Kiili alevisse paigaldati uus videovalvesüsteem | UUS KATLAMAJA PAKUB ODAVAMAT SOOJA | Valiti 2014. aasta valla ettevõte ja ettevõtja

KIILI LEHT
KIILI VALLA AJALEHT / WWW.KIILIVALD.EE

Ühel meelel oldi selles, et
naispäkapikke pole
kunagi olnud. | Mihkel Rebane
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Ema muusikute peres, õpetaja
koolis, juht ansambli ees

~ TEAVE

Kiili Kunstide Kooli õpetaja pälvis vabariikliku stipendiumi
~ Detsembri alguses toimus
Tartus pidulik Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali
poolt välja antud pedagoogistipendiumite jagamine. Kiili
Kunstide Kooli flöödi ja plokkflöödi õpetaja ning Kiili Vanamuusikaansambli juhendaja
Heili Meibaum oli üks viiest laureaadist.
Kui ajakirjanik ühel detsembripäeval Kiili Kunstide Kooli teiselt korruselt Meibaumi otsib,
leiab ta pedagoogi printeriga
võitlust pidamas. Masin on kindel, et ta peab printima mõlemale lehepoolele, Meibaum on
teisel arvamusel. Võitlus jääb
seekord patiseisu ning me siirdume flöödiõpetuse klassi,
keskkonda, kus naine tunneb
end märksa kindlamini.
“Mulle väga meeldib igasugune vanaaegsus ja kõik selline
muusikas, mis ei sõltu juhtmest,
vaid enda peast ja kümnest sõrmest,” ütleb ta kapi ees, kus on
selle klassi suurim varandus,
erinevas suuruses ja materjalist
flöödid ja plokkflöödid.
Et üle vabariigi antakse kümnetele inimestele preemiaid, aurahasid, tunnustusi jne iga aasta lõpus nii palju, et on keeruline aru saada, mida keegi mille
eest sai, tahab ajakirjanik kõigepealt teada, kui oluline on
kultuurkapitali antud stipendium.
“Kindlasti väga oluline, sest
see on märk, et sinu tööd on
peetud vajalikuks ja tunnustuse vääriliseks,” ütleb Meibaum,
kelle peres on kõik muusikud.
Millist pilli keegi peres mängib?
Tütar Kati õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli
erialal esimesel kursusel. Poeg
Marten on Tallinna Muusikakeskkoolis 10. klassis, õpib tšellot. Abikaasa Mait on pianist.
Väike Marta on nelja-aastane,
tema mängib jõudumööda viiulit. Ta on paar korda olnud perekontserditel ja vanamuusikaansambli kontsertidel kaasas,
nii-öelda nunnumeetri rollis
oma väikse viiuliga.
Kas teil on oma pereansambel?
Päris igapäevaselt ansamblina ei tegutse, aga meid kutsustakse sinna-tänna, näiteks kirikutesse erinevatel puhkudel jne.
Eelmisel aastal oli meil Eivere
mõisas suurem jõulukontsert.
Koosseisust lähtuvalt esitame tavaliselt klassikat ja barokki, samuti romantismiajastu
muusikat. Aga sekka satub ka tä-
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kõrget taset ruumide mõttes või
õpilaste puhul.
Milline on Teie õpilaste tase Kiili aastate jooksul olnud?
Meil on üsna õnnelik seis,
sest õpilaste hulgas on alati olnud lapsi, kellega on väga inspireeriv tegelda – kel on annet
ja tahet ja püsivust. Kui vaadata konkursitulemusi, siis võib
leida päris palju neid, kes on vabariiklikel konkurssidel esikohti saavutanud. Mõni on olnud
õnnelik esikohaomanik lausa
aastaid järjest.
Kas on ka mingid tunnused,
mille põhjal saate aru, kas lapsest saab flöödimängija või ei?
On erinev, kas mängitakse
flööti või plokkflööti. On väga
tublisid ja hakkajaid lapsi, kellele flööt ei istu, võib-olla hoopis plokkflööt. Plokkflöödi puhul peab olema võimeline kuulama tooni. Seal tuleb treenida
kõrva, et õppida ära tundma mis
on ilus ja suuta end jälgida, oma
pilli kõla valitseda.

Tulin bussist maha,
kukk kires kuskil aias,
selline tore maakoht
tundus.

Detsembrikuine pühadeaeg on kiire aeg igale muusikule, isegi, kui su põhiamet on õpetaja. Juba samal päeval intervjuu andmisega esines Kiili Vanamuusikaansambel Heili Maibaumi juhendamisel Pärnus. Pilt ongi
seal tehtud.

napäevasem muusika, mida selle koosseisuga esitada annab.
Ja lapsed valisid vabatahtlikult
klassikalise muusika?
Jah. Neid on üsna noorest
saadik köitnud klassikalise
muusika baasi sügavus ja süvenemisvõimalus ning kõik väärtused, mis seal peidus on. Väike
Marta vaatab ka juba praegu huviga Mezzo kanalilt oopereid ja
kontserte, arutab, kas nähtud
pill on oboe või klarnet ja küsib,
kes selle loo kirjutas ning arvab,
et peaks suurena harfimängijaks
hakkama.
Millised väärtused on seal peidus Teie jaoks?
Ma läheks sellest rääkides
isegi kaugemale, vanamuusikasse, mida mängime Kiili Vanamuusikaansambliga. Selles on
heas mõttes sügavam tõsidus.
Vanas muusikas tugineti kristlikule maailmapildile, tunnetusele, et inimene pole maailma
naba, vaid osa suuremast pildist.

Barokis, mis on minu eriala,
köidab mind siirus ja tunderohkus ja hästi väljenduslik maneer,
suur vabadus fantaasiale. Ja loomulikult kõik need “vanad” pillid.
Teil endal on klassikaline haridustee?
Jah. Õppisin Viljandis lapsena, tulin sealt otse muusikaakadeemiasse, tollasesse Tallinna
Konservatooriumisse. Seal järgnes loogilist rada pidi magistrantuur. 1998 lõpetasin barokkflöödi erialal.
Millal pedagoogitööga alustasite?
Oi, juba igiammu. Ma sain
Viljandi muusikakoolis oma esimesed õpilased, kui olin 17-aastane. Põhjus oli selles, et ma
avastasin ühtäkki, et tahan
muusikarida edasi ajada. Selleks
oli vaja minna keskkoolis kaugõppesse, et vabanev aeg panustada pilli harjutamisele ja ainetele, mida muusikakoolis ei

õpetatud, aga mis olid vajalikud,
et konservatooriumisse astuda.
Tol ajal oli aga vaja kaugõppesse minekuks põhjust ja töökohta. Muusikakooli direktor Kalle
Tamra oli mõistev inimene ja
võttis mu kooli tööle.
Nüüdseks tuleb kokku juba
üle 25 aasta pedagoogitööd.
Millal ja kuidas Kiili jõudsite?
Vist oli 1997. Olime kolinud
abikaasaga Tallinna ja otsisin
töökohta pealinnas või selle lähedal. Märkasin konservatoorimis kuulutust, et Kiili Kunstide
Kool otsib plokkflöödi ja flöödi
õpetajat. Mul polnud aimugi,
kus see Kiili asub. Aga siia tulin,
siia jäin. Suur põhjus oli vanamuusika, mis siis vaikselt siin
idanema hakkas.
Kui siia saabusite, milline pilt
avanes?
Tulin bussist maha, kukk kires kuskil aias, selline tore maakoht tundus. See, mis siin oli, oli
ootuspärane, ma ei oodanudki

Muusikakoolis õppimine on
üldse isiksust arendav ja tahtejõudu nõudev tegevus. Palju on
individuaalset harjutamist.
Ühest küljest on see raske ja
pingutust nõudev, teisest küljest – kui oled oma sisemised
võitlused ära võidelnud, muudele kiusatustele vastu pannud,
siis hakkavad tulemused tulema. Leiad sealt kunsti mõtte –
appi, see on nii lahe, see kõnetab mind! Ja kui mängid kontserdil või konkursil ning saad
aru, et see läheb ka publikule
korda. See ei ole kiire võit, aga
rõõm on seda suurem.
Kuidas Te end pedagoogina
iseloomustate?
Õppeprotsessis olen ma
nõudlik, aga püüan tegutseda
nii, et olen õpilase sõber. Autoriteet peaks tekkima sellest, et
õpetaja oskab ja suudab õpitavat edasi anda, mitte sellepärast, et ta on kuri ja tähtis iseenesest.
Aga kui näen, et inimene
suudab rohkem, kui ta teeb või
viitsib, siis ma päripidi ei paita.
Kui oluline on flööt pillina
tänapäeva maailmas?
Tihemini kohtab kontserdi-

HELI MEIBAUM JA KIILI
VANAMUUSIKANSAMBEL
Meibaum on Kiili Vanamuusikaansambli looja ja juhendaja.
Ansambel esitab keskaja ja renessansi muusikat, esimene
avalik kontsert toimus 2003.
aasta mais Tallinnas RootsiMihkli kirikus.
Ansambel sai alguse väiksematest koosmängu katsetustest
Kiili Kunstide Koolis. Tänaseks
on esinemispaikade nimekiri
muljetavaldav – läbi on käidud
kõik Tallinna ajaloolised kontserdipaigad: Tallinna Raekoda
(seal on antud ligi tosin kontserti), Mustpeade Maja, Ajaloomuuseum, Õpetajate maja, Hopneri maja, Muusikamaja, Väravatorn, Kadrioru loss, Kiek in de
Kök, Paks Margareta, Hobuveski, kirikud.... lisaks muud Eestimaa paigad: kirikud, mõisad,
kontserdisaalid, muuseumid,
raekojad... Aga mitte ainult.
Ansambel on esinenud televisioonis ja presidendi vastuvõttudel, korraldanud vanamuusikat tutvustavaid koolikontserte.
Hoopis omaette rubriigi moodustavad ansambli menukad välisreisid – ansambel on andnud
kontserte Rootsis ja kolmel korral Soomes, 2008 kutsuti ansambel esinema Seattle'i raekotta USAs, lisaks toimusid veel
märkimisväärsed kontserdid Kanadas Vancouveris, Ottawa Ülikooli saalis, Torontos Royal Ontario Museum'is ja Trinity Chapel'is. 2009 käis ansambel Iirimaal Galway vanamuusikafestivalil ja andis Eesti saatkonnaga
koostöös kontserdi ka Dublinis,
2011 anti kontserte Hispaanias.
Oktoobris 2007 valmis ansambli
esimene CD, mida on korduvalt
esitatud Klassikaraadios. See
julgustas aastal 2010 salvestama uut plaati, mis ilmus 2011 kevadel.
Ansambel on juba aastaid viljelenud koostööd professionaalsete laulusolistidega. 2014 kevadel “Pühademuusika” kontsertide aegu sai alguse koostöö tuntud laulja Tõnis Kaumanniga.
Heli Meibaumi sõnul on fenomenaalne, et ansamblis mängib
noori, kes õpivad erinevates
koolides, koos professionaalsete
muusikutega. Liikmeid on
10-aastastest kuni muusikaakadeemia tudengiteni. “Pean kõige uhkemaks head koostööd laval ja proovides erinevate vanusegruppide vahel. Igaüks saab
vastavalt vanusele anda oma
panuse. Mina pean lood selliselt
seadma ja kava nii kokku panema, et igaüks saaks vastavalt
oma oskustele kaasa lüüa,” räägib Meibaum.

