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VENNASTEKOGUDUSE MÕJU ULATUB KA TÄNAPÄEVA

Lõuna-Kiili vaimne keskus tehti korda
z Paekna külas asuv
Nabala palvemaja on
olnud juba ligi paarsada aastat Kiili valla
lõunaosa külade
jaoks olulise tähendusega. Vennastekogudusele kuuluvas
majas on kohalikud
omal algatusel vaimu harinud kõigi riigikordade ajal.
Sel suvel tehti palvemajale põhjalik remont: vahetati katus,
parandati ja värviti välisvooder
ning asendati alumist palgikorda. Raha saadi projekti korras
Leader-programmist (kokku kulus remondiks 43 811 eurot),
omaosaluse lisas Kiili vald.
Majas sees viis kohalik rahvas juba varem talgukorras remonditöid läbi: pandi uus põrand, lagi, seintele sisevooder,
uued küttekolded. Kõike tehti
palvemajas nii, nagu seda on
tehtud sealkandis viimasel paarisajal aastal: oma jõu ja mõistusega, et kohalik kooskäimiskoht säiliks veel aastakümneid.
Mis ühendab kohalikke inimesi, et sealkandis nii kaua asju
koos tehtud ja otsustatud on?
EELK Jüri koguduse õpetaja
Tanel Ots ja Nabala palvemajas
tegevust juhtiv Jaane Lend viivad vastuse andmiseks ajakirjaniku paarisaja aasta taha, kui
Nabalasse jõudis vennastekoguduse liikumine.
Meie oma kristlus
Ajalooliselt on vennastekogudus luteri kiriku sisene äratusliikumine, mis Eestisse jõudis
18. sajandi esimeses pooles
ning levis plahvatuslikult kiiresti. Jüri kihelkonnas märgiti
esimene koguduse palvemaja
väljaspool Tallinnat 1738. aastal. Ka Nabalasse jõudis vennastekoguduse liikumine varem, kui esimene palvemaja
1828. aastal rajati.
“Nad olid nagu sool, mis on
nüüdseks supi sisse hajunud
ning mida pole enam võimalik
välja võtta ja öelda, et see tegi
supi maitsvaks,” toob Tanel Ots
võrdluse vennastekoguduse
olulisuse ilmestamiseks eestlaste jaoks. Ta läheb veel kaugemale ja väidab, et poleks toimunud ei esimest üldlaulupidu ega
olnud ärkamisaega, kui vennastekoguduse palvemajades poleks välja arenenud mitmehäälne koorilaul ja tekkinud pasunaning keelpillikoorid. “Väikestes
külades oli tänu neile uskumatult paks kultuurikiht,” märgib
Ots.

Vennastekoguduse moodustasid kohalikud inimesed. Liikumist ei toetanud ei kohalik
mõisnik ega kirik. “Tegu polnud
organisatsiooni, vaid vaimse liikumisega, mille eesotsas olid
taluperemehed,” räägib Ots.
“Tegemist on Eesti oma kristlusega, mida ei toetatud intsitutsionaalselt ning mis ei olnud
seetõttu ülalt alla, vaid alt üles
liikumine.”
Paekna külla ehitati esimene
palvemaja 1828. aastal. Pea
sada aastat hiljem, aastal 1926,
pandi püsti uus maja, mis seisab
tänaseni. Palvemaja ehitati kohalike poolt algusest lõpuni
oma jõududega. Jaane Lend
räägib, et taluperemeeste vahel
oli ära jagatud, kes andis palgid,
kes palke vedas, kes ehitasid. Ka
edaspidist tegevust vedasid nemad: Tanel Otsa sõnul tegelesid
kohalikud mehed ka ristimise ja
matmise toimingutega, tegid
lastele-noortele pühapäevakooli
ja õpetasid pille mängima. “Nad
olid justkui väikesed kirikuõpetajad siin kohapeal,” märgib ta.
Kogu vennastekoguduse liikumine keelustati Eestis pärast
Teist maailmasõda. N-ö põrandaaluses vormis tegevus siiski
jätkus. Paljud palvemajad (neid
oli üle Eesti paarsada) võeti
nõukogude võimu poolt ära
ning neid on praegu tegutsevatena alles vaid kümmekond.
“Nabalas tegutseti palvemajas ka nõukogude võimu ajal
edasi. Maja hoiti korras, näiteks
vahetati ära katus,” räägib Tanel Ots. “See on üks paremini
hoitud palvemaju Eestis. Inimesed hoolitsesid selle maja eest,
kuigi see oli tol ajal ohtlik.”
Ka Jüri kirikus olid just Nabala inimesed need, kes suure osa
kirikulistest moodustasid, ja nii
on see tänapäevani.
“Nõukogude ajal olid Nabalast juhatuse esimehed, need
julged mehed, kes Jüri kiriku
majandusasju ajasid,” märgib
Ots. “Et riik üritas kõiksugu
maksudega kirikut välja suretada, siis need vaprad mehed
maksid oma taskust kõik kinni
ja säilitasid nii pühakojad.” Nabalas säilis tema sõnul ka sel
ajal soosiv suhtumine kiriku ja
ristiusu suhtes.
Uus aeg
Nüüd, mil kohalik palvemaja
taas korda tehtud, käib LõunaKiili rahvas endiselt majas.
Reedeti kohtutakse, et arutada
mõne Piiblist võetud teema üle
ning sõnastada oma mured ja
rõõmud. Ja kogunevad just nooremad inimesed. Iga kuu neljandal pühapäeval kogunetakse
palvemaja väikses saalis.

Nabala palvemaja
• Esimene palvemaja ehitati Paekna külla aastal
1828. Vennastekoguduse
liikumine jõudis piirkonda
varem.
• Uus palvemaja ehitati
aastal 1926. Paar aastat
hiljem kinkis üks kohalik
taluperemees palvemajale
oreli, mis on töökorras
tänapäevani.
• Nõukogude võim keelustas vennastekoguduse liikumise. Nabala palvemaja
tegutses siis Jüri koguduse abikirikuna.
• Kuigi vennastekoguduse
liikumine oli keelustatud,
jätkus see nõukogude ajal
Nabala piirkonnas n-ö
põrandaaluse liikumisena.
Kohalikud toetasid tol ajal
ka Jüri kirikut.
• Palju hullemini läks paljudel palvemajadel üle
Eesti, mis nõukogude võimu poolt ära võeti ning
on nüüdseks hävinud.
Kaasajal on tegutsevaid
palvemaju Eesti alles vaid
kümmekond, kui veel
150 aastat tagasi oli neid
paarsada.
• Peale vennastekoguduse
kasutab Nabala palvemaja
ka Kiili vald, mis rendib
ruume kohaliku kunstiringi tarbeks.
Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots (paremal) ja Nabala palvemajas igapäevaselt toimetav Jaane
Lend seisavad palvemaja väikses saalis, mis on remondi juba läbi teinud. Suur saal veel ootab
uuendustöid. 3x Marko Tooming

Palvemaja peale remonti.

“Inimeste usuvajadus pole
kuhugi kadunud,” nendib Jaane
Lend. “Aja möödudes on hakatud lihtsalt teisi asju uskuma –
horoskoope, selgeltnägijaid.
Aga see ei toida.”
Tanel Otsa sõnul tullakse ka
tänapäeval palvemajja vabatahtlikult ning uksed on kõigile
avatud. “Meil pole kaasajal palju võimalusi, kus tulla kokku
kohalikega, et sõnastada enda
jaoks olulist ja tekkinud küsimusi. Võib-olla vaid baaris purjus peaga,” ütleb ta. “Mulle
meeldib, kuidas toonased talumehed tundsid selle ära ja ehitasid need palvemajad. See oli
õppimine ja harjutamine, kuidas iseseisvalt, ilma kiriku ja
mõisa abita, olla ja maailma
enda jaoks mõtestada.”
MARKO TOOMING

Uus palvemaja õnnistati 1926. aasta septembris. Pildi oleva pühenduse autor on Jüri koguduse õpetaja
Tanel Otsa vanaema.
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Parimate kategooriad
• Aasta ettevõtja – kõrgeima
tunnustuse saab ettevõtja,
kes on sellel ja eelmisel
aastal kaasa aidanud oma
piirkonna ja/või maakonna
arendamisele.
• Aasta kodanikeühendus –
tunnustuse saab seltsing või
MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku ja/või maakondliku
elu edendamisega, olnud
kogukonnale toeks.
• Aasta toetaja – tunnustatakse inimest, ettevõtet,
ühendust või omavalitsust,
kes on läbi selle ja eelmise
aasta silma paistnud erilise
toetustegevusega kodanikuühiskonnale.
• Aasta tegu – omistatakse
ettevõtmisele, mis on sellel
ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma
paistnud, omab pikaajalist
mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti.
• Aasta sädeinimene – tunnustatakse inimest, kes
oma tegevusega on kaasa
aidanud maa- ja külaelu
positiivsele arengule.

