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PAKKUDA TAHETAKSE KA LISATEENUSEID

Kiilis on plaanis avada
tervisekeskus
z Praegu on Kiili vallas
kaks perearsti, mõlemad praksised
asuvad Kiili alevikus,
kuid erinevates majades. Tulevikus
võiksid nad mõlemad
paikneda ühes hoones, kus pakutaks ka
lisateenuseid – näiteks füsioterapeudi,
ämmaemanda ja
hambaarsti teenust.
Kahe perearsti – Meelika Lutteri
ja Liis Aunini – nimistutes on
praegu kokku umbes 3000 patsienti. Tundub palju, ent vallas
elab ca 5000 inimest. Seega
võib järeldada, et paar tuhat
vallaelanikku käib pererarsti
juures mujal, enim neist tõenäoliselt Tallinnas.
“Minul on 1500 patsienti, ja
see on ühe perearsti jaoks piisav,” ütles Meelika Lutter. “Aga
kui inimesi tuleks juurde, saaks
võtta juurde uue perearsti, kes
hakkaks oma nimistut kasvatama.” Täna on tema juures Kiili
Perearstikeskuses tööl juba kaks
pereõde, et pakkuda võimalikult
kvaliteetset teenust.
Lutter tunnistas, et on uue
perearsti peale juba mõnda aega mõelnud, ent see tähendaks,
et patsiente on juurde vaja. Just
neid, kes praegu näiteks pealinnas käivad.
Suurem patsientide arv on
tingimuseks ka uue tervisekeskuse loomisele. Seal poleks vaid
kaks perearsti, vaid ka hambaarst, taastusravikabinet, füsioterapeut ja ämmaemand, pakkus Lutter. “Kui neile ei suuda
täiskohaga tööd pakkuda, siis
vähemalt osalise tööajaga,” leidis ta.
Näiteks hambarsti teenust
pakutakse vallas ka praegu,
kuid teenuse mahtu tuleks oluliselt suurendada, kuna vajadus
on olemas.
Teine valla perearst, Liis
Aunin, pole enda sõnul tervisekeskuse plaanist veel midagi
kuulnud. “Uue perearstikeskuse
plaane on ka varem vallavalitsuses jutuks olnud,” ütles ta,
“aga nendest pole midagi asjalikku sündinud.”
Harjumusi ei muuda
Aga miks peaks inimene
eelistama Kiili valla perearsti
pealinna omale? Vastuseks
võiks küsida vastupidist – miks

Teetöödest Kurna ristil ja
Luigel
z Maanteeameti kinnitusel peaksid
käesoleval nädalal
algama Kurna liiklussõlme ehitustööd.
Luigel peaksid juulikuus valmima kolm
ohutussaartega teeületuskohta.
Maanteeameti pressiesindaja
Allan Kasesalu sõnul on siiani
juba käinud ettevalmistustööd,
nagu piketaaži (teesihi – M.T.)
väljamärkimine. “Ehitustöödega
on plaanis alustada aprilli viimasel nädalal,” ütles ta.
Ehitustööd saavad olema
mahukad ning liiklussõlm peab
lepingu järgi valmima 2015.
aasta lõpuks. Liiklejad peavad
küll ehitustöödega arvestama,
kuid igapäevast marsruuti ilmtingimata muuta ei tule. Teeehitajad, firmad RTS Infraehitus
OÜ ning Rand ja Tuulberg AS,
peavad tööde ajal tagama Tallinna ringteel vähemalt 1+1 asfalteeritud sõiduraja olemasolu.
Ka ajutised ümbersõidud ja
laiendused peavad olema asfaltbetoonist kattega. Lepingu järgi
ei tohi ehitusalal liiklusseisakud
ületada 5 minutit ja seisakutest
tekkinud järjekorrad ei tohi ületada 1,5 kilomeetrit.

Praegu on Kiili vallas kaks perearsti, mõlemad praksised asuvad Kiili alevikus, kuid erinevates majades.
Tulevikus võiksid nad mõlemad paikneda ühes hoones. Pildil Kiili pereratsikeskus, kus asub Meelika
Lutteri praksis. Marko Tooming

käia Tallinnas, kui kodu lähedal
on mugavam? Vähem tõbisena
sõitmist, vähem piinlemist liiklusummikutes, rohkem parkimiskohti jne. Kõik ühtviisi toredad põhjused.
“Harjumusi on raske muuta,”
tõdes Meelika Lutter. “Aga kui
on inimesi, kes pole veel otsustanud, kuhu end perearsti juurde registreerida, siis on mõistlikum siin, Kiili alevis, käia.”
Vallavalitsus soovib perearstid ühe katuse alla tuua ning on
tegutsenud selles suunas juba
paar aastat. Uue Euroopa Liidu
rahastusperioodiga on võimalus
saada täiendavat rahastust, et
väiksema tervisekeskuse plaan
realiseeruks kiiremini. Lisarahastust on võimalik saada just
ruumide väljaehitamiseks, kus
pakkuda täiendavaid meditsiiniteenuseid. Et tervisekeskuse
idee kindlamini realiseeruks,
oleks vaja, et valla elanikud valiksid oma perearstiks kodukohas toimiva arstipraksise ning ei
käiks mujal perearsti juures.
Ja kui keegi veel kahtleb, kas

Kiilis perearstid on ikka samal
tasemel nagu Tallinnas, siis võib
kinnitada, et perearstide kvalifikatsioon ei sõltu perearsti
asukohast.
Vallavanem Valeri Kukk
märkis, et see nagu iga teise
tööga – mõned soovivad ennast
täiendada ja harida ning läbi
erinevate koostöövormide ennast paremaks muuta, samas
kui teised piirduvad vaid olemasoleva taseme hoidmisega.
“Oluline on ka fakt, et paljud
naabervaldade elanikud on valinud oma perearstiks Kiili Perearstikeskuse eesotsas Meelika
Lutteriga, kuna tema suhtumise
ja professonaalsuse maine on
levinud kaugemalegi,” ütles
vallavanem. “Samuti teeb ta
väga head koostööd valla sotsiaalosakonnaga ning nii mõnigi
kord on meditsiinilise probleemi
kõrval lahendatud ka kellegi
sotsiaalne mure.”
Oluline füsioterapeut
Millisest spetsialistist Kiili
vallas praegu enim puudust

tuntakse? Lutteri sõnul kindlasti
füsioterapeudist. “Tema oleks
ülioluline. Praktiliselt iga inimese võiks füsioterapeudi juurde saata,” ütles perearst. “Väga
paljudel on probleeme selja,
õlavöötme ja kaelapiirkonna
ülekoormuse ja sundasendist
tingitud valudega. Paljud tulevad valudega siia.”
Ainuke võimalus ongi sellisel
juhul füsioterapeudi külastamine. Tema leiab pingekolded
üles ja soovitab õigeid harjutusi.
Need valud pole ainult ravimitega ravitavad, ütles Lutter.
Lisaks füsioterapeudile saaks
tervisekeskuses kaaluda ka näiteks hambaarsti ning ämmaemanda teenuse loomist. Vallas
on mõeldud ka psühholoogi
palkamise peale.
Uus tervisekeskuse hakkaks
praeguste plaanide järgi paiknema vallavalitsusega samas
majas, selle teises tiivas.
Ehituse jaoks saadaks raha
Euroopa Liidu vastavatest fondidest.
MARKO TOOMING

Ristmik nihkub
Allan Kasesalu sõnul tuleb
praeguse Kurna-Tuhala tee ristmiku asemele eritasandiline
ristmik ning ka jalg- ja jalgrattatee viiakse viaduktiga üle
Tallinna ringtee. “Kurna-Tuhala
maantee ristumiskohta nihutatakse 300 meetrit Jüri poole ja
viiakse sealt samuti viaduktiga
üle ringtee,” ütles ta.

Koos eritasandilise ristmikuga ehitatakse neljarealiseks ka
ringtee 4,4-kilomeetrine lõik
olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna
sõlmeni. Luige poolt ehitatakse
praegu ringteed samuti neljarealiseks. See kõik on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on ehitada neljarealiseks
kogu Tallinna ringtee.
Lisaks kergteede viaduktile
ehitatakse Kurna küla juurde ka
ringtee alt minev jalg- ja jalgrattatee tunnel. Jalg- ja jalgrattateid ehitatakse kokku 1520
meetri jagu, lisaks rajatakse 480
meetrit müratõkkeseinu.
Luigele ka valgustus
Aastate jooksul on palju räägitud Tallinna-Rapla-Viljandi
maantee Luiget läbiva lõigu
ohutusest. Tee ületamine on
seal tipptundidel jalakäijatele
lausa ohtlik ning Kiili vallavalitsus on viimastel aastel tungivalt soovinud, et maanteeamet
leiaks olukorrale lahenduse.
Nüüdseks on asjad liikuma
hakanud. Allan Kasesalu sõnul
lõppevad praeguse plaani järgi
tööd Luigel selle aasta juulikuus.
“Tööde käigus rajatakse ohutussaartega teeületuskohad Mareti,
Tammjärve ja Luige bussipeatuste juurde,” ütles ta. “Lisaks
rajatakse jalg- ja jalgrattatee
lõike, et ühendada teeületuskohti bussipeatustega.”
Lisaks ületuskohtadele muudetakse paremaks ka nähtavust
pimedas. Teeületuskohtadesse
ning bussipeatuste ühendusteedele on plaanitud rajada välisvalgustus. Iga (kolme) peatuse kohta paigaldatakse 4-5 valgustit.
MARKO TOOMING

Siia rajatakse Kurna sõidutee viadukt. Maanteeamet
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Haljastuse ja heakorra
nõuded Kiili vallas
z Kiili vallas kehtib
heakorra eeskiri,
mis sätestab nõuded
puhtuse ja korra tagamiseks valla territooriumil.
2013. aastal muudeti heakorra
eeskirja § 4 lg 1 p 14, mille järgi
tiheasustusega alal tuleb muru
niita sellise sagedusega, et maapinnalt mõõtes ei oleks muru
kõrgem kui 15 cm. Tiheasustusalal tuleb söötis või rohumaana kasutatav maatulundusmaa
niita 1. augustiks, vältimaks kulu teket ja tuleohtu. Niita tuleb
ka puhastusala – see on kinnistuga piirnev üldkasutatav territoorium tiheasustusalal, mis
ulatub kinnistu piirist sõiduteeni.
Sagenenud on inimeste kaebused, et väljapoole kinnistut
istutatud hekid piiravad ristmikel nähtavust. Väljapoole kinnistut üldkasutatavale maale
tohib puid ja põõsaid istutada
ainult vallavalitsuse nõusolekul.
Uute elamukruntide haljastamisel tuleb jälgida detailplaneeringus lubatud haljastuse
rajamise nõudeid ning lubatud
piirete kõrgust.
Samuti on keelatud sõidutee
äärde kivide ja muude takistuste
paigaldamine. Talvel lumega ei
ole kivid nähtavad ning need
lõhuvad lumetõrjetöödel sahad
puruks.
Väljapool oma kinnistut ei

Kontrolli, kas kinnistu
vastab heakorra eeskirjale
• Kinnistu ja sõidutee vahelisel alal on muru niidetud.
• Kinnistul ja selle puhastusalal ei ole muru kõrgem
kui 15 cm ( kõrgusega seotud nõue kehtib ainult tiheasustusalal).
• Hekk, puud või põõsad on
istutatud oma kinnistule.
• Küttepuud, ehitusmaterjal
jmt on ladustatud oma kinnistule.
• Mootorsõiduk on pargitud
oma kinnistule.
• Kinnistul kasvavad puud ja
põõsad ei takista tänaval,
kergliiklusteel või kõnniteel
liiklejate ning liiklusmärkide
nähtavust.
• Sõidutee ja kinnistu vahelisele alale ei ole paigaldatud kive ja muid takistusi.

tohi ladustada ehitusmaterjale,
küttepuid jmt. Erandkorras vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul
võib hoida väljapool kinnistut
eelpool nimetatud materjali 72
tundi alates paigutamisest.
HELI KALVET
VALLAAEDNIK

