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Elu jätkub. Koidula Ameerikas 85
z Kuidas kirjutada inimesest, kes oma elu
jooksul on töötanud
loomaarstina, olnud
külanõukogu esimees, kasvatanud
üles kolm last, kaasa
löönud rahvatantsu-,
laulu- ja näiteringides, koostanud perekondadele sugupuid
ja uurinud valla ja kihelkonna ajalugu?
Selline inimene on valla aukodanik Koidula Ameerikas, kes
tähistas detsembris 85. sünnipäeva.
“Asjalik ja toimekas grand
old lady” – nii iseloomustab Koidulat tema 2008. aastal ilmunud autobiograafia “Mina ja
minu lähedased” tagaküljel Ardo Niinre.
Alati elurõõmus juubilar võtab ajakirjaniku vastu ühel külmal detsembripäeval oma Kiili
majas. Vabandab, et tuba pole
tema arust piisavalt soe. Tegelikult on küll, sest jahe ei hakka
hetkekski.

Koidula on kirja pannud palju rohkem kui oma eluloo. Ka
elulooraamatus on kirjas ta vanemate põlvnemine, autor viib
lugeja lausa 18. sajandisse.
Lisaks on vanaproua aastate
jooksul välja uurinud ja kirja
pannud Jüri kihelkonna KurnaMõisaküla ning Vaela ja Saira
kodukandiloo, Sausti mõisa
piirkonna talude ajaloo ning
oma suguvõsa ja Mikomägide
põlvnemisloo ning sugupuu.
“Kui Eesti Genealoogia Selts
1991 tegutsema hakkas, olin
mina asutajaliige,” räägib Koidula. “Huvi tekkis, kui hakkasin
koostama isapoolset sugupuud.
Ka raamat algab isa esivanematest, kuidas me saime selle
huvitava nime.”
Jah, see nimi. Ameerikas.
Selle kohta on Koidula enda
sõnul tüdimuseni rääkinud. Küsijaid jätkub siiani. Kui kellelgi
on selle vastu sügavam huvi, siis
saab elulooraamatust lehekülgedelt 4 ja 5 ammendava vastuse. Päris huvitav juhtum.

1940ndate teisele poolele, kui
tulevik tundus tume ja minevikku ei tohtinud mäletada.
Koidula raamatust tumedust
aga ei paista. Sealsed mõtted ja
mälestused on enamjaolt helged
ja positiivsed.
“Ma olen positiivse ellusuhtumisega ja virisemist ei salli,”
lausub naine ise. “Füüsilist raskust on elus väga palju olnud,
juba koolilapsena pidin palju
tööd tegema.”
Pärast ülikooli asus Koidula
tööle veterinaarina. Tollast tööd
ei saa praeguste veterinaaride
tööga võrrelda, füüsiliselt oli
see kordades raskem. “Aga see
oli kõik töörõõm – kui sa suudad
vasika elule päästa, siis on see
saavutus. Kui loom läks hädatapule, siis tihkusid ikka nutta,”
meenutab Koidula. Temalt on
küsitud, et kas ei kahetse, et nii
raske ameti valisid. “Mina vastan, et ei, see oli huvitav. Praegu
ma muidugi imestan, et kas see
olin ikka mina, kes selle kõigega
hakkama sa,” meenutab naine.

Rõõm tööst
Kireva eluloo sai Koidula
kaante vahele kahe aastaga.
Raamatu kirjutamise jaoks sai
ta mõtte kirjasaatjana Eesti
Rahva Muuseumile, kes soovisid, et ta kirjutaks teemal “Naisena ülikoolis”. Koidula ülikooliaastad jäid keerulisele ajale,

Rõõm elust
Rõõmu allikaks on Koidulale
olnud tema lapsed. Ka nüüd,
mil elu tema ümber on aastatega muutunud, leiab naine endas jõudu, et ümber õppida ja
asuda uuele elule. Aastatuhande
algul elas Koidula läbi kaks
suurt kaotust: lahkusid nii mees

Väljavõtteid Koidula Ameerikase autobiograafiast “Mina ja minu lähedased” (2008)

Koidula autobiograafia. Repro

• “/.../ koolist kujunes mul kindel teadmine, et
usk Jumalasse ja palves tema poole pöördumine kuulub inimese elu juurde.” (lk 33)
• “Vene keele õpetaja, üks hästi vana naine, ei
mõistnud eesti keelt. Pidime lugema kuskilt
raamatust pikki jutte ja tõlkima. Tõlkimise juures oli ükskõik, mida meie rääkisime, tema aina noogutas.” (lk 55)
• “Meie tegevus muutub siis huvitavamaks ja
mõttekamaks, kui saab millegagi oma tulemu-

kui tütar.
“Vahel ma mõtlen, et elu on
nii pikk olnud, et eelmine periood oleks juskui eelmisest
elust. Kui jäin poistega üksi,
oleks kui uus elu alanud,” räägib ta mõtlikult.
Poisteks on Koidulale poeg
Urmas ja tütrepoeg Jarno, kes
elab vanaema juures. Uus elu
tähendas seda, et vanaproua
pidi ära õppima näiteks arvuti
kasutamise – pangaülekannete
tegemise, e-posti ja e-kooli
programmide kasutamise. Nüüd
on asi käpas, mõnikord poisid
riidlevad, et mis sa siin arvutis
jälle teinud oled, muheleb Koidula.
Jarno jäi vanaemaga, kui ta
oli üheksane. Koos poisiga tuli
ka vanaemal läbi teha uuesti
kogu kooliprogramm. Nüüd
õpib noormees juba Sisekaitseakadeemias.
“See ongi mu igapäevane elu
– hoolitsen oma poegade ja kodumaja eest, käin huviringides
ja tegelen kodu-uurimistöödega,” räägib Koidula. Sel aastal
läks ta Kiili rahvamajas tegutsevasse näiteringi. Näitlemine on
talle ka varem huvi pakkunud.
Lisaks on Koidulat alati tõmmanud käsitöö.
Kurbus looritab me elu vaid
hetkeks, rõõm jääb. Elu jätkub.
Palju õnne juubilarile!
MARKO TOOMING

si võrrelda.” (lk 137)
• “Ole elukutselt kes tahes, sinu elukutset või
endist ametit ei küsi enam keegi.” (Pensionile
jäämisest, lk 151)
• “Nüüd on minuealised pensionärid majanduslikult võrdsed nagu sotsialismiajal taheti, et
kõik inimesed oleksid majanduslikult ühel tasemel, kes vähe kerkis, sellele anti joonlauaga
pähe.” (lk 151)
• “Elul on oma seadused, me sünnime siia ilma, kasvame, õpime, loome midagi, anname
järglasi ja samal ajal ka vananeme ja kaotame
midagi endast, kas tervist või lähedasi inimesi
enda ümbert.” (lk 172)

Kodukandi ajaloo uurimine ja genealoogia on minu hobid, ütleb
Koidula enda koostatud sugupuid uurides. Ta kuulus ka 1991. aastal
Eesti Genealoogia Seltsi asutajate hulka. Marko Tooming

Lõbusat lõppu, toredat algust, uueks aastaks soojust ja valgust!
Kiili vallavolikogu ja vallavalitsus
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Katuselt lund
koristades järgi
ohutusnõudeid
z Katuselt lume koristamine on ohtlik töö,
sest libedal pinnal
turnivat töötajat ähvardab oht alla kukkuda. Terveks jäämiseks tuleb kasutada
kaitsevahendeid.
Mobiilse tõstuki kasutamine on
parim moodus katuselt lumekoristuseks. “Ideaaljuhul teeb lumekoristaja tööd tõstukikorvis
seistes, kasutades teleskoopvarrega abivahendit. Nii on töötajale kõige ohutum ja ühtlasi
säästab see katust,” selgitas
Tööinspektsiooni tööohutuse
peaspetsialist Indrek Avi. Tõstukikorvis seisev lumekoristaja
peab olema ohutusrakmetega
korvi külge kinnitatud.
Oluline kinnitus
Katusel liikudes peab lumekoristaja olema korralikult kinnitatud, et mitte alla kukkuda.
Piisavad isikukaitsevahendid on
ümber keha pandud ohutusrakmed, mille küljes olev ohutusköis kinnitub püsikindla katusekonstruktsiooni külge. Ohutusköis peab olema piisavalt lühike, et vältida inimese kukkumist
maapinnale.
Katusel töötades tasub kasutada lume lükkamiseks teleskoopvarrega abivahendeid ning
hoiduda katuseäärtest võimalikult kaugele. Katusel kõõludes
üle serva purikate maha löömine on äärmiselt ohtlik. Purikaid tuleks eemaldada ikkagi
mobiilselt tõstukilt.
Käesoleva aasta veebruaris
toimus tööõnnetus 23-aastase
mehega, kes puhastas katusel
lumest käiguredeleid. Ühelt
käiguteelt teisele minnes astus
noormees katusele, kus suure
lume tõttu ei olnud näha katuseakent. Töömees kukkus läbi
katuseakna klaasi kolme meetri
kõrguselt pööningule. Tagajärjeks olid mõranenud kannaluu
ja selgroolüli.
Ohuala tähistada
Redelil töötades on lumelibedaga suur oht libastuda ja kukkuda, mistõttu redelit on soovitav kasutada äärmisel vajadusel
ja lühikest aega. Möödunud talvel juhtus tööõnnetus, kui hoone katuse puhastamise lõpetanud majahoidja, 60-aastane
mees, libastus redelilt alla laskudes, kukkus ja murdis rangluu.
Möödakäijate kaitseks tuleb
ohutus tagada ka seal, kuhu
lumi katuselt langeb. Ohuala
peab olema tähistatud piirdeaia
või -lindiga ning tuleb jälgida,
et sinna ei satuks kõrvalised
isikud. Vajadusel tuleks võtta
valvesse töötaja, kelle ülesandeks on hoiatada möödujaid
võimalikust ohust. Kui hoone
omanikul puuduvad katuste puhastamiseks sobivad isikukaitseja töövahendid, siis on parem
pöörduda mõne lumekoristusega tegeleva ettevõtte poole.
EVELIN KIVIMAA,
TÖÖINSPEKTSIOONI AVALIKE
SUHETE PEASPETSIALIST
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KAKS AASTAT VALLAVANEMANA

Ühiselt edendatud aastad
z “Enim rõõmu valmistab see, et inimesed on muutunud
avatumaks, kadunud
on terav süüdistav
toon. Kui varem midagi juhtus, tuli vallamajja kohe vihane
telefonikõne, süüdistus, etteheide. Täna
see enam nii ei ole.”

