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VEERAND ABITURIENTIDEST LÕPETAS KULDMEDALIGA

LÕPETAJAD

Kiili kuldsed tüdrukud
z Tänavu juhtus Kiili
koolis selline enneolematu ja tore asi,
et lausa veerand
abiturientidest lõpetas keskkooli kuldmedaliga.
Täpsemalt öeldes: kuldmedaliga
lõpetajaid oli viis. Ja kõik olid
seekord tütarlapsed: Sirli Luup,
Anneli Sandre, Ann-Marii Soima, Triinu Tapver ja Eeva Vahtramäe. Neljaga neist kohtus
ajakirjanik juuni algul, kui veel
eksamitulemused selgunud
polnud. Üks kuldsetest tüdrukutest, Anneli, oli sel päeval
kahjuks haigestunud.
Medal on boonus
Õhkkond õppimiseks oli tänavuse 20 abituriendi seas väga
hea, arvavad tüdrukud. Oli sõbralik ja kodune klass, ütleb AnnMarii. Ja viie tüdruku pingutustele kuldmedali suunas elati
kaasa kogu klassi poolt. Ning ka
õpetajad olid püüdlusest teadlikud.
Tüdrukud ise medalit suureks ja erakordseks saavutuseks
ei pea. Pigem on erakordne ikkagi see, et medaliga lõpetajaid
korraga nii palju on. Ann-Marii
arvab, et medalit üle tähtsustada pole mõtet. “Tähtis on hoopis
see, mida me koolis õppides
sealt kaasa saime. Medal on
rohkem boonuseks,” ütleb ta.
Triinugi leiab, et tähtsam on
inimene ise: “Mu ema ütles, et
medal pole tähtis, vaid see, kes
sa ise oled. Kes minust saab, sõltub enesest.”
Samas tunnistavad tüdrukud,
et kui oleks lõpuks medalita jäänud, oleks see okka hinge jät-

9A KLASS
Kadri Allaste
Kevin Annion
Erik Belov
Meelis Kask
Maris Kivi
Karmen Klaasen
Kert Kustavson

Grete Leosk
Steven Lübek
Kätlin Michelis
Rauno Mägi
Egle Pallas
Helery Põllumägi
Riivo Rohi
Ragnar Rohumäe

Raimo Ross
Marelle Soosaar
Relle
Zimmermann
Kelly Treu
Kelly Valdna
Frank Westholm

jääda Triinul, aga kas erialaks
saab olema sotsioloogia või avalik haldus, tüdruk veel ei tea.
Koolist lahkuvad tüdrukud
kuldmedali ja viitega. Sama
hinde, loomulikult viiepallisüsteemis, annavad tüdrukud ka
Kiili Gümnaasiumile ja siinsetele õpetajatele.
MARKO TOOMING

9B KLASS
Kerth Aun
Remy Henri
Hänilane
Artur Järveküla
Karenn Kaareste
Otto Keerberg
Sirli Kikas
Mery-Liis Kolbak

Keith-Jorven
Kütsen
Regina Lahe
Andrek Mikk
Gerda Mõttus
Tanel Nigul
Rihard Paist
Karl-Robert Parve
Berit Põldoja

Meriliis Raidma
Anna Saukas
Marite Helina
Sihver
Triin Suitso
Meri-Ly Sõitja
Brenda Säinast

ma rõõmu, aga ka lugemine,
kirjutamine ja arvutamine peavad selgeks saama. Kõige suurem pedagoogiline meisterlikkus
ongi õpetada nii, et õppimine
on huvitav ja rõõmu pakkuv.
Kindlasti on Kiili Gümnaasiumil
siin kasvu- ja arenemisruumi,
aga rõõm headest tulemustest
lisabki motivatsiooni kooliorganisatsioonina areneda.
Ma ei taha kiita ainult medalisaajaid, sest see, et viis õpilast
on oma võimed suutnud maksimaalselt realiseerida ja et kõik
on suutnud edukalt kooli lõpetada, see näitab kogu abituuriumi hoiakut ja suhtumist. Selle eest suur tänu kõigile õpetajatele, õpilastele ja nende vanematele.

12. KLASS
Liisa Aadussoo
Andres Alus
Hans Keerberg
Silver Klaar
Mihkel Kork
Madli Luik

Sirli Luup
Käthlyn Mikk
Ege-Riin Muuli
Raimi Nikkari
Riin Prisk
Oliver Puna
Rainer Põld

Hans-Erik Põldoja
Helina Rajasalu
Reigo Salu
Anneli Sandre
Ann-Marii Soima
Triinu Tapver
Eeva Vahtramäe

Kuldsed tüdrukud: viiest medaliga lõpetajast on kohal neli – Triinu Tapver, Sirli Luup, Ann-Marii Soima ja
Eeva Vahtramäe. Marko Tooming

nud. Omajagu sai ju selle nimel
pingutatud ja nii mõnestki asjast loobutud.
Ja mis edasi?
Nüüd on ees suvi, mis erineb
oluliselt eelmistest: tuleb otsustada, kuhu minna ja mida teha
edasi. Kõik tüdrukud on kindlad, et tahetakse ülikoolis edasi

õppida. Plaanid on ent erinevad.
Eva soovib Tartusse füsioterapeudiks õppima minna. Sama
eriala ja sama linna poole vaatab ka Ann-Marii, kes täiesti
kindel veel siiski valikus pole.
Sirlilgi on suund sama – Tartu
– kuid eriala erinev: geenitehnoloogia. Ainsana neljast on
kindel plaan Tallinna õppima

Fotod 3x Siim Vaikna

Oli üks edukas kooliaasta

MIHKEL REBANE
KIILI GÜMNAASIUMI
DIREKTOR
On ütlemata meeldiv tunne
minna kooli lõpuaktusele, kui
kõik lõpuklasside õpilased (nii
põhikooli kui gümnaasiumi lõ-

petajad) on edukalt kooli lõpetanud. Kooli esmane ülesanne
ongi toetada kõiki õpilasi, et
nad suudaksid ja oleksid piisavalt motiveeritud, et võimetekohaselt õppida. Viimastel aastatel
on see Kiili Gümnaasiumil hästi
õnnestunud ja loodan, et saame
oma põhiülesandega ka edaspidi edukalt hakkama.
Täiesti erakordne on aga see,
et 25% (ehk 20 lõpetajast viis)
abituuriumist lõpetab sel aastal
kuldmedaliga. Seejuures ei ole
vähetähtis, et medalistide riigieksamite tulemused on samuti
erakordselt head. Kuld- või hõbemedal antakse ju keskkooli
lõpuhinnete alusel, kuid riigieksam näitab, kas kool on õpilasi ülehinnanud või õpetamisel

hinnaalandust teinud. Aga kui
ühe medalisti kõikide riigieksamite keskmine tulemus on 89
punkti ja teistel kindlalt üle 80
ning kui 8 eksamisooritust on
üle 90 punkti, siis võib kindlalt
väita, et medalid on õigustatud.
Ilmselt kajastuvad tänased eksamitulemused ka sügisel avaldatavas koolide edetabelis, kus
Kiili Gümnaasium on küll pidevalt oma kohta parandanud,
aga nüüd peaks positsioon paranema vähemalt 20 koha võrra.
Võib ju küsida, kas numbrilised õpitulemused ongi kõige
tähtsamad, kas olulisem pole
õnnelik ja terve inimene. Jah,
ka see on väga tähtis, kuid üks
ei välista teist. Koolis peab ole-
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Tule õpi inseneriks ja
arenda Eestit!
USUS EST MAGISTER OPTIMUS –
Praktika on parim õpetaja!

4 aastat, 240 Euroopa ainepunkti
Uus õppekava – elektritehnika

riiklik kõrgkool,
rakenduskõrgharidus

• Autotehnika
• Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia
• Hoonete ehitus
• Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
• Masinaehitus
• Teedeehitus
• Rakendusarhitektuur • Tehnomaterjalid ja turundus
• Rakendusgeodeesia • Tehnoökoloogia
• Raudteetehnika
• Transport ja logistika
Avalduste vastuvõtt 27.06.-15.07.2012
Avaldusi saab esitada SAISi kaudu
aadressil www.sais.ee.
Pärnu mnt 62, tel 666 4569
vastuvott@tktk.ee
www.tktk.ee; http://vastuvott.tktk.ee
https://www.facebook.com/
tuletallinnatehnikakorgkooli

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu
17.05.2012 otsusest nr 39 müüb Kiili Vallavalitsus avalikul kirjalikul enampakkumisel väljaostu eesõigusega
võõrandamiseks 20 istekohaga Bussi Mercedes-Benz
Sprinter 515CDI (kategooria M2; tüüp 906KA50).
Enampakkumise alghind 43 000.- eurot.
Tagatisraha 4300.- eurot.
Lisainfo: väljalaskeaasta – 2009; mootori töömaht – 2148
cm3 (110 kw); värv – hall; läbisõit – 92 000 km; käigukast –
manuaal; kütus – diisel, istumiskohti koos juhiga – 20.
Täiendav lisavarustus: suverehvid, talverehvid, hooldusraamat, kliimaseade, elektrilised aknad, ABS, kesklukustus, istmesoojendus, roolivõim, veojõukontroll, signalisatsioon, tehase CD-mängija, püsikiiruse hoidja, (lisavarustuse täisnimekiri täiendava infona saadav).
Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kiili Vallavolikogu
poolt kinnitatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale. Tagatisraha peab olema laekunud Kiili
Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120218700 Swedpangas või nr 10052030588006 SEB pangas hiljemalt üks päev
enne pakkumise esitamist.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega esitada Kiili
Vallavalitsusele (Harjumaa, Kiili vald, Kiili alevik, Nabala
tee 2a) 3.08.2012 kella 12.30-ks. Ümbrikule peab olema
märgitud, millise objekti enampakkumisele on ümbrik
esitatud.
Pakkumine peab sisaldama:
• füüsilise isiku puhul pakkuja nime, isikukoodi, elukohta,
kontakttelefoni;
• juriidilise isiku puhul registriosa kehtivat koopiat, otsust
avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;
• notariaalselt tõestatud volikirja esindajale volituste andmiseks (ei ole vajalik, kui esindaja on kantud registrikaardile);
• nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel
kehtestatud tingimustel;
• millisele objektile pakkumine esitatakse;
• sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumise
summat, pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja.
Koos pakkumisega esitada maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta või tagasivõtmatu pangagarantii.
Tagatisraha arvestatakse pakkumise võitjal ostu-müügisumma katteks, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Ostuhind tasutakse täies mahus enne ostu-müügilepingu
sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Kiili Vallavalitsuse arvelduskontole. Ostu-müügilepingu sõlmimise kulud tasub ostja.
Kui parima pakkumise teinud isik ei ole kolme nädala
jooksul arvates tulemuste kinnitamisest ilmunud lepingut
sõlmima, on müügi otsustajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.
Sel juhul enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema poolt esitatud
tagastamatu pangagarantii.
Pakkumiste avamise aeg on 07.08.2012 kell 12.30.
Info varaga tutvumise võimaluste kohta telefonidel
+372 517 9821, +372 510 5161 või e-post info@kiilivald.ee.