Alanud on tuleohtlik aeg
z Päästeameti peadirektori käskkirjaga
määrati tänavu tuleohtliku aja alguseks
kogu Eesti territooriumil 4. aprill.
Tule tegemisel tuleb kinni pidada tuleohutuse seadusega kehtestatud nõuetest. Tuleohtlikul
ajal võib looduses tuld teha ainult selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke ehk küttekolde
välise tule tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa
majandamise keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee. Kulu
põletamine on keelatud.
Lõkke tegemisel tuleb arvestada ka Kiili valla heakorra eeskirjaga kehtestatud nõudeid:
• tule tegemise koha ümbrus
peab olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning
vajadusel eelnevalt niisutatud;
• tule tegemise koht tuleb
vajadusel ümbritseda mineraliseeritud tuletõkestusribaga või
tagada muul viisil tule leviku
takistamine;
• tule tegemise juures peab
tule suurust, ohustatud ehitisi
või looduskeskkonda arvestades
olema piisaval hulgal esmaseid
tulekustutusvahendeid või muid
tule kustutamiseks kasutatavaid
vahendeid;
• lõket või muud küttekolde-

välist tuld võib teha väljaspool
ehitist tuule kiirusel kuni 1,5
m/sek, selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud
taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tule tegemisel ei tohi
tuletegija jätta tuld valveta ega
lahkuda enne, kui tuli on kustunud või tema poolt kustutatud;
• lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha ainult
oma kinnistul, kusjuures põletada tohib ohtlikke jäätmeid
mittesisaldavaid puidujäätmeid,
lehti, taimestiku jäänuseid ja
riisutud kulu;
• lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt
15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30
m kaugusel metsast. Pärast lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid
hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga
katmise teel;
• lõkke tegemisel tuleb jälgida tuule suunda ja veenduda,
et tekkiv suits ei häiriks liiklust;
• tiheasustusalal on tuleohtlikul ajal (va 30. aprill ja 21.
juuni kuni 24. juuni) lõkke tegemine keelatud. Vallavalitsus
võib vajadusel piirata lõkke tegemist.
SIIRI TREIMANN
KESKKONNANÕUNIK

30. aprill 2014

VARIANT O KÄSTI KIIRESTI KAARDILT EEMALDADA

Uued trassivariandid
tekitasid lisasegadust
z Aprilli keskel tutvustati Kiili ja Rae vallas
Rail Balticu trassivariantidele lisatud
viite trassialternatiivi, mis jooksevad
Tallinna ringtee läheduses või täpselt
tee kõrval.
Tallinna ringtee trassivariant
lisati võrdlusesse tänavu jaanuaris nelja Harjumaa (Jõelähtme, Kose, Rae ja Saku) ja ühe
Raplamaa (Kohila)valla ettepanekul. Variant sai numbri 14
ning alternatiive töötati trassile
välja viis. Kaks neist jookseb
Tallinna ringteest mööda põhja
ja kaks lõuna poolt. Üks variantidest, koodnimetusega 14O,
aga järgib täpselt ringtee niiti.
Harju maavalitsuse arengutalituse juhataja Joel Jesse sõnul töötati koguni viis erinevat
alternatiivi välja seetõttu, et
valdadel, kust trass läbi jookseb,
on väga erinevad eelistused.
“Väga raske on jõuda kokkuleppele,” ütles ta Kiilis avalikul
tutvustusel.
Saal köeti kuumaks
Kiili Gümnaasiumi söökla,
kus uusi trassialternatiive tut-

Viis uut alternatiivi
• Viie valla ja Tallinna ettepanekul trassivariantide sekka lisatud Tallinna ringtee variant on praeguseks esitatud viie alternatiivina.
• Kaks neist asub ringteest põhja pool, kaks lõuna pool. Üks
järgib täpselt ringtee niiti ning kannab tähistust 14O. Keskkonnamõjud on sellel variandil kõige rängemad – lammutada tuleks üle kümne elumaja.
• Väljapakutud joontest mõjutab Kiili valda kõige vähem variant
14C – see läheb ka mööda Luige alevikust. Rail Balticu maakonnaplaneeringute juhteksperdi Pille Metspalu sõnul on selle
variandil samuti üks suur miinus – see kulgeb ühes osas mööda Männiku raba serva ning satub liiga lähedale Männikul asuvale kaitseväe harjutusväljakule. Teisalt pole kaitseministeerium seda trassialternatiivi välistanud, sest saab kasutada leevendavaid meetmeid, et rongiliiklus oleks ohutu.

vustati, oli puupüsti rahvast
täis. Enamjaolt oli tegu Luige
aleviku inimestega, kelle hirmud olid igaühele selged –
raudtee ehitamine läbi Luige
aleviku rikuks paljude inimeste
elu ning seetõttu ei ole see arutamist vääriv võimalus.
Numbriga 14 trassivariantide
seas leidis kõige suurema hukkamõistu trass 14O, mis järgib
täpselt Tallinna ringtee niiti.
Harju maavalitsuse arengutalituse juhataja Joel Jesse tunnistas, et see variant ei meeldi ka
talle ega projekteerijatele. Teh-

niliselt keerukas ning suurima
keskkonnamõjuga variant lisati
võrdlusesse, et tõestada – seda
trassi pole võimalik kasutada.
Vihasemalt meelestatud Luige elanikud nõudsid koha peal
variandi O viivitamatut eemaldamist võrdlusest, et ei jääks
vähimatki võimalust selle elluviimiseks. Vastuseks saadi, et
“tõestame läbi analüüsi, et see
ei ole teostatav alternatiiv”.
Inimene ebaoluline?
Üks põhjuseid, miks ringteevariandid on Rail Balticu tras-

sivariantide hulka võrdlusesse
lisatud, on loodav Nabala looduskaitseala, kuhu keskkonnaministeerium raudteed ei luba.
Nii selgitas rahvale Rail Balticu
maakonnaplaneeringute juhtekspert Pille Metspalu. Ta tunnistas, et hea meelega oleks ka
projekteerijad ringtee variandi
kiirelt unustanud, sest selles
piirkonnas on tiheasustus ning
lisaks erinevaid väärtusi.
Projekteerija Mikk Reier, kes
nimetas end erapooletuks, märkis, et vaja oleks läbi saada kavandatavast Nabala kaitsealast,
mis välistaks Luiget läbivad
alternatiivid. Ta soovitas Kiili
valla elanikel koostada pöördumise keskkonnaministeeriumile. “Täna on minu arvates üks
jonnimine keskkonnaministeeriumi poolt, aga sellega oleks
vaja tegelda,” ütles Reier.
Kõigist 11 Rail Balticu trassialternatiivist, mis praeguseks
kaardile joonistatud, läbib enim
Kiili valda – üheksa. Seetõttu on
tõenäosus, et Rail Baltic vallast
läbi ei lähe, väga väike.
Joel Jesse märkis ka, et praeguseks on selge – raudtee hakkab jooksma suures osas maa
peal. Tunnelitest ei tasu enam
unistada.
MARKO TOOMING

Rail Balticu kiirraudtee on kogu Eesti projekt
z Eestit-Lätit-Leedut
Kesk- ja Lääne-Euroopaga ühendava
Rail Balticu kiirraudtee rajamine on oluline projekt mitmes
mõttes.
Esiteks loob uus rahvusvaheline
raudtee inimestele mugavamad
reisimisvõimalused naaberriikidesse ning kaugemale. Teisalt
avardab see meie ettevõtete ärivõimalusi – nii ehitamise käigus
lisanduva lisaraha ja töökohtade
näol kui hiljem rongiliikluse
toimimisel kaubavedude ning
turismi hoogustumise kaudu.
Oluline on ka projekti strateegiline ja julgeolekupoliitiline
mõõde – Rail Baltic seob Eesti
veelgi tihedamalt Euroopaga.
Konkreetsem Rail Balticu
kavandamine algas 2009. aastal, kui Balti riigid tellisid ühise
teostatavusuuringu, mille alusel
panna paika raudtee põhimõtteline asukoht. 2011. aastal valminud AECOMi uuringu käigus
analüüsiti nelja võimalikku trassi läbi kõigi kolme Balti riigi –
kaks neist läbisid Tartut ning
kaks Pärnut. Uuringust selgus,
et raudtee rajamine Pärnu
kaudu säästab rohkem loodust
ja inimeste elukorraldust ning
tähendab ka väiksemaid kulusid
võrreldes pikema marsruudiga

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
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läbi Tartu.
Pärnu suunal
Tänase seisuga on vabariigi
valitsus heaks kiitnud põhimõttelise Rail Balticu trassina Tallinnast läbi Pärnu kulgeva suuna ning see on ka kinnitatud
üleriigilise Eesti 2030+ planeeringuga. Täpsem trassi asukoht
Tallinna-Rapla-Pärnu koridoris
leitakse juba täiendavatele
uuringutele tuginedes, mis võtavad arvesse nii uue raudtee
tehnilisi nõudeid, keskkonnakaitset, turvalisust kui ka inimeste elukorraldust.
Väga mitmed häälekad sõnavõtjad on väitnud, et Rail Balticu trass tuleks Pärnu suuna
asemel rajada hoopiski tänase
Tallinna-Tartu-Valga raudtee
kõrvale või asemele, sest nii
olevat lihtsam. Paraku ei ole see
tõsi. Vana raudtee asemele ei
saa uut rajada, sest uus raudtee
on kitsama rööpmelaiusega.
Tallinna-Tartu-Valga peab endiselt jääma Eesti raudtee põhivõrgu osaks. Kõrvale rajamine
on võimalik, kuid väga suurte
ümberkorralduste hinnaga. Rail
Baltic Tallinnast Riiga läbi Tartu
oleks sadakond kilomeetrit pikem kui läbi Pärnu ja seega kõvasti kallim. Olemasoleva koridori kasutamine ei tee raudtee
ehitust odavamaks.
Kui siiski soovida rajada

tänase trassi kõrvale 240 km/h
kiirust võimaldavat raudteed,
siis tähendaks see muuhulgas
ca 60 raudteeülesõidukoha ümberehitamist, seniste ülesõidukohtade sulgemist ja uute rajamist. Vana raudtee on kurviline,
uus peab aga olema võimalikult
sirge. Seega tekiksid uue ja vana
raudtee vahele kasutud siilud ja
suureneks maa vajadus raudtee
ehitamiseks. Ka Pärnu suunal
tekivad sellised probleemid, kui
kasutatakse olemasolevat Tallinn-Türi raudteekoridori, kuid
oluliselt väiksemas ulatuses.
Säästab keskkonda
Oluline aspekt trassi valikul
oli inimeste elukorralduse säilimine. Tallinna-Tartu-Valga
raudtee läbib mitmeid tiheasustusalasid, kus hooned paiknevad vahetult selle kõrval. Uue
raudtee mahutamiseks vana
kõrvale on vaja vähemalt 30-40
meetrit lisamaad. Linnades ja
asulates, nagu Aegviidu, Tapa,
Tamsalu, Jõgeva, Tartu, Elva ja
Valga, toob raudtee laiendamine
kaasa hulga selle äärde jäävate
hoonete lammutamise ja raudtee vahetusse lähedusse jääva
tänavavõrgu ümberkujundamise. Lisaks peab arvestama, et
tänane Tallinna-Tartu-Valga
trass piirneb mitmes lõigus
looduskaitse all olevate maadega, näiteks Emajõe äärsetel

aladel, kuhu ei saa raudteemaad
laiendada.
Arendame olemasolevat
Kindlasti ei ole vaja karta, et
Rail Baltic on ainus Eesti rongiliiklust arendav projekt lähiaastatel. Tänaseks riigikogu
poolt vastu võetud transpordi
arengukava 2014-2020 näeb
ette selge prioriteedina Eestisisese raudteevõrgu arendamise.
Aastatel 2014-2016 on plaanis
renoveerida Tapa-Tartu raudtee
ning nüüdseks on saanud käegakatsutavaks ka Tartu-Riia
rongiühenduse taastamise plaanid. Seega ei hakka Rail Baltic
tulevikus asendama tänaseid
raudteeühendusi, vaid annab
täiendavad võimalused reisimiseks ja kaubaveoks.
Usun, et sarnaselt senisele
tihedale koostööle maakondade,
valdade-linnade, ekspertide ja
maaomanikega saame ka edaspidi Rail Balticu planeerimist
konstruktiivselt jätkata. Kuna
Rail Balticu näol on tegemist
väga mastaapse ja pikaajalise
ning avalikku huvi teeniva projektiga, siis on kõik teostatud
uuringud ning senised avalike
arutelude materjalid kõigile
tutvumiseks ka kodulehel www.
railbaltic.info.
INDREK SIRP, MAJANDUSJA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI NÕUNIK

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.