saalis solistina orkestri ees
kindlasti viiulimängijat või pianisti.
Aga orkestris mängivad flöödid igal juhul. Lisaks kammerkontserdid, CDd, YouTube... Eks
see sõltub sellest, mida inimene on harjunud kuulama või
märkama.
Mõni käib näiteks Tallinna
vanalinnas, näeb turiste; teine
näeb ajalugu ja põnevaid ehitisi. | Marko Tooming
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Eurotoetused ootavad
~ Euroopa Liidu eelarveperiood
2014-2020 on käivitunud ning
suure tõenäosusega viimaseks
jääva perioodi toetussummaks
on 3,35 miljardit eurot.
Euroopa Liiduga ühinemisest
saadik on Eesti toetustena saanud kordades enam, kui ise panustama on kohustatud. Selle
tulemused on näha nii riiklikul
(uuenenud taristu, toetused sotsiaalsfääri, kultuuri, meditsiini
ja haridusse), kui ka kohalikul
tasandil (ettevõtlus, kodanikualgatused, kohalikud omavalitsused jne). Paraku pole aga Euroopa Liidu ühiskassa põhjatu
katel, kust iga soovija võib ammutada vastavalt soovidele.
Kui seni on antud suur osa
toetusi just erinevate taristute
ehitamiseks ning remondiks,
siis sellel perioodil on pearõhk
suunatud majanduskasvu, inimeste heaolu, elu- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmisele. Nagu ka varasematel perioodidel
võivad toetusi taotleda kõik ettevõtjad, MTÜd või kasvõi külaseltsid jms, kuid nagu ikka on
prioriteetsemaid teemasid.
Prioriteetide hulka kuuluvad
kindlasti lokaalne (väike- ja
keskmise suurusega) ettevõtluse arendus- ja teadustegevus
ning kohalike ettevõtete konkurentsivõime suurendamine;
tööhõive, ameti- ja elukestva
õppega seotud teemad; veekaitse; energiatõhususe tõstmine,
roheline taristui, linnaosade jätkusuutlik areng (sh jätkusuutlik
transport); info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poolt pakutavate teenuste taristu aren-

damine ning haldusvõimekuse
tõstmine.
Tulemusliku rahataotluse
jaoks ei piisa ainult heast ideest,
see peab olema ka hoolikalt läbi mõeldud ning veel hoolikamalt kirja pandud ja teostatud
sh vaadates lisaks taotlusvormi
küsimustele ka seda mida hinnatakse. Pettuste ja väärkasutuste vältimiseks on Euroopa
Liit püstitanud rahaküsijate
jaoks paksu “bürokraatiamüüri”, millest läbi tungida pole sugugi lihtne. Õnneks pole toetusetaotlejad jäetud oma probleemidega üksi, professionaalset
abi pakuvad ja küsimustele vastavad nii PRIA (www.pria.ee) kui
ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (www.eas.ee). Omades
laiapõhjalist projektikirjutamisja aruandluskogemust nii omavalitsuste kui ka eraettevõtete
tasandil, võin vajadusel olla ka
ise nõuga abiks.
Eesti majandus on aastate
jooksul muutunud üha tugevamaks ning peatselt ei saa me
enam pretendeerida Euroopa
Liidu toetustele, vaid peame ühe
rohkem hakkama saama oma
jõududega. Kuigi esialgu meie
jaoks veel piiranguid ei ole, siis
sellest hoolimata tasub juba täna mõtlema hakata ja hoolikalt
läbi kaaluda, kuidas Euroopa
Liidu abi kõige efektiivsemalt
enda jaoks ära kasutada. Seda
enam, et kohe-kohe on algamas
toetustaotluste esitamine uueks
perioodiks. Mis muud kui pead
ja käed tööle, ikka kodukandi
edendamiseks! | Evely Purre, ettevõtja

Jõulutunne meis endis
Pühad on parim aeg päkapiku-jahiks.
~ Jõulud ja jaanipäev on kalendriaasta kõige erilisemad pühad, mis ka tänapäeva inimese
jaoks sõna otseses mõttes pühad päevad on. Alustades iganädalasest pühapäevast on aastaringis mitmeid suuremaid või
väiksemaid pühasid, kuid ilmselt ainult neil kahel päeval suudab enamus meist argisest ja lõputust kiirustamisest ning muretsemisest korrakski päriselt
välja astuda.
Jõulud ja jaanipäeva teeb eriliseks nende pühade pikk ootus,
mis on meie sees ja ümber selgelt tajutavad. Samas on need
ootamised ka erinevad. Jaanipäeva ootuses on tänapäevalgi
midagi paganlikku, justkui soov
tunda ennast lõputult vabana
eikuskil metsiku looduse valges
öös. Jõuluootus on aga perekeskne ja vaatamata eestlaste
usuleigusele ikkagi veidi ka kiriklik, olgu või päkapiku abil, kes
terve kuu pakub lastele igal
hommikul osakest jõuluimest.
Päkapikk kaamera ees
Seetõttu on päkapikul täita oluline roll, sest temasse lapsed
usuvad. Aga milline on see päkapikk? Lapsed on alati tahtnud
teada, kuidas päris päkapikud
välja näevad. Laste uudishimul
on suur jõud, sest kui mingi asi
neid tõeliselt huvitab, siis võime näha, kui ettevõtlikud ja nutikad nad tegelikult on. Päkapiku soki või sussi ümber puista-

takse jahu, et näha tema jalajälgi, öösel püütakse üleval olla või
vara ärgata, et teda näha jne.
Tänapäeva nutilaps kasutab
aga nutitehnikat. Näiteks pani
üks teise klassi tüdruk oma nutitelefoni ööseks filmima. Päkapikku õnneks või õnnetuseks –
kuidas kellelegi – siiski filmida
ei õnnestunud. Aga miski ometi salvestus, sest ekraanil oli
korraks mingi imelik hele sähvatus.
Muidugi arutati seda teemat
elavalt koolis, sest kaasaegne
päkapikk ei pea ju tingimata
olema jõuluvana minikoopia.
Päkapikk võib olla mistahes asi
või nähtus, ja mulle näib, et see
laste arutelu pigem kinnitas
nende päkapiku-usku. Sellest
arutelust said aga teada ka tüdrukute emad ja panid oma suhtlusvõrkudesse teistele emadele

igaks juhuks hoiatuse, eks nad
ise tea miks.
Erinev ettekujutus
See lugu juhtus päris detsembrikuu esimestel päevadel ja oli
minu jaoks sel aastal jõuluaja
algus. Huvi pärast küsisin nii
seitsmenda kui ka kümnenda
klassi käest, kuidas nemad väiksena päkapikke ette kujutasid,
kuidas nad teada said, et päris
päkapikke pole olemas ning kas
nad kavatsevad tulevikus oma
lastele rääkida päkapikujuttu või
üritavad “ausad olla”.
Päkapikke mäletati väga erinevalt. Nad olevat väikest kasvu roheliste riiete ja pruunide
saabastega või hoopis kiilaspäised ja suurte esihammaste ning
kõrvadega või koguni Grinchi-sarnased või jõuluvana sarnased. Ühel meelel oldi selles,

et naispäkapikke pole kunagi olnud.
Päkapikkude lugu lõppes neil
enamasti 8- või 9 aastaselt, kas
isa-ema vahelejäämise tõttu või
tekkisid kahtlused koolis teistega rääkides. Neil, kelle kahtlused said alguse tasapisi koolis,
toimus muinasjutust väljumine
järk-järgult ja seetõttu üsna valutult. Need aga, kes avastasid
tõe järsku, sest nägid isa või
ema akna juures toimetamas,
neile oli see sageli väga valus.
Mõni oli nii viisakas, et ta juba
teadis, aga vanemaile ei öelnud,
mõni aga oli nii solvunud, et vanemad lubasid kompensatsiooniks päkapikumängu jätkata,
kuigi kõik teadsid, et see on vaid
mäng.

Päkapikku õnneks või
õnnetuseks – kuidas
kellelegi – siiski filmida ei õnnestunud.
Oma lastele lubati aga kindlasti päkapikujuttu rääkida, sest
see tegevat endalgi hommiku
ilusaks, kui näed, et su laps on
õnnelik midagi sussi seest leides. Seda oli meeldiv kuulda,
sest turvaline on teada, et üks
vana ja ilus traditsioon elab loodetavasti meie lastes edasi.
Täna on meil, suurtel inimestel, võimalik olla päkapikud. Olgem siis tänulikud andjad. | Mihkel Rebane, Kiili Gümnaasiumi direktor

Karstinähtused kavandataval kaitsealal
Algus augusti Kiili Lehes

~ Põhjavee taset kavatsetakse alandada ligikaudu 20 m, millega seonduvaid
keskkonnamuutusi on raske ette prognoosida, sest tegu on keeruka vetevõrgu karstialaga. Üheks võimalikuks tulemiks võib olla unikaalse Nõiakaevu
hävimine, kuivõrd maa-aluste jõgede
kaudu tõmmatakse osa suurvett Tuhala jõest veel enne ära kui see jõuab
Nõiakaevu alla. Reaalsesse ohtu võivad
sattuda ka maardla ümbruskonda jääva 16 küla elanike kaevud. Alanduslehtri mõju võib avalduda kuni 15 km raadiuses, kuhu jääb vähemalt tuhat üheperekaevu. Väide, et alanduslehtri mõju ulatub vaid 3,5 km kaugusele, vajab
kontrollimist, sest karsti puhul klassikalised mudelid ei pruugi toimida.”
(Kink 2007).
Samas uurimuses, kust pärineb ülalesitatud tsitaat, toonitab H. Kink, et
karjäärivett ei ole võimalik juhtida Pirita ja Vääna jõkke mitmete sotsiaal-majanduslike põhjuste tõttu. Häviksid allikaalad ning nendega seotud
kaitsealused taimed ja loomad. Veerežiimi muutmine likvideerib elanike senise veevarustuse. (Kink 2007). Siia sobib lisada, et vaid viis aastat kestev
20-sentimeetrine soovee taseme alanemine võib esile kutsuda taimekoosluste tõsise muutumise (Weltzin et al
2000). See võib ilmselt juhtuda karjääride kuivendamise tõttu.
Kavandatava Balti kiirraudtee ehita-

mine muudab tõenäoliselt samuti karstiala veerežiimi. Kuigi praegu pole veel
teada, kuidas see toimub, on oodata, et
raudteetrassi kaitsmiseks liigvee eest
rajatakse ulatuslikke drenaažisüsteeme.
Nende toimel võib karstivee pealispind liiga palju alaneda ja paljud karstiallikad kuivada ning soostunud elupaigad kahjustuda. Eriti tundlikud igasugusele kuivendamisele on Natura
alad, mis asuvad karstivee perioodilise
hajusa välje vöötes.
Modelleerimiste usaldusväärsus. Põhjavee taseme alanemise hindamiseks
väljaspool karjääre tellisid firmad Paekivitoodete Tehase OÜ, AS Kiirkandur
ja OÜ Merko Kaevandused Eesti Geoloogiakeskuselt kaevandamispiirkonna
hüdrogeoloogilise modelleerimise.
Tööülesandes nähti ette nelja karjääri
rajamine Nabala karstialale ja põhjavee
taseme alandamine nendes kuni 22
meetri võrra.
Modelleerimistulemuste kokkuvõttes (Savitski, Savva 2008) väidetakse, et
elanikkonnal, kes kasutab Nabala-Rakvere veekihi põhjavett, tuleb karjääride
kuivendamise tõttu vaid üksikjuhtudel
lasta pumbad sügavamale.
Karjääride töötamisega ekstreemtingimustes (pole selgitatud, mis sellega mõeldakse) ei kaasnevat tõsiseid elanike veevarustusprobleeme. Täiendav
põhjavee taseme alanemine ei mõjutavat looduskaitsealade taimkatet, sest