70, 2012. tõenäoliselt 55.
“Selle numbri juurde sündivus Kiilis arvatavasti jääbki –
vallas hakkab keskmiselt aastas
sündima 55-65 last,” ennustab
Valeri Kukk lähiaastate tulevikku. “Ja neile lastele on lasteaiakohad valmis ehitatud. Tänavu
said kõik kolmeaastased lapsed
lasteaiakoha, 2016. aastal peaks
aga ka pooleteistaastastele juba
kohad olema,” on Valeri Kukk
kindel. Muidugi eeldusel, et
rahvaarv oluliselt lähiaastatel ei
kasva.

Nii mõtiskleb vallavanem Valeri
Kukk sellest, mis natuke rohkem
kui kahe aastaga, mil tema vallavanemana töötanud, koduvallas on muutunud.
“Süüdistuste asemel tehakse
ettepanekuid, kuidas mõnda asja veel paremaks muuta,” ütleb
vallavanem. Etteheited ja süüdistused, nagu tülidki, on kahepoolsed. Nii võib arvata, et asjalik töine õhkkond vallamajas
näitab ka vallaametnike teistmoodi suhtumist oma kodanikesse ja vallas tegutsevatesse
ettevõtetesse.
“Teeme nüüd väga erinevate
huvigruppidega koostööd,” toob
vallavanem välja muutuste tagajärjed. “Ettevõtted on vabatahtlikult osalenud mitmes projektis. Näiteks Kurna tee asfalteerimisel, ka Maksima piirkonnas on arengusse panustanud
koos vallaga ka elanikud. Nii ka
Rätsepas.”
Kõigepealt rahaasjad
Kiili vallavanemaks valiti
Valeri Kukk natuke rohkem kui
kaks aastat tagasi, olles enne
seda ametis asevallavanemana.
Kuna valla rahaline seis oli üsna
kehv, siis esimene ülesanne oligi teha eelarve, mis aitaks luua
tasakaalu.
“Loomulikult ei saanud keerulised rahaasjad alguse peale
viimaseid valimisi, vaid palju
varem,” ütleb tänane vallavanem. Algasid ajal, mil pangad
lahkelt raha jagasid ja riigi seadustes olid augud, mis võimaldasid omavalitsustel ka laenata.
Samas laenati ikkagi selleks, et
täita riigi poolt seatud kohuseid
kasvava valla elanikonna ees.
Kas need kroonid tookord aga
kõige õigemini kulutati, selles
praegune vallavanem kahtleb.
“Laenukoormus oli sel ajal
168 protsenti eelarvest,” meenutab ta vallavanemaks olemise
esimesi päevi. See number oli
teiste omavalitsustega võrreldes
Eesti üks kõrgemaid, kui mitte
kõige kõrgem.
“Tuli sisse viia range finantsdistsipliin. Kõige raskem oli inimestele selgeks teha, et raha
saab kulutada ainult nii palju,
kui seda on, rohkem pole kuskilt
tulemas. Eelarvest kinni pidamist pidid jälgima kõik. Tegime
ka kaadrimuudatusi, kärpisime
kulusid,” võtab Valeri Kukk
ametiaja alguse lühidalt kokku.
Käesoleva aasta lõpuks peaks
Kiili valla laenukoormus olema
100 protsenti eelarvest, seega
seadusega lubatu piires. Seda

Valla maksutulu laekumine on viimase paari aastaga märgatavalt paranenud. Vallavanem Valeri Kuke
sõnul tuleb selle eest tänada kõiki valla kodanikke ja ettevõtjaid. Erakogu

on aidanud vähendada ka maksutulude parem laekumine.
“Eks selle eest tule kiita kõiki
meie valla kodanikke,” arvab
vallavanem. Kodanikke ning ettevõtteid-ettevõtjaid, kes tööd
pakuvad.
Noor vald
Mis on aga need mured, mis
vallavanemal ja vallavalitsusel
lähiajal lahendada tuleb?
“Meil võeti raha laenuks kahe objekti – kooli ja lasteaia –
tarvis. Kurb on aga see, et kummagi ehitusega ei arvestatud
valla arengu perspektiiviga ning
probleemid jäid,” mõtiskleb Valeri Kukk lähitulevikust. Koolimaja valmis 2008, aga juba
nüüd ei mahu õpilased sinna
ära. Ka lasteaia ehitus toimus
nagu pidu katku ajal – kõik on
väga kena, aga sama raha eest
võinuks saada tunduvalt roh-

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: marko@harjuelu.ee
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.

kem lasteaiakohti. Koridori
pinda on lasteaiamajas ligi 40%.
Kõik see nõuab ülalpidamiskulusid. Parem võinuks olla rohkem kohti lastele, arvab Valeri
Kukk.
Et lapsevanemate lastehoiu
muresid natukenegi leevendada,
oli Kiili laste- ja noortekeskuses
laste päevahoid. “Käisin seal
isiklikult kolmel korral kontrollimas, kahel esimesel korral
polnud lastehoius ühtegi last,
kolmandal korral oli kaks last.
Palgal oli aga poolteist pedagoogi,” nimetab Valeri Kukk põhjuse, miks lastehoid lasteaiaks
ümber korraldati. “Noortekeskuse tõime sealt hoonest vallamajja ja ka politsei sai meie katuse alla uued hubased ruumid
– nüüd on vallavalitsusel ka korravalvuritega paremad suhted
– noortekeskuse maja aga ehitati ümber lasteaia väikeseks

majaks, kus nüüd on neli rühma.”
Kõik need ümberkorraldused
võtsid kaks aastat, seda tehti
aga täiendavate laenudeta,
sisemiste reservide arvel.
Kas Kiili on noor vald, et
vallavanem nii palju lasteaiakohtade pärast muretseb?
“Eesti kontekstis on Kiili
tõesti noor vald. Kui aga Harjumaad vaadata, siis me polegi
enam kõige noorem vald. Naabritel, Rael, kuulub kõige enam
inimesi vanusegruppi 30-35
aastat, meil 35-45 aastaste
gruppi,” teab vallavanem. Ja
teeb siis väikese tulevikuennustuse: “Kui midagi erakordset ei
juhtu, peaks Kiili valla rahaasjad
juba selle tõttu paranema, et
lapsi enam nii palju lasteaeda
minemas ei ole.”
2009 sündis Kiilis 90 last,
2010. aastal 80, 2011. aastal

Kool ja paremad teed
“Eks vallavalitsuse ja vallavanema töö prioriteedid pea ikka
käima selle järgi, mis vallarahvale kõige olulisem,” mõtiskleb
Valeri Kukk elu pidevast muutumisest. Ka Kiili vallas.
“Kui võimule tulime, olid
esmatähtsad lasteaiakohad, uue
perearsti toomine valda ja konstaablile ruumide leidmine,
nüüd on põhirõhk koolil ja taristul.” Tulemused on juba täna
näha: uus perearst on väga hinnatud vallaelanike seas ning
koostöö valla sotsiaaltöötajatega
on lahendanud nii mõnegi keerulise olukorra ja meie vald on
täna üks turvalisemaid omavalitsusi Eestis.”
Kiili uus koolimaja sai valmis
2008. aastal, aga juba napib
ruumi. Kaks aastat järjest on
alustanud kooliteed neli esimest
klassi. Nii saab olema ka järgmisel aastal. Õpilaste arv on kasvamas tempos 10% aastas, teab
vallavanem. Ja ütleb siis: “Laste
arvu kasvu pole klassiruume ja
õpitubasid ehitades arvestatud,
küll on tehtud võimla aga nii,
nagu oleks meie gümnaasium
suuremat sorti spordikool.”
Nüüd on vallavalitsusel
plaan ka kooli klassiruumide
arv valla vajadustega vastavusse
viia, juba järgmisel, 2013. aastal
valmib kooli juurdeehitus.
“Eks teine eelarveprioriteet
järgmisel aastal saab olema taristu parendus,” loetleb Valeri
Kukk lähiaja tähtsamaid ülesandeid. Euroopa Liidu raha on
investeeritud kergliiklusteedesse, oma rahadega tuleb aga
korda saada mitmed vallasisesed kruusateed, mida pole renoveeritud vähemalt 10 aastat.
“Eelarves on väga konkreetne
osa, mis läheb teedele,” ütleb
vallavanem. Ta on kindel, et osa
teid saavad järgmisel aastal ka
mustkatte, muutuvad tolmuvabaks. “Kindlasti muutub elu vallas paremaks, kui kõik, nii külaseltsid, ettevõtjad kui elanikud, valla arengule kaasa aitavad. See on ju meie ühine kodu,” ütleb Kiili vallas viis aastat
elanud Valeri Kukk.
Miks ei peaks aga vallarahvas
ja ettevõtted kurjustamise asemel kaasa lööma, kui tunnevad
ja näevad – vallamajas ei osata
raha ainult kulutada, vaid on
kindel plaan ja eelarve, mille
alusel elu edendada.
ÜLO RUSSAK

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.