Uutest rühmadest
Kiili lasteaias
Ei ole saladus, et Kiili vallas,
nagu ka naaberomavalitsustes,
on endiselt probleeme seadusejärgse lasteaiakohtade tagamisega kõigile soovijatele. Elanike
arvu suurenemisel 130% võrra
kinnisvarabuumi ajal on omad
tagajärjed ning lasteaiakohtadega seonduv on neist kahtlemata olnud kõige murettekitavam nii laste, nende vanemate
kui ka omavalitsuse jaoks.
Kiili vald on vastavalt eelarve
võimalustele püüdnud probleemi samm-sammult lahendada ja erandiks ei ole ka aasta
2014. Vallavalitsus on koostöös
lasteaia personali ning hoolekoguga erinevaid osapooli võimalikult suurel määral rahuldavaid lahendusi otsinud ning
neid ka leidnud, seekord põhiliselt sisemiste reservide arvelt.
Sel aastal
Lasteaia moodulmajale pannakse juurde üks vaheosa, mille
tagajärjel suureneb hoone maht
ja see võimaldab saada lisakoha
kuuele lapsele (seal hakkab olema 24 lapsega rühm senise 18
asemel). Teiseks, suures majas
asuvast õppealajuhataja kabinetist, õpetajate toast ning õpetajate garderoobist, kuhu tuleb
magamisruum, moodustatakse
sektsioon ühele uuele rühmale,
kuhu mahub 21 last. Talveaed
kohandatakse ümber õpetajate
toaks ja sinna tuleb ka õppealajuhataja töökoht.
Sügisest avatakse ka erivajadustega laste tegevustuba,
asukohaga praeguses kunstiklassis. Sinna saab ennelõunase
õppetöö ajaks eri rühmadest
koondada kuni 10 kõige raskemat last, kellega tegeleb eripedagoog.
Lähemas tulevikus
Ülalkirjeldatud muudatused
teenivad eesmärki, et praegu
lasteaia järjekorras olevad 4-7aastased lapsed saaksid 2014.
aasta septembrist koha olenemata sellest, millise kuupäevaga
on tehtud avaldus. Vabariigi Valitsuse poolt on riigikogule esitatud ettepanek koolieelse lasteasutuse seaduse muudatuseks,
mis tähtsustab aiarühmasid
ning lubab asendada 1,5-3 aasta
(kaasa arvatud) vanuses laste
jaoks lasteaia lastehoiuga, mida
on võimalik lahendada erasektorit kaasates.
Alates 2015. aastast avaneb
lõpuks kauaoodatud meede
linnalistele piirkondadele, mille
raames on võimalik taotleda
toetusraha lasteaiakohtade loomiseks ning pikemas perspektiivis näeb Kiili vallavalitsus
kahte lasteaeda, millest üks tegutseb Kiili alevis ja teine Kangru alevikus.
AIMUR LIIVA
ARENDUSNÕUNIKASEVALLAVANEM

Lasteaia moodulmaja.
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TÖÖ HIIGELSUURES LASTEAIAS

Liivi Nettan: “Maal on
laps iseseisvam.”
z Märtsi algusest töötab Kiili Lasteaias
õppealajuhatajana
Liivi Nettan. Varem
ka Tallinnas sama
töö peal olnud naine
leiab, et siinses lasteaias on töö hästi
korraldatud ning
õpetajatel on sära
silmis.
Kiili Lasteaed on tõeliselt suur.
Seda ka inimese jaoks, kes on
pealinna lasteasutustes töötanud. Liivi Nettan töötas Tallinna
Padriku lasteaias, kus oli kuus
rühma. Kiili Lasteaia kõigi majade peale on kokku 15 rühma
ja see arv võib tulevikus suureneda.
“Ma teadsin, et siinne lasteaed on suur, aga alles tööle hakates sain aru, et see on ikka
tõeliselt suur,” ütles õppealajuhataja. “Suure maja ruumid on
suured ja avarad, meeskond on
suur, lapsi on palju.”
Et kõigi õpetajatega, keda on
kolmekümne ringis, tutvuda, on
Nettan alates tööleasumisest
vähemalt korra nädalas kõiki
maju külastanud – Uuesalus,
väikest maja Kiilis ja moodulrühma.
Kunst ja käsitöö
Kõigist majadest on paar asja
silma jäänud. “Mina näen, et
Kiili Lasteaia õpetajatel on sära
silmis ja nad tahavad tööd teha,” ütles Nettan. “Igas majas
on näha, kuidas õpetajad leiavad uusi väljundeid.”
Palju tegeldakse kunsti ja
käsitööga. Õppealajuhataja sõnul on väga raske leida rühmades kohta, kuhu pole pandud
laste kunstitööd.
Kiilis on ka pikk draamakasvatuse traditsioon. Kirsiks tordi
peal on lasteaedade teatrifestival “Karsumm”.
“Kui kümmekond aastat tagasi olin veel lasteaiaõpetaja,
käisin “Karsummil” koos ühe

Kiili naabervalla lasteaiaga,”
meenutas Nettan. “Sellest saadik on festival edasi kasvanud,
aga seda saab veel laiendada ja
paremaks muuta.”
Ka pealinnas on paljudes lasteaedades draamaõpe. Miks on
see nii populaarne?
“Draamaõpe on ju fantaasia,
laps saab seal ennast väljendada,” selgitas õppealajuhataja.
“Sellega saab kinnistada seda,
mida on vaja õppida, ja ise leiutada, mismoodi tegelane elama
panna – näoilmed, intonatsioon,
žestid.”
Maalaps ja linnalaps
Positiivne asi Kiilis on ka
suure maja bassein ja seda mitte
vaid õppealajuhataja jaoks.
Lastele on basseinitund kõige
olulisem – see ei tohi kindlasti
ära jääda. “Arvan, et lapsed on
tervemad, kui nad vees saavad
käia, ja kaob veekartus,” loetles
Nettan plusse. “Õpitakse ka hügieenireegleid. Suuremad õpivad ujuma.”
Veel suuremaks plussiks loeb
õppealajuhaja aga suurt õueala,
mida linnalasteaedades kahjuks
pole: “Linnas lähevad lapsed
koju autoga ja kohe korterisse.
Nende väljaskäimine piirdub
mängutubade ja ostukeskustega.
Siin on paljudel oma koduõu ja
lapsed ju naudivad väljasolemist.”
Harjumused muudavad ka
lapsed erinevaks. Nii tundub
Nettanile, et maalaps on iseseisvam – oskab ise midagi ette
võtta. “Linnalapsed ootavad
rohkem, et võtaks käest kinni ja
viiks kuhugi,” lisas ta.
Kuid ka siin on arenemisruumi. Nii on koos direktor
Maibi Rikkeriga tekkinud mõte
arendada õuesõpet – näiteks
hakata lastega kaardistama loodust, mis neid ümbritseb – puid
ja põõsaid, linde, loomi ja lilli.
“Õpperada on olemas paljudes
lasteaedades, tahaks ka siia
sellise teha,” ütles Nettan.
MARKO TOOMING

huvilistele pisikese ekskursiooni,
viies nii huvilised juba enne
kontserdi algust keskaegsesse
maailma. Kontserdi toimumisele
pani õla alla ka Eesti Kultuurkapital.
Kontsert õnnestus hästi ning
publik ei jätnud aplodeerimist
enne, kui muusikud olid kuulajaile lisaloo kinkinud. Sama kavaga “Pühademuusika” kontsert
toimus ka ülestõusmispühade
teisel pühal Viljandi Jaani kirikus. Kui Kiili valla elanikel jätkub huvi selliste väljasõitude
vastu, kus saab kuulata ka muusikalisi etteasteid, siis võiks neid
Rahvamaja ja Kunstide Kooli
koostöös ka järgmistel hooaegadel korraldada.
KALEV VAIDLA
KIILI KUNSTIDE KOOLI
DIREKTOR
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Adele Jõenurm 16.05
Vaike Rästas
24.05
Helga Mäe
31.05
Laine Niinepuu 04.05
Armilde Vesiloik 18.05
Joann Lello
04.05
Vaike Sillanurm 18.05
Valdis Mintäls
07.05
Hilje Kivimäe
06.05
Saima Noormets 29.05
Evi Kivisalu
20.05
Salme Nurmberg 01.05
Getsia Blauhut 16.05
Lehte Kööp
26.05
Hillar Tamm
29.05
Siiri-Maie
Ronimois
01.05
Alida Veskimäe 04.05
Ilme Põldsaar
29.05
Tiit Närmann
18.05
Hilju Valler
30.05
Dmitri Neruš
16.05
Krista Gilts
13.05
Ardo Niinre
28.05
Jaan Sinisaar
26.05
Tatjana
Zamkovaja
25.05
Valentin
Gorbunov
18.05

Meie valda sündisid:
• 19. märts Aksel Saar, palju
õnne, Pille Järvela ja Mihkel
Saar!
• 5. aprill Keterlyn Allikas,
palju õnne, Keili Kaljur ja
Märt Allikas!

Rulluisukoolitus
osutus väga
edukaks

Õppealajuhataja ülesannete hulka kuulub ka kirjanduse soovitamine
lasteaia õpetajatele. “Vastutan, et lapsed oleksid õpihimulised ning
targad ja saaksid koolis hästi hakkama,” ütles Liivi Nettan. Marko
Tooming

Kiili Vanamuusikaansambel esines Tallinna
raekojas
Suurel neljapäeval, 17. aprillil,
toimus Tallinna raekojas ilus
“Pühademuusika” kontsert. Kiili
Vanamuusikaansambel esitas
koos Tõnis Kaumanniga kõigile
huvilistele keskaja ja renessansi
muusikat.
Kava oli valitud selliselt, et
see seostus hästi ülestõusmispühadega ning ansambli juhendaja Heili Meibaum aitas esitatud lugude vahel neid seoseid
oma jutuga ka paremini tekkida
lasta.
Kiili Vanamuusikaansambel
tegi kontserdikorraldusel koostööd Kiili Kunstide Kooli ja Kiili
rahvamajaga, nii et Tallinnas
toimunud kontsert oli kõigile
Kiili valla elanikele prii sissepääsuga ning lisaks sellele ootas
kõiki “kiilikaid” kontserdi eel
giid, kes tegi raekoja ruumides

Sünnipäevad
mais

Südamenädala raames toimus
Kiili Gümnaasiumi parklas tasuta rulluisukoolitus. Päev kujunes suurepäraseks: ilm oli ilus
ning kohale tuli ligi 80 rulluisutajat, kes kõik oma sõiduoskusi
lihvida soovisid. Koolitust viisid
läbi Rullibussi treenerid Kert
Keskpaik, Meelis Aasla ja Kiili
tüdruk Elizabeth Jõgi. Rullbuss
laenutas välja peaaegu kogu
oma varustuse: rulluisud, kiivrid ja kaitsed, nii et kõik soovijad said end rulluiskudel proovile panna. Koolitusel õpetati
rulluisutamise põhitõdesid ja
pidurdamist.
Osavõtjad ja koolitajad jäid
päevaga väga rahule ning pikisilmi oodatakse uut koolitust.
Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014”.
KADI KROON-LAUR