Harjumaa parimate
konkurss
Harju maavalitsus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, SA Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ning MTÜ Kodukant Harjumaa
koostöös kohalike LEADER
gruppidega selgitavad traditsiooniliselt Harju aasta tegijad.
Need on ettevõtted, organisatsioonid ja inimesed, kes on
aasta jooksul silma jäänud tublide tulemuste või maakonna
(ja ka riigi) mastaabis tegudega,
mis väärivad äramärkimist.
Valitakse välja aasta ettevõtja,
aasta kodanikuühendus, aasta
tegu, aasta toetaja ja aasta sädeinimene.
“Harjumaa parimate tunnustamisega soovime öelda aitäh
neile, kes on oma töö ja pühendumusega andnud palju ka teistele – oma kogukonnale, maakonnale, tervele Eestile. Igaühe
tegu loeb, oluline on seda märgata ning neid inimesi toetada.
Inspireerivad ja “suured” inimesed on meie suurim rikkus,”
selgitas Harju maavanem Ülle
Rajasalu.
Ettepanekuid kandidaatide
osas saavad teha kõik harjumaalased, siinsed ettevõtted ja
organisatsioonid. Ettepanekus
tuleb vabas vormis lühidalt
põhjendada, miks just see isik
või organisatsioon on väärt
olema Harjumaa aasta parim.
Konkursi võitja selgitab tehtud
ettepanekute põhjal komisjon.
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimees Vello
Jõgisoo sõnul saab omavalitsus
olla jätkusuutlik ainult siis, kui
tema territooriumil on töökohti
pakkuvad ettevõtted ja toimekad inimesed, kes on huvitatud
oma elukeskkonna arendamisest.
Ettepanekud parimate kandidaatidega oodatakse 20. novembriks aadressile info@heak.
ee. Märksõnaks kirjutada
“Harjumaa parimad 2012”.
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Teede ja tänavate ehitusest ja
remondist Kiili vallas
teatud tänavate liiklusintensiivsus kasvab oluliselt. Seetõttu
läheb renoveerimisele näiteks
Küttimi tee, mis on olnud probleemne juba aastaid.

VALERI KUKK
VALLAVANEM
Läbi ajaloo on olnud liikumismarsruudid erinevate punktide
vahel ja võimalikud ühendusteed üheks olulisemaks inimesi
puudutavaks küsimuseks. Sama
kehtib ka tänapäeval, meie oma
valla teede ja tänavate puhul,
mille üldisele seisukorrale on
väga raske keskmist hinnet panna – on palju lõike, mida võib
hinnata suurepäraseks ja on paraku ka selliseid, mille seisund
on teatud perioodidel aastast,
nagu kevadine teedelagunemisaeg või hilissügis, otsesõnu
mitterahuldav.
Kuna valla rahalised võimalused ei luba mitte kuidagi kohemaid igale poole korraga jõuda, otsustasime alustada algusest ning tellisime valla teede
seisukorra ja liiklusintensiivsuse
analüüsi, mis valmis selle aasta
kevadel.
Selle põhjal on vallavalitsus
jaotanud teede renoveerimise
nelja suurde gruppi:
• kruusateede renoveerimine;
• mustkattega teede taastamine;
• vee- ja kanalisatsiooni tööde raames tänavate taastamine
Luigel;
• tänavate ehitamine ja korrastamine Kiili alevis.
Lisaks eelpoolmainitule on
erilise tähelepanu all veel ka
Rätsepa ja Metsa-Allika piirkonnad, kus püüame luua korralikku taristut koostöös kohalike elanikega. Samuti on osa
tänavaid Kiili alevis renoveeritud juba varem, 2011. aastal
vee- ja kanalisatsiooni tööde
käigus, kuna oli soodne võimalus kasutada kohale toodud
tehnikat.
Sellel aastal on teedele ja
tänavatele kulunud juba
307 000 eurot (võrdluseks:
184 000 eurot 2009. aastal),
mis sisaldab ka Kiili valla teede
hooldamise ja jooksva remondi
kulusid (hööveldamine ja lumetõrje). Järgmiseks aastaks planeeritav summa on 344 000
eurot, kuid samas tuleb arvestada teede ehituse ja renoveerimise tõusva hinnatasemega.
Tehtud ja tegemisel
Vallas teostatud teede-tänavate ehitusest ja remondist on
meil varemgi juttu olnud ja üleüldises pildis on 2012. aasta
olnud üsna töörohke:

Kiili alevis sai tänavu uue asfaltbetoonkatte Kurna tee algus. Marko Tooming

• ÜVK raames on Luige aleviku tänavad saanud või kohe
saamas uued kruusa- või mustkatted;
• kapitaalremondi läbis Luige alevikus Männi tn algus ja
pärast vana soojaküna likvideerimist saab ka Põllu tn 2013.
aastal pinnatud mustkatte;
• Kiili alevis said uue asfaltbetoonkatte Kurna tee algus ja
freespuruga kaeti Ristiku tn;
• Karja tn, Maksimäe tn, Lasteaia tn ja Pargi tn teepeenrad
on kaetud freespuruga;
• Piissoo tee, Luha-Salu tee
ja Nabala-Patika tee algusosas
on taastatud kruuskate;
• plaaniväliselt tõi kooli algus kaasa vajaduse ajutise jalgtee ehitamiseks, mille kaudu
saaksid Maksimäe tn, Allika tn,
Metsa tn lapsed lasteaeda ja
kooli;

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.

• kergliiklustee ehitustööd,
mis ajutiselt AS Elioni tõttu peatusid, jätkuvad samuti veel sellel aastal.
Lisaks tahaks alustada Mõisaküla aiandusühistule uue
juurdepääsutee rajamist või
õigemini vana tee korrastamist,
mis pikendab Väljamäe tee läbi
metsa ja jätkub Oti asumi kaudu
Kurna-Tuhala teele. Põhjuseks
asjaolu, et praegu sellele piirkonnale ühendust pakkuv Rae
vallale kuuluv Õlleköögi tee on
väga halvas seisus, naabervald
ei soovi seda ise renoveerida ja
tahab selle pikemas perspektiivis üle anda maanteeametile.
Ühtlasi võimaldaks uus tee elanikele mõistliku juurdepääsu
Kiili alevi suunal, sest hetkel on
Kiili valla kui terviku mõttes
tegu geograafiliselt täiesti äralõigatud piirkonnaga.

2013. aastal oleme planeerinud ehitada välja Lasteaia tänava jalgtee koos tänavavalgustusega, et tagada jalakäijatele turvaline ja ohutu lasteaiaja koolitee. Tahame juhtida tähelepanu ka sellele, et Karja ja
Maksimäe tn teepeenrad ei ole
mõeldud autode parkimiseks,
vaid jalgsi ja jalgrattal liiklejatele ohutumaks liiklemiseks kitsastel tänavatel.
Samuti kavatseme renoveerida sellised kruusateed nagu
Siberi-Sillaotsa, Siimu-Paali tee
ja lõiguti veel mõned. Nendel
teedel sõidab kooliperioodil mitu korda päevas koolibuss, mistõttu on oluline, et buss ei jätaks
seoses kehvade teeoludega sõitu pooleli.
Luige eritasandilise ristmiku
ehitusega on muutunud osaliselt liiklusskeem Luigel ning

