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Värvikirev mänguväljak uue lasteaiamaja taga meelitab lapsi kui magnetiga. Kuivõrd pildi tegemise päeval kõige väiksemaid veel majas polnud, sai kõrvalasuvast suurest majast mudilased kohale toodud. Lapsed võtsid
uue mänguväljaku rõõmuga omaks. 2x Marko Tooming

VÄIKE MAJA SOBIBKI KÕIGE VÄIKSEMATELE

3x16+18: uues majas on
nüüd 66 mudilast
z Lasteaia tänaval
asuv maja, kuhu
kaks aastat tagasi
ehitati esimene lasteaiarühm ning eelmisel aastal teine,
on nüüdsest täielikult lasteaiaks muutunud: sel suvel ehitati maja teisele korrusele veel kaks rühmaruumi.
“Kui suures majas on meil putukate rühmad, siis valminud
väike maja on linnukeste päralt,” ütleb Kiili lasteaia direktor
Maibi Rikker. Tõepoolest, maja
neli rühmaruumi täidavad juba
varasemast Naerulinnud ja Värvukesed ning sel sügisel lisanduvad Sinilinnud ja Pääsupojad.
Viimane neist on lausa rahvusliku suunitlusega rühm, kus
rõhku pannakse kõigele eestlusega seotule.
Väikses kõige väiksemad
Juba enne, kui kogu hoone
lasteiaks muudeti, hakati rääkima “väiksest majas”. Kiili lasteaia suure majaga võrreldes on
tegu tõesti väiksema ehitisega,
kuid see pole ainus põhjus, miks
uut maja võiks väikseks kutsuda. Nimelt hakkavad põhjalikult

Aimur Liiva
Kiili vallavalitsuse arendusnõunik
Kiili vallavalitsusel on väga hea meel, et
lõpuks on olemas lasteaia nn väike maja, mis on täienisti lasteaialaste päralt.
Kokku on majas neli rühma, millest
kaks alumise korruse oma valmisid
eelmisel ja üle-eelmisel aastal ning
kaks teise korruse rühma sellel suvel,
mida ehitas Remondimees OÜ. Ehitus algas 1. juunil ja läks
maksma 83 434 eurot, lisaks oli vaja ruumid sisustada mööbli
ja muu vajalikuga, mis lisas maksumusele 15 768 eurot. Tänu
täiendavate rühmade valmimisele saab sellel sügisel lasteaiakoha üle 100 uue lapse ning sealhulgas ka üks rühm, kus on 23-aastased lapsed. Suuremaks on ehitatud ka väikese maja tagune aed ning Kiili vallavalitsus tänab Eesti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda väikse maja aias asuva mänguväljaku jaoks
antud toetuse eest.
Varem teisel korrusel asunud Kiili noortekeskus asub nüüd
aadressil Nabala 2b ehk vallamaja teises tiivas, kus on samuti
tehtud vajalik sanitaarremont.
ümberehitatud kahel korrusel
lasteaias käima valla kõige
väiksemad lapsed – kahe- ja kolmeaastased mudilased.
“Väiksesse majja tulevad kõige väiksemad,” selgitab Maibi
Rikker. “Seal on nad paar aastat, siis lähevad kogu rühmaga
suurde majja.”
Lapsi saab uues majas sel sügisel olema täpselt 66 – kolmes
rühmas on 16 last, ühes 18.
Tööle asub lastega kaheksa

õpetajat ja neli õpetaja abi.
Lasteaed kasvab
“Olime enne õpetajate konkurssi väheke mures, kas saame
vajalikud kohad täidetud,” meenutab Maibi Rikker. “Meie lasteaed on väga suureks muutunud.” Läks aga nii, et vajalikud
töökohad said täidetud, ja seda
täpselt. Kiili lasteaed aga kasvab
endiselt. Augusti seisuga on nimekirjas koguni 294 last: suures

majas 192, väikses majas juba
mainitud 66 ning Uuesalus 36
mudilast.
“Sel aastal läks meie lasteaiast kooliteele 73 last,” lausub
Rikker. “Järgmisel aastal jääb
see arv umbes samaks.”
Kuigi sündivus on Kiili vallas
mõnevõrra vähenenud, ootab
omajagu lapsi endiselt lasteaiakohta järjekorras. Rikkeri sõnul
on nende seas enim kaheaastaseid, kes aasta peavad veel kodus olema.
Üks väljak veel
Alumisel korrusel asuvas
kahes rühmas on lapsed juba
sees. Vastvalminud kahes rühmas teisel korrusel algab töö 3.
septembril. Uute ruumidega on
kõik kasvatajad väga rahul,
nendib Maibi Rikker.
Lisaks uutele ruumidele on
nüüd maja ümber ka aed ning
aia sees uus mänguväljak. Väljaku tarbeks toodi liivakast
suure maja juurest. Plaanis on
rajada samasse kõrvale veel
teinegi mänguväljak, ala on
selle jaoks juba eraldatud.
“Siin on väikestele parim
koht,” arvab Maibi Rikker. “Piisavalt väike ja hubane maja, et
lapsed end nagu kodus tunneksid.”
MARKO TOOMING

Väikese lasteaiamaja fassaad. Aed on meelega ulakalt teistpidi
ehitatud, nii on asjal rohkem värvi.

Kiili lasteaed kasvab endiselt
• Tänavuse sügise seisuga on lasteia nimekirjas 294 last.
• Lapsed jagunevad kolme maja vahel: kaks neist asub Kiilis,
üks Uuesalus.
• Kiili nn suures majas käib 192, väikses majas 66 ja Uuesalus
36 last.
• Sel aastal läks Kiili lasteaiast kooliteele 73 last. Tuleval aastal jääb see arv samaks.
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Valla kergliiklusteed

VALERI KUKK
VALLAVANEM

z Juuli keskel avati
pakkumised kergliiklustee ehituseks
lõikudel, mis kulgevad paralleelselt
Kurna-Tuhala maanteega Vaela küla piirist kuni Kiili alevini
vasakul ja Kiili alevist
kuni Rätsepa teeni
paremal pool riigimaanteed.
Hankel osales kuus ettevõttet
ning nende pakkumiste seas oli
ka üks ühispakkumine. Parima
pakkumise tegi Tallinna Teede
AS, kellega on tänaseks sõlmitud leping, mille järgi peaks
kergliiklustee valmis saama veel
sel aastal ning haljastustööd lõpetatakse järgmise aasta kevadel.
Nende töödega saab valmis
üks etapp kergliiklusteede
ehitusest Kiili vallas ning samas
on see üks osa Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust “Harjumaa kergliiklusteed”.
Siis saab sõita jalgratta või rulluiskudega, joosta või jalutada
ohutult Rätsepa teest Lähtse
külas algul piki Kurna-Tuhala
maanteed, siis Kangru teed ning
lõpuks mööda Viljandi maanteed Tallinnani. 2013. aastal on
plaanis rajada ka kõnnitee Lasteaia tänava äärde.
Valla eelmisel ja käesoleval
aastal ehitatud kergliiklusteed
on rahastatud 85% ulatuses Euroopa struktuurfondidest läbi
EAS-i ja 15% Kiili vallavalitsuse
eelarvest. Suure tõenäosusega
saab samadel alustel toimuma
ka järgmiste kergliiklusteede
ehitus, kuid seda juba uuel rahastusperioodil, mis algab
2014. aastal ning kestab aastani
2020.
Meil on täna juba olemas
kergliiklusteede projektid kahel
lõigul: Rätsepa teest Nabalani
ja Luige ristmikust kuni Kangru
teeni. Järgmisel aastal alustame
läbiääkimisi kinnistute omanikega, kelle maadele projekteeritud kergliiklusteed tulevad, ja
proovime jõuda ka kokkulepeteni, et ajaks, kui avanevad Euroopa rahakraanid, oleks meil
ettevalmistused tehtud ning
saaksime kohe alustada ehitushangete läbiviimisega.
Kuna me täna ei tea, milline
on olukord mõne aasta pärast,
siis ei julge siin ja praegu mingeid konkreetseid lubadusi anda, kuid Kiili valla nelja aasta
(aastatel 2013-2016) eelarve finantsstrateegias oleme ette näinud võimaliku rahaeralduse
kergliiklusteede jaoks.
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ALGAB TAAS UUS AASTA KIILI KOOLIS

101 last esimesse klassi
z Esimesel septembril
alustab Kiili gümnaasiumis õpinguid
101 esimese klassi
õpilast. See on ilus ja
tabamatu tähendusega arv, mida inimesed sageli kasutavad.
MIHKEL REBANE
KIILI GÜMNAASIUMI
DIREKTOR
Kui arvu 101 guugeldada, siis
saame üllatavalt pika loendi nn
101-asju: riigikogu liiget, ideed,
visiooni, vastust, nõuannet, Eesti lindu-looma-lille-kuulsust-pühapaika-spordilugu jne. Nüüd,
kui see lugu on avaldatud, ja
keegi sisestab otsingumootorisse
101, saab ta muuhulgas teada
ka selle, et 2012. a 1. septembril
astus Kiili gümnaasiumi esimesse klassi 101 uut koolijütsi.
Mul ei ole 101 mõtet algavaks õppeaastaks, seetõttu keskendun paarile suuremale teemale, mis kindlasti mõjutavad
lähiaastate koolielu.
Kooliuuendus
Haridusmuutused on globaalne probleem, sest nende
muutuste raskus seisneb selles,
et mitmetasandilist, sadu tuhandeid inimesi kaasavat sotsiaalset
protsessi on raske kavandada ja
koordineerida. Suuri reforme
läbi viies on kõik riigid tuimad
instrumendid, surudes tundetult
ning kohalikke olusid arvestamata peale muutusettepanekud, mis on mõeldud kõigile
ühtemoodi, näiteks nagu meie
reformi gümnaasiumide suuruse või kolme õppesuuna nõue.
Seni ongi avalikkuses kõige
rohkem tähelepanu pälvinud
gümnaasiumide arv ja tingimused gümnaasiumide säilitamiseks. Riigi positsioon on siin pigem karmistunud, sest alates
uuest aastast tahetakse põhikooli ja gümnaasiumi rahastamine lahku lüüa ning kolme õppesuuna nõue hakkab asenduma nõudega, et maagümnaasiumis peab keskkooliastmes
olema vähemalt 252 õpilast.
Esiteks tähendab see seda, et
me ei tule riigi poolt eraldatava
rahaga välja ja vald peab leidma
lisaraha, sest põhikooli arvelt
gümnaasiumi toetada enam ei
saa. Teiseks võtaks kindel õpilaste arvu nõue võimaluse väikestel gümnaasiumidel tõestada, et nad on võimelised täitma
gümnaasiumi uue õppekava
nõudeid.
Tõsi, need ettepanekud pole
veel seaduseks saanud, ja seetõttu pole ka Kiili vald oma
seisukohta muutnud. Kiili kool
jätkab gümnaasiumina ja meil
on kooli arendamise plaanid,
kuidas koostöös teiste valdade,
gümnaasiumide ning kõrgkoolidega säilitada ja tugevdada nii
põhikooli kui ka keskkooliastet.
Uus jõuline teema on õpeta-