Kiili alevis avastati
salaviinatehas
z Novembrikuu keskel
ühel esmaspäeval
tuli Kiili vallavalitsusse telefonikõne
maksu- ja tolliametist, milles anti teada, et keskpäeval toimub ühel konkreetsel Padi tn aadressil
reid salaalkoholi valmistamise ja müügiga tegelevate isikute
tabamiseks.
Keskpäeval alanud reid vältas
mitu tundi, selle käigus arreteeriti asjaga seotud isikuid ja konfiskeeriti üle 5000 liitri salaalkoholi, selle hoiustamise anumaid,
pudeleid, korke, silte ja muud
asjaga seotud inventari. Salaalkoholi turustati Absolwent vodka nime all, mistõttu on vägagi
soovitav kõigil antud nimega
viina tarvitamisest hoiduda.
Põhimõtteliselt kasutati viina
valmistamiseks kusagilt suures
koguses hangitud piiritust ja
tavalist kraanivett.
Vallavalitsuse laiem sõnum
antud juhtumiga seoses on see,
et juhul kui te märkate enda
piirkonnas naabrite või ka kaugemalt üleaedsete juures kahtlast toimetamist, mis ei tundu
normaalse elutegevusega seotud olevat – nt liiguvad pidevalt
kahtlased veoautod või kaubikud majani, kus teadaolevalt

PUITMAJA-HULL NORRA ON ETTEVÕTTEGA RAHUL

Estnor kolis
tootmise Kiili
z Palk- ja elementmajade tootja Estnor OÜ
alustas tosin aastat
tagasi tegevust Kiili
alevi lähedal. Kui
vahepealsetel aastel
oli tootmine üle Eesti
laiali hajutatud, siis
nüüd valmis ettevõttel Kiilis uus tootmis- ja kontorihoone.

Kiilis konfiskeeriti üle 5000 liitri
salaalkoholi. MTA

püsielanikke ei ole või on muud
sarnast, siis palume Kiili vallavalitsust sellest kindlasti informeerida. Vallavalitsus omakorda saab info kontrollimiseks
edasi anda asjaomastele struktuuridele, anonüümsus garanteeritakse.
Heameel on siiski tõdeda, et
vastavalt statistikale on kuritegevuse üldine tase Kiili vallas
Harju maakonnas kõige madalam.
KIILI VALLAVALITSUS

Eakate jõulupidu Kiili rahvamajas. Kadi Kroon-Laur

Eakad tähistasid saabuvaid jõule
Valla eakatele mõeldud jõulupidu viis läbi Margit Salmar, kes
kutsus kõiki külalisi rännakule
– jagas reisimuljeid ja näitas
pilte erinevatest riikidest.
Esinesid Kiili Kunstide kooli
õpilased ning naisansambel Elu-
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rõõm. Pidu külastas ka jõuluvana, kes tõi igale külalisele
kingituse.
Jõuluvanale loeti luuletusi ja
lauldi laule ja kõik olid rahul ja
õnnelikud.
KADI KROON-LAUR

Kiili rahvakool soovib vallarahvale ilusat
pühadeaega ja tänab kõiki õpetajaid ja
õpilasi senise koostöö eest!
Uuel aastal keeltekoolis:
10.01. kell 18.30
inglise keele kesktaseme jätkukursus;
21.01. kell 19.00
algab inglise keele vestluskursus;
1.02. kell 18.00
soome keele algtaseme jätkukursus;
Palume kindlasti koolitustele eelregistreerida www.rahvakool.webs.com.
Võta ühendust rahvakool@kiili.edu.ee või
tel 604 0117 – tööpäevadel õhtuti.

Eelistavad kvaliteeti
Estnor OÜ on hea näide sellest, kuidas sihikindel ja kindlalt
kavandatud tegemine ettevõtte
edukaks muudab. Mikomägi sõnul on firma käive tosina aasta
jooksul pidevalt kasvanud. Langus tekkis vaid masu ajal, 2009.
aastal, kui tellimuste maht langes ja käive kahanes 2/3 võrra,
olles aasta lõpuks 515 000 eurot. Juba järgmisel aastal järgnes tõus, käive oli 1,28 miljonit.
2012. a lõpuks prognoosib Mikomägi käibeks aga juba 2,5
miljonit.

• 11. novembril Jan Pragi,
palju õnne, Anneli ja Taavi
Pragi!
• 15. novembril Marten
Vainola, palju õnne, Raili ja
Marek Vainola!
• 19. novembril Alice
Simmer, palju õnne, Triin ja
Janno Simmer!
• 28. novembril Tom-Martin
Lehtmets, palju õnne,
Gerli Viigimäe ja Toomas
Lehtmets!

Sünnipäevad
jaanuaris
87 Irene Lepsik
05.01
87 Albert Pantelejev 22.01
86 Genevive-Sylvia
Feldhoff
23.01
83 Lembit Sillanurm 11.01
82 Uno Tae
05.01
82 Helvi Lents
18.01
82 Maimu Lillepruun 21.01
78 Ülle Mannov
15.01
78 Mahta Alla
20.01
77 Lilja Kildjer
02.01
70 Ivo Pärn
11.01
70 Silvi Vau
13.01
70 Marika-Margarethe
Leppik
24.01
65 Vassili Kamosko 11.01

Kiili tööstuspargi servas asuv
uhiuus hoone õnnistati avapeoga sisse novembri viimasel päeval. Umbes 900 000 eurot maksma läinud ehitis rajati vana
tootmishoone kõrvale ning sinna kolitakse tootmine kokku.
Siiani kasutati nt Harku vallas
ka rendipindu.
“Nüüd on meil kaasaegsed
tingimused, ja seda mitte ainult
tootmiseks,” räägib ettevõtte
omanik Renee Mikomägi. “On
ka tasemel olmeruumid, saunad, riietusruumid. Näiteks
Harku vallas, kus siiani tootmine käis, olid tingimused töölistele kehvapoolsed.”
Üks põhjustest, miks uus
hoone rajati, oligi tahtmine teha
algusest lõpuni kõik oma käe
järgi, lisab ta. Sellega muutub
ka tootmine märksa efektiivsemaks.
Torud ise rajatud
Mõte Kiili tagasi kolida mõlkus ettevõtte juhil meeles juba
mitu aastat. 2007. aastal osteti
Kiili maad juurde. Projekteerima
hakati uut hoonet aga alles eelmisel aastal.
Nagu ikka tekib suuremate
ehitiste puhul ka ootamatuid
väljaminekuid. Kui algselt taheti
veevõtu tarbeks rajada puurkaev, siis päästeamet selle plaaniga ei nõustunud. “Kuivõrd me
teeme puidust maju, siis on töökojas ka keskmisest suurem põlenguoht,” selgitab Mikomägi.
“Tuletõrjujatel peab olema veevõtukoht. Oli vaja oma raha
eest rajada vee- ja kanalisatsioonitorustik.”
See pole odav lõbu. Ettevõte
pidi rajama 900 meetrit torustikku, maksma läks see 160 000
eurot.
Oma raha eest tuli rajada ka
vajalikud asfaltplatsid hoone
ümber. Aga Mikomägi sõnul
tasub see kõik tulevikus ära,
sest seni ruumide rendi peale
kulunud raha jääb alles.

Meie valda sündisid:

Prügivaba jõuluaeg
z Detsembrikuu toob
kaasa palju ostmist,
tarbimist ja kinkimist. Päevakorras on
taas kingituste otsimine. Igati teretulnud oleks sellesse
perioodi võtta kaasa
mõtted jäätmete vähendamisest.