Vihm rikkus teid
Vald on püüdnud paljudele
teede seisukorda puudutavatele
ettepanekutele ja elanikelt
laekunud palvetele reageerida
võimalikult operatiivselt. Eriti
viimasel ajal on olnud palju
telefonikõnesid ja e-kirju, kus
kohalikud elanikud kurdavad ja
tunnevad muret teede kehva
olukorra pärast ja teed on tõepoolest hullus seisus. Erakordselt vihmane suvi ja sügis on
kahjuks aidanud kaasa kruusateede kiirele lagunemisele
ning tehnoloogiliselt ei ole
märjal ajal võimalik nende parandamiseks midagi väga tõhusat ette võtta.
Ehkki lõviosas on mureks
liigne vihm, siis esineb suvel ka
tolmuprobleemi. Vihmane suvi
võimaldas pisut hoida kokku
tolmutõrje pealt, mille peale
küll mõned elanikud pahandasid, kuid kokkuhoitud summa
eest ja väikse lisarahastusega
kaeti freesipuruga Rätsepa elamurajoonis tervelt 1 km ulatuses kaks teelõiku. Tolmutõrje
maksumus on paraku suhteliselt
kõrge ja selle mõju väga lühiajaline, mistõttu tegu ei ole kuigi
mõistliku investeeringuga,
samal ajal kui ainult mõne sentimeetri paksune freeskate parandab nii tee üldist seisukorda
kui vähendab olulisel määral
tolmamist ja seda mitmeks aastaks.
Teede hooldus on paraku
mõnes paigas ka takistatud ja
raskendatud, sest paljud vallas
asuvad teed on lõiguti eraomandis. Siinkohal teadmiseks kõigile maaomanikele: kui te soovite, et erateed oleks edaspidi
hooldatud nii suvel kui ka talvel
Kiili valla poolt, siis tuleks need
asjakohase õigusaktiga üle anda
Kiili vallavalitsusele. Ainult sellisel juhul on võimalik saada ka
riigieelarvest lisainvesteeringuid
teede ehituseks ja renoveerimiseks, mis võimaldab rohkem
teid korrastada.
Eelnevaga tahtsime anda
ülevaate, mida vallavalitsus
teeb ja kavandab, et olukord
meie teedel paraneks. Igal sügisel, kui teeme kokkuvõtteid tehtud töödest, ja enne uue aasta
eelarve vastuvõtmist, planeerime täpsemalt järgmise hooaja
töid, millest tahame ka edaspidi
Kiili rahvale teada anda. Sama
süsteemselt edasi tegutsedes on
meie valla teed 3-4 aasta pärast
oluliselt paremas seisus, on korrastatud ja rajatud tee äärtesse
kraavid ning puhastatud truubid ja meeter-meetrilt saab enamik teid ka musta katte.

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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Kiili tõusis võimekuse
tabelis
z Kiili vald jätkab aasta-aastalt tõusu vabariigi kõige võimekamate valdade-linnade sekka, näitab
tänavune kohalike
omavalitsuste võimekuse uuring.
Kui aastases arvestuse tõusis
Kiili vald võrreldes mullusega
12 kohta, 14.-ks, siis nelja aasta
arvestuses (2008-2011) asutakse tabelis veel 27. kohal.
Vallavanem Valeri Kukk märkis võimekuse tabelit kommenteerides, et raske on hinnata, kas tabelikoht on õiglane
või mitte. “Meie kohta ja võimekuse indeksit kisub alla kaks
asjaolu – vallal puudub üldplaneering, millega me juba pikemat aega tegeleme, ja laenukoormus, mida me aasta-aastalt
vähendame.”
Vallavanem leidis, et Kiili
valla eesmärgiks võiks olla koht

Meie valda sündisid:
• 14. septembril Kaur
Somarokov, palju õnne,
Malle Soosaar ja Janar
Somarokov!
• 14. septembril Marten
Tomingas, palju õnne, Eleri
Mägi ja Toivo Tomingas!
• 22. septembril ChrisDominic Siivelt, palju õnne,
Kaili Steinfeld ja Taavi Siivelt!
• 26. septembril Mariann
Sepp, palju õnne, Katrin ja
Ainar Sepp!
• 9. oktoobril Marius Joonas
Rego, palju õnne, Jane Susi
ja Meelis Rego!

10.-15. vahel. “Samas arvestades meie väiksust pole ka
praegune koht paha,” leidis ta.
Võimekuse tabelit ei tasu samas üleliia tõsiselt võtta. Vallavanem Kukk arvas, et tegu on
küll kena ettevõtmisega, kuid
praktilist kasu vallavalitsuse
jaoks tabelist siiski pole. “Tore
on lihtsalt vaadata, kui asud
eesotsas, ja mitte nii tore, kui
asud tagapool,” märkis ta.
Välja tuleb tuua, et võimekuse indeksi ühe komponendi –
elanike heaolu – arvestuses oli
Kiili vald vabariigis esikohal.
Elanike heaolu punktid arvestatakse välja, võttes arvesse
omavalitsuse elanike keskmist
tulu elaniku kohta, töökohtade
arvu ja töötute osakaalu 15-64
aastaste elanike kohta ning toimetulekutoetuste mahtu elaniku kohta. Iga-aastase omavalitsuste võimekuse uuringu läbiviimist tellib firmalt Geomedia
siseministeerium.
MARKO TOOMING

Sünnipäevad
novembris

Valla ettevõtjad kogunesid
Hansaplantis
z 29. septembril toimus juba viiendat
korda traditsiooniline Kiili ettevõtjate
päev. Seekord leidis
üritus aset Hansaplantis, Evardi talu
hoovis.
Osales 25 firmat ja vallavalitsuse
esindus, kokku umbes 65 inimest. Õhtu möödus lõbusas
omavahelises suhtemises ja
mõõduvõtmises. Kiili vallas on
peamiselt väike- ja keskmise
suurusega ettevõtted.
Kiili ettevõtjate liidu esindaja
Heiki Mikomägi sõnul on tore
tõdeda, et ettevõtluskliima on
Kiilis paranenud. “Kiili tehnopargis on pea kõik vanad laudahooned kasutusele võetud ja

seal tegutsevad toimekad firmad,” märkis ta. “Veel sel aastal
valmib Kiilis kaks kaasaegset
tootmis- ja laohoonet.”
Nimelt ehitab Vaela külasse
ISIS Medical uut lao- ja kontorihoonet, Mõisakülla aga kerkib
EstNor’i uus tootmishoone.
Puitmajade tootmisega tegelev
EstNor avab olemasoleva tootmishoone kõrval detsembris
uue tootmis- ja büroohoone.
EstNor’i juhatuse liikme Rene
Mikomägi sõnul tingis uue hoone ehituse tellimuste kasv viimaste aastate jooksul. “Praegu
tegutseme veel mitmes tootmishoones, mis asuvad üle Eesti
laiali,” lausus ta. “Tegevuse
koondamine ühte kohta aitab
muuta tootmise ja logistika
efektiivsemaks ja soodsamaks.”
MARKO TOOMING

Kiili Ettevõtjate Liidu (KEL) tegevuse eesmärgiks on:
• Kiili valla tööstuspotensiaali edendamine ja ettevõtluskliima
arendamine;
• Kiili valla ettevõtete omavahelise töö koordineerimine;
• ettevõtjate esindamine väljaspool Kiili valda;
• infovahetuse soodustamine riigiasutuste ja ettevõtjate vahel;
• kultuuri- spordielu ja klubilise tegevuse edendamine;
• Kiili valla turvalisuse probleemide ühine lahendamine.
• KEL asutati 5. veebruaril 2004.

FOTOLUGU

Pildil õpivad Kiili gümnaasiumi õpetajad, kuidas kasutada tahvelarvuteid koolitunnis. Kiili gümnaasium

TAHVLEID KASUTAVAD EELKÕIGE NOORIMAD

Kiili koolile osteti
tahvelarvutid
z Kiili gümnaasium
ostis õpilastele kasutamiseks tahvelarvutid Samsung
Galaxy Tab 2. Raha
uue tehnika ostmiseks saadi täiendavalt riigieelarvest.
Koolil on nüüd õppetöö kaasajastamiseks 30 Samsung Galaxy Android-süsteemil töötavat
tahvlit, mis on õpilastele kasutamiseks. Tahvelarvutid muretseti
eelkõige algklasside tarbeks,
kelle jaoks leidub rohkem õppematerjali (mängud jms) ning

kes muidu peaksid kasutama
kooli niigi ülekoormatud arvutiklassi.
Kiili gümnaasiumi haridustehnoloog Kersti Varblase sõnul
ei tähenda see sugugi, et vanemate klasside õpilased ei saaks
tahvelarvuteid tundides kasutada. Samamoodi võivad algklasside õpilased ka edaspidi kõlastada suurt arvutiklassi. “Lähitulevikus broneeritakse arvutiklassi ja tahvelarvuteid ikka
vajaduspõhiselt,” märkis ta.
Tahvelarvuti saab oma käsutusse ka õpetaja. “Tund peaks
välja nägema selline, et üks tahvel on õpetaja käes ja ülejäänud

õpilastel,” selgitas Varblane.
“Mida õpetaja neil seal teha laseb, oleneb juba ainetunnist ja
õpetaja nägemusest.”
Tahvelarvutite plussiks on
tema sõnul uuem tehnoloogia,
kestvam aku ja lihtsam transport.
Eelmisel õppeveerandil õpetajad veel tutvusid ja harjutasid
tahvelarvutitega töötamist, otsisid õppematerjale ning kogusid ideid, kuidas materjale kasutada. “Loodetavasti saame
uuel õppeveerandil tahvelarvutid kasutusele võtta,” lausus
Varblane.
MARKO TOOMING

Kiili rahvakooli uudised

PARGIN, KUIDAS TAHAN
Kiili Lehe toimetusse saatis pildid Kiili elanik Jüri, kes tahtis, et ka
teised näeksid, kuivõrd ükskõikselt suhtuvad mõned autojuhid
parkimiskorraldusse. “Kõik autojuhid sõimavad jalakäijaid, aga kui
vaataks ka nende tegemisi...”, lisas Jüri fotodele oma arvamuse.