jate palgatõus, mis kipub kohati
haridusreformi peateemaks
muutuma. Ministeerium püüab
iga hinna eest raha haridussüsteemi seest kokku korjata, et
õpetajate palgatõus ära teha.
Häda on aga selles, et süsteemis
pole piisavalt kokkuhoiuraha.
Seetõttu julgen väita, et kui haridussüsteemi raha ei lisata ja
õpetaja palk tõuseb 15-20%, siis
kannatab väga oluliselt praegune hariduskorraldus, sest suletakse erivajadustega laste
koole, koolid ei saa investeeringutoetust, õpikud võivad muutuda tasuliseks, koolidel pole
piisavalt koolitusraha, sulgemisohus on paljud põhikoolid
jne.
Ja mis peamine, kuna piisavat katet palgatõusuks ikkagi
pole, siis võidakse asi sõnastada
nii, et näiliselt on kõik korras,
aga kui konkreetse kooli õpetaja
palk vastavalt ei tõuse, siis on
süüdi koolijuht või vald.
Toodud näited olid peamiselt
haridussüsteemi ümberkorraldamise valdkonnast, mille põhiline tõukejõud on raha puudus.
Aga muidugi on ka toredaid
muudatusettepanekuid, mille
teostumist ma ootan – muuta
arenguvestlused vajaduspõhiseks, klassitäituvuse piirnorm
soovituslikuks, õpetaja palgaarvestus lihtsamaks jne.
Kui küsida, kas on midagi
uut ka pedagoogikas, siis nn
uuenduslik pedagoogika liigub
juba mitukümmend aastat selles
suunas, et hoolika drilli ja harjutamise asemel peetakse tähtsamaks informatsioonist arusaamist ja selle rakendamise oskust. Tehnoloogia areng on
muutmas õpetaja rolli. Õpetaja
peaks olema klassi ees teadmisega, et ennekõike on ta ka ise
õppija, sest muidu ei anna ta
õpilastele eduks vajalikke õpimudeleid. Õpilasel peaks lubama kasutada kõiki vahendeid,
mis on nende käsutuses, et toetada armastust õppimise vastu.
Peaks toetama eelkõige õpilaste
koostööd ja mitte kramplikult
kinni pidama õppekavast, sest
infot leiab ka ilma õpetaja vahendamiseta jne.
Tegelikkuses on olukord aga
paradoksaalne, sest kuigi on
hulgaliselt ideid, pole õppetegevus koolides palju muutunud.
Ka meie arvamusliidrid (nt M.
Lauristin, J. Aaviksoo) võitlevad
mõttetu tuupimise vastu ning
arutlusoskuse arendamise ja
avastusõppe eest. Olen nendega
paljuski nõus, kuid tahan rõhutada, et näiteks juurdlemisoskuse arendamiseks peavad õpilased siiski omama faktiteadmisi
ja mõistma nii fakte kui ka erinevaid ideid.
Õppimine ja õpetamine muutuvad visalt, sest jätkuvalt vaieldakse isegi põhimõtteliste küsimuste üle ehk mis on olulisem,
kas aine- või õpilasekesksus, eksamitulemused või toimetulekukompetentsus, pääs kõrgkooli
või isiksuse areng, faktitead-
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Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271
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Koolialguse aktused Kiili gümnaasiumis
Kiili gümnaasium annab teada, et kooli algus uuel õppeaastal toimub järgnevalt:
• Laupäev, 1.september
Kell 10.00 – koolialguse avaaktus I-III klassidele.
Aktusele on oodatud I kooliastme õpilased ja
nende vanemad. Pärast aktust toimub klassijuhataja tund.
mised või kõlbelised väärtused.
Seetõttu kehtib endiselt rahvatarkus, et haridus ja haritus on
see, mis jääb siis, kui koolis õpitu on unustatud.
Kiili kooli arendamine
Kiili gümnaasium on üks kiiremini kasvavaid koole vabariigis. Sügisel ületab kooli õpilaste
arv 560 piiri ja seda on rohkem
kui 10% enam, kui oli kevadel.
Lähiaastatel jätkub õpilaskonna
lisandumine sarnases tempos
ning alles 2018. aastal võib loota stabiliseerumist, aga siis on
kooli suuruseks juba 700 õpilast.
Me oleme muidugi rõõmsad,
aga kiire kasv põhjustab ka lahendamist vajavaid probleeme:
kuidas tagada piisav ja kvaliteetne füüsiline õpikeskkond ja
kuidas tagada arenev ning kvaliteetne õppetöö.
Füüsilise õppekeskkonna
osas on vastus lihtne: kool vajab
juurdeehitust. Õnneks on koostöös vallaga juurdeehituse
plaan kinnitamisjärgus. Loodan,
et kõik läheb plaanipäraselt ja
kool saab järgmiseks sügiseks 4
uut klassiruumi. Kindlasti võiks
juurdeehitus suurem olla, nii et
ükski klass ei peaks õhtuses vahetuses õppima. Aga nelja klassiruumi jagu suudab vald oma
vahenditega ehitada ja muid vahendeid meil suure tõenäosusega ei ole.
Omavahenditest ehitamine

• Esmaspäev, 3.september
Kell 8.00-8.45 – IV-XII klassile õppeaasta alguse avaaktus.
2. tund – klassijuhataja tund.
3.-4. tund – vastavalt tunniplaanile.
I-III klass – alates kell 8.00 ainetunnid vastavalt
tunniplaanile.

on kindlasti kõva sõna ja vallavalitsus väärib kiitust ning see
leevendab kooli olukorda kõige
kiirema kasvu aastail oluliselt.
Teine, ja veelgi olulisem, küsimus on hariduse sisu ja kvalitatiivne areng hoogsa kasvu
tingimustes. Kiili gümnaasiumi
pedagoogilise kontseptsiooni
nurgakiviks on põhimõte, et
kõik õpilased suudavad õppida,
lõpetada kooli ning edasi õppida.
Oleme sellega seni hakkama
saanud, kuid ka see kontseptsioon vajab arendamist, sest
oma sisemise arengu tõttu seisab iga edukas organisatsioon
täielikult tundmatu tuleviku
ees. Probleemidele ei tule kunagi lõppu, seega tuleb aina uuesti
õppida tegema õigeid asju.
Hariduses sõltub peaaegu
kõik sellest, mida õpetajad teevad ja mõtlevad – nii lihtne ning
nii keeruline see ongi. Juhid
peavad looma eduks vajalikud
tingimused ja õhkkonna ning
olema muutuste uksehoidjad,
aga kooli võimekuse tunnused
on nagu tagurpidi püramiid,
kus esikohal on õpetaja:
• õpetajate teadmised, oskused, meelestatus,
• professionaalne õpikogukond,
• terviklik organisatsioon,
• tehnilised vahendid,
• juhi oskused.
Kooli edasiminek saavutatakse kõige kindlamalt ja põhja-

likumalt siis, kui õpetajad pidevalt räägivad õpetamiskogemusest, jälgivad sageli üksteise
õpetamist ning annavad üksteisele kasulikke hinnanguid õpetamise kohta. See ongi uuendusliku kooliorganisatsiooni
võtmesõna “professionaalne
õpi-kogukond” sisu. Asja mõte
on selles, et olukorra tark hindamine ei tule väljastpoolt ja lahendamist väärivad probleemid
on need, mis peituvad meie
enda organisatsioonis. Kui tekib
professionaalne õpikogu-konnad, siis otsivad õpetajad ise pidevalt ideid koolitöö arendamiseks.
Ja lõpetuseks, kuna sügisest
liitub kooliga mitusada uut lapsevanemat ja me kõik tahame,
et koolis oleks huvitav ja kasulik, siis minu kogemused kinnitavad, et õpimotivatsioon ja
kohusetunne tõusevad tänu kolmele mõjutegurile:
• Õpetaja – kui õpetajal on
usk vanemate koostöövõimesse
ja õpilaste võimekusse ning toimub sihikindel töö koolitunnis.
• Õpilane – kui õpilased
vestlevad vanematega kooli
teemal, usuvad endasse ja tähtsustavad kooli oma tulevikku
silmas pidades.
• Vanemad – kui vanemad
väärtustavad kooli, hindavad
õpetajaid ja vestlevad lastega
kooli teemadel.
Head õppeaasta algust kõigile!

