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UUE PILLI ESITLUSKONTSERT ON 16. NOVEMBRIL

Uus klaver annab koolile uue kõla
z Kiili Kunstide Kooli
perel täitus oktoobris üks pikaaegne
unistus, kui kuu alguses saabus majja
uus “Estonia” tiibklaver.
“Uus vana klaver,” ütleb kooli direktor Lauri Kivil, kui ajakirjaniku majja
lugu kirjutama kutsub. Lahtiseletatult tähendab see seda, et klaver
on küll kasutatud, kuid läbinud täieliku uuenduskuuri.
Kuid kõigest järjekorras.
Lauri Kivili sõnul on klaver olnud
kunstide koolis juba pikka aega
vaeslapse seisus – kui teisi pille on
uuendatud, siis vana Estonia tiibklaver oli koolis juba selle loomisest
saadik 1990. aastal. Sama olukord
on pianiinodega – vana kaader, kuhu kuuluvad “Rigad”, “Ukrainad”
ning “Belarusid”, annavad nime
poolest aimu nende ajalise ning geograafilise päritolu kohta.
Nii otsustatigi, et tänavu on Kiili
Kunstide Koolis klaveri aasta. Mullu
kooli 20. aastapäeva tähistamisel
loodi klaveri ostuks eraldi fond. Siis
tulid ka esimesed annetused.
“Täiesti uue klaveri ostuks meil
raha polnud,” räägib Lauri Kivil.
“Hakkasime koos kooli klaverihäälestaja Aet Tammerikuga otsima kasutatud, aga väga heas korras pilli,
kuid väga palju just pakkumisi ei
olnud. Lõpuks otsustasime teha
koostööd restauraator Ain Rosenstockiga – panna kokku nii-öelda
meie klaver. Selle tulemusel mahtus
otsitav instrument ka arvestatud
hinnapiiri – 5000 eurot – sisse ning
vastas täielikult ka meie seatud
kvaliteeditingimustele.”
Leitud pill oli varem olnud Pärnu
Muusikakooli kasutuses. Klaver tegi
enne Kiili jõudmist läbi täieliku
uuenduskuuri – välja vahetati kõik,
alles jäid vaid kõlaraam ning korpus,
millest viimane sai uue stiilse mati
musta pinna.
Restaureerimise kasuks langes
otsus ka selle tõttu, et Aini töökojast
tulnud pillile kehtib garantii, mida
reeglina “käest-kätte” vahetataval
kaubal ei ole.
Kolm nädalat tagasi jõudis kauaoodatud tiibklaver kooli. “Praegu ta
aklimatiseerub meie majaga. Heas
tehnilises korras klaver on võrdlemisi “tugev tükk” ehk mõistlikul
ning heaperemehelikul kasutamisel
kestab ta aastakümneid. Kapriissus
avaldub aga keskkonna vahetusel.
Kui iga-aastane kütteperioodi algus
lööb enamuse meie klaverite häälestuse lootusetult paigast ära, siis võib
ette kujutada, kuidas mõjub klaveri
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rändamine läbi Eesti sügise. Selleks
peab ta siin natukene seisma ning
meie tegemistega harjuma”, selgitab
kooli direktor.
Peale koolivaheaega tehakse klaverile järelhäälestus ning siis saab
pilliga mängima hakata. Klaverit
hakkab kasutama oma tegevuses ka
Kiili rahvamaja – erinevad kontserdid, Kiili Kammerkoor jt.
Siiani väsimatult kooli teeninud
vana tiibklaver rändab klaveriõppe
klassi, kus siiani harjutati kabinetklaveriga.
“Õpilase ja õpetaja jaoks on suur
vahe, kas mängida suure või väikse
klaveriga,” ütleb Kivil.