vegetatsiooniperioodil püsivat looduslik põhjaveetase enam kui 2 m sügavusel väljaspool juurekava (see väide pole põhjendatud ka siis, kui vaid allikasoid silmas pidada).
Modelleerimistulemuste kokkuvõttes ei käsitleta Nõiakaevu seisundi võimalikke muutusi. Koostatud mudeli seletuskirjas pole selgitatud modelleerimisel kasutatud rajatingimusi (Marandi 2010) ning ei näidata, kuidas ruumis
jaotuvad mudelisse antud kihtide
filtratsiooniparameetrid. Puuduvad
andmed mudeli kalibreerimise kohta.
Pole koostatud ala veebilanssi erinevate modelleerimisstsenaariumide puhuks.
Kordagi pole mainitud mõisteid
“karst” ega “kaksikpoorsus”. Kasutatud
kirjanduse nimestikus on vaid kuus
maardla varude hindamise tehnilist
aruannet. Kuna seletuskiri ei järgi modelleerimise head tava (imitatatsioonimudeli valiku, rajatingimuste ja kihtide juhtivusparameetrite ruumilise jaotumuse motiveeringut, tulemuste verifitseerimist ning autorite erialast kompetentsi tõestavat kasutatud kirjanduse loetelu), ei saa modelleerimistulemusi pidada usaldusväärseteks.
Käesoleva artikli autor tegi ülalmainitud nelja lubjakivikarjääri hüdrodünaamilise mõju provisoorse modelleeringu, kasutades Eesti hüdrogeoloogilist regionaalmudelit (Vallner 2013,
2003) ja tuginedes kaksikpoorsuse

kontseptsioonile. Modelleerimisel lähtuti samasugustest kaevandamisstsenaariumidest kui Eesti Geoloogiakeskuse tõõs (Savitski, Savva 2008). Kaksikpoorsuse parameetrid määrati kirjanduse alusel hüdrogeoloogilise analoogia järgi, kusjuures parameetreid varieeriti nende reaalselt võimalikus
muutumisvahemikus (Conturier, Forneaux 1988; Mohrlock et al. 1997; Joodi et al. 2010). Modelleerimine näitas,
et karjääride veetaseme sügavate alanduste rakendamisel jääb Nõiakaev kuivaks.
Karsti eitajad. Kuna üldiselt teatakse, et kaevandamine karstialal on keskkonnaohtlik, siis püütakse avalikkuse
vastuseisust üle saada karsti eitamisega. Pole karsti – pole probleemi!
Säärasena on õpetlik H. Bauerti ja R.
Perensi kirjutis (2012) paekivi kaevandamise mõjudest Nabala lubjakivimaardlas. Seda kasutati 2013. aastal
peaargumendina kaevandusfirmade
edutus kohtulikus hagis, millega taotleti, et Keskkonnaministeerium tühistaks kaevandamislubade menetluse
peatamise. Kirjutise autorid üritavad
tõestada, et Eesti Ürglooduse Raamatusse ja Eesti Looduse Infosüsteemi
kantud 8080 ha suurusel Nabala karstialal “karstinähtused praktiliselt puuduvad” (lk 20), seavad kahtluse alla ekspertide poolt soovitatavad bioota kaitse printsiibid (Sepp 2013) ning väidavad, et karjääride kuivendamisel pole

nimetamisväärselt kahjulikku mõju
keskkonnale. Niimoodi tahetakse diskrediteerida Nabala LKA ideed ja luua
kaevandamist soosivat ühiskondlikku
mentaliteeti.
Karsti eitajate kilda on viimasel ajal
astunud ka A. Raukas (2014). Ta kirjutab: “Nabala piirkonnas esineb vaid üksikuid ja üsna mannetuid karstivorme.
Neid esineb näiteks Paekna allikajärve
ja sellest 1,5 km lõuna pool paikneva
Kurevere küla vahel, kus avardunud lõhesüsteemi kaudu toimub maa-alune
veevool. Samuti on paar madalat karstilehtrit teada Kurevere kulas. Üksik
madal karsti langatuslehter on veel registreeritud Tuhala-Nabala tee ääres
Sõmeru külas”. Samas teeb ta järelduse: “Kuivõrd Nabala karstiala ei ole olemas, siis ei saa me enam rääkida karstikaitsealast ja sellest on Keskkonnaministeeriumi töötajad ka ise aru saanud”.
Loodetavasti võimaldab käesolev uurimus argumenteeritult vastu seista Nabala LKA karstinähtuste paljasõnalisele eitamisele.
Kõike ülalesitatut kokku võttes jääb
üle nentida, et Keskonnaministeeriumi
algatatud Nabala LKA moodustamine
on igati põhjendatud ja see aitab tõhusalt kaasa terve elukeskkonna säilitamisele ja arendamisele Eestis. | LEO
VALLNER, PH. D., (hüdrogeoloogia) Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi juhtivinsener

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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Kiilis paigaldati uued
turvakaamerad
~ Kiili alevis on turvakaamerad
toimunut salvestanud juba aastast 2009. Tänavu vahetas Kiili
vallas tegutsev ettevõte Install
Group OÜ kaamerad digitaalsete vastu välja.
Ettevõtte esindaja Risto Saarjärve sõnul filmivad uued kaamerad Full HD kvaliteedis, mis
tähendab, et autode numbreid
ja inimesi saab senisest paremini tuvastada.
Tegu on videovalvesüsteemiga, kus kaamerad tuvastavad ka
Kiili alevisse tulevate ja lahkuvate autode numbreid. Põhjus
numbrite salvestamiseks on
lihtne, selgitab Saarjärv. “Põhimõte on selles, et autode numbrid lisatakse andmebaasi – kui
peaks toimuma miski vargus
kuskil, siis saab lihtsalt välja
võtta asulasse tulnud ja lahkunud autod ning politsei saab
kontrollida autode registrist, kas
tegemist on Kiili elanikuga või
miski kahtlase autoga kuskilt
mujalt,” räägib ta.
Politsei pääseb ligi
Süsteemi haldab ja hooldab Install Group, kuid täielik juurdepääs süsteemile on ka politseil,
kes kasutab salvestust vaid juhul kui on toimunud midagi kriminaalset.
“Möödunud suvel olid pidevad rattavargused Maxima ja
Konsumi poodide juures, nüüd

SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS
89
89
88

sai pandud rattahoiu kohad kamerate silma alla,” ürleb Saarjärv.
Vallavanem Ainur Liiva sõnul on Kiili vald statistika järgi
küll kõige turvalisem omavalitsus Harjumaal (siin on kõige vähem registreeritud kuritegusid),
kuid et see nii jääks, on vaja
edasi pingutada. “Kiili alevi turvakaamerate kaasajastamine oli
pikalt planeeritud, uued seadmed on kvaliteedi poolest väga
suur samm edasi,” ütleb Liiva,
kelle sõnul läks süsteemi uuendamine maksma 11 500 eurot.
Kaamerad ka mujale
Lähitulevikus on plaanis varustada samasuguste kaameratega
ka Kangru aleviku mõlemad sissesõidud ning pikemas pespektiivis soovib vald kaamerad paigutada ka strateegilistesse
punktidesse Luigel.
Iga kaamera, mis avalikus kohas juhtuvat salvestab, võib tekitada korralikus kodanikus
meelehärmi, et miks teda jälgitakse. Vallavanema sõnul ei pea
ükski seaduskuulekas inimene
midagi kartma. “Küsimus, kas
autonumbrite tuvastus võiks äkki kedagi häirida, on täiesti asjakohane – see peabki igal juhul
häirima neid, kellel ei ole ausad
ja seaduskuulekad mõtted ja kavatsused,” ütleb ta. | Marko Tooming
Fotod: Marko Tooming

Maxima (pildil) ja Konsumi kaupluste juurde, kus toimus suvel palju
rattavargusi, pandi samuti uued kaamerad, et kurikaelade tegutsemist
keerulisemaks muuta.

~ PALJU ÕNNE
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Tujutare kohtumine
24. jaanuaril kell 14.00
Esinevad TLÜ Kalevi
Tantsutüdrukud.
Registreerimine kuni 21.
jaanuar numbril 604 0256, Lii.
Pääse 2 eurot.

Detsembri keskpaigas käis katlamaja juures veel kibe ehitustöö. Uus katlamaja valmis väga kiiresti, ehitusluba hoonele saadi alles tänavu suvel.

Mida teha vana
jõulupuuga?

Uus katlamaja toob
väiksemad arved

~ Pakume siin välja mõned võimalused, kuidas saada lahti vanast jõulupuust:
• tükelda vana kuusk ja pane
oma aias kompostikasti või
-hunnikusse;
• tükelda vana kuusk, pane
prügikotti, see kott vii oma jäätmemahuti kõrvale ja tellida prügivedajalt (Eesti Keskkonnateenused, tel 1919) koti äravedu;
• tükelda vana kuusk ja põleta oma ahjus või pliidi all;
• too vana jõulupuu hiljemalt
18. jaanuariks 2015 Kiili alevi
pargis olevale lõkkeplatsile. Vallavalitsus korraldab kuuskede
põletamise. | Siiri Treimann, kesk-

Kaugküttepiirkonna soojahind peaks langema kuni 30 protsenti
~ Möödunud talvede kõrged
soojahinnad jäävad vähemalt
Kiili kaugküttepiirkonna klientidele minevikku. N.R. Energy
OÜ ehitas alevisse uue katlamaja, mis toodab soojust senise põlevkiviõli asemel biomassist –
puiduhakkest, saepurust, puidujäätmest.
N.R.Energy OÜ juhatuse liikme Mati Sarapi sõnul võib Kiili
piirkonna klient oodata kuni
30% võrra väiksemaid soojaarveid. Kui seni oli tarbija jaoks
sooja piirhind 90 euro juures
mWh (kilovatt-tunni) kohta, siis
algava aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima uus hind, 65 eurot
mWh kohta (ilma käibemaksuta).
Väga kiire ehitus
Praegu uus katlamaja juba töötab. Sarapi sõnul käivad veel
katsetused, mistõttu tuleb praegu veel katlamaja töös ette katkestusi. Kogu ehitis valmis erakordselt kiiresti
“Kui tavaliselt ehitatakse

katlamaja kaks aastat, siis meie
saime ehitusloa alles suve keskel, sellele järgnes projekteerimine,” ütles ta. “Esialgne tähtaeg oli 30. november, aga isegi
nüüd, kui tähtaeg on 20. detsember, on ehitamise tempo väga kiire olnud.”
Katlamaja ehitas Läti firma
ning ehitus läks maksma 795
000 eurot. Pool summast tasus
Keskkonnainvesteeringute Keskus, pool N.R. Energy OÜ.

