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ANNA OMA HÄÄL!

Vali valla Aasta Tegu!
z Selgunud on Kiili
valla “Aasta Tegu
2011” nominendid
ning nende poolt
saab hääle anda
valla kodulehel
www.kiilivald.ee.
Taristu valdkond:
1. Kiili alevi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni trasside renoveerimine.
2. “Värvukeste” lasteaiarühma
avamine.
3. Laste mänguplats Kiili alevis
Lasteaia tänaval.
4. Kiili alevi kergliiklustee.
Zhüriiliikmete hinnangul oli tänavune noorte moeloojate konkurss Kiilis tasemelt ühtlasem kui kunagi varem. Piltidel
valik möödunud laupäeval esitletud kollektsioonidest. Markko Hulkko

ÜRITUSE ÕNNESTUMISEKS VALMISTUTI POOL AASTAT

Moeshow keskendus
tänavu glamuurile
z 21. jaanuaril Kiili
spordihallis toimunud moeetendus
paistis silma ühtlase
taseme ja rekordilise publikuhuviga.
Kõigi kümne aasta jooksul on moeshow tervikuks sidunud läbiv teema,
milleks sel aastal oli “Saal nr. 10”.
Korraldajate sõnul võis teemat tõlgendada kui filmi- ja televisioonimaailma glamuuri ja sära ning
seda oli näha ka moeshow`l osalenud disainerite töödest.
Üritust on läbi aastate korraldatud noorte moeloojate tarbeks, tänavugi oli vanusepiiranguks 26 eluaastat. Moeshow pressiesindaja
Marianne Ubalehe sõnul osales sel
aastal 14 noort disainerit, laval esitleti 15 kolllektsiooni. Koos modellide ja disaineritega oli osavõtjaid ca
150. “Osavõtt oli mõnevõrra väiksem kui eelmisel aastal, kuid publikut oli palju rohkem,” ütles Ubaleht.
Kiili moeshow pole mõeldud vaid
kohalikele talentidele, üritus on
juba aastaid olnud tuntud üle Eesti.
Mullu näiteks tuldi Kiili oma uuemaid kollektsioone esitlema lausa

Saaremaalt. Tänavused kaugeimad
külalised tulid Tartust, Viljandist
ning Rakverest.
Noorte moehuviliste loomingut
oli hindama kutsutud aukartustäratav hulk asjatundjaid: laua taga
istusid üksteise kõrval fotostuudio
XL Studios ja modellliagentuuri
Living Models Agency esindaja Evelyn Mikomägi, disainer Ülle Suurhans-Pohjanheimo, seltskonnaajakirjanik Mari-Leen Albers ning Kiili
moeshow’l varasematel aastatel mitmekordselt pärjatud noor moelooja
Taavi Turk.
Marianne Ubalehe sõnul oli seekordse ürituse korraldamisse kaasatud 30 inimest, kellest viis olid peakorraldusmeeskonnas ning kes
tegutsesid moeshow õnnestumise
nimel järjepidevalt üle poole aasta.
“Iseseisvalt leiti kõik sponsorid,
lepiti kokku auhinnad ja suheldi
disainerite-modellidega,” lausus ta.
Üritust rahastati ise – mittetulundusühinguna Kiili Moeshow Meeskond, oma osa lisas ka Kiili vallavalitsus.
Kuigi üritus tõi spordihalli rahvast täis ning endiselt leidub ka noori moeloojaid, kes kord aasta tahavad Kiili oma loomingut esitlema
tulla, ei ole korraldajada Ubalehe
sõnul veel kindlad, kas Kiili moeshow senises formaadis ka järgmisel

Kiili moeshow 2012
• Tänavune teema oli “Saal nr.
10”
• Võistlus toimus kahes kategoorias: varem osalenud ja
uued osalejad.
• Varem osalenute seas valis
zhürii parimaks Kristina Toome kollektsiooni “Lampara”,
teise koha vääriliseks tunnistati Doris Kivisalu “Ab
Intra”.
• Uute osalejate seast tunnistati võitjaks Birgit Kooli kollektsioon “Pelleritus”, teise
koha sai Mattis Meekleri
“Vicious”.
• Eripreemia hea idee eest
omistati Joanna-Maria Tammele.
• Parimaks modellliks valiti
Aurel Mustjatse, kes sai tööpakkumise modelliagentuurilt Living Models Agency.
aastal toimub. “Ootame mõned
kuud ja vaatame, mis saama hakkab,” lausus moeshow pressiesindaja. “Üritus on juba 10 aastat toimunud Kiili Gümnaasiumi ruumides
ning seda sealt ära viia ei ole külla
plaanis.”
Marko Tooming

Ürituste valdkond:
1. Valla sportlaste neljas koht
Eestimaa XIII suvemängudel ja Eestimaa valdade XIX talimängudel.
2. Kangru lastepäev “Kangru lapsed on tegijad, tegija ei mängi tulega”.
3. Kiili Naisseltsi üritused.
4. Nostalgiaüritus “Kolhoosi pidu”.
Kiili Leht

“Värvukeste” lasteaiarühm. Markko
Tooming

Nostalgiaüritus “Kolhoosi pidu”.
Erakogu
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Näiline vaikus
Ants Talioja
Tuhala Looduskeskuse
juhataja
Põhjavee, karsti ja haruldaste taimede kaitset silmas pidades tegi MTÜ
Tuhala Looduskeskus 2010. aasta
veebruaris keskkonnaministeeriumile ettepaneku riiklikul tasemel
Nabala maastikukaitseala moodustamiseks. Sama ettepanekut toetab
Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
Kuu aega hiljem edastas keskkonnaministeerium MTÜ Tuhala Looduskeskuse ettepaneku keskkonnaametile, kelle arvamuse tulemusena
otsustatakse MTÜ Tuhala Looduskeskuse ettepanek Nabala maastikukaitseala moodustamiseks menetlusse võtta.
Põhjalikud taimeuuringud Nabala karstialal jätkuvad ka 2012. aastal.
2010. aasta lõpuks valmis teadlaste osavõtul Nabala lubjakivimaardla piirkonna täiendavate
uuringute lähteülesanne 450 km2
alal, mis ongi Nabala karstialale
planeeritavate lubjakivikarjääride
oletatav mõjuala. Need uuringud
nägid ette põhjavee digitaalse modelleerimise kaksikpoorsuse tingimustes, mida Eestis varem tehtud
pole.
Kaevandada pole vaja
Kohila, Kose, Kiili ja Saku valla
alla kuuluval Nabala karstialal tahetakse avada 2200 ha suurune lubjakivimaardla, mille tagavara ehitusmaavarade arengukava järgi on üle
poole miljardi kuupmeetri ja seda
jätkuks enne 2008. a. tootmismahte
arvestades rohkem kui 250 aastaks.
2008. aasta seisuga on on Harjumaal kaevandamise tarvis ehituslubjakivi aktiivvarudena arvel ilma
Nabala maardlata 97 aastaks. Seega
pole Harjumaal mitte mingisugust
lubjakivi defitsiiti. Sellest targu vaikitakse, sest igal arendajal pole veel
oma lubjakivikarjääri.
Maavarade 2009. ja 2010. a.
koondbilansi järgi vähenes Harjumaal ehituslubjakivi kaevandamise
maht kahe aastaga võrreldes 20042008 aastaga 36 %.
Eeltoodust lähtudes puudub vajadus avada Nabala karstialal lubjakivimaardla , mille varud on 100%
põhjavee all ja tehnoloogia kaevandamiseks puudub. Tuhala Nõiakaevust rääkimata võivad hävimisohtu
sattuda nelja valla elanike kodukaevud.
Valminud on Nabala lubjakivimaardla kolme planeeritava karjääri
KMH-de aruanded, kus Nabala karstiala on teadlikult maha vaikitud. Ja
kogu maardla avamise mõjust keskkonnale need KMH-d ei sisalda.
Kirdalu maa-aluse jõe tuvastamiseks kutsusid arendajad ise kohale
Soome teadlased georadarmõõtmisi
tegema. Tulemused osutusid aga nii
tõeseks, et eksperthinnang on keskkonnaministeeriumi kodulehel seni-

ajani eesti keelde tõlkimata.
Lutsa maa-aluse jõe kulgemisjoone kindlakstegemiseks igaks juhuks
Soome teadlaste georadarmõõtmistest loobuti. Eestis kasutatava georadari antenn näitas vaid kuni 5 meetri sügavusele ega tuvastanud isegi
mitte Tuhala maa-aluse jõe olemasolu.
Mõlemal juhul teatati seejärel
avalikel aruteludel rahvale, et georadariga Nabalas karsti ei avastatud
(!?).
Nelja valla rahvas ei usu,et selliste KMH-de tulemusena keskkonnaministeerium Ülemiste järve vesikonnas asuvale Nabala karstialale
ühtki kaeveluba saaks anda.
Kaevandajatega kohtus
Seoses Nabala maastikukaitseala
moodustamise ettepaneku menetlemisega otsustas keskkonnaministeerium 8. juunil 2011 peatada Nabala lubjakivimaardlasse taotletud
kaevandamislubade menetlused.
22. juunil rahuldas Tallinna Halduskohus AS Kiirkanduri kaebuse ja
tühistas Kohila vallavolikogu määruse Pahkla maastikukaitseala moodustamise kohta.
8. juulil kaebas OÜ Paekivitoodete Tehas keskkonnaministeeriumi
kohtusse nõudes käskkirja tühistamist, millega peatati Nabala kaevandamislubade menetlemine. Antud
kaebuse võttis Tallinna Halduskohus
1. septembril menetlusse.
2. detsembril ei võtnud keskkonnaministeerium Tammiku karjääri
KMH aruannet menetlusse ja tagastas selle OÜ Paekivitoodete Tehasele.
16. jaanuaril 2012 aastal võttis
Tallinna Halduskohus menetlusse
AS Riverito kaebuse, kus nõutakse
keskkonnaministeeriumi käskkirja
tühistamist, millega peatati Nabala
karstialal kaevandamislubade menetlemine.
Nii OÜ Paekivitoodete Tehase kui
AS Riverito kaebuse menetlemisel
on Tallinna Halduskohus kaasanud
kolmanda isikuna MTÜ Tuhala
Looduskeskuse.
Üldsusele jääb kohati mulje nagu
oleksid vaidlused Nabala karstialal
kaevandamise üle vaibumas. Tegemist on aga näilise vaikusega.
Täpsemalt saab olukorra kohta
teavet kodulehel www.tuhalanoiakaevuleappi.com rubriigis “Loe
veel”, kus Nabala kronoloogiat aegajalt täiendatakse.
Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu kaitseks on kogutud üle samal
leheküljel 64 000 häält 109 riigist.

