mägi
• Katkusurnuaed
• Muinasasulakoht
• Paekna allikajärv
Täpsem info matkapunktide
kohta ja kaart www.luigekandikeskus.ee/kylalisele.

hommikul rahvast omajagu,
kokku 65 rattaga matka(raja)
huvilist. Katrin Martinsoni sõnul loodab kogu rajarajajate
seltskond, et inimesed näeksid:
matkarada on nüüd olemas,
valmis kasutamiseks, ja see on
tore. “Kellegi privaatsus ohus ei
ole, sest rada liigub valdavalt
mööda teeääri,” ütles ta.
Ja kui ajakirjanik tundis
huvi, et kellele on rada mõeldud, siis vastas Ardo Niinre, et
koduloohuvilisele. Kaire Nuut
lisas, et ajalugu, hoolimata paigast või inimese elukohast,
puudutab kõiki. “Ei ole oluline,
kas inimene on Tallinnast,
Võrust või siitkandist. See on
meie ajalugu,” ütles ta.
Saab giidi, saab toitu
Esimesel retkel tehti kohe
ära ka üks oluline asi: Katkusurnuaial pühitses Jüri kihelkonna
õpetaja Tanel Ots risti, mille tegemist sponsoreeris Kiili valla
ettevõte EstNor ja perekond
Mikomägi. Ots ütles surnuaial,
et tema meelest peaks arutlema
selle paiga olemuse ja tulevase
tähenduse üle Nabala kandi ja
kogu piirkonna jaoks. “Traditsioone ei ole võimalik välja
mõelda ja kujundada enne, kui
pole veel ühtki selle kandjat,”
lausus ta. “Ometi on sellel paigal päris suured eeldused.”
Naabervallas Raes elav folklorist Mari-Ann Remmel ütles,
et tema arvates on tore, et
Tallinna kõrval on säilinud selliseid arhailisi kohti, kus on viiteid sellele, kuidas kunagi elati
ja millesse usuti.
Raja läbimiseks peaks varuma paar tundi. Kui aega rohkem, saab rahulikumalt võtta,
kauem peatuda, ümbrust uurida. Sõmeru külavanem Katrin
Martinson toob välja kaks kohta, mis tema arvates matkarajal
on kõige huvitavamad – Katkusurnuaed ja Möldri kurisu. Viimane on tema jaoks eriti vahva
koht. “Suviti on seal küll kuiv,
aga see aeg, mis on kevadel ja
sügisel – fantastiline. Soovitan
kindlasti vaatamas käia.”
Kui omal käel ei soovi matkarajale minna, saab tellida ka
giiditeenust. Võimalik on ka
toitlustamise tellimine. Gruppe
saab eelregistreerida ja toitlustust tellida telefonil 5669 4949.
MARKO TOOMING

Matkaraja loomisega tegelenud seltskond Nabala palvemaja ees: (vasakult) Mari-Ann Remmel, Kaire Nuut,
Hille Alamaa, Kaupo Kaupmees, Katrin Martinson, Ervin Bernhardt, Salme Väljataga, Ardo Niinre, Tanel
Ots pojaga.

Kalamäe allika juures. Pärast Ardo Niinre selgutustööd tekkis
järjekord, et allikavett maitsta.

Nabala-Paekna matkaraja viit.

Sünnipäevad
juulis
103 Pilvi Tuisk
06.07
99 Eugenia Krabi
17.07
93 Valli Evardson
26.07
92 Laine Laev
29.07
87 Loide-Liane Rebane
16.07
86 Taisi Rebane
09.07
85 Linda Saar
27.07
84 Polina Khorina
29.07
83 Helmi Viirsalu
25.07
82 Eetla Leedu
02.07
80 Marfa Žarova
02.07
80 Milvi Tammer
28.07
79 Vahur Kask
01.07
79 Loreida Salumäe 20.07
78 Alina Laid
07.07
78 Elle Kivistik
31.07
76 Helbe Laupä
03.07
76 Eevi Leppik
27.07
76 Marian Fedukha 27.07
75 Eve Kaljusaar
22.07
70 Asta Rajasaare
23.07
65 Ljudmila Meindok 29.07
65 Ivi Arro
24.07
65 Tiiu Korjus
23.07
65 Anne Tiko
21.07

Sünnipäevad
augustis
91 Valmi Toajaak
06.08
89 Aleksandra Kuzmina
27.08
84 Nelli Toater
10.08
84 Eino Saar
31.08
83 Ants Veskimäe
18.08
82 Voode Kööp
12.08
82 Leili Allik
21.08
81 Elmar Iida
29.08
78 Niina Levdonen
18.08
77 Anne Juhkam
04.08
76 Rein Viljak
10.08
75 Valdur Suits
19.08
75 Vello Suits
19.08
75 Üllar Hiiekivi
29.08
65 Ludmilla Zajentšuk
08.08

Meie valda sündisid:

Looba lohukivi juures näitas Ardo Niinre kaasavõetud igivanasid kivi- ja savitükke.

• 9. märts Karl August
Rämmel, palju õnne, Anneli
Sandre ja Tarmo Rämmel!
• 17. mai Jalmar Uusmaa,
palju õnne, Ann Vool ja
Tarmo Uusmaa!
• 17. mai Mirt Matilda Pesti,
palju õnne, Keiti Kalvet ja
Ivar Pesti!
• 30. mai Tormi Tamm, palju
õnne, Maret Haruoja ja
Tanel Tamm!
• 31. mai Mairin Lüüs, palju
õnne, Marit ja Erik Lüüs!
• 11. juuni Marie Põld, palju
õnne, Kristel ja Mikk Põld!
• 15. juuni Rainis Parvi, palju
õnne, Mall ja Marko Parvi!

Tule Kiili Vändale!

Katkusurnuaial pühitses kirikuõpetaja Tanel Ots
risti. Ervin Bernhardt

Mäe niine juures paluti naisterahvastel peod vastu
puud panna, et siis pidavat need soojaks tõmbuma.
5x Marko Tooming

Jalgrattamatk Kiili Vänt 2014
toimub 17. augustil. Tänavu
sõidetakse külla naabritele Rae
valda.
KIILI RAHVAMAJA
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Kiili Lasteaia
lõpetajad kevadel
2014

LÕPETAJAD

LIBLIKAD
1. Art Ambos
2. Hanna Kose
3. Merii Laar
4. Luise Liiva
5. Marten Linnamägi
6. Kirke Madar
7. Marten Mikomägi
8. Rait Mäe
9. Sandra Naarits
10. Birgit Sepp
11. Adrian Georg Zurbuchen
12. Taavi Truumaa
13. Lazar Uleksin
14. Hugo Westholm
TIRTSUD
1. Mari Kamar
2. Mirtel Kommussaar
3. Romet Kriks
4. Rinaldo Liiv
5. Uku Lindmets
6. Taavet Lumi
7. Mirjam Olesk
8. Robert Purge
9. Saara Rebane
10. Grete Rohi
11. Krister Saaremägi
12. Kardo Saviauk
13. Oskar Sepp
14. Henri Säkk
15. Sebastian Tali
16. Adele Tarn
17. Janelle Urm
18. Rain Umbleja
19. Helena Vain
20. Anete Vihandi
21. Heleri Änilane
SIPELGAD
1. Eliisabet Amor
2. Maik Aus
3. Johanna Liisa Ilves
4. Martin-Alexander Ilvik
5. Mirjam Karoliine Kask
6. Karoliina Laurits
7. Maribel Leppik
8. Gerda Levo
9. Meribel Malva
10. Merit Mannov Heleri
11. Kaspar Noor
12. Berit Paal
13. Laura-Liisa Paasian
14. Diana Padar
15. Carmen Punab
16. Marleen Josepiine Rego
17. Marten Saarekanno
18. Siim Salu
19. Margarita Zahharova
20. Jasper Tammes
21. Emma Tuvi
22. Anita Vesper
23. Tambet Viljus
KOPRAKESED
1. Henry Ink
2. Veiko Aleksander Isberg
3. Ilon Leontjev
4. Mikk Metsaots
5. Anna Helena Mägi
6. Sebastian Soome
7. Rebecca Vaarmets
8. Urmo Vois