Mati Sarapi sõnul võib
Kiili piirkonna klient
oodata kuni 30% võrra väiksemaid
soojaarveid.
Sarapi sõnul kasutatakse katlamajade renoveerimisel (seda
teeb ettevõte üle Eestis) kaasaegseimat tehnikat. Sinna paigaldatakse täisautomaatsed
Austria tootja Agro Forst &
Energietechnik GmbH seadmed,
mis on automatiseeritud. Reservkateldeks on paigaldatud

vedelkütusekatlad, mis tagavad
asula soojusenergiaga varustatuse ka põhikatelde võimaliku
seiskumise korral.
Näitude kauglugejad
Uue Kiili katlamaja võrgupump
vastab kõige viimasele, 1. jaanuarist 2017 kohustuslikuks
muutuvale energiaefektiivsuse
standardile IE4. Kui hoones
peaks tekkima elektrikatkestus,
siis tagab töö jätkumise varugeneraator.
Katlamaja kontroll- ja juhtimissüsteem tagab selle, et operaatoril on pidev ülevaade, kuidas kütmisprotsess toimub. Kasutusel on ka kaugjälgimissüsteem, mis võimaldab tarbijate
soojusarvestite kauglugemist,
mistõttu kaob kohustus näitude esitamiseks.
Korda saab varasemaga võrreldes ka katlamaja ümbrus, kuhu rajatakse asfaltkate. Märksa
kenama välimusega on vana telliskivimajaga võrreldes ka uus
hoone. | Marko Tooming

konnanõunik

Kiili volikogu eelistab idapoolset
Rail Balticu trassi
~ 18. detsembri Kiili volikogu
istungil kujundati valla seisukoht vabariigi valitsuse poolt
heaks kiidetud kahe Rail Balticu trassivariandi suhtes.
Kiili vallavolikogu esimehe
Mihkel Rebase sõnul oli arutelu volikogu istungil väga pikk.
“See dokument, mis lõpuks
heaks kiideti, oli erandlik selles
mõttes, et see sündis kohapeal
ja läbi lõputute paranduste,” ütles ta Kiili Lehele.
Lõplikus seisukohas on tema
sõnul kolm põhimõttelist punk-

ti. Esiteks eelistati kahest trassivariandist, mis arutluse alla
jäänud, seda, mis kulgeb Nabala
kaitsealast ida poolt läbi Rae ja
Kose valla. Teiseks avaldati toetust Kangru ja Luige elanike
püüdlustele ja allkirjade kogumise aktsioonile, millega nad
juhitisid tähelepanu asjaolule,
et läbi Kiili valla kulgev trass läbiks tiheasustusalasid ning poleks seetõttu mõistlik lahendus.
“Kolmanda põhimõttelisena
asjana leiame me, et kõige õi-

gem oleks Rail Baltic suunata
läbi Tartu,” ütles Rebane.
Volikogu esimehe sõnul ei
võetud seisukohta vastu üksmeelselt, kuid ühes asjas oldi
siiski ühel arvamusel – kui on
valida kahe trassivariandi vahel,
eelistatakse varianti, mis võimalikult vähe riivab Kiili valla elanike huve.
Rebane märkis, et tegu pole
otsusega, vaid seisukohaga, kuivõrd Kiili volikogul puudub võimalus selle rakendamiseks. |
Marko Tooming

Head vana
aasta lõppu ja
teguderohket uut
aastat!
Kiili volikogu
Kiili vallavalitsus
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Raamatukogus toimus
küsitlus
~ Oleme uhked, et kogu maailm teab Eestit arenenud e-riigina. Oleme harjunud, et
e-arengud on meie igapäevase
elu osa, et üha uued ja uued
e-rakendused tungivad erinevatesse eluvaldkondadesse. Arvame teadvat, mida meilt, raamatukogudelt, oodatakse, sest
maailm muutub pidevalt ja vääramatult. Kas ka raamatukogu?
Kas ka raamatukogu kasutaja?
Et leida küsimustele vastuseid,
välja selgitada lugejate eelistused lugemisvara valikul ja ootused raamatukogule, sai korraldatud küsitlus.
Pilk tagasi. 2009. aasta küsitlus oli enam-vähem samalaadne, toimus aga hoopis teistsugustes oludes – oli möödas aasta uutesse ruumidesse kolimisest, see muutus tõi kaasa suure lugejate arvu kasvu. Kasv jätkus kuni 2012. aastani, viimastel aastatel on lugejate hulk olnud stabiilselt 1100-1200, kuid
külastuste ja laenutuste arv on
kahel viimasel aastal mõnevõrra vähenenud.
Tendents languse poole on
ka mujal Eestis. Inimesed on hakanud vähem lugema ja veelgi
vähem raamatuid ostma. Ka
meie küsitlusest tuli välja, et lugemiseks huvipakkuvaid raamatuid laenutatakse enamasti (100
vastanust 88) raamatukogust.
Nõukogudeaegset uskumatult
suurt raamatuostmise huvi
enam ei ole. Ehk jätkuks ka huvi, kui raamatu hind oleks sama
odav kui toona.

loogia, eesti uudisproosa, filosoofia, kodu ja aed. Mõningaid
soovitusi lugejate poolt: vaieldamatult kõige populaarsemad
olid kirjastuse Petrone Print
poolt välja antavad “Minu...”
sarja raamatud. Eesti autoritest
Kadastik, Remsu, Hargla, Lember, Ehin jt. Välisautoritest Mankell, Kepler, Coelho, Nesbo, Waltari, Hirvisaari jt. Ajalookirjandusest Suvorovi, Mletšini teosed. Huvikirjandusest Tolle,
Klein jt.
Loetelu võiks jätkata. Nimekirjaga saate tutvuda raamatukogus ja kodulehel.

Lugejate eelistusest
Jagades lugemisvara kolme suuremasse gruppi: ilukirjandus,
huvialane ja tööalane kirjandus,
siis loetakse ilu- ja huvialast kirjandust peaaegu võrdselt, tööalast vähem. See on seletatav
kahtlemata ka sellega, et rahvaraamatukogus ei leidu tööalast
kirjandust suures valikus paljude erialade kohta ja see ei oleks
ka otstarbekas. Meie raamatukogus on suurem valik majandus- ja pedagoogikaalast kirjandust. Huvialast ja tarbekirjandust ilmub palju ja mitmekesist
ja see osa on raamatukogus päris hästi esindatud.
Küsisime konkreetselt 30 erineva kirjanduse valdkonna kohta lugejate eelistusi. Populaarsemad valdkonnad võrdlemisi
väikeste vahedega olid: mälestused ja elulood, ajaloolised ja
eluloolised romaanid, kriminaalromaanid ja põnevikud, välismaine uudisproosa, reisiraamatud, fantaasiakirjandus, armastusromaanid, maailmakirjanduse klassika, eesti klassika,
toitumine ja kokandus, psühho-

Mitmed küsimused olid
e-raamatu kohta, kuna see teema on jätkuvalt üldise huvi orbiidis. Meie küsitluse järgi ei paku e-raamat paberraamatule
veel konkurentsi: koguni 96 vastajat eelistab ikka paberile trükitud raamatut lugeda. E-raamatu laenamise võimalust raamatukogust veel ei ole. Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis
DIGAR on aga vabalt kättesaadaval üle 200 e-raamatu.
Raamatukogu külastamisel
peetakse kõige olulisemaks raamatukogu sisu: mitmekesist ja
head kirjanduse valikut ning teiseks head asukohta. Vastanute
arvates on kõik see eespool öeldu Kiili raamatukogus olemas.
Siin tahangi tänada kõiki vastajaid ettepanekute ja tänusõnade eest. See annab meile kindlust ja tahet ka edaspidi samas
vaimus oma tööd teha ja oma
lugejate jaoks olemas olla.
Juhin tähelepanu sellele, et
raamatukogul on valmimas uuenenud koduleht ikka aadressil
www.kiiliraamatukogu.ee. | Taie
Saar, Kiili raamatukogu juhataja

Paber on veel popim
Üldine arvamus on, et lugemisaktiivsus on naiste hulgas suurem kui meestel, eks see ole nii
ka meie raamatukogus: 100 vastanust olid 74 naised. Aga need
mehed, kes raamatukogus käivad, teevad seda regulaarselt ja
sageli ning võib kindlalt väita,
et nende lugemishuvi ei väära
miski. Vanuseliselt oli vastajaid
alates 30. eluaastast kuni 60.-ni
kõ i g i s v a n u s e g r u p p i d e s
enam-vähem ühesugune hulk,
ainult nooremaid oli vähem.
Lapsi ei küsitletud.
Kiili raamatukogu lugeja on
kõrgharidusega spetsialist või
juhtivtöötaja, tööline või pensionär.

Inimesed on hakanud
vähem lugema ja
veelgi vähem
raamatuid ostma.

Kiili ettevõtjad tegid aastast
kokkuvõtteid
Kuulutati välja aasta ettevõte ja ettevõtja.
~ 27. novembril kogunesid Kiili ettevõtjad, et tähistada mööduvat tegusat ja edukat aastat.
Õdusas Vaela Külakojas oli kokku tulnud ligi 50 ettevõtjat. Selle sündmusega sai külakoda
oma võimeid tõsiselt proovile
panna, millega tuli aga hiilgavalt toime. Siinkohal tänud Heiki Mikomägile ja tema meeskonnale ettevõtjate võõrustamise
eest!
Ürituse tervitus ja avakõnes
ütles Kiili Ettevõtjate Liidu
(KEL) esinaine Külli Joonson:
“See aasta on möödunud kiiresti. See on olnud meile kõigile
kindlasti töine ja huvitav aasta.
Ka ettevõtjate liidul on olnud
toredaid ja edukaid hetki.”
Aasta jooksul tehtust
Üks tore ja õnnestunud ettevõtmine oli Kiili ettevõtjate abiga
Kiili Gümnaasiumile soetatud
kooli 3D printer.
Kiili Gümnaasiumiga koostöös on tekkinud teinegi tore ettevõtmine – et anda nõu ja näpunäiteid, kuidas ellu astudes
esineda paremini tööturul, on
kool nüüd juba kolmandat korda kutsunud ettevõtjate liidu
juhti gümnaasiumi ja põhikooli lõpetajatega vestlema ja ettevõtet külastama.
Et selgemini koordineerida
toetusprojekte ja nende rahastust, võttis KEL vastu otsuse
luua nn Heategevuse Konto.
Kevadel toimus ka üks vahva
ühisettevõtmine, mille eestvedajaks oli Hansateenuste juht
Toomas Tõldsepp, kes viis koos
asjatundliku giidiga ettevõtjad
põnevale räätsamatkale Luige
taga laiuvasse Männiku rabasse.
Koos suure hulga Kiili elanikega oli ka vahepeal Kiili ettevõtjatel ärevad ajad, kui pakutud Rail Balticu trassijooned ähvardasid võimalikuks reaalsuseks saades tulevikus anda tõsise löögi Kiili ettevõtlusele. See
tõi ettevõtjad kokku ühise asja
eest.
Tore on see, et meie liiduga
on liitunud veel kolm uut ettevõtet. Tervitati KELi uusi liik-

Fotod: KEL

Külli Joonson annab üle aasta ettevõtte tunnustuse Kiili Betoon
OÜ juhile Rain Sinimaale.

Vallavanem õnnitleb aasta ettevõtjat Toomas Tõldseppa.

2014. aasta ettevõtjate tunnustused kuulutavad välja KELi juht Külli
Joonson ja vallavanem Aimur Liiva.

meid ja nende juhte: KLM Projekt OÜ – Kristjan Laurits, MHM
Invest OÜ – Martin Henning,
Kiili Laod OÜ – Toomas Tõldsepp.

Taani saatkonnas, Eesti Kaitsejõudude Peastaabis, Vanemuise
Kontserdimaja ees... Ettevõte,
kes on oma ala toodete osas
Eestis suurim tootja, omades üle
15-aastast kogemust ja kelle auhinda võiks ka ülalkirjeldatu
põhjal muuhulgas ka suurtunnustuseks nimetada. Auhinna
võttis vastu ettevõtte juht Rain
Sinimaa.