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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Algab Kiili Mnemo hooaeg
Hooaja esimene Kiili Mnemo
toimub 16. septembril kell
15.00 Kiili rahvamajas.
Võistkondade registreerimine

Meie valda sündisid:

aadressil kadi@kiilivald.ee või
telefonidel 5349 4683,
604 0344.
KADI KROON-LAUR

• 24. juunil Raul Nelk, palju
õnne, Kaie Koskaru ja Tõnu
Nelk!
• 27. juunil Roger Reiberg,
palju õnne, Birgit ja Raul
Reiberg!
• 29. juunil Tristan Raidma,
palju õnne, Kristi ja Teet
Raidma!
• 2. juulil Robin Georg Tuula,
palju õnne, Pille Viigipuu ja
Indrek Tuula!
• 9. juulil Trevon Mõts ja Miia
Mirabel Mõts, palju õnne,
Kaja Erikso ja Taavi Mõts!
• 10. juulil Hendero Siimer,
palju õnne, Annelii Visotskis
ja Taimo Siimer!
• 11. juulil Micaela Suurväli,
palju õnne, Elina ja Marek
Suurväli!
• 6. augustil Laura Rohi, palju
õnne, Kadri Kohv ja Raimo
Rohi!
• 10. augustil Meribel
Nikkari, palju õnnel, Triin ja
Tauri Nikkari!
• 11. augustil Marian Saage,
palju õnne Kaja ja Aimar
Saage!

Kiili alevi lääneosa õpilaste kooliteest
z Seoses kooli algusega ja lasteaia täismahus tööle hakkamisega on paljud
Kiili alevi Maksimäe,
Metsa, Aru ja Allika
tänava inimesed
avastanud, et senine
harjumuspärane
Maksimäelt kooli
juurde kulgev tee on
lasteaia poolses otsas aiaga suletud.
Paraku on olukord selline, et
antud rada kulges otse läbi eravalduses oleva kinnistu kahe
hoone vahelt ning senine läbipääsu olemasolu oli omanikupoolne vastutulek, mis kestis
isegi küllalt pikka aega. Ilmselt
oleks see võinud niiviisi ka jätkuda, aga kiviga mõraseks visatud ülemise korruse aken, lõhutud kõrvalhoone aknad, prügi
värava taha loopimine ning
lemmikloomade järelt mitte koristamine jms viisid asjalood
sinnamaale, et majaomanik otsustas antud läbipääsu likvideerida.
Vallavalitsus on antud teeraja sulgemisest teadlik ning kokkuleppel maaomanikuga on

välja pakutud uus liikumistee,
mis viib pisut teisest kohast ja
suurema kaarega, kuid põhiline
on see, et jala ja jalgrattaga kooli minevad lapsed, keda on
sealtkandist päris palju, saaksid
hommikuti ikkagi vältida küllalt
tiheda liiklusega ja palju pikemat teekonda Maksimäe, Karja
ja Lasteaia tänava kaudu.
Pikemas perspektiivis on vastavalt planeeringule ette nähtud
Pargi tänava pikendus Maksimäe tänavani (Pargi on tänav,
mis kulgeb rahvamaja ja katlamaja kõrvalt).
Ehkki lähiajal ei ole antud
ala kinnisvaraarenduse ja sealhulgas tänavapikenduse realiseerumist ette näha, on planeeritud tänava trassi võimalik avalikes huvides ikkagi kasutada ja
hoida ka talvel läbitavana.
Kiili vallavalitsus palub majaomaniku osas mõistvat suhtumist ja loodab, et ümberkorraldused võetakse omaks.
Tõenäoliselt ei meeldiks
meist kellelegi oma õues selline
käitumine nagu eespool kirjeldatud ja eriti veel, kui täiesti
õigustatud palveid ja märkusi
ignoreeritakse, sh ka täiskasvanute poolt.
AIMUR LIIVA
VALLA ARENDUSNÕUNIK

Kiili rahvakoolis algavad koolitused
Oktoobris alustab Kiili gümnaasiumi ruumes õpinguid eelkooli
rühm. Oodatud on eelkõige Kiili
valda sissekirjutust omavad
kodused lapsed, kelle õpingute
eest tasub Kiili vallavalitsus.
Vabade kohtade olemasolul
võtame vastu ka kõiki teisi lapsi,
kes sügisel 2013 kooliteed peavad alustama. Koolituse eest tasuvad sel juhul lapsevanemad.
Õpetust saab kord nädalas
pealelõunasel ajal. Nelja 35-minutilise tunni jooksul toimuvad
järgmised õppetegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine
ja kirjutamine, vaatlemine,
uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevu-

sed.
Tundide vahel on 10-minutilised vahetunnid. Õppetöö
vastab riiklikule õppekavale
ning õpetajateks on meie kooli
õpetajad.
Tegevust jätkavad ka ajaloo-,
keelte- ja arvutikool. Keeltekoolis pakume taas inglise keelt
kahel tasemel, soome keelt, vene keelt. Kõige varasem alustaja
on soome keele algkursus. Esimene koolitus toimub 25.septembril kell 18.30.
Registreerimine ja täpsustav
info alates septembrist rahvakool@kiili.edu.ee või www.rahvakool.webs.com – võta ühendust.
KIILI RAHVAKOOL

Rahvamajas alustab tööd harrastusteater
Kiili rahvamajas alustab uuel
hooajal tegevust harrastusteater.
Oodatud on igas vanuses teatrihuvilised, kes soovivad toredas seltskonnas näitlemist õppida ja etenduse lavaletoomises
kaasa lüüa. Harrastusteatrit ju-

Kiili rahvamaja. Marko Tooming

hendab kogemustega näitejuht
Ellen Teemus.
Registreerimine aadressil
kadi@kiilivald.ee või telefonidel
5349 4683, 604 0344. Harrastusteater alustab tegevust oktoobris.

Sünnipäevad
septembris

Mihkel Rebane astus tagasi vallavolikogu esimehe kohalt, et pühenduda oma põhitööle Kiili gümnaasiumi
direktorina. Marko Tooming

INTERVJUU MIHKEL REBASEGA

Volikogu esimees
astus tagasi
z Augusti istungil rahuldas Kiili vallavolikogu senise esimehe Mihkel Rebase
tagasiastumispalve.
Kiili Leht uuris, miks
Kiili gümnaasiumi
direktor volikogu
esimehe kohalt lahkuda soovis.

siiski seotuks?
Eelpool nimetatud põhjustel
olen peatanud oma erakondliku
kuuluvuse, kuid jätkan kohalikul tasandil volikogu lihtliikmena selle koosseisu volituste
lõpuni. Kuna olen asjatundja
hariduse alal, siis on minu jätkamine volikogus oluline nii volikogule, vallavalitsusele kui ka
koolile, sest riigi hariduspoliitika
on hetkel väga heitlik.

Miks astusite tagasi Kiili vallavolikogu esimehe kohalt?
Kas põhjused on isiklikud või
poliitilised?
Põhjuseks on vajadus pühenduda oma põhitööle Kiili gümnaasiumis. Kool on väga tormilises kasvufaasis ning muutused
ei toimu ainult õpilaskonnas,
vaid ka pedagoogiline kollektiiv
kasvab ja teiseneb kiiremini kui
varem. Kui rääkida poliitikast,
siis pean oluliseks, et kool jääks
poliitilistest tõmblustest kõrvale, mida on raske ära hoida,
kui koolijuht on samaaegselt
volikogu esimees. Seega tahan
pühenduda oma põhitööle ja
olla poliitiliselt võimalikult
neutraalne ja sõltumatu.

Kuivõrd hakkasid kaks ametit
– vallavolikogu esimees ja
kooli direktor – üksteist segama?
Küsimus on siin rollide lahushoidmises. Iseenda arvates
suutsin ma rollikonfliktist enamasti hoiduda, st olla vallavalitsuse suhtes nii töövõtja kui ka
tööandja rollis. See oli võimalik
ainult seetõttu, et koalitsioon
on olnud väga üksmeelne ja otsused on alati kollegiaalsed.
Aga muidugi oli ka keerulisi
olukordi. Näiteks oli eelmisel
õppeaastal mitu situatsiooni,
mida olnuks tunduvalt lihtsam
lahendada ja vastavaid otsuseid
avalikkusele põhjendada, kui
koolijuht poleks olnud volikogu
esimees. Kool on niigi keeruline
organisatsioon, kus erinevate
huvipoolte – õpilased, õpetajad,

Kas eemaldute poliitikast
täielikult või jääte poliitikaga

vanemad, kogukond – tasakaaluka koostöö ja teineteise mõistmise tagamine pole alati lihtne.
Kui sinna satub veel tilgake poliitikat, siis ongi täielik tohuvabohu.
Kas välistate võimaluse, et
võite tulevikus veel juhtida
Kiili volikogu tööd?
Kunagi ei saa midagi täielikult ja lõplikult välistada. Olen
kaks volikogu koosseisu järjest
osalenud Kiili vallavolikogu
töös. Täna ei oska ma öelda, kas
mul on tahtmist ja motivatsiooni
aasta pärast veelkord oma nahk
turule viia ehk osaleda valimistel. Hetkel pole see minu jaoks
oluline, sest olen piisavalt motiveeritud tegemaks koolitööd.
Mida soovite lahkudes volikogu liikmetele ja uuele volikogu esimehele?
Olen enda jaoks sõnastanud
ühe olulise põhimõtte: “Austa
neid, kellega sa nõus ei ole!”
See ei ole kerge ja alati ei õnnestu, aga selle poole tasub
püüelda.
KÜSIS MARKO TOOMING
23. augustil valiti uueks Kiili
vallavolikogu esimeheks Andra
Perv, kes asub ametisse 1. septembrist.
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Kiili lasteaed
Harjumaal
kuulutab välja
konkursi
ujumistreeneri
ametikohale.
Tööleping määratud
ajaga oktoober 2012mai 2013.
Kandideerimiseks
palun saata sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid 7. septembriks
2012. a. e-posti aadressile maibi.rikker@
kiilivald.ee.
Lisainformatsioon
tel 510 4668,
Maibi Rikker.
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Kiili spordihallis uued
treenerid
z Sellest hooajast asuvad Kiili spordihallis
aeroobseid treeninguid läbi viima
Kristi Pedaru ja Marilin Kosubenko.
Marilin on aktiivselt tegutsenud
aeroobikatreenerina üle kahe
aasta, omandanud EEVL-i aeroobikatreeneri I kutsekvalifikatsiooni. Osalenud koolitusel
“Euro education Step Modul
basic plus” ning paljudel teistel
täiendkoolitustel (Nike convention 2012, Body sculpt jne).
Treeninguid on kokku kolm:
Body Fit ( Kristi), Toning (Marilin) ja Zumba (Marilin).
Toning on rühmatreening,
kus põhirõhk on lihastoonuse
tõstmisel. Lühikese soojendusega valmistatakse lihased ette
tõhusaks treeninguks. Lihaseid
treenitakse erinevate abivahenditega : hantlid, kangid vm, samuti kasutatakse ka oma keharaskust. Koormust saavad nii
väiksed kui ka suured lihasgrupid. Treening sobib ka meestele.
Zumba on emotsionaalne ladina-ameerika rütmide ning
kergesti järgitavate liigutustega
fitnessprogramm. Zumba eesmärk on tunda treeningust lõbu, põletades meeletul hulgal
kaloreid. Zumba sobib kõigile ja
ei eelda eelnevat tantsukogemust. Zumba on lõbus, kerge,
tõhus. Marilinil on moto: “Liikumises peitub elujõud!”
ANU ALTMETS
KIILI VARAHALDUSE SA