Händkakk Nabala karstialal.
Kangur

Mats

Hoolekogu toetab
Kiili kooli juhtkonda
z Selle õppeaasta esimene pool lõppes
Kiili Gümnaasiumile
rahutult. Kolm algkooli klassijuhatajat
otsutasid koolist
lahkuda.
See sündmus sai laia kõlapinna lastevanemate seas ning tekitas palju
pingeid. Ebapiisav koolipoolne teave
õpetajate lahkumisest lisas pingeid
veelgi ning info koolis toimuvast
hakkas levima moonutatud kujul.
Seoses sellega pidasin vajalikuks
kutsuda kokku erakorralise Kiili
Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku.
Koosolekuks palusin kirjalikud selgitused lahkunud õpetajatelt ning
koosolekul kuulasime ära direktori
ja õppealajuhataja selgitused koolis
toimuva ja edasiste plaanide kohta.
Lahkunud õpetajad tõid oma selgitustes põhjustena välja talumatud
pinged algkooli õpetajate kollektiivis. Kooli juhtkond ei eitanud pingeid ning selgitas, mida on ette võetud olukorra lahendamiseks. Hoolekogu otsutas avaldada usaldust ja
toetust kooli juhtkonnale ning leidis,
et kooli direktori ja õppelajuhataja
tegevus olukorra lahendamisel on
olnud korrektne. Samas oli hoolekogu seisukohal, et pinged kollektiivist
ei kao enne, kui ei parandata algkooli sektsiooni juhtimist.
Õpetajad usaldavad
Tänaseks on toimunud kooli kollektiivis direktori usaldushääletus.
Enamus kooli personalist toetas kooli juhti (hääletustulemus andis koolijuhile toetuse protsendiks
63,63%). Koolijuhti ei toetanud
hääletanutest 11 õpetajat ning täitmata või rikutud hääletussedelid oli
5. Seega seisab lähiajal koolijuhil
ees hulk tööd 11+5 õpetaja usalduse
saavutamise nimel.
Ma ei taha rohkem peatuda aastavahetusse jäänud sündmustel.
Leian, et hoolekogu oleks võinud varasema sekkumisega võinud pingeid
vähendada ning täna töötaksid lah-

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.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.

kunud klassijuhatajad veel Kiili koolis edasi. Suheldes lastevanematega,
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga tajusin, et hoolekogu võimalused kooli
erinevate huvigruppide koostöö toetamisel on alahinnatud ning vähe
teadvustatud.
Hoolekogu on alaliselt tegutsev
organ, kelle ülesanne on erinevate
huvigruppide ühistegevus õppe ja
kasvatuse suunamisel, planeerimisel
ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Tänases hoolekogus on 11 liiget,
kellest viis on lastevanemate esindajat, kaks kooli õpetajate esindajat,
üks valla esindaja, üks kooli toetava
organisatsiooni esindaja, üks kooli
vilistlaste esindaja ja üks õpilaste
esindaja. Lisaks viiele lastevanemate
esindajale on ka teistel esindajatel
lapsi Kiili koolis. Lastevanemate
esindajad peaks valitama iga õppeaasta esimesel lastevanemate üldkoosolekul. Kahjuks on üsna vähesed lapsevanemad huvitatud hoolekogu töös osalemisest ning seetõttu
pole tulnud valimisi korraldada.
Hoolekogu on toeks
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
sätestab hoolekogu õigused, kohustused ja ülesanded eri paragrahvides
ning lisaks täiendab neid kooli põhimäärus. Reeglina piirduvad hoolekogu ülesanded nõusoleku andmise,
arvamuse väljendamise või ettepaneku tegemisega. Kui tegemist on
seadusest tulenevate toimingutega,
siis hoolekogul ei ole õigust asjaga
mitte tegelda.
Kui hoolekogu ei tee tema pädevuses olevate asjade kohta ettepanekuid, siis need ei rakendu. Nõusolekut eeldavad asjad aga ei hakka
hoolekogu mittenõustumisel kehtima.
Näiteks: lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamine, haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate vaheaegade kehtestamine, klasside piirnormi suurendamine jne.
Seaduse järgi on kooli hoolekogul
küllaltki oluline roll õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel koolis. Samas peame arves-

tama sellega, et kooli juhib siiski
direktor. Hoolekogu on direktorile
toeks oluliste asjad otsustamisel.
Seadused loetlevad punktid, kus
hoolekogu peab võtma seisukoha.
Leian, et hoolekogu (esindades erinevaid kooliga seotud huvigruppe)
võiks anda nõu ka teistes kooliga
seotud küsimustes, mis otseselt mõjutavad õppe ja kasvatuse tingimusi
või selle korraldamist. Seadusega ei
ole keelatud tuua välja erinevaid
tahke ning juhtida kooli juhtkonna
ja vallavalitsuse tähelepanu kitsaskohtadele, mis vajavad lahendamist.
Kui koolipere liikmed näevad
kooli korralduses puudujääke, mis
takistavad õppe- ja kasvatustöö
tegemist, siis on neil võimalus pöörduda ka kooli hoolekogu poole. Meil
ei ole küll palju seaduslikku jõudu
sekkuda otseselt kooli juhtimisse,
kuid me saame anda omapoolse hinnagu ning juhtida kooli direktori
ning vallavalitsuse tähelepanu puudustele.
Sama kehtib ka lastevanemate
kohta, kes arvavad, et nende last koheldakse koolis ebaõiglaselt. Sellistel juhtudel on üsna raske lahendada
olukorda koolisiseselt, sest kui probleem puudutab pedagooge isiklikult,
siis sageli asuvad õpetajad ringkaitsesse. Hoolekogu saab siin kõrvaltvaataja pilguga suunata osapooli
paremale koostööle. Sageli ei pruugi
olla probleem isikute tasandil ning
ei vaja personaalset lahendamist,
vaid koolipoolse suhtumise või töökorralduse muutmist.
Loodan, et pärast närvilist aastavahetust tagatakse kooliperele rahu
edasiseks tegevuseks ning algkooli
sektsiooni pingete leevendamiseks
leitakse õpetajate lahkumisele parem lahendus.
Kõik huvigrupid, kes tunnevad
muret koolis pakutava õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi pärast, võivad
pöörduda hoolekogu poole selleks,
et ka hoolekogu võtaks seisukoha
ning vajadusel soovitaks muudatusi
õppeks ja kasvatuseks paremate
tingimuste loomiseks.
Taivo Nõlvand
Kiili Gümnaasiumi
hoolekogu esimees

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 kiilileht@kiilivald.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Maksutulust ja inimestest
z Hetkel on käsil 2012.
aasta vallaeelarve
menetlemine volikogus ja sellest tuleb
veebruarikuu Kiili
Lehes pärast eelarve
vastuvõtmist eraldi
põhjalik ülevaade.
Tänases artiklis tahaks rääkida rahast natuke üldisemas plaanis – kust
raha vallaeelarvesse tekib ja millele
see põhiliselt kulub.
Alustama peab kindlasti teadmisest, et lõviosa Eesti kohalike omavalitsuste tuludest on seotud üksikisiku tulumaksuga ja nii on ka Kiili
valla puhul. Aastal 2012 saame veel
arvestada maamaksuga, mis moodustab täna ca 5,7 % eelarve tuludest, kuid aastast 2013 on kodualune maa Riigikogu otsusega maamaksust vabastatud ja see tähendab
vallaeelarvele päris olulist kaotust.
Eestis on valdasid, kus laekub
märkimisväärne tulu ka kaevandusmaksust (eeskätt Ida-Virumaal), ja
neid omavalitsusi, kes võivad saada
erakorralist ja ühekordset tulu neile
kuuluvate maade või majade müügist, kuid Kiili vald selliste hulka
paraku ei kuulu.
Nagu öeldud, Kiili vallaeelarve
tulupool moodustub lõviosas üksikisiku tulumaksust ja absoluutsummas oli see 2011. aastal 3 132 338
eurot. Sellele tulule lisanduvad riigi
poolt antavad sihtotstarbelised eraldised, nt kooliõpetajate palk, teatud
summad teehoolduseks jne – aga
see nimekiri ei ole väga pikk. Õpetajate palk moodustab vallaeelarvest
küll päris suure osa, kuid see summa
läheb kohe väljamaksmisele.
Kohustusi palju, raha vähe
Kui töötav vallakodanik maksab
tulumaksu, siis ei laeku sellest kaugeltki mitte kõik vallaeelarvesse.
Tulumaksu kogub Eestis kokku maksu- ja tolliamet ning kohalik omavalitsus saab endale ainult 11,4 %
töötaja brutopalgast. Selguse huvides on siin mõistlik tuua näide. Oletame, et inimese brutopalk ühes
kuus on 1000 eurot, 11,4 % sellest
on 114 eurot. Aastas laekub sellise
palgaga töötaja tulumaksust vallaeelarvesse seega 12 kuud x 114 eurot = 1368 eurot.
Ülejäänud tulumaksu võtab endale riik, millel on ka täita palju
funktsioone – alates sõjaväe ülalpidamisest ja õpetajate palkade maksmisest kuni selleni, et meil on olemas nt Eesti Televisioon ja Rahvusooper Estonia. Selguse huvides tuleb
siin täpsustada, et kooliõpetajate
palgaraha annab lõviosas tõesti vallale riik, aga lasteaiaõpetajate palgaraha peab leidma omavalitsus ise ja
seda juba eespool nimetatud 11,4%
seest.
Palju kohustusi on seadusega
pandud ka omavalitsuse õlgadele
ning enamjaolt ei ole neid kohustusi
võimalik ilma rahata täita. Näiteks
kohalike teede korrashoid või lasteaiakohtade tagamine või huvihariduse pakkumine – kõik need asjad
maksavad midagi ning tasuta lõunaid ei ole olemas. Veelgi enam:
ehkki Kiili valla elanike keskmine
sissetulek on üks kõrgemaid riigis, ei