Keraamikatööde
hooajanäitus

Kiili vanamuusikud Tallinna Raekojas. Kalev Vaidla

15. mail avatakse Kiili raamatukogus keraamikaringi tööde
näitus. Keraamikaring alustas
tegevust 2013. aasta kevadel ja
jätkuvalt on huvi suur. Igal nädalal valmivad osalejatel kaunid
savitööd, millest valikut on kõigil võimalik näitusel näha.
Keraamikanäitus on on avatud 24. maini raamatukogus.
KADI KROON-LAUR
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Rahvusvaheline
lasteraamatupäev
Rahvusvahelist lasteraamatupäeva tähistatakse alates 1967.
aastast 2. aprillil, Hans Christian
Anderseni sünniaastapäeval.
Koostöös Kiili raamatukoguga
on Kiili Lasteaias saanud traditsiooniks koolieelikute kohtumine lastekirjanikuga.
Tänavu toimus kohtumine
juba viiendat aastat järjest. Sel
aastal oli meil külas Peep Ehasalu, kelle lasteraamatud on
valminud koostöös poja Pärtliga. Esimesena ilmunud raamat
“Väikeste rüütlite õhtujutt” sai
alguse sellest, kui poeg Pärtel
oli viieaastane ja palus isal rüütleid ja mereröövleid joonistada.
Isa joonistas ja poeg lasi fantaasial lennata. Joonistusest sai
vahva õhtujutt.
Isa ja poja koostööst on ilmunud veel raamatud “Ajahädaliste jõulud” ja “Kõik kanged
mehed”. Viimasena ilmunud
lasteraamatus “Printsid poisid”
oleks nagu tuttavad muinasjututegelased, aga printsesside
asemel on printsid ja tüdrukutest on saanud poisid.
Lastele raamatust lugusid ette lugedes oli päris tore mõistatada, kes on Punajütsike või
Lubivalgeke, kas Tuhka-Tiidu
on Tuhkatriinu sugulane ja kas
prints naudib herneteral magamist. Raamat on Andres Varustini poolt detailirohkelt illustreeritud.
Põnevad kohtumised lastekirjanikega innustavad kindlasti
lapsi rohkem raamatuid mitte
ainult vaatamiseks kätte võtma,
vaid uurima ja iseseisvalt lugema.
Meie lasteaia koostöö raamatukoguga ei piirdu ainult lasteraamatupäevaga. Pakaselist talvepäeva trotsides külastasid
suure maja rühmad veebruari
alguses nädala jooksul raamatukogu. Lasteaiaõpetajad kohtusid
Tiiu Kuurmega, kes rääkis väärtuskasvatusest ja eetikast.
Tänan raamatukogu juhatajat Taie Saart, tänu kellele need
ettevõtmised on teoks saanud!
MONICA ALLIKAS
KIILI LASTEAIA ÕPETAJA

Lemmikloomade
vaktsineerimine
Iga-aastane tasuta koerte-kasside vaktsineerimine marutaudi
vastu toimub laupäeval, 24.
mail.
• 10.00-11.15 Kiili vallamaja
ees.
• 11.25-11.45 Lähtse bussipeatuses.
• 11.50-12.10 Nabala keskuses.
• 12.20-13.00 Paekna bussipeatuses.
• 14.15-15.00 Luige keskuses.
• 15.10-15.30 a\ü Rool.
• 15.40-16.15 Magistraali
jalakäijate silla Luige poolne ots
(Meremehe tn).
Võimalik vaktsineerida koeri
katkuviiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu. Hind 8 eurot. Leptospiroosi, katku viiruse,
adenoviiruse, parvoviiruse ja
parainfuensa vastu. Hind 12 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpeseviiruse, kaltsiviiruse
ja panleukopeenia viiruse vastu.
Hind 10 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimispassid!
HELI SUITS
VOLITATUD LOOMAARST

MAJAS ON KA SUUR KONVERENTSISAAL

Koostöökeskus
avab uksed mais
z MTÜ Vaela Külakoda
asutati 2009. aastal
eesmärgiga mitmekesistada piirkonna
külaelu.
Paljudele meist kindlasti tundub, et mis küla- või maaelu see
linna lähedal ikka on, kuid kui
vaadata ja märgata meie vahetut lähiümbrust, siis kümnetel,
kui mitte sadadel hektaritel
tegeldakse põllumajandusega,
linnulennult paari kilomeetri
kaugusel asub suur sigala, näeme tihti oma kodude lähedal
metsloomi, ja ei ole harvad juhtumid, kui aknast välja vaadates
näed kitsekarja metsa ääres.
Võiks öelda, et me asume linna
lähedal, kuid ikkagi maal.
Rahulik keskkond
Kiili ja eriti Vaela küla on ilus
koht elamiseks. Ilusamaks ja
huvitavamaks saame seda ikka
ise tehes. Kuidas me saaksime
oma piirkonda väikeseid poekesi, kohvikuid, pagaritöökodasid, ilusalonge, käsitöötegijaid, eri valdkondade pisikesi
remonditöökodasid, teenusepakkujaid jne? Ikka ainult läbi
väikeettevõtluse.
MTÜ Vaela Külakoda eesmärgid ühtivad Leader liikumisega, mis on kohaliku omavalitsuse, ettevõtete ja kolmanda
sektori partnerlus ehk koostöö.
Leaderi toel ja Vaela Külakoja
liikmete ühisel jõupingutusel
avab selle aasta maikuus uksed
Vaela Koostöökeskus, kus leiavad endale võimaluse koos töötamiseks erinevad piirkonna
väikeettevõtjad. Selline koos
töötamise võimalus tekitab häid
mõtteid ja sünergiat koos tegut-

Vaela küla Koostöökeskus. Vaela Külakoda

semiseks ning loob paindliku
võimaluse kodu lähedal töötada, käia tööl jala või jalgrattaga.
Sobib hästi loomeinimestele ja
teistele, kes soovivad töötada
rahulikus looduslähedases keskkonnas. Et telefoni ja arvutiga
tööd teha, ei pea alati selleks
linna sõitma ning hommikuses
ja õhtuses liikluses oma närve ja
aega kulutama. Lisaks on selline
tegevus ka keskkonda ja tervist
säästev.
Sobib ka kursusteks
Koostöökeskuse teisel korrusel on ruumi ca 20 töökohale,
all korrusel suur konverentsisaal
kuni 30 inimesele – seminaride,
koosolekute, õpikodade läbiviimiseks. Lisaks on all korrusel
kaks käsitöötuba ja köök.
Oodatud on kõik käsitöö- ja

kunstihuvilised, kes sooviksid
ise käsitööd valmistada ja seda
ka teistele õpetada või kursusi
läbi viia. Väga ootame inimesi,
kes on nõus õhtuti läbi viima
maalimis-, savi-, klaasi- jm kursusi.
Maja siseruumide seinad
ootavad ka erinevaid näitusi ja
näitusmüüke (foto, maal, keraamika jne). Ei ole unustanud ka
sportimisvõimalusi. Huvi korral
on õhtuti võimalik läbi viia
väikestele rühmadele jooga- ja/
või erineva kehalise tegevuse
tunde. Koostöökeskuse ruumides hakkab toimetama lisaks
väikeettevõtetele Kiili Ettevõtjate Liit, Vaela Külakoda ja Oti
Külaselts. Võtke julgelt ühendust: www.vaelakulakoda.ee.
MTÜ VAELA KÜLAKODA
JUHATUS
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Kiili Kunstide Kooli
õpilased konkurssidel
z Viimasel kuul on
mitmed Kiili Kunstide Kooli (KKK) õpilased pälvinud kõrgeid kohti erinevatel
konkurssidel. Häid
tulemusi võisime näha nii kunsti- kui
muusikaosakonna
poolelt.
Sellised silmapaistvad saavutused teevad au nii tervele KKK
õpetajate ja õpilaste perele kui
kindlasti ka tervele Kiili vallale.
Märtsis valis žürii välja parimad kunstitööd Märjamaa
Muusika- ja Kunstikoolis toimunud rahvusvahelisel kunstikonkursil “Üllatav leid 2014”. KKK
õpilastest sai eriauhinna ja aukirja Nele Laurima. Aukiri omistati veel kahele Kiili õpilasele,
kelleks olid Rainer Kravets ja
Anni Kuus.
Kõigi loetletud õpilaste tööd
viidi Märjamaa rahvamajas toimunud konkursi paremate
tööde näitusele.
Konkursil osalesid veel Alice
Kahu, Caroline Jäger, Kristin
Rahuoja ja Mirjam Kuus, kes
kõik said konkursil osalemise
eest tänukaardi. Tänukirja õpilaste hea ettevalmistamise eest
sai loomulikult ka KKK kunstiõpetaja Galina-Maria Herodes.
Aprilli teisel nädalal toimusid
olulised regionaalsed konkursid
klaveri- ja flöödiõpilastele. Klaverikonkurss oli jagatud kaheks
osaks.
Noorema vanuseastme moodustasid Loode-Eesti regiooni
muusikakoolide 1.-3. klassi lapsed ja vanema vanuseastme 4.7. klassi lapsed.
Noorema vanuseastme konkursil Keilas sai omas vanuserühmas teise koha Sander Erik
Ilves. Konkursikava hea esituse
eest pälvis diplomi Anette Allas.
Diplom pala hea esituse eest sai
ka Marion Kiil. Nooremas vanuseastmes osalesid konkursil veel
Kärt Tepper, Mirjam Hiiekivi ja

Elise Tilk.
Vanema vanuseastme konkurssi peeti paar päeva hiljem
Saku Muusikakoolis. Sealt tuli
kõige silmapaistvama tulemusega koju Madis Aasalo, kes
saavutas oma vanuserühmas
esikoha. Konkursil osalesid veel
Liisa-Mai Arismaa, Kertu Paal,
Rasmus Rüütel ja Janet Murumets.
Heade tulemuste taga oli
taaskord raske ja tõsine töö,
mille juures olid õpilaste kõrval
nende klaveriõpetajad Tiia Koppel, Sirle Piisang ja Ädu Laur.
KKK klaveriõpetajatel ja -õpilastel on sel õppeaastal olnud juba
mitmeid edukaid konkursse
ning hoiame kindlasti pöialt, et
mai lõpus Hiiumaal toimuval
Rudolf Tobiase nimelisel klaveriõpilase konkursil osalejatel
samuti hästi läheks.
Flöötide ja plokkflöötide
Loode-Eesti regiooni konkurss
toimus seekord Saue Muusikakoolis. KKK õpilastel läks seal
väga hästi. Kokku kolm esikohta, üks kolmas koht ja diplom.
Esikoha oma vanuserühmades
pälvisid Karolina Kravets, Inge
Ivaste ja Kaisa Arumeel. Kolmanda koha sai Brigitta Voogla
ja diplomi Kerstin Üksvärav.
Sellise hea tulemuse taga on
loomulikult lisaks õpilase usinale harjutamisele ka kogenud
õpetaja hoolikas töö õpilaste
ettevalmistamise juures. Selle
eest lähevad tänusõnad Heili
Meibaumile. Samuti oli õpilastele nii ettevalmistuse perioodil
kui konkursil võistlustules toeks
klaverisaatja Ädu Laur.
Nagu näha, on möödunud
kuu olnud KKK jaoks tõesti
tulemusterohke ning kindlasti
on kaasõpilaste edukad esinemised kõigile teistele rõõmuks
ja ka inspiratsiooniks. On ju tervet meie õpilasperet ees ootamas kevadised kontserdid ja
näitused ning arvestused-eksamid.
KALEV VAIDLA
KKK DIREKTOR

Alanud on uute õpilaste
vastuvõtt Kiili Kunstide
Kooli
z Kevad on õige aeg
sügiseste plaanide
tegemiseks. Siis on
võimalik suvel rahuliku südamega ilusat
ilma nautida. Ka Kiili
Kunstide Kool valmistub sügiseks juba
varakult. Siinkohal
kuulutamegi välja
uute õpilaste vastuvõtu Kiili Kunstide
Kooli.
Kiili Kunstide Koolis saab õppida nii muusikat kui kujutavat
kunsti. Uuel õppeaastal koolis
õppima asumiseks tuleb õpilase
vanemal esitada avaldus digitaalselt e-posti teel sirle@kiilivald.ee või paberkandjal Nabala
tee 12, Kiili.
Avalduse vormid on allalaaditavad meie kodulehel www.
kiilikunstidekool.ee. Samas on
olemas ülevaade kõikidest õpe-

tatavatest ainetest ning ka täpsem info uutele õpilastele
vastuvõtu kohta.
Muusikaosakonna põhiõppesse astumiseks tuleb lastel
sooritada sisseastumiskatsed,
kõikides muudes osakondades
õppimiseks piisab ainult avaldusest ning kohtade nappusel
arvestatakse avalduse esitamise
kuupäeva.
Muusika põhiosakonna sisseastumiskatsed toimuvad 2.
juunil kell 17.00 Kiili Kunstide
Koolis. Eelnevalt on õpilasel
võimalik osaleda ka konsultatsioonides. Konsultatsioonide
ajad saadetakse kõikidele muusika põhiosakonda avalduse
esitanutele e-posti teel ja avaldatakse mai keskpaigaks ka
meie kodulehel.
Lisainfo kodulehelt www.
kiilikunstidekool.ee. Küsimuste
korral võib julgelt pöörduda Kiili Kunstide Kooli õppealajuhataja poole sirle@kiilivald.ee.
KIILI KUNSTIDE KOOL