Estnori omanik Renee Mikomägi uue tootmis- ja kontorihoone ees.
Mõte tootmine Kiili koondada mõlkus meeles viis aastat. Nüüd on see
teoks saanud. Marko Tooming

Estnor OÜ
• Asutati aastal 2000. Aastast 2001 kuulub ettevõte 100%
Renee Mikomägile.
• Toodetakse käsitöö-palkmaju ja elementmaju.
• Uue hoone valmimisega Kiilis koondatakse tootmine sinna
kokku. Lisaks Kiilile jätkab ettevõte palkmajade tootmist ka
Jõgevamaal Siimustis. Uues hoones Kiilis asub tööle 16 inimest.
• Uus tootmis- ja kontorihoone läks maksma ca 900 000 eurot.
• 2011. a oli ettevõtte müügitulu 2 miljonit eurot, selleks aastaks prognoositakse 2,4 miljoni eurost käivet.
• Ca 90% toodangust läheb Norra.
• Et Norras saaks lihtsamalt tegutseda, luuakse sinna ettevõte
nimega Estnor AS.
Stabiilseks tõusuks on vaja
vastavat turgu. Estnori toodangust läheb peaaegu 90% Norra,
mida Mikomägi iseloomustab
kui “puitmaja-hullu” riiki. “Isegi
kui inimesel on seal mitu maja,
peavad need kõik ilmtingimata
puidust olema,” märgib ta.
Estnori toodang on ka Norra
turu jaoks disainitud, majades
kasutatakse käsitööpalke. Lisaks
palkmajadele toodetakse vajadusel elementmaju.
Maju on toodetud ka mujale,
põhiliselt Rootsi. Üks palkmaja
on valmistatud Soome ning
paar tükki Eestisse.
Üha rohkem on Estnoris

plaanis hakata valmistama passiivmaju, sest nende järele kasvab Norras nõudlus pidevalt.
Selle jaoks tehakse juba praegu
koostööd passiivmajade projekteerimisele spetsialiseerunud
Norra ettevõttega.
Kuigi Estnori toodangu järele
on Norras nii suur nõudlus, et
Mikomägi sõnul pidid nad tänavu väga palju tellimusi ära ütlema, ei kavatse ettevõte mammutiks kasvada ja masstootmist
alustada. “Tahame hoida kvaliteeti,” selgitab firma omanik.
“Pigem teha natuke vähem, aga
korralikult.”
MARKO TOOMING

Kõige keskkonnasõbralikum
kink on elamus – massaaž, kinopiletid, õhtusöök või koolitus.
Asjade pakkimiseks on säästev
ja kena kasutada uuesti juba
kord sama otstarvet täitnud pakendit või rosetti. Jõupaber ja
paberist tehtud pakkenöör on
samuti head alternatiivid, kuna
need saab kasutamise järgselt
panna paberi ja papi konteinerisse või jälgi jätmatult koldes
ära põletada.
Kui oled alles jätnud vanad
jõulukaardid, saad nendest välja lõigata jõulukaunistusi. Loodusest korjatud annid sobivad
kaunistuste tegemiseks. Saad
ise vähese vaevaga teha pärgi ja
kimpe, mis jõulu järgi sobivad
komposti hulka suurepäraselt.
Kuuse võib kaunistada söödavate ehetega nagu piparkoogid
või puuviljad.
On taas aeg küünlaid põletada – kuid kuhu prügimahutisse
need pannakse? Haudadel ja
kodudes on mõistlik eelistada
kas lumest või jääst või püsilaternaid. Allesjäänud küünlajuppe saab ära tarvitada kamina
või ahju süütamisel. Teeküünalde või õueküünalde topsid võib
ükshaaval panna segajäätmete
mahutisse suuremas koguses
saab need tasuta ära anda jäätmejaamadesse.
Prügivaesemat advendiaega
soovivad
KIILI VALLAVALITSUS JA
HARJUMAA ÜHISTEENUSTE
KESKUS
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Kiili vallas on uus
tee
z Novembrikuu viimastel päevadel sai
Kiili vald rikkamaks
ühe uue tee võrra.
Õigupoolest on tegu ühe unustatud vana teega, mis seni oli
läbitav ainult maastikuautodele
või sellest suuremale tehnikale.
Kiili vald moodustati 20 aastat tagasi sisuliselt kolhoosi
“Rahva Võit” baasil, haarates
sinna lisaks veel teatud maatükke. Niiviisi juhtus paraku, et
vallakeskusest ehk Kiili alevist
jäi täiesti äralõigatuks Mõisaküla suvilapiirkond, kus on üsna
märkimisväärne hulk elanikke,
aga kuhu oli seni võimalik ligi
pääseda ainult läbi Rae valla,
Kurna mõisa juurest mööda
Õlleköögi teed.
Kitsas, kuid parem
Antud tee seisukord on olnud
pidevalt väga halb, tegu on Rae
vallale kuuluva teega, mis viib
nende seisukohast eikuhugi ja
mille korrashoid ei ole neile
hoolimata Kiili valla palvetest
olnud seetõttu ka mingi prioriteet.
Arusaadavalt ei saanud antud olukorda normaalseks pidada, kuna paljud lapsed käivad
ka sealt piirkonnast Kiili gümnaasiumis, samuti on vallakeskusesse asja täiskasvanutel.
Vallavalitsus analüüsis olukorda
ja leidis lõpuks vahendid, mille
abil renoveeriti Väljamäe tee,
mis ühendab nüüd Mõisaküla
suvilapiirkonda Oti asumiga ja
sealtkaudu Kiili aleviga.
Konkreetselt toimusid hädavajalikud raietööd, teetammi
renoveerimine ja tee sai freesasfaldist katte. Läbipääs on küll
üsna kitsas, kuna kahjuks ei
olnud võimalik teha teetammi
laiendust, kuid autode möödumisprobleem on lahendatud
mitme n-ö taskuga. Viisaka ning
üksteist arvestava liiklemise
korral ei tohiks probleeme tekkida, samuti on antud teed võimalik kasutada koolibussil. NB!
Tee ei ole mõeldud kasutamiseks veoautodele!
Kooli jalgrattaga
Kuna Oti asumist toob Kiilini
kergliiklustee, mille viimane
lõik saab asfaltkatte hiljemalt
2013. aasta kevadel, siis on
edaspidi sealsetel lastel väga
mugav sõita kooli ka jalgrattaga.
Pikemas perspektiivis on piirkonnale juurdepääs planeeritud
Kurna liiklussõlme ehituse käigus, mida kavandab maanteeamet, kuid esialgu puudub veel
selgus, kas ja millal täpselt see
teoks saab. Igal juhul on kindel,
et ka uue liiklussõlme valmimisel leiab Väljamäe tee aktiivset
kasutust ja Kiili vallas ei ole
nüüdsest enam ühtegi suuremat
piirkonda, kust peaks autoga
vallakeskusesse sõitma mõne
teise omavalitsuse kaudu.
AIMUR LIIVA
ARENDUSNÕUNIK

Raskeveokid uuel teel sõita ei
tohi. Internet
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TALV TULEB IKKA JA ALATI OOTAMATULT

Lume lükkamisest ja valla
teedest
z Kiili valla koduleheküljel (aadressil
www.kiilivald.ee/et/
ehitus-ja-planeerimine/teede-ja-tanavate-hooldus) on
ülevaade sellest, mil
moel toimub teede
talihooldus, kes selle
eest vastutab ja kuhu
ning mis telefonil
saab pöörduda probleemide korral.
Tänavust talve on nüüd olnud
mõni nädal ning saab teha esialgsed kokkuvõtted ja järeldused. Selge on, et n-ö tavaolukorras, kus lumesadu on mõõdukas
ja suurt pinnatuisku pole, on
olukord üsna rahuldav ja kohati
isegi hea. Probleemid tekivad
siis, kui ilmaolud muutuvad
rohkem või vähem ekstreemseks
ning talihooldusteenust pakkuv
firma ei suuda sellega sammu
pidada.
On kõlanud hääli, et milleks
üldse teha põhjalik talihoolduse
kava, kui sellest nagunii ei suudeta kinni pidada; kodanik kirjutab, et hommikul on ikka tee
lahti lükkamata jne.
Olulist rolli mängib ka maha
sadanud lume eripära. Novembri ja detsembri alguses sajab
lumi tavaliselt soojale maapinnale. Suure lumesaju ajal sõidetakse lumi tihedalt kattele
kinni ning lumekiht kasvab kiirelt paksuks kihiks.
Selleks ajaks, kui lumesahk
teid sahkama jõuab on suur osa
lund kinni trambitud ning sahk
saab kätte vaid lahtise lume.
Hiljem, kui ilm rahuneb ja läheb
soojemaks, siis autode, jalakäijate ja muu liikluse kaasabil
trambitakse kinnisõidetud kiht
kiirelt lahti ja tekib n-ö. lumepuder, milles sõitmine ja kõndimine on raskendatud.
Vallavalitsus on sellest teadlik, et ajutisi probleeme on tõepoolest esinenud ja päris konkreetselt ei saa rahul olla detsembrikuise lumelükkamise
kvaliteedi ja kohati ka intervalliga Kiili alevis ning üht-teist
probleemset on olnud mujalgi.
Siiski ei saa kõikides asjades
panna süüd valla teedel ja tänavatel lund lükkavale firmale ja
vallavalitsusele. Sellest on Kiili
Lehes juba kirjutatud, aga kordamine on ilmselt vajalik. Asjalood on nii, et Kiili valla teed
jagunevad vastavalt omandivormile kolmeks.
Kolme liiki teid
Esiteks valla territooriumil
asuvad riigimaanteed, mille
korrashoiu eest peab hea seisma
riik ehk siis Kangru tee, KurnaTuhala tee, Kiili-Sausti tee,
Lähtse-Paekna tee, Nabala-Tõdva tee, Viljandi mnt ja Tallinna
ringtee. Maanteeameti ehk siis
riigi ülesandeks on ka riigimaantee ääres olevate nn bussitaskute puhtana hoidmine, millega on kahjuks olnud suuri
probleeme. Samuti kuulutati

lik kasutus ja vastav leping, on
maaomaniku enda hooldada ja
vastutada.
Omaette olukord valitseb
Luigel, kus sisuliselt on hetkel
tegu liiklussõlme ehitustsooniga
ning sealse lumetõrje peab tagama ehitaja. Kui ristmik saab valmis, siis hakkab selle hooldusega tegelema maanteeameti
palgatud hooldusfirma. Luige
aiandusühistute tänavatel vastutab lumelükkamise eest jällegi
Kiili vallavalitsus. Sealgi on osa
tänavaid valla omanduses ja osa
ühistute omad, mille kohta on
sõlmitud erateede avaliku kasutamise lepingud.
Kokkuvõtteks – vallavalitsus
vastutab täies mahus lumetõrje
eest teedel ja tänavatel, kus ta
seda peab tegema, ja juhul kui
nimetatud teedel on probleeme
või puudujääke, siis tuleb kindlasti pöörduda artikli alguses
viidatud korras ja aadressil. Vallavalitsus ei vastuta lumetõrje
eest riigimaanteedel ja erateedel, mille kohta ei ole taotlust
esitatud ja vastav leping puudub.