Lasteaia lõpetajad. Kiili Lasteaed

3. juuli 2014

Kiili Kunstide kooli tänavused lõpetajad. Margus Lattikas

Kiili Kunstide Kooli lõpetajad 2014
kevadel

Muusikali “Pöial-Liisi” esitajad peale etendust. Piret Lattikas

TÖÖSSE OLI KAASATUD PEA KOGU KOOL

Kunstide Kool tõi
lavale “Pöial-Liisi”
z Suvevaheaja-eelsel
ajal on kõikides koolides alati kiired ajad.
Kiili Kunstide Koolis
(KKK) oli sagimist sel
aastal erakordselt
palju.
Traditsioonilisele lõpetajate
lõpuaktusele lisaks toimus pea
tervet kooliperet hõlmanud
“Pöial-Liisi” muusikali ettekanne, klaveriõpilased osalesid
edukalt Tobiase-nimelisel rahvusvahelisel klaverikonkursil
ning ka Kiili Vanamuusikaansambel käis mööda Eestimaad kontserte andmas.
Mai lõpul toimus Hiiumaal
Käinas XI Rudolf Tobiase nimeline rahvusvaheline klaveriõpilaste konkurss, kus osalesid ka
KKK õpilased ja seda päris heade tulemustega, eriti arvestades
asjaolusid, et samal ajal oli vaja
ka eksamid-arvestused edukalt
sooritada.
Madis Aasalo sai diplomi
kava hea esituse ja Anette Allas
R. Tobiase teose hea esituse

eest. Tublilt mängisid ka Sander Erik Ilves, Rasmus Rüütel,
Kertu Paal ja Annagreta Õismaa. Palju tänu õpilasi juhendanud õpetajatele Tiia Koppelile, Ädu Laurile ja Sirle Piisangile.
Ettekanne õnnestus
Kõige töömahukam ettevõtmine KKKs oli sel kevadel kindlasti “Pöial-Liisi” lastemuusikali
lavaletoomine. Tööprotsessi
olid haaratud sisuliselt kõik
õpetajad ning suur osa õpilastest. Ning mitmeid kuid väldanud pingutus sai väärilise tasu,
kui muusikal jõudis ettekandeni
KKK lõpuaktusel 31. mail.
Laval olid nii solistid lauluosakonnast kui noorte solfedžoõpilaste koor. Mängis KKK
õpilastest-õpetajatest moodustatud orkester ning muinasjutu
muutsid värvikamaks kunstiosakonna õpilaste joonistatud-maalitud pildid.
Ettekanne läks suurepäraselt
ning esitusega jäid rahule nii
publik kui esinejad. Säärased
suurprojektid on rasked nii õpi-

lastele kui ka õpetajatele ning
tähendavad kõigi jaoks palju lisatööd, mille jaoks on vahel raske aega leida.
Kuid usutavasti on saadud
kogemused ja saavutuga kaasnev positiivne laeng pingutuse
kuhjaga ära tasunud.
“Vaga ja vallatu”
Kiili Vanamuusikaansambel
valmistus maikuus samuti kontsertreisideks. 1. juunil esineti
Saka mõisas ning samuti osaleti
13.-15. juunini Kuressaares toimunud Ajatu muusika festivalil.
Juba on ettevalmistamisel ka
järgmine kontsert pealkirjaga
“Vaga ja vallatu”, mis toimub
31. augustil kell 19 Hopneri
majas Tallinnas.
Pärast tihedat kontsertidest
tulvil kevadet saab kogu KKK
õpilaspere koos oma õpetajatega pisut hinge tõmmata ja ilusat
Eesti suve nautida, et laadida
end värske energiaga, mis annaks jõudu järgmisel õppeaastal taas sama tublilt tööd teha ja
tulemusi saavutada.
KKK

z 29. mai õhtul toimus
Kiili Kunstide Koolis
järjekordne pidulik
pereheitmine, kui
kokku 22 õpilast said
kätte oma lõputunnistuse. Kunstiosakonnas oli lõpetajaid
kolm, muusikaosakonna vanemas astmes kaks ja muusikaosakonna nooremas astmes seitseteist.
Nagu tavaks kujunenud, sai iga
muusikaosakonna lõpetaja
esitada saalisviibijaile ühe loo
enda lõpueksamikavast. Kunstiosakonna õpilaste lõputööd
olid terve aktuse jooksul huvilistele lavalt vaadeldavad.
Kuigi kooli lõpetamine tähendab ühe eluetapi läbimist ka
Kunstide Koolis, siis ei tähenda
see veel alati koolist lahkumist.
Enamus noorema vanuseastme
õpilastest suundus edasi õppima vanemasse vanuseastmesse
ning rõõm on tõdeda, et ka üks
vanema vanuseastme lõpetaja
jätkab siiski veel meie majas õppetööd vabamas vormis.
Palju õnne kõigile lõpetajatele ja suur tänu kõigile õpetajatele, kes oma õpilaste kõrval
kõik need aastad väsimatult
tööd on teinud ja ühiselt muresid ja rõõme jaganud.
KALEV VAIDLA
KKK DIREKTOR

Kiili Kunstide Kooli
lõpetajad 2014
MUUSIKAOSAKONNA
NOOREM VANUSEASTE:
Karolina Perv (plokkflööt)
Kermo Kütsen (kitarr)
Signe Rohi (klaver)
Sigrid Koor (klaver)
Kreeta-Lisett Tooming (kitarr)
Erkki Laagriküll (kitarr)
Karita Jakobson (klaver)
Liisa Mai Arismaa (klaver)
Kertu Paal (klaver)
Hanna Liisa Hanga (klaver)
Laura Männilaan (viiul)
Maria-Liisa Nõlvand (viiul)
Helen Karmen Kulden (viiul)
Sandra Koiduste (laulmine)
Liisa Lekko (laulmine)
Mirjam Leppik (viiul)
Anete Salu (laulmine)
MUUSIKAOSAKONNA
VANEM VANUSEASTE:
Annagreta Õismaa (klaver)
Regina Tammiste (laulmine)
KUNSTIOSAKOND:
Tanel Naano
Johannes Pors
Kadi Kustavson
LÕPETAJATE ÕPETAJAD:
Liina Saar (laulmine)
Robert Jürjendal (kitarr)
Ädu Laur (klaver)
Tiia Koppel (klaver)
Sirle Piisang (klaver)
Katrin Hõlpus (viiul)
Ulvi Oismann (viiul)
Heili Meibaum (plokkflööt)
Galina-Maria Herodes
(kunst)