Tarbijakaitseameti
hoiatus
z Tarbijakaitseamet
hoiatab ettevõtete
Veekvaliteet OÜ ja
Kvaliteetvesi OÜ
eest.
Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate eluruumidesse siseneda erinevatel
ettekäänetel, näiteks kraanivee
kvaliteedi kontrollimiseks. Seejärel pakutakse aga veefiltri,
-puhastussüsteemi paigaldamist, mis maksab sadu eurosid.
Kuigi koduuksemüügi puhul
annab seadus tarbijatele õiguse
lepingu üle rahulikult järele
mõelda ja sellest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata
taganeda, võib nimetatud firmade puhul kaubast loobumine
ja makstud raha tagasisaamine
osutuda keeruliseks protsessiks.
Kui teil ei ole ühest soovi
Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi
OÜ tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge laske
ettevõtete esindajaid oma eluruumidesse!
Meedia vahendatud info järgi on firmad praegu tegutsemas
Tartumaal, Harjumaal Harku
vallas ning Lääne-Virumaal
Kunda linnas. Välistatud ei ole
ka muud piirkonnad.
TARBIJAKAITSEAMET
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Septembris muutub Harju
piletimüügisüsteem
z 21. septembrist hakkab Harjumaa ühistranspordis tööle
uus piletimüügisüsteem – seniseid paberpileteid hakkavad
asendama e-piletid.
Üksikpileteid saab
bussijuhilt sularaha
eest ka edaspidi
osta.

Uus piletisüsteem toob kaasa
mõningaid muudatusi. Kui seni
sai pileti osta bussijuhi käest
sularaha eest, siis nüüd lisandub
uus võimalus – sõidu eest saab
tasuda spetsiaalse sõidukaardi
ehk Ühiskaardiga. Uued plastikust sõidukaardid hakkavad
kehtima nii Tallinnas kui Harjumaal. Ühiskaarti saab kasutada
ka kuupiletina.
Et Ühiskaardiga üksikpileti
eest tasuda, tuleb kaardile eelnevalt raha laadida. Selleks on
kaks võimalust – Tallinna ja
Harjumaa müügipunktides ning
bussijuhi juures bussis, kusjuures bussis saab raha kaardile
laadida ainult viie euro või selle
kordse väärtuses (nt 10, 15 jne
eurot). Kuupileteid bussist osta
ei saa. Müügikohti, kus raha
kaardile laadida saab, on palju
– postkontorid, R-kioskid, mitmed kauplused, kioskid ning ka
Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroo. Lisaks on võimalik
kaardile raha laadida ka e-pangas, mobiil- ja lauatelefoniga,
info- ja ostuliinilt 11800 ning
otsekorraldusega.
Soodustused kehtivad
Kuigi uus piletisüsteem toob
kaasa mõningaid muudatusi,
jäävad kõik senised sõidusoodustused kehtima ka edaspidi.
Soodustuste andmist haldavad
kohalikud omavalitsused – nad
sisestavad soodustused piletisüsteemi ning neid arvestatakse
automaatselt iga sõidu eest
tasumisel või kuukaarti ostes.
Selleks, et soodustusi arvestataks õigele inimesele, tuleb
Ühiskaart isikustada. Seda saab
teha internetis või teistes Ühiskaardi müügikohtades.
Harjumaal vahetab Ühiskaart
välja seni kasutusel olnud paberist kuupiletid, mis kehtisid kuu
esimesest päevast kuu viimase
päevani. Need asenduvad 30
päeva piletitega, mis hakkavad
kehtima ostmise päevast.
Muudatused Tallinnas
Tallinnas toob septembrist
rakenduv piletisüsteem kaasa
rohkem muudatusi.
Bussidesse paigaldatakse
oranži värvi validaatorid, mis
registreerivad ühistranspordi
kasutaja sõidukorra ning kontrollivad sõiduõigust.
Kuigi üksikpiletite osas midagi ei muutu ja neid saab endiselt
osta bussijuhi käest ka sularaha

Sellised näevad välja uued piletivalidaatorid Tallinna bussides. Ühendatud Piletid AS

eest, on sõitjate jaoks mugavam
pileti soetamiseks laadida ekaardiga seotud kontole raha
ning bussi sisenedes see validaatoris aktiveerida. Kindlasti
tuleb meeles pidada, et tunnipilet kehtib ainult valideeritult!
Kuna süsteem peab ise arvestust üksikute sõitude osas, siis
ei tule reisijal ühes päevas rohkem kui päevapileti maksumuse
ulatuses sõitude eest tasuda.
Tänu sellele muudatusele ei pea
enam kartma, et erakorralised
sõidud rahakotist liiga palju
raha võtavad.
Sobivaima e-pileti kalkulatsioon toimub hetkel ainult ühe
ööpäeva piires. See tähendab,
et püsisõitjal on endiselt kõige
kasulikum osta kuukaart. Kuukaarti saab osta uuele piletikaardile samamoodi nagu seni IDpiletit.
Ühistranspordi piletikaardiks
sobib spetsiaalne e-kaart ehk
Ühiskaart, aga ka vastava kiibiga varustatud ISIC-kaart või
õpilaspilet. Ühiskaarte müüakse
Harjumaal ja Tallinnas paljudes
erinevates müügikohtades, et
kõigil oleks võimalik see lihtsalt
soetada. Ühiskaart maksab 2
eurot.
Kuni järgmise aasta aprillini
jääb paralleelselt kasutusele ka
seni kehtinud ID-pilet. Senised
paberpiletid kehtivad 2012.
aasta lõpuni ning edaspidi on
võimalik osta üksikpiletit ka
bussijuhi käest.
KRISTJAN KONKS
ÜHENDATUD PILETID AS

В сентябре изменится система продажи билетов в
общественном транспорте
Начиная с 21. сентября 2012 года в общественном транспорте Харьюмаа начинает свою работу новая система продажи билетов – привычные бумажные
билеты будут постепенно заменяться на эбилеты. Если раньше билет можно было
приобрести у водителя только за наличные
деньги, то теперь добавится ещё одна
возможность – билет можно будет купить
на специальную э-карту (ühiskaart) на
предварительно загруженные на эту карту
деньги. Новые э-карты будут действовать
как в Таллинне, так и для поездок на
общественном транспорте Харьюмаа.
Если поездок много и они регулярны, то
удобнее всего купить проездной на месяц.
Разовые билеты можно будет по-прежнему
приобрести у водителя за наличные
деньги.
Чтобы купить билет с помощью экарты, на неё следует заранее загрузить
деньги. Для этого существует две возможности – в пунктах продажи билетов в
Таллинне и Харьюмаа, а также в автобусе у
водителя. При этом у водителя можно
будет загрузить на карту сумму не меньше
5 евро, или кратную ей (10, 15 евро и тд.).
Возможности купить месячный билет в
автобусе не будет. Мест, где можно загрузить деньги на карту, будет много –
почтовые конторы, R-киоски, магазины,
киоски, а также бюро обслуживания таллиннской городской управы. Также деньги
можно будет зачислить с помощью интернет-банка, мобильного или настольного
телефона, инфолинии 11800, и с помощью
прямого платёжного поручения.
Несмотря на то что новая система
билетов принесёт много изменений, все
прежние скидки при проезде будут дейст-

вовать и далее. В отличие от прежней,
новая система позволит местным самоуправлениям устанавливать скидки для
своих жителей на маршруты уездных
линий. В основном, это касается скидок
для учеников и пенсионеров. Общих
скидок на проезд по Харьюмаа раньше не
было, и с введением новой системы их
также не появится. Однако, у местных
самоуправлений есть возможность самим
устанавливать подобные скидки. Новая
система позволит очень точно учитывать
скидки, установленные самоуправлениями.
Данная система скидок будет управляться
местными самоуправлениями – они
заносят скидку в систему билетов, и она
автоматически учитывается при оплате
каждой поездки или при покупке месячного билета. Для того чтобы скидка учитывалась правильно, общую карту следует
персонифицировать. Это можно будет
сделать через интернет или в пунктах
продажи общих карт. В Харьюмаа новые
билеты заменят ранее действовавшие с
первого по последний дни месяца бумажные месячные билеты. Новые билеты будут
дейст-вовать в течение 30 дней со дня
покупки.
В течение 2013 года планируется расширить данную систему на все внутренние
линии Харьюмаа, которыми на основании
договора управляет Harjumaa Ühistranspordikeskus. Дополнительную информацию о
новой системе билетов можно найти в
интернете по адресу www.pilet.ee и по
телефону 11800. Также со своим вопросом
можно обратиться по электронной почте
info@pilet.ee
КРИСТЬЯН КОНКС
ÜHENDATUD PILETID AS
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Erna retk Nabala-Kurna
ruumis
Algus maikuu Kiili Lehes
VALDU NELLIS
Kaevusime jõe kaldasse. Kella
4-5 paiku hakkasid Punaarmee
osad taanduma üle silla. See
kestis vahest tundi poolteist.
Seejärel lasti sild õhku. Nüüd
lubati meid veel sama päeva õhtul jätkata oma staabi otsimist.
Liikusime koos Punaarmeega
Lehmja mõisani.
Lehmjas, kus asus mereväeüksus, saime teada, et meie polk
peab võitlusi Raasikul. Lehmjasse saabus ka meie väeosa omnibuss, kus teatati, et meie polk
lahkub Raasikult ja asub Kurna
mõisa; meid kästi oodata. Läksime Lehmjalt Kurnale, kus ööbisime. Selgus, et meie polgust,
mis oli siia jõudnud, oli järele
jäänud 200 mehe ümber.