Kiili Vänt toimub
taas
Kogupere jalgrattamatk Kiili
vänt 2012 toimub 19. augustil.
Start Kiili vallavalitsuse eest kell
11.00. Täpsem info tulekul.
Vaata www.kiilirahvamaja.ee
või jälgi Kiili rahvamaja tegemisi Facebookis.
KADI KROON-LAUR
Soome lastele jäi kingituseks plakat Eesti metsaasukatest. Erakogu

Lapsed õppisid
loodussõpradeks
z Elektriautod, päikeseenergia, tuulegeneraatorid, roheline
energia, ökoloogiline
jälg ja veel paljud
keskkonda säästvad
mõisted on tänase
päeva märksõnad,
mida meediast pidevalt kuulda ja lugeda
saab.
Tekib tunne, et Eestis on vägagi
keskkonnasõbraliku elustiiliga
teadlik elanikkond. On see tõesti nii? Olen nõus, et paljud meist
teavad, hoolivad, teavitavad,
õpetatavad ja õpivad, kuid paraku on meil ikkagi põhjust igal
aastal pidada “Teeme ära!” talguid, mille käigus koristatakse
“keskkonnasõbralike” inimeste
järelt tonnide kaupa rämpsu.
IT sajandi mõjud peidavad
üha enam inimesi tubadesse
väreleva ekraani ette. Sageli
kohtame inimesi, kes on võõrandunud loodusest niivõrd, et ei
suuda ära tunda kasvõi kümmet
Eestis kasvavat puud, põõsast,
lindu või metslooma. Paljudele
võib see väide laimuna tunduda,
kuid tegelik elu näitab siiski
muud.
Siinkohal võiks kivi visata
koolide kapsaaeda ja oodata, et
koolmeistrid ja õpetajad teeksid
rahva harimiseks rohkem tööd,
kuid paraku on ainete maht ja
tundide arv seatud nii, et elustiili kujundamiseks tundidest
üksi ei piisa.
Koos soomlastega
Mida siis teha? Õpetajana
olen leidnud üheks võimaluseks
osaleda lastega keskkonnateadlikkuse projektides. Nüüd juba
neli aastat ongi need Kiili kooli
algkooli osas õppetöö kõrval
toimunud. Olen püüdnud projektitööga õpilastesse tiksuma
panna keskkonnast hoolimise ja
ümbritsevaga arvestamise mõtted.
Tänavuse projekti tegi erili-

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.

seks selle rahvusvaheline vorm.
Nimelt tegutsesid koos Kiili kooli ja Soome Askola valla Juornaja Kirikuküla koolide õpilased.
Teine teiselpool Soome lahte
uurisime ümbritsevat keskkonda, otsisime probleemseid kohti
ning üritasime leida nende põhjusi. Õppisime tundma ümbritsevat loodust, koostasime uurimistöid ja esitlusi. Valmis Eesti
metsloomi tutvustav film, mille
tegelasteks 2A klassi õpilased.
Töösse olid kaasatud ka vanemad. Koduste arutelude järgselt tõid lapsed kooli hulga toredaid ja asjalikke nippe, mida
saab kasutada keskkonda säästvamaks eluks. Fotokonkursid
“Puude vahel” ja “Minu loom/
Olen loom” andsid peredele võimaluse koos looduses tähelepanelikumalt ringi vaadata ja oma
fantaasial lennata lasta. Fotosid
oli sadu – üks imelisem kui teine. Usun, et võitjaiks olid kõik
koos tegutsenud pered. Tänu
teile!
Meisterdasime palju looduslikest materjalidest ja jääkmaterjalidest. Eriti põnev oli koos
jahimeestega metssigu toitmas
käia ning nahkade ja koljude
järgi loomi tundma õppida.
Kogu aasta jooksul olime palju
õues nii loodusradadel matkates
kui kooliümbruses õppides.
Matkapäevikutesse ja veebilehele panime kirja nähtu ja kuuldu.
Käisime külas
Projekti suursündmuseks oli
partnerkoolide külastamine.
Meid võeti avasüli vastu. Tundsime end kui kuninga kassid.
Nägime Askola valla kauneimaid ja põnevamaid paiku ning
külastasime ka Porvoo linna.
Projektikoosolekul Kirikuküla
koolis tutvustasime partneritele
aasta jooksul tehtut ja õpitut.
Kingituseks jäid plakat Eesti
metsaasukatest, jääkmaterjalidest valmistatud võimas makett ja hulgaliselt laste joonistatud piltsõnastikke, et naaber-

rahvas ikka eesti keele ka selgeks saaks. Tundus, et neist viimastest olidki naaberriigi õpilased kõige enam huvitatud.
Tore, et saime viibida ka koolitundides ning päris uhke oli
soomlastele selgeks õpetada
rahvastepalli mäng. Meile nii
argipäevane mäng oli seal täiesti tundmatu. Koos mängides
said reeglid selgeks ja lusti jagus
kauaks. Kooli direktor Eeva oli
kindel, et seda rahvastepalli
mängitakse Kirikuküla koolis
edaspidigi.
Juorna küla algkoolis toimusid rühmatööd, kus segarühmadel tuli näidata oma teadmisi
looduse tundmises. Laulsime
koos hümni ja saime osa tervituskontserdist.
Kolm päeva Soome pinnal
möödusid kiiresti. Hinge jäi palju soojust ja rõõmu, mis edaspidiseks koostööks rohkelt motivatsiooni andis. Uued plaanid
said paika pandud ning juba
sügisel jätkame taas ühiseid tegevusi.
Projektiaasta lõpetas juba
traditsiooniline preemiaekskursioon, mis seekord tutvustas
Kesk-Eestit. Jälle õppeprogramm, seekord Aegviidu loodusradadel, põnevad hetked JärvaJaani Tuletõrjeseltsi entusiastidega, või valmistamine Piimandusmuuseumis, karused sepad
Valtus ja loomulikult veemõnude nautimine Paide Tervisespordi keskuses. Kaks päeva põnevaid tegevusi, milles ikka kordumas õpetussõnad “Vaata
enda ümber! Märka ja hooli!
Kus iganes sa ka poleks, õpi arvestama ümbritseva keskkonnaga!”
Huvilised saavad põhjalikuma ülevaate meie aastast veebilehelt www.virosuomi.webs.
com. Tänan kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, kes selle
aasta projektitöösse oma panuse
andsid! Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
ESTA KULLAMAA
PROJEKTIJUHT

Kiili korterelamu
sai rekonstrueerimistoetuse
KredEx eraldas mai keskel tehtud otsusega rekonstrueerimistoetuse Kiili alevis paiknevale
Lasteaia 6 korterelamule. Tegemist on esimese Kiili vallas rekonstrueerimistoetuse saanud
korterelamuga.
Korterelamu saab KredExilt
15% rekonstrueerimistoetuse
10 692 euro ulatuses, maja eeldatav koguinvesteering renoveerimisse on 71 280 eurot.
Lasteaia 6 KÜ juhatuse liikme
Eiljar Linnabeti sõnul sõnul oli
korterühistu juba pikemat aega
planeerinud rekonstrueerimistöid, kuid tööd jäid erinevatel
põhjustel teostamata.
“Kui lõpuks avanes võimalus
toetuse taotlemiseks, siis mõtlesime, et rumal oleks seda võimalust mitte kasutada. Kindlasti
tuleb taotlejal varuda kannatust
ja küsida nõu KredExist, samuti
aitavad pankade kliendihaldurid. Kutsun ka teisi korteriühistuid üles toetust taotlema, sest
paremat võimalust vaevalt et
tuleb,” sõnas Linnabet.
Rekonstrueerimistoetust
saab taotleda alates 30. septembrist 2010 ning tänaseks on
toetus eraldatud 326 korterelamule 10,4 mln euro ulatuses.
Toetuse ja laenu täpsed tingimused on saadaval KredExi kodulehel www.kredex.ee.
KIILI LEHT

Kiili palkmajameistri edukas
esinemine
Käsitöö-palkmajaehitajate kutsevõistlusel pälvis tänavu auväärse teise koha Kiilis tegutseva EstNor OÜ töötaja Veiko
Palm.
9. juunil Räpinas aset leidnud käsitöö-palkmajaehitajate
kutsevõistluse võitjaks osutus
Ahto Naruski Saulerman OÜ-st.
Teise koha saavutas võistlusel
Veiko Palm (EstNor OÜ) ning
kolmanda koha Jüri Võsakovski
(Saulerman OÜ).
Kutsevõistlusel valmisid sarnaselt eelmisele aastale ka tänavu palkmaja nurgatüübid, milles võistlejad said valida kolme
erineva nurgatüübi vahel (eesti
tuulelukuga puhasnurk, eesti
tuulelukuga järsknurk, norra
nurk). Kokku võtsid sel aastal
üksteisega mõõtu 12 palkmajameistrit üle Eesti. KIILI LEHT

KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR
• Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda,
mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida saaks paremini teha kui seni ja tahad
oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada. Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar
aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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LÜHIDALT

Meie valda sündisid:
• 22. märtsil Sofja Zajentšuk,
palju õnne, Natalja
Zajentšuk ja Sergei
Tšerkassov!
• 29. mail Lisandra Lumi,
palju õnne, Kadri Maada ja
Urmo Lumi!
• 28. mail Daniel-Erik Vain,
palju õnne, Kita Visotskis ja
Lauri Vain!
• 31. mail Henry Kellamov,
Palju õnne, Kairi Tali ja
Vahur Kellamov!
• 10. juunil Markus Leppik,
palju õnne Katrin Starkopf ja
Marek Leppik!