Elurõõm ja Kiili kapell
Tore, et uus, alles pool aastat
tegutsenud noorematest inimestest koosnev kapell kutsus
meie eakate ansambli Elurõõm
koos esinema. Meie ansambel
Elurõõm on 19-aastane.
Meie kaks koosesinemist laabusid edukalt. Esimest korda
esinesime Tujutare peol ja teist
korda Nabala tantsupeol 25
mail, kus tantsurühm Keerulised tähistas oma 5. aastapäeva.
On tore esineda selliste toredate ja rõõmsameelsete inimestega koos. Loodame ka edaspidisele koostööle. Elurõõm käis ka
31. mail Kehras Memme-Taadi
lustipeol “Aeg annab kõik”.
MAIRE PIKK
ELURÕÕMU LAULJA

Nukuteatri-teemalise lastelaagri osalejad koos juhendaja Heino
Seljamaaga. Kadi Kroon-Laur

Rahvamajas mängiti nukkudega

Ansambel Elurõõm ja Kiili kapell koos esinemas. Maire Pikk

Peale kooliaasta lõppu toimus
Kiili rahvamajas järjekordne
lastelaager. Sel korral oli laager
nukuteatri-teemaline. Nädala
jooksul õpiti tundma nukuteatrit, meisterdati nukke, külastati nukuteatrit ja lõpetuseks

mängiti vanematele väike etendus, mida laagri jooksul õpiti.
Laagrit juhendas näitleja Heino
Seljamaa. Laager toimus Unima
Eesti Keskuse ning MTÜ Tegutseme Duuris koostöös.
KADI KROON-LAUR

EESTI ARVESTUSES NELJAS KOHT

Kiilikad 22. Eesti
valdade suvemängudel
z 28.-29. juunil Harjumaal Kosel toimunud 22. Eesti valdade
suvemängudel esines taas väga hästi
Kiili valla võistkond.
Võistlused toimusid 10 alal –
kergejõustik, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng,
köievedu, petank, jahilaskmine,
juhtide võistlus. Kiili vald ja Rae
vald olid ainukesed, kes panid
võistkonnad välja kõigil 10 alal.
Valdade paremusjärjestuse
selgitamiseks liidetakse valla
kergejõustiku võistkonna kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt
spordialadelt.
Nüüd lähemalt kõikidest aladest. Kõige paremini läks meeste võrkpallis (osales 17 võistkonda). Mängiti Oru Põhikooli
spordiväljakutel. D-alagrupis
mänginud Kiili valla meeskond
võitis laupäeval oma alagrupi
puhaste paberitega: võideti Saku valda 2:0, Kernu valda 2:0,
Väike-Maarja valda 2:0 ja Kose
valda 2:0. Pühapäeval koliti aga
kohamängudeks vihmase ilma
tõttu saali ja mängiti Kose Gümnaasiumi võimlas. Veerandfinaalis murti maha Väätsa vald,
eriti alates teise geimi võidust
oli näha, et mehed on tahtmist
täis ja võitu ära tooma. Poolfinaalis tuli rinda pista “vana sõbra” Rae vallaga ja tasuti eelmisel aastal saadud kaotuse eest
kuhjaga – kindel 2:0 võit viis
meie mehed finaali! Super!!
Finaalis ei antud vastastele –
Haaslava vallale – samuti mingit sõnaõigust ja võideti taas
kindlalt 2:0 ja võidutants võis
alata!! Jess! See oli Kiili valla
võrkpalli meeskonnale teiseks
võiduks (esimene 2010. a Türil)
valdade mängudel (sama palju
on võitnud ka korvpallimeeskond). Palju õnne kogu meeskonnale ja edu neile edaspidistes tegemistes. Aitäh mehed!
Meeskonnas mängisid Kristo
Meius, Kuldar Männilaan, Miljard Liik, Mihkel Sepp, Madis
Pärtel, Andres Kärner, Henry
Oro, Martin Thalfeldt, Marko
Koern, Erik Mäekivi. Treener
Jaano Haidla.
Kiili valla köieveo meeskond
tuli esimest korda kokku 2009.
a Kohilas peetud mängudel ja
saavutas kohe ka 3. koha. Seejärel ei ole medaleid juurde saadud – oleme olnud kõva konkurent kõigile, ei ole kartnud kedagi – peale Juuru valla muidugi, kes on seda ala valitsenud
viimased 5 aastat, kelle kõige
kergem mees on meie võistkonna kõige raskem mees. Eelmisel
aastal jäime napilt medalita –
neljandaks. Seekord tegid mehed jälle ajalugu: saavutasime
3. koha! (Osales 8 võistkonda.)
Kõva sõna!! Alagrupis võideti
Imavere valda 2:0, Kose valda
2:0 ning kaotati 0:2 Juuru vallale ning kolmanda koha heitluses Rae vallaga ei olnud võitjas
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kahtlust – 2:0 kindlalt meie
meestele ja tasuks pronksmedalid!! Müts maha meeste ees!
Kõige toredam on see, et meeste naised ja lapsed olid ka kohal
ja ergutasid mehi kõvasti, kõige
noorem fänn oli 13 päeva vanune Rainis! Meeskonnas tõmbasid Lauri Leosk, Marko Parvi,
Tiit Jasson, Enar Samarokov,
Andrei Dubov, Reyo Tippi.
Võistkonna kapten legendaarne
Urmas Kikkas. (Kusjuures Lauri, Marko, Tiit ja Urmas olid
võistkonnas juba ka Kohilas.)
Jalgrattakrossis (osales 16
valda) saavutasime tubli 5. koha (kolmandast kohast lahutas
vaid üks punkt). M16 vanuseklassis (distants 12 km) saavutas kindla esikoha ja võitis teist
aastat järjest meie tulevikulootus Markus Pajur. Palju õnne!
Teine kuldmedal tuli Kiili valda
M40 vanuseklassis (distants 21
km), kus vaatamata kergele
haigusvimmale ei olnud vastast
meie kogenuimale sõitjale Tõnno Palmile. Palju õnne! Samas
vanuseklassis saavutas Olavi
Israel tubli 7. koha. Meeste põhiklassis (distants 27 km) saavutas Anti Arumägi tubli 4. koha ja Asko Nurm tubli 9. koha.
Meie ainuke väsimatu naissõitja
Ly Pajur saavutas N35 vanuseklassis (distants 9 km) tubli 9.
koha.
Orienteerumises (osales 22
võistkonda) saavutas Kiili vald
tubli 6. koha. Koju tõime kaks
medalit. M35 vanuseklassis saavutas kolmandat aastat järjest
2. koha Taimar Väljataga. Palju
õnne! 3. koha saavutas selles
vanuseklassis teist aastat järjest
Dag Ainsoo. Palju õnne! Vermo
Siim saavutas tubli 8. koha.
N55 vanuseklassis saavutas
Virve Orav tubli 4. koha. N21
vanuseklassis saavutas Anneli
Orav tubli 6. koha. M45 vanuseklassis saavutas Meelis Atonen 9. koha ja Herkki Suurman
16. koha. M55 vanuseklassis
saavutas Georg Sooberg 10.
koha ja Jaan Orav 14. koha.
Juhtide võistluses (osaleda võisid ainult vallavanem ja volikogu esimees) esindas Kiili valda
volikogu esimees Mihkel Rebane, kes saavutas 14 mehe konkurentsis tubli 6. koha. Noolemängus saavutas Mihkel 3.
koha ja korvpalli vabavisetes 4.
koha ja tõi vallale 7. koha punktid. Jahilaskmise võistkond,
koosseisus Alar Lehtsaar, Sergei
Kivi ja Raido Romanov, saavutas 16 võistkonna seas – lasti
3x25 märki – tubli 8. koha, kusjuures esimesest kohast lahutas
vaid 6 silma!
Peale kahte esimest tiiru oldi
veel esikolmikus!
Suure osavõtuga mälumängus (osales 21 võistkonda) – 25
varia ja 25 spordi küsimust –
saavutas Kiili vald tubli 8.-9.
koha jagamise. Võistkonna
koosseis: kapten – Hannes Palang, Aimur Liiva, Jaanus Terasmaa ja Esta Kullamaa.
Naisvõrkpallurid (osales 12
võistkonda) saavutasid tubli 9.
koha. C-alagrupis võideti Mär-