Kiili Lasteaias maksab ühe lapse koht ühes kuus vallale 198 eurot. Marko Tooming

suuda me ikkagi kõiki kohustusi
rahapuudusel täita. Põhjuseid on
mitmeid, kuid mõned neist on teistest olulisemad.
Esiteks on meil väga palju väikeste lastega peresid. Väikesed lapsed
vajavad lasteaiakohta ning lasteaiakohaga seotud kulu on paraku väga
suur. Ehk on jällegi abi konkreetsest
näitest.
Kiili Lasteaias maksab ühe lapse
koht ühes kuus vallale 198 eurot ja
seda ilma investeeringuosata (maja
ehitamiseks võetud laenu tagasimakseta). St antud summa on ainult
reaalsed hetke tegevuskulud – personali palgad, ruumide küte, elekter
jne. Sellest saab vald lapsevanema
poolt makstava kohatasu arvelt tagasi 41,48 eurot. Seda juhul, kui
lasteaias käib perest üksainuke laps.
Juhul, kui käib kaks last, siis on teise
lapse kohatasu 50% kehtestatud
määrast ja tagasisaadav summa vastavalt pisem, ehk kahe lapse peale
kokku 62,22 eurot.
Kui me paneme siia kõrvale eespool kirjeldatud teadmise tulumaksust, mis vallale laekub ja võtame
appi lihtsa matemaatika, siis on selge, et kahe lasteaias käiva ja isegi
kahe tööl käiva, korralikku palka
saava ja tulumaksu maksva vanemaga pere ei suuda oma tulumaksust tegelikult katta seda osa, mis
vallal nende kahe lapse lasteaiakohtade peale reaalselt kulub. Hoopis
drastiline vahe on juhul, kui üks
vanematest ei käi üldse tööl või käib
perest lasteaias kolm last jne.
Näiteks kui ainult üks vanematest
käib tööl, teenib 1000 eurot brutos
ja perest käib kaks last lasteaias, siis
on vaja vallaeelarvest leida selle
pere jaoks täiendavalt iga kuu 220
eurot. Sisuliselt on vallaeelarve
seisukohast plussmärgiga olukord
ainult juhul, kui mõlemad vanemad
käivad tööl, saavad vähemalt keskmist palka ja lasteaias käib perest
ainult üks laps. Eelnimetatud põhjusel nõuab vald lasteaiakoha saamise
vältimatu tingimusena ka sissekirjutust, kuna ainult 1. jaanuari seisuga
vallaelanike registris oleva inimese
tulumaks laekub valda.
Umbes sarnane olukord on ka
Kiili Kunstide Kooliga ehk huviharidusega. Lapsevanema kaetav kohatasu, et laps saaks õppida tšellot või
viiulit või klaverit vms, moodustab
ca 20% koha tegelikust maksumusest ning ülejäänud 80% tuleb katta
vallaeelarvest. Kokkuvõtteks – nii

nagu on paljulapseline pere alati
tõenäolises vaesusriskis, on seda
paraku ka “paljulapseline vald”.

väga pikaks ajaks investeeringud
kõikidesse ülejäänud asjadesse, mis
kahtlemata ei ole mõeldav.

Euroraha kaks külge
Teiseks, elanikkonna väga kiire
kasv on tekitanud hüppelise kasvu
vajaduse mitte ainult sotsiaalse, vaid
ka tehnilise infrastruktuuri osas.
Eriti juhtudel, kui põllu peale on
kerkinud kolme aastaga küla ja
arendajad kaovad nelja tuule poole,
jättes maha olukorra, kus pole asfalti, sadevete lahendusi, tuletõrje veevõtu kohta ega tänavavalgustust.
Õnneks pole kõik arendajad ja
olukorrad sellised, kuid inimeste ja
autode arvu kasv nõuab ikka oma
osa. Omaette probleemidega on veel
endised ja praegused aiandusühistud
Luige piirkonnas, mis samuti nõuavad hoolt ja tähelepanu. Kahtlemata
on väga suur abi olnud eurorahast ja
on loodetavasti ka edaspidi, eeskätt
vee- ja kanalisatsioonimajanduse
ning kergliiklusteede projektide
osas, kuid ega ilma selge rahalise
omapanuseta ei pääse sealgi. Kui
mingi ehituslõik maksab nt 1 miljon
eurot, siis vallal endal tuleb leida
sellest vähemalt 150 000.
Vallavalitsuse raskeim ja suurim
ülesanne ongi hoida eelarveliselt
kõiki eluvaldkondi tasakaalus ja
tagada nende teenuste osutamine,
mis seadusega on ette nähtud, vähemalt suurimal võimalikul määral.
Kusjuures survestamine ei leia aset
mitte ainult altpoolt ja vallakodanike
suunalt, kes nõuavad nt kiirelt oma
külla asfalti ja tänavavalgustust,
vaid ka ülevalt. Rahandusministeerium on nõus andma eriloa vallale
täiendava laenukoormuse võtmiseks, et vald saaks kaasfinantseerida
vee- ja kanalisatsioonimajanduse
projekti (sest selle realiseerimata
jäämise korral koidaks riigile Brüsseli suunalt trahv, mille kõrval
“suhkrutrahv” kahvatub), kuid ei ole
mitte mingil tingimusel nõus näiteks
sellega, et vald võtaks lisaks laenu
lasteaiakohtade loomiseks.
Lasteaiakohti on meil samas
selgelt puudu ja ka kool on juba
kitsas. Nõudlus huvihariduse järele
on kaugelt suurem kui kohtade arv,
aga kohtade juurdetekitamine ei ole
paraku võimalik. Sisuliselt on tegu
olukorraga, kus ühe valdkonna täielik ja ühe hoobiga korda tegemine ja
teistele eelistamine (nt seesama veeja kanalisatsioonimajandus või teede mustkatte alla viimine) välistaks

Lähimineviku taak
Kas kunagi hakkab ka pisut kergem? Vastus on jah, hakkab küll.
Kui vaadata Kiili valla rahvastikupüramiidi, siis on väga selgelt eristuv 30-45-aastaste suur osakaal.
Need on lõviosas inimesed, kes on
viimastel aastatel valda kolinud.
Ühtlasi on need inimesed, kellel on
juba lapsed olemas ja paljud neist
sündisid just viimasel viiel aastal.
Aasta 2011 näitab juba selgelt, et
sündivus kukub päris järsu hooga:
vallas sündis 58 last, erinevalt mõnest varasemast aastast, kus sündide
arv oli isegi üle 80-ne.
Põhjus ei ole mitte ülemaailmses
majanduskriisis vms, vaid eeskätt
selles, et potentsiaalseid lapsesaajaid
ongi järjest vähem, kuna eelmainitud suur rahvastikugrupp saab järjest vanemaks ja altpoolt peale tulev
on oluliselt väiksemaarvulisem.
Lühidalt – lasteaiaealisi lapsi hakkab
juba paari aasta pärast vähemaks
jääma ning see võimaldab kõigepealt
tagada koha lasteaias igale lapsele
ning seejärel vähenevad pisut üldised kulud, mis on antud valdkonnaga seotud ning raha vabaneb
muudele projektidele. Lõpuks saab
kindlasti asjad korda igas valla nurgas ja igas eluvaldkonnas, aga see
võtab paratamatult aega.
Lõpetuseks – põhimõtteliselt on
täna tegu olukorraga, kus inimesed
on juba vallas kohal, aga raha (maksutulu) ei ole veel päriselt järele
jõudnud. Mingil hetkel see siiski
juhtub ning seda siis, kui tänased
30-45-aastased vallaelanikud on 4055-aastased.
Et Kiili valla elanikkond võiks
edaspidi hüppeliselt suureneda sisserändajate toel, on väga ebatõenäoline stsenaarium. Realistlikum on
pidev mõõdukas kasv, ca 100 inimest aastas, ning sellise kasvumääraga tuleb vald ka toime. Suurem
kasv, ja eriti, kui see tuleks ülalpeetavate, mitte maksumaksjate arvelt,
oleks tõsine probleem. Nii sotsiaalne
kui muu taristu on juba praeguse
elanikkonnaga üle koormatud ning
valla laenukoormus kaugelt üle
lubatud piiride. Hetke ja ka lähituleviku suurim ülesanne on nende
probleemide lahendamine, mis on
pärit aastatest 2004-2008.
Aimur Liiva