Edukaid lõpetajaid peetakse meeles
Kiili vallavalitsus annab teada,
et Kiili valla elanike registrisse
kantud väga heade õpitulemustega üldhariduskooli lõpetajad
saavad 2012. aastal meeles peetud järgnevalt:
• gümnaasiumi lõpetamine
kuldmedaliga – 100 eurot;
• gümnaasiumi lõpetamine

hõbemedaliga – 50 eurot;
• põhikooli lõpetamine kiituskirjaga – 50 eurot.
Toetuse kättesaamiseks palume pöörduda Kiili vallavalitsuse
poole. Vajalik on isikut tõendava dokumendi ning kooli lõputunnistuse esitamine.
KIILI VALLAVALITSUS

Öörahu ei tohi häirida
Kiili vallavalitsus tuletab meelde, et vastavalt valla avaliku
korra eeskirjale on keelatud häirida öörahu (alates 23.00 kuni
6.00), välja arvatud seoses avaliku üritusega Kiili vallavalitsuse
poolt lubatud ajal ning ulatuses

ning ööl vastu 1. jaanuari ja 24.
juunit. Avaliku ürituse korraldamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, info: https://
kiilivald.kovtp.ee/et/haridusja-kultuur/avalik-yritus.
KIILI VALLAVALITSUS

Sünnipäevad
juulis

Luige ristmikul muutus taas
liikluskorraldus
Seoses Luige eritasandilise ristmiku ehitusega muudeti alates
25. juuni hommikust liikluskorraldust ning Tallinna ringteel
liiklejad suunati Tallinn-RaplaViljandi maanteelt Saku-poolsel
osal uuele Tallinna ringtee lõigule. Sellega kaotati ära Viljandi-poolne ristmik.
Tallinnast Viljandi poole liiklejad suunati uue rambi kaudu
Tallinna ringteele Keila suunas
ja ringristmiku teisest mahasõidust Rapla suunas. Viljandist
Tallinnasse liiklejad suunati
kõigepealt ringristmikust Tal-

linna-Tartu maantee suunas ja
peale ümberpõiget tagasipöördega uue rambi kaudu Tallinna
suunas.
Tähelepanu juhitakse asjaolule, et tagasipöörde kohas on
Tallinn-Rapla-Viljandi maantee
muudetud peateeks ja Tallinna
ringteel liiklejad peavad andma
teed tagasipöörde tegijatele.
Liikluskorralduse muudatusega nihutati Tallinn-RaplaViljandi maanteel Sausti bussipeatust (Rapla suund) 380
meetri võrra Rapla suunas kilomeetrile 9,35. KIILI LEHT

Kui ajakirjanik noortekeskuse uutes ruumides juuni keskel käis, valitses seal veel tühjus. Enne puhkust,
mis algab juulis, tahetakse keskus juba noortele avada. Pildil keskuse juhataja Urmet Haas. Marko Tooming

NOORED VIIAKSE MAJAST VÄLJA

Kiili Kunstide Kooli lõpetas 12 noort
Muusikaosakonna noorema
astme lõpetajad:

Muusikaosakonna põhiõppe
lõpetajad:

• Annabel Kalam (klaver),
lõpetas kiitusega (õpetaja Ädu
Laur)
• Janet Murumets (klaver),
lõpetas kiitusega (õpetaja Ädu
Laur)
• Katariina Ubaleht (laulmine), Sirli Kikas (laulmine) (õpetaja Kaili Inno)
• Uku-Hannes Arismaa
(plokkflööt) (õpetaja Heili Meibaum)
• Äli Leontjev (klaver) (õpetaja Tiia Koppel)

• Kevin Kiil (klaver) (õpetaja
Sirle Piisang)
• Kärt Kaska (laulmine)
(õpetaja Kaili Inno)
Sten Zeider (plokkflööt)
(õpetaja Heili Meibaum)
Kunstiosakonna lõpetajad:

Jürgen Hiiekivi (õpetaja Galina-Maria Kauber)
Kerstin Krebs (õpetaja Galina-Maria Kauber)
Kertu Puupus (õpetaja Galina-Maria Kauber)

Vaelas saab nüüd tennist mängida
Vaela külas on valminud MTÜ
Vaela Külakoja eestvedamisel
kvaliteetne tenniseväljak.
Head tennisesõbrad, et tennisehooaeg on alanud, ootame

huvilisi mängima!
Täpsema informatsiooni leiate meie tennise kodulehelt
www.vaelakulakoda.ee/tennis.
VAELA KÜLAKODA

Noortekeskus sai
uued ruumid
z Enne juulikuist suvepuhkust liikus Kiili
Noortekeskus uutesse ruumidesse,
sama katuse alla
vallamajaga (Nabala
tee 2b). Uue hooaja
plaanid ei piirdu aga
vaid uute ruumidega,
rääkis Kiili Lehele
keskuse juhataja Urmet Haas.
“Meil jätkub tavapärane avatud
noortekeskuse tegevus, ent
plaanis on minna rohkem majast välja,” lausus Haas. “Juba
sel sügisel tahame projektiga
“Sada puud” istutada valda sada õunapuud.” Praegu oodatakse projekti rahastamisotsust,
juhul kui fondirahastust ei leita,
tuleb idee teostamiseks korraldada eraldi kampaania.
Ühiskondlik mõtlemine
Noortekeskuse tavapärastes
tegevustes suuri muutusi sügisel
oodata ei ole. Ruumid on küll
uued, kuid pigem lisanduvad
tegevused väljapool keskust.
Peale puude istutamise tahetakse sügisel koostöös Viljandi
maanteel asuva loomade varjupaigaga viia läbi Järve keskuse

parklas teavitus- ja toetuskampaania kodutute loomade abistamiseks.
Parklasse pannakse üles infotelk, jagatakse teavitusmaterjale
varjupaiga ja selle elanike kohta, ning kogutakse annetusi, et
abivajajatele loomadele toitu
osta. Algatus taoline kampaania
korraldad tuli noortelt enestelt.
“Meil on noortekeskuses
noorteaktiiv, kelle tegevus siiani
on olnud piiratud suunitlusega,
peamiselt meelelahutuslik,” selgitab Haas. “Nüüd on plaanis
luua aktiivgrupp, kes tegeleks
aktsioonidega, mis oleks suunatud konkreetse ühiskondliku
probleemi lahendamisele.”
Magusa Rahu Sõdurid
Eesmärk on õppida soovitud
tulemuse saavutamist otsese
tegevuse kaudu ning aktiivse
kodanikuna käitumist. Kuid
mitte ainult – ka igapäevase elu
käsitlemiseks on väga erinevaid
viise. Haasi sõnul tahetaksegi
noortele tutvustada erinevaid
ajaveetmise ja elustiilivorme,
mis peavoolust pisut kõrvale
jäävad. “Tavapärane tegutsemine annab tavapäraseid tulemusi,
ning selle juures ei teki noortel
sügavamat kokkupuudet, meie
eesmärgiks on anda noortele

mõtteainet” selgitas ta.
Näiteks möödunud jõuludel
valmistati noortekeskuses traditsiooniliste piparkookide asemel erinevaid idamaiseid
maiustusi koostöös kohaliku
perefirmaga Hare Krishna Catering. Kommid pakiti ning käidi
neid Kiili peal inimestele pakkumas. Noored kandsid maske ja
temaatilisi t-särke sloganiga
“Magusa rahu sõdur”. “Mõte oli
õpetada noortele, et heategu ei
pea olema alati isikuga seotud,
see võib olla anonüümne,” selgitas Haas maskide kasutamist.
Noortekeskuse ülesanne polegi tema sõnul pakkuda igal
võimalusel meelelahutust, vaid
anda võimalikult lai ülevaade
erinevatest eluvaldkondadest.
Nii tehti keskuses eelmisel aastal 11-minutine lühifilm “Tee
tühjusesse”, millega võideti sel
kevadel noorte amatöörfilmide
festivalil NAFF kolmas koht.
Kuid jääb ka meelelahutus ja
need üritused, mis oma elujõulisust tõestanud: näiteks emakeelepäeva tähistamine. Sel
aastal tähistati seda koos PõhjaTallinna live-kontserdi, poeedi
Jaan Pehk luulekava ja kohaliku
räppartisti Papa Kivi esinemisega.
MARKO TOOMING

101 Pilvi Tuisk
06.07
97 Eugenia Krabi
17.07
91 Valli Evardson
26.07
90 Laine Laev
29.07
87 Helja Krinpus
29.07
85 Loide-Liane Rebane
16.07
84 Taisi Rebane
09.07
83 Linda Saar
27.07
82 Polina Khorina
29.07
81 Helmi Viirsalu
25.07
80 Eetla Leedu
02.07
78 Marfa Žarova
02.07
78 Milvi Tammer
28.07
77 Vahur Kask
01.07
77 Loreida Salumäe 20.07
76 Alina Laid
07.07
76 Elle Kivistik
31.07
70 Tiit Kõuhkna
08.07
70 Enno Sulg
24.07
70 Aime Valdna
09.07
70 Anni Soosaar
31.07
65 Aet Tammerik
29.07

Sünnipäevad
augustis
89 Valmi Toajaak
06.08
87 Aleksandra Kuzmina
27.08
86 Erika Kurre
28.08
82 Eino Saar
31.08
82 Nelli Toater
10.08
81 Ants Veskimäe 18.08
80 Voode Kööp
12.08
80 Leili Allik
21.08
79 Elmar Iida
29.08
77 Ester Salamäe
05.08
76 Niina Levdonen 15.08
75 Anne Juhkam
04.08
70 Valeri Popov
19.08

Täpsustus
Maikuu Kiili Lehes ilmunud
mälumängu artiklis mainitud
Kiili Mnemo 9. hooajal
viimaseks jäänud võistkond
Lindpriid osales vaid kolmel
etapil ning loobus sügisel
2011.
ALLAR VIIVIK

Kiili lasteaed Harjumaal
kuulutab välja konkursi

rühmaõpetaja ametikohale.

Kandideerimiseks palun saata
sooviavaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid 30.
juuniks 2012.a. e-posti aadressile maibi.rikker@kiilivald.ee.
Lisainformatsioon tel 510 4668
Maibi Rikker
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Kiili Leht

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt, projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili
vallas”.