Kiili mehed võitsid võrkpalliturniiri finaalis Haaslava valda.

Mina ja minu vennad – me
oleme nüüd tegijad!
Art Oskar, üheksane, Vaidast:
Kui ma eelmise loo Kangru lastepäevast ajalehe jaoks rääkisin, olin ma kuuene ja mu kaksikutest vennad veel liiga väikesed selle ürituse jaoks. Nüüd
olen just värskelt üheksaseks
saanud ja tulin lastepäevale
koos oma viieste kaksikutest
vendadega.
Kuigi meil ei olnud kaasas
pilte, mida laste joonistuste näitusele riputada, saime päeva
ikka täiega nautida. Teemadeks
oli seekord ohutu rattasõit ja esmaabi andmine.
Ülesannete lahendamisega
sain ma päris kenasti hakkama
– need esmaabi kohta esitatud
küsimused polnud minu jaoks
liiga rasked. Meie Papa aitas
mu vendi natuke. Aga nagu
Papa ütles, teadsid väikemehed
ise kah kõiki vastuseid.
Siis läksime orienteeruma.
Mina tuiskasin teiste eest minema, sest ma tunnen ju Kangru
mänguväljakut hästi ja leidsin
kerge vaevaga kõik kontrollpunktid üles. Natukene tekitas
segadust see, et mõnes kontrollpunktis rippus kaks eri värvi
pliiatsit. Võta sa nüüd kinni,
kumba värvi kasutada. Mina kasutasin siiski seda värvi, mis
kaardil nõutud oli. Aga mõned
lapsed olid nii kavalad, et värvisid kaardi mummust pool ühe
ja pool teise värviga. Papa rääkis pärast, et ka mu vennad olid
suurema osa kontrollpunkte ise
üles leidnud.
Vigursõitu tegime me vendadega tõuksidega – meil ei olnud
rattaid kaasas. Kuna meil kõigil

olid kiivrid kenasti peas, siis saime pärast võistlusraja läbimist
ka igaüks nimelise aukirja –
need on meil kodus voodi juures nüüd aukohal!
No ja sellest pole mõtet rääkidagi, et kiirabi auto üks huvitav masin on. Ei mina ega mu
vennad polnud seda enne seestpoolt näinud. Äge oli seal sees
olla ja kõiksugu asju näppida.
Ega me alati aru saanud, milleks üks või teine asi mõeldud
on, aga kiirabionud seletasid,
mis on mis.
Ah ja – eks ma vahel ikka
olen mõelnud, et kas rattasõidul peaks kiiver ikka peas olema. Aga kui tädi Helve tegi tooreste munadega katseid, siis
sain ma aru, et kiiver on ikka
väga-väga vajalik kaitsevahend.
No ma ei saa aru, miks meil
Vaidas küll selliseid vahvaid
lasteüritusi ei korraldata! Meil
vendadega on vedanud, et meie
Papa Kangrus elab – nii oleme
meie ka natukene Kangru lapsed ja saame siin vahvatel üritustel käia. Aga et me tegijad
oleme, seda saab ju iga laps, kes
lastepäeval käis, mälestuseks
saadud särgi pealt lugeda.
Art Oskar ja kõik teised lapsed ütlevad suure-suure tänu
vahva päeva eest MTÜ Kangru
Küla Seltsi tädidele-onudele.
Viimased omakorda on tänulikud, et toreda päeva korraldamisele panid õla alla Kiili vallavalitsus, Kolm Lõvi Trükikeskus, Fazer, Eesti Punane Rist,
Kuma, Antalis ja BDP.
ART OSKARI JUTU PANI KIRJA
PAPA MART RIIKOJA

Köieveo võistkond tõi Kiili vallale kolmanda koha. 2x erakogu

jamaa valda 2:0, kaotati Ülenurme vallale 0:2 ja Paikuse
vallale 0:2 ning vahegrupi mängudes kaotati Lasva vallale 1:2
ja Tartu vallale 0:2. Naiskonnas
mängisid Marit Laidroo, ÕnneLy Tammsaar, Kätlin Kaareste,
Eve Tappo, Laidy Lainoja, Helen Pildre, Dace Azace.
Petanki võistkond koosseisus
Triin Rannik, Siim Rannik ja
Enn Lamp saavutas tubli 14.
koha (osales 16 valda). A-alagrupis võideti 13:10 Saku valda, kaotati 4:13 Mäetaguse vallale ja 9:13 Kose vallale ning
kohamängudes kohtadele 9.16. kaotati 7:13 Käru vallale,
võideti 13:10 Haaslava valda ja
kaotati 10:13 Viljandi vallale.
Kõige rohkema osavõtuga
kergejõustikus saavutas Kiili
vald 34 võistkonna seas väga
tubli 9. koha. Kokku tõime koju
8 medalit (eelmisel aastal 7 medalit ). Kaks esikohta võitis Kiili
valda Anu Teesaar. Palju õnne!
Anu võitis kindlalt naiste kettaheite tulemusega 50.39 ja naiste kuulitõuke tulemusega
14.02. Neidude 800 m jooksu
võitis kindlalt Fanny Lamp, ajaga 2.29,76 sek. Palju õnne!
Naisveteranide I grupi 1500 m
jooksu võitis ilmse ülekaaluga
Relika Mell, ajaga 5.22,47 sek.
Palju õnne! Meeste 1500 m
jooksu saavutas 2. koha Rain
Ridalaan, ajaga 4.18,52 sek.
Palju õnne! Naisveteranide I
grupi 100 m jooksus saavutas
Katrin Soima 100 m jooksus 3.
koha, ajaga 15,90 sek. Palju
õnne! Neidude 1500 m jooksus