Kiili tüdrukud käisid
Portugalis

ESINEMISRÕÕM ON SEE SUURIM RÕÕM

Karsummi lugu
z Ennemuistsel ajal
elasid kaugel metsarajal jänesed, kes
kartsid kõike ja kõiki.
Neid kohutas kõrkjakahin, laanelinnu
tiivasahin... Ükskord
potsatas oksa otsast
vette küps melon ja
tema kukkumine tõi
kuuldavale heli...
KARSUMM.
Vaesed jänkukesed olid hirmul
mis hirmul ja ei teadnud, kes on
see kõikidest koletum KARSUMM. Selline on algus Tiibeti
muinasjutule “Karsumm”.
Ei teadnud seda ka kümme
aastat tagasi Kiili Lasteaia õpetajad, missugune peaks välja
nägema üks teatripäev. Kuna
Kiili lasteaias oli draamaõpetus
Sirje Raadiku poolt hoo sisse
saanud, otsustati oma kogemust
jagada ka teistele Harjumaa
lasteaedadele.
Nii saigi 21. märtsil 2005
teoks Harjumaa lasteaedade
teatripäev “Karsumm”. Miks
just selline nimi? Eks sellepärast
vist, et esimest korda teatripäeva korraldada tundus nagu
vette hüppamine tundmatus
kohas. Esimesel teatripäeval
etendasid Kiili Lasteaia lapsed
ka nimiloo, Ralf Parve värssloo
põhjal dramatiseeritud “Karsummi”. Selle aasta üritusel
viibis ka Kiili Lasteaia endine
juhataja Liis Jurak, kes tegi ettepaneku igal aastal “Karsummi”
lavastada, siis tulevat ka teatripäeva nimi paremini esile.
Mõte oli huvitav. Lemmikuks ei
ole lugu siiski saanud, sest rohkem kui üks kord seda dramatiseeritud pole.
Aastate jooksul on etendatud
klassikalisi muinasjutte, nagu
“Punamütsike” ja “Tuhkariinu”,
“Kitsetall, kes oskas lugeda
kümneni”, “Jussikese seitse sõp-
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Pilt tänavuselt “Karsummi” teatripäevalt. Kiili Lasteaed

ra”, “Vaeslaps ja talutütar” ning
palju teisi toredaid lugusid.
Esinemas on käinud kümne aasta jooksul 36 lasteaeda Harjumaalt, juubeliüritusega liitusid
ka Tallinna lasteaiad.
Laste ettepanekud
Sellel aastal toimus Karsumm
27. märtsil, rahvusvahelisel
teatripäeval. Peale Kiili Lasteaia,
keda sellel aastal esindasid Tirtsude ja Liblikate rühma lapsed,
oli külalisesinejaid kümnest
lasteaiast. Päeva juhtisid meie
õpetajad Inga Kütt ja Sirle Maripuu, kes olid kehastunud Puhhiks ja Notsuks. Puhh ja Notsu
pakkusid ka publikule virgutusmomente, nende sketšid olid
naljakad ja kaasahaaravad.
Tee väikelapse mängust
teadliku teatrimänguni on päris
pikk, nõuab aega ja kannatlikkust nii väikestelt kui ka suurtelt. Kõik näitlejad olid oma osa

suurepäraselt omandanud. Paremini tulid kuuldavale need
palad, kus oli kasutatud koorislugemist ja -laulmist. Etenduste
valikul oli uudsust, samuti oli
häid vanu dramatiseeringuid.
Kiili Lasteaia Liblikate rühma
lapsed esinesid dramatiseeringuga “Laisk unepoiss”, mis oli
kohandatud Juhan Saare samanimelise jutu järgi. Kuna Liblikate rühmas tegeldakse süvendatult draamaõpetusega, said
lapsed ise lavastamise ja muusika osas ettepanekuid teha. Tirtsude rühma etendust võib pidada väikeseks muusikaliks, mis
oli ilmestatud huvitava liikumisega ja kus esitus sai hästi kuuldavaks tänu kooslaulmisele.
Suurim tänu on rõõm
Meie “Karsummil” olid külalisteks päris mitmed muusikaõpetajad Tallinna ja Harjumaa
lasteaedadest. Teatripäevale oli

kutsutud muusikapedagoog
Monika Pullerits, kellelt tänusõnad väikestele näitlejatele.
Teatrimäng pakub naudingut
nii tegijatele kui ka pealtvaatajatele. Kuigi meie saalis kaovad
sõnad kõrgustesse ja nii mõnigi
kord pole hästi kuulda, siis on
lapse vahetu rõõm laval kõige
suurem tunnustus õpetajale.
Meie teatripäev õnnestus, seda kindlasti tänu suurepärasele
“Karsummi” meeskonnale ja
koostoimimisele ning loomulikult suurepärastele väikestele
näitlejatele. Tänusõnad kommivabrikule Kalev, kelle poolt olid
kommid esinejatele; Sajajalgsete rühma Romina emale, kelle
poolt olid lilled esinejatele, ja
kõikidele lapsevanematele, kes
panustasid “Karsummi” kohvikusse. Uute karsummitamisteni!
MONICA ALLIKAS
LIBLIKATE RÜHMA ÕPETAJA

z 9.-17. aprilil toimusid Portugali väikelinnades Espinhos ja
Santa Maria Da Feiras koolidevahelised
maailmameistrivõistlused võrkpallis.

niiril Hollandi, Belgia ja Poola
võrkpalluritega. Kahjuks olid
kõik vastased meist niipalju üle,
et geimivõitu ei õnnestunud
neilt saada.
Samas oli meiepoolne esitus
igati korralik ja kohati mäng
päris tasavägine.

Sellise ürituse korraldab ISF
(Rahvusvaheline Koolispordi
Liit) iga kahe aasta tagant. Sel
aastal võistlesid 31 riigi poisid
ja tüdrukud sünniaastaga 19961999. Igast riigist tohtis osa
võtta üks kool. Eestit ja Kiili
Gümnaasiumi esindasid sellel
võistlusel Helena Vahtramäe,
Laura Väikemaa, Janete Aas,
Maily Kristal, Annaliisa Mals,
Kadri Ann Adra, Annabel Israel,
Brit Marleen Õismaa. Treener
Raigo Tatrik, kohtunik Indrek
Raig, delegatsiooni juht Merlin
Tatrik.

Seekord tagapool
Väga positiivne oli, et oma
kohalolekuga austas meid Eesti
suursaadik Portugalis Andres
Rundu, kellega said hiljem tüdrukud pilti teha.
14. aprillil toimus suures
konverentsimajas kõikide delegatsioonide koosviibimine, kus
sai tutvustada oma riiki ja meeneid. Meil oli kaasa võetud hulgaliselt Eesti komme ja palju
Eestit tutvustavaid materjale ja
pilte. Huvi Eesti vastu oli suur.
Kõikidel delegatsioonidel oli
valmistatud ka 3-minutilised
etteasted oma riigi tutvustamiseks. Meil oli kaasa võetud Eestit tutvustav video.
Vahegrupi mängus mindi
vastamisi Ungari kooliga. Mäng
oli tasavägine ja teises geimis
veel juhtisime 23:18, kuid kahjuks mängisid vastased geimi
lõpu väga kindlalt. Sellest mängust oli väga kahju, kuna vastane oli täpselt meie tasemega ja
võidetav.
Mängus 26.-27. kohale tuli
võtta vastu samuti napp kaotus
meie lõunanaabritelt lätlastelt.
Seega jäi turniiril meie kohaks
27.
Meist jäid tahapoole veel
Luxembourg ja Iisrael.
Meie tüdrukud olid kahtlemata selle turniiri noorimad,
kuna sünniaastad olid seitsmel
tüdrukul 1999 ja ühel tüdrukul
1998. Sama võistlus toimub kahe aasta pärast Serbias. Tüdrukud kinnitasid, et on kindlasti
huvitatud pürgima Eestit esindama sellele võistlusele. Meie
kindel eesmärk võiks olla kahe
aasta pärast jõuda samal turniiril 8 parema võistkonna hulka.
See aga tähendaks väga sihikindlat tööd ja tahtmist sinnamaani pingutada.
See võistlus ei oleks kindlasti
saanud teoks juhul, kui oma
toetuskätt ei oleks alla pannud
meie toetajad Kiili vald, Kiili
Gümnaasium, Eesti Koolispordi
Liit, Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Spordiliit, SK Tats, EstNor
OÜ ja kindlasti ka lapsevanemad.
RAIGO TATRIK

Miks Kiili kool?
Kui me saime võistlusest
teada aasta varem, andsime kohe teada Eesti Koolispordi Liidule, et oleme võistlusest huvitatud. Meile vastati, et juhul kui
on rohkem huvilisi Eestist, siis
tuleb pidada turniir ja selgitada
välja parim, kes esindab Eestit.
Turniir pidi toimuma septembris
ja osalejateks olid 3 kooli – Tallinna Lilleküla Gümnaasium,
Lähte Gümnaasium ja Kiili
Gümnaasium. Kui kätte oli
jõudnud september, olid kaks
teist kooli erinevatel põhjustel
kandideerimisest loobunud.
Alates oktoobrist hakkasime
aktiivsemalt tegelema võistlusega seonduva finantsilise poolega.
Kuna Portosse otselendu Tallinnast ei lähe, olime sunnitud
Frankfurtis ümber istuma.
Kui jõudsime kohale, tervitas
meid 23-kraadine suvine õhk.
Lennujaamas ootas meid buss
koos giidiga ja meid viidi kohe
akrediteerimiskeskusesse.
Edasi toimus kerge tunnine
treening võistluspaigas ja peale
seda siirdusime oma hotelli, mis
asus Santa Maria Da Feiral. Hotell oli korralik, kus asus ka
väike spaa-keskus (loomulikult
ei olnud antud hotell võrreldav
Eesti uhkete spaa-hotellidega).
Väga muljeterohke oli ka
võistluste pidulik avamine, mis
toimus suures kontserdimajas.
10. aprillil said alguse alagrupimängude kohtumised.
Eesti tüdrukud mängisid tur-