Arvutikool alustab 7. novembril
ja koolitab taas algajaid. Kindlasti on meil inimesi, kellel arvuti ei ole igapäevane töö- või
suhtlusvahend. Aina tuleb juurde uusi tehnoloogilisi vidinaid
ja mõisteid. Raamatute kõrvale
on tulnud lugerid, ajalehtedest
on saanud e-lehed jne.
Meie koolitused aitavad
praktilise arvuti kasutamise kõrval ka seda valdkonda tutvustada. Kutsume kõiki, kes ennast
algajaks arvutikasutajaks peavad või pole veel üldse arvutiga
tutvust teinud.
Koolitused toimuvad kolma-

päeviti kell 18.00 Kiili gümnaasiumi arvutiklassis. 20 tundi
koolitust maksab 70 eurot.
5. novembril kell 19.00 toimuvas ajalookoolis tutvustab
Jüri koguduse pastor Tanel Ots
vennastekoguduse liikumist ja
selle osa Eesti kodanikuühiskonna kujunemises.
Vene keele õpetaja ootab
uusi õpilasi teisipäeviti.
Palume kindlasti koolitustele
registreerida www.rahvakool.
webs.com – võta ühendust
rahvakool@kiili.edu.ee, tel
604 0117 – tööpäevadel õhtuti.
KIILI RAHVAKOOL

Kiili gümnaasium. Marko Tooming

93 Vilma Leosk
23.11
90 Selma Ruutopõld 08.11
88 Salme-Susanna
Hinnov
13.11
88 Jekaterina Dranko 14.11
86 Uuno Loo
02.11
85 Ella Heinla
18.11
85 Leida Käige
23.11
82 Muza-Erika
Rahuoja
20.11
81 Eva Liigmann
01.11
81 Leida-Benita Kirsch 12.11
80 Astra Ross
01.11
80 Malle Seller
04.11
80 Veera Laev
23.11
79 Ester Kalviste
29.11
77 Ilmar Mikkor
04.11
76 Avo Kuus
09.11
76 Nikolai Nurmetalo 29.11
75 Anni Vesiloik
15.11
65 Valeri Kalabugin
10.11
65 Tiit Toomsar
24.11
65 Elviina Niineorg
20.11

Laulu- ja tantsupeole registreerus
6562 osalejat
20. oktoobril lõppes 2013. aasta
Harjumaa laulu- ja tantsupeole
“Ajamustrid” ning 2014. aasta
XXVI laulu- ja XIX tantsupeole
registreerimine. Maakonna
suurpidu leiab aset 1. juunil
Keila lauluväljakul.
Järgmise aasta maakonna
tippsündmusele registreerus
kõigi aegade rekordiline arv
rahvakultuuri harrastajaid,
6562 osalejat 310 kollektiivist.
Kõige suurem osalejate arvu
kasv on orkestriliikmete hulgas,
peole on oodata 500-liikmelist
ühendorkestrit. Käesoleval aastal alustas tööd maakonna noorte rahvamuusikaorkester, nende
esinemisridades näeme koos
täiskasvanud pillimängijatega
140 osalejat. Tantsurühmi registreerus 160 kollektiivi 2635
tantsijaga ning 121 koorikollektiivi 3428 lauljaga.
Maakonna peole pääseb rohkem osalejaid kui 2014. aasta
üldlaulu- ja tantsupeole, kuhu
on registreerunud 6008 osalejat
278 kollektiivist. Lisaks on peole kaasatud täiskasvanud käsitööharrastajad ning koolide
käsitööringid.
Harjumaa laulu- ja tantsupeo
motoks on “Ajamustrid”, millega tähistatakse 120 aasta möödumist esimesest maakonna
laulupeost. Pidu on tasuta üritus, samaaegselt toimub lastekaitsepäeva tähistamine lastelinnakuga ja Keila linna laat.
KIILI LEHT
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Rahvamaja korraldas õpilastele
looduslaagri
z Koolivaheaja esimesel päeval kogunes
Kiili rahvamajja 13
last.
Nelja pika päeva eesmärgiks oli
juhendajate Triin Edovaldi ning
Evelin Laanesti eestvedamisel
lähemalt tutvuda eestimaise
loodusega ning tõsta laste keskkonnateadlikkust.
Öeldakse ju, et hoiad ja armastad seda, mida tunned. Neli
laagripäeva möödusid mängides, uurides, meisterdades,
matkates, kuulatades, maitstes,
tunnetades ja avastades.
Esimesel päeval tutvusime
loomadega. Peamiselt pöörasime tähelepanu lindudele ja
nende käitumisele talve saabudes. Teemaga seoses meisterdasime lindudele toidupalle.
Teisipäeval matkasime Nõmme
maastikukaitsealal ning külastasime Nõmme loodusmaja, kus
sai lähemalt tutvuda lemmikloomadega. Kolmas päev möödus seente ning taimede maailmas. Korraldasime taimeteede
võistluse, kus kõige kõrgemad
punktid sai pune. Viimasel
päeval matkasime Kiili metsas.
Arutasime, mida teha metsas
eksimise korral ning kuidas
seda vältida. Tagasiteel kogusime põnevaid loodusmaterjale,
millest hiljem valmistasime
vahvad kompositsioonid. Laager
lõppes suure aaretejahiga.
LOODUSLAAGRI KORRALDAJAD NING OSALEJAD

Looduslaager Kiili rahvamajas. 2x erakogu

Tujutare on klubiline tegevus, mille eesmärk on pakkuda harivat, kultuurilist ning sisukat aja veetmise võimalust Kiili valla eakatele. Rahvamaja kollektiiv soovib sellesse anda
senisest suuremat panust. 2x Kiili rahvamaja

EAKATELE LUUAKSE SÕNAKUNSTI RING

Tujutare klubi tahab valla
eakad kokku tuua
z Klubi Tujutare alustab 3. novembril taas
uut hooaega. Uus
tegevusaasta saab
senistest olema pisut erinev, klubi tegevus saab olema
suuremal määral
seotud Kiili rahvamajaga.
Tujutare on klubiline tegevus,
mille eesmärk on pakkuda harivat, kultuurilist ning sisukat aja
veetmise võimalust eelkõige
Kiili valla eakatele. Kiili rahvamaja juhataja Lauri Kivili sõnul
on Tujutare tegutsenud siiani
puhtalt entusiastide eestvedamisel.
Rahvamaja on eakate klubi
üritusi toetanud siis, kui seda
Tujutare on küsinud. “Soovime,
et Tujutare tegevus oleks pisut
rohkem rahvamajaga seotud,”
selgitab Kivil. “Oleme koostanud

klubi tegevust täpsustava põhikirja, mis kirjutab lahti klubi
eesmärgid, liikmelisuse, selle
rahastamise ning töö korraldamise.”
Järgmisel aastal on Kiili rahvamaja eelarves kindel tegevustoetus Tujutarele. Selle koostamine eeldab ka klubi ürituste
pikema aja peale ette planeerimist. Millised üritused eakatele
toimuvad, otsustavad nad aga
edaspidigi ühiselt ise. Samuti
jätkab klubi tegevuste organiseerimist klubi enda liikmete
hulgast valitud aktiiv. Rahvamaja inimesed on vajadusel
nende elluviimisel nõu ja jõuga
abiks.
Tasuta piletid
Vald tahab eakate tegevust
igatpidi toetada ja kõige parem
viis oleks seda teha läbi rahvamaja, selgitab Lauri Kivil.
“Kui Tujutare tegevus on koordineeritud läbi Kiili rahvamaja,

Tujutare hooaja avapidu
• Tujutare hooaja algus toimub 3. novembril kell 12.00 Kiili rahvamajas.
• Esineb tantsurühm Ago ja memmed ning ansambel Elurõõm.
• Külas on volikogu esimees Andra Perv ja konstaabel Ailen
Kroonmäe.