Sellega peab arvestama, et lumesahk tuleb ja lükkab pärast suuremat lumesadu eramaja sissesõidutee
ette korraliku valli, millest läbisaamiseks on majaomanikul vaja osta lumelabidas. Allar Viivik

juba esimese pisut suurema lumesaju puhul riigimaanteedel
välja eriolukord, mis tähendab
sisuliselt seda, et paikapandud
ajalisi jms norme ei pea järgima
ja lumesahk jõuab kohale siis,
kui ta ükskord jõuab.
Reaalselt tekkis mingil hetkel
isegi seis, kus Kurna-Tuhala
maantee oli lahti lükatud Kiili
alevi piirini Voore tn kandis ja
kaugemale mitte. Vallavalitsus
suhtleb maanteeametiga pidevalt, ja mitte ainult talihoolduse
teemal, kuid olulist edasiminekut probleemsete teemade lahendamisel kahjuks ei ole.
Teiseks eksisteerivad vallale
kuuluvad kohalikud teed (nt
Kurna tee, Nabala-Patika tee,

Arusta tee jne) ja kolmandaks
teed, mis on eraomanduses.
Valla ülesandeks on vastavalt
seadusele talle kuuluvate teede
ja tänavate sõidetavuse tagamine, mille hulka kuulub ka talvine lumetõrje.
Tuleb teha avaldus
Kui eratee omanik on huvitatud, et tema teed lahti lükataks, siis tuleb teha vallale vastav avaldus. Üldiselt on erateede omanikud süsteemiga kursis,
enamik avaldusi laekub õigeaegselt ja teenus on teeomanikule tasuta. Kuna iga kilomeetri hooldatava tee pealt on
vallal võimalik taotleda ka riigipoolset hooldustoetust, siis rii-

gipoolse toetuse saamiseks peab
olema teeomaniku ja valla vahel
sõlmitud leping eratee avalikuks
kasutamiseks, st huvi võimalikult suure kaetuse osas on ka
selgelt vallapoolne.
Lisaks näeb valla teedevõrk
välja päris kirju, ühel ja samal
paarikilomeetrisel teelõigul
võib olla olukord, kus esimesed
300 m on valla tee, siis 450 m
eraomaniku tee, siis jälle mingi
lõik valla teed jne. Sellisel teel
ei ole kuidagi võimalik teha jupikaupa lumelükkamist, et vahepeal tõstetakse sahk mõnesajaks meetriks üles ja siis jälle
lastakse alla.
Üksikute talude juurde viivad
teed, millel puudub üldine ava-

Talvega peab arvestama
Lõpetuseks tahaks öelda
seda, et saatuse tahtel oleme
sattunud elama laiuskraadile,
kus talvel sajab lund ja vahel
sajab seda palju või isegi väga
palju korraga. Kui selline asi
juhtub, siis peab lihtsalt arvestama, et lumesahk tuleb ja lükkabki pärast suuremat lumesadu
eramaja sissesõidutee ette korraliku valli, millest läbisaamiseks on majaomanikul vaja osta
lumelabidas ja tõusta pool tundi
varem hommikul üles, et lumevall eest ära visata.
Samuti ei saa eeldada, et kui
keegi peab olema kella poole
seitsmeks linnas tööl, siis on nii
vara tee kenasti lahti aetud. Kiili
alevi korrusmajade autoomanikele on palve hankida lumelabidas ja visata oma auto parkimiskoha pealt enne parkimist lumi
ära. Paljud seda teevadki, aga
paraku mitte kõik.
Lumetõrje tervikuna on igaaastane väljakutse, uusi ja paremaid lahendusvariante otsitakse
pidevalt, nt on tänaseks kõik
teenusepakkuja autod ja traktorid varustatud GPS-idega, et
välistada vaidlusi selles osas,
kas kusagil teelõigul üldse käidi
lund lükkamas ja millal käidi.
Aga me peame endale andma
aru, et olukorda, kus kõik on
täiesti rahul, et teki paraku mitte kunagi (nt lume äravedu asulatest vms), sest see maksaks
lihtsalt liiga palju ja sisuliselt
oleks tegu rahapõletamisega
teiste eluvaldkondade arvelt.
Palume arvestada, et hetkel
on väljas talv ning seega ka teedel talvised tingimused. Sõiduolud ja jalgsi liikumine on võrreldes suviste oludega oluliselt
raskemad ning aeganõudvamad.
Alati tasub võtta veidi rohkem
aega, nii on kindel, et igapäevased asjatoimetused saavad õigeaegselt tehtud.
KIILI VALLAVALITSUS
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HOBI KASVAS PERE-ETTEVÕTTEKS

Pooltuhat pärga poole aastaga
z Ühel detsembrikuu
teisipäeval langeb
laia lund. Kogu
Kangru alevik on lumevaiba all. Üks maja Kasteheina teel
hakkab siiski silma –
jõulupärjad kaunistavad sissepääsu
juures seinu.
“Need on alles toorikud,” muheleb majaperemees Tiit. Majja
sisse astudes tundub, et oled
sattunud päkapikkude töökotta
– jõulukaunistusi on nii laudadel kui põrandal. Ja köögis ongi
päris töökoda – varem söögilaua
ametit pidanud töölaual on
kõik, mis jõulupärja ja -ehete
valmistamiseks vajalik.
“Kui teistel inimestel on juba
praegu toad jõuluajaks valmis
ja kaunistused paigas, siis meil
on siin alles töökoda,” ütleb
pereema Katrin Sillamäe. Tema
ideede järgi ja vedamisel aitab
kogu pere, peremees Tiidule
lisaks kaks tütart, valmistada
jõuluehteid ja -pärgi, mis kannavad kõik ühist nimetajat: OÜ
Ilupärg.
Pangast punuma
Kunagisest hobist on nüüdseks saanud amet – aianduskeskustest, Hansaplantist Horteseni, saab selle kaubamärgiga
pärgi ning muid jõulukaunistusi
tänavu osta. Ja kuigi Katrin on
pere abiga jõuludeks valmistunud juulist saati, hakkab
nõudmine nende võimalusi juba

dis esimesel retkel metsast ühe
huvitava kännu, mille lasi oma
uue kodu aeda vedada.
Äriks kasvas hobi justkui
iseenesest. Möödunud jõuludel
müüs Katrini vennanaine Tallinnas Raekoja platsil jõuluturul
ehteid ja kudumeid. Katrin otsustas ka omatehtud pärgi müügiks pakkuda. “Ja siis ühel päeval vennanaine helistas – üks
sinu tehtud pärg läheb Hiina,”
meenutab ta.
Kui juba Hiina turistile pärg
meeldib, siis peaks ka eestlane
seda tahtma, järgnes arutluskäik. Juunis lõpetas Katrin töö
Swedbankis ning keskendus
pärgadele. Otsus oli tehtud.

Siin see on, jõuluehete töölaud.
“Söögilauda meil seetõttu enam
pole,” ütleb perenaine Katrin.

ületama.
Alguse saab iga asi ikka tahtmisest. Katrin meenutab, et
isetegemise pisiku sai ta külge
eelpedagoogikat õppides oma
kunstiõpetajalt. “Siis sai kõik ise
tehtud, kaardid ja kingid. Ja inimestele meeldis see, sest kink
on tehtud just tema jaoks,” räägib ta.
2003. aastal Kangrusse kolides sai naisele tahtmine veel
selgemaks. “Siis oli siin vaid
paar maja, polnud valgustust
ega midagi. Looduse keskel
hakkas mõte kohe liikuma,”
meenutab Katrin, kuidas ta lei-

Poole aasta jooksul on OÜ Ilupärg tooted hämmastavalt populaarseks osutunud. Need kaks jõulupärga, mida Katrin
Sillamäe vapralt hoiab, viidi veel loo tegemise päeval, 11. detsembril, pealinna, Tallinna linnavolikogu peauksele kõigile
imetlemiseks. 2x Marko Tooming

Ehe peab särama
Kõiksugu jõulukaunistusi
aga sai valmistatud nii palju, et
tuli välja mõelda – kus need
kõik maha müüa? Siis hakkas
Katrin helistama – aianduskeskustesse, tuttavatele. “Ja nüüd
on olukord sama, mis eelmisel
aastal – tahtjaid on nii palju, et
valmistamisega tekib probleeme,” räägib naine.
Appi võttis ta ühe naisterahva, kes hakkas punumisega
tegelema. Ja kogu perekond on
tõsiselt asja juures – pärgade ja
ehete valmistamine käib ka
õhtuti televiisori ees. Suurimaks
abiks on Katrinile aga elukaaslane Tiit. “Tema on ehitusinseneri haridusega ja näeb kohe,
kui miskit saab lihtsamini teha.
Tuli ja ütles, et miks sa seda
pajuvitsa raamiks punud, kasutame traati,” räägib Katrin.