Kiilis toimus võrkpalliturniir Kiili Cup
2014
Juba viiendat aastat järjest korraldas Kiili SK märtsis võrkpalliturniiri Kiili Cup. Turniir tõi
kokku pisut üle saja Tallinna ja
Harjumaa harrastusvõrkpalluri.
Osa võttis 14 võistkonda, Kiilit
esindas üks meeskond ja kaks
naiskonda.
Juba traditsiooniliselt viisakate korraldajatena lasime külalistel särada ja ise palliplatsil
peremehetsema ei hakanud –
Kiili I meeskond esikolmikusse
ei pürginud ja ka naised olid
võrreldes eelmise aastaga väga
viisakad ning platseerusid 3.
kohale.
Turniiri lõpetamine ning autasustamine toimus Kiili rahvamajas, kus kõik võistkonnad
said tublilt tunnustatud. Auhin-

nafondi aitas täita Kiili vallavalitsus.
Peo ja hea tuju eest hoolitses
Kiili oma DJ Indrek Siren. Indrek on aastatega kujunenud juba meie turniiri afteka kvaliteedimärgiks, tema taktikepi all
hoog ja tuju juba ei rauge.
Uhkusega saame endiselt
tõdeda, et Kiili turniir on ümbruskonna harrastusvõrkpallurite
seas nii oma korralduse kui ka
hea atmosfääri poolest väga
kõrgelt hinnatud!
Meie poolt lähevad suured
tänud Kiili vallavalitsusele,
Talvile, Kaupole ning sponsoritele, kelle toetuseta ei oleks
me turniiri nii heal tasemel korraldada suutnud.
MERJE VOLT, KIILI SK
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Pallurid tõid Harju meistrivõistlustelt palju medaleid
z Alustame korvpalliga. 29. märtsil toimusid Kuusalu spordihoones Harjumaa
meistrivõistlused
korvpallis. Osales 8
meeskonda.
Kiili SK meeskond võitis 1. ringis Kuusalu “Idablokk” meeskonda. Veerandfinaalis võideti
raskelt 33:30 MC Kolga meeskonda.
Poolfinaalis saadi vastaseks
Keila Korvpallikool, kellele see
oli esimeseks mänguks turniiril,
kuna nende veerandfinaali vastane ei ilmunud kohale ja said
poolfinaali ilma mänguta. Paraku tuli Kiili SK meeskonnal vastu võtta 46:54 kaotus. 3.-4. koha mängus võideti aga kindlalt
50:30 Maardu Spordiklubi
meeskonda ja tasuks pronksmedalid! Palju õnne!
Meeskonnas mängisid Ott
Põldsaar, Alari Kasemaa, Kaarel
Loo, Kris Pulver, Allen Talviste,
Milvert Vaaks, Mikk Rannik,
Siim Palu, Indrek Kaarlep, Karmo Allikas. Treener Milvert
Vaaks.
Naistele hõbe
Seejärel oli Kiili Spordihallil
suur au võõrustada Harjumaa
meistrivõistlusi võrkpallis. Naised mängisid 12. aprillil. Osales
8 naiskonda. Kiilist oli väljas
kaks naiskonda: Kiili SK I ja Kiili
SK II. Mõlemad mängisid A-alagrupis. Tiitlikaitsja Kiili SK I
naiskond võitis Peetri Võrkpalliklubi II naiskonda 2:0 (25:14;
25:8), Kernu valla naiskonda
2:0 (25:8; 25:5) ja Kiili SK II
naiskonda samuti 2:0 (25:15;
25:21) ning saavutas alagrupis
6 p esikoha.
Kiili SK II naiskond võitis
Kernu valla naiskonda 2:0
(25:12; 25:15), kuid kaotas
Peetri Võrkpalliklubi II naiskonnale 0:2 (12:25; 15:25) ning
saavutas alagrupis 4 p kolmanda koha.
Poolfinaalis võitis Kiili SK I
naiskond suhteliselt kindlalt
Keila Võrkpalliklubi naiskonda
2:0 (25:18; 25:22). Finaalis
mängiti vanade tuttavate, Peetri
Võrkpalliklubi I naiskonnaga.
Naistel finaaliks enam püssirohtu ei jätkunud, kaotus tuli kindlalt 0:2 (18:25; 19:25) ja tasuks
hõbemedalid. Palju õnne!! Naiskonnas mängisid Marit Laidroo,
Piia Laus, Eve Tappo, Marika
Raiski, Õnne-Ly Tammsaar, Laidy Lainoja, Helen Pildre, Kätlin
Kaareste. Treener Kristo Meius.
Kiili SK II naiskond mängis
kohtadele 5.-8. Saue Fännid
naiskonda võideti 2:0 (25:15;
25:7) ja Kernu valla naiskonda
samuti 2:0 (25:16; 25:13) ja
kokkuvõttes väga tubli 5. koht.
Naiskonnas mängisid Mari-Mai
Koha, Anastasia Kukanova,
Tuuli Prangli, Dace Azace, Andra Rannik, Katrin Soima, Ülle
Volkova, Merje Volt. Treener
Kristo Meius.
Kuuendat korda
Mehed mängisid 13. aprillil.
Osales 11 võistkonda. Kiilist oli
väljas samuti kaks meeskonda:
Kiili SK I ja Kiili SK II. A-alagrupi
ainsas mängus võitis tiitlikaitsja
Kiili SK I meeskond TABU meeskonda kindlalt 2:0 (25:6;
25:7).

Kiili SK korvpallurid.

Kiili SK I võrkpallurid kuldmedalitega.

Kiili SK II võrkpallurid võitsid
pronksmedalid. 3x Kaupo Kütt

C-alagrupis võitis Kiili SK II
meeskond Aruküla Pallimängude Klubi meeskonda raskelt
2:1 (25:20, 21:25; 16:14) ja B.
EST/Kloogaranna meeskonda
2:0 (25:21; 25:18) ja saavutas
alagrupis 4 p esikoha.
Veerandfinaalis võitis Kiili
SK I meeskond Haiba Spordiklubi kindlalt 2:0 (25:15; 25:5).
Kiili SK II meeskond võitis veerandfinaalis Kolga Palliklubi 2:1
(25:17; 21:25, 15:9). See tähendas seda, et mõlemad Kiili
meeskonnad mängivad medalite peale!! Jesss!!
1. poolfinaalis läksid kokku
“vanad sõbrad” Kiili SK I ja Liider/Rae vald. See mäng oli finaali vääriline ja lõppes Kiili
meeskonna raske 2:1 võiduga!!
(25:23; 17:25; 15:13). 2. poolfinaal läks samuti 3-geimiliseks,
kus Kiili SK II meeskond kahjuks
kaotas Keila Võrkpalliklubile
1:2 (20:25; 25;15; 11:15). Tõsiselt kahju!
Finaalmängus võitjas kahtlust ei olnud ja Kiili SK I meeskond võitis Keila Võrkpalliklubi
kindlalt 2:0 (25:17, 25:21) ja
tuli kuuendat korda järjest Harjumaa meistriks. Palju õnne,
mehed! (Tuletame meelde, et
eelmine Kiili rekord pärines Kiili
SK korvpallimeeskonnalt, kes
tuli Harjumaa meistriks viis korda järjest ja tunnustati selle
saavutuse eest 2006. a Kiili Aasta Tegu võitjaks!). Meeskonnas
mängisid Kristo Meius, Mihkel
Sepp, Andres Kärner, Markus
Lepmets, Ahto Tuuling, Martin
Thalfeldt, Raido Seppam, Madis
Mäe, Erik Mäekivi ja Aleksander
Eerma. Treener Jaano Haidla.
Tõeline üllatuspomm lõhkes
3.-4. koha mängus, kus Kiili SK
II meeskond võitis 2:1 esiliiga
meeskonda Liider/Rae vald
(26:24, 21:25, 15:7) ja tasuks
igati välja teenitud pronksmedalid!! Palju õnne! Meeskonnas
mängisid Erki Arumeel, Karmo
Tõra, Karli Ots, Rait Kuhlberg,
Miljard Liik, Siim Päid, Viljar
Sinimeri, Marko Koern. Treener
Viljar Sinimeri.
KAUPO KÜTT

30. aprill 2014

SPORDIUUDISED
Jalgpall
Märtsikuu viimasel pühapäeval
osales JK Kiili kahe treeninggrupiga Saue Cup 2014 turniiril.
JK Kiili 04 võistkonnaga võeti plaan minimaalselt saada
poolfinaali. Etteruttavalt võib
öelda, et JK Kiili meeskond lasi
omale lüüa terve turniiri peale
ainult kaks väravat ja seda
esimeses mängus, kus tuli 0:2
kaotus vastu võtta FC Nõmme
United meeskonnalt. Teises
mängus mängiti JK Harju/Arukülaga viiki 0:0. Viimases mängus võideti JK Harju/Tabasalu
meeskonda 2:0, kuid kahjus
tähendas see 3. kohta alagrupis
ja mängimist kohtadele 5.-8.
Nendele kohtadele mängimisel
võeti maksimum, kui esimeses
mängus alistati JK Kiili 05 meeskond 4:0 ja 5.-6. koha mängus
võideti uuesti JK Harju/Tabasalu klubi 2:0. Tulemuseks tubli
5. koht!
JK Kiili 05 kaotas alagrupis
küll kõik mängud, kuid muretsemiseks pole üldse põhjust,
sest poisid mängisid südikalt ja
kogemusteta, said ülesannetega
väga hästi hakkama. Nüüd teavad poisid treeningutel täpselt,
kus juurde panna.
Kohamängudes läksid vastamisi omavahel JK Kiili võistkonnad, kus kahjuks JK Kiili 05
meeskonnal tuli vastu võtta
kaotus 0:4 ja tuli mängida 7.-8.
koha peale. Ka viimases mängus
tuli kahjuks vastu võtta kaotus
0:1 ja sellega saavutas JK Kiili
05 võistkond 8. koha ja paljupalju kogemusi.
JK Kiili 04 võistkond: Jasper
(Sparta vv), Kaur Tristan, Ken
Märten, Patrik, Hendrik, Paavo,
Joosep, Erik, Rayan, treener
Ralf. JK Kiili 05 võistkond: Raul
(väravavaht), Rassel, Mihkel,
Jesse, Art, Henri, Oliver, Kaspar,
Mart, treener Ralf.

Korvpall
Kossuliiga B-divisjoni veerandfinaalis kohtus Kiili SK meeskond Saku KK meeskonnaga.
Esimeses mängus Saku Gümnaasiumi võimlas võttis võidu
kodumeeskond Saku KK meeskond tulemusega 62:54 (Jens
Vendel 25 p – 6 kolmepunktiviset; Milvert Vaaks 14 p). Kordusmängus Kiili Spordihallis
võttis Kiili SK meeskond kindla
võidu tulemusega 75:49.Kuigi
avaveerand kaotati 17:18,
pandi vastased kindlalt paika II
ja III veerandajal, mis võideti
vastavalt 17:8 ja 19:4 (Jens
Vendel 31 p, Kris Pulver 13 p,
Ott Põldsaar 10 p). Jess!! Selle
võiduga lunastas Kiili SK meeskond pääsu poolfinaali ehk medalimängudele peale nelja-aastast vaheaega, tiitlivõit Kossuliiga A-divisjonist pärineb hooajast 2008/2009.
Poolfinaalis tuli rinnad vastakuti pista TSK Altius/Luboil.ee
meeskonnaga. Esimeses mängus
kodusaalis Kiilis kahjuks kaotati
66:73 (Milvert Vaaks 21 p, Alari
Kasemaa 14 p, Ott Põldsaar 11
p). Tagamehed said veel hakkama, aga ära lõhuti meid korvi
alt, kus suured-tursked tätoveeringutega mehed paksu pahandust tegid. Seal on meil korralik
kapp puudu. Kordusmäng on
Tallinnas ja kõik veel lahtine.
Edu kordusmänguks!
Naiste Nordea Ühisliigas

peeti Tallinnas Audentese Spordihallis finaalturniir. Veerandfinaalis võitis Eclex/1182 naiskond (Birgit Piibur) 67:64 Vega
1/Liepaja naiskonda. KK Tallinna Ülikool naiskond (Janett
Perv) kaotas aga 54:84 RSK/
Merks (Läti) naiskonnale. Poolfinaaalis kaotas Eclex/1182
40:51 Riia TTT naiskonnale
ning 3.-4. koha mängus kaotati
kahjuks 60:75 RSK/Merks naiskonnale.
Eclexi peatreener Jaanus
Levkoi ütles pärast kohtumist,
et kolm järjestikust mängu olid
liiast. Eclex kohtus reedel veerandfinaalis Vega 1/Liepajaga,
laupäeval Riia TTT-ga. “RSK/
Merks-ga mänguks meid ei jätkunud, kaks eelmist kohtumist
olid nii peas kui jalgades,” sõnas
Levkoi. “Ei ütleks, et tüdrukud
ei tahtnud, aga lätlannad viskasid kohe alguses meid põhja ja
jäimegi kogu mänguks tagaajajaks, mis on alati raske. Sellest
läks meie mäng ka närvilisemaks. Eilne esitus TTT vastu oli
parem ja võitluslikum, aga tänane kulges selgelt vastaste dikteerimisel.”
Naiste meistriliigas võitis tiitlikaitsja Eclex/1182 poolfinaalides AmEst Rapla naiskonda.
Esimeses mängus 100:52 (Birgit
Piibur 10 p) ja teises mängus
108:47 (Birgit 8 p). Teises poolfinaalis võitis KK Tallinna Ülikool Audentese SG/Noortekoondise naiskonna. Esimeses mängus 52:48 (Janett Perv 6 p ja 8
lauapalli) ja teises mängus
81:52 (Janett 3 p ja 8 lauapalli).
Esimene finaalmäng oli väga
tasavägine ja lõppes KK Tallinna
Ülikool naiskonna 61:56 võiduga. Janett Perv viskas võitjate
kasuks 7 p ja võttis 8 lauapalli
ning Birgit Piibur kaotajate kasuks 9 p ja 6 lauapalli.