Suvekodust
lahkudes
ära hülga
lemmikut
z Kolmandat aastat
korraldab Eesti Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat,
millega pannakse
inimestele südamele oma lemmikloomi
suvekodudest endaga kaasa võtma ning
märkama mahajäetud loomi.
“Suve lõpupoole ja sügise alguses saabub seltsi infotelefonile
sadu teateid lemmikloomadest,
kes on hüljatud suvilatesse ja
maakodudesse. Inimesed võtavad suve alguses suvilasse oma
puhkuseperioodiks koera- või
kassipoja, kuid hülgavad looma
suvilast lahkudes,” selgitas Eesti
Loomakaitse Seltsi üldjuht Evelyn Valtin. Valtini sõnul tekivad
sedalaadi hülgamise tulemusena
kasside ja koerte kolooniad, levivad haigused ning loomad
kannatavad ja paljud neist surevad.
Valtini sõnul kulub seltsil
aastas kümneid tuhandeid eurosid vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja abistamiseks.
“Eestis on loomade hülgamine
seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav,” märkis
ta. “Seni aga, kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja registrisse kandmiseks, on hülgajaid
pea võimatu tabada, rääkimata
nende vastutusele võtmisest,”
kirjeldas Valtin olukorra keerukust.
“Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?” sõnum on nii Eesti Loomakaitse
Seltsi sügiskampaania plakatitel
kui ka Eesti Rahvusringhäälingu
kanalite kaudu levival video-ja
audioklipil. Teavituskampaania
info levitamisega on kaasa tulnud AS Edelaraudtee ja OÜ
Meediavõrk.
Eesti Loomakaitse Seltsile ja
teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas
teateid kümnetest tuhandetest
hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest. Näiteks 2011. aasta
jooksul püüti ja hoiustati viite
varjupaika koondavas Varjupaikade MTÜs ligi 2500 looma.
Lisaks on Tallinna Hoiupaigas
ja teistes Eestis tegutsevates
varjupaikades aasta jooksul läbi
käinud mitmeid tuhandeid kasse ja koeri.
EESTI LOOMAKAITSE SELTS

Kiili valla õpilasmaleva viies töösuvi möödus senisest pisut keerukamaid ja põnevamaid töid tehes.
3x Urmet Haas

VANUSEPIIRIKS OLI 15 AASTAT

Kiili õpilasmaleva
viies töösuvi
z Kiili Valla Noortekeskuse ja Kiili vallavalitsuse koostöös toimuv õpilasmalev tähistas sel suvel 5.
sünnipäeva. Projektipõhiselt toetas Kiili
Õpilasmaleva tegevust ka Eesti Noorsootöö Keskus. Kahe
nädala jooksul andis
malev tööd 14 malevlasele.
Kui varasematel aastatel ootas
malev ka päris noorukesi töökäsi, siis sel aastal alla 15-aastaseid noori rühmas ei leidunudki.
See andis võimaluse ka varasemalt pigem heakorra ja haljastustöödega tegelenud malevlaste rakendamiseks pisut keerulisemate ja põnevamate tööde
juures.
Raskemad tööd
Nii oligi, et noored said muude tööde kõrvalt muskleid kasvatada, ehitades lasteaia uut
parklat, ja et mudilased sõiduteele ei satuks, siis tuli kelgumäe

juurde talvise tõkkeaia jaoks
poste maasse kaevata. Samuti
said noortekeskuse uued ruumid aadressil Nabala tee 2b sisse seatud tänu malevlastele,
abiks oldi ka lasteaia väikse maja keldrikorruse ja kooli staadioni korrastamisel jne.
Kokku tehti 641 tundi tööd
erinevatel objektidel Kiili alevis.
Mitte ainult töö
Õpilasmalev ei ole aga ainult
töötegemise koht, suvise maleva
üks vaieldamatuid kõrgpunkte
palgapäeva kõrval on ka ülevabariigiline õpilasmalevate
kokkutulek, mis seekord tõi
kokku u 500 malevanoort. Kolmel päeval võisteldi meeskonniti erinevatel spordialadel,
lauldi võistu rühmalaule ja sai
näha ettekandeid, mis sel korral
tehtud malevakokkutuleku
kümnenda sünnipäeva auks.
Samuti toimusid õhtuti kontserdid ja diskod. Telgiromantika
juurde kuuluval lõkkeõhtul
lauldi malevalaule ja seltskonnamängudel tutvuti teiste piirkondade malevanoortega.
Paljudele noortele on õpilas-

malev nende esimeseks tööandjaks ja ainsaks võimaluseks kodukoha lähedal suvise taskuraha teenimiseks. Kiili õpilasmalev annab võimaluse kohalikele noortele heas seltskonnas
oma kodukoha arengule pisut
kaasa aidata ja tööeluga tutvust
sobitada.
URMET HAAS
KIILI NOORTEKESKUSE
JUHATAJA

Esmaspäev, 25. august
Ernalased: Kolonel Kure lahinguülesanne esmaspäevaks.
Naaberdiviis tungib Kurna peale
üle Lehmja. Erna liigub Kirjasillalt Tüistre-Rebase peale. Selgitada vaenlase olemasolu Sepamäel.
Tegelikult liikusid ernalased
üsna kiiresti edasi üle Ihuvere
soo Kurna-Mõisakülas, sest punaväelasi enne Kurnat ei olnud.
Hommikul kell 8 olid nad juba
Ihuvere talus, kell 12.15 on lipnik Hanniotti kompanii Nurgamäe talus ja 14.15 juba Söödi
talu juures, kuhu jääb ööseks.
Talus endas asuvad sakslased
(Tallinna ringtee Kurna ristmiku
lähedal).
Kell 16.30 kannab leitnant
Nõmm ette, et on jõudnud oma
kompaniiga Kurna-Mõisakülas
Pärtli teeristile. Kurnal oli ernalastel kaotusi surnute ja haavatute näol. Juhuslik mürsk kukkus pargiteele kogunenud võitlejate lähedale, sest kogu piirkond oli pideva suurtükitule all,
millest võttis osa ka punalaevastik. Päeval oli võitleja Orgmets näinud soos ussi ja tahtis
seda püstolkuulipiduja kabaga
maha lüüa. Löögi mõjul läks
relv lahti ja kuul läbistas Orgmetsa pea. Kaasvõitlejad viisid
ta tagasi Tüistre tallu.
Hävituspataljon: Hommikul
teatati meile, et läheme Lehmja
mõisa tagasi. Meie kasutada oli
ainult üks “Mootori” omnibuss,
mis mahutas 64 inimest. See
hakkas meid Lehmja poole vedama. Mina sattusin esimesse
gruppi. Sõitsime umbes pool
teed ära (Kurnast Lehmjale on
maad umbes 5-6 kilomeetrit).
Tulime maha ja läksime lahingukorras edasi.
Kui läbistasime lagedat põldu, avati meile ootamatult tuli,
arvatavasti saksa tankitõrjekahurist. Otsisime varju põllukraavis. Kuid vaenlane hakkas
tulistama piki kraavi Lehmja
mõisa poolt. Sellest tuli järeldada, et Lehmja on vaenlase
käes (mis ka hiljem tõeks osutus). Põgenesime lähedal olevasse soosse. Siin kohtasime
teisi mehi, kes olid meist Kurnale maha jäänud. Neilt kuulsime: meie teine grupp oli omnibussil sõitnud otse sakslaste
kätte.
Samal ajal olid sakslased
tunginud ka Kurna mõisa, mille
nad olid ümber piiranud. Paljud

meie meestest olid langenud.
Osal oli õnnestunud põgeneda.
Nüüd hakkasime liikuma väikegruppides, 6-7 meest salgas,
Tallinna poole. Minu grupp jõudis Punaarmee raskepatarei
juurde Tartu maanteel, kuhu
jäime.
Saire külas: Osa Vene sõdureid olid üles rivistatud kohalikku talu (Praeguse Hansplanti
territooriumil) rehealusesse ja
politruk sundis neid sakslaste
vastu tormijooksule. Sõdurid
hakkasid vastu ja ei tahtnud eriti minna. Siis politruk oli sunnitud andma automaadist valangu, et kui ei lähe, siis järgmine valang tuleb selga. Polevat
sõduritel muud üle jäänud, kui
minna.
Kõiki neid sündmusi nägi
pealt Hindriko talu perenaine
Anete Soonurm koos sugulase
Taisiga Koidu saunast. Politruk
oleks hommikupoole peaaegu
maha lasknud kohaliku elaniku
Öövahi talust, kes juhuslikult
sinna sattus ja saksa spiooniks
peeti. Kõrval olnud Anete Soonurme poolt põlvili palumine
oli elu päästnud.
Lahing käis omasoodu ja
talule hakkasid pommid või
mürsud langema. Naised-lapsed
hakkasid jooksma, kuhu juhtus,
ja ennast peitma. Anete peitis
ennast rehe all oleva heinavankri alla ja see ta päästis, sest
mürsk tuli pea kohal olevasse
katusesse, kust hiljem suur auk
leiti. Killud jäid heinakoormasse
pidama. Seejärel põgenesid nad
kambakesi paarsada meetrit
eemal asuva Vainu talu kartulikeldrisse. Sellel teekonnal
sattusid nad vene lennuki tule
alla, kes tulistas neid pardarelvadest, aga ei saanud pihta.
Õhtul tegi saksa ohvitser
keldriukse lahti ja käskis kõigil
välja tulla. Hindreku perenaine
oli ikkagi reide haavata saanud
ja peale esmaabi andmist kästi
lahkuda lahingu piirkonnast
Nabalasse, aga nad peitsid end
Tilluvälja talu metsa.
Öövahi talu pere peitis lahingu ajal ennast talu õues olevasse
keldrisse. Mingil ajal julges vanaperenaine Liisu Vainomees
välja piiluda ja nägi, kuidas vene madrused õues jooksid ja
tõrvikutega tuld elumaja õlekatusesse torkasid, kuid teha polnud midagi.
Teisipäev, 26. august
Ernalased: Kolonel Kure lahingukäsk teisipäevaks oli läbi
murda Katku juurest (praegune
Uuesalu elurajoon), katta suurtükitule suunajaid eellaskmisel
Katku taga olevale venelaste patareile. Arvati, et seal peitus kuni 1000 punasõdurit, mis vist ei
vastanud tõele.
Ernalased astusid välja umbes kella viie paiku hommikul,
kuid sakslased olid juba jõudnud luurele minna ja nii ei nähtud põhjust enne saksa luurajate
tagasitulekut edasi minna. Punaväe väljasuitsetamine Katku
metsast jäi Nõmme talu suunast
pealetungiva saksa jala- ja suurtükiväe ülesandeks. Sakslaste
patareid olid ka Saire küla Kõrtsi talu maadel, sest peale sõda
võis siin hunnikute kaupa leida
saksa kahurite mürsukaste ja
-kestasid.
Jätkub
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Volkswagen MTB kolmapäevak esimest
korda Kiilis!