siis on meil kergem ka klubi
liikmetele pakkuda erinevaid
soodustusi,” toob ta ühe põhjuse
välja. Näiteks saab rahvamaja
pakkuda eakatele pileteid etendustele ja kontsertidele, millele
pääsme ostmine käiks paljudele
muidu üle jõu. Samuti osalemist
ringide tegevuses.
Praegu pole Kivili sõnul ka
ülevaadet, palju eakaid klubi
tegevuses osaleb ning palju
oleks neid, kes sooviksid osaleda. “Laiem eesmärk on ka Tujutare liikmeskonna suurendamine,” märgib rahvamaja
juhataja. “Praegu on aktiivseid
liikmeid paarkümmend. Ini-

mesi, kes kaasa lüüa tahaksid,
on aga kindlasti rohkem.” Kui
klubi tegevuses osaleb rohkem
inimesi, siis on ka klubi eestvedajatel suurem motivatsioon
ning see annab ühist lisaenergiat.
Koht, kus koos olla
Kuid miks peaks valla eakas
klubi üritustel käima?
“Lisaks võimalustele osaleda
rahvamaja tegevuses ning klubi
väljasõitudel on kõigil alati
mingi lugu rääkida,” leiab Lauri
Kivil. “Saada kokku korra kuus
või kahe jooksul inimestega,
kellega sul on ühised jutud,

küsimused või probleemid –
Tujutare on selleks hea koht,
kus neid arutada, kus küsida
vanalt tuttavalt, et kuidas sul on
läinud.” Lisaks klubi aktiivi korraldatavatele üritustele ning
rahvamajas toimuvatele kultuurisündmustele püüab rahvamaja
lähiajal uue tegevusena Tujutare liikmetele käivitada ka
sõnakunsti ringi.
3. novembril kell 12.00 aga
ootab Tujutare kõiki valla eakaid rahvamajja, kus tähistatakse uue hooaja algust. Üles
astuvad kollektiivid, kes klubiga
seotud: legendaarne tantsurühm “Ago ja memmed”, laulma
tuleb naisansambel “Elurõõm”.
Elust Kiili vallas tuleb vestlema
volikogu esimees Andra Perv,
kohalik konstaabel Ailen Kroonmäe aga räägib liiklusohutusest
ning jagab kohaletulijatele ka
vastavaid materjale ja ohutusvahendeid.
MARKO TOOMING
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Kui Sul on teema või
idee, millest peaks

Kiili Lehes

Pea pool tonni toitu
hüljatud loomadele

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

Kiili noorteühendus Direct Action
Group korraldas septembri
keskel heategevusaktsiooni
Tallinnas Järve keskuse parklas,
kus koguti annetusi Viljandi
maanteel asuva Loomade hoiupaiga jaoks. Kogutud annetuste
eest osteti hoiupaiga kassidelekoertele toitu. Pildil annab noorteühenduse esindaja Karl Aksin
Loomade Hoiupaiga juhatajale
Larissa Kozõrevale üle kodutute
loomade jaoks kogutud toidu
– kokku pea 450 kg!
URMET HAAS

Viimasel paaril kuul on laekunud vallavalitsusse
infot, et mitmetele elanikele ei ole postkasti
jõudnud Kiili Leht. Leht ilmub igas kuus, välja
arvatud juulikuu. Sellega seoses on palve
kõigile, kes ei saanud kätte septembrikuist lehte
(27. septembril), sellest kindlasti teada anda
info@kiilivald.ee, et me saaksime selle posti
kojukandega tegelevale firmale edastada.
Vajalik info on postiaadress, nt: Sireli …, Kiili
alev.
KIILI VALLAVALITSUS

Veneküla nimest
Kuidas tekkis Eestimaa Sausti
mõisa maadele Veneküla nimi?
Miks ja millal asustati sinna palju Venemaalt pärit inimesi?
Sellele saame vastused, kui
uurime arhiividest piirkonna
ajalugu kaugete aegade tagant.
Esimesi andmeid külade ja
nende suuruse kohta adramaades saame Taani hindamisraamatu järgi, mille koostasid
1219.-1220. aastal Põhja-Eesti
elanikke ristinud Taani ja Saksa
preestrid, kes kirjutasid üles
kõik külad ja pered ja adramaa
suurused.
Selles piirkonnas, kus hiljem
asus Sausti mõis, oli kirjas Lateis (Lehtse) küla 3 adramaaga,
Pattas (Padiküla) 3 ja Sauthel
(Sausti) 3 adramaaga.
Hiljem, 1457. a, kui Taani
kuningas Cristian I ostis Danhoff Kalffvelt Sausti mõisa, siis
oli seal esinenud peale Lechtes
küla veel Paydes, Onemecke,
Harionoy, Sudanoy külad (mitte
veel Veneküla).
1564. a mõisade vakuraamatutes ja 1686. a Harjumaa
adramaa revisjonides Sausti
mõisa kohta andmeid pole leitud, nähtavasti olenes see mõisade omanikusuhetest.
Vene küla teke
1712. a, pärast Põhjasõda ja
katku, kui Eestimaa oli läinud
Vene tsaari võimu alla, koostati
ülevaade Eestimaa mõisatest.
Neid revisjone nimetati inkvisitsioonideks (lad. k uurimine,
juurdlemine). Sausti mõisa
maade suurus oli enne katku
olnud 21 kasutatud ja 2 tühja
adramaad. Katku suri 107 inimest, ainult neljas talus oli veel
elus inimesi. Elus olid veel mõned inimesed vabadiku taludes
ja ühes Omba talus. J. Põldmäe
andmetel oli siis rahvaloenduse
järgi Sausti piirkonna taludes
elus ainult 23 talupoega, 9 hobust, 11 härga ja 8 lehma.

Tellimine ja info
5647 2579, 684 3831
info@briketimeistrid.ee
www.briketimeistrid.ee

Ootame infot, kui teie postkasti
ei jõua Kiili Leht

KUIDAS VENELASTEST EESTLASED SAID

z Praeguses Kiili vallas, enamvähem Kiili
alevi kohal, asus
Vene tsaarivalitsuse
ajal Suure-Sausti
mõisale kuuluv Vene
küla. Küla nimi püsis
sellisena kuni1977.
aastani.

Müüa

puitbrikett (10 kg pakend) –
165 eurot alus (960 kg),
puidugraanul – 190 eurot tonn.
Transport hinna sees!

Põhjasõja ja katku ajal suri
Sausti mõisa omanik Bernhard
von Sarenberg 1710. a katku ja
tema poeg müüs mõisa 1732. a
keisrinna Annale. Samal aastal
toimus Sausti mõisas ka adramaa revisjon, kus oli kirja pandud Sausti mõisa külana ka
Lehtsest vähe suurem Padiküla
(Paida).
1744. a on Sausti mõisa külad järgmised: Lehtse(Lechtis),
Köstrimaa (Koestrima, nimede
järgi võib oletada, et tegu on
hilisema Venekülaga, kuna seal
elasid juba esimesed venelastest
asukad) ja Padiküla (Paide).
Aga Vene küla nimetust veel ei
esine.
1750. a Sausti mõisa adramaa revisjonis on küladena kirja pandud Lehtse (Lehse), Padiküla (Paida), Nõmme (Nemme),
ja Veneküla (Wenne Külla).
See peaks olema ametlik Veneküla esmamainimine Sausti
mõisa adramaa revisjonis.
Elanike arv Lehtse külas oli
tugevasti suurenenud ja selle
küla põhjapoolsest osast oli saanud Veneküla.
Kui Balti kubermangudele
kehtestati pearaha maksu kohustus, siis hakati kirja panema
ka kõiki “hingi” hingeloenditesse
– mõisade revisjonidesse.
1782. a toimunud hingeloendis-revisjonis on Sausti
mõisa Lehtse külas kirjas eraldi
venelaste majapidamised, neid
on 16%. Vene nimega inimesi
oli ka teistes taludes tööl, seetõttu võis olla vene asukate arv
palju suurem. Selles hingeloendis ei ole küladest rohkem mainitud kui Lehtse küla, nähtavasti
polnud siis külade piirid paika
pandud või külade nimed eriti
tähtsad. Selles revisjonis on
esmakordselt kirjas ka Kiili nimetus – Kuily Jurri, ühes vabadiku peres.
Sel perioodil kuulus Sausti
mõis krahv Berend Heinrich von
Tiesenausenile. Tema on ise
venelastest asukate kohta 1782.
aastal kirjutanud nii:
“Nad on kõik siin sündinud,
kuid ei tea, millal nad siia on
tulnud. Oma vanematelt olla
nad kuulnud, et nende esivanemad Venemaalt nälja tõttu on
siia tulnud ning nad Kadriorgu
(see oli keisrinna Anna mõis)
asustatud ja kuni Põhjasõda