Klaver on tema sõnul igasuguse
pilliõppe aluseks ning peab seetõttu
olema hea kvaliteediga. Uue vana
ehk restaureeritud klaveri kvaliteeti
hindab Kivil kõrgelt. “Tuttuue klaveriga on hinnavahe neljakordne, aga
tegelik väärtus on neil praktiliselt
sama,” lausub kunstide kooli direktor. “Meile ka pakuti uusi klavereid,
kuid nende hind on liigkõrge.”
Klaveri hinnast viiendik laekus
kohalikelt annetajatelt – vilistlastelt,
kooli sõpradelt ja kohalikelt ettevõtjatelt. Et kõigile klaveri hankimisel
osalenutele aitäh öelda, korraldab
kunstide kool 16. novembril Kiili
Rahvamajas uue klaveri esitluskontserdi, kus astuvad üles kooli õpilased ning õpetajad. Peale seda suruvad vana “Estonia” ning tema uus
kolleeg sõbrakätt ning lähevad oma
teed. Üritus algab kell 18.30, kõik
on oodatud.
Marko Tooming

Suur tänu klaveri soetust
toetanud kooli sõpradele:
• Ädu Laur
• Sirle Piisang
• Sirje Raadik
• Lii Luup
• Annika Mühlberg
• Eve Nõmmik
• Enely Muna
• Maive Mühlberg
• Lea Peterson
• Pille Laev
• Vambo Kaal
• Keit Paal
• Aimur Liiva
• Ulvi Ool
• Perekond Kivil
• Anonüümsed annetajad
• Kiili koor
• OÜ Eesti Tõukari
• OÜ Tapvei Estonia
• OÜ Efekt
• EstNor OÜ
• Kiili Ettevõtjate Liit
• Eriline tänu kuulub Aet Tammerikule ning restauraator
Ain Rosenstockile.
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Umbusalduse avaldamine Kommentaar
Kiili vallavanemale
umbusaldusavaldusele
20. oktoober 2011. a.
Vallavanem Valeri Kukk kinnitati Kiili Vallavolikogu 9. novembri 2009. aasta otsusega nr
70 Kiili Vallavalitsuse liikmeks ja 17. novembri
2009. aasta otsusega nr 93 asevallavanemaks.
Vastavalt avaliku teenistuse seadusele peab
avalikku teenistusse asuja enne võimu teostamise alustamist andma ametivande. Vallavalitsuse liikmena ja asevallavanemana alustas
Valeri Kukk tegevust kohe pärast Vallavolikogu vastavat otsust. Samal ajal ei andnud
Valeri Kukk avaliku teenistuse ametivannet
vastavalt ATS § 28, kuid alustas võimu teostamist. Samuti ei vormistatud teda tööle vastavalt volikogu otsusele vallavanem Tarmo
Vaik’u poolt, kuid võimu teostamine asevallavanemana ja Vallavalitsuse liikmena toimus
pidevalt. Vallasekretär ütles veel Vallavolikogu
koosolekul 2010. aasta 21. jaanuaril, et avaliku teenistuse ametivannet Valeri Kukk andnud
ei ole.
Selline tegevus oli vastuolus avaliku teenistuse seadusega ja avaliku teenistuse eetikakoodeksiga.
Kiili Vallavalitsuse17. novembri 2009. a.
korraldusega nr 2-1.2/727 kinnitati Valeri
Kukk Kiili KVH nõukogu esimeheks. KVH nõukogu esimehena alustas ta tegevust kohe pärast korralduse vastuvõtmist. Samal ajal oli
meie andmetel Valeri Kukk Töötukassas arvel
töötuna ja sai töötukassa hüvitust. Töötukassast võttis ta arvelt maha, kui tööd leidnud
isik, 2010. aasta jaanuaris. Sama aasta 12.
jaanuaril lasi Valeri Kukk omale üle kanda
2009. aasta novembri ja detsembri kuu KVH
nõukogu esimehe tasu, olenemata asjaolust,
et ta sai selle aja eest töötukassast töötu hüvitust.