Laagrisuvi võrkpalliga

z Vaatamata suvepuhkustele ja jaanipäevale oli esmakordset
rattarada kohale
kaema tulnud päris
palju osalejaid ja
muud rattarahvast.

z Juuli alguses toimus
SK TATSi noorte
võrkpalli laager. Tavaks on kujunenud,
et laager toimub Türi
vallas Säreveres
Järvamaa Kutsehariduskeskuse spordibaasis.

Kiili kolmapäevak sai stardipaugu gümnaasiumiesisest
parklast. Rajaprofiil oli tasane,
aga sellele vaatamata oli näha
rahulolevaid ja väsinud nägusid.
Eks need imavad rabaäärsedpõllurajad tegid oma. Saime positiivse vastukaja ka pargiringi
kohta.
Kindlasti jäi rajameistril veel
arenguruumi, aga loodetavasti
tuleb järgmine aasta veelgi rohkem rahvast Kiili rajale.
Meeste põhiklassis oli kiireim
Karli Kannel. Teine ja kolmas
vastavalt Rauno Neuhaus (Arctic Spordiklubi) ja Madis Kollo
(Nissan Proshop Team). 8. Arno
Aamisepp. M30 ja absoluutarvestuses oli loomulikult esimene
Erki Pütsep (Alfa Baltic), kes läbis 4 ringi ajaga alla 43 minuti:
42:54,1.

Järgnesid Margus Sirvel
(Rakke SK) (44:20,0) ja Rivo
Pajur (Nissan ProShop Team).
8. Bruno Tamm, 14. Asko Nurm.
M40 vanuseklassis võidutses
Pait Hirv (HRK), kelle aeg
(44:23,9) oli ühtlasi päeva
kolmas.
Talle järgnesid Tarmo Neemela (Saue SK) ja Ravshan Balgabaev (xcsport.eu). 8. Olavi
Israel.
Naised läbisid seekord 3
ringi – kiireim Viktoria Randalainen N30 (Skype) ajaga
39:21.2. Järgnesid Ülle Luiks
(Jõelähtme Singel) ja Sirli Metsamäe (Saku SK). 9. Ly Pajur.
Teiste klasside kiiremad:
M12 Markus Pajur (Nõmme
RK), 13. Lauri Tamm, 27. Kermo Tamm; M14 Renet Kask (SK
“Smart Sport” Türi), M16 Karl
Järva (SK “Smart Sport” Türi),
M50 Margus Välja, M60 Avo
Esnar (KoMo-HansaSK), N
Avely Riiel (Porterracing), N12
Iris Rannik, N14 Merili Sirvel
(Rakke SK), N40 Monika Veelma.
BRUNO TAMM
CC ROTA MOBILIS

Kiili vallast osales laagris kokku
üle 60 noore võrkpalluri.
Spordilaager kestis 10 päeva.
Päikeselised ja soojad ilmad
võimaldasid lastel õues palju
trenni teha ning käia ujumas
Türi järves. Meie laagri lapsed
võtsid aktiivselt osa ka Türi
linna päevast, kus võideti mitmeid auhinnalisi kohti erinevatel võistlustel. Laagrit jäävad
lastele meenutama aktiivsed
treeningud, ühised õhtused
võistlused ja üritused, vahupidu,
tantsuvõistlus ja ühiselt kogetud
toredad hetked koos sõpradega.
Parimatel oli võimalus laagri
ajal käia mängimas Pärnu rannas Eesti karikavõistlusi rannavolles. Parimatena saavutasid 2.
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Kalju Rentsel
06.04.1928-08.07.2012
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Võrkpall. Internet

koha Brit Marleen Õismaa ja
Helena Vahtramäe.
Suvelaager oli võrreldes
varasematega suurim – kokku
osales 102 last Kiilist, Raplast,
Keilast ja Tallinnast.
Tulemused rannavolles
Eesti meistrivõistlustel rannavolles osalesid Brit Marleen
Õismaa ja Helena Vahtramäe,
kes saavutasid 4. koha. Poistest
olid samuti tublid Lauri Arumeel ja Renet Vanker 5. kohaga
omas vanuserühmas.
18. ja 19. augustil toimusid
Tallinna meistrivõistlused rannavõrkpallis. Kiili poisid Rasmus

Meius ja Karl Erik Villems saavutasid E-vanuseklassis (sünniaasta 2001 ja nooremad) 1.
koha. Tüdrukute samas vanusegrupis saavutasid esikoha Kaili
Laanemets ja Laura Männilaan.
Teisel päeval mängis Rasmus
Meius koos Robert Hangaga Dvanuseklassi (sünniaasta 1999
ja nooremad) ning saavutasid
2. koha.
C-vanusegrupis (1997 ja
nooremad) tulid Lauri Arumeel
ja Renet Vanker 3. kohale.
B-vanusegrupi (1995 ja
nooremad) pidid leppima Jüri
Käer ja Siim Lomp 4. kohaga.
RAIGO TATRIK

Ardo
Piiskoppel
01.02.1942-29.06.2012
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Eino Viilukas
06.11.1933-24.06.2012

SPORDIUUDISED
In memoriam

Eesti valdade 20.
suvemängud
Eesti valdade 20. suvemängud
toimusid 31. juunil ja 1. juulil
Pärnumaal Paikuse vallas. Kiili
valla sportlased esinesid jällegi
väga tublilt, saavutades kokkuvõttes tubli 4. koha!
Osales 50 valda ligi 1200
sportlasega. Arvesse läks viis ala
ehk kergejõustik+neli paremat
ala. Võitis jällegi Tartu vald
(232 p), teine koht Audru vald
(218 p), kolmas koht Ülenurme
vald (215 p), ning neljas koht
Kiili vald (209 p). Tartu ja Kiili
vald olid ka ainsad, kes osalesid
kõigil 9 alal. Jalgrattakrossis
(osales 18 valda) saavutas Kiili
vald tubli 3. koha! Individuaalselt tegi supersõidu Anti Arumägi, kellele ei olnud vastast
meeste sõidus. Palju õnne!
Tubli sõidu tegi meeste klassis ka Bruno Tamm, kes saavutas 5. koha, ja Asko Nurm, kes
saavutas 11. koha. Naistest saavutas tubli 5. koha Ly Pajur,
N35 klassis saavutas tubli 6.
koha Andra Rannik, M16 klassis
näitas head minekut tulevikulootus Markus Pajur, saavutades
10. koha, ning M40 klassis saavutas Erki Arumeel 17. koha.
3. koha saavutasime ka
meeste võrkpallis, kus osales 18
valda. Alagrupis võitis Kiili vald
2:0 nii Muhu valla kui ka Saarde
valla ning 1:2 kaotus tuli vastu
võtta Rae vallalt. Vahegrupimängus võideti 2:0 Orava valda, seejärel 2:0 eelmise aasta
teist, Tartu valda, ning poolfinaalis saadi dramaatiline 1:2
kaotus Audru vallalt. 3. koha
mängus võideti 2:0 Ülenurme
valda ning pronksmedalid olid
meie! Tubli töö, mehed!
Meeskonnas mängisid Kristo
Meius, Kuldar Männilaan, Jaano Haidla, Martin Thalfeldt,
Henry Oro, Madis Pärtel, Andres Kärner ja Marko Koern.
Treener Jaano Haidla.
Orienteerumises (osales 24
valda) saavutasime tubli 5. ko-

ha. Individuaalselt saime aga
kaks medalit. Taimar Väljataga
saavutas M21 klassis 2. koha
ning Tiit Tatter M55 klassis samuti 2. koha. Palju õnne! Lisaks
veel: Virve Orav N45 klassis
tubli 4. koht, Dag Ainsoo M35
kassis tubli 5. koht, Erki Kriks
M35 klassis tubli 6. koht ning
Mart Sooberg M21 klassis tubli
9. koht.
Mälumängus (osales 21 valda) saavutasime läbi aegade
parema tulemuse – 5. koha. Sellega said hakkama Hannes Palang, Anu Printsmann, Esta Kullamaa ja Aimur Liiva. Jahilaskmises (osales 16 valda) lasime
välja samuti kõrge koha – 5.
Koosseis: Alar Lehtsaar – 44
märki, Lauri Sõitja – 40 märki ja
Sergei Kivi – 39 märki.
Köieveos (osales 8 valda)
saavutasime 6. koha. Alagrupis
võideti 2:0 Mäetaguse valda,
kaotati 1:2 Imavere vallale ja
0:2 Juuru vallale. 5.-6. kohale
kaotati 0:2 Saarde vallale. Need
sitked mehed olid Marko Parvi,
Eero Reppo, Marko Kütt, Andrei
Dubov, Enar Samarokov, Meelis
Õigemeel. Kapten Urmas Kikkas.
Kergejõustikus (osales 35
valda) saavutasime tubli 12. koha. Koju toodi hulgaliselt medaleid. Kõige edukam oli kahe kullaga Anu Teesaar, kes võitis
kindlalt nii naiste kuulitõuke
(13.88) kui ka kettaheite
(48.59). Palju õnne!
Hõbemedaliga tuli koju meie
noorsportlane Kertu Väikemaa,
kes tüdrukute kaugushüppes sai
tulemuse 5.07. Palju õnne! NV I
1500 m jooksus pälvis hõbemedali iginoor Relika Mell, ajaga
5.27,0. Naiste 100 m jooksus
saavutas pronksmedali Gerli
Helene Gritsenko, ajaga 13,47.
NV I kaugushüppes pälvis
pronksmedali Triin Maller, tulemusega 4.49. Palju õnne!
Viimase medali – samuti
pronksmedali – võitsid meile
4x100 m mehed, ajaga 45,69,
koosseisus Jörgen Norkroos,