Katustelt lume koristamine olgu ohutu
Sel talvel on lund kordades vähem
kui eelmisel, kuid siiski tuleb arvestada lumekoristusega kaasnevate
tööde ohtlikkusega. Katuste puhastamine on seejuures üheks riskantsemaks lumekoristustööks.
Katuste rookimisega kaasneb
allakukkumise risk, mida kindlasti
suurendab ka lume libedus. Samuti
võib lumi koristamise käigus katuse
küljest lahti tulla ja varisema hakata.
Ebameeldiva ehmatuse osaliseks või
lausa viga võib saada aga lume loopimise piirkonda sattunud juhuslik
mööduja.
Olenevalt katuse tüübist on ka
riskid erinevad, näiteks on libisemisoht lamekatusel väiksem kui viilkatusel. Katusepinna libedust või naket ei näe ega tea enne, kui juba libisetakse, ning kui siis ei ole rakendatud vajalikke kaitseabinõusid, juhtubki õnnetus.
Otseseid ohutusnõudeid katuste
lumekoristamise tööde kohta ei ole,
koristades tuleb rakendada kõrguses
töötamise nõudeid. Üldjuhul kehtib
nõue, et kui katuseräästa kõrgus
maapinnalt on üle 3,5 meetri, võib
katusel töötada juhul, kui katuseserva on paigaldatud vähemalt 1
meetri kõrgune kaitsepiire. Piirde
asemel võib kasutada ka ohutusvõrku või teisi analoogseid kaitsevahendeid (tellinguid jm).
Ehitusohutusmääruse järgi on
lühiajaline töö katusel lubatud siis,
kui töötaja kasutab turvarakmeid
koos köiega, mis kinnitatakse püsikindla katuseelemendi külge. Selleks võib olla korsten või muu
ankurdamiskoht. Kui hoone omanikul puuduvad töö- ja kaitsevahendid
katuse lumest koristamiseks, siis on
õigem pöörduda lume koristamisega
tegeleva ettevõtte poole.
Väikemajade puhul ei pruugi katusele minek vajalik ollagi, sest lund
saab koristada ka redeli abil. Redelid
on eelkõige mõeldud liikumiseks
ühelt tasapinnalt teisele. Redelil
töötamiseks on sobilikum kasutada
laiemate astmetega treppredelit,
sest jalgadel on mugavam seista
pigem astme kui pulga peal. Redelil
töötamisel tuleb sellest vähemalt
ühe käega kinni hoida ja redelist
kaugemale kõõluda ei tohiks. Redelist eemale upitamisel on oht, et viite selle tasakaalust välja, redel kaldub ja tagajärjeks ongi kukkumine.
Üldjuhul ei tohi redelil seista korraga kauem kui 30 minutit ega töötada
kõrgemal kui 5 meetrit.
Kui katuselt alla loobitav lumi
võib põhjustada ohtu möödakäijaile,
tuleb see piirkond (ohuala) märgistada või tähistada arusaadavalt.
Vajadusel tuleks võtta valvesse töötaja(d), kelle ülesandeks on hoiatada möödujaid võimalikust ohust.
Jääpurikate tekkimisel tuleb need
varakult eemaldada, kasutades selleks vajaliku tehnikat, näiteks tõstukit. Kui lume koristamise käigus esineb peavigastuse oht, on vajalik kasutada kaitsekiivrit.
Jako Oidermaa,
Tööinspektsiooni tööinspektor

Otseseid ohutusnõudeid katuste
lumekoristamise tööde kohta ei ole.
Allar Viivik
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SAAME TUTTAVAKS

Kadi Kroon-Laur
tahab valda luua
kultuurinõukogu
z Selle aasta algusest
töötab Kiili rahvamajas uus kunstiline
juht: Kadi KroonLaur (25) vahetas
välja majas 40 aastat
seda ametit pidanud
Antoniida Kauberi.
Kadi elab ja on pärit Keila linnast
ning on varem töötanud Keila Lehe
toimetajana. “Siis tekkis võimalus
tulla Kiili, rahvamaja kunstilise juhi
kohale oli välja kuulutatud konkurss,” räägib ta.
Ka varem ürituste korraldamisega
tegelenud Kadi hakkab lisaks rahvamajas ringide tegevust koordineerima. Kultuuriga on noorel naisel
kokkupuuted olemas: ta teeb ise
bändi, on õppinud plokkflööti ning
tegelenud 12 aastat rahvatantsuga.
Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis õppis ta kultuuriteooriat.
Tahab nõukogu
Praegu on Kadil sisseelamise aeg.
“Uurin, mis vallas siiani toimunud
on, üritan ise uusi asju välja pakkuda,” räägib ta. “Kui mulle kõik kohale jõuab, mismoodi siin asjad käivad,
saab tegema hakata.”
Kadi ütleb, et talle meeldiks, kui
oleks väike meeskond, et keegi annaks nõu ja vaataks ta tegemised
kriitlise pilguga üle. Koos rahvamaja
juhataja Lauri Kiviliga tekkis idee:
kutsuda kokku valla kultuuri-nõukogu. “Sinna kuuluksid kohalikud
inimesed, sest just nemad teavad,
mida vallaelanikele rohkem vaja on
ja mis neile enim meeldib,” räägib

Üritused Kiili rahvamajas
veebruaris
• 12. veebruar kell 15.00 – Kiili
Mnemo.
• 21. veebruar kell 9.00 – Lepatriinu lasteteatri etendus “Elas
kord”.
• 23. veebruar kell 19.00 – Eesti
Vabariigi 94. aastapäeva
kontsert.
• 26. veebruar kell 14.00 – Tujutare pidu.

ta. “Nõukogu saaks kokku korra
kvartalis. Sinna oleks vaja inimesi,
kes on valmis olema nõu ja jõuga
abiks.”
Kodused kodust välja
Kadil ei ole plaanis hakata rahvamaja ringide osas suuri ümberkorraldusi tegema. Näiteks pole vaja
eakamatel karta, et noor naine asub
nende ringe sulgema.
Paar korda on tema jutul juba
käinud aktiivsed Tujutare liikmed.
Üks kodanik pakkus välja, et võiks
teha näiteringi. Taolist suhtumist
kunstiline juht ootabki. “Selliseid
inimesi võiks rohkem olla, kes tulevad ja teevad ettepanekuid,” märgib
Kadi. “Ise ma ju alles elan sisse,
kompan maad.”
Kuid miskit peab toimuma ka
noorematele. Suur küsimus ongi,
kuidas saada inimesed kodust välja,
rahvamajja või mujal toimuvatele
üritustele. “Valda on kolinud palju
noori peresid, kellele on vaja midagi
korraldada,” ütleb Kadi. “Praegu
mõtlen, mida korraldada noortele
emadele, kes lapsega kodus peavad
olema.”
Marko Tooming

Naisseltsi külaskäik Pärnumaale Tahkuranda president Pätsi monumendi juurde. 2x erakogu

LIIKMEID ON SELTSIL JUBA ÜLE 50

Kiili Naisselts, Harju
tunnustatud tegija
z Septembris 2009
loodud MTÜ Kiili
Naisselts on veidi
enam kui kahe
tegutsemisaasta
jooksul arendanud
aktiivselt kogukonna
naiste ühistegevust,
seda nii kultuuri-,
hariduse- kui ka
keskkonnavallas
ning sotsiaalsfääris.
Liikmeskondki on tänaseks kasvanud üle 50 naise. Kuid oma tegemistesse kaasatakse ka teisi vallaelanikke, seda soost sõltumata. Toredateks üritusteks rohke osavõtjaskonnaga on kindlasti olnud Kiili laadad,
mida korraldatakse kolm korda aastas. Laada raames on toimunud ka
hoidiste konkursid, erinevad töötoad ja alati on laval ka põnevaid
esinemisi, kuhu eelistatakse kutsuda
Kiili valla erinevaid tegelusgruppe.
Lisaks osalevad naisseltsi naised ka
naabervaldade laatadel.