Ideed tulevad kõik perenaise
poolt: “Kui pärga teed, on võimalusi tohutult – kõike ju annab
kasutada. Käid looduses ja
ideed tekivad.”
OÜ Ilupärg toodetes ongi
võimalikult palju kasutatud loodust: sammal, käbid, seened,
marjad, mererohi, oksad jne.
Selle poolest erinevad need Hiina samalaadsetest toodetest.
Katrini enda maitse, nagu ta seda iseloomustab, on pisut haraka moodi: jõuluehe peab ikka
sädelema. Mitte palju, aga piisavalt.
Ja eestlane hindab kodumaist
käsitööd aina rohkem. Selmet
välismaist masstoodangut osta,
otsitakse kodumaist. Nõudlus
suureneb ja Katrin peab perega
plaane edaspidiseks. Vaja on
luua koduleht, kus huvilised
saaksid tellida just sellise pärja
või muu ehte, mida soovitakse:
kindel värv ja materjal. Maitsed
on ju erinevad.
Oma poe avamist praegu ei
plaanita, kuigi kodune töökoda
ei saa lõpmatuseni kesta. “Praegu pole meil kodus söögilaudagi, kõikjal käib töö” muigab
Katrin.
13. detsembril avati aga
Katrini ja pere pärgadest ja ehetest Tallinnas näitus. Ja seda
mitte kuskil keldris, vaid Tallinna linnavolikogu saalis. Hämmastav, kui mõelda, et alles
juulikuus asus naine asjaga tõsisemalt tegelema. Lausa jõulumuinasjutt, pärgadega, Kangru
külas.
MARKO TOOMING

Sotsiaalnõunik käib ka koolilast äratamas
z Valla sotsiaalosakond on hakanud tegema tihedamat
koostööd nii perearstikeskuse, politsei, Kiili lasteaia kui
gümnaasiumiga.
Tänu sellele jõuab
vallamajja aina rohkem infot inimestest,
kes abi vajavad.
“Viimane signaal tuli kohalikelt
konstaablitelt, kes leidsid, et me
peaksime tegema kodukülastuse,” räägib Ann Vahtramäe,
kes on valla sotsiaalnõunik.
“Probleem oli ühe perekonnaga,
kelle puhul tekkis politseinikel
kahtlus, et lastele pole tagatud
normaalsed elutingimused.”
Kui signaal juba vallamajja
jõuab, siis tuleb tavaliselt teha
ka kodukülastus, et aimu saada,
mis olukord kohapeal valitseb.
“Ette me külastusest ei teata,
seda just seetõttu, et tegelikku
olukorda näha,” lausub Ann
Vahtramäe.
Ja kodukülastuste arv on
pärast tema tööletulekut (Ann
töötab vallas selle aasta augustist) märgatavalt suurenenud:
ühelt poolt on selle jaoks vajadus, teiselt poolt on üks inimene
juures, kel on autojuhiload.
Kui ei jõuta kooli
Tihedat koostööd tehakse ka
Kiili perearstidega. Arst on paljudele ka hingetohtri eest, talle

räägitakse elumuredest. Kuivõrd palju on inimesi, kes oma
murega kas ei julge või ei taha
vallamajja minna, annavad perearstid ise teada, kui keegi
nende arvates abi vajab.
“Kui vaja, suunab perearst
abivajaja ise meile. Aitame neid,
kes abi vajavad. Näiteks ei oska
paljud täita puude raskusastme
määramiseks vajalikke vihikuid,” selgitab Vahtramäe.
Rohkem suheldakse ka Kiili
Gümnaasiumiga. Ka sealt antakse teada, kui mõnel õpilasel
tekivad probleemid koolikohustuse täitmisega. “Näiteks on
meile teatatud, et mõni õpilane
ei jõua hommikuti kooli,” räägib
Vahtramäe. “Siis me lihtsalt läheme hommikul selle õpilase
koju ja ajame ta üles. Lapsevanemad on tööle läinud ja laps
magab kodus.”
Rohkem hakkavad sotsiaalosakonna töötajad suhtlema ka
Kiili lasteaiaga, sest paljud
probleemid saavad alguse juba
maast-madalast.
Sagedad peretülid
Kodukülastuste arv pole sotsiaalosakonnas kindlaks määratud, vaid kõigub vastavalt vajadusele. Nii võib ette tulla päevi, mil tuleb teha 4-5 külastust,
samas võib olla nädalaid, kus
neid pole ühtegi. Keskmiselt tuleb kodukülastusi teha siiski
paar tükki nädalas.
Viimaste aastate suurimaid
probleeme Harjumaal on pere-

Sotsiaalnõunik Ann Vahtramäe
• Asus Kiili vallas tööle selle aasta augustis.
• Elab Kiilis.
• On 23-aastane.
• Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd. Lõpetas ülikooli bakalaureuseõppes 2011. aastal.
• Oli aasta Ukrainas vabatahtlikuna tööl, tegeles tänavalaste ja
noorte emadega.
• Pärast seda tuli tööle Kiili valda, jätkab samal ajal õpinguid
sotsiaaltöö alal Tallinna Ülikooli magistrantuuris.
• Hobideks tants (Ladina-Ameerika tantsud, kõhutants), lugemine, käeline tegevus.

vägivalla juhtumite sagenemine.
Erand pole ka Kiili vald. Peretülisid tuleb kahel sotsiaalametnikul üsna tihti lahendada. “Me
elame oma elu palju keerulisemalt kui varem,” märgib Vahtramäe. “Rohkem on kärgperesid: on minu lapsed, sinu lapsed ja meie lapsed. Eriti keerulised juhtumid on need, kui vanemad lahku lähevad ja asutakse lapsi jagama.”
Noor sotsiaalnõunik tänab
õnne, et kolleeg Talvi Aruaas
(Talvi Aruaas esitati tänavu ka
Harjumaa sädeinimese kandidaadiks – toim.) on nii suure
kogemusega. Üksi võiks sellistes
olukordades hättagi jääda, kahekesi saab hakkama
Toetusi on mitmeid
Masu ajal tekkis ka Kiili vallas juurde inimesi, kes vajasid
abi. Surutis jättis paljud tööta
ning heal ajal võetud laene ei

suudetud enam tagasi maksta.
Raske olukord pani paljud pered proovile.
“Kui inimesed tulevad vallamajja toetust küsima, siis eeldatakse, et küll vallal ikka raha
on,” selgitab Vahtramäe. “Samas ei saa me inimest aidata
laenu tagasimaksmisel.” Võimalusi aidata on siiski mitmeid:
toetada saab ka küttepuude,
toidu, riiete-jalatsitega. Kõige
tähtsam on siiski tööeas inimene
võimalikult kiiresti tööturule
tagasi aidata. Selle jaoks on vallas viimastel aastatel korraldatud palju koolitusi töötutele.
“Inimesed mõistavad lõpuks,
et vald ei saa igale soovijale rahalist toetust maksta,” märgib
Vahtramäe. “Rahaline toetus
pole ka pikaajaline lahendus.
Me peame inimest aitama nii, et
ta suudaks ühel hetkel ise jälle
hakkama saada.”
MARKO TOOMING

Ann Vahtramäe sõnul muudavad tänapäeval inimesed ise oma elu
keerukamaks ning siis on peredes probleemid kerged tekkima.
Kannatajateks on enamjaolt aga lapsed. Marko Tooming
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Kaupo Kütt valiti aasta
spordielu edendajaks
z Spordiliit Jõud tunnustas Harjumaa
kohaliku spordielu
edendajana Kaupo
Kütti Kiilist ning valis
aasta piirkondlikuks
sündmuseks Viimsi
korvpalliturniiri.
Eesti maakondade spordiliite
ühendava Eestimaa spordiliidu
Jõud koosolekul valiti aasta
paremaid kahes üleriigilises kategoorias. Aasta tegija 2012 tiitli pälvis Jõgevamaa spordiliit
Kalju esimees Uno Valdmets.
Aasta noortetreeneriks tunnistati korvpalliklubi Hito treener
Priit Sternhof.
Lisaks tunnustatakse Eestimaa spordiliidu Jõud aasta tegijaid kahes maakondlikus kategoorias: kohalik spordielu edendaja ja piirkondlik spordisündmus.
Harjust pärjati kohaliku spordielu edendaja tiitliga Kaupo
Kütt. Mees töötab Kiili valla
spordirajatiste meistrina. “Selles
ametis olen vist aastast 2003.
Aga spordimetoodik ja -korraldaja olen juba kolhoosi “Rahva
Võit” aegadest,” räägib ta. Küti
hooldada on Kiili spordihoone
ning ta korraldab vallasiseseid
võitlusi. Samuti korraldab ta
valla võistkondade esinemisi nii

Kaupo Kütt (vasakul) traditsioonilisel Kiili Kuulijännil. Marko
Tooming

Harjumaa kui ka Eesti võistlustel.
“Korv- ja võrkpall on meil
maakonna tipus. Eesti valdade
tali- ja suvemängudel oleme ka
hulk aastaid Harjust esirinnas,”
räägib Kütt. Mehe kinnitusel on
Kiilis sporti harrastatud ja armastatud kogu aeg. Muutunud
on vaid tingimused ning need
on läinud uute rajatiste valmimisega aina paremateks.
ALLAR VIIVIK