Õpi laooperaatoriks või
keevitajaks – tasuta
Oleme tänu ESFile ja Kiili, Saku,
Saue vallavalitsustele alates
2011. aasta augustist koolitanud
töötuks jäänud inimesi, lisaks
pakkunud nõustamist ja aidanud leida ka praktika- ning töökohti.
Augustis 2012 alustame taas
töötutele (12 kuud ja rohkem),
uute koolituste sarjadega: laooperaator-teenindaja algõpe ja
keevitaja-metallitööline kutsesertifikaadi omandamise kursus.
Koolituse läbinutele võimaldatakse praktikakoht koduvallas
ning sobivusel ka töökoht. Projekti kaudu on kindlasti lihtsustatud kujul võimalus täiesti erinevat ametit õppida või ennast
tööl proovile panna, projekt
kestab kuni 2012. a detsembri
alguseni ja veel on võimalus
osalemiseks:
• Laooperaator – teenindaja
algõpe, algab augustis 2012

Töö eeldab teenindus- ja
suhtlemisvalmidust ning sellega
kaasneb materiaalne vastutus,
mis eeldab ausust. Laooperaatori elukutse on perspektiivikas
ning nõudlus kasvava majanduse ning kaubanduse tingimustes üha suurenev.
Valdkonna inimese töö on
seotud kaupade, informatsiooni
ja inimeste liikumisega, tihti ka
seotud tegevuste planeerimise,
läbiviimise ning kontrolliga
mingi kindla süsteemi piires
ning lähtudes määratletud eesmärkidest. Lihtsamalt öeldes
peab töötaja tagama, et õige asi
oleks õigel ajal õiges kohas
õiges koguses õige hinnaga ning
kokkulepitud kvaliteediga. Ta
tegeleb kaupade vastuvõtmise,
siirdamise, väljastamise ja inventeerimisega. Ta peab arvestust sissetulnud, väljasaadetud
ja laos olevate kaupade üle, tunneb laos olevaid kaupu ja tööülesannetega seotud dokumentatsiooni ning klientidega
sõlmitud lepingute sisu. Lao-

pidaja suhtleb klientide, hankijate ning transpordiettevõtete
esindajatega. Koolituse käigus
õpitakse tundma laoprogramme,
samuti treenitakse väga korralikult teenindus- ja suhtlemisoskust ja õpitakse enesekehtestamist, et vältida nii läbipõlemist kui ka valesti mõistmist
klientidega suhtlemisel.
Algõppe läbinul on võimalus
edasi minna õppima logistiku
eriala.
• Keevitaja kutseõpe

Oled mõelnud tööst metalliettevõttes, sulle meeldib keevitamine, aga sul puudub sertifikaat ja töökogemus selles valdkonnas. Keevitaja kutseõpe sisaldab: keevitusõpet MIG/MAG,
TIG, ja MMA keevitusseadmetel; keevitustehnika omandamist; keevitusvigade vältimise
praktilist õpet; keevitustehnika
väljaõpet; masinaehitusjooniste
lugemise õpet (keevitustähised
joonistel) EN 22553; keevisliidete kvaliteedi nõuete õpet;
keevitusprotseduuride (WPSid) õpet ja nende atesteerimist;
praktiline õpe sisaldab harjutustööd (nurk ja põkkliited keevitusasendites PA, PB, PC, PF,
PE, PD keevitatava materjali
paksus 3-16 mm).
Eksamitöö edukal teostamisel
omandatakse keevitajasertifikaat EN 287-1. Koolitused
algavad augustis 2012, lisandub
praktika kodukohas ja võimalus
tööd leida valdkonnas.
Kindlasti palume lähimal ajal
soovijatel ühendust võtta gruppi
registreerumiseks – ära lase tasuta õppimise võimalust käest.
Kui aga sul ei ole antud valdkonnas õpihuvi, vaid sooviksid
proovida ennast tööpraktikal
teises valdkonnas, siis leiame
võimaluse. Lisaks pakume karjäärinõustamist ja motivatsiooni
koolitust.
Lisainfo ja registreerumine
Andra Perv, projektijuht, tel:
510 1780, a.perv@hot.ee.

Tallinna Ülikool ja Kiili Gümnaasium
sõlmisid koostöölepingu
z 11. juunil allkirjastasid Tallinna Ülikool
arendusprorektor
Eve Eisenschmidt ja
Kiili Gümnaasium
direktor Mihkel Rebane pooltevaheliste sidemete tihendamiseks koostöölepingu.
Lepingu eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse
kvaliteeti, kaasata üldhariduskooli õppetöösse ülikooli õppejõude ning tehnilisi võimalusi,
samuti populariseerida akadeemilist haridust, teadust, teadlase ning õpetaja elukutset Eesti
ühiskonnas.
Koostöö raames sõlmiti leping kolme valikkursuse õpeta-

miseks: filmiõpetus, praktiline
fotograafia ja sissejuhatus ristmeediasse.
Kursuseid viib läbi Balti Filmi- ja Meediakool. Õppetööga
alustatakse uuest õppeaastast.
Kiili Gümnaasiumi direktori
Mihkel Rebase hinnangul on
koostöö peamiseks eesmärgiks
välja töötada õppesuund, mis lisaks traditsioonilisele kommunikatsiooniõpetusele käsitleb ka
erinevaid multi- ja sotsiaalmeedia väljendusvõimalusi. “Koostöös ülikooliga loodame kompetentsuse lisandumist tänapäeva
sotsiaalsete oskuste õpetamise
valdkonnas,” lisas Rebane.
Leping on sõlmitud tähtajatuna.
BERIT OLL
ÕPILASAKADEEMIA
PROJEKTIJUHT

27. juuni 2012

Folgipäev Kiili Lasteaias
z 2. juunil lõpetas Kiili
Lasteaia vahva pere
oma tegusid täis
õppeaasta meeleoluka rahvusliku üritusega – Kiili Lasteaia Folgiga.
Folgi mõte kasvas välja selle
õppeaasta eesmärgist: Eesti rahvakultuuritraditsioonide hoidmine ja tutvustamine erinevate
tegevuste kaudu.
Nii oligi ühel laupäeva hommikul meie lasteaia suur maja
rõõmsat sagimist täis. Päevast
olid tulnud osa saama paljud
Kiili valla lapsed ja nende pered.
Kuni viimase hetkeni olime planeerinud ürituse läbi viia õues,
lasteaia spordiväljakul. Halva
ilma tõttu pidime aga kiirelt
tubastele tingimustele ümber
orienteeruma. Nagu ütleb vanasõna: “Häid lambaid mahub
palju ühte lauta”.
Töötuba jäi kitsaks
Folgipidu algas pidulikult
folgi lipu heiskamisega. Järgnevate tundide jooksul oli võimalik osa saada südamlikust rahvuslikust peost. Esinesid lapsed
õpetajate Tiina, Triinu ja Mariana juhendamisel. Külalisesinejatena astusid üles noored
kandlemängijad koos õpetaja
Tiinaga Kiili Kunstide Koolist.
Lasteaia töötajate ansambel esitas kauneid rahvalaule, mis vii-

Väikesed kandlemängijad. Kiili lasteaed

sid nii mõnegi suure inimese
mõtted kaugesse lapsepõlve.
Publikut naerutas lasteaia
“suurte” inimeste näitetrupp
õpetaja Monica juhendamisel
lõbusa ja õpetliku looga metsa
eksinud pisikesest Pillekesest.
Samal ajal saalis toimuvaga
pakkus folk igale huvilisele ka
isetegemise võimalust. Avatud
oli paelapunumise töötuba ning
ehtekoda emadele ja tütardele.
Kitsaks jäi ruum isade ja poegade töötoale. Seal käis õpetaja
Monika juhendamisel agar
meisterdamine kuni ürituse lõpuni.

Titelaulutoas said meie muusikaõpetajate kaasabil kõige
pisemad kaasa laulda ja tantsida
lihtsaid laulukesi ja tantse.
Kodused hõrgutised
Muinasjututoas ootasid lapsi
muinasjutu salapärasesse ja
õpetlikku võlumaailma Karin
Muldmaa ja Illika Lõhmus. Päev
lõppes simmaniga lõõtspillide
saatel.
Sellel toredal ja tegemisi täis
päeval ei pidanud keegi kannatama tühja kõhtu. Selle eest olid
hoolt kandnud meie laste aktiivsed emad, kelle valmistatud

maitsvaid koduseid hõrgutisi sai
nautida talveaia kohvikus.
Kiili Lasteaia pere loodab, et
sellest meeleolukast folgipäevast kujuneb tore traditsioon,
kus kokku saavad suured ja väikesed, noored ja vanad. Ja seda
ikka selleks, et koos lauldes ja
tantsides hoida ja edasi kanda
Eesti rahvakultuuri pärandit.
Rõõmsa kohtumiseni järgmisel kevadel!
ANGELIKA LINNAMÄGI,
LASTEAIA LIIKUMISÕPETAJA
MAIBI RIKKER, LASTEAIA
DIREKTOR

No küll see oli lahe lastepäev!
z Minu vanaisa (mina
kutsun teda Papaks)
elab Kangrus. Ta
rääkis minu emmele
ja issile, et Kangrus
tuleb lastepäev.
Eelmisel aastal käisin koos väikestega (kaksikvendade Lennarti ja Richardiga) ka Kangru
lastepäeval. Siis oli seal kolm
tuletõrjeautot – äge!
Päeval enne Kangru lastepäeva olime me perega oma suvekodus Käsmus. Seal olid meil
truubid umbe läinud ja issi koos
minu onudega kaevas neid terve päeva lahti. Koju jõudsime
väga hilja.
Pühapäeva, 27. mai hommikul hakkasime koos issi ja väikestega Papa juurde sõitma. Kui
kohale jõudsime, siis oli Papa
jube tige. Ta oli kuulnud prahvakaid – selle aasta Kangru lastepäeva külalised olid pommirühma tädi ja onu. Lastepäeva
programm oli juba tükk aega
tagasi alanud. Papa võttis mind
ruttu sappa ja hakkasime Kangru laste mänguväljaku poole
tõttama. Väikesed olid sel ajal
pisut nutused ja hakkasid kartma. Nii nad siis issiga koos koju
tagasi sõitsid, sest issil oli nagunii kodus kah tegemist.
Meie Papaga aga jõudsime
mänguväljakule ja seal oli paljupalju lapsi. Pommirobot oli õnneks terveks jäänud, nagu ka
keerulise nimega “demineerija”
ülikond. Jube põnevad olid!
Mul on Kangrus mitu sõpra.
Leidsin nad kohe üles. Aga siis
viis Papa mind registreerimislaua juurde, kus kõigi laste ni-