Kadi Kroon-Laur on rahvamaja kunstilise juhina töötanud vaid loetud nädalad.
“Praegu on sisseelamise aeg,” ütleb ta, kuigi esimesed ideed on juba olemas.
Marko Tooming

Kiili õpetaja oli taas konkursil edukas
Teist korda toimunud majandusõppe
materjalide konkursil sai möödunud
aasta võitja, Kiili Gümnaasiumi õpetaja Riina Raja taas auhinnalise koha.
Swedbanki Eraisikute Rahaasjade
Teabekeskuse juhi Piret Suitsu sõnul
saavad õpilased Kiili koolis ühiskonnaõpetuse õpetajana töötava Riina
Raja töö abil vaadelda ja arutleda
rahaga seotud teemadel erinevatel

elukaare etappidel – tudengi, töötava spetsialisti ning pensionärina.
“Arvestades seda, et meie inimesed ei suuda teha pikaajalisi plaane,
on õpilaste suunamine elukaare
sündmusi analüüsima väga oluline,”
lausus Suitsu. Riina Raja esitatud
materjal on tema sõnul mahukas, sisaldab erinevaid õppemeetodeid ja
on sisult väga originaalne.
Marko Tooming

Seltsis jõuab palju
Läbi aasta (v.a. lumised kuud) on
naised käinud juhendaja saatel kepikõndi tegemas. Kellel oma kõnnikeppe pole, saab need korraldajatelt
laenata. 2011. aastal alustati ka veebikaardi koostamist, kus tuuakse ära
võimalikud trajektoorid tervisekäimise harrastajatele.
Populaarsust on võitnud naisseltsi eestvedamisel toimuvad käsitöötoad, kus on õpitud viltimist, jõulukaunistuste valmistamist, samuti
pärliheegeldamist, leivategu... Samuti algatati osalemine Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt veetavas Ehtekodade projektis (Ehte

Populaarsust on võitnud naisseltsi eestvedamisel toimuvad käsitöötoad.

aasta 2011).
“Teeme ära!” talgute raames
algatati 2010. aastal Kiili aktiviseerimiskeskuse ruumide puhastamine,
et luua sinna koolitusruumid, samuti noortekeskus ja konstaablipunkt.
2011. aastal olime abiks Luige kandikeskusel, et puhastada Luigele
rajatav terviseraja ala rämpsust ja
võsast.
Suvel 2010 käidi kultuurireisil
Setomaal ja aasta hiljem külastati
Pärnumaal Are Naisseltsi “Hoolivad
südamed” ning uuriti muudki põnevat – Tolkuse rabamatkarada ja
Mersedes Merimaa taimeaeda.
Mullune tunnustus
Eelmisel aastal olid Kiili Naisseltsi
edendajad palutud ETV saatesse
“Mina elan siin” väikese lõigu tarbeks, mis omakorda annab tunnustust kogukonna jaoks vajaliku töö
tegemisest.
Alanud aastal on plaanis tegevusi
jätkata. Kevadlaat toimub Kiili rahvamajas juba 15. aprillil, kus lisaks

kauplemisele saab näha Kiili Judoklubi tsirkuseetendust. Käsitööring
jätkab sel aastal siidimaali töötubadega.
Kiili naiste tegus töö kogukonna
aktiviseerimisel sai 2011. aastal tunnustust. Nii anti Harju maavalitsuse
poolt välja Harjumaa Aasta Kodanikeühenduste auhinnad*, kus üheks
nominendiks oli MTÜ Kiili Naisselts.
Lähemalt Kiili Naisseltsi tegemistest leiate infot aadressil http://
kiilinaised.blogspot.com.
*Tunnustus antakse seltsingule või
MTÜle, kes on aastatel 2010 ja 2011
silma paistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, kogukonnale tugevaks toeks olnud. Tunnustatakse ühendust, kes on ellu kutsunud
kohalikke inimesi kaasavaid üritusi
ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid projekte, on
koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea
mainega kohalike elanike seas.
Andra Perv ja Katrin Mesilane
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KODUVALLA AJALOOST

Kurna ja Kiili kandi kõrtsidest
enne ja pärast Põhjasõda
z Kui praegu räägime
Tallinna lähiümbruse valglinnastumisest, siis võiks
Põhjasõja-eelse aja
kohta Kiili-KurnaSausti piirkonnas
öelda valgkõrtsistumine.
Kui talumees oma vankri või reega
hakkas Kose või Tuhala poolt läbi
Nabala Reveli (Tallinna) poole sõitma, siis Nabala mõisa maadel polnud ühtegi kõrtsi, kuhu sisse astuda.
Esimene selline võimalus talle oli
praeguse Kiili keskuse maadel, kus
asus Sausti mõisale kuuluv Sausti
(Sausche) kõrts.
Siin jooksid kokku ka Nabala,
Sausti ja Kurna mõisa piirid. Vasakule pöörates jõuti Sausti (Kaarepere) mõisa, paremale pöörates KurnaMõisakülla ja Kurnale. Pole teada,
kas sellel risteel ka neljapäeva öösel
keegi käis Vanatühjale kolme tilka
verd ohverdamas, kuid kui kõrts oli
teelisi täis, siis mõnisada meetrit
otse edasi Reveli suunas oli juba
Harioja (Arjuva) kõrts. Mõnedes
kirikuraamatutes ka Härgoja kõrts.
Paar kilomeetrit edasi Reveli
poole jõuame jälle ristteele, kus asus
Loo kõrts. Peale Põhjasõda sai talle
nimeks saanud Söta (Söödi) kõrts.
Paremale pöörates jõuame umbes
kilomeetri pärast Kurna mõisa keskusse. Praegu kulgeb peaaegu sama
trassi mööda Tallinna ringtee. Kõrtsihoone asemel on praegu Öövahi
(Ööbiku) koht. Sadakond meetrit
tagasi Kiili poole rajati hiljem Söödi
talu ja Kurna algkooli hoone.
Kaheksa kõrtsi
Reveli suunas hargnes tee nüüd
kaheks. Parempoolne haru kujutas
endast taliteed üle põldude ja heinamaade, üle Ülemiste järve otse Revelisse (ehitusmaterjalide müügikeskuse selja tagant läbi). Poole kilomeetri kaugusel oli juba Saire kõrts.
Saire küla oli praeguse Vaela küla
ringteest Tallinna poolne osa. Paari

kilomeetri pärast jõuti Katko kõrtsini. Praegu asub Katko kõrtsi ja talu
maadel Uuesalu elurajoon. Nagu
öeldud, kuna tegemist oli taliteega,
siis Saire ja Katko kõrtsid pidid suvel
ilmselt tegutsema tavaliste taludena.
Saire kõrtsi mälestusena on Hansaplandi lähedal ühele taluteele Kiili
valla poolt pandud nimeks – Kõrtsi
tee.
Katko kõrts oli väheke soodsamas
olukorras. Saire küla ja Katko vahel
olid taluperemeeste heina- ja metsamaade siilud, seega hobusega sõitmist kogu aeg. Edasi jätkus tee läbi
Mõigu Lasnamäele. Eesti Wabariigi
ajal kaaluti isegi tee kandmist II
klassi teede nimekirja. Praeguseks
täielikult kadunud.
Valides Söta kõrtsi juures vasakpoolse haru, on järgmine kõrts alles
Raudarro (Raudalu) kõrts.
Tõdva poolt tulles mööda Raudalu (Viljandi) maanteed oli viimane
kõrts Sausti mõisa maadel Kõvera
kõrts, Kõvera oja ääres. Tegemist oli
Sausti mõisast mööduva Tõdva jõe
lisajõega. Kõrts ise asus praeguse
Luige keskuse vastas.
Umbes pool kilomeetrit Reveli
poole oli Havikko kõrts. Peale Põhjasõda juba Tammetalu kõrtsi nimelisena. Praegu asuvad selle koha peal
eraisiku hooned. Veel paar kilomeetrit edasi jõuame juba eelpool mainitud Raudalu kõrtsini. Kõrtsihoone
on osaliselt säilinud. Hoone külje all
on linnaliini autobussi lõpp-peatus
ja üle tee bensiinijaam. Seega oli
meie kandis “kuldsel rootsi ajal”
võimalus napsu võtta kaheksas kõrtsis.
Pärast Põhjasõda
Siis saabusid pöördelised ajad:
katk, nälg, Põhjasõda. Üleminek
Vene tsaari võimu alla. Elanikkond
vähenes märgatavalt. Kuid peale
Uusikaupunki rahu sõlmimist 1721.
a. leiavad kõik endised kõrtsid taastamist. Kõige viimasena Saire kõrts.
Tuleb juurde ka uusi kõrtse.
1763. ja 1764. aastal on Kurnal kirja
pandud Liba kõrts. Kas on mõeldud
Liiva kõrtsi või mõnda muud, ei oska
öelda. Igatahes Liiva kõrtsi on kirikuraamatutes mainitud alates 1777.
aastast. Kõrts asus praeguse Looduse
kaupluse lähedal ja lagunenud hoo-

Kas Kiili alevi rahvas vajab oma pubi, ja kui, siis kuskohas see võiks olla (foto on illustreeriv)? Marko Tooming

ned lammutati 10-15 aastat tagasi.
Järve Selveri vastas, üle Pärnu
maantee Raudalu poole, asus Risti
kõrts, millest on teateid alates 1774.
aastast. Siin lõppes ka Kurna mõisa
territoorium ja algas Erbe suvemõis.
Hilisemal ajal plaanis Tallinna linn
Risti hoonetesse keskuse, kus asuks
mustuse väljaveoks vajalik inventar.
Hooned lammutati 1950. aastatel.
1798. a. ilmus Tuhala mõisa
omaniku Mellini atlas. Selle järgi on
Risti kõrtsi nimetuseks Vanaristi ja
Raudalu ning Tammetalu kõrtsi vahel asub Uueristi kõrts. Kirikuraamatus on selle viide 1789. aastal.
Kuid seda kõrtsi ei ole kauaks ja asukoha kohta võib teha vaid oletusi,
sest Mellini kaart on liiga umbmäärane.
Kui varemal ajal kulges maantee
praeguse Kurna vallamaja juurest
Raudalu kõrtsini, kulgedes kilomeetri ulatuses praktiliselt paralleelselt
Viljandi maanteega, siis mingil ajal,
sadakond meetrit enne Viljandi
maanteed, on praegune Kiili- Nabala
tee pööratud järsult vasakule. Tekkinud uue ristmiku lähedale võibolla rajatigi Uueristi kõrts. Igatahes
oli 18. saj. lõpus meie kandi talume-

hel võimalus mõisast suure vaevaga
teenitud raha samale mõisnikule
tervelt kaheteistkümnes kõrtsis tagasi anda. Raha puudus polnud takistuseks. Said “rehnuti” peale oma
lõuatäie kätte. 1882. a. keelati kõrtsmikel ära oma rehnuti peale viina
müüa. Rehnuti õigus jäi ainult mõisnikule. Pärast võttis ka mõisnik rehnuti pidamise eest väikese kõbina
lisaks.
Kui 19. saj. teisel poolel hakkasid mõisnikud talusid päriseks müüma, siis ostu-müügi lepingu järgi ei
tohtinud taluomanik oma maadel
alkohoolseid jooke toota ega müüa
ning ei tohtinud seda ka teistele
lubada.
Seoses rahva teadvuse kasvuga
suurenes vastuseis kõrtsidele. Nõuti
nende sulgemist. 20. sajandi alguses
pani tsaaririik mõisnike kõrtsid
kinni. Viinamüük muutus riigi monopoliks.
1914. aastal oli Kurna valla piirides kolm kõrtsi (Liiva, Tammetalu
ja Kännu kõrts Lehmjal) ja üks kroonu viinapood (endise Sausti kõrtsi
ruumides Kiilis). 1915. aastal lähevad kinni ka Kiili viinapood ja Kännu
kõrts.