Venemaa ja Ukraina ühispilt.
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SPORDIUUDISED
Jalgpall
Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis II liigas põhi-lõuna
tsoonis on pärast kehva algust
näidanud head mängu Kiili JK
meeskond.
5. voorus võideti koduplatsil
liidrikohta jagavat Rantipol
meeskonda kindlalt 8:5 (poolaeg 3:3). Väravalööjad: Egert
Tamm – 3 väravat, Sven Haas –
2 väravat, Marek Tiido, Jevgeni
Kalnitski ja Imre Ojavere sahistasid 1 värava. Hea mäng,
mehed! Järgmises, 6. voorus
külastati naabermaakonda Raplamaad, kus mängiti Kohila
spordihoones kohaliku jalgpalliklubiga. Kohila, teadagi, suurte traditsioonidega jalgpallikants, kuid meie mehed ei lasknud ennast sellest heidutada ja
võitsid tasavägise mängu tulemusega 6:5 (poolaeg kaotati
3:4).
Väravad lõid: Marek Tiido 2
väravat+omavärav, Silver
Uudelt 2 väravat, Vello Lutter ja
Rasmus Sinivee 1 värav. Kahjuks teenis lõpuminutitel punase kaardi ehk teise kollase kaardi Egert ja meeskond pidi mängima arvulises vähemuses, kuid
sellega tuldi ilusti toime. Jess!
Järgmine mäng toimus jällegi kodusaalis, kus Eesti karikavõistluste raames kohtuti SK
Augur Enemat meeskonnaga
(kahjuks loosiõnne ei olnud ja
vastu saadi meistriliiga klubi,
hetkel asub 2. kohal, ja kes, nagu värske ajakiri Jalka kirjutab,
ihkab sel aastal meistritrooni).
Mäng toimuski peamiselt ühe
värava all, tasemevahe oli märgatav. Lõpptulemus 0:7 oleks
võinud olla hullemgi, kuid meie
väravavaht Misa päästis suuremast pakist.
15. detsembril toimus Kiili
spordihallis traditsiooniline Kiili
JK ja fännklubi vaheline sõpruskohtumine jalgpallis. Nagu ikka
algas mäng penaltitega, kus iga
fänn sai proovida oma löögimeisterlikkust, lisaks said fännid võimaluse lüüa ka oma poole pealt tühja väravasse. Kõik
need löögid tehtud, oli seis enne
mängu algust fännide poolt vaadatuna roosiline – 16:0.
Siis hakkas mäng pihta ja kui
poolajaks oli veel seis täitsa OK,
siis teisel poolajal panid päris
mängijad auru juurde ja väravaid tuli nagu Vändrast saelaudu. Kui mängu peakohtunik
Aivo andis lõpuvile, võis fännide
puntratants pihta hakata. Lustaka ja lõbusa ja pingevaba män-

gu lõppseis jäi 18:17 fännidele.
Fännid mängisid järgmises
koosseisus: Kaupo, Kristo, Kytsu, Kajar, Hardi, Marko, Jürka,
Jüri juunior, Mell, Asko, Villu,
Veiko, Silver, Eiki, Rannar, Kevin. Mängiv peatreener Urmas
Mourinho Pottsepp ja treener
Ott Kopamees Ferguson.
Enne seda mängu toimus
veel teinegi sõpruskohtumine,
kus mõõtu võtsid Kiili JK poisid
ja Kose/Sparta poisid ehk järelkasv. Põneva mängu võitsid 4:3
Kose poisid. Järgmisel päeval,
16. detsembril, pidas Kiili JK
oma selle aasta viimase II liiga
mängu, kui kodusaalis võõrustati tabeli punast laternat PSK
Alexela meeskonda. Võit tuli
tulemusega 4:1, väravad Rasmus Sinivee, Silver Uudelt, Jaan
Uudelt, ühe värava lõid vastased
endale ise.
Võit tuli, aga raskelt, eks see
fännide mäng oli meestel veel
jalgades. 1. ringi lõpetas Kiili JK
10 p ja 4. kohaga. Väravate vahe 39:43. Liidrist FC Lasnamäe
Ajax-st ollakse 9 p maas. Teine
ring on veel ees ja kõik on võimalik.

Võrkpall
Eesti meistrivõistluste I liigas
meeste võrkpallis juhib tabelit
meie esindusvõistkond TTÜ/
Kiili. Viimastes mängudes võideti võõrsil Värska Originaal
3:0, kodus Kiili spordihallis
Paide/Türi/Väätsa VK 3:1, Pärnus kohalik VK II meeskonda
kuivalt 3:0 ning siis saadi kodus
sama kuivalt 0:3 tappa TLÜ-lt
(mehed olid 9. mängu järjest
võitnud, nüüd toodi hetkeks –
loodame – maa peale tagasi või
olid meeste mõtted juba jõulutoitudel, mida iganes, jõuluvanalt meestel vist kinki oodata ei
ole).
Alustas ka Credit 24 rahvaliiga võrkpallis. Sel aastal võistlustules Kiilist 1 meeskond ja 3
naiskonda! Meeste põhja regiooni A-tugevusgrupi Harju Aalagrupis võitis Kiili SK algatuseks kindlalt 3:0 meeskonda
Rae Võrgutajad, kuid siis saadi
koduplatsil valus kaotus 2:3
(juhiti 2:1) igivanalt rivaalilt
Aruküla PMK-lt.
Naiste Põhja regiooni Atugevusgrupi B-alagrupis on
Kiili SK I naiskond alistanud
kindlalt 3:0 nii VK Kramp N2
naiskonna, kui ka VK Seltskond
naiskonna. C-alagrupis võitis
Kiili SK 2 naiskond 3:1 Kolga PK
naiskonna, kuid kaotas 0:3 nais-

Eesti koondis. 2x Kiili spordihall

Kiili spordihall võõrustas rahvusvahelist
võrkpalliturniiri
22.-25. novembril toimus Kiili
spordihallis poeglaste U-18 vanuseklassi Ida-Euroopa Võrkpalli Assotsiatsiooni EEVZA
meistrivõistlused.
Eelmisel aastal Poolas toimunud turniiril saavutas esikoha Venemaa, järgnesid Poola
ja Eesti. Oktoobri lõpus peetud
noorte Balti karikavõistlustel
võitis Eesti tulemusega 3:1 Leedut ja 3:2 Lätit, turniiri esikohta
otsustanud mängus tuli 0:3 alla
vanduda Soomele.
Ka sel aastal võitis Venemaa.
Turniiritabel: 1. Venemaa 13 p
(14:4), 2. Läti 9 p (11:8), 3 Ukraina 9 p (10:9), 4. Valgevene 9
p (10:9), 5. Eesti 5 p (9:11), 6.
Leedu 0 p (2:15). Turniiri jääb

kaunistama Eesti 3:2 võit Venemaa üle. Eesti koondise mängud: Eesti-Läti 1:3 (16,-28,-20,20), Venemaa-Eesti 2:3 (33,21,11,-22,-10), Eesti-Leedu 3:0
(20,17,15), Eesti-Ukraina 1:3
(23,-23,-19,-20), ValgeveneEesti 3:1 (22,-22,21,19). Võistkondade parimad mängijad:
Leedu – Arturas Sitnikas, Läti –
Karlis Levinskis, Eesti – Oliver
Orav, Valgevene – Radzivon
Miskevich, Venemaa – Pavel
Pankov, Ukraina – Andriy Marynchenko. Tänud Eesti võrkpalliliidule, kes meid usaldasid
ja meile sellise suurturniiri korraldada andsid. Samuti tänud
Kiili Gümnaasiumile.
KAUPO KÜTT

Kiili spordihalli lahtioleku ajad jõulude ajal:
24. ja 25. detsembril oleme SULETUD,
26. detsembril oleme avatud 15.00-22.00,
31. detsembril oleme avatud 13.00-19.00,
1. jaanuaril 2013 oleme SULETUD.
Kiili spordihalli aeroobikasaali treeningud:
Teisipäeval ja pühapäeval
18.00-19.00 zumba,
19.00-20.00 toning.
Neljapäeval:
19.00-20.00 aeroobika (kõht-selg).
Täpsem info tel. 679 9222.
NB! Järgmine aeroobikatrenn
3. jaanuaril 2013.
Kiili spordihall soovib kõikidele oma
klientidele ja Kiili valla rahvale kauneid jõule
ja head uut aastat!

konnale Server. C-tugevusgrupi
A-alagrupi esimesel turniiril
kodus Kiilis võitis Kiili SK 3
naiskond 3:1 Jõhvi SK/Galla SK
naiskonda, 3:0 naiskonda All IN
ning kaotati 2:3 naiskonnale VK
Andekad.

Korvpall
Tallinna rahvaliigas, kus Kiili
SK II meeskond võitis 79:66
Elisa, oleme võlgu skooritegijad:
Alari Kasemaa – 26 p, Kaarel
Loo ja Priit Allikas võrdselt 13
p, Karmo Kõivutalu 12 p, Angus
Tõnnis 11 p.
Tallinna kossuliigas kaotas
meie esindusmeeskond Kiili SK
B-divisjoni esimeses vahegrupi
mängus huvitava nimega võistkonnale Sõprade Klubi RTK
22.15 tulemusega 58:62 (kolmas veerandaeg kaotati 9:20).
Jens Vendel 25 p, Alari Kasemaa
11 p.
Naiste Eesti-Läti ühisliiga viimastes voorudes kaotas Audentese SG/Noortekoondis (Birgit
Piibur 6 p) 46:102 Riia TTT-le
ja 69:81 (Birgit 4 p) Riia TTT
juunioridele. Naiste Balti liigas
osaleb 8 naiskonda (1 Leedust,
1 Ukrainast, 1 Eestist ja 5 Valgevenest). Eestit esindab Eclex
naiskond, kelle rivistuses mängib ka Birgit Piibur. Esimestes
mängudes Valgevenes saadi 1
võit ja 2 kaotust. Võideti 71:56
Viktoria naiskonda, kaotati
69:72 Berezina-RCOR naiskonnale ja 62:74 (Birgit 9 p) Tsmoki-Minski naiskonnale, kus igapäevast leiba teenib eestlanna
Kati Rausberg.