Kevin Arike, Karl Aksin, Roger
Teppo. Töö kiire ja korralik!
Väga tublilt võistlesid samuti: N
kaugushüpe 4. koht – Gerli Helene Gritsenko, tulemusega
5.01; NV I odavise 6. koht –
Relika Mell, tulemusega 25.37;
M kaugushüpe 6. koht – Lauri
Sinisaar, tulemusega 6.13; NV I
400 m. jooksu 7. koht – Katrin
Soima ajaga 1.17,5; M kaugushüpe 7. koht – Roger Teppo
tulemusega 5.98; N 4x100 m.
teatejooksu 7. koht – Triinu
Tikku, Kertu Väikemaa, Marite
Helina Sihver, Relika Mell,
ajaga 54,90; NV I 100 m jooksu
8. koht – Katrin Soima ajaga
16,10; P odavise 8. koht – Jüri
Bamberg, tulemusega 37.29; M
kõrgushüpe 8. koht – Karl Aksin, tulemusega 1.75; P kuulitõuge 9. koht – Jüri Bamberg,
tulemusega 8.70; P kettaheide
9. koht – Jüri Bamberg, tulemusega 22.04; M kettaheide 9.
koht – Villu Sepp, tulemusega
34.87; T 100 m jooksu 10. koht
– Triinu Tikku, tulemusega
14,20; M 400 m jooksu 10. koht
– Silver Siim, ajaga 55,0; M
kuulitõuge 12. koht – Villu
Sepp, tulemusega 11.29; NV I
100 m. jooksu 12. koht – Triin
Maller, ajaga 17,42 (vigastas
jalga); M 100 m. jooksu 14.
koht – Lauri Sinisaar, ajaga
12,13; M kuulitõuge 14. koht –
Silver Siim, tulemusega 10.14;
M kaugushüpe 18. koht – Silver
Siim, tulemusega 5.56; M 100
m. jooksu 21. koht – Roger Teppo, ajaga 12,22; M kettaheide
23. koht – Roger Teppo, tulemusega 24.71; M 100 m jooksu
24. koht – Karl Aksin, ajaga
12,30; M 100 m. jooksu 30.
koht – Silver Puulmann, ajaga
13,00.
Naiste võrkpallis (osales 19
valda) saavutas Kiili vald tubli
13. koha. Alagrupis võideti 2:0
Haaslava valda, kaotati 1:2 Tarvastu vallale ja 0:2 Võru vallale.
Vahegrupi mängus kaotati 0:2
Audru vallale, kohamängudes
1:2 Avinurme vallale, võideti

2:1 Kohila valda ja 2:1 Jõhvi
valda. Naiskonnas mängisid
Laidy Lainoja, Marika Raiski,
Helen Pildre, Eve Tappo, Piia
Ossip, Õnne-Ly Tammsaar,
Merje Volt, Mari-Mai Koha ja
Ülle Volkova. Treener Kuldar
Männilaan.
Oma võistlusdebüüdi tegi ka
Kiili valla petanki võistkond. 18
valla hulgas saavutati tubli 17.
koht. Alagrupis võideti 13:12
Sauga valda, kaotati 9:13 nii
Tahkuranna vallale kui ka Kernu vallale ja 8:13 Jõhvi vallale.
Kohamängus saadi alistusvõit
Saarde valla üle. Võistkonnas
mängisid Karin Kütt, Üllar Aun
ja Siim Rannik. Suured tänud
Kiili vallavalitsusele, Kiili Varahalduse Sihtasutusele, Saku
Õlletehasele (Turven Treu)
ning eriline tänu kogu Kiili
võistkonna ja kogu Kiili valla
sportlaste nimel bussijuht Arvedile, kes on olnud aastaidaastaid meie võistkonna liige,
alati väga abivalmis, väga kohusetundlik ja mõnus semu.
Tänud, Arved!!

Jalgpall
Rahvaliigas võitis Kiili JK meeskond I alagrupis ehk Harju alagrupis kõik 8 mängu! Viimati
FC Valge Poni Trahter 7:3, FC
noored 11:0 ja Tre meeskonda
9:1. Väravate vahe 76:10! See
on tubli saavutus. Nüüd peame
väheke ootama, et ka teised alagrupid oma mängud mängitud
saavad ja siis juba play-off.
Rein Kütti XVIII mälestusturniiri jalgpallis võitis mõneti
üllatuslikult Kiili JK meeskond:
1. Kiili JK – 7 p; 2. FC Plato – 7
p; 3. FC Error United – 3 p; 4.
JK Jõelähtme – 0 p. Tänud: Kiili
vallavalitsus, Kiili Varahalduse
Sihtasutus, Saku Õlletehas,
pealtvaatajad.

Autosport
Kiirendusvõistlusel AC Mile
2012, mis toimus Haapsalus

Kiltsi lennuväljal, saavutas Cklassis ja ka üldarvestuses 2.
koha Erik Olesk. Auto – Audi S6
Avant, 2,5T (600xhj) Tulemus
– 303 km/h!!! Hull kutt! 16.
juunil samas peetud võistlusel
oli Erik samuti teine, siis oli
tulemuseks 292 km/h.

Eduard
Kangur
12.12.1934-05.07.2012

Triatlon
Eesti täispikal triatlonil (ujumine 3,8 km, ratas 180 km, jooks
42,195 km) saavutas Ivo Tatrik
15. koha, ajaga 10:41.47,0, ja
Andres Aamisepp 34. koha,
ajaga 12:06.58,0. Müts maha,
mehed!
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Rein
Laanemets
04.03.1944-10.07.2012

Kabe
I Euroopa kiirkabe (100 ruudu)
meistrivõistlused peeti Tallinna
Malemajas. Meeste arvestuses
(osalejaid 30) saavutas Urmo
Ilves 14. koha (kolmikvõit läks
Venemaale).

Kergejõustik
Eesti B- ja A-klassi meistrivõistlustel Valgas saavutas PB
klassi 200 m jooksus ajaga
24,61 hõbemedali Raivo Maripuu. Palju õnne! Teisi tulemusi:
PB 100 m 4. koht ajaga 11,93
Raivo Maripuu; TA klassi kolmikhüpe 4. koht tulemusega
10.91 Kertu Väikemaa; TA
klassi 100 m jooks 11. koht
ajaga 13,54 Triinu Tikku; TA
klassi kaugushüpe 11. koht tulemusega 5.07 Kertu Väikemaa;
TA klassi 300 m tõkkejooks 12.
koht ajaga 52,87 Marite Helina
Sihver.

Jahilaskmine
Eesti Karikavõistlustel FITASC
Sportingus Männikul saavutas
sen. klassis (D-grupi 1. koht )
15. koha Alar Lehtsaar 157 tabamusega 200-st ja Sergei Kivi
36. koha (D-grupi 8. koht ) 121
tabamusega 200-st.
KAUPO KÜTT

In memoriam

Härna Adami
25.12.1921-31.07.2012

Mälestame

Härna Adamit
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Endised majanaabrid

Kui Sul on teema või
idee, millest peaks

Kiili Lehes
kindlasti kirjutama,
anna teada:
marko@harjuelu.ee.
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise
teade
Kiili Vallvalitsus teatab, et
19.06.2012. aasta korraldusega nr 254 “Mõisaküla külas Papimetsa 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 olulist suurenemist.
Detailplaneeringus käsitleda mürataseme ja õhusaastuse
muutumist (sh kumulatiivne mõju) ja vajadusel näha ette leevendusmeetmed. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda
detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringuga lahendada liigvee keskkonnaohutu ärajuhtimine elamute juurest;
- lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kavandatavate
ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel
järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
- kui kavandatava tegevusega nähakse ette metsa võimalikult
suures ulatuses säilitamist (kõrghaljastusena), ei põhjusta kavandatav tegevus looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist;
- detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne
kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega
teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida pla-