kestis, transporditi nad siinsesse
kroonumõisa (Sausti), ja kui
keisrinna Anna mõisa selle
seaduslikule omanikule, kes
Rootsist tagasi tuli, tagasi andis,
ja too pärast 5000 rubla eest
selle edasi müüs, siis keisrinna
Anna andis koos müügilepinguga kaasnenud käsuga uuele
omanikule kuberner Löwenthalile mõisa koos kõikide alamatega, sealhulgas seal elutsevate
talupoegadega.”
Venekülast Kiiliks
Edaspidistes mõisade hingeloendites on kirjas Lehtse külast
eraldi Veneküla küla (Russisches Dorf), see on Lehtse küla
põhjapoolsem osa (ligikaudu
praegune Kiili keskus), kus oli
kõige rohkem talusid tühjaks
jäänud sõja ja katku tõttu ning
sinna siis asustati vene talupoegi
ja ka teistest mõisadest toodud
talupoegi. Mõisate hingeloendites on kirjas kõik külad, pered, talud, vabadikud ja nende
nimed. Täpsemaid andmeid
saab Eesti isikuloo keskuse Fred
Pussi “Kohaloolisest uurimusest
60323, Lähtse küla kohta 19.08
2006.” (Lähtse külaseltsi tellimus)
1835. a said talupidajad endile perekonnanimed. Sausti
mõisas oli kirjas talupoegadest
umbes üks kolmandik venepäraste eesnimedega talupoegi,
nemad said endile ka venepärased perekonnanimed. Selle
aasta hingeloendis on kirjas 11
Veneküla talu ja vabadiku peret.
Nendes on 7 peres venepärased
nimed. Meie talupoegadele jäid
tavaliselt nende talukohtade
nimed ka perekonnanimeks.
Kohaliku kauaaegse koduuurija Eha Leegi jutustuse ja
kirjutuste järgi olevat vene tsaarivalitsus toonud Napoleoni sõdade aegu (19. saj. algul) suured sõjaväeosad ja ratsahobused
Sausti mõisa maadele, vastu
Kurna mõisa maid. Neid nimetatud sõjaväe harjutusplatsideks.
Aastatega olevat seal maa nii
ära tallatud, et puud ega rohi
polevat enam kasvanud ja neid
kohti nimetatud siis “laialagedaks”. Kui sõjavägi sealt ära
viidi, jäänud sinna ka endisi
vene sõdureid elama, mõisal oli
veel tühje talusid ja tööjõudu
tarvis.

Peale Põhjasõda, aastatel
1744-1750, oli Sausti mõisa
juba asustatud vene talupoegi
ja osa Lehtse külast oli saanud
juba Veneküla nime. Nähtavasti
asusid siis sinna elama ka mõned sõjaväest vabakssaanud
vene sõdurid. Täpseid kirjalikke
andmeid selle kohta pole leidnud, aga seda näitab 1858. a
hingeloend, et järsult tõusis sel
perioodil elanike arv Sausti
mõisas Vene külas just venepäraste nimedega inimeste osas
(osa andmeid EAA Fond 3, fond
1864).
Veneküla mainiti esmakordselt ametlikult küla nimena
vene tsaarivalitsuse ajal Sausti
mõisa adramaarevisjonis 1750.
a. See püsis küla nimena ka
esimese Eesti Vabariigi ajal ja
enamuse Nõukogude ajast.
21.03.1977. a ENSV ÜN
seadlusega nr.11, Saku k/n
ettepanekul, tehti muudatusi
endiste valla piirkondade nimetustes – Veneküla nimetati Kiili
asulaks. See oli ka Kiili ametliku
kohanimena esmamainimine.
Sama seadlusega, Saku külanõukogu ettepanekul, muudeti
Lehtse küla nimetus Lähtse külaks, põhjendusega, et Järvamaal esineb juba Lehtse nimeline raudteejaam ja küla.
Kuigi Veneküla nimetus püsis
kohanimena üle 200 aasta, minetas ta täielikult oma tähenduse, sest elanikud eestindusid.
Juba paarkümmend aastat peale esimeste venelaste sinna asumist, kui parun von Tiesenhausen 1782. aastal neid päritolu
kohta küsitles, ei teadnud need
venelased suurt midagi oma
päritolu kohta. Elati koos eesti
talupoegadega Sausti mõisa
rentnikena tsaarivalitsuse ajal,
Eesti Vabariigi ajal talu peremeestena või vabadikena ja
nõukogude ajal kolhoosnikena.
Külas enamus inimesi vene
keelt ei osanud. Ainult mõned
vanemad mehed, kes olid tsaari
sõjaväes käinud või rohkem
koolis seda õppinud, said sellest
vähe aru. Perekonnanimede
eestistamise aegu võeti omale
ka eestipärased nimed, ja keegi
pole vist uurinud, kas Sausti
mõisa esimeste vene asukate otseseid järglasi selles piirkonnas
veel on.
KOIDULA AMEERIKAS
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Kiili Leht

Lõplik paremusjärjestus
1. Kiili I 102 p.
2. Kangru 98 p.
3. F-Team 92 p.
4. Kiili 2 90 p.
5. Kiili gümnaasium 79 p.
6. Luige-Sausti 67 p.
7. Lähtse 10 p.
8. Nabala-Paekna 5 p.

Vallarahva V sportmängud lõppesid
18. septembril peeti Kiili staadioni ümbruses Kiili vallarahva
V sportmängude 9. ala – maastikuratta teatesõit. Võistkonnas 2
naist ja 3 meest ning distantsid
vastavalt 3 km ja 5 km. Pärast
naiste vahetusi juhtis Kiili
gümnaasiumi võistkond, neile
järgnesid Kangru, F-Team, Luige-Sausti, Kiili I ja Kiili 2. Kuid
meeste vahetused panid asjad
paika nii, nagu need tol päeval
olema pidid.
Võitis Kangru (Relika Mell,
Andra Rannik, Ingmar Vutt,
Tõnno Palm, Anti Arumägi), teiseks sõitis end Kiili I võistkond
– Evelin Vares, Laura Väikemaa,
Kristjan Laurits, Bruno Tamm,
Arno Aamisepp ning kolmanda
koha saavutas F-Team (ÕnneLy Tammsaar, Kätlin Kaareste,
Erki Arumeel, Margus Parts,
Mikk Rannik). 4. koht Kiili gümnaasium, 5. koht Kiili 2 ja 6.
koht Luige-Sausti. 6. oktoobril
peeti 3 viimast ala:
10. ala – laste teatevõistlus
1. Kiili I 3.08,1 (Marie Randala, Karmo Varatu, Kirke Talviste, Lauri Tamm, Kärt Tepper,
Aleks Kris Koppel)
2. F-Team 3.26,9 (Liisi Laus,
Markus Parts, Merili Parts, Joosep Vihandi, Liisi Laus, Jasper
Laus)
3. Kiili 2 3.30,4 (Marianne
Norkroos, Karl Jõgila, Hannah
Rosenfeld, Marten Aun, Kristin
Ojasaar, Paavo-Otto Rohi)
4. Kiili gümnaasium 3.38,4
(Käroli Kütt, Kennert Valler,
Triin Raja, Erik Tuisk, Nele Väljataga, Karol Keelmann)
5. Kangru 3.57,4 (Stiina Marie Sarevet, Kert Kristofer Tallinn, Bianca Tarn, Sander Erik
Ilves, Tuuli Loho, Martin Voit)
6. Luige-Sausti (Saskia Laiv,
Agnessa Järv, Ronan Raavik,
Eliise Riimand)
11. ala – petank
1. F-Team 4 p. (Rait Kuhlberg, Margus Parts, Kätlin Kaareste)
2. Kiili 2 4 p. (Arvo Rohi, Üllar Aun, Gretel Siida)
3. Kangru 3 p. (Margus Rämmi, Siim Rannik, Andra Rannik)
4. Luige-Sausti 2 p.
5. Kiili gümnaasium 2 p.
6. Kiili I 0 p.
12. ala – mälumäng
1. Kiili I 21 p. (Karin Kütt,
Triin Maller, Tõnu Aamisepp,
Andres Aamisepp, Rain Semiskar)
2. F-Team 18 p. (Kätlin Kaareste, Piia Ossip, Mikk Rannik,
Erki Arumeel, Margus Parts)
3. Kiili 2 18 p. (Tiiu Tamm,
Uuve Puhm, Ivo Tatrik, Üllar
Aun, Kaido Kütsen)
4. Kangru 15 p.
5. Kiili gümnaasium 13 p.
6. Luige-Sausti 9 p.
Auhinnalaua eest hoolitsesid
Kiili vallavalitsus, Kiili spordiklubi, Balbino, Toomas Väljataga, Aivar Somarokov. Tänud
ka õhtujuht Indrekule.
KAUPO KÜTT