Antud tegevus oli seadusevastane ja kahjustas Eesti Vabariiki.
Äriregistri andmetel registreeris Valeri
Kukk 26.10.2010. a. äriühingu VK Invest OÜ
ja oli kuni 18.04.2011. a. VK Invest OÜ juhatuse ainuke liige olles ise samal ajal avalikus teenistuses Kiili vallavanemana. Tema tööandja,
Kiili Vallavolikogu nõusolekut selleks ei olnud.
Lisaks on avalikult teada veel tema tegutsemine pehme inventari müügiesindajana kolmanda äriühingu kasuks. Selline tegevus on
vastuolus kehtiva seadusandluse ja avaliku
teenistuse eetikaga.
Eelpoolnimetatud tegevused näitavad, et
Valeri Kukk rikub süstemaatiliselt seadust. Me
ei tohi leppida ja seda eriti avalikus teenistuses, seaduse rikkumiste ning nendest kõrvalehiilimisega.
Meile kõigile on oluline Kiili valla ühtlane
areng ja valla elanikele ning ettevõtjatele kvaliteetse avaliku teenuste kättesaadavus.
Vastavalt KOFS § 20 peab 1. jaanuariks olema koostatud järgmise nelja aasta eelarvestrateegia, mis tugineb valla arengukaval. Mõlemad dokumendid tuleb valla elanikkonnaga
läbi arutada ja leida parimad lahendused,
kuid tänaseks ei ole isegi volikogu liikmetel
olnud võimalust protsessis osalemiseks.
Kiili vallas on võim tsentraliseeritud vallavalitsuses ja vallale kuuluvate ettevõtete nõukogudes väga väikese grupi võimul olevate
isikute ning nende perekonnaliikmete kätte.
Puudulik on olnud kaadripoliitika ja vallavalitsuse ametnikelt nõutakse nende põhimõtete vastaseid tegevusi, et koalitsiooni poliitilist tahet seadustada. Mitmed väga head ja
staažikad töötajad on lahkunud ning teiselt
poolt koondatakse inimesi ilma läbimõeldud
programmita. Tänased vallavanema tegevused
haridus- ja kultuurinõuniku koondamiseks ei
kuulu Vallavalitsuse pädevusse enne, kui Volikogu on vallavalitsuse struktuuri muutnud.
Tänaseks on töölt lahkunud üle kolmandiku
vallavalitsuse ja valla hallatavate ettevõtete
töötajatest ning valla haldussuutlikkus on

oluliselt langenud. Koostöö valla erinevate
üksuste vahel on puudulik.
Kiili lasteaia ujula on oma tegevuse vallavalitsuse korraldusel lõpetanud. Vallavanem ei
ole aru saanud, et lasteaed on lastele alushariduse andmise kohaks ja selle tasemest sõltub
meie valla laste tulevik. Ujumisoskus on ülivajalik ja seda ei ole võimalik asendada muu
tegevusega.
Vallavanem ei pakkunud välja ka kompromissvariante lastevanematele, et koostöös
säilitada lastele ujumise võimalus. Pealegi
vallavalitsuse poolt tehtud struktuurimuutus
ujumistreeneri koondamiseks on vastuolus
Vallavolikogu poolt kinnitatud Kiili Lasteaia
arengukavaga.
Toimunud on võõrandumine valla elanikest
ja nende probleemidest. Näiteks Evardsoni
sotsiaalmajas elanikele korteri üürilepingute
ülesütlemine ilma eelneva piisava koostööta,
eirates vallale seadusega pandud kohustusi
sotsiaal- ja lastekaitse valdkonnas. Eriti küüniline on fakt, et seda tehti talveperioodil –
jõuluks korterid vabastada. See on elanikesse
ülbe ja üleolev suhtumine. Puudulik on koostöö valla ettevõtjatega.