Esimese maailmasõja, enamlaste
oktoobrimässu, Eesti Wabariigi sünni aegadel oli ainuke legaalne alkoholi saamise koht meie kandi rahval
“Liiva Restoraan”. Liiva restoran oli
koht, kus elu käis. Siin tegid viimased tropid linnareisilt koju suunduvad Kurna ja Nabala talumehed. Kui
Tallinnas viimased restoranid ööseks kinni pandi, kihutasid joomaseltskonnad Liivale pidu jätkama.
Eesti Wabariigi algusaegadel oli
viin tšeki peal ja Kurna rahvas sai
seda osta ainult Tallinnast. 1923. a.
saab tšekiviina müügiloa Liiva restoran.
Kaklused, vargused, kallaletungid
kõrtsi lähedal metsas – kõik see häiris rahvast ja taotleti Liiva restorani
sulgemist. 1926. a. õnnestus mõneks
ajaks Liiva restoranile isegi topeltlukk ette panna. Restoran suleti Tallinn-Haapsalu rahukohtu otsusega
ning enne seda oli jõutud kõrts sulgeda sõjaseaduse alusel siseministri
poolt.
2007. a. avati Kurna mõisa endises aidahoones noobel hotell-restoran “Üksik rüütel”, mis kahjuks
juba 2009. a. pankrotti läks.
Valdu Nellis

Jagatud jõulurõõm Kiili eakate ja noorte jõulupeol

Eakate ja noorte jõulupidu. Erakogu

Seda pidu ootavad paljud eakad,
kuid kahjuks sellel aastal ei olnud
Kiili Lehes infot ja seega jäid mitmed
pensionärid üritusest ilma. Transport oli valla poolt hästi korraldatud.
Bussijuht Arved oli nõus peatuma
iga kodu väravas.
Saali sisenedes oli pühalik tunne.
Lauad olid kaetud, laual kohvi- ja
teetermosed ja väga maitsvad kringlid. Peo juhiks oli Margit Kohjus,
kellega koos me rändasime ajas tagasi. Vallavanema Valeri Kuke tervituse kokkutulnutele luges ette Margit. Oma sõnum oli ka EELK Jüri
koguduse kirikuõpetajal Tanel Otsal. Jutupause saatis vaikne kandlemuusika. Siis saatis Margit liikvele
kadakaviha, millega pidi ennast või
kaaslast vihtlema ja ütlema – noo-

reks, terveks, tugevaks – see tekitas
rahva seas elevust.
Eeskava osa täitsid Kiili Kunstide
Kooli noored muusikud õpetaja Ädu
Lauri kaastegevusel. Kasper esitas
tšellol pala “Yesterday”, Kertu ja
Brigitta esitasid klaveripalad, Tiina
esitas viilulipala, Eeva ja Helli flöödihelid läksid kuulajatele hinge, kitarriga esines Erkki ja tšellol Tobias.
Kiili noored muusikud olid väga
tublid.
Üks väike puudus oli: rahvamajal
oleks tarvis mikrofoni, nimelt Margiti sõnumit ei kuulnud hästi saali keskel ja tagumistes laudades.
Selle toreda peo korraldamise
eest suur tänu vallavalitsusele ja
Talvi Aruaasale.
Maire Pikk
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Rahvaloendajad alustavad tööd
z Alates veebruari
keskpaigast võivad
kõik need, kes eloendusel osaleda
ei jõudnud või soovinud, hakata ootama
rahvaloendaja külastust.
Üle 2000 rahvaloendaja alustavad
tööd 16. veebruaril. “Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima alates 16 veebruarist, kindlasti mitte
enne seda,” kinnitas Tallinna ringkonnajuht Pille Samberk. “Loendajad külastavad vaid neid inimesi, kes
pole osalenud e-loendusel või kui
ankeet on jäänud lõpetamata,” lisas
ta.
Rahvaloendaja tunneb ära statistikaameti poolt väljastatud pildiga
töötõendi, sinise kohvri ja loenduse
logoga salli järgi. “Tõendil on loendaja nimi ja pilt, statistikaameti
logo, töötõendi number ja kehtivuse
aeg. Rahvaloendaja peab oma töötõendit näitama kohe uksel,” selgitas
rahvaloenduse välitööde juht Maris
Post.
Rahvaloendaja sinises kohvris on
sülearvuti, kuhu ta märgib kõik vas-

tused. Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb arvutis ankeet, mida peale
täitmist ja kinnitamist enam uuesti
avada ei saa. Kõik andmed on loendajate arvutites krüpteeritud. “See
tähendab, et kui rahvaloendaja järel
uks sulgub, võite täitsa kindel olla,
et teie vastused on kindlalt kaitstud,” kinnitas välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või pole
vastamiseks parim aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. “Siis tuleks loendajale
helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kell 921,” ütles ringkonnajuht Pille Samberk.
Tasub valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult
sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik
ja suurus. “Küsimused on täpselt samasugused nagu e-loendusel ning
vajadusel rahvaloendaja selgitab,
mida täpselt soovitakse teada saada.
Näiteks tervise küsimuse juures pole
sugugi tarvis haiguslugu välja
otsida, vaid märkida lihtsalt, kas ini-

Korteripõhine soojaarvesti vähendab
küttearveid kolmandiku võrra
et ei pea naabri külma korterit kütz Enamikes korterma ja maksad vaid enda tarbitud
elamutes ei sõltu
sooja eest. Samuti on tagatud, et
terve maja oleks ühtlaselt soe, mis
inimese soojaarve
tagab ka hoone parema sisekliima ja
sellest, kui palju ta
pikema eluea. Teine variant on radiaatoritele termostaatide paigaloma korteris kuludamine, mis ei laseks reguleerida
tab, vaid sellest, kui alla kokkulepitud miinimumi.
probleem on maja otsapealpalju kulutab kokku seteTeine
korteritega. Kui reaalset tarbimist vaadata, siis otsapealsed kortekogu maja.
Just nimelt maja- või trepikojapõhine küttearvestus on aga üheks
suurte küttearvete põhjuseks, lisaks
tegemata või halvasti tehtud renoveerimistöödele. Küttearvete vähendamiseks tuleks küttesüsteemide
renoveerimisel paigaldada korteripõhised soojaarvestid, elektri- ja
veearvestite eeskujul. Tänaseni kasutusel olev ruutmeetripõhine soojaarvestus ei näita konkreetselt inimese soojatarbimist, vaid maja keskmist, mis tähendab, et makstakse
kinni nii naabrite üle- kui alakütmise.
Individuaalne kuluarvestus võimaldaks paremini jälgida oma kulusid igapäevasel kütmisel. Täna puudub osadel elanikel motivatsioon ja
teistel võimalus oma radiaatorite
küttevõimsus mõne kraadi võrra suvilasse või puhkusereisile sõites maha keerata. Me ei kujutaks ju praegu
enam ette, et elektri- või veearvestus
käiks samamoodi ehk kulud oleks
olenemata tarbimisest jagatud kõigi
maja elanike peale laiali.
Paraku tuleb tunnistada, et on ka
erinevus elektri ja vee vahel. Kütmisega ei ole nii, et vajutad lülitit ja
lamp põleb. Esiteks võtab ruumi
soojendamine rohkem aega. Lahendusena tuleks kehtestada korterite
miinimumtemperatuur kütteperioodil. See võiks sõltuda isegi välistemperatuurist. Näiteks kütteperioodi
alguses oktoobris oleks miinimumtemperatuur 10 kraadi ja veebruaris
vähemalt 15 kraadi. Siis on tagatud,

rid maksaksid rohkem ja keskmised
vähem. Sellega oleks aga võimalik
elamu renoveerimisel ja uute korterelamute renoveerimisel arvestada.
Otsapealsed korterid lihtsalt maksaksid mõnevõrra vähem.
Kolmandaks on spetsialistide sõnul oluline ventilatsioonisüsteemide
kordategemine. Selle vajadusest
lihtsalt ei saada aru, kuna korterit
tuulutatakse aknaid lahti tehes ja
siis imestatakse, miks värskelt renoveeritud ja soojustatud majas kulud
ei lange ja miks koridor hallitab ja
lastel tekivad tervisehädad.
Peamiseks põhjuseks, miks seni
ei ole korteripõhist küttearvestust
rakendatud, on vastava riiklikul
tasemel regulatsiooni puudumine.
Vabatahtlikku algatust takistab korteriühistutes konsensuse puudumine
ja küttesüsteemi ülesehitus põhimõttele “kõik maksavad võrdselt”
Loodan, et juba sel kevadel võtame
soojaarvestite regulatsiooni Riigikogu majanduskomisjonis arutluse
alla.
Kuivõrd kilovatt tunni hind nii
elektri- kui ka soojusenergia puhul
on pigem tõusmas, siis kulutatakse
energiale oma sissetulekust järjest
enam. Leian, et küttearvete vähendamiseks oleks mõistlik seada individuaalne küttearvestus standardiks,
võttes arvesse, et SA Kredex kaudu
on võimalik taotleda küttesüsteemide renoveerimiseks ja hoonete soojustamiseks vahendeid.
Kalle Palling
Riigikogu liige, Reformierakond