Tänud korraldajatele!
Art Oskar ja kõik teised lapsed ütlevad suure-suure
tänu vahva päeva eest Triin
Tilgerile ja Evelyn Ilvesele ja
teistele MTÜ Kangru Küla
Seltsi tädidele-onudele. Viimased omakorda ütlevad
suured-suured tänusõnad
headele toetajatele: Kiili
vallavalitsusele, Kiili rahvamajale, Kiili kodutütarde ja
noorkotkaste juhendajale
Ivika Kelderile, Kaitseliidule,
Kolm Lõvi Trükikeskusele,
A. Le Coq’ile, Jets Trading’ile, Pipi Mängutoa rahvale ja muidugi politsei- ja
päästeameti pommirühmale.
med kirja pandi. Mina sain oma
nimega sildi, mis pandi knopkaga küla kaardile selle maja
juurde, kus Papa elab.
Siis läks kiireks. Tuli välja, et
lastele oli välja mõeldud mitmesuguseid mänge. Mina kõndisin
mööda õhus rippuvat linti –
kõnnikeppide abil – ja selle
ülesande täitmise eest sain oma
mütsi nokale värvilise mummu.
Siis viskasin käbisid läbi ühe
lina sisse tehtud aukude ja sain
jälle uue mummu. Siis turnisin
turnimisrajal ja sain jälle mummu. Ja lõpuks sain pommirühma
käest veel neljanda mummu –
ma teadsin, et kui metsa alt
leian tundmatu asja, siis ei hakka ma seda näppima; et sellisel
juhul tuleb helistada numbrile
112; et pommirühm ei kustuta
tuld...
Ma olin päris uhke, et olen
nii tubli poiss!

Käimas on põnev limbo-võistlus. Toomas Volmer

Siis ütles Papa, et need, kellel
on neli mummu, saavad auhinna. Mina sain ilusa sinise Kangru-särgi! Ja siis sain veel loosi
võtta. Loosiga võitsin vahva värvimisraamatu ja mahlapaki.
Äge! Pärast leidsin veel särgiga
kotist Kangru pildiga võtmehoidja ja kleepsud!
Siis tulid lastepäevale veel
kaitseliitlased. Mina olin esimene, kes õhupüssist lasta sai. Ma
ütlesin küll, et olen ikka enne ka
püssi lasknud, aga tegelikult ma
luiskasin. Aga maru põnev oli!
Natuke jube oli seda püssi hoida, aga kaitseliidu onu aitas.
Nüüd ma tean, kuidas tuleb
püssiga sihtida!
Ja siis panid kaitseliitlased
veel oma varustuse metsa alla
välja. Telk tehti keebist, mille
alla sätiti madrats ja magamiskott. Mina sain proovida, kui
mõnus on sellises telgis olla! Te-

gelikult sai Jänes, kes lastepäeva
juhtis, sama asja proovida. Ja
kõik teised lapsed samuti! Aga
need kaitseliitlaste kotid, millega õppustel käiakse, olid ikka
täiega rasked! Aga tegelikult
olid enne seda püssilaskmist
veel igasugused rühmavõistlused noorematele ja vanematele
lastele ka.
Õhtul läksin ma oma onutütre sünnipäevale. Mis te arvate,
mis ma endale selga panin?
Muidugi selle sinise särgi! Aga
ühe Kangru kleepsu kinkisin
onutütrele Miia Liisale. Väikesed olid tegelikult kurvad, et
nad lastepäevale ei tulnud. Aga
tuleval aastal on nad palju suuremad ja julgemad ja tulevad
ilmtingimata. Meil Vaidas selliseid asju küll ei tehta!
ART OSKAR VAIDAST, 6A,
JUTU PANI KIRJA PAPA
MART RIIKOJA

SPORDIUUDISED
Korvpall
Birgit Piibur tuli lisaks täiskasvanutele ka A-klassi neidude
Eesti meistriks korvpallis! Tartus A.Le Coq Spordihoones peetud finaalturniiril võitis Birgiti
koduklubi Audentese SK I naiskond poolfinaalis veenva eduga
76:57 Spordiklubi Marcus’t
(Birgit 22 p ja 14 lauapalli) ning
finaalis sama kindlalt 70:55
Tartu Kalevi (Birgit 16 p). Õnnitlused, Birgit!
Eesti meistrivõistlustel tüdrukute C1-klassis (sündinud 1998
ja hiljem) tuli BC Kalev/Cramo
I koosseisus hõbemedalile Brit
Maiste. Palju õnne! Finaalis tuli
napilt 36:37 alla vanduda BC
Star Girls võistkonnale.
Eesti meistrivõistlustel meesseenioridele tuli M50+ vanuseklassis TOP Trusti meeskonnaga
Eesti meistriks Peedu Pedaru
ning M40+ ja M45+ vanuseklassis pälvisid meeskonnaga
Tallinna Wombatid hõbemedalid Ott Põldsaar ja Peedu Pedaru. Õnnitlused!

Jalgpall
Eestimaa rahvuste 2012. a. karikavõistluste 1. etapp peeti 28.
aprillil Sportland Arenal. Eestlasi esindav Kiili JK mängis Balagrupis: esimeses mängus
mängiti 0:0 viiki ukrainlaste FC
Dniproga, seejärel võideti 2:0
venelaste Start’i ning enne viimast mängu Maccabiga oli seis
selline, et võit või viik viiks
poolfinaali, paraku tuli vastu
võtta 0:3 kaotus ja edasi tuli
mängida kohtadele 5.-8. Seal
tehti puhas töö: esmalt võideti
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ukrainlaste FC Kasakad 6:0 ning
siis tehti sotid selgeks poolakate
Poloniaga 3:1. Seega 5. koht.
Etapi võitis FC Dnipro.
2. etapil mängis Kiili JK 0:0
viiki ukrainlaste Dniproga ja
aserite FC Neftsi meeskonnaga
ning viimases alagrupi mängus
1:1 viiki poolakate Poloniaga ja
saavutati alagrupis kolmas koht.
Mängus 5.-6. kohale kaotati 0:2
valgevenelaste Boitsy’le.
Rahvaliiga esimeses mängus
A Le Coq Arena kunstmuruväljakul Raasiku FC Joker 1993
meeskonna vastu tuli raske, aga
kindel 11:0 võit! Teises mängus
Kiilis võideti Tallinna LiVal
Sport meeskonda kindlalt 11:1
ja jätkatakse alagrupi liidritena.

tugevusgrupis 4. koha
Rahvavõrkpalliturniiril
“Tamula Vanake” saavutas
Sportlaste liigas TTÜ/Kiili 4. koha. 40+ liigas saavutas 3. koha
võistkond Pühad Õed, koosseisus Mari Loorman, Merje Volt,
Laidy Lainoja, Ülle Volkova, Tõnu Rannula, Erki Arumeel.

Võrkpall

8. ala – võistkondlik kuulijänn
– oli väga tasavägine ja lõppes
Kiili I võistkonna (Triin Maller,
Jüri Käer, Ott Põldsaar) võiduga. Napilt kaotas neile Kiili 2
võistkond (Marit Laidroo, Kristo
Meius, Rain Ridalaan) ning üle
poole võistluse juhtinud F-Team
(Marika Raiski, Margus Parts,
Karel Lumik) langes lõpuks 3.
kohale. Luige-Sausti oli neljas,
tublilt esines Kiili Gümnaasium,
nendele 5. koht, 6. koha saavutas täielikult põrunud sportmängude senine kindel liider Kangru. Võistkondlik paremusjärjestus peale 8. ala:
1. Kiili I
68 p.
2. Kangru
67 p.
3. Kiili 2
59 p.
4. F – Team
56 p.
5. Kiili Gümnaasium 53 p.
6. Luige-Sausti
45 p.
7. Lähtse
10 p.
8. Nabala-Paekna
5 p.

Tallinna meistrivõistlustel jätkab valitsemist TTÜ/Kiili meeskond, kes võitis neljandat korda
järjest Tallinna meistritiitli. Võit
ei tulnud sugugi kergelt, nimelt
võideti Läätsed.com meeskonda
TTÜ spordihoones toimunud
mängus 3:2. Poolfinaalis võideti
Kiili spordihallis 3:0 SC Tempo
meeskonda. Meeskonnas mängisid Kristo Meius, Kuldar Männilaan, Mihkel Sepp, Ahto Tuuling, Kaupo Kivisild, Andres
Kärner, Marko Koern, Kaarel
Kais, Madis Mäe, Markus Lepmets, Henry Oro, Martin Thalfeldt, Raido Seppam. Treener
Jaano Haidla.
Credit 24 Rahvaliiga finaalturniiril Kiili Spordihallis, kus
osales 24 võistkonda üle Eesti,
hoidis Kiili lippu kõrgel Kiili SK
naiskond, kes saavutas naiste B-

VOLIKOGU OTSUSED, juuni 2012
Kiili Vallavolikogu otsus nr 51 Kiili valla 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 6 Kiili valla põhimäärus.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 52 Laenu võtmine ja lepingu sõlmimine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 53 Vallavara võõrandamine, Tulbi tn
16a.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 54 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kaasiku tänav Elektrilevi OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 55 Isikliku kasutusõiguse seadmine,
Tamme tänav T1.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 56 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kaare tänav Maanteeameti kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 57 Pähklisalu katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 58 Tuulevälja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 59 Lillevälja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 60 Volituste andmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 61 Lähtse külas Katrini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 62 Kiili valla osalemine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühisteenuste Keskus asutamisel.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 22. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 202 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Kase tn 2.
Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Vambola tn 7.
Vallavalitsuse korraldus nr 204 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sõgula küla, Kivipõllu.
Vallavalitsuse korraldus nr 205 Ehitusloa väljastamine ehitise
püstitamiseks Allikvälja, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 206 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Mooni tn 23, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 207 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Põllu tn 15 liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 208 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Allikavälja liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks Sõgula külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 209 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Energia AJ-Mooni AJ-Kiilivaela AJ vaheline 20kV maakaabelliin) püstitamiseks Luige alevikus.

Kiili tüdrukud on võrkpalli Eesti meistrid!

Maadlus
Eesti meistrivõistlustel kreekarooma maadluses kadettidele
saavutas noorsportlane KeithJorven Kütsen kehakaalus 63 kg
7. koha ja EMV-l vabamaadluses
8. koha.