saavutas Liis Grete Atonen 3.
koha, ajaga 5.32,00 sek. Palju
õnne! Meesveteranide I grupi
kuulitõukes saavutas Jaanus
Keernik 3. koha, tulemusega
12.04. Palju õnne! Teisi tulemusi: Neidude 800 m jooks – 4.
Liis Grete Atonen, MV I grupp
100 m – 6. Kristo Meius, MV I
grupp kuulitõuge – 6. Kristo
Meius, MV I grupp 100 m – 7.
Kaupo Kütt, MV I grupp kaugushüpe – 7. Kaupo Kütt, MV I
grupp kuulitõuge – 9. Kaupo
Kütt, MV I grupp kettaheide –
10. Kristo Meius, mehed 100 m
– 10. Karl Aksin, naised kaugushüpe – 10. Kertu Väikemaa, MV
I grupp kettaheide – 11. Kaupo
Kütt, mehed 5000 m – 11. Arno
Aamisepp, MV I grupp 3000 . –
11. Meelis Atonen, mehed kuulitõuge – 17. Erkki Meius, mehed kettaheide – 18. Erkki
Meius. Üldkokkuvõttes saavutas Kiili vald väga kõrge 4.
koha! (osales ligi 1200 sportlast
43 vallast).
1. Tartu vald (elanikke 6549) –
237 p.
2. Audru vald (5840) –
222 p.
3. Ülenurme vald (6506) –
220 p.
4. Kiili vald (4587) –
216 p.
5. Rae vald (14 287) – 215 p.
6. Väike-Maarja vald (4700) –
210 p.
Mina tänan südamest kõiki
sportlasi, kes valda esindasid.
Aitäh Teile! Tänud – Kiili vallavalitsus, Saku Õlletehas – Turven Treu, Arne Auto – buss.
KAUPO KÜTT

Kangru lastepäeva teemadeks olid tänavu ohutu rattasõit ja esmaabi
andmine. 2x Mart Riikoja
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Kiili Leht

SPORDIUUDISED

Kiili vallarahva VII
sportmängud
19. juunil peeti Kiili Gümnaasiumi staadioni ümbruses Kiili
vallarahva VII sportmängude
järjekordsed alad. 9. ala – võistkondlik kuulijänn – oli väga
tasavägine. Pärast esimest vooru juhtis Kiili Gümnaasiumi
võistkond. Seejärel võttis juhtohjad enda kätte F-Teami võistkond, kes juhtis kuni 4. vooruni, siis läks ette Kiili I võistkond
ja sinna ta jäigi.
Võitis seega Kiili I võistkond,
koosseisus Eeva Männamäe,
Jüri Käer, Tanel Kosemaa. Teise
kohaga üllatas Kiili Gümnaasiumi võistkond, koosseisus
Kertu Väikemaa, Karl Aksin,
Henrik Härma ja kolmandaks
jäi seekord F-Team võistkond,
koosseisus Õnne-Ly Tammsaar,
Margus Parts, Karel Lumik. 4.
kohale jäeti vahepeal teisel kohal olnud Kiili 2 võistkond. Vahepeal samuti teisel-kolmandal
kohal olnud Luige-Sausti võistkond langes lõpuks 5. kohale. 6.
koht – Kangru, 7. koht – Lähtse,
8. koht – Nabala-Paekna ja 9.
koht – Vaela-Mõisaküla.
10. alal – köieveol – osales 4
meeskonda. Ilmaga ei vedanud,
terve aeg sadas vihma. Algus
läks, nagu minema pidi: tiitlikaitsja Kiili I võitis nii F-Teami
kui ka Luige-Saustit 2:0, samuti
võitis Nabala mõlemat võistkonda 2:0. Siis 3.-4. koha matš.
Luige-Sausti võitis esimese tõmbe, juhtis 1:0, teine tõmme ja
tundus, et Luige-Sausti võidab
ka selle, puudu oli veel 10 cm,
kuid siis äkki, nagu välk selgest
taevast, ärkas ka F-Team, seda
enam, et nende viies liige on
habras, aga tubli naine ÕnneLy. Seis oli 1:1 ning saades innustust teise tõmbe võidust,
võitis kolmanda samuti F-Team
ning kolmas koht oli nende päralt – Margus Parts, Karel Lumik, Alex Kokk, Milvert Vaaks,
Õnne-Ly Tammsaar. Finaal Kiili
I ja Nabala-Paekna vahel oli samuti tasavägine. Kiili I võitis
esimese tõmbe, Nabala-Paekna
teise. Seis 1:1. Kolmas ja otsustav tõmme läksid NabalaPaekna meeskonnale ja nii taastati oma võim Kiili vallas köie
tõmbamises – Marko Parvi,
Lauri Leosk, Maikl Arro, Argo
Valdna, Vahur Õismaa. Teine
koht Kiili I võistkond – Andrei
Dubov, Enar Samarokov, Jüri
Käer, Tanel Kosemaa, Silver
Klaar.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 10 .ala:
1. Kiili I
90 p.
2. Kiili 2
68 p.

3. F-Team
4. Luige-Sausti
5. Kangru
6. Vaela-Mõisaküla
7. Lähtse
8. Nabala-Paekna
9. Kiili Gümnaasium
10. Kiili Keerulised

63 p.
59 p.
55 p.
50 p.
48 p.
43 p.
26 p.
7 p.

Kergejõustik
Eesti noorte teatejooksude
meistrivõistlustel Tartus Tamme staadionil saavutas TB
3x800 m teatejooksus Audentese SK koosseisus kuldmedali Liis Grete Atonen. Palju
õnne! SK Fortis II koosseisus
saavutas hõbemedali Fanny
Lamp. Palju õnne! PA 4x100 m
teatejooksus saavutas Tallinna
SS Kalev koosseisus pronksmedali Raivo Maripuu. Palju
õnne! TB 4x100 m teatejooksus
saavutas SK Fortis koosseisus 4.
koha Fanny Lamp.

Korvpall
Tänu heale hooajale Eesti liigas,
Nordea Ühisliigas ja Balti liigas
sai Kiili tüdruk Birgit Piibur
kutse Eesti naiste rahvuskoondise treeningutele, et välja selgitada koondis, kes esindas
Eestit 2015. a EM-i valikmängudel. Ja Birgit teeniski välja
koha Eesti naiste rahvuskoondises. Tubli tüdruk! Palju õnne!
Birgit sai neljas mängus ka käe
valgeks: mäng Itaalia-Eesti
66:58 (Birgit 3 punkti), EestiLäti 56:74 (Birgit 2 punkti),
Eesti-Portugal 67:60 (Birgit 6
punkti), Portugal-Eesti 65:60
(Birgit 4 punkti). Soovime Birgitile, et ta kinnitaks tugevamalt kanda rahvuskoondises ja
saaks rohkem mänguaega ning
oleks terve ja õnnelik ja tubli!