mesel esineb pikaajalisi terviseprobleeme. See on lihtne “jah-ei” küsimus,” selgitas ringkonnajuht Pille
Samberk.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt ka tema sissetuleku suurust
– küsitakse vaid elatusallika kohta
ehk kas selleks on palk, pension,
toetus, teiste pereliikmete poolne
ülalpidamine vms.
Andmed kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud ja mida
keegi vastas, teab ainult tema ise.
“Rahvaloendusel kogutud andmeid
kasutatakse vaid statistika tegemiseks. Neid ei anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed,” selgitas Tallinna ringkonnajuht Pille Samberk.
Rahva ja eluruumide loendust on
vaja selleks, et kogu ühiskonda puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks
tugineda värskele teabele ühiskonna
vajaduste kohta. Võimalikult täpsete
andmete saamiseks on loendus kõikne – see tähendab, et küsitletakse
iga Eestis püsivalt (alaliselt) elavat
inimest ja loendatakse kõik eluruumid.
Karin Volmer, REL 2011
kommunikatsioonispetsialist

Rahva ja eluruumide loendus 2011
• Kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga.
• Küsitlusloendus: 16. veebruar-31. märts 2012.
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja sinist kohvrit,
Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
• E-loendus lõpeb 31. jaanuaril 2012
• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
• Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlusloenduse
ajal E-R kell 8-18).

Rahvaloenduse kohta saab vajaliku info kätte ka igasse Eestimaa postkasti
pandud voldikust. Fotodel voldikute valmistamine. Statistikaamet

Kui Sul on teema või idee,
millest peaks

Kiili Leht 7

T E A T E D

1. veebruar 2012

In memoriam

In memoriam

In memoriam

Kiili Lehes

Toivo Järvis

Edkar Leimets

Alma Kään

kindlasti kirjutama, anna
teada: marko@harjuelu.ee.

29.05.1944-08.12.2011

27.04.1933-19.12.2011

04.10.1927-05.12.2011

Meie valda sündisid:
• 4. november Danelle
Lepik. Palju õnne, Terje
Liivas ja Madis Lepik!
• 17. november Jaagup
Talviste. Palju õnne,
Aive Lepik ja Allen
Talviste!
• 28. november Lisette
Ross. Palju õnne, Liia
Aruaas ja Urmas Ross!
• 15. detsember Karl
Marten Koppel. Palju
õnne Merike ja Tauno
Koppel!
• 26. detsember Harold
Thor Okmees. Palju
õnne, Birgit ja Tarvo
Okmees!
• 30. detsember Simo
Saarjärv. Palju õnne,
Sirle Sulg ja Risto
Saarjärv!
• 12. jaanuaril Marten
Tuvi. Palju õnne, Noemi
ja Tormi Tuvi!

Sünnipäevad
veebruaris
91 Salme Kiudsoo 07.02
87 Õilme Uibo
15.02
84 Evald Annert 25.02
82 Olav Naano
14.02
82 Asta Ilter
04.02
79 Paul Laev
09.02
79 Laine Undritz 08.02
77 Aavo Roodla
05.02
77 Adolf Lavonen 08.02
77 Ilmar Pruul
14.02
76 Mart Porila
05.02
75 Eevi Tammik 25.02
70 Ardo Piiskoppel 01.02
70 Nikita Aks
18.02
70 Milvi Martin
27.02
65 Viktor Somarokov
08.02
65 Hans Seeberg 16.02

VOLIKOGU OTSUSED
Jaanuar 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 1 Kiili valla
arengukava 2012-2016 kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 1 Mõisaküla tänava katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 2 Katastriüksuste
omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 3 Kullerkupu tänav
T5 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 4 Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 5 Kangru katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 6 Liblika katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 7 Põllu, Veere,
Teeveere, Ilba tänav T1, Ilba tänav T3, Ilba
alajaama 1, Ilba tn 1-14, 16, Ilba tn 24, 26, 28
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 8 Tauno kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 9 Revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaani kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
28. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 649 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Luige alevik, Tamme tn 1a.
Vallavalitsuse korraldus nr 650
Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla Rool elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 651 Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla
Sangar elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 652 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kivila tn
3, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 653 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Kivi tn 22.
Vallavalitsuse korraldus nr 654 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (Kiili lasteaia filiaal)
Kiili alevis.
3. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 1 Ehitusloa väljastamine Luige veetöötlusjaama püstitamiseks Põllu tn 14a.
Vallavalitsuse korraldus nr 2 Ehitusloa väl-

Kiili vallavalitsus teatab:
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav
avalik arutelu toimub 8. veebruaril 2012 a kell 18.00 Kiili
Gümnaasiumis, Kooli tn 2.
Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneering eesmärgiga Kiili alevi keskuse maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarvete määramine ning liikluskorralduse, parkimise, heakorrastuse,
haljastuse, ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus 9,0 ha.

OÜ VSA Eesti lõpetas tegevuse
Kiili vallavalitsus annab teada, et 11.01.2012 lõpetas OÜ VSA Eesti
korraldatud olmejäätmete veo Kiili valla territooriumil. Seoses
sellega on jäätmevaldajatel ja kinnistute omanikel alates
12.01.2012 õigus ja ka kohustus kuni uue jäätmevedaja valimiseni
tellida jäätmete vedu mõnelt teiselt vastavat õigust omavalt ettevõttelt.
Mõned jäätmeveo teenust pakkuvad jäätmekäitlusettevõtted:
• Adelan Prügiveod OÜ – aadress Suur-Sõjamäe 31, Tallinn, tel
605 3869, e-mail info@apveod.ee (pakub jäätmevedu VSA Eesti
hindadega).
• Prügivedu Tallinn – aadress Silikaltsiidi 3, 11216 Tallinn, tel
672 2233, e-post: prygivedu@prygivedu.ee.
• Ragn-Sells – aadress Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn, tel
15155, e-post: info@ragnsells.ee, hinnakiri valla kodulehel.
• Veolia – aadress Artelli 15, 10621 Tallinn, tel 1919, 640 0800,
640 0899, e-post:veolia@veolia.ee, hinnakiri valla kodulehel.
Ettevõtete kohta, kes omavad jäätmeluba, saab täpsemat infot
keskkonnalubade infosüsteemis KLIS.

jastamine Kiili veetöötlusjaama püstitamiseks Lootuse tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 3 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Lepiku
tee 16, Vaela küla.
10. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 5 Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla
Kaasik elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 6 Projekteerimistingimuste määramine reoveepumpla
Lehola elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 7 Kirjaliku nõusoleku andmine puurkaevu püstitamiseks Jõeääre, Kurevere küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 8 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kasvuhoone KH4) Nabala
külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 9 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kasvuhoone KH5) Nabala
külas.
17. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 13 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Kiili alev, Nabala tee 2b.
Vallavalitsuse korraldus nr 14 Projekteerimistingimuste määramine Luige alevikus,
Järve tn 2 Tammetalu alajaama rekonstrueerimise projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 15 Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks Tamme tn
17, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 16 Ehitusloa väljastamine Vaela sidemasti püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 17 Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks Lootuse tn 3,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 18 Kasutusloa
väljastamine ehitisele(üksikelamu) Viirpuu tn
10, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 19 Kasutusloa
väljastamine ehitisele(üksikelamu) Põllu tn 5,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 20 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu elektrivarustus) Kiili alev, Sireli tn 6.
24. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 23 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti
koostamiseks Luige alevik, Tamme tn 1a.
Vallavalitsuse korraldus nr 24 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti

koostamiseks Metsanurga küla, Metsakitse.
Vallavalitsuse korraldus nr 25 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Välja
põik 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 26 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks
Välja põik 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 27 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (puurkaev) Vaela külas,
Pärna tee 4.
Vallavalitsuse korraldus nr 28 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu peakaitsme suurendamine) Luige alevik, Kaasiku tn
44.
Vallavalitsuse korraldus nr 29 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (üksikelamu laiendus)
Sausti küla, Kuusiku.
Vallavalitsuse korraldus nr 30 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (puurkaev) Sõmeru küla, Vesihaldja
Keskkonna- ja maaküsimused
28. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 659 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Kubja detailplaneering
10. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 12 Kiili Vallavalitsuse 04.01.2011.a. korralduse nr 4 “Ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramine
Loovälja tee T4 // Sepamäe tee T6” muutmine.
17. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 21 Kiili Vallavalitsuse 08.06.2010 korralduse nr 195 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Põllu tn 14”
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 22 Korraldatud
olmejäätmeveo ainuõiguse lõpetamine.
24. jaanuar 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 32 Kiili Vallavalitsuse 08.06.2010 korralduse nr 197 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Lootuse tn 3”
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 33 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Vahtra
tänav T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 34 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Toominga
tänav T2.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab
tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev

Lumetõrje tööd Kiili valla
teedel on jaotatud kahe
hooldaja vahel järgnevalt:
• Kiili alevis, Kangru ja Luige
alevikus ning Lähtse külas
Rätsepa asumis, Sausti, Vaela ja Mõisaküla külas tegeleb
lumetõje töödega Üle OÜ
(kontakt Kaido Pähna, telefon 5331 2062).
• Arusta, Kurevere, Piissoo,
Sõmeru, Metsanurga, Sõgula, Nabala ja Lähtse külades
tegeleb lumetõje töödega
Feneber OÜ (kontakt Andrus Mäe, telefon 504 4839).