Kiili vallarahva VII
sportmängud
20. aprillil toimusid Kiili vallarahva VII sportmängude järjekordsed alad. Kiili Gümnaasiumi
sööklas peetud 6. ala – kabe –
oli äärmiselt tasavägine. Võitjana väljus (nagu eelminegi aasta) Kangru aleviku võistkond,
koos-seisus Urmo Ilves, Siim
Rannik, Kärt Ilja, kogudes 36 p.
Kiili I võistkond, koosseisus Peeter Kosemaa, Vello Madissoon,
Olga Kivisalu, saavutas 34 p 2.
koha ja tubli 3. koha saavutas
33 p Luige-Sausti võistkond,
koosseisus Eido Üksvärav, Peeter Veltmann, Andra Perv. Järgnesid: 4. Lähtse – 26 p, 5. Kiili 2
– 24 p, 6. Vaela-Mõisaküla – 24
p, 7. Nabala-Paekna – 19 p, 8.
Kiili Gümnaasium – 10 p, 9. FTeam – 10 p. Tänud ala läbiviimisel – Urmo Ilves ja Siim Rannik.
7. ala – koroona – toimus
Kiili Gümnaasiumi fuajees ja
lõpuks väljus 34 punktiga võitjana Kiili I võistkond, koosseisus
Tiit Saar, Aleksander Zitkov, Ai-

no Kruusma. Teise koha saavutas 27 p Luige-Sausti võistkond,
koosseisus Andres Oopkaup,
Ants Oopkaup, Marcela Tammes, ja tubli 3. koha 25 p Lähtse
küla võistkond – Rain Pusa,
Raul Rajasalu, Heli Pusa. Järgnesid: 4. F-Team – 20 p, 5. Kiili
2 – 20 p, 6. Kangru – 18 p, 7.
Nabala-Paekna – 14 p, 8. VaelaMõisaküla – 10 p. Koroona
toimus meie võistlusel üldse
esimest korda ja tagasiside oli
väga positiivne. Tänud ala läbiviimisel – Ants Oopkaup.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 7. ala on väga pingeline: 1. Kiili I – 61 p, 2. Kiili 2 –
52 p, 3. Kangru – 42 p, 4. FTeam – 41 p, 5. Vaela-Mõisaküla
– 41 p, 6. Luige-Sausti – 41 p, 7.
Lähtse – 40 p, 8. Nabala-Paekna
– 30 p, 9. Kiili Gümnaasium –
17 p, 10. Kiili Keerutajad – 7 p.
Esimese 7 alaga on sportmängudest osa võtnud 171 inimest.
Järgmine ala – ujumine.

Võrkpall
Meeste I liigas mängis tiitlikaitsja TTÜ/Kiili seekord
pronksmedalite peale vana sõbra, Liider/Rae vald meeskonnaga. Mängud olid väga põnevad ja haaravad. Seeria esimeses mängus Peetri Kooli võimlas
kaotas TTÜ/Kiili 2:3 (21:25,
25:23, 22:25, 25:20, ja viiendas
geimis juhiti veel 13:8, kuid
osati see geim ikkagi kaotada
15:17!!!). Teine mäng Kiili
Spordihallis oli samuti tasavägine ja lõppes TTÜ/Kiili 3:1
võiduga (25:23, 22:25, 25:22,
25:19) ning viigistati seeria 1:1le.
Otsustav kolmas mäng peeti
jällegi Peetri Kooli võimlas ja
lõppes TTÜ/Kiili meeste võiduga 3:1 (25:22, 19:25, 25:20,
25:20) ja pronksmedalid kuulusid meie meestele. Vägev! Palju
õnne! Kuna Kiili uus vallavõim
pole meeskonda siiani omaks
võtnud, on hea meel tõdeda, et
seda on teinud naabrid ehk Rae
vald. Tsiteerin Rae valla ametlikku väljaannet – Rae Sõnumid
–, märtsikuu lehte: “Sel hooajal
osaleb Eesti meeste esiliigas
võrkpallimeeskond Liider/Rae
vald. Ehkki sugugi kõik võistkonna liikmed ei ela Rae vallas,
on meeskonna tegevus ajaga
muutunud üha enam vallakeskseks – treenitakse Lagedil ja
Peetris, kodumängud peetakse
Peetri koolis. Samuti on üks
meeskonna põhikonkurente
võistkond nimega TTÜ/Kiili ehk
naabervalla võistkond. Just seepärast otsustati sel hooajal pikkade traditsioonidega meeskonna nimele valla nimi liita.”
Omadele võõras, võõrastele
oma!
Tallinna meistrivõistlustel
meestele võitis TTÜ/Kiili meeskond 1/8 finaalis koduväljakul
3:0 Retro 2 meeskonda ja veerandfinaalis samuti koduplatsil
suhteliselt kindlalt 3:0 TLÜ

meeskonda ja tagas pääsu medalimängudele, kus poolfinaali
vastaseks saadi SC Tempo
meeskond.
Naiste veerandfinaalis kaotas
Kiili SK naiskond koduväljakul
0:3 SC Tempo naiskonnale ja
langes edasisest konkurentsist
välja. Aga muidu väga tubli saavutus.
Credit 24 Rahvaliigas tegi
ajalugu Kiili SK naiskond. Btugevusgrupi 1/8 finaalis võideti Keila VK naiskonda ja veerandfinaalis Server naiskonda
ning pääseti finaalturniirile, mis
peeti 18. aprillil Pärnu Spordihoones. Poolfinaalis võideti
kindlalt Neemeco naiskonda,
kuid kahjuks finaalis tuli vastu
võtta kaotus ei kelleltki muult
kui Peetri Sõbrad naiskonnalt.
Tasuks 2. koht ja hõbemedalid!
Palju õnne! Tulemus on ikkagi
väga võimas, Rahvaliigat alustas
pea 60 naiskonda üle terve
Eesti!!
C-tugevusgrupis võidutses
Kiili II/SEB naiskond.

Allveeujumine
Eesti 2014. a. noorte meistrivõistlustel Nõmme ujulas saavutas Fred Rohi 50 m bifins lestaujumises pronksmedali! Palju
õnne!

Kergejõustik
Märtsikuus Ungaris Budapestis
toimunud veteranide sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel saavutas Rain Ridalaan
M35 vanuseklassi 800 m jooksus Eesti rekordiga 1.56,41 sek.
väga tubli 5. koha!!! Kõva sõna!
Tulemus on samuti Eesti selle
hooaja 800 m jooksu edetabelis
kõrgel 5. kohal!!!
41. Otepää-Tartu jooksumaratonil saavutas Meelis Atonen 32. koha, ajaga 3.49,48.

Sulgpall
Eesti seenioride meistrivõistlustel võitis M45 vanuseklassis
kuldmedali Anti Sepp! Palju
õnne! Koos kaksikvend Andoga
saavutati paarismängus pronksmedalid! Palju õnne!
M40 vanuseklassis saavutas
Aare Luigas 5. koha ja Margus
Maidla 6. koha. Paarismängus
saavutas Aare koos Aleksandr
Matiniga pronksmedalid! Palju
õnne! Margus saavutas paarismängus 6. koha.

Jalgrattasport
Eesti Rahva Velotuuri I etapp –
Karksi-Nuia rattaralli: Põhidistants (54,3 km) – 20. Tõnno
Palm, 79. Anti Arumägi. Lühike
distants – 2. Olavi Israel, 3.
Markus Pajur.
Team Rattapood Cup/Noorte
mägirattasari I etapp – M14/
N16 (9,9 km) – 2. Markus Pajur;
M10/N12 (1,9 km) – 2. Lauri
Tamm; M8/N10 (2,4 km) – 4.
Kermo Tamm.

Käsipall
Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste poolfinaalis võitis HC
Kehra/Horizon Pulp&Paper
esimeses mängus HC Viimsi/
Tööriistamarketi meeskonda
32:22 ja teises mängus 36:29
(Ergo Rohi 1 värav) ning on
finaalist ühe võidu kaugusel.
KAUPO KÜTT
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30. aprill 2014

Teeme Ära talgupäev Kiili
vallas
Luige talgud
• 3. mail kell 10-14.
• Talgutööd: prahi koristamine, okste korjamine ja põletamine.
• Kaasa võtta tööriided, soovi korral oksakäärid, reha, labidas
jm.
• Talgulistele pakutav: supp, tort.
• Talgujuht: Pille Viigipuu, telefon: 5656 5339, e-post pille.
viigipuu@gmail.com.
• Kogunemine Luige bussipeatuse taga kell 10.00.
Luige alevik, Haldja: “Metsavanad ja Haldjad vajavad veel
natuke abi”
• 3. mail kell 10.30-17.30.
• Talgutööd: põletame, kaevame, korjame.
• Kaasa võtta hea tuju.
• Talgulistele pakutav: külasupp lõunaks ja väike grill õhtuks.
• Talgujuht: Pipi Plika, telefon 5626 8584, e-post pipiplika1@
hot.ee.
• Kogunemine 10.00 jalakäiate sillal, mis läheb üle ringtee.
Nabala-Paekna matkaraja punktide koristamine
• 3. mail kell 10-15.
• Talgutööd: peamiselt võsa lõikamine.
• Kaasa võtta ilmale vastav riietus, töökindad, võsakäärid,
võsatrimmer vms.
• Talgulistele pakutav: talgusupp ja kook.
• Talgujuht: Kaire Nuut, telefon 5669 4949, e-post info@
luigekandikeskus.ee.
• Kogunemine Nabala palvemaja juures.
Oti küla talgud Vaelas
• 3. mail kell 11-18.
• Talgutööd: heakorra koristustööd külas ja ümbruses, küladevahelistel metsaradadel, tulevased mänguväljakud puhtaks, väiksem võsa maha. Ehitame lauad ja pingid külapidude tarvis, prügikasti Karuoti mänguväljakule.
• Kaasa võtta hea tuju, esmased töövahendid, lapsed.
• Talgulistele pakutav: mõnus talgutuju, koostegemise lust, Oti
külaseltsi sünnipäevakringel.
• Talgujuht: Külli Joonson, telefon 518 4584, e-post kylli@
isismedical.ee.
• Kogunemine Metsaoti mänguplatsil.

Suur KEVADKAMPAANIA

2.-31. mail rõivakaupluses
TipTop (Kiili Maxima hoones)
Iga 30-eurose või suurema ostu
korral järgmine ost 20% soodsam!

KUULUTUSED

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
Alates 8.05.2014 kuni 22.05.2014 toimub detailplaneeringu
korduv avalik väljapanek:
Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Luige alevikus 5,19 ha suuruse
maa-alal jagamine 35 krundiks – 1 üksikelamukrunt, 12
kergliiklusteeks ja sõiduteeks ettenähtud transpordimaa
krunti, 2 ridaelamu krunti, 14 väikekorterelamumaa krunti, 2
kolme korruselise mitme korteriga elamumaa krunti, 2 üldkasutatava maa krunti, 1 kasumit mittetaotleva ühiskondliku
hoone krunt ning 1 ärimaa krunt. Vastavalt sihtotstarbele on
kruntidele määratud ehitusõigus ning lahendatud liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
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 järgmised detailplaneeringud:
Kiili alevis Metsa tn 5 krundi detailplaneering. Planeeritava
maa-ala suurus on 0,22 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on
Metsa tn 5 krundi ehitusõiguse määramine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone rajamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 220
m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Kiili Vallavolikogu kehtestas:
17. aprilli 2014 otsusega nr 9 Luige alevikus Männi tn 12 ja
Männi tn 12a kinnistu detailplaneeringu
Kiili Vallavolikogu vaatas üle vastavalt planeerimisseaduse §
29 lg 3 Kiili valla üldplaneeringu. Ülevaatamise tulemustega
saab tutvuda Kiili valla kodulehel.