Jalgpall
Alustas taas Rahvajalgpalliliiga
ehk maakeeli Rahvaliiga. Taas
osaleb Kiili vallast kaks võistkonda, kes ka saatuse tahtel
jälle ühes alagrupis – Järva
alagrupis: Kiili JK ja Nabala
Kohalikud Koprad. Kiili JK on
pidanud kaks mängu – Nabala
Kohalikud Koprad võideti 11:2
ja Sakus viigistati Saku Sporting RL võistkonnaga 3:3.
Poolaeg 0:2, Sven lõi 1:2, siis
eksis rängalt Kiili väravavaht ja
seis oli juba 1:3, kuid mehed
näitasid sisu ja seis oli peagi
3:3. Oli veel võimalus, kuid
lõppseis jäi samaks. Nabala
Kohalike Kobraste mängud on

kirja pannud nende esindajakirjamees-kapten Lauri:
Nabala Kohalikud Koprad
jalgpallimeeskond kohtus Rahvaliiga 2014. aasta hooaja avamängus Kiili JK-ga. Mäng toimus Jüri Gümnaasiumi kunstmurustaadionil.
Mängu algus oli üsna tasavägine, Kiili ründas agressiivselt,
kuid esialgu oli õnn meie poolt
ja Daniili tõrjed väravasuul vägagi tasemel. Korra kolistasid
kiilikad värava latti ja korra ka
posti. Tõenäosusteooriale tuginedes pidi see õnn millalgi ka
otsa saama, ning avapoolajal
lõigi Kiili kolm vastuseta väravat. Omad võimalused olid ka
Kobrastel, kuid mitmel puhul
tegutses Kaupo kiilikate väravasuul eeskujulikult ning avapoolaja ohtlikuim olukord Kiili värava all oli siis, kui vastaste
treener Rainis palli oma värava
latti suunas, kust paraku see
teed väravasse ei leidnud.
Teisel poolajal pandi jõudude vahekord kiiresti paika, täpselt ei mäleta, kuid seis võis umbes 8:0 olla, kui Koprad ka avaväravani jõudsid. Värava autoriks oli Kerth, kes individuaalse
meisterlikkusega vastaste kaitsja üle mängis ning palli värava
alanurka kõmmutas. Oma debüüti Kobraste ridades tähistas
Kerth ka teisegi väravaga, kui
samuti oskuslikult vastaste
kaitsjate eksimuse ära kasutas.
Tubli töö igal juhul!
Kokkuvõtteks võib öelda, et
tee, mis tahad, jõu ja oskuste
vastu ei saa. Vastased lihtsalt
olid nii palju paremad, et mängu lõppseis 11:2 on igati õigustatud ja õiglane tulemus. Kindlasti ei saa öelda, et Koprad
oleks kuidagi halvasti või lohakalt mänginud, üle oma varju
lihtsalt ei suuda hüpata keegi ja
nii ongi. Meeskonnas mängisid
Daniil, Lauri, Kaidu, Erki, Asko,
Meelis, Risto, Mihkel, Kristjan,
Indrek ja Kerth. Suur tänu kõikidele osalenutele, samuti täname ka kõiki kohaletulnud toetajaid, kahjuks ei suutnud meeskond seekord teile sportlikus
mõttes erilist silmailu pakkuda.
Nabala Kohalikud Koprad
jalgpallimeeskond pidas 14.
juunil 2014. aasta hooaja teise
kohtumise Rahvaliigas, seekord
kodusel Nabala Beaver Arenal
Anija United meeskonna vastu.
Mäng kulges Anija meeskonna pideva kerge domineerimise
rütmis, õiget põnevust ja pinget
mängu ei tekkinudki. Avapoolajal väga tugevas vastutuules

mänginud Koprad pidid vastaste 0:3 paremust tunnistama,
väga häid väravavõimalusi luhtasid järjest Kaidu, Kristjan ja
Lauri.
Teisel poolajal, soodsamates
tuultetingimustes, tuli Kobraste
mäng ka paremini välja, lootus
mängu põnevust juurde tuua
tekkis pärast Kaidu löödud väravat, seisuks 1:3. Anija meestel
aga oli vastus kiiresti olemas,
ning üsna ruttu oli mänguseis
juba 1:5. Seejärel suutis Kristjan kaotusseisu taas vähendada, lükates palli tühja väravasse
pärast Karli suurepärast eeltööd. Mäng lõppes tulemusega
3:6, viimane Kobraste värav
taas Kaidult. Mängu ja võitlust
Kobraste poolt oli oluliselt rohkem, kui avamängus Kiili vastu,
kuid taaskord tuli hea mängu
juures vastu võtta kaotus.
Tegelikult suutsime teise
poolaja vastastega täitsa võrdselt mängida, seis jäi 3:3, samuti tegime ise vastastele mitu
kingitust. Avavärav löödi meile
penaltist, mis määrati peale
Mihkli tahtlikku, kuid mittevajalikku käega mängu otsajoone
juures. Samuti suutis Karl seekord palli õnnetult oma väravasse suunata ning paar väravat
löödi ka olukordades, kui kaitsjad oma mängija lihtsalt “maha
magasid” ning vastaste ründajad ootamatult meie väravavahiga silmitsi seisid. Realiseerimine sellistes olukordades oli
Anija meestel muidugi laitmatu, eks kingitused tuleb ikka
vastu võtta. Aga kui edaspidi
selliseid eksimusi vältida suudame, siis küll need võidud ka
tulema hakkavad. Seniks aga
Kobraste võiduta seeria koduväljakul jätkub, järgmine võimalus seda muuta on 29. juunil, kui võõrustame mehi naabervallast, Saku Sporting RL
meeskonnast. Kohtumiseni!
Tänud kõikidele osalenud
mängijatele. Meeskonnas mängisid Daniil, Lauri, Asko, Risto,
Villu, Mihkel, Kerth, Jörgen,
Kaidu, Erki, Karl, Indrek, Kristjan ja Riivo. Samuti täname kõiki toetajaid, kes vaatamate oktoobrikuistele ilmastikuoludele
meid ikka vapralt 90 minutit
platsi ääres ergutasid.

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlustel jalgratturite maanteesõidus Palamusel
Jõgevamaal – distants 179,2 km
– saavutas väga tubli 20. koha
Anti Arumägi. Võitis Alo Jakin.
Rein Taaramäe saavutas 8.
koha. Tanel Kangert katkestas.
KAUPO KÜTT

Väravad

Suurim kivide väljapanek Eestis
Kohaletoimetamine 5 päevaga
Koha peal üle 200 kivi
Personaalne teenindus
Hinnad

www.edurus.ee

alates
99 €

Kontaktid:
5886 5950
Info@edurus.ee

Asukoht
Paldiski mnt 21, Keila (Harju KEK territooriumil)
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Politseimuuseum peibutab
mängulisusega
Möödunud aastal Rakveres avatud Politseimuuseum tõmbab
kooliõpilasi ammutama teadmiseid läbi interaktiivse õppetöö ja mängulusti. Põnevat
avastamist leiab täiskasvanugi.
SA Virumaa Muuseumid
koosseisu kuuluv Politseimuuseum on aasta jooksul võõrustanud ligi 22 000 külastajat.
“Enamjaolt on külastajad kooligrupid, kuid meie majja leiavad
tee ka täiskasvanud, kellel on
võimalus muuseumis pidada seminare ja turgutada mõttetööd
politseiteemaliste mängudega,”
rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.
Kahel korrusel on kokku 10
näitusetuba ja Lastemuuseum,
kus põnnid saavad lustida pehmete mänguautodega, õppida
liiklusmärke ja avastada muud
huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda
Eesti politsei ajalooga, testida
päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida
joodikuprillidega kõndida, korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, proovida selga politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja
palju-palju muudki. “Meie muuseumi suur pluss ongi see, et
külastaja saab üheaegselt osaleda reaalses politseitöös ning samal ajal avardada silmaringi
köitvate faktidega,” sõnas Eesmaa.
Muuseumis saab istuda ka
vangikongis, tutvuda erinevate
narkootiliste ainetega ja vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega.
“Gruppidele korraldame põnevaid mänge ja programme,”
lausus muuseumi direktor.
“Näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda
meeskondlikult politseitöös.”
Tõsisemat tooni lustlikule
muuseumile lisab jaanuaris alguse saanud sari “Politseiakadeemia”. Sarja raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid meenutusi
oma tööst ja elust.