Kiili vallarahva V
sportmängud

Kergejõustik
Tallinna noorte meistrivõistlustel võitis Raivo Maripuu kuldmedali PB vanuseklassi 100 m
jooksus ja hõbemedali PB vanuseklassi 200 m jooksus. Kertu
Väikemaa võitis hõbemedali TA
vanuseklassi kolmikhüppes ning
lisaks 6. koha TA vanuseklassi
100 m tõkkejooksus. Marite Helina Sihver võitis pronksmedali
TA vanuseklassi 300 m tõkkejooksus. Triinu Tikku saavutas
TA vanuseklassi kaugushüppes
8. koha.
Tallinna noorte karikavõistlustel saavutas TA vanuseklassi
kaugushüppes 7. koha Kertu
Väikemaa.
Harjumaa MV kergejõustikus
võitis Raivo Maripuu PB vanuseklassi 100 m jooksus kuldmedali ja PB vanuseklassi kõrgushüppes hõbemedali. Triinu Tikku võitis hõbemedali nii TA vanuseklassi 100 m jooksus kui ka
kaugushüppes.

Vallavalitsuse korraldus nr 210 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Põllu tn 35, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 211 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Sireli tn 2, Kiili.
Vallavalitsuse korraldus nr 212 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kangru alevik, Rukkilille tn 11.
Vallavalitsuse korraldus nr 213 Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine
29. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 221 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kiili alevi veevarustus) laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 222 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kiili alevi reoveekanalisatsioon) laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 223 Ehitusloa väljastamine ehitise
püstitamiseks Kurna tee 33, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 224 Ehitusloa väljastamine ehitise
püstitamiseks Kurna tee 33, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 225 Kangru alevik Kullerkupu tn 10
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
5. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 227 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks, Mõisaküla küla, Mõisaküla
tn 21.
Vallavalitsuse korraldus nr 228 Projekteerimistingimuste määramine Kangru tee 6 kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 229 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Saku harukraan mü liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks
Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 230 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Uus-Vargamäe tn 6, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 231 Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 232 Sausti küla Tänavotsa kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
12. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 236 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Vana-Manni, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 237 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Õnne tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 238 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Vana-Manni, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 239 Kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Mõisaküla tn 11, Mõisa-

1.-3. juunini toimus Võrus U-14
vanuseklassi (1999 ja hiljem
sündinud) Eesti meistrivõistluste
finaalturniir, kus osales 16 Eesti
hetke parimat poiste ja 16 tüdrukute võistkonda.
Tüdrukute turniiri võitis SK
Tatsi tüdrukute võistkond ja
poiste arvestuses Viljandi Spordikool. SK Tatsi poiste võistkond
saavutas igati tubli 5. koha.
Väga tublit mängu näidanud
Kiili tüdrukutel ei tulnud kolmel
päeval tunda kordagi kaotusekibedust. Turniiri käigus loovutati
vastastele vaid kaks geimi ja sedagi teise koha saavutanud VK
Tähele Tallinnast ja kolmanda
koha saavutanud Narva Spordikoolile.
Kõige tasavägisemaks kujunes finaal. Mängu oli kogunenud vaatama ligi 150 võrkpal-

lisõpra, kes tegid finaalmängu
õhkkonna väga eriliseks. Väga
pingeliseks ja nauditavaks kujunenud mängust väljusid võitjatena meie tüdrukud, võites otsustava geimi tulemusega 15:13
ja kogu mängu 2:1. Võidukas
võistkonnas mängisid Helena
Vahtramäe, Brit Marleen Õismaa, Kadri-Ann Adra, Janete
Aas, Annaliisa Mals, Annabel
Israel, Maily Kristal (kõik tüdrukud Kiili Gümnaasiumi 6B
klassist). Turniiri nelja parima
mängija hulka valiti SK Tatsi
võistkonnast Brit Marleen Õismaa.
Poiste seas 5. koha saavutanud meeskonnas mängisid Rasmus Meius, Karl Erik Villems,
Lauri Luup, Märtin Laanemets,
Robert Hanga, Kaspar Pajusalu.
RAIGO TATRIK

Kiili lapsed osalesid maailma suurimal
võrkpalliturniiril
7.-10. juuni mängiti Soomes
Turus maailma suurimat võrkpallifestivali, millest võttis osa
üle 7000 lapse ning 600 vabatahtliku. Kokku oli paigaldatud
280 võrkpalliväljakut ja üle 2
km võrkpallivõrke.
Esmakordselt võttis turniirilt
osa SK Tats Kiili valla lastega.
Kokku osalesime nelja võistkonnaga. Seekord hoolitsesid parima tulemuse eest poisid, kelle
sünniaasta oli 2001 ja nooremad. Nemad saavutasid 36
võistkonna hulgas väga hinnatava 3. koha . Võistkondmängis
koosseisus Rasmus Meius, Karl
Erik Villems, Lauri Luup, Robin
Liiv, Robert Israel.
Tublilt esinesid ka värsked
Eesti meistrid, 1999. a sündinud

ja nooremad tüdrukud, kes saavutasid 62 võistkonna arvestuses 6. koha. Samas vanuserühmas mänginud SK Tats 2 võistkond, mängijate sünniaasta
enamjaolt 2000, saavutas 33
koha. Hästi võistlesid ka meie
kõige pisemad tüdrukud, kelle
sünniaasta 2001, ja nooremad,
ning kes saavutasid 57 võistkonna arvestuses 23. koha.
Turniirile minek sai teoks
tänu mitmete osapoolte ühistele
jõupingutustele. Eriti tahaksin
SK Tatsi poolt tänada aktiivseid
lapsevanemaid, Kiili vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali, bussijuht Arved Vainu ja treenereid
Marit Laidrood, Karin Vassilit ja
Tarmo Rahuojat.
RAIGO TATRIK

küla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 240 Kasutusloa väljastamine ehitisele (terviseraja elektriliitumine) Kangru alevik, Kannikese tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 241 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kase tn 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 242 Kasutusloa väljastamine ehitisele Nabala külas, Külakeskuse.
19. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 248 Projekteerimistingimuste määramine Pikavälja tn 3 eramu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 249 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Kääri tee 23, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 250 Kasutusloa väljastamine ehitisele Maikellukese tn 4, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 251 Kasutusloa väljastamine ehitisele Põllu põik 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 252 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Mikujõe tee elamurajooni elektrivarustus) Paekna külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 253 Kasutusloa väljastamine ehitisele Heina tn 10, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 254 Papimetsa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse määrus nr 13 Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad.
Keskkonna- ja maaküsimused, 22. mai 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 216 Sireli tn 3 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
5. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 233 Katastriüksuse piiride muutmine, Tauno.
12. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 246 Tammeoksa ja Niine katastriüksuste piiride muutmine.
Muud küsimused, 22. mai 2012
Vallavalitsuse määrus nr 12 Kiili Vallavalitsuse 17. mai 2011
määruse nr 5 “Ajalehes Kiili Leht ja Kiili valla kodulehel reklaami ja kuulutuste avaldamine” muutmise määrus.
5. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 234 Kiili KVH OÜ 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
12. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 247 Klasside täituvuse piirnormi suurendamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili vallavolikogu liikmete 2011. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni
avalikustamisele kuuluvad andmed
1. Klara Orehova
3.Volikogu liige
4. Kiili vald
5. Puudub
6. Elamumaa Kiili vald Kangru alevik nr 56 274
7. Sõiduauto Mazda 6 (2008)
8. Puudub
9. Nordea pank – arvelduskonto
10. Puudub
11. Nordea Finance Estonia AS elamuasemelaen – kaaslaenaja
107 163 EUR; Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaal – sõiduauto
liising 7743 EUR
12. OÜ Kindlustuse ABC palk, Kiili
vallavolikogu liikme hüvitis,Viljandi
maavalitsus
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
08.06.2012)
----------------------------------------1.Vambo Kaal
3.Volikogu liige
4. Kiili vald
5. Puudub
6. Kinnistu Saare maakond, Pöide
vald, 741404; Harju maakond, Kiili
vald 1817302
7. Ei oma
8. Swedbank pensionifond K3, osak
12 043 tk, nimiväärtus 0,97164
EUR, kokku 11 701,51 EUR
9. SEB – arveldusarve, krediidiarve;
Swedbank – arveldusarve, krediidiarve
10. Puuduvad
11. Liising Swedbank Liising AS
sõiduauto Toyota Avensis v.a. 2009
kuumakse 272 EUR
12. Kiili vallavalitsus volikogu liikme
tasu, Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Nelja Valla Kogu juhatuse liikme
tasu, Riigikogu Kantselei pension
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
05.04.2012)
----------------------------------------1. Andrus Mäe
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Metsamaa, Harjumaa, Kiili vald,
Paekna küla, 5300302; elamumaa,
Harjumaa, Kiili vald, Paekna küla,
5030402; maatulundusmaa, Harjumaa, Kiili vald, Paekna küla,
5542702
7. Sõiduauto VAZ 2108, 1986; sõiduauto Audi 2004
8. Puuduvad
9. SEB – arveldusarve
10. Puuduvad
11. Käendusleping õppelaen
3515,14 EUR
12. OÜ Feneber juhataja töötasu,
Kiili vallavolikogu liikme hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
10.05.2012)
----------------------------------------1. Rein Viljak
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa Harju, Kiili alev,
30401:001:0933; elamumaa ja elamu 50% Harju, Kiili alev, 3342302;
maatulundusmaa, Lääne-Virumaa,
Rakke vald 66001:001:0668; maatulundusmaa Lääne-Virumaa, Rakke vald, 0069
7. sõiduauto Seat 2000 a; veoauto
UZ271591, 1986 a
8. Ei ole
9. Swedbank – arveldusarve, Nordea Pank – arveldusarve, SEB – arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Riiklik pension, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis, Kaitsevägi
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
01.04.2012)
----------------------------------------1. Esta Kullamaa
3.Volikogu liige