Kaks tunnnustust
Aasta tagasi algatas Kiili Ettevõtjate Liidu juhatus ka ühe uue
traditsiooni – tunnustada Kiili
silmapaistvamaid ettevõtjaid.
2013 kuulutati aasta ettevõtteks
firma Estnor OÜ (Renee Mikomägi).
Käesoleval aastal otsustas
KEL koos Kiili vallavalitsusega
anda välja kaks tunnustust: Aasta Ettevõte ning Aasta Ettevõtja. Ja siin nad on!
Aasta Ettevõte – Kiili Betoon
OÜ – ettevõte, kes on aidanud
tuntust tuua kogu Kiili vallale,
“kaardistada” Kiili valda Eestis;
kelle tooted on levinud üle kogu Eesti, sealhulgas võib tooteid
kohata Tallinna Lennujaamas,
Tallinna ja Roomassaare sadamas, Hansapanga filiaalides,

Tore on see, et meie
liiduga on liitunud veel
kolm uut ettevõtet.
Aasta Ettevõtja – Toomas
Tõldsepp – inimene, kes on tulnud Kiili valda märkamatult,
kuid siis alustanud tööd täistuuridel; mees, kes jõuab kõikjale,
kes on asutanud muuhulgas ka
omanimelise ralliklubi, kes käib
silmad lahti ja kellel ideedest
puudust ei ole, kes oma arendusprojektidega on võimaldanud büroopindade ja laopindade näol meelitada Kiili valda

juurde ettevõtteid, on äsja valmis saanud A-energiaklassi uue
büroo ja laohoone Kurna teel,
korrastades selle ehitusega ka
üldist piirkonna visuaalset väljanägemist ja olles sellega naabritele eeskujuks, ühtlasi tuues
Kiili valda juurde ettevõtteid,
elavdades meie ettevõtlust ja
võimaldades luua siia uusi töökohti.
Auhinnakarikad andsid ettevõtjatele üle Kiili Ettevõtjate
Liidu esinaine Külli Joonson ja
Kiili vallavanem Aimur Liiva.
Õhtut sisustas tuntud zooloog
Aleksei Turovski, kes pidas ettevõtjatele loengu loomariigi ja
ärimaailma sarnasustest ning
õhtu teises pooles tutvustati
erinevaid õunanapse. Koosolemine möödus lahedalt ja humoorikalt.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
kõik Kiili ettevõtjad on silmapaistvalt tublid ja ettevõtlikud!
| Külli Joonson, Kiili Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees

Meie inimesed. “Värvid muusikas”
Meie inimeste üritus toimus Kiili rahvamajas teist
aastat. Möödunud aastal toimus kontsert hingedeajal ja esinesid perekondlikud koosseisud. Tänavu olid oodatud erinevad sõpruskonnad ning
kandvaks teemaks olid “Värvid muusikas”. See tähendab, et esitamisele tulid erinevad värvidega
seotud laulud. Lauljaid saatis ansambel Markus
Lattikase juhtimisel.
Idee autor on Sille Rohi, kes kunagi pöördus
rahvamajja, et võiks sellise ürituse teha. Kuivõrd
ma olin sarnasele asjale mõelnud, olin igati nõus.
Kirjutasin projekti ja Kohaliku Omaalgatuse Programm toetas ürituse läbiviimist. Peale esimest
edukat kontserti otsustasime ka teise korraldada,
eriti seetõttu, et möödunud aasta kontserti hinnati Kiili aasta teo valimisel kolmanda koha vääriliseks.
Soovime tänada kõiki esinejaid, et neil oli julgust ja soovi lavale astuda. | Kadi Kroon-Laur

Foto: Kadi Kroon-Laur

Meie inimesed osutus mullu nii populaarseks, et üritus korraldati ka tänavu. Pildil osalejad.
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Ekskursioon Ahhaa teaduskeskuses
~ Käisin 3D ja 3A klassiga 28.
novembril ekskursioonil. Kohaks
oli Tartus olev Ahhaa teaduskeskus. Sinna sõitmine oli väga
pikk. Meil oli seal väga huvitav
õppepäev.
Me õppisime elektrit tundma. Staatilist elektrit saab, kui
õhupalli vastu juukseid nühkida. Söögiks sõime me pastat.
See oli maitsev ja eriti maitsev
sellepärast, et kõht oli ikka väga tühi. Vabal ajal jalutasime me
keskuses ringi. Saime teha seda,
mida me tahtsime.
Teadusteatris nägime, kuidas
elekter inimeses liigub. Nägime,
kuidas hõbepaber ja lambipirn
mikrolaineahjus plahvatavad.
Kodus seda järele proovida ei tohi. Pärast teadusteatrit oli meil
veel väga palju vaba aega. Vaatasime dinosauruseid ja nende
luid. Käisime peeglilabürindis ja
vaatasime elektriautosi.
Huvitav oli ka fuajees asuv
Hiiglaste laud. See oli väga suur.
Vabal ajal käisime poes. Seal
müüdi igasuguseid asju. Näiteks
tasakaalulindu, lima ja läbipaistvat plastiliini. Katsusime
ka Plastiliiva. Sõbrad annetasid
raha Musta auku. Ära ma keskusest ei tahtnud minna. Sõit kooli oli väga pikk.
Mulle meeldis see õppepäev.
| Carl Kunman, 3D klassi õpilane
Foto: erakogu

Kiili korvpallifännid koos
Siim-Sander Venega.

Kiili kossufännid
Euroliiga mängul
~ Grupp Kiili korvpallifänne
käis Leedus Kaunases vaatamas
korvpalli Euroliiga mängu, kohaliku Žalgirise ja Türgi
suurklubi Istanbuli Anadolu
Efesi vahel, kus peatreeneriks
meie korvpalli suurkuju Martin
Müürseppa treeninud Dusan Ivkovic. Hea meel on märkida, et
selle mängu üheks kohtunikuks
oli eestlane Aare Halliko.
Mängu Žalgiris küll kahjuks
kaotas 57:66, kuid see kohapealne atmosfäär, õhkkond oli ikka
võimas ja eriline. Leedulased oskavad korvpalli nautida, vaadata.
Žalgirises mängib teatavasti
Eesti koondise üks põhitegijaid
Siim-Sander Vene. Kahjuks ta
mänguaega ei teeninud, kuid
pärast mängu temaga tehtud
ühispilt oli fännide jaoks juba
omaette võit. Ta jättis väga
sümpaatse mulje ja Priidu ütlemise peale, et küll sul Riias järgmine aasta paremini läheb, tõi
mehele selle õhtu ainukese naerusuu näole.
Fännid lõpetasid õhtu pubides kohalikega mängust kokkuvõtteid tehes. | Kaupo Kütt

Foto: Urmas Saard

Korvpall
~ Tallinna Kossuliiga B-divisjoni põhiturniiri B-alagrupi viimases mängus kaotas Kiili SK
meeskond Tallinnas 81:90 A4/
Triinu Kodumasinad meeskonnale (A. Kasemaa 17 p, M. Vaaks
15 p, S. Palu ja O. Põldsaar 13 p,
hooaja parima mängu teinud A.
Talviste 11 p) ning saavutas alagrupis viie võidu ja kahe kaotusega 2. koha. Pole paha!
Algust tehti juba vahegrupi
mängudega, kus Kiili SK võitis
Tallinnas T. Soku Korvpallikoolis 65:60 A.Le Coq meeskonda
(üleplatsimees vanameister O.
Põldsaar 20 p, A. Kasemaa 14 p,
M. Vaaks 11 p).

Lauatennis
~ Kiili valla lauatennise võistkond – Paul Lillepruun, Oleg
Ratijev, Jaan Sinisaar, Toivo
Tuisk, Lauri Peterson, Kaupo
Kütt – käis võistlemas Nissis,
kus peeti maha sõpruskohtumine Riisipere Lauatennise Klubiga.
Mängiti 6. vooru, kõik said
kõigiga korra läbi mängida.
Mängiti 3st parem kahe geimivõiduni. Tulemus 52:20 Riisipere LTK kasuks. Nagu tulemus
näitab, peame veel kõvasti trenni tegema. Järgmine aasta tulevad nemad juba Kiili mängima,
eks siis vaatame, mis seis on.
Kiili parimad mängijad olid
Jaan, Paul ja Lauri.

Kiili Vanamuusikaansambel Pärnu raekoja saalis pärast kontserti.

Kiili Kunstide Kooli
tegemised detsembris
Jõulukuul oli aega nii kontsertideks kui meelelahutuseks
~ Detsember on kooliõpilastele üks kiire kuu. Arvestused ja
kontrolltööd üksteise järel nii
Kiili Gümnaasiumis kui Kiili
Kunstide Koolis (KKK). Lisaks
on ju aasta viimane kuu õpilaste jaoks üsna lühike. Juba kolmanda nädala keskel hakkab
meeles mõlkuma vaheaeg ning
ka koolitöö on selleks ajaks sisuliselt lõppenud.
Sellest hoolimata oli KKKs
detsembrikuu erakordselt tihedalt sisustatud. Lisaks tavapärastele arvestustele ja hindelistele esinemistele osalesid mitmed õpilased konkurssidel ja
toimusid suuremad kontserdid.
Aga alustagem algusest.
4. detsember oli KKK jaoks
väga rõõmus päev, sest meie
flöödi ja plokkflöödiõpetaja
ning vanamuusikaansambli juhendaja Heili Meibaum pälvis
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali poolt antava muusikaõpetaja stipendiumi. Lähemalt saab sellest lugeda käesolevas lehes intervjuust.
Palju kontserte
Kui novembri lõpus rõõmustasime laululaste Inge Ivaste,
Alexandra Kolsari, Getter-Stiina Reiljani ja Anete Salu heade

tulemuste üle ning ootasime,
kuidas ansambel Tallinna Reaalkoolis 6. detsembril esineb, siis
nüüd on teada, et kuigi tüdrukute lauluansambel õpetaja Liina Saare juhendamisel ei pälvinud Tallinna Reaalkoolis toimunud vokaalansamblite konkursil “Volüüm” seekord äramärkimist, siis tugevas konkurentsis
oldi oma ülesannete kõrgusel.
Detsembrikuu teisel neljapäeval käis KKK käsikellade ansambel “Tiivulised kellad” külas
Kiili Gümnaasiumis. Kooli fuajees anti juhendaja Inna Lai
eestvedamisel tore pooletunnine kontsert, mida said kuulata
nii õpilased kui õpetajad.
Ka järgmine päev oli KKK
jaoks suur kontserdipäev. Nimelt toimus 12. detsembril suur
Talvekontsert, kus sel aastal
osales tavapärasest rohkem erinevaid ansamblikoosseise. Lisaks käsikelladele olid laval lauluansamblid ning erinevad pillide koosseisud pea kõikide erialade osalusel. Esinejate hulgas
olid õpilased-õpetajad tihti koos
laval, mis valmistas suurt rõõmu. Siiski ei puudunud ka solistide etteasted. Saal oli rahvast
tulvil ja iga järgmist numbrit
oodati suure põnevusega. Ta-

gantjärele võib öelda, et kontsert õnnestus suurepäraselt
ning ilmselt ei kahtle selles keegi, sest hoolimata ajaliselt ootamatult pikaks kujunenud kestvusest olid nii esinejad kui publik kontserdijärgselt varustatud
ainult positiivsust kandvate sõnadega.
Samal päeval meie suure talvekontserdiga algas Tallinna
Muusikakeskoolis Eesti noorte
pianistide konkurss “Eesti kõla
III”, kus KKK õpilased näitasid
end taaskord väga heast küljest
ning kõik osalenud pianistid tulid koju tagasi auhinnalistel
kohtadel. Anette Allas ja Sander
Erik Ilves teenisid mõlemad I
vanuserühma A-grupis 2. koha.
Kolmanda vanuserühma A-grupis osalenud Madis Aasalo naases samuti oma vanuserühma 2.
kohaga. Siin on kohased õnnitlused nii laureaatidele kui nende õpetajatele Tiia Koppelile ja
Sirle Piisangile.
Toimus mälumäng
Lisaks juba loetletule toimus 13.
detsembril Kiili Vanamuusikaansambli kontsertreis Pärnumaale, millest tegi paarilauselise kokkuvõtte ansambli liige
Brigitta Voogla: “Vanamuusi-