Eesti Politseimuuseum
• Tallinnast 97 km kaugusel
Rakveres Tallinna tn 3 asub
ajalooline maja, mis valmis
aastal 1786.
• 2013. aasta mais avati selles hoones Eesti Politseimuuseum, mis pakub põnevat avastamist kahel korrusel.
• Eesmärgiks on olla interaktiivne muuseum-teemapark, kus külastajad saavad
läbi isetegevuse ja mängu
kogeda politsei tööd.
• Lisaks püsiekspositsioonile korraldab muuseum
mitmeid töötubasid.
• Kokku on kahel korrusel
kümme näitusetuba, lisaks
veel Laste Politseimuuseum.
Jaanuaris rabas külastajaid
üllatavate seikadega endine
abikomissar Koit Pikaro, mis
Eesmaa sõnutsi panid Pikarot
ennastki küsima, kas niivõrd
ausalt tohib rääkida. “Millest ta
täpsemalt rääkis, see on meil videolinti võetud ja saab olema
muuseumikülastajatele avastamiseks.”
Veebruaris pidas “Politseiakadeemias” loengu K-Komando looja Lembit Kolk, märtsis
1990ndate uurimisameti juht
ning hilisem peadirektor Ain
Seppik. Muuseum ei puhka ka
suvel, vaid korraldab mitmeid
üritusi koostöös politsei- ja piirivalve- ning päästeametiga.
14. juunil toimus muuseumi
hoovis “Märulipäev”, kus oli kohal märulipolitsei ning Eesti ainus veekahur.
Juulis toimub koostöös päästeametiga “Ohutuspäev” ning
augustis, koostöös politsei- ja
piirivalve- ning maanteeametiga “Liikluspäev”. Septembris
jätkub sari “Politseiakadeemia”,
kus peab loengu legendaarne
liiklusemees Villu Vane.
Täpsemat infot jälgi muuseumi kodulehelt: www.politseimuuseum.ee.
POLITSEIMUUSEUM

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
17.-31.07.2014 toimub detailplaneeringu korduv avalik väljapanek
1. Kiili alevis Pargi tn 2 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud 0,06 ha suurusel maa-alal sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruselise ja kuni kuue korteriga korterelamu püstitamine ning
liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
2. Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud 2,1 ha suurusel maa-alal kahe
ärimaa krundi moodustamine kuni viie ärihoone püstitamiseks ning liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30
ning reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a,
Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringud
1. Vaela külas Valli ja Uuesalu maaüksuse detailplaneering.
Planeeritava maa-ala suurus on 10,4 ha. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Vaela külas Valli ja maaüksuse jagamine,
sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruseliste äri- ja tootmishoone rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Kiili Vallavolikogu kehtestas 19.06.2014 otsusega
nr 17 Luige alevikus Kanarbiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu,
nr 18 Lähtse külas Kääri tee 42 kinnistu detailplaneeringu,
nr 19 Kangru alevikus Sarapuu tn 4 kinnistu detailplaneeringu.

VOLIKOGU OTSUSED, Juuni 2014
Kiili Vallavolikogu määrus nr 4 Kiili Vallavolikogu
20.12.2012 määruse nr 17 “Kiili valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord” muutmine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 5 Kiili valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 16 Kiili valla 2013. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 17 Kangru alevikus Kanarbiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 18 Lähtse küla Kääri tee 42
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 19 Kangru alevikus Sarapuu tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 20 Rõõmu tänav T2 katastriüksuse omandamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
28. mai 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Rooli
tn 6 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Vambola tn 20 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 289 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kipramäe MÜ liitumine madalpingel) püstitamiseks Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 290 Ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks Kurna tee 14, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 291 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Tasuja tn 6 liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 292 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Nööbi tee külmaveetorustik) püstitamiseks
Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 293 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Nööbi tee kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 294 Ehitusloa väljastamine
ehitise (reoveepuhasti) püstitamiseks Allikavälja, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 295 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise püstitamiseks Maksimäe tn 3,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 296 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (väliköök) püstitamiseks Maksimäe tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 297 Kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise (septik ja imbsüsteem) püstitamiseks
Uuetoa, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 298 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Allika tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 299 Kruus- ja freespurukattega teede hooldustööd Kiili vallas.
3. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Ehitusloa väljastamine
ehitise (abihoone) püstitamiseks Kaljula, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 308 Ehitusloa väljastamine
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KUULUTUSED
• Heina- ja rohumaade niitmistööd. Tel
527 1184
---------------------• Keila kütteladu müüb saetud-lõhutud
toorest lehtpuukütet. Hind alates 36 €/rm.
Info 5554 1063
• Kiviaedade ehitus ja taastamine: kiviaiameister.blogspot.com, tel
510 1902
• Kopplaaduri teenus. Tel 5834 1341
---------------------• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.ee
---------------------• Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
kaseklots 5-25 cm 2 €, lepp 30 cm 2,3
€, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm
2,7 €. Alates 50st kotist on transport Kiili
valda tasuta. Tellimine 5198 9070, info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
---------------------• Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40 / 60 l võrgus, puitbrikett, klotsid
10-30 cm 40 l võrgus, tulehakatus 40
l võrgus ja saepuru kotis, tel 501 8594,

kaminapuud.com
---------------------• Müüa küttepuud, kaminapuud (lepp) 30
cm. Võrgus ja ka lahtiselt, 35 €/rm. Väikseim kogus lahtiselt 5 rm. Tel 5812 2035
---------------------• Müüa liiva, killustikku, kruusa, freesasfalti,
mulda kohaleveoga. Tel 507 9362
---------------------• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega kask 40 €/rm, lepp 35 €/rm, metsakuiv
okaspuu 35 €/rm. Tel 509 9598
---------------------• Müüa mulda, liiva, killustikku, kohaleveoga. Rendime prahiveoks multilift-konteinereid, teeme haljastustöid ja rendime
minilaadureid! Tel 5660 4607
---------------------• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid kojutoomisega. Tel 507 0150
---------------------• Müüme küttepuid. Tel 5349 2730 ja
5562 1018
---------------------• Müün kasvuhooneid 3x4 m, karkass terasest, kaetud plastikuga. Hind 375 €. Tel
5673 0411
---------------------• Ohtlike puude aastaringne raie-, hool-

ridaelamu püstitamiseks Rätsepa tee 14, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 309 Ehitusloa väljastamine
ridaelamu püstitamiseks Rätsepa tee 14, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 310 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Paju tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 311 Ehitusloa väljastamine
ehitise(valguskaabel)püstitamiseks Kiili alev.
10. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 314 Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla elektrivarustuse
projekteerimiseks Pääsukese tee, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 315 Projekteerimistingimuste määramine Tallinna ringtee telemaatikaseadmete elektrivarustuse projekteerimiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 316 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Rooli tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 317 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Sepamäe tee 3 külmaveetorustik) püstitamiseks Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 318 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Sepamäe tee 3 kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 319 Kirjaliku nõusoleku
väljastamine piirdeaia püstitamiseks Paju tn 3, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 320 Kirjaliku nõusoleku
väljastamine väikeehitise püstitamiseks Aru tn 10, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 321 Kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise püstitamiseks Rooli tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 322 Kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise (reoveepuhasti) püstitamiseks Kipramäe, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 323 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Maikellukese tn 8, Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 324 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Tammetalu põik 5, Luige
alevik.
17. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 330 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kangru tee 1 Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 331 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Rätsepa tee 12a, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 332 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Rätsepa tee 12b, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 333 Ehitusloa väljastamine
ehitise (gaasitorustik) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 334 Ehitusloa väljastamine
ehitise (kanalisatsioonitorustik) püstitamiseks Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 335 Ehitusloa väljastamine
ehitise (külmaveetorustik) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 336 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Rätsepa tee 21, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 337 Ehitusloa väljastamine