31. oktoober 2012

SPORDIUUDISED
Jalgpall
Rahvaliigas lõppesid alagrupimängud ja algas põnev play-off
seeria. Kiili JK meeskond sai
1/16 finaalis vastaseks C.A.V.
meeskonna ja kodumängu. Võit
tuli numbritega 7:3. 1/8 finaalis
saadi jälle koduväljaku eelis,
vastaseks BTIsolatsioon. Kahjuks tuli kaotus 2:5 (mõlemad
väravad lõi Jaan). Seekord
mängud Rahvaliigas mängitud,
kuid võib rahule jääda, pääsesime 16 parema hulka, alustas
ju 142 meeskonda. Tänud kogu
meeskonnale.
Rahvuste karikavõistluste
viimasel etapil Sportland Arenal
saavutas Kiili JK 3. koha. FC
Dniproga (ukrainlased) mängiti
viiki 0:0, FC Araratile (armeenlased) kaotati 0:1, võideti FC
Kasakaid (ukrainlased) 2:0 (väravad Silver Uudelt, Sander
Reesalu), võideti Sven Haasi tabamusest 1:0 Polonia (poolakad) ja viimases mängus kaotati
2:3 valgevenelaste Boitsyle 2:3
– väravad Sander ja Sven. Sarja
üldkokkuvõttes saavutasime 4.
koha.
Harjumaa 2012. a. meistrivõistlused jalgpallis peeti Laagris kunstmuru väljakutel. Kiili
JK meeskond mängis C-alagrupis ja võitis 1:0 Maardu Alliansi
meeskonda ning 2:1 Viimsi II
meeskonda ja tuli 6 p. alagrupi
võitjaks. Finaalgrupis võideti
esimeses mängus 1:0 Saue JK,
teises mängus kahjuks kaotati
0:1 Augur/Kõue meeskonnale
ja saavutati hõbemedalid. Meeskonnas mängisid Mihhail Jakovlev, Vello Lutter, Jevgeni Kalnitski, Silver Uudelt, Marek Tiido, Sander Reesalu, Sven Haas,
Rainer Põld, Raigo Kivi, Rainis
Saar. Treener Rainis Saar.
Enne saalihooaja algust käidi
veel Karksi-Nuia “Põrsaturniiril”.
Sõpruskohtumise pidas ka Eesti
Jalgpalliliidu võistkond, eesotsas president Aivar Pohlakuga.
Kiili JK meeskond võitis oma
alagrupi täiseduga, kuid poolfinaalis saadi kaotus ja mängus
3. kohale kaotati takkapihta ka
penaltitega, seega 4. koht.

Kuulijänn
26. augustil toimus Kiili jaanitule platsil VIII Kiili Kuulijänn.
Päeva alustasid naised, keda oli
kohale tulnud lausa 16! Võistlus
oli väga tasavägine. Kahe viimase vooruga kindlustas endale
võidu ja kaitses eelmise aasta
võitu Triin Maller. 2. koha pingutas välja Eda Vaino, kes sa-

Etendus toimub 3. novembril
kell 19.00 Kiili rahvamajas.
Pilet: 12/10 eurot (õpilane,
pensionär). Piletite broneerimine tel. 5349 4683 ja
aadressil kadi@kiilivald.ee.

muti sai kanda liidrikoormat. 3.
kohale heitis-viskas ennast iginoor Marit Laidroo, kes küll
kordagi esimene ei olnud, kuid
tegi asja tasa ja targu. Järgnesid:
4. Piia Laanemets, 5. Kertu Väikemaa, 6. Signe Ivask, 7. ÕnneLy Tammsaar, 8. Grete Leosk, 9.
Mari-Liis Iljin, 10. Olga Tjurina,
11. Marve Luigas, 12. Olvi Aasmäe, 13. Merike Urbanik, 14.
Heleri Kruusimaa, 15. Kaja
Muuli, 16. Olga Kivisalu.
Seejärel toimus võistkondlik
võistlus, kus samuti anti täie
rauaga. Praktiliselt viimase viskega kindlustasid endale võidu
võistkond Allikas – Märt, Priit,
Karmo. Teine koht kuulus Maksimäe meeskonnale, koosseisus
Jaanus Keernik, Jüri Käer, Marek Onno. Kolmandaks jäi vahepeal juhtinud Kiili spordiklubi
– Tauno Koppel, Alari Kasemaa,
Hargo Kalaus. 4. Kiili sulgpalliklubi – Mihkel Luigas, Robin
Lilleorg, Meelis Karo, 5. Võrkpallurid – Kristo Meius, Erkki
Meius, Erkki Tepper, 6. Kiire
Koor – Elmer Taim, Tarvo Kapp,
Allan Arro.
Ning siis oli järg meeste käes.
Võitjas seekord kahlust ei olnud
– Karmo Allikas võitis teist aastat järjest. Kuid teisele-kolmandale kohale käis kõva andmine.
Lõpuks võttis teise koha Jüri
Käer, edestades Robin Lilleorgu
kõigest 2-3 cm. Järgnesid: 4.
Kristo Meius, 5. Erkki Meius, 6.
Jaanus Keernik, 7. Tauno Koppel, 8. Meelis Karo, 9. Priit Allikas, 10. Hargo Kalaus, 11. Alari
Kasemaa, 12. Mihkel Luigas,
13. Tarvo Kapp.
Tänud : Kiili vallavalitsus ja
Kiili spordiklubi.

Korvpall
6.-7. septembril toimus Tallinnas Audentese spordihoones
maakonna meistrite mõõduvõtt
korvpallis. Kiili SK meeskond,
kui selle aasta Harjumaa meister korvpallis, esindas Harjumaad. Mängiti A-alagrupis ja
kahjuks ei läinud nii hästi kui
taheti: kaotati 16:40 Tallinna
Kossuliiga võitjale, seejärel
24:29 Hiiumaale ja 33:43 Raplamaale. Mängudes kohtadele
9.-16. võideti 40:26 Viljandimaad, kaotati 24:29 Võrumaale
ja 22:35 Lääne-Virumaale ning
saavutati 12. koht. Harjumaa au
kaitsesid Alari Kasemaa, Raul
Koppel, Ott Põldsaar, Mikk Rannik, Jens Vendel, Peedu Pedaru,
Priit Allikas, Erik Mäe.
Hispaanias toimunud FIBA
3x3 U18 tänavakorvpalli maail

mameistrivõistlustel kuulus
Eesti koondisse ka Birgit Piibur.
Veerandfinaalis kaotasid tüdrukud hilisemale maailmameistrile
USA koondisele 15:21 ja jäid
jagama 5.-8. kohta.
Alustas ka Tallinna Kossuliiga. Kiili SK meeskond mängib
sel hooajal oma võimetele vastavas B-divisjonis. Esimeses
mängus võideti koduplatsil
võistkonda Cumulus Abbott
73:68, üleplatsimees oli 29 p
Jens Vendel; Alari Kasemaa
lisas 19 ja Ott Põldsaar 10 p.

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel meeste I
liigas on mängitud 4 vooru.
Eelmise aasta hõbe TTÜ/Kiili on
alustanud 3 võidu (võideti Liiderit 3:1, Audentese SG/Noortekoondist 3:1 ja Saaremaa VKd 3:0) ning ühe kaotusega –1:3
EMÜ SK-le.

Kabe
Eesti meistrivõistlustel kiirkabes
(100 ruutu) saavutas Urmo
Ilves 9 p pronksmedali! Imre
Anton saavutas 7 p 7. koha. 64
ruudu kabes saavutas Imre 17.
koha. Tallinna 2012. a. lahtistel
meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes võitis kuldmedali
Imre Anton.

Orienteerumine
Eesti MV tavarajal: N65 vanuseklass 1. koht ja kuldmedal
Virve Orav. M60 – 3. koht ja
pronksmedal Tiit Tatter.
Eesti MV sprindis: M70 vanuseklass 2. koht ja hõbemedal
Jaan Orav. PM60 – 3. koht ja
pronksmedal Tiit Tatter.
Eesti MV öisel rajal: M70
vanuseklass 1. koht ja kuldmedal Jaan Orav.
Eesti MV pikal rajal: N65 vanuseklass 1. koht ja kuldmedal
Virve Orav. M60 – 3. koht ja
pronksmedal Tiit Tatter. M70 –
3. koht ja pronksmedal Jaan
Orav.