Kiili jõulukontserdi täitis armastuse aeg
~ 17. detsembril toimus Nabala
mõisas jõulukontsert, mille
kandvaks teemaks oli “Armastuse aeg”. Esinesid Kiili Kammerkoor, Kiili käsikellade ansambel Grazioso ning luuletusi
lugesid rahvamaja harrastusteatri näitlejad. | Kadi KroonLaur

Jõulukontsert toimus tänavu Nabala mõisas.

kaansambel andis kontserte
Pärnu raekojas ja Teenuse mõisas. Pärnus oli publikut vähevõitu ja meeleolu veidi nukker.
Siiski andsime kontserdi täispikkuses kavaga. Samas ootas
meid Teenuse mõisas väga rahvarohke soe vastuvõtt. Olime ise
palju rõõmsamad ning kontsert
õnnestus ka suurepäraselt. Peale kontserte olime üsna väsinud,
sest päev oli olnud pikk. Teenuse mõisast anti meile kaasa
meeneid, mida tagasisõidul jagasime ning tuju oli üleval”.
Viimane jõulueelne nädal
möödus KKKs järelarvestuste
tähe all juba suurema osa õpilaste jaoks pisut kergemas taktis. Aega jäi ka meelelahutuseks,
mille tippsündmuseks traditsiooniline õpilaste mälumäng,
kus sai vastata muusika ja kunsti valdkondi puututavatele küsimustele ning seejärel suundusid pea kõik õpilased jõuluvaheajale, vaid Vanamuusikaansambel jätkab detsembri lõpus proovidega, sest ees on ootamas juba järgmised kontserdid “Pühademuusika kavaga”.
Esimene neist toimub 27.
detsembril kell 18 Vasalemma
mõisas. | Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli direktor

Fotod: Kadi Kroon-Laur

Esines Kiili käsikellade ansambel Grazioso.

Käsipall
~ Eesti-Soome maavõistluse
1996. a. sündinud noormeestele Soomes Solvallas võitis Eesti
26:24. Eesti koondises ka Kiili
poiss Kristjan Ojasaar. Tubli
poiss!

Keegel
~ Eesti lahtistel paarismängu
meistrivõistlustel Rae Keeglisaalis saavutas Marko Kikas oma
paarilisega (Kaido Kirs) pronksmedali! Palju õnne! Toomas
Vendel-Jens Vendel jõudsid veerandfinaali ehk kaheksa parema
hulka, kuid seal pidid kahjuks
vastaste paremust tunnistama.
Edu edaspidiseks!

Motokross
~ Suvine motokrossi hooaeg on
läbi ja kokkuvõtted on välja
pandud. Martin Michelisel Kiili
Gümnaasiumi 5C klassist oli
igati edukas suvine hooaeg:
• Master Kids maailmameistrivõistlused Prantsusmaal – 10.
koht.
• Eesti meistrivõistlused – 4.
koht.
• Baltimaade meistrivõistlused – 2. koht.
• Eesti noorte karikavõistlused – 1. koht.
• Adrenalin Arena laste karikavõistlused – 3. koht.
• Freetime Minikarikas – 1.
koht.
Tänaseks on ka talvine hooaeg avatud ja esimene võistlus
peetud: Võrumaal Sõmerpalus
Adrenalin Arena sisemotokrossihallis sai Martin 2. koha. | Kaupo Kütt
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Jalgpall
~ Eesti meistrivõistlustel saalijalgpalli 1. liiga 4. voorus mängis Kiili JK kodusaalis FC Cosmos II Tallinn meeskonnaga.
Poolaja võitsime Antoni väravast 1:0, kuid teise poolaja keskpaigas olime juba 1:6 taga! Sveni kaks väravat ja Kevini värav
vormistasid 4:6 lõppseisu.
5. voor ja jällegi kodumäng –
Santeh meeskonna vastu. Sellest eriti midagi rääkida ei ole.
Poolaeg 1:6 (värav Kevinilt), kogu mäng 4:9 (väravad Kevin
kaks ja Rainer). Lisaks veel Kevini kollane ja punane kaart. 6.
voor – I vooru vahelejäänud
mäng FC Ararat TTÜ vastu ja
jällegi Kiilis, kuna see on ka vastasmeeskonna koduplats. Meestelt üpris normaalne mäng, kuigi pidime vastu võtma 2:6 kaotuse (värav Svenilt ja ühe lõid
vastased endale ise). Järgmise
vooru mäng jällegi Kiilis ja vastaseks TÜ BestCredit meeskond
Tartust. Väga kõva mäng! Anton
viis Kiili ette 1:0, vastased 1:1,
Silver ja Jaan 3:1, vastased 2:3,
Jaan 4:2, Silver 5:2, vastased 3:5,
viimase naela lõi kirstu siiski
Kevin, lõppseis seega 6:3 Kiili JK
meestele. Raske mäng, aga lõpuks see oodatud esimene võit
tuli! Jess! Suured tänud publikule, kes meid väga häälekalt
toetas.
Nüüd mõni sõna ka Kiili valla teisest jalgpallivõistkonnast,
Nabala Kohalikud Koprad meeskonnast, kes mängib teist aastat saalijalgpalli Rahvaliigas.
Nabala Kohalikud Koprad
alustasid uut hooaega Rahvaliigas 15. novembril, kui Loo spordihoones mängiti JK Kirju Minevik meeskonnaga.
Kobrastel õnnestus juba paariminutilise mängu järel juhtima minna, kuid üsna ruttu sai
selgeks, et seekord on vastamisi sattunud võrdsed meekonnad.
Terve mäng kulgeski nagu E.
Vilde teoses “Pisuhänd”, kus vaheldumisi oli Vestmann peal ja
Piibeleht all ning seejärel vastupidi. Viigiseisud vaheldusid
ühe meeskonna üheväravalise
eduseisuga, kusjuures Nabala
meeskonnal õnnestus mängus
juhtida seisudel 1:0 ja 6:5, ülejäänud mänguajast oli seis viigiline või juhtisid vastased.
Mängu tasavägisust näitab ka
see, et mõlemad poolajad lõppesid seisuga 3:3. Viimased 5-6
minutit kujunesid eriti pingeliseks, kui mõlemad meeskonnad
üritasid meeletult otsustavat
võiduväravat lüüa. Võiduvõimalused olid mõlema meeskonna
jaoks sixty-fifty, kuid nii Daniil
kui ka vastaste väravavaht tegid
mõlemad mitmeid supertõrjeid
ja seis püsiski lõpuni viigiline
6:6. Lõppkokkuvõttes olid mõlemad meeskonnad teenitud viigipunktiga pigem rahul, sest
sellises mängus kaotajaks jääda
oleks ikka eriti valus olnud. Positiivne algus hooajale on tehtud, nüüd tuleb samas vaimus
edasi minna!
Viigipunkt ei tulnud kahjuks

Fotod: erakogu

Nabala Kohalikud Koprad jalgpallimeeskond.

kergelt ja vastu tuli võtta ka
kaotusi meeskonna koosseisus.
Esimesel poolajal vigastas Risto võitluses lahtise palli pärast
oma hüppeliigest nii rängalt, et
esialgse info kohaselt tuleb palliplatsilt eemal olla kuni kaks
kuud. Loodame, et saab ikka varem. Kiiret paranemist sulle,
mees!
Suur tänu meeskonnaga kaasa reisinud fännidele, kes suutsid taaskord saali luua väga
võimsa atmosfääri. Lärm oli sageli nii kõva, et platsil olles ei
kuulnud enam omi mõtteid ka,
kaasmängijatest rääkimata. Aga
nii peabki, super!
Meeskonnas mängisid seekord Daniil, Lauri, Kaidu, Erki,
Riivo, Kristjan, Risto, Asko,
Kerth, Mihkel ja Indrek.
Skooritegemise eest hoolitsesid Kristjan (kaks väravat),
Kaidu, Erki, Lauri ja Mihkel (kõik
üks värav).
Nabala meeskond jätkas Rahvaliiga hooaega Kadrina Spordihoones, kui 22. novembril
mindi vastamisi FC Moe meeskonnaga.
Kohtumise esimene poolaeg
oli ülimalt pingeline ja tasavägine. Kobraste taktikaline plaan
toimis õlitatult, kaitses seisti kui
üks mees ja rünnakul suudeti
Moe meestele palju peavalu valmistada. Loomulikult olid omad
võimalused ka vastastel, kuid
vajalikul hetkel päästsid Daniili supertõrjed meid kaotusseisu
jäämisest. Poolaja keskel õnnestus hoopis Kaidul mänguskoor
avada ja kaasa reisinud Kobraste toetajad hulluma panna. Paar
minutit enne poolajavilet suutsid väljakuperemehed siiski viigistada. Sellise seisuga poolaeg
lõppeski, super, lausa ideaalilähedane mäng kogu Nabala
meeskonna poolt.
Teine poolaeg algas samuti
väga võitluslikult mõlema
meeskonna poolt. Kohtunik lasi kohati väga füüsilist mängu
mängida ja tihti vilistas ainult
“küsimise peale”. Selline mängustiil aga soosis rohkem Moe
meeskonda ning Kobraste mänguvanker hakkaski vaikselt kraavi kalduma. Vastased said paar
lihtsat väravat ning sellest omakorda palju enesekindlust juurde. Mingil hetkel tuli tõdeda, et
vankrit enam kraavivajumisest
päästa pole võimalik ja suure
kolinaga see sinna lendaski. Lisaks said veel Kristjan ning Kaidu vastaste üsna robustse mängustiili tõttu vigastada ja see lisas ülejäänud meeskonnaliikmete peataolekusse veel oma

osa. Tänaseks on mõlemad mehed õnneks juba täie tervise
juures. Kõik see kokku päädis
Kobraste jaoks 1:7 kaotusega,
esimese poolaja ilus mäng kahjuks seekord ei lugenud palju.
Fännisektor oli Kobraste
poolt taaskord võimas, tänud
kõikidele pika reisi ette võtnud
inimestele! Teie toetus on meile alati ülimalt oluline! Ka kodumeeskonna fännirühmitus oli
seekord esmaklassiline, mõlema meeskonna poolehoidjad
suutsid kahepeale kokku kohati sellist lärmi teha ,et väikese
Kadrina saali katus ähvardas
pealt lennata. Müts maha, võimas värk!
Kobraste eest olid seekord
võitluses Daniil, Lauri, Kaidu,
Erki, Riivo, Mihkel, Meelis, Asko, Kristjan ja Kerth.
Nabala jalgpallimeeskond sai
Saalijalgpalli Rahvaliiga turniiritabelisse lihtsad kolm punkti
juurde, kui vastasmeeskond
Viimsi Ehitus ei ilmunud kokkulepitud ajaks mängupaika kohale. Saatsid vaid oma meeskonna esindaja ütlema, et nad
ei saanud mehi mänguks kokku.
Seega faktiliselt said Koprad tänu sellele kirja klubi ajaloo esimese võidu koduväljakul, kuid
ega see võit eriti magusalt ei
maitse. Vabandame kõikide kohale tulnud toetajate ees, kes
kindlasti lootsid näha põnevat
jalgpallilahingut, kuid info mängu ärajäämise kohta jõudis
meieni ka kõigest pool tundi enne mängu algust. See ongi Rahvaliiga võlu ja valu – mingeid siduvaid kohustusi ühelgi meeskonnal ei ole, trahvi keegi mängu ärajäämisel ei saa. Nüüd aga
tahame järgmises voorus võtta
esimese võidu koduväljakul ka
vahetus võitluses vastastega,
loodetavasti tullakse siis ikka
kohale ka!
Küll aga päris ilma sportimata laupäevahommikut raisku ei
lastud. Otsustasime pidada treeningkohtumise omavahel, kus
vastamisi läksid meeskonnad
Koprad (koosseisus Daniil, Villu, Asko, Kristjan ja Kerth) ja
Nugised (koosseisus Lauri, Kaidu, Erki, Riivo ja Otto). Mängu
algus oli vägagi tasavägine, pikapeale said aga Koprad oma
mängumasina paremini liikuma, ning esimese poolaja lõpuks
olid Koprad juba 6:1 juhtima läinud. Poolajapausil pidas Nugiste meeskonna kapten Lauri minutilise motivatsioonikõne oma
meeskonnakaaslastele, mis sisaldas lauseid “küll me kogemuste ja võhmaga nad teisel