In memoriam

Liina Sinisaar

• Abistame hoonete projekteerimisel, seadustamisel, kasutuslubade taotlemisel, detailplaneeringute koostamisel. info@abtava.ee, tel
528 0210, 5817 1894

22.05.1953-31.03.2014

---------------------------------------• Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151, www.nagusul.ee
---------------------------------------• Müüa kolmetoaline kõigi mugavustega korter
Rakkes, 2 rõdu, garaaž, aiamaa, looduskaunis
koht. Tel 5647 8115

In memoriam

----------------------------------------

Elli Ambos

klots 5-25 cm 2 €, lepp 30 cm 2,3 €, sanglepp 30

09.08.1951-22.03.2014

transport Kiili valda tasuta. Tellimine 5198 9070,

• Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kasecm 2,4 €, kask 30 cm 2,7 €. Alates 50st kotist on
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,

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

tel 501 8594, kaminapuud.com
---------------------------------------• Müüa liiva, killustikku, kruusa, freesasfalti,
mulda kohaleveoga. Tel 507 9362
---------------------------------------• Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €,
mulda, killustikku, liiva. Tel 5697 1079
---------------------------------------• Müüa lõhutud-saetud küttepuud: lepp 33 €/
rm, segapuu 33 €/rm, saar 36 €/rm, must lepp 36
€/rm, kask 39 €/rm. Kuivpuu: okaspuu 35 €/rm,
segapuu 39 €/rm, segalehtpuu 43 €/rm, lepp 44

VOLIKOGU OTSUSED, aprill 2014
Kiili Vallavolikogu otsus nr 9 Luige alevikus Männi tn
12 ja 12a detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 10 Majanduslike huvide
deklaratsiooni esitamine, komisjoni moodustamine ja
seotud isikute andmete esitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 11 Volitatud isiku määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 12 Jaoskonnakomisjoni
moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 1. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 158
Projekteerimistingimuste määramine Õlleköögi tee
24 välistrasside projekteerimiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Projekteerimistingimuste väljastamine Kuu tn 39 ja 41 elektrivarustuse
projekteerimiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 160 Projekteerimistingimuste määramine elamu laiendamisprojekti koostamiseks Toominga tn 1 Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 161 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sangari tn 18 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 162 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sangari tn 20 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 163 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sangari tn 32 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 164 Ehitusloa väljastamine
ehitise (alajaamade “Saekaater”, “Kiili farm” ja “Teravilja” vahelise õhuliini asendamine maakaabliga)
rekonstrueerimiseks Kiili alevis.
Vallavalitsuse korraldus nr 165 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kangru tee 6 ja 6b sidevarustus) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 166 Ehitusloa väljastamine
ehitise (individuaalgaraazh) püstitamiseks Kipramäe,
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 167 Ehitusloa väljastamine
aiamaja rekonstrueerimiseks üksikelamuks Tammetalu tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 168 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (suveköök) püstitamiseks Toominga tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 169 Kirjaliku nõusoleku
väljastamine väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks

Kipramäe, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 170 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Tammetalu tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 171 Kirjaliku nõusoleku
andmine piirdeaia püstitamiseks Tammetalu tn 11,
Luige alevik.
8. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 178 Projekteerimistingimuste määramine Metsa kinnistu elektrivarustuse
projekteerimiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 179 Projekteerimistingimuste määramine Nabala-Metsanurga valguskaabli
projekteerimiseks Nabala ja Metsanurga külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kuu
tn 6 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 181 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Põllu
tn 13a Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 182 Kiili alevis Metsa tn 5
krundi detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Metsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
15. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr191 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Lepiku tee 31, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Ehitusloa väljastamine
ehitise rekonstrueerimiseks Sepamäe tee 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 193 Ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks Kurna tee 14, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 194 Kirjaliku nõusoleku
andmine piirdeaia püstitamiseks Lepiku tee 31, Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Paekna turbatootmisala teisaldatav
pumpla) Paekna küla.
22. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 205 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Männi
tn 4 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 206 Kiili Vallavalitsuse
04.02.2014 korralduse nr 58 “Projekteerimistingimust
e määramine Lähtse ja Nabala küla ühisveevarustuse
ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 207 Kirjaliku nõusoleku

andmine väikeehitise laiendamiseks Kaasiku tn 42,
Luige alevik.
Keskkonna- ja maaküsimused, 25. märts 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 152 Tammetalu tn 13 ja
Tammetalu tn 15 katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 153 Välja katastriüksuse
piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 154 Teeääre katastriüksuse piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 155 Nabala tn 21 kinnisasjaga piirneva maa erastamine.
1. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 172 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Opmani tee T2 Esmar Gaas AS kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 173 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Opmani tee T2 OÜ Kiili KVH kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 174 Metsa katastriüksuse
piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 175 Kuura tänav T2 //
Tammetalu tänav T5 katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 176 Viirpuu tn 1 katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 177 Viimsi metskond 55
katastriüksuste piiride muutmine.
8. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 186 Kõrtsi katastriüksuste
piiride muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 187 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Lepiku, Sookaera küla.
15. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Uuemäe, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 197 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Kase, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, Kespri Arhiiv OÜ
22. aprill 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 208 Avatud Hankemenetluses riigihanke nr 150825 Kiili valla haljasalade hoolduse pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka
pakkumuse valimine
Vallavalitsuse korraldus nr 209 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, Hansatech OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Nõusoleku andmine
vee erikasutuseks, Saustimõisa.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev

€/rm. Hind sisaldab vedu! Tel 5648 6058
---------------------------------------• Müüa soodsad rehvid põllumajandusmasinatele, traktoritele, haagistele jne. Tel 504 7445 /
604 4821, www.keilarehv.com, pinarek@neti.ee
---------------------------------------• Müüa soodsalt talusea liha ja suitsulihatooteid kojutoomisega. Tel 507 0150
---------------------------------------• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja
saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
---------------------------------------• Ostame ära Teie kasutu sõiduki. Tuleme järgi,
pakume head hinda. Tel 5695 5775
---------------------------------------• Ostan vana mootorratta, jalgratta või nende
üksikuid osi! Tel 522 7999
---------------------------------------• Pakume tööd koristajale, kes kaks korda
kuus koristaks Kiili lähedal 100 m2 eluruumi.
Tasu kokkuleppel. Tel 511 3970, Aivi
---------------------------------------• Projekteerimine, ehituslubade taotlemine,
energiamärgised, liitumisprojektid, tehnosüsteemide projektid. Lisainfo tel 5650 9395,
erki.maidre@gmail.com
---------------------------------------• Puurkaevude ja -aukude projekteerimine
ning puurimine. Vee- ja kanalisatsioonitööd.
Tel. 502 1279, www.puurkaevumeistrid.ee
---------------------------------------• Vahetan välja katkised kasvuhoone klaasid
purunematu plastiku vastu. Tel 5673 0411
---------------------------------------• 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
---------------------------------------• Üksi majandav ema otsib mõistliku graafikuga tööd (et tööaeg sobiks lasteaia lahtiolekuajaga). Meeleldi hoian lapsi Luigel, oma “pesas”. Haigusi ei karda, kui vaja, hoian lapsi ka
nende haigusperioodil. Olemas B-kategooria
load. Tel 5395 0890

8

R E K L A A M

Kiili Leht

30. aprill 2014

Kiili Õpilasmalev 2014
Sel suvel toimub Kiili Õpilasmalev 30.
juunist kuni 11. juulini. Malevasse
kandideerimiseks pead olema vähemalt
15 aasta vanune (maleva toimumise
algusajaks) Kiili valla noor. Tööpäeva
pikkus on 6 tundi. Töö tasustatakse
miinimumpalga alusel – tunnipalk
2,13 eurot.
Maleva taotlusvormi saad Kiili valla
noortekeskusest (Nabala tee 2b, Kiili) või
kirjutades aadressil
noortekas@kiilivald.ee.
Taotlusi võetakse vastu kuni 30. maini.

Pakume maailma
parimat oliiviõli
e-poes
www.oliva.ee!

MTÜ Luige Kandikeskus kutsub 30. aprillil
kell 21.00 Luige Näituste platsile!

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

Tule koos perega
taevalaternate
õhku lennutamisele!
KOKPIT
AUTOTEENINDUS

Tegusam elu – sellest mõtteviisist
juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja
mitmekülgseks eluks kogukonnas.

sildade
reguleerimine
 rehvivahetus
 veermiku remont
 õlivahetus

www.hoolekandeteenused.ee

E-R 9-18
Veetorni 9, Jüri

AS Hoolekandeteenused on Eesti suurim teenusepakkuja psüühilise erivajadusega
inimestele ja nende lähedastele. Meil on kokku üle 24 teenuseüksuse üle Eesti, kus
pakume teenust ligikaudu 2540-le kliendile ja meil on ligi 1000 töötajat.

Tel 604 8775
info@kokpit.ee

AS Hoolekandeteenused otsib

Valkla Kodu juhti.
Juhi tööülesanded:
• tagab ligi 200 erivajadusega inimesele turvalise ja arendava elukeskkonna,
• kujundab ligi 100-liikmelisest töötajaskonnast motiveeritud ja kvaliteetset
teenust pakkuva meeskonna,
• loob kohaliku kogukonna ja partneritega koostööle suunatud suhtevõrgustiku.
Meile on oluline, et juht:
• väärtustab inimest ja tema õiguseid;
• on eestvedav, initsiatiivikas ja leidlik ka keerulistest olukordades;
• on usaldusväärne ja oma tegudega eeskujuks;
• on tasakaalukas ja väga hea pingetaluvusega;
• omab arvestavat juhtimiskogemust ja on hea enesejuhtimise oskusega;
• tunneb erihoolekande teenuseid, psüühikahäirega ja vaimse puudega inimeste
eripärasid.

Kiili valla perepäev
31. mai 2014

Meie kliendigrupist tulenevalt on töös väljakutseid, mille lahendamist toetame tugeva
organisatsiooni ja professionaalsete töökaaslastega, heade praktikatega, asjakohaste
koolitustega ning motiveeriva töötasuga.
Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 30.04.2014 e-posti
aadressile jane.etverk@hoolekandeteenused.ee, märgusõnaks “Valkla Kodu juht”.
Lisainfo telefonil 5340 0253, Jane Etverk. Kandideerida saab ka CV-Keskuse
keskkonnas.

Ootame perepäevale kauplejaid
Kiilikatele osalemine tasuta
Info ja registreerimine aadressil
kadi@kiilivald.ee

Alates 01.05.2014 kehtivad alljärgnevad Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega
nr 9.1-3/14-006 kooskõlastatud Kiili KVH OÜ teenuse hinnad:
Teenuse nimetus
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele
Abonenttasu
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine kuni 2,5 m³/h
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine alates 2,5 m³/h
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine
Veearvesti plommimine
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt, näitude mitteteatamise korral
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral

Hind käibe- Hind käibemaksuta
maksuga 20%
1,584 €/m 3
1,32 €/m 3
1,83 €/m 3
2,196 €/m 3
1,81 €/m3
2,172 €/m 3
2,77 €/m3
3,324 €/m 3
1,34 €/kuu
1,608 €/kuu
25,13 €/tk
49,95 €/tk
12,48 €/tk
12,48 €/tk
18,87 €/tk
18,87 €/tk
8,89 €/tk
8,89 €/tk
30,28 €/tk

30,156 €/tk
59,94 €/tk
14,976 €/tk
14,976 €/tk
22,644 €/tk
22,644 €/tk
10,668 €/tk
10,668 €/tk
36,336 €/tk

Aeroobika treeningud Kiili
Gümnaasiumi spordihallis
Teisipäev

18.00-19.00
zumba
19.00-20.00
terapeutiline võimlemine
20.00-21.00
pilates
Kolmapäev
20.00-21.00
toning
Neljapäev
19.00-20.00
terapeutiline võimlemine
20.00-21.00
pilates
Pühapäev
18.00-19.00
zumba
19.00-20.00
toning
Hind 4,50 eurot kord või 10x kaart 39 eurot
Treenerid:
Marilin (zumba, toning), tel 5552 4995
Marit (terapeutiline võimlemine, pilates), tel 5330 0678
Lisainfo: www.kiili.edu.ee (spordihall).
Tel 679 9222, spordihalli administraator