LASTEASJADE KIRBUKAS

neljapäeval, 1. novembril kell 17.00.
Võid müüa, osta, vahetada või niisama
ära anda. Müügikoha broneerimine
lasteaed@kiilivald.ee. K ell 17.30
lasteaia töötajate etendus “Seene
varjus”. Avatud kohvik! Saadud tulu
läheb kangastelgede fondi.

Maadlus
Eesti lahtistel meistrivõistlustel
kreeka-rooma ja vabamaadluses
veteranidele, ms toimusid Valga
spordihoones, tegi kehakaalus
kuni 63 kg kõigil seljad prügiseks Kaido Kütsen ja tuli seega
kaugelt Valgamaalt tagasi kahe
kuldmedaliga. Pole paha! Nüüd
on aeg minna Euroopat vallutama!
KAUPO KÜTT

MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored REISIKLUBI
korraldab advendireisi jõulupealinna Turusse 1.-2.
detsembril. Võimalus bussile tulla nii Kiili vallamaja
juurest kui ka Jürist.
Reis alates 118 EUR (lastele 39 EUR), sisaldab lisaks bussi
ja laevasõidule ka koos hommikusöögiga
ööbimist Turu kesklinnas asuvas
kloostris. Registreerimine kuni 31.
oktoobrini. Küsi täpsemat infot
telefonil 502 9006 või e-kirjaga
vanadjanoored@gmail.com.
Marianne Rosenfeld,
MTÜ Vabaajakeskus
Vanad ja Noored eestvedaja

23. novembril kell 18.00 Kiili rahvamajas.
Pilet 2 eurot õpilane / 3 eurot täiskasvanud.
Piletite broneerimine tel. 5349 4683 ja aadressil
kadi@kiilivald.ee. Piletid müügil Kiili rahvamajas teisipäeval kell 16.00-18.00 ja kolmapäeval kell 12.00-15.00. Info tel. 604 0344.

Kiili Vallvalitsus teatab, et
18.09.2012. aasta korraldusega nr 359 “Vaela külas Kadaka tee 20 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 kavandatavas mahus hoonete rajamine ning
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 ehitustegevuse käigus.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Kadaka tee
20 (30401:001:1224) kinnistu ehitusõiguse määramine ühe
kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise
abihoone rajamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260 m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,2 ha. Detailplaneeringu koostajat ei ole veel teada. 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). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili
Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart
Liho tel 679 0272 või info 679 0260) alates 15.1029.10.2012.
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In memoriam

Lilli Raudlam
08.01.1924-16.09.2012

In memoriam

Renate
Maasing
08.01.1927-25.09.2012

Mälestame

Ülo Seppa

In memoriam

Ülo Seppa
34.10.1945-03.10.2012

ja avaldame kaastunnet
Mihklile ja Marele.
Lasteaia 7 maja elanikud

KUULUTUSED

Seven Holding OÜ
raamatupidamisteenused

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel
5690 0686
---------------------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,

Hoiame Teie raamatupidamise korras!
tel 514 9190
mail info@seven77.ee
Veerenni 56a, Tallinn

klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos
veoga. Tel 501 8594
---------------------------------------• Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis – kask
(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!
tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine
transport
Tel. +372 5333 4566
e-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee
Kiili Vallavalitsus teatab, et
19.10-16.11.2012 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek Luige alevikus Tammeoksa kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud Luige alevikus 1,96 ha
suurusel maa-alal kinnistu jagamine, ehitusõiguse seadmine kaubanduskeskuse, tankla ja majutushoone püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringutega saab tutvuda E-N kell 9-16.30 ning R
kell 9-14 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.

Hea kultuuri- ja
spordisõber!

klotsid (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. Telli-

Saue Linnavarahaldus annab
üürile erinevateks kultuuri- ja
spordiüritusteks, individuaalseks
treenimiseks või sünnipäevade
pidamiseks
• kontsertsaali kuni 250
inimesele
• võimla (korvpall, jalgpall,
tennis)
• ujula, lastebasseini
• erinevad ringitoad
• käsitöö- ja kunstiklassid
• staadioni
• kunstmuruga jalgpalliväljaku
• jõusaali
Helista ja küsi lisa telefonil
659 6611, meil on Harjumaa
soodsaimad hinnad!

mine: tel 5198 9070 või info@unitedexpo.ee,
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

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

Saue Linnavarahaldus
Nurmesalu tn 9, Saue 76506
• Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud. RSG Invest OÜ, tel 5688 1135

VOLIKOGU OTSUSED
Oktoober 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 10 Kiili valla 2012. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 11 Kiili Vallavolikogu 17.11.2011 määruse nr 8 “Kiili
valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 84 Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 85 Lähtse külas Kõssinurme kinnistu ja jätkuvalt riigi
omandis oleva maa detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 86 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Kergliiklustee T49.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 87 Vallavara võõrandamine, Väljamäe 20.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 88 Peetri tee 4 katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 89 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Kergliiklustee T8.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 90 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Kergliiklustee T1.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 91 Sonni katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 25. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 364 Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks
Kangru tee 6b Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 365 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Aaviko, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 366 Ehitusloa väljastamine Rätsepa detailplaneeringuala sidevarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 367 Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks
Lepiku tee 13, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 368 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Aaviko Sookaera küla.
2. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 373 Projekteerimistingimuste määramine Liisi kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 374 Projekteerimistingimuste määramine Kuu tn 16
kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 375 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Voore tn 8, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 376 Ehitusloa väljastamine Rätsepa detailplaneeringuala tänavavalgustuse laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 377 Ehitusloa väljastamine ehitise rekonstrueerimiseks Veski tn 3a Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 378 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Hõbehundi, Paekna küla.
9. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 385 Ehitusloa väljastamine üksikelamupüstitami-

seks Metsakitse, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 386 Ehitusloa väljastamine ehitise (Kangru tee 6
elektrivarustus) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 387 Lähtse külas Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi
omandis oleva maa detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 388 Luige alevikus Tammeoksa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
16. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 397 Projekteerimistingimuste määramine Päikese
tn 25 kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 398 Projekteerimistingimuste määramine Päikese
tn 4 kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 399 Projekteerimistingimuste määramine Miku tee
11 kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 400 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Lepiku tee 7, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 401 Ehitusloa väljastamine ehitise (Salu, Öövahi 1,
Trummi-I detailplaneeringuala II etapi välisgaasivarustus) laiendamiseks Vaela
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Ehitusloa väljastamine ehitise (Kinnistute
Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringuala
elektrivarustus) püstitamiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Põllu põik
1/ Põllu tn 8, Kiili alev.
Keskkonna- ja maaküsimused, 25. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 372 Katastriüksuse piiride muutmine, Vaska
2. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 381 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse
kinnitamine ja kompensatsiooni määramine, Vaska A-67.
Vallavalitsuse korraldus nr 382 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Kergliiklustee T1.
9. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 392 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
Muud küsimused, 2. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 383 Vallavara võõrandamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 384 OÜ Kiili KVH osakapitali suurendamine.
9. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 393 Kiili Lasteaia personali koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 394 Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 395 Kiili Kunstide Kooli töötajate koosseisu kinnitamine.
16. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 404 Kiili Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala
tee 2a, Kiili alev.

• Ostame kokku erinevaid vask ja alumiiniumkaableid, samuti vanu juhtmeid ning autojuhtmeid. Tel 5558 8700, www.hansatech.ee
---------------------------------------• 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
---------------------------------------• Ostan traktorid MTZ 82, 52, T25, T40 AM esilaaduriga, uued ja kasutatud rehvid, sõnnikulaotajad (4t, 6t, 7t), järelhaagised (2t, 4t, 6t),
uued mootorid (T 25, T 40) TZ-4K-14, MF-70. Tel
5609 6431

• Otsime asjalikke ehitajaid ja abitöölisi.
Olamer OÜ, Olari, tel 558 4541

• Otsime sõbralikku ja usaldusväärset lapsehoidjat 1,8 a poisile, kes kergema külmetuse
korral hoiaks ka 3,5 a õde. Võib hoida nii meie
kui hoidja kodus. Tööaeg tööpäeviti kell 917.30. elineotsa@gmail.com, tel 506 2627
---------------------------------------• Pakun raamatupidamisteenust väikefirmadele ja korteriühistutele. Tel 505 6172
---------------------------------------• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka
saartelt, tel 5557 7007

• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi
projektide kirjutamisel. OÜ Hüdromel,
www.hydromel.ee, tel 510 3681

• 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
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