dus- ja saetööd. Katuserennide puhastus.
Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
---------------------• Ostame ära Teie kasutu sõiduki. Tuleme
järgi, pakume head hinda. Tel 5695 5775
---------------------• Ostan heinapressi Kirgistan, MTZ82,
tel 5694 0400
---------------------• Pakume veoteenust kastiautoga, kast
2,1x4 m, kandejõud kuni 2,5 t, 15 € tund.
Tel 5647 3720
---------------------• Pakun Kiili vallas vabastavat hingamist
vabas ja puhtas looduses. Tel 5666 1723
---------------------• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine, energiamärgised, liitumisprojektid, tehno-süsteemide projektid. Lisainfo tel 5650
9395, erki.maidre@gmail.com
---------------------• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine
ning puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd.
Tel. 502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
---------------------• Tallinna kesklinnas asuv lõunasöögi kohvik-bistroos saab tööd tubli kokk. Tööaeg
E-R 8-17. Töötasu alates 700 €. Palun
saada CV aadressile ylle@carawan.ee

üksikelamu püstitamiseks Tammetalu tn 13, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 339 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise püstitamiseks Värava, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 340 Kirjaliku nõusoleku
andmine piirdeaia püstitamiseks Rätsepa tee 21,
Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 338 Ehitusloa väljastamine
ehitise (katlamaja) täielikuks lammutamiseks Pargi tn
4, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 341 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kivila tn 15, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 342 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Välja põik 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 343 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Nööbi tee elektrivarustus) Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 344 Kasutusloa väljastamine ehitisele (büroo- ja tootmishoone) Kurna tee
33a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 345 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kanalisatsioonitorustik) Lageda tee,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 346 Kasutusloa väljastamine ehitisele (külmaveetorustik) Lageda tee Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 347 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee) Lageda tee, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 348 Vaela külas Valli ja
Uuesalu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 349 Pargi tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 350 Niine kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
28. mai 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 301 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine, Risti Vaela küla.
3. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Iskliku kasutusõiguse
seadmine, Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav //
Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav.
10. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 327 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Pääsukese tee.
17. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 354 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Sepapera, Piissoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 355 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine, Kaljula tee 4 Sausti küla.
Muud küsimused
10. juuni 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 329 Osaühing Kiili KVH
2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev

• Teenustööd esilaaduriga traktoriga Rae,
Kiili ja Jõelähtme vallas: niitmine, kaarutamine; heina, silo, põhu pressimine rullidesse. Müüa 2014. a. hooaja heina/silo
rullides. Telli juba täna soovitud kogus
ette. Tel 505 8794, e-post soodevaheagro@gmail.com. OÜ Soodevahe Agro
---------------------• Vajatakse eramajja koristajat 1x nädalas.
Tel 5348 8842, raili28@hotmail.com
---------------------• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning
teeme santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Tel 660 4455, 5850 4300

Noor pere ostab
soodsa hinnaga
kinnistu Kiili alevikus või selle läheduses. Kontakt
info@revident.ee,
tel 550 0934.
AIAJAZZ TULEB TAAS!

5. augustil kell 19.00 toimub
aianduskeskuse Hansaplant
imelises õiteaias suve kauneim
kontsert! Jazzihõngulist
muusikat esitavad C-Jam ja
Sofia Rubina. Õhtut juhib
juba seitsmendat hooaega
Guido Kangur. Piletid on
müügil nii aianduskeskuse kassades kui Piletilevis. Pileti
hind 19 € ja Hansaplanti
püsikliendile 17 € (ainult
Hansaplanti kassades).
Lisainfo www.hansaplant.ee.


In memoriam

Valdek
Keedus
23.05.1940-24.05.2014

In memoriam

Koit Ronimois
19.08.1975-27.05.2014

In memoriam

Sulo Varet
14.08.1948-05.06.2014
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Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab virnastatud ja kasvavat võsa
ning raieõigust. Teostame metsa- ja
võsaraiet (kraavikaldad, põlluääred
jne). Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud! Helista ja
küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel 514 9668
Tel 504 8655

armin@rajakt.ee
mikk@rajakt.ee

Aitan müüa/üürida/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Kopp-laaduri
teenus

Maxima Eesti OÜ pakub tööd
järgmistele ametikohtadele:

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

• MÜÜJA
• KORISTAJA
• LETITEENINDAJA
• PEAKASSAPIDAJA
• VAHETUSE VANEM
• MÜÜJA-KASSAPIDAJA

Teostame erinevate järelaagistega väikesemahulisi
transporditeenuseid (kuni 3t).
Liiva, killustiku ja mulla müük; transporditeenus. Müüme ka väikses koguses
saematerjali ja võrkkottidesse pakitud
saepindasid – vajaksid kuivamist.
info@haagisterent.ee
www.haagisterent.ee
Tel 525 1989

Lasteklubi
Väike Päike
6-10 a laste
SUVELAAGER
Vaela külakojas
28.07-1.08, E-R
8.30-17.30

,

Põnevad väljasõidud,
meisterdamised,
mängud

Lisainfo:
tel 5560 2691
www.vaelakulakoda.ee

KOKPIT
AUTOTEENINDUS

Ettevõte pakub

LUIGE TURG

Luige bussipeatuse juures oleval platsil
igal reedel 16.00-19.00
igal laupäeval 10.00-16.00
Müügil on hooaja kaup:
taimed, lilled, kasutatud riided jm.
TULE OSTMA JA MÜÜMA!
Info ja registreerimine:
info@luigekandikeskus.ee
5669 4949

sildade
reguleerimine
 rehvivahetus
 veermiku remont
 õlivahetus
E-R 9-18
Veetorni 9, Jüri
Tel 604 8775
info@kokpit.ee

3. juuli 2014

РЫНОК LUIGE
на площадке рядом с остановкой Luige
каждую пятницу с 16.00-19.00
каждую субботу с 10.00-16.00
В продаже сезонные товары:
растения, цветы, а также использованная
одежда и прочее.
ПРИХОДИ ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ!
Информация и регистрация:
info@luigekandikeskus.ee
5669 4949

tasuta lõunasööki
erialast tasuta koolitust
sõidukulu kompensatsiooni

Tule ise, kutsu kaasa oma sõbrad ja saad iga
kutsutud sõbra eest preemiaks 45 eurot/brutos!
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel
WWW.MAXIMA.EE
Täpsema info saamiseks pöörduge
kaupluse direktori poole või saatke CV
PERSONAL@MAXIMA.EE
Infotelefon 623 0690, 602 3116