poolajal ära võtame” ja “kui nemad lõid meile esimesel poolajal kuus, siis miks meie ei peaks
suutma neile teisel poolaja viis
lüüa”. Kõik see sütitas Nugistes
tohutu võidutahte, ning teisel
poolajal tehtigi üsna enneolematu kammpäkk, kui paar minutit enne lõpuvilet suudeti
mänguseis viigistada 6:6. Teisel
poolajal ei suutnud Koprad ühtegi väravat lüüa, uskumatu lugu! See aga tähendas, et mängule järgnes alati närvesööv penaltiseeria! Ülo Nugise suureks
rõõmuks suutsid Nugised seekord oma paremuse maksma
panna, kui Riivo säras väravas
paari korraliku palli ette jäämisega. Kokkuvõttes seega võit
Nugistele, mis tähendab, et vahetus konkurentsis pole Koprad
jätkuvalt koduväljakul võidurõõmu maitsta saanud!
Suur tänu kõikidele pealtvaatajatele, loodetavasti suutsime
selle mänguga teile natukenegi
silmailu pakkuda peale ärajäänud Rahvaliiga kohtumist. Samuti suur tänu kõikidele osalenud Kobrastele ja Kaupole, kes
oli mängu toimumiseks taaskord kõik eeskujulikult ette valmistanud.
Nabala meeskond pidas oma
selle aasta viimase Rahvaliiga
kohtumise 13. detsembril kodusaalis JK Tusane Sats vastu.
Mängu eel oli väikeseid probleeme meeskonna komplekteerimisega, sest suur osa meeskonnast oli samal nädalavahetusel Rootsi kuningriigis Svenssonil külas, osad mehed olid
poolvigased või -tõbised. Üheksa meest saadi mänguks siiski
kokku.
Mäng algas Kobraste jaoks
igati positiivselt, kui juba 3.
mänguminutil suutis Asko varbaga palli vastaste värava alanurka suunata. Palju abi avavärava juures oli ka vastaste väravavahi saamatul tegutsemisel,
kes oli jõudnud eelnevalt juba
teise väravanurka ära liikuda.
Edasi kulges mäng vastaste kergel domineerimisel, üsna kiirelt
võis aru saada, et vastaste mäng
oli rajatud eelkõige ühe Rahvaliiga kontekstis erakordselt osava tehnikaga pallivõluri oskustele. Koprad üritasid rohkem kiiretele vasturünnakutele panustada. Mõni minut enne avapoolaja lõppu õnnestuski eelpool
nimetatud imelapsel viigivärav
lüüa. Koprad samas luhtasid eelnevalt mitu head võimalus eduseisu kasvatada, kui Erki ja Lauri ei suutnud realiseerida võimalust minnes kahekesi vastaste väravavahi vastu. Häid võimalusi värava löömiseks oli ka
Meelisel ja Kaidul, paraku jäi otsustaval hetkel puudu löögi täpsusest ja avapoolaeg 1:1 viigiga
lõppeski.
Teisel poolajal aga hakkas
kohe juhtuma. Mängitud oli napilt 30 sekundit, kui vastased juba juhtvärava lüüa suutsid. Lihtne eksimus Kobraste poolt kaitses sai kohe karistatud. Edasi
muutus mäng oluliselt võitluslikumaks ja füüsilisemaks. Män-

gu üks võtmemomente toimus
25. minutil, kui Lauri võttis kui
mitte ipponi, siis vähemalt
waza-ari väärilise heitega maha
vastaste ründaja, kes oli minemas Daniiliga üks-ühe vastu.
Tavaliselt oleks see kindlasti tähendanud koheselt punast kaarti, kuid mitte sel päeval, selles
saalis, selle kohtunikuga. Mängu vilistanud kogenud kohtunik
Zvartnots Ruinashvili otsustas
seekord piirduda kollase kaardiga, mis vastased loomulikult
vägagi endast välja viis. Sellest
tulenevalt muutus mäng veelgi
närvilisemaks, kuid kohtunik
jätkas valitud liini, kus lubas
mängida füüsilist mängu ja iga
kergema vea puhul kohe kaartidega vehkima ei hakanud. 33.
minutil aga õnnestus vastastel
juba 3:1 juhtima minna. Koprad
võitlesid aga ennastsalgavalt
edasi ja omasid mitmeid võimalusi väravalöömiseks. Tõeliseks
märuliks läks aga mõni minut
enne mängu lõppu ja punased
kaardid siiski nägemata ei jäänud. Vastaste paljuräägitud pallivõlur lükkas mänguolukorras
Kaidule tahtlikult selja tagant
täiest jõust kätega selga, mis
omakorda ajas harja punaseks
Askol, kes vastas samaga. Seejärel väljus olukord kontrolli alt
ning paar järgmist minutit toimus väljakul Browni liikumine,
milles puudus igasugune loogika. Kogu see mäsu päädis sellega, et Asko meie poolt ja vastaste mängija samuti saadeti punase kaardiga tribüünile puhkama ja elu üle järele mõtlema.
Koprad polnud sellega aga
veel oma viimast sõna öelnud.
3 minutit enne lõppu otsustas
Villu, et talle sellest jamast aitab. Võttis ette ja lõi kaugelt
korraliku puraka otse vastaste
värava alanurka, seisuks 2:3.
Tõeline maasikas! Publik tribüünidel olid sellest sooritusest
hullumas ning mängijad väljakul said sellest tohutult eneseusku juurde. Kõik oli veel võimalik, ning natuke enne viimase mänguminuti algust suutiski Lauri viigivärava lüüa. Selle
peale oli küll tunne, et tribüünidel ning saalis toimuv möll
ähvardab spordihalli katuse
pealt viia. Võimsad emotsioonid! Enamus mängijaid olid selleks hetkeks endast ka kõik juba platsile jätnud, ning lõpuhetked pingutati sõna otseses mõttes “kütuseaurude” peal. Rohkem väravaid selles mängus ei
löödud ning Koprad said igati
võidumaitselise 3:3 viigi kätte!
Küllap seekord oli vastastel kojuminek tõesti üsna tusane.
Taaskord suur-suur täna kõikidele kohaletulnud toetajatele! Seekord oli õhkkond saalis
ikka eriti võimas, eks mängu
käik ja sündmused ise tingisid
seda, kuid ilma teie toetuseta ei
oleks me tõenäoliselt suutnud
sellist lõpuspurti korraldada.
Seekord said küll kõik mängu
“täie raha eest!” Võimas, võimas
värk! Ootame teid alati meid
toetama ka järgmistes Rahvaliiga mängudes uuel aastal!

Meeskonnas mängisid Daniil,
Lauri, Kaidu, Asko, Meelis, Erki,
Villu, Indrek ja Mihkel. Suur tänu kõigile, mehed näitasid seekord tõesti suurt sisu ja võitlesid ennastsalgavalt esimesest
minutist kuni lõpuni välja!

Kadi Kaljurand.

Sulgpall
~ Kiili Sulgpalliklubi noorsportlane Kadi Kaljurand on saavutanud selle hooaja sügisetappidel erinevaid säravaid kohti. 18.
oktoobril Eesti Noorte GP 2. etapil saavutas Kadi Kaljurand
B-liiga naisüksikmängus 1. koha. 15.-16. novembril täiskasvanute GP 2. etapil D-liigas saavutas Kadi Kaljurand naisüksikmängus 1. koha.
23. novembril toimunud Tondiraba Sulelised 2. etapil tõi Kadi Kaljurand naisüksikmängus
koju 1. liiga 1. koha. 5.-6. detsembril toimunud rahvusvahelistel noorte meistrivõistlustel
saavutas Kadi Kaljurand B-liiga
naisüksikmängus 3.-4. koha.
Palju õnne, Kadi!!!

Võrkpall
~ Eesti meistrivõistlustel meeste I liigas jätkub TTÜ/Kiili meeste ülemvõim. Aasta viimastes
mängudes võeti skalp nii kodus
mängides Espak Narva/SK Energia meeskonnalt 3:0 (12; 18; 11)
kui ka Tallinnas Kalevi Spordihallis Selver Kikas meeskonnalt
3:0 (11; 16; 17) ning jätkatakse
täiseduga : 12 mängust 12 võitu – geimide suhe 36:3.
Credit24 Rahvaliigas on lõpuks võiduarve avanud nii Kiili
SK I naiskond (kodus võideti 3:0
Keila VK naiskonda) kui ka Kiili SK 2 naiskond (Tallinnas võideti maratonmängus 3:2 VK
Seltskond naiskonda). Kiili II/
SEB sai oma kolmanda võidu,
kui 3:0 oldi parem Türisalu SK
naistest. Jätkake samas vaimus,
tüdrukud!
Kiili SK meeskond kaotas aga
napilt 2:3 Haiba SK meeskonnale.

Kabe
~ Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel 100 ruudu kabes saavutas Urmo Ilves Paide linna
võistkonna koosseisus hõbemedali! Palju õnne! | Kaupo Kütt

Kiili gümnaasiumi spordihall soovib kõikidele oma klientidele ja kogu Kiili valla inimestele häid pühi ja sportlikku uut aastat!
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Kodanikuühendused võimendavad
kodanike panust
~ Aasta lõpus kuuleme rohketest tunnustustest, mida jagatakse heategijatele, edukatele
organisatsioonidele, silma
paistnud isikutele, erilistele tegudele. Olgu nendeks Vabariigi
Presidendi poolt üle antud tänutähed vabatahtlikele, siseministri aukirjad päästjatele või
maakonna teenetemärgid. Seejuures on kandidaate alati kordades rohkem, kui tunnustuse
saajaid.
Tänu väärivaid kodanikke on
me ümber seda enam, mida rohkem tõstetakse esile kogukonda panustamist. Siiralt muutuste loojatelt ametliku tunnustuse puudumine osalusmotivatsiooni ära ei võta. Osalemisrõõm, tunnetatud vajadus ning
lahenduse pakkumise võimalus
jäävad ilmselt edasi olulisteks
ajenditeks aktiivsetele kodanikele ühiskondlikus tegevuses
kaasa löömiseks. Näiteks sai

2014 Aasta Kodaniku tiitli kultuuriministrilt küll Ilma Adamson, ent laulu- ja tantsupidu
saab endiselt teoks vaid tuhandete inimeste ühisel panustamisel.

Selleks omandatakse mõju
mõõtmise ja selle esitlemise
võtteid numbritest isiklike lugudeni. Üks võimalus on sellest
lihtsalt rääkida, näiteks filmikeeles.