VOLIKOGU OTSUSED
August 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 7 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 8 Kiili Vallavolikogu 15. novembri
2007 määruse nr 27 “Kaugkütte piirkonna määramise, võrguga
liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste, soojuse piirhinna
kehtestamise ning soojusettevõtja arendustegevuse kord”
muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 9 Kiili Vallavolikogu 13.12.2005
määruse nr 26 “Maamaksumäärade ning maksusoodustuste ja
selle taotlemise korra kehtestamine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 63 Kangru alevikus Kullerkupu tn 10
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 64 Kangru aleviku osalise siseteede
detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 65 AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, lugemine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 66 Lähtse külas Kubja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 67 Kangru alevikus Kaevu kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 68 Teeninduse katastriüksuse sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 69 Vesihaldja katastriüksuse jagamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 70 Kiili Vallavolikogu 21. juuli 2012
otsuse nr 56 “Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaare tänav
Maanteeameti kasuks” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 71 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Opmani tänav T2 Elektrilevi OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 72 Tõnuaasa katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 73 Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kiili Vallavolikogu otsus nr 74 Kiili Vallavolikogu esimehe valimine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
26. juuni 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 258 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Purje tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 259 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Tammetalu alajaam) püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 260 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Metsa, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 261 Ehitusloa väljastamine ehitise
(sidevõrkude kanalisatsioon) püstitamiseks Kangru alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 262 Ehitusloa väljastamine Kiili alevis Kurna tee 400 m asfalteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Kivi tn 22, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 264 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Polümeri, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 265 Kasutusloa väljastamine ehi-

tisele (Lehola reoveepumpla elektrivarustus) Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 266 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Nurga reoveepumpla elektrivarustus ja Lepiku tee, Ilba
ning Pärna tee alajaamade üleviimine 20 KV-le) Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 267 Kasutusloa väljastamine ehitisele Luige alevik, Põllu tn 14a.
Vallavalitsuse korraldus nr 268 Kasutusloa väljastamine ehitisele Männi tn ,Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 269 Kiili alevis Kooli tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 270 Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
3. juuli 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 272 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Vambola tn 9.
Vallavalitsuse korraldus nr 273 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Kelluka.
Vallavalitsuse korraldus nr 274 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Mõisaküla küla, Väljamäe
19.
Vallavalitsuse korraldus nr 275 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Kaasiku tn 30.
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Toonekure.
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Mõisaküla küla, Mõisaküla
tn 25.
Vallavalitsuse korraldus nr 278 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Sireli tn 11.
Vallavalitsuse korraldus nr 279 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Mäe.
Vallavalitsuse korraldus nr 280 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sõmeru küla, Liisi.
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Kasutusloa väljastamine ehitisele Sulevi tn 7, Luige alevik.
31. juuli 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Kasutusloa väljastamine ehitisele Lehola tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kõivu tn 2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 289 Kasutusloa väljastamine ehitisele Toominga tn 13, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 290 Kasutusloa väljastamine ehitisele Sireli tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 291 Kasutusloa väljastamine ehitisele Aia tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 292 Kasutusloa väljastamine ehitisele Aia tn 4, Luige alevik.
7. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 295 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Veenuse tn
35.
Vallavalitsuse korraldus nr 296 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Lehola tn 20.
Vallavalitsuse korraldus nr 297 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Päikese tn 32.
Vallavalitsuse korraldus nr 298 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Lähtse küla, Altoa.
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neeringuga 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. Valgustuse negatiivset mõju rohekoridorile saab vähendada valgustuse suunamisega elamualade poole (rohekoridorist eemale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näiteks tolm) võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
- kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse seadustega kehtestatud nõudeid, säilitatakse maksimaalselt olemasolevaid looduslikke kooslusi (metsa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on Mõisaküla külas Papimetsa
(30401:001:1032) kinnistu jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kolmekorruseliste korruselamute ja kuni kahekorruseliste ridaelamute rajamiseks ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringu koostaja on Foon OÜ (Kesk-Kaare tee 371,Viimsi, tel 5344 5501, e-post rait@foon.ee). Detailplaneeringu
koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 6790260), detailplaneeringu
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
või info 679 0260) alates 28.06.2012 kuni 13.07.2012.

Vallavalitsuse korraldus nr 299 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Polümeri mü pumbamaja elektrivarustus) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 300 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Pikavälja tee 3, Vaela küla.
14. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 302 Projekteerimistingimuste määramine Kiili katlamaja biokütusele ümberehituse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Ehitusloa väljastamine aiamaja
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Olevi tn 30, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Vambola tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Ehitusloa väljastamine Kiisa
avariireserv-elektrijaama gaasitrassi püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Sidelane 10/0,4 kv alajaama asendamine komplektalajaamaga) Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kivila tn 7, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 308 Kasutusloa väljastamine ehitisele (reoveepumpla Aed liitumine elektrivõrguga) Luige alevikus.
21. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 310 Kiili Vallavalitsuse 3.08.2010
korralduse nr 261 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik Vambola tn 22” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 311 Kiili Vallavalitsuse 13.04.2010
korralduse nr 104 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Paekna küla Hõbehundi” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 312 Kiili Vallavalitsuse 3.07.2012
korralduse nr 286 “Täitekorraldus asendustäitmise rakendamiseks” kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Mooni tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 314 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Mooni tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 315 Ehitusloa väljastamine KurnaTuhala mnt (Kiili alev, Lähtse küla) äärse kergliiklustee laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 316 Kirjaliku nõusoleku andmine
puurkaevu püstitamiseks Hiiemäe, Sausti küla.
Keskkonna- ja maaküsimused
3. juuli 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 283 Välisõhu saasteluba, Kaasplast
OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 284 Hajaasustuse veeprogrammi
projekti lõpparuande heakskiitmine Vaela küla, Pärna tee 4.
Muud küsimused
14. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 309 OÜ Kiili KVH osakapitali suurendamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Mahlapressid,
õunapurustajad –

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel

suurim valik
Eestis!

5690 0686
---------------------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos
veoga. Tel 501 8594

www.cidermill.eu

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

Tel 5351 6054

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

• Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis – kask
(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kaseklotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid), okaspuuklotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid).
Hinnad soodsad, kott alates 1,50 eurot. Alates
50-st kotist on transport Kiili valda tasuta. Tellimine: tel 5198 9070 või info@unitedexpo.ee,

ÕPI TASUTA TEENINDAJAKS
JA LAO-OPERAATORIKS

www.unitedexpo.ee
---------------------------------------• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega –
lepp 36 eur/rm. Tel 509 9598
---------------------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne
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
---------------------------------------• 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
---------------------------------------• Ostame tehnilist hõbedat, lauahõbedat,
nõukaaegseid kontaktoreid, automaatkaitselüliteid, trükkplaate, militaarset elektroonikat,
kullatud detaile. 526 9976
---------------------------------------• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. 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
---------------------------------------• Otsime müüjaid lemmikloomapoodi septembri alguses avatavasse Raudalu Konsumi
keskusesse. Lisainfo: info@caramira.ee või tel
510 3886, Heidi
---------------------------------------• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa,
sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936
---------------------------------------• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku,
haljastusmulda ja ehitusliiva. Tel 660 4455,
5850 4300

September-oktoober 2012 toimub
pikaajalistele töötutele (Kiili, Saku ja
Saue valla elanikele) teenindaja ja
laooperaatori kursus. Kursuse ajal
makstakse stipendiumi ja sõidutoetust ning läbinutele võimaldatakse praktikakoht koduvallas ja
sobivusel töö samas valdkonnas. Projekti kaudu kursuse läbinu saab
nii koolituse kui ka praktika tunnistuse ning kindlasti on parem võimalus
tööle saada.

Teenindaja-laooperaatori kursus sisaldab:
Müügi- ja teeninduse valdkonna õpet, teenindussuhtlemist,
eneseväljendusoskuse treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete
arendamise õpet, põhitõdesid müügitööst, enesekehtestamise treeningut,
et vältida nii läbipõlemist kui ka valesti mõistmist klientidega suhtlemisel.
Lisaks omandatakse laooperaatori programmide õpe arvutiklassis.
Kursus kestab 13 päeva ja sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid
ning videoharjutusi. Kursuse läbinu saab praktika teostada kodu
lähedal ettevõttes ja on valmis tööle suunduma teeninduse-, müügi- ja
laotöövaldkonda.
Lisaks pakume tasuta KARJÄÄRINÕUSTAMIST, mis aitab selgitada
välja inimese vajadused ja ootused, püstitab uued eesmärgid ning sihid
vastavalt inimese loomuomadustele ja võimekustele. MOTIVATSIOONIKOOLITUST, kus motivatsiooni koolitaja Anne-Ly Rõuk aitab grupitöö
kaudu suurendada enesekindlust, sest mida julgemalt oleme valmis enda
sisse vaatama, oma võimeid, oskusi ja võimalusi analüüsima, seda
kindlam on minna edasi ka eesmärkide poole. Testide ja mitmesuguste
ülesannete (ka naljakana tunduvate) lahendamise käigus saadakse
teada endast teinekord midagi üllatavat, aga võib saada ka kinnitust juba
teadaolevale. Koolituse läbinutel on kindlasti rohkem oskusi ja enesekindlust otsuste tegemisel edasise elu planeerimisel.

Tricon Grupp OÜ valmistab Jouni Exclusive käekotte.
Pakume tööd Kohilas

õmblejatele ja teistele tootmistöölistele

(töökogemus õmblejatele min. 1 a.). Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo: tel 523 5402, Ari Nieminen.

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

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Võta ühendust reklaam@harjuelu.ee või küsi teavet
telefonil 646 2214. Reklaam ilmub ajalehtedes

trükiarv

2000

trükiarv

3000

trükiarv

7000

trükiarv

2000 ja

4000.
Kokku 18 000

trükiarv

Võta juba täna ühendust ja uuri osalemise võimaluste kohta projektijuhilt: Andra Perv, telefon: 510 1780, 5694 9272; e-post: a.perv@hot.ee.
Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11-0336
“Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja Saue vallas”, mis sai
toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti
juhtpartneriks on Kiili vallavalitsus ning
koostööpartneriteks Saue ja Saku vallavalitsused.

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

TARNIME KIIRELT JA LIHTSALT
VAJALIKU KOGUSE TÄITEMATERJALI
GREIFERIGA VARUSTATUD AUTOGA
JUST SOBIVASSE KOHTA.
Big-Bag´is või lahtiselt saadaval:
aiamuld, mänguliiv, liiv, turvas,
multš ja killustikud.
VAID MEILT SAATE SOODSALT
KVALITEETSE KEKKILÄ VALMISTATUD
AIAMULLA. VAATA LISAKS MEIE E-POEST!
OLEME AVATUD:
E-R 9.00-17.30
FABRICLEAN OÜ
Kurvi tee 11,
76913 Saue vald
Tel 672 9540
E-mail: info@soilnet.ee
Tellimine telefonil 5309 3554 vôi
e-pood: www.soilnet.ee