4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Harjumaa, Kiili alev,
3670402
7. Ei ole
8. Swedbank pensionifond K2, kogus 5857,994 nimiväärtuses
0,82016 EUR koguväärtus 4
804,49 EUR; Kiili Rahvakool 200
osakut nimiväärtuses 6,25 EUR
koguväärtuses 1250 EUR
9. Swedbank – 2 arvelduskontot,
krediidikonto, investeerimishoius;
LHV kogumispensionikonto
10. Ei ole
11. Käendusleping – õppelaen 3 tk;
sõiduauto liisingleping Swedbank
Liising AS Mazda 6. kuumakse
202,89 EUR jääkväärtus 2934,6
EUR
12. Kiili Gümnaasium õpetaja töötasu, vallavolikogu liikme hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
29.04.2012)
----------------------------------------1. Mikk Rannik
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Korteriomand, Harjumaa, Kiili
vald, Kiili alev, 8344502
7. Sõiduauto Lexus IS 200 2004 a
8. Wifest OÜ, 1 osa, 320 EUR
Swedbank, pensionifond K3,
1176,777 tk; nimiväärtuses
0,91699 kokku 1079,10 EUR
9. SEB pank, arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole.
12. People Plus OÜ töötasu, Kiili
vallavolikogu liikme hüvitis, Kiili
Varahalduse SA nõukogu liikme
hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
15.05.2012)
----------------------------------------1. Erki Noorak
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Maatulundusmaa, Harjumaa,
Kuusalu vald,Tammistu küla, Harju
3937102; maatulundusmaa, Harju
maakond, Kiili vald, Mõisaküla küla,
Harju 10097802; Maatulundusmaa,
H a r j u m a a , Ku reve re k ü l a ,
13685402
7. Ei ole
8. DO-DO Bisnes OÜ, 1 osa, 2
556,5 EUR
9. Swedbank – arveldusarve, SEB
pank – arveldusarve, Sampo – arveldusarve
10. Ei ole
11. SEB Liising
12. Töötukassa, Kiili vallavolikogu
liikme hüvitis, haigushüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
09.06.2012)
----------------------------------------1. Mart Nettan
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu, Kose vallavalitsus
5. Planeeringu spetsialist Kose vald,
aste 13, ametipalk 920 EUR
6. Maatulundusmaa, Harju, Kiili,
11099002
7. Ekskavaator ETZ, 1982
8. Ei ole
9. SEB pank – arvelduskonto
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Kose vallavalitsus planeeringu
spetsialisti töötasu, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
01.03.2012)
----------------------------------------1. Andra Perv
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Pärnumaa,Varbla vald,

Muriste küla, 2148706
7. Ei ole
8. OÜ Security Solution Partner 1
osak nimiväärtuses 2550 EUR
9. Nordea pank – arvelduskonto,
krediidikonto; Swedbank arvelduskonto
10. Ei ole
11. Puudub
12. Kiili vallavalitsus projektijuhi
töötasu, Kiili vallavolikogu liikme
hüvitis, komisjoni esimehe hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
27.04.2012)
----------------------------------------1. Ellen Rööp
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Kiili vald, 56288
7. Ei ole
8. Ei ole
9. SEB pank – arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Kiili vallavolikogu komisjoni
esimehe hüvitis, perearsti õe
töötasu, riiklik pension
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
21.05.2012)
----------------------------------------1. Olavi Israel
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Korteriomand Põllu 63 A, 311,
Tallinn; maatulundusmaa ja talu
Viljandi maakond, Karksi, 28564;
maatulundusmaa Viljandi maakond,
28120
7. Puudub
8. OÜ Akmar Projekt, 1 osak, 2
550 EUR
9. SEB – arveldusarve; Swedbank
– arveldusarve; Danske Bank –
arveldusarve
10. Swedbank – 68 400 EUR
11. Swedbank – hüpoteek elamuasemele
12. OÜ Akmar Projekt töötasu,
Töötukassa, Kiili Vallavolikogu liikme hüvitis
( D e k l a r a t i o o n ko o s t a t u d :
30.04.2012)
----------------------------------------1. Peeter Veltmann
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa Harjumaa, Kiili vald,
Luige 30403:002:0030; maatulundusmaa, Valgamaal, Hummuli vald,
Valdnepi 20801:004:0700
7. Maastur Mitsubishi 1997; sõiduauto Wolksvagen 1994; linnamaastur Reno Koleos 2008
8. OÜ Pagari Liisu, 1/3 osak summas 6199 EUR; OÜ Tippauto 2/5
osakut 1278 EUR nimiväärtus kokku väärtuses 2556 EUR, OÜ Waide, 23 000 osakut nimiväärtuses
0,64 EUR, kokku väärtuses 14 700
EUR
9. SEB – arveldusarve, krediitarve,
valuutaarve
10. SEB Preemialaen 24 030 EUR
11. Preemialaen SEB 24 030 EUR
12. Täitmata
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
18.04.2012)
----------------------------------------1. Aivar Somarokov
3.Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Kiili vald, Nabala küla,
30401:003:0442, maatulundusmaa
Nabala küla, 30401:003:0028; maatulundusmaa, Nabala küla,
3040:003:0029; teealune maa
Nabala küla, Kuldnoka T1
7. Kaubik WV Transporter 1997 a.
8. Puuduvad
9. Arveldusarved SEB, Sampo Pank,

Tallinna Äripank
10. TTB Äripank – investeerimislaen 40 903 EUR
11. SEB – elamuasemelaenu käendus 36 880 EUR, autokasutusrent
12. Tulu ettevõtluses FIE
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
12.06.2012)
----------------------------------------1. Klemens-Augustinus Kasemaa
3.Vallavolikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa: Harjumaa, Kiili, Kangru Harju: 7635502 (1/4 osa); elamumaa: Jõgeva, Palamuse, Änkkula,
Jõgeva: 431435; maatulundusmaa:
Jõgeva, Palamuse, Änkkula, Jõgeva:
2694235
7.Väikelaev, Kiili Paat, 2007
8. Netix Group OÜ, osak 400 tk;
väärtuses 1000 EEK, 40 000 EEK;
Sampo Pension 50 osak, 14 131 tk
väärtuses 1,05128 EUR, 14 855
EUR
9. Sampo Pank – arveldusarve,
Nordea Pank – arveldusarve 2 tk
10. Nordea Pank 59 000 EUR
11. Ei ole
12. Webware OÜ töötasu, Kiili
vallavolikogu komisjoni esimehe
hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
04.04.2012)
----------------------------------------1. Indrek Grusdam
3.Vallavolikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa kinnistu ja sellel asuv
pooleliolev ehitis (elumaja), Harjumaa, Kiili, Lähtse küla, Kääri tee 57,
kinnistu registriosa nr 5656402
7. Sõiduauto Citroen C3, 2003
8. Vabatahtlikud pensionifondid
Swedbank V1/osak 2000/0,64/1280
EUR; Swedbank V2/osak
2487,19/0,64/591,80 EUR;
Swedbank
V3/osak
2906,32/0,64/1860,04 EUR.
Kohustuslik pensionifond SEB
Progressiivne Pensionifond/osak/
5072,6830/0,64/3246,52 EUR.
Elukindlustuslepingud (investeerimisriskiga): SEB Fund 1 – SEB
Choice North America Chance/
Risk Fund 1 USD, 69,53 (kogus)
69,53 USD; SEB Fund 1 – SEB
Europe Fund 1 EUR, 40,140 tk,
kokku 40,14 EUR; SEB Sicav 1 –
SEB Choice Emerging Markets
Fund 1 USD, 132,53 tk, kokku
132,53 USD; SEB Eastern Europe
Small Cap Fund 10 EUR, 95,22 tk,
kokku 952,20 EUR; SEB Fund 1 –
SEB Nordic Fund 1 EUR, 16,44 tk,
kokku 16,44 EUR; SEB Sicav 1 –
SEB Choice Emerging Markets
Fund 1 USD, 51,06 tk, kokku 51,06
USD; SEB Asset Selection Fund 10
EUR, 9,73 tk, kokku 97,30 EUR
9. Swedbank arveldusarve 1, Swedbank väärtpaberiarve 1, Swedbank
krediidiarve 1, SEB pank arveldusarve 1, SEB pank kogumispensionikonto 1, SEB pank elukindlustuskonto 2, SEB pank krediidiarve 2,
Nordea pank arveldusarve 1, Nordea pank krediidiarve 1
10.AS SEB Pank, 82 243,84 EUR
11. Hüpoteek kinnistule registriosa
nr 5656402 (vt p 6) AS SEB Pank
kasuks, laenu (vt p 10) tagatis; liisingleping, SEB Liising, kasutusrent,
sõiduauto, jääk 17 410,22 EUR,
kuumakse 367,14 EUR
12. Põllumajandusministeerium
töötasu; AS Vireen tasu; MTÜ Rätsep Infra tasu ja hüvitis
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
24.01.2012)
----------------------------------------1. Jüri Jahnson
3.Vallavolikogu liige

Deklaratsiooni punktid
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood (ei avalikustata)
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad)
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
9. Pangaarved
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3 196 eurot, kui
ametikohal ametipalka ei maksta
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise
kuue kuu ametipalga või 3196 eurot, kui ametikohal ametipalka
ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)
12. Muud regulaarsed tulud. (Tulu suurust näitamata)

4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa Harju maakond, Kiili
vald, Kangru alevik, Pihlaka 1 nr
6538302; elamumaa Tartumaa,
Tartu linn, Riia 57-7 nr. 4087903;
elamumaa Tartumaa, Tartu linn, J.
Kuperjanovi tn. 38a. nr 2323103;
elamumaa Ida-Virumaa, Illuka vald,
Permisküla küla, Kella 254008;
elamumaa Ida-Virumaa, Illuka vald,
Permisküla küla, Uuesaare
3143608
7. Puudub
8. Jahnson Projekt OÜ osakud 100
tk 25.- EUR kokku 2500.- EUR, NVorm Investeeringute OÜ osakud
50tk. 242,86 EUR kokku 12 143.EUR, K. Konstruktor OÜ osakud
50 tk 25,56 EUR kokku 1278.EUR, N-Vorm OÜ osakud 50 tk
255,64 EUR kokku 12 782.- EUR
9. SEB Pank arveldusarve 1 tk
10. SEB Pank 75 487.- EUR
11. Ei ole
12. N-Vorm OÜ töötasu
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
24.04.2012)
Kiili vallavalitsuse liikmete majandushuvide deklaratsioonid 2010
1. Benno Johanson
3.Vallavalitsuse liige
4. Kiili vallavalitsus
5. Maanõunik 1150.- EUR
6. Garaaž Valga maakond,Valga linn,
1759540; korter Harjumaa, Kiili
vald, Kiili alev, Lasteaia tn, nr
7216202
7. Puudub
8. SEB pensionifond osak 5144,669
tk, nimiväärtuses 0,92931 EUR,
kokku 4780,99 EUR
9. SEB – arveldusarve 4 tk, Swedbank – arveldusarve
10. SEB pank – 24 204,38 EUR
11. Puudub
12. Ei ole

( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
10.04.2012)
----------------------------------------1. Aimur Liiva
3.Vallavalitsuse liige
4. Kiili vallavalitsus
5. 1150 EUR
6. Korter Harjumaa, Kiili vald, Kiili
alev, Lasteaia 6, nr 8951602
7. Ei ole
8. Ei ole
9. SEB pank arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto
10. Swedbank 23,372 EUR
11. Swedbank Toyota Avensis 2004,
Swedbank liising, kasutusrent, liisingumaksete kogusumma 5544
EUR, kuumakse 169 EUR.
12. Tiigrihüppe SA töötasu, Kiili
vallavalitsuse liikmetasu, OÜ Kiili
KVH nõukogu liikme tasu, SA
Archimedes käsundusleping,
ASBCS Koolitus käsundusleping
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
04.04.2012)
----------------------------------------1. Lea Peterson
3.Vallavalitsuse liige
4. Kiili vallavalitsus
5. 1150 EUR + 15% staažitasu, pearaamatupidaja
6. 1/2 korterist Harjumaal, Kiilis,
30401:001:0125
7. 1/2 sõiduautost Opel Vectra
2000 a
8. Puudub
9. SEB – arveldusarve, Swedbank arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Ei ole
( D e k l a r a t s i o o n ko o s t a t u d :
27.04.2012)
----------------------------------------Valeri Kukk (vallavanem) ja Mihkel
Rebane (volikogu esimees) deklaratsioon esitatud riigikantseleile

In memoriam

In memoriam

Valdor
Tammik

Taivo Laupa
01.08.1950-22.05.2012

01.08.1950-22.05.2012

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus. / J. Tätte /
Kallis Sigrid! Tunneme kaasa

isa

kaotuse puhul.
Kolleegid Kiili lasteaiast.
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KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
15.06-13.07.2012 toimub detailplaneeringute avalik väljapanek
• Kangru alevikus Kullerkupu tn 10 detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Kangru alevikus 1,21 ha suurusel
maa-alal Kullerkupu tn 10 sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine ühiskondliku hoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
• Sausti küla Tänavotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Sausti külas 1,98 ha suurusel maa-alal
Tänavotsa jagamine viieks üksikelamu krundiks ja kaheks üldmaa krundiks, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine
viie kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
4.07 kuni 1.08.2012 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek
• Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud
Lähtse külas 0,12 ha suurusel maa-alal Kõssinurme kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks.
• Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Vaela külas 3,48 ha suurusel
maa-alal kinnistu jagamine kolmeks äri-tootmismaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruselise
äri-tootmishoone rajamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ning reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringud
• Mõisaküla külas Papimetsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Mõisaküla külas Papimetsa kinnistu
jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruseliste korruselamute ja kuni kahekorruseliste ridaelamute rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 13,25 ha.
• Kiili alevis Kooli tn 2 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Kooli tn 2 kinnistule ehitusõiguse
määramine ja hoonestusala muutmine Kiili gümnaasiumi hoone laiendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 2,1 ha.
• Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Kiili Vallavolikogu kehtestas 21. juuni 2012 otsusega nr 61 Lähtse külas Katrini kinnistu detailplaneeringu.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE TEATED
1) 29.05.2012. aasta korraldusega nr 225 “Kangru alevik Kullerkupu tn 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest
• koostatav detailplaneering vastab Kiili valla osaüldplaneeringule Endise sõjaväeosa maa-ala (kehtestatud Kiili Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 11)
• detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist
• lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevas mahus tänavate kergliiklustee sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga
• detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale
• detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või
tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada
• kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit
• detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda
saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust
• kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna
teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda
• kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei
põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kangru alevikus Kullerkupu tn 10
(30401:001:0267) sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse seadmine ühiskondliku
hoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on
1,21 ha.
Detailplaneeringu koostaja on Maaplaneeringud OÜ (aadress Mustamäe tee 51,
10621 Tallinn, tel 652 8403). Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260), detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili
alev, vallaarhitekt Mart Liho tel 679 0272) alates 14.06.2012 kuni 29.06.2012.
2) 05.06.2012. aasta korraldusega nr 231 “Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest
• detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist
• lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevas mahus tänavate kergliiklustee sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga
• detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale
• detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või
tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada
• kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripä-

randit
• detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda
saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust
• kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna
teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda
• kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei
põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid.
Lähtuvalt eelnevast, ei pea Kiili Vallavalitsus planeeringu koostamise ja elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks. Planeeringu eeldatav lahendus ei
kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kiili alevis Kurna tee 7
(30401:001:00568) sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava
maa-ala suurus on 0,09 ha. Detailplaneeringu koostajat pole veel teada.
3) 05.06.2012. aasta korraldusega nr 232 “Sausti küla Tänavotsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest
• detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni suurenemist
• lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevas mahus tänavate kergliiklustee sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga
• detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale
• detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või
tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada
• kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit
• detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda
saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
• kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna
teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda
• kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei
põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid.
Lähtuvalt eelnevast, ei pea Kiili Vallavalitsus planeeringu koostamise ja elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks. Planeeringu eeldatav lahendus ei
kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Sausti külas Tänavotsa kinnistu
(30401:001: 0404) jagamine viieks üksikelamu krundiks ja kaheks üldmaa krundiks, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine viie kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringu koostaja on Majaprojekt OÜ (Sõstra 4A, 10616 Tallinn, tel
651 6087). Detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja on
Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 6790260), detailplaneeringute
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev). Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart
Liho tel 679 0272) alates 15.06.2012 kuni 29.06.2012.

KUULUTUSED
• Heina- ja rohumaade niitmistööd. Tel
527 1184
---------------------------------------• KÜ Luige Männi aadressil Männi 1, Luige alevik, otsib töökat ja kohusetundlikku majahoidjat, aastaringselt väli- ja sisekoristustööd. Sooviavaldus saatke e-mailiga info@fuusio.ee, info
telefonil 507 2935
---------------------------------------• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba,
mõõdistamine. Tel 522 0023 M. Mikk
---------------------------------------• Müüa 4-toal (üp 130 m2) heas korras ridaelamuboks koos garaaži ja saunaga Luigel, Põllu
tn. Hoolitsetud aed 500 m2. H: 100 000 EUR.
Pildid: www.kv.ee ID: 1941851, tel 5301 1414
---------------------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos
veoga. Tel 501 8594
---------------------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm.
Aastaringne tootmine ja lai puu sortiment.
Tasuta transport väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee
---------------------------------------• Müüa soodsalt ilmastikukindlaid Siberi lehisest terrassilaudu, voodrilaudu vms höövli- ja
saematerjali Teie koju, vajadusel koos transpordiga. Soovi korral toodame ka muud höövelmaterjali männist ja kuusest. Rohkem infot
www.wellmax.ee või 5685 4501
---------------------------------------• Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,
postkaarte, raamatuid. Küsi lisa 5399 6098,
Rene
---------------------------------------• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna
lähistel. Tel 5820 0800
---------------------------------------• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti vajavat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Samas ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda
võib kõike, tel 5678 6526
---------------------------------------• Ostan Teie seisva või mittetöötava auto (võib
olla ka remonti vajav või ülevaatuseta). Tel
5674 0940
---------------------------------------• Tartu Mets ostab metsakinnistuid kõikjal
Eestis. Tel 5557 7007
---------------------------------------• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa,
sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936
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Kiili Leht

Kiili Varahalduse SA
pakub tööd

toitlustusjuhile
ja kokale
Kiili lasteaias.
Info Anu Altmets
Tel 5335 8212

KAS TEIE EHITISEL
ON KASUTUSLUBA?



Abistame ehituslubade
ja kasutuslubade
vormistamisel.
Konsultatsioonid.
www.nordpartner.ee
Tel 5625 9716

Häirekeskus võtab tööle
päästekorraldajaid (Tallinn)
Päästekorraldajate tööülesanneteks on hädaabinumbritele 112 ja 110 saabuvate hädaabiteadete
vastuvõtmine ja töötlemine ning hädaabiteadetele
ohuhinnangu andmine, samuti reaalajas informatsiooni infosüsteemi sisestamine ja vahendamine.
Häirekeskus võtab uued päästekorraldajad teenistusse ja suunab seejärel
õppima Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli Väike-Maarjas.
Õpilased on riiklikul ülalpidamisel. Õppetöö algab 3. septembril 2012. a,
õppe kestus on 1 õppeaasta.
Elulookirjeldus ja sooviavaldus saata hiljemalt 5. juuliks 2012 postiaadressile
Erika 3, 10416 või elektronposti aadressile merle.tikk@112.ee, telefon
628 7406. Vaata veel www.112.ee või www.facebooc.com/Hairekeskus

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Täitematerjali, mulla,
liiva ja killustiku müük
Tel 5650 8701

Kiili
Leht
Parim reklaamikanal Kiilis!
Reklaami end valla
loetavamas lehes!
Loe lähemalt:
https://kiilivald.
kovtp.ee/et/kiilileht-2012

Info ja broneerimine
telefonil 551 2348
Avatud:
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00
P suletud

Suverehvide hinnad Nankan
g
165-65 R13-40 eur/tk
195-60 R14-45 eur/tk
195-60 R15-52 eur/tk
195-65 R15-55 eur/tk
205-55 R16-65 eur/tk

Vabad töökohad: autoremondilukksepp, automaaler
Nõudmised kandidaadile:
tehniline taip
hea füüsiline vorm
pingetaluvus
eelnev töökogemus
vastutustunne
hea suhtlemisoskus
koostöövalmidus
täpsus ja kohusetundlikkus
erialased oskused
valmisolek iseseisvaks tööks

27. juuni 2012

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7
PIPI & PIRAAT TULEVAD KÜLLA!

Kutsuge meid oma peole ja me aitame Teil muuta selle
huvitavaks ja meeldejäävaks! Oskame laulda, tantsida ja
igasuguseid toredaid mänge mängida! Hinnad alates
40 EUR/1,5h. Soovi korral teeme lisatasu eest ka näomaalinguid ning õhupallidest mõõku, lilli ja loomi. Helista
või kirjuta meile ja lepime kokku, millal kohtume!
Kontakt: pipijapiraat@gmail.com, +372 565 5090
Lisainfo: www.facebook.com/pipijapiraat