Koroona
Eestis on 2 koroonamängu liitu:
Eesti Koroonamängu Liit
(EKML), kus mängitakse eesti
laudadel ja Eesti Novuse Liit
(ENL), kus mängitakse läti laudadel. Läti laudadel toimuvad
ka Euroopa meistrivõistlused.
Luige alevikus elav Ants
Oopkaup on selle alaga tegelenud alates 1974. aastast! Siinkohal Antsu tulemused 2012.
aastal: Eesti Novuse võistkondlikud meistrivõistlused (8
meest+2 naist) Saku Tirts võistkonnas hõbemedal! Palju õnne!
Eesti koroona meistrivõistlustel
individuaalselt 13. koht, Eesti
Novuse meistrivõistlustel
individuaalselt (13 vooru Šveitsi süsteemis) tubli 6. koht, Tallinna meistrivõistlustel (läti
laual) 8. koht, Loo 42. karikavõistlustel 4. koht, Raasiku kari-

kavõistlustel individuaalselt (10
vooru Šveitsi süsteemis) 19.
koht. Aasta edetabelis praegu 4.
ja individuaalse punktivõistlusega 191 võistleja seas 60.
kohal. Soovime Antsule häid tulemusi ja kordaminekuid edaspidiseks!

Keegel
Eesti lahtistel paarismängu
meistrivõistlustel Rae keeglisaalis Peetris kaotas Marko Kikas (Kaido Kirs) veerandfinaalis
sakslastele Simon ja Bernard
Thoma’le ja jäädi jagama 5.-8.
kohta. Gert Ernesaks (Aivar
Hannus) saavutasid 16. koha.

Judo
Eesti judolegendi Andres Lutsari
mälestuseks korraldatud Andres
Lutsari jõuluturniiril osalenud
Kiili gümnaasiumi koolipoisid
saavutasid tublid kolmandad
kohad. Seiu Siim Raidaru saavutas D 32 kaalugrupis 3. koha
ja Markus Lehtsalu saavutas D
53 kaalugrupis 3. koha. Raiko
Madar saavutas C30 kaalugrupis
3. koha. Kiili poiste judotreener
on sensei Gunnar Richter.
Märkimist väärib asjaolu, et
Jaan Lutsar peakohtunikuna
otsustas lasta kõigil omavahel
läbi maadelda – tähtis ei ole
mitte võit, vaid kogemus, mis
võistlustel saadakse. Selle võrra
on saavutatud koht hinnalisem
ja suurema higi-vaevaga välja
teenitud. Võistlustel osales ligi
150 D- ja C-vanusegrupi kooliõpilast erinevatest judoklubidest. Andres Lutsari rajatud
judoklubi Aitado’st on võrsunud
paljud head judotreenerid ning
Eestile au ja kuulsust toonud
judokad nagu Martin Padar ja
Indrek Pertelson.

Käsipall
Eesti 1996. a. ja hiljem sündinud noormeeste käsipallikoondis kaotas Espoos toimunud kontrollkohtumises Soome
eakaas-lastele 26:32. Kiili poiss
Kristjan Ojasaar viskas selles
mängus 3 väravat.

Jalgrattasport
2012. a. Eesti parim jalgrattur
seenior 2 klassis ja EJL reitingu
parim jalgrattur seenior 2 klassis on Kiili vallas Kangru alevikus elav Tõnno Palm. Palju õnne, Tõnno!!
KAUPO KÜTT
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Südamlik kaastunne
Mikk Rannikule ja
tema perekonnale kalli
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Kiili vallavolikogu 2. koosseis mälestab volikogu esimeest
ja kauaaegset volikogu liiget

Olev Rannikut

Kiili Varahalduse SA kollektiiv

RAAMATUPIDAMISTEENUSED

KUULUTUSED
• Hoonete projekteerimine. Mõõdistamine. Detailplaneeringud. Kasutusloa asjaajamine. Ehitiste ekspertiis ja järelvalve. Tel 522 0023,
M. Mikk
----------------------------------------

5624 3986
holdesfinants@gmail.com

ja avaldab kaastunnet kõigile lähedastele.

• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. Tel 5807 2581, info@potipoiss.ee
----------------------------------------

Olev Ranniku
surma puhul.

Holdes Finants OÜ

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel
5690 0686

Sügav kaastunne perekond Rannikule kalli isa

Olev Ranniku
surma puhul.
Perekond Vaaks

Lumekoristus
katuselt
Lumekoristus
hoovidest
Bobcati rent
Tel: 5399 0245
info@infraroad.ee
www.infraroad.ee

---------------------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos
veoga. Tel 501 8594
---------------------------------------• Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask
30 cm 2,8 eurot; lepp 30 cm 2,4 eurot; kaseklotsid 5-30 cm 2,0 eurot; hakatus 1,5 eurot. Alates
50-st kotist on transport Rae, Kiili, Viimsi valda
tasuta. Tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee
---------------------------------------• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,

Mälestame head ja abivalmis sõpra

Kiili vallavolikogu, Kiili vallavalitsus ja
Kiili gümnaasium mälestavad
kauaaegset volikogu liiget, koolijuhti ja
õpetajat

Olev Rannikut

Olev Rannikut
ning avaldame kaastunnet omastele.
Perekonnad Lillepruun ja Niinre

Seven Holding OÜ
raamatupidamisteenused

ning avaldavad sügavat kaastunnet
sugulastele, sõpradele ja lähedastele.
Hoiame Teie raamatupidamise korras!
tel 514 9190
mail info@seven77.ee
Veerenni 56a, Tallinn

NB! Järgmine

lepp (toores) 36 eurot/rm. Tel 509 9598

Kiili
Leht

60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne

---------------------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375
või halupuu24@hot.ee

• Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel
525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee

ilmub 30. jaanuaril
ja materjalide
esitamise tähtaeg
on nädal varem,
23. jaanuaril.
Toimetus

• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
---------------------------------------• • Ostan auto, võib ka ülevaatuseta. Tel
5674 0940, Mart, mart.autoost@gmail.com
---------------------------------------• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda
võib kõike. Tel 5678 6526
---------------------------------------• Pakun raamatupidamisteenust väikefirma-

Seoses töömahu kasvuga pakub ajaleht
Harju Elu tööd

toimetajale

VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
26. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 463 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Lasteaia tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 464 Kiili Vallavalitsuse 18.09.2012
korralduse nr 351 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Tammetalu tn 29” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Kreegi tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Kiili Vallavalitsuse 13.12.2011
korralduse nr 606 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sõgula küla, Evardsoni” muutmine.
4. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 467 Kiili Vallavalitsuse 3.07.2012
korralduse nr 278 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Sireli tn 11” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 468 Kiili Vallavalitsuse 3.07.2012
korralduse nr 278 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Sireli tn 11” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 469 Projekteerimistingimuste

määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Aia põik 6.
Vallavalitsuse korraldus nr 470 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kuu tn 42 elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 471 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kuu tn 16 elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 472 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Päikese tn 4 elektrivarustus) püstitamiseks Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 473 Ehitusloa väljastamine üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Lepiku tee 12,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 474 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Lepiku mü elektrivarustus) püstitamiseks Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 475 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Lepiku tee 6, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Päikese tn 32, Luige alevik.
11. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 482 Projekteerimistingimuste määramine Nabala 10 kV jaotuspunkti projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 483 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Eeruma tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 484 Kasutusloa väljastamine ehi-

---------------------------------------• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka
saartelt, tel 5557 7007

Kandideerijalt eeldame
* vastavat haridust või ajakirjanikutöö kogemust
* head suhtlemisoskust
* autojuhilubade olemasolu
Omalt poolt pakume:
* huvitavat ja mitmekesist tööd
* töökohta moodsas büroohoones rõõmsameelsete kolleegide keskel
* motiveerivat töötasu
Oma CV koos palgasooviga saada
aadressil ylo@harjuelu.ee.

dele ja korteriühistutele. Tel 505 6172



---------------------------------------• Telli ilutulestik mugavalt netipoest
www.hansatuled.ee
---------------------------------------• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi projektide kirjutamisel. OÜ Hüdromel, tel 510 3681,
www.hydromel.ee

Kiili Leht
Parim reklaamikanal Kiilis!

reklaam@harjuelu.ee

tisele Karja tn 10 // Mäe tn 2, Kiili alev.
Keskkonna- ja maaküsimused
4. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 477 Katastriüksuse piiride muutmine, Kubja.
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine Antsu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 479 Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa määramine Tammetalu tn 15.
11. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 488 Luca katastriüksuse lähiaadressi
muutmine
Muud küsimused
4. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 480 Haridusasutuste tegevuskulu
arvestusliku maksumuse kinnitamine 2013.aastaks
11. detsember 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 490 Vallavara võõrandamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

R E K L A A M

19. detsember 2012