Filmid aitajatest
Ühe inimese panus võib olla
määrava tähtsusega teise inimese elule või heaolule. Samas
on selge, et mitme inimese
ühendatud panus võib mõjutada rohkemaid inimesi, aga ka
looduslikku või sotsiaalset keskkonda.
Kodanikuühenduste roll
võibki seisneda selles, et koondatakse need inimesed, kes “aitavad seal, kus viga näevad laita” ning võimendatakse üksikisiku panus kogukonda. Üha populaarsemaks muutub ühenduste mõju näitamine ühiskondlike probleemide lahendamisel
või üksiksiku elu kujundamisel.

Head asjad
tulevad äkki ja
ootamatult.

TEADE

Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava aastateks 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 2.-15.01.2015. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehel. Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge
2, Tallinn 10618 või e-postiga info@huk.ee. Ettepanekute esitamisel
toimub jäätmekava eelnõu avalik arutelu 26.01.2015 kell 18.00 Raasiku vallavalitsuses, Aruküla, Tallinna mnt 24, volikogu saalis.

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED. DETSEMBER 2014
Kiili Vallavolikogu määrus nr 11 Kiili valla 2014. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 36 Audiitori määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 37 Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 38 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine, Kanuti tänav T3.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 39 Tänavate katastriüksuste
omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 40 Kiili Vallavolikogu kultuur-,
hariduse- ja sotsiaalkomisjoni esimehe valimine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 41 Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse
nr 63 “Esindaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikogusse (üldkoosolekule)” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 42 Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 64 Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu volikogusse muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED. EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED, 25. NOVEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 625 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Meremehe tn 9,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 626 Ehitusloa väljastamine tootmis- ja laohoone rekonstrueerimiseks Põllu tn 13a, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 627 Ehitusloa väljastamine aiamaja püstitamiseks Tammetalu tn 22, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 628 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Põllu tn 13a, Luige alevik.
2. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 636 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Külluse tn 11, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 637 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Uue-Vanaveski,
Piissoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 638 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Kriilemetsa, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 639 Kiili Vallavalitsuse 14. oktoobri 2014 korralduse nr 543 “Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Kulli, Arusta küla”
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 640 Ehitusloa väljastamine kor-

Harjumaa noored ning kodanikuühenduste esindajad tegid
novembrikuus filme inimeste
panustamist ühiskonda olgu üksikisikute või organisatsioonidena.
Algselt püstitatud ülesande
lahendasid värsked filmitegijad
eelkõige ühiskondlikke valupunkte kajastades. Nii valmis
noorte poolt koolivägivalda kirjeldav video, kus ohvri seisukohalt näidati vanemate, kaasõpilaste ja õpetajate käitumise tajumist.
Uus konkurss tulekul
Puuetega naiste pilgu läbi avati inimeste kohmetust toime
tulla endast erinevate inimeste
või harjumatute olukordadega.
Näidati, kuidas looduse korrastamisega panustatakse nii inimeste igapäevaelu rikastamisse peresuhete tasandil kui aida-

Fotod: Karmo Tihane

Kodanikuühiskonna mõjufilmide esitlus kinos Artis.

takse kaasa laiemale heaolule.
Mitmed teemad said uue värvingu ning raamistiku sõnumi
edastamiseks.
Näiteks kirjeldas üks filmitegija oma kogemust: “Paar korda oli tunne, et kirjutada ühe
lausega oma mõte on maailma
kõige keerulisem ülesanne. Läks
mitu ööd ja päeva, et mõelda ja
lõpuks sai pealkirjaks ühe artikli pealkiri, mis Ühisnädala ajal
ilmus. Head asjad tulevad äkki
ja ootamatult. Nagu ka kogu see

terelamu laiendamiseks Männi tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 641 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Pikavälja tn 1, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 642 Ehitusloa väljastamine suvila laiendamiseks Tasuja tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 643 Ehitusloa väljastamine ehitise (sõidutee) püstitamiseks Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 644 Kirjaliku nõusoleku andmine
abihoone püstitamiseks Männi tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 645 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise(saun) laiendamiseks Tasuja tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 646 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks Sepapera, Piissoo
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 647 Kasutusloa väljastamine ehitisele (büroo- ja tootmishoone) Kurna tee 14, Kiili alev.
9. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 654 Projekteerimistingimuste
määramine elektrivarustuse projekteerimiseks Tammetalu
tänav, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 655 Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks(Andrese kinnistu detailplaneeringuala
elektrivarustus) Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 656 Ehitusloa väljastamine aiamaja laiendamiseks Päikese tn 2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 657 Ehitusloa väljastamine aiamaja rekonstrueerimiseks Sangari tn 5, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 658 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Päikese tn 2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 659 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Sangari tn 5, Luige alevik
15. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 666 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Sarapuu tn 4, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 667 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Saare-Annukse, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 668 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise (puurkaev) püstitamiseks Saare-Annukse, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 669 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise(puurkaev) püstitamiseks Uuemäe, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 670 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise (saun) püstitamiseks Sarapuu tn 4, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 671 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Pääsukese tee RVP elektrivarustus) Pääsukese tee,

projekt.”
Mõjufilmid on leitavad nii
YouTube vahendusel kui Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
veebilehel www.heak.ee/mojufilmid. Koolitus toimus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
baasrahastusel, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed Haridusja Teadusministeeriumi rahastatud projektikonkursi toel.
Muide, üks konkurss on veel

Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 672 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Köögivilja AJ) Rooli tänav, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 673 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Metsa kinnistu elektrivarustus) Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 674 Paali-Siimu tee teeäärte korrastustööd.
Vallavalitsuse korraldus nr 686 Riigihanke “Kiili valla teede
teehoid” (viitenumber 156974) edukaks tunnistatud pakkumise kinnitamine
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED, 25. NOVEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 629 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kuldnoka tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 630 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Proosamardi tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 631 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Pääsukese tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 632 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Sahkari tänav T3.
Vallavalitsuse korraldus nr 633 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kooli tn 17.
Vallavalitsuse korraldus nr 634 Haldja tänav T1 katastriüksuse piiride muutmine.
2. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 649 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
9. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 660 Algallika ja Vesihaldja katastriüksuste piiride muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 661 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Tihase tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 662 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Nabala-Patika tee T1.
15. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 678 Uueveski katastriüksuse piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 679 Maa riigi omandisse jätmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 680 Kraaviperve tee katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
MUUD KÜSIMUSED, 2. DETSEMBER 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 652 OÜ Kiili KVH nõukogu liikme
tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 653 Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2015. aastaks.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

ees, kuhu eelmise aasta silmapaistvaid organisatsioone, isikuid ja tegusid tunnustamiseks
esitada saab. Vabaühenduste liit
EMSL ootab 6. jaanuariks kandidaate tunnustusele viies kategoorias – aasta vabaühendus,
avaliku võimu esindaja, äriühing, missiooniinimene ning
tegu. Kirjeldused koos vormidega on leitavad www.ngo.ee/tegijad. | Lianne Teder, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde
spetsialist

KOKPIT AUTOTEENINDUS

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

Südamlik kaastunne
Sergei Kivile kalli ema

VALENTINA KIVI
surma puhul.

Kiili vallavalitsus

In memoriam

ANTS SIIMER
13.02.1948-17.12.2014
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Elumaja ja/või korteri renoveerimise
teenus. Tel 5550 6673 või kodulehelt
www.renostart.ee
Katused, fassaadid ja viimistlustööd. www.
artellehitus.ee, Tel 5352 9476
Korstnapühkija ja pottsepa litsenseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja
ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686
Müüa kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Info tel 5349 2730
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuu klots 5-20 cm, lepaklots 5-20 cm,
kaseklots 5-20 cm, lepp 30 cm, kask 30
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50st kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine tel
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: toores lehtpuu, alates 28
€, metsakuiv okaspuu, alates 35 €; tarne
alates 10 rm, mõõdud tellija soovil.
3-meetrised, tarne alates 30 tm, hind
kokkuleppel. Tel 502 4895
Müüa talvekartul kojutoomisega. Sordid
Laura, Vinetta, Gala. Tel 5665 2465
Müüme: segapuu 34 €/rm, lepp 34 €/rm,
saar 36 €/rm, must lepp 36 €/rm, kask 40

€/rm. Kuiv puu: küttepuu jäägid 32 €/rm,
okaspuu 37 €/rm, segapuu 40 €/rm, segalehtpuu 42 €/rm, lepp 43 €/rm, must lepp
44 €/rm, saar 46 €/rm. Kviitung. Puud koju
1-5 päevaga. Kriske OÜ. Tel 5648 6058
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel 5551
2104, www.puuhooldaja.ee
Ostan 1-3-toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
Ostan heinapressi Kirgistan, MTZ 82/80, T-40,
T-16/25, võivad olla ka remonti vajavad.
Tel 5694 0400
Ostan metsa- ja põllumaad, raieõigusi.
Pakun parimat hinda Eestis! Tel 5608 1801
Otsitakse infarktijärselt voodihaigeks jäänud
rahulikule vanahärrale rõõmsameelset hooldajat Kiili vallas Sausti külas. Võimalus elada
samas majas, või külastada kaks korda
päevas, hommikuti ja õhtuti. Kasuks tulevad
füsioteraapia oskused. Tasu kokkuleppel.
Lisainfo tel 505 4405 või 5340 9140

KAEVETÖÖD
Töid teostame JCB CX4
ekskavaatoriga Harjumaa
piires. Suuremahulisi töid teeme
ka üle Eesti.

• krundi ja liiva-kruusa
aluspõhja ettevalmistamine
• vundamendialuste
süvendite ettevalmistamine
• teealuste ettevalmistamine
• krundi paigutamine ja
tihendamine
• septikute paigaldus
• haljastustööd
• talvel lumelükkamine ja
-koristus
e-mail:
andres@copp.ee
telefon: 565 9658

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

Aeroobika treeningud
Alates sellest hooajast toimuvad
aeroobika treeningud Kiili lasteaia suure
maja spordisaalis, aadressil Lootuse 4.
Vabandame ebameeldivuste pärast, kuid
loodame Teid kõiki seal jälle näha.

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

Treeningute ajad
E, N
19.00-20.00 Terapeutiline võimlemine
20.00-21.00 Pilates
Treener Marit, tel 5330 0678
Hind
5 € kord, 30 € kuupilet
10x kaart 45 € (kehtib 2 kuud)
K
19.00-20.00 Zumba
20.00-21.00 Toning
Treener Marilin, mannkosu@hotmail.com
Hind
5 € kord

Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib
Teie korstnapühkija!
info@akorsten.ee

OÜ Estest PR ostab metsa ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@estland.ee
Silvestal OÜ ostab raieõigust ja metsamaad.
Parim hind raieõiguse eest Harjumaal. Hea
hind haava ja sanglepa raiete eest. Samuti
pakume metsa raie- ja väljaveoteenust. Tel
5308 8945, andres.toome@silvestal.ee,
www.silvestal.ee

Õendushaigla Tallinnas
Nõmmel ootab oma
kollektiivi hooldajaid. Töö
on vahetustega, tunnitasu
3.40-3.60 eurot (bruto).
Kontakt: e-mail personal@
hiiu.med.ee, tel 5687 3106
SA Hiiu Ravikeskus
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Iga päev hommiku- ja lõunapakkumised, värsked pagaritooted.
Tellimisel kringlid. Peo- ja peielauad. Kiili vallas toome tellitud
kaubad koju kätte. www.maheleib.ee; facebook.com/maheleib

Soovime kõigile toredaid maitseelamusi uuel aastal!
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Oleme avatud E-R 8.00-17.00. Teid ootavad maitsvad päevapraed ja soojad toidud.
Toit kohapeal ja kaasa,
kohaletoimetamine kokkuleppel.