KUULUTUSED
• Anda üürile 2-toaline ridaelamuboks Kiili keskuses, Toompihla
tee 3. Huvilistel võtta kontakti
aili@agkapital.ee, tel 502 0047
• Kuivad lepa küttepuud 40 l võrkkotis. Info tel 5349 2730
• Kõik pottsepatööd, ehitus ja remont. MTÜ Eesti Pottsepad liige.
Tel 5656 1812, ivarkabi@yahoo.
com.
• Müüa 8 mm väga hea kvaliteediga
küttegraanulit (Premium Pellet)
20 kg kilepakendis, alusel 1000
kg. Hind 168 eurot tonn. Info tel
550 0525
• Müüa kaminapuud ja klotsid, tel
501 8594
• Müüa lõhutud küttepuud: segapuu – 30 eurot/rm (okaspuu,
haab); kask – 40 eurot/rm, lepp
– 35 eurot/rm. Puud on saetud ja
lõhutud, 40 cm, 45 cm, 50 cm pikkused halud. Transport alates 10
ruumist tasuta. Tel 506 2645
• Müüa orgaanilise väetisega kasvatatud kartulit ja porgandit kojutoomisega. Info tel 5349 2730
• Müüa soodsalt puitbriketti ja
kivisütt. Transport tasuta! Tel
513 4768
• Nabala POÜ pakub tööd lüpsjale.
Tel 5666 4722, M. Loosaar
• Ostame üle Eesti virnastatud võsa,
kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, tel +372 508 0336,
info@energiavaru.ee, www.
energiavaru.ee
• Ostan münte, märke, medaleid,
ordeneid, marke ja enne 1945.
a välja antud raamatuid ja postkaarte ning fotosid. Tel 5399 6098
• Otsime tööpäevadeks sõbralikku
lapsehoidjat kahele toredale
poisile (3,6 ja 1,8 a) Mõisakülas.
Helista tel 522 4200, Katrin
• Paigaldame plekk-katuseid, lumetõkkeid ja vihmaveesüsteeme.
Pakume katuseehitust koos
puusepatööga. K. Talviste, tel.
5560 9894, e-mail info@kodukate.
ee
• Pakun raamatupidamisteenust.
Hinnad soodsad ja paindlikud.
Kontakt aili@agkapital.ee, tel
502 0047
• Soovime võtta üürile 2-3-toalist,
sooja ning korralikku möbleeritud
korterit Kiili vallas. Tel 5358 4833
• Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869
eurot. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
• Vajatakse kaubaaluste valmistajaid. Töö asub Nabalas. Tel
513 4768
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Kiili Leht

1. veebruar 2012

NB!
Alates veebruarikuust
tuleb saata Kiili Lehe
reklaamid ning
kuulutused aadressil
myyk@harjuelu.ee.

Nelja Valla Kogu avab Leaderprogrammi 2012. aasta kevadvooru

Infot reklaami ning
kuulutuste
hindade ning
avaldamise kohta saab
samalt aadressilt ja
telefonidelt
646 2214 ja
5818 9131.

Projektitaotlusi võetakse vastu 1.03-15.03 kella 17.00-ni.
Selle aasta programmi rahaline maht on 919 000 eurot.
Vastavalt organisatsiooni strateegiale on kevadvoorus avatud
järgmised meetmed:
Meede.1 Kvaliteetse elukeskkonna loomine.
Meede 2. Kogukonna arendamine.
Meede 3. Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine.
Meede 4. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine.
Meede 5. Väikeettevõtluse arendamine.
Kevadvooru koolitus toimub 13. veebruaril kell 18.00 Vääna
Külakojas. Tegevusgrupi tegemistest on võimalik saada lisateavet
kodulehekülje aadressilt www.4kogu.ee või saata oma küsimused
meilile info@4kogu.ee.

KIILI
• KAUPLUSE JUHATAJAT
• OSTUJUHTI
• VAHETUSE VANEMAT
• PEAKASSAPIDAJAT
• MÜÜJA-KASSAPIDAJAID

Rühmatreeningud
Kõhueri: kõhu ja alaseljalihaseid tugevdav treening.
Treening kestab 30 min ja tunnid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00. Treener Marek
Sooäär.
Stepaeroobika: treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti kell 18.00 ja neljapäeviti kell 19.45. Treener
Maiken Haarde.
Vesiaeroobika: treeningtunnid toimuvad teisipäe-

viti ja neljapäeviti kell 18.00. Treener Maiu Herzmann.
Lauatennis: aegu saab broneerida telefonil
622 4240.
Sportlikud sünnipäevad: Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Lisainfot saab telefonil 622 4247.
Too sõber trenni! Tuues meile uue kliendi, kes ostab
endale kliendi toojaga üheaegselt 10x või kuukaardi,
saab kliendi tooja oma 10x või kuukaardi poole hinnaga. Kehtib ainult sihtgrupiti – laps toob lapse,
nooruk toob nooruki, täiskasvanu toob täiskasvanu
ja pensionär toob pensionäri.
Otsi meid facebookist ja külasta ka meie kodulehte
www.raespordikeskus.ee.

Müügil kinkekaardid.
Tel: 5837 9408
Kiili Kooli 3

Julge
muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta
nõustamine. Registreerimine
kell 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

kauplus kutsub tööle:
Ootame Sinu CV-d e-posti
aadressil: personal@maxima.ee
või tule kohale ja täida ankeet
aadressil: Peterburi tee 47,
11415 Tallinn. Infotelefon
623 0690. Tule, kandideeri ja
soovita sõbrale!

Rae valla spordikeskus
Rae valla Spordikeskuse juhataja Jens Vendel kutsub
Teid kõiki sportima. Teie käsutuses on 25-meetrine
nelja rajaga bassein, lastebassein, mullivann, leilija aurusaun, avar jõusaal vaatega ujulasse, kaasaegsel tasemel mitmekesised jõumasinad ja kaks
jooksurada.

MASSAAŽ
12.- TUND

Aruküla tee 29, Jüri alevik,
Rae vald

Müügil kvaliteetsed
lemmikloomatoidud
ja -tarbed!
Teeme koduvisiite!
Oleme avatud:
E-R 10.00-20.00
L 10.00-16.00
Tel: 607 5885
Mob: 513 1714

Tasuta koolitused ja praktika Kiilis
Kutsume Kiili valla töötuid (12 kuud töötu – ei pea olema
registreeritud) nõustamisele ja koolitustele: pakume
karjäärinõustamist, mille eesmärk on aidata inimesel jõuda
äratundmisele, mida ta soovib teha, mida saavutada, milline
eriala talle sobib.
Alates 2012 aasta algusest koolitame Aednik-haljastaja
erialal välja grupi, kus on veel 3 vaba kohta (koolitus
algab 6. veebruaril). Keevitaja kursusele on veel 2 vaba
kohta. Lapsehoidja kutse-eksamiks saame pakkuda võimalust
tasuta kutsetunnistuse õpet ja eksamit ühele inimesele.
Aitame ka praktika ja koolituskohtade leidmisel isiku enda
valitud erialal.
Ootame sooviavaldusi. Palume soovijatel ühendust võtta:
projektijuhi Andra Perviga e-posti teel a.perv@hot.ee, või
telefonidel 5694 9272 ja 510 1780.
Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11 – 0336 “Tegusalt
tööturule Kiili, Saku ja Saue vallas”, mis sai toetuse
Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks on
Kiili vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja Saku
vallavalitsused.

Projekti raames otsime ettevõtjaid, kes soovivad
rakendada praktikale koolitustel osalenud inimesi –
palume kindlasti ühendust võtta projektijuhiga Andra
Perv, telefon 510 1780 e-post a.perv@hot.ee.

Pakutav ametikoht:
ekstrusiooniliini
operaator
Tööülesanded:
• liinide käivitamine ja
seiskamine,
• liinide seadistamine,
• mõõte- ja tehnoraportite täitmine,
• toodangu pakendami-ne
ja vaheladustamise alale
transportimine.
Nõudmised kandidaadile:
• positiivne ellusuhtumine,
• sobib vahetustega töö
(sh öövahetused),
• eesti keelest aru saamine suhtlustasandil,
• ei karda füüsilist tööd,
• kohusetundlikus.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus
tootmises,
• plastitehnoloogia
tundmine,
• arvuti kasutamise oskus,
• tõstukijuhi load,
• teadmised 5S
süsteemist.
Omalt poolt pakume:
• väljaõpet kohapeal,
• konkurentsivõimelist
palka,
• kaasaegseid
töötingimusi,
• stabiilset, huvitavat ja
arendavat tööd rahvusvahelises ettevõttes,
• transpordi
kompensatsiooni,
• sõbralikku ja toetavat
töökollektiivi,
• karjäärivõimalusi.
Kandideerimisavaldus ja
CV saata hiljemalt
12. veebruariks 2012
e-postile
pipelife@pipelife.ee.
Lisainfo:
www.pipelife.ee või
telefonil 605 5100.