Süsteemse infrastruktuuri arendamisega ei
ole suudetud end isegi kahe aasta jooksul
kurssi viia.
Näiteks: Augusti kuu “Kiili Lehe” numbris
vallavanem Valeri Kukk’e poolt kirjutatud
artiklis “Valda rajatakse uued kergliiklusteed”,
kus käsitletakse EL Linnalise meetme (selles
osalevad Tallinn ja temaga piirnevad vallad)
vahenditest kergliiklusteede rajamist. Artiklis
väidetakse: “Esimese etapiga rajati kergliiklustee piki Kangru teed ja Kurna-Tuhala
maanteed kuni Oti asumi lõpuni Vaelas. Teise
etapi raames oleks Kiili vald saanud rajada
kergliiklustee Tallinna linna piirist kuni Kiili
alevini ja sealt edasi Rätsepa teeni. Kuna I
etapi realiseerimisel tekkis probleeme kinnistu
omanikega ehk kergliiklusteed rajati tihtipeale
ilma omanikega lepingut sõlmimata, siis teise
etapi puhul rahastatakse ainult seda osa teest,
kus on sõlmitud leping kinnistute omanikega...
sel aastal saame sõlmida lepingu kergliik.
lusteed rajamiseks ainult 2,4 km ulatuses...”
Tegelikult ehitati artiklis esimeseks etapiks
nimetatud kergliiklustee Maanteeameti ja Kiili
valla eelarve vahenditega ja linnalise meetme
I etappi vahendeid, mida on kokku 14 miljonit
krooni (895 tuhat eurot) ei ole suudetud siiani
üldse kasutada, olgugi, et see projekt oli heaks
kiidetud juba eelmise Vallavolikogu koosseisu
ajal. Artiklist võib järeldada, et teises etapis
ilmselt Vallavalitsus ei taotlenudki osalemist.
Maanteeametiga ühisprojektis oli kõigi
maaomanike nõusolek olemas ja see ei ole
kuidagi seotud Linnalise meetme ehitamise
maaomanike lepingutega. Pealegi on tänasel
vallavanemal, kes enne oli asevallavanem
olnud, aega kaks aastat nende lepingute
sõlmimiseks.
Kui 2012. aastal ei kasutata neid vahendeid
ära, kaotame selle täielikult.
Samal ajal võime lugeda 14.10.2011 .a.
“Harju Elust” vallavanema väidet, et 2010. a.
ja 2011. a. on rajatud kergliiklusteid. Tegelikult ei ole sellel ajavahemikul ehitatud ühtki
meetrit kergliiklusteid. See on vale, millega
püütakse õigustada oma tegematajätmisi.
Valla areng sõltub tugevalt vallavanema
tegevusest. Vallavanem Valeri Kukk on tõestanud oma ametikohale mittesobivust ja suutmatust valda juhtida.
Avaldame umbusaldust Kiili vallavanem
Valeri Kukk’ele.
Kiili vallavolikogu liikmed:
Vambo Kaal, Peeter Veltmann, Andrus Mäe,
Esta Kullamaa, Ellen Rööp, Olavi Israel
(Tekst avaldatud muutmata kujul – toim.)
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Mul on kahju, et hr. Vambo Kaal ei suuda
üle saada frustratsioonist, et ta ei ole enam
vallavanem ning seeläbi ei saa korraldada
isiklikult elu vallas. Vaatamata tehtud koostööettepanekutele üritab ta hoopis destabiliseerida olukorda.
Mõttekaaslastega rõhutab ta oma umbusaldusavalduses, et valla areng sõltub tugevalt
vallavanema tegevusest ning et praegune
vallavanem on sobimatu. Hr. Vambo Kaal ilmselgelt ületähtsustab ühe isiku rolli. Erinevalt
varasemast ajast on valla juhtimine oluliselt
demokraatlikum, otsuste langetamine avatum
ning oluliste küsimuste lahendamisel saavad
kaasa rääkida nii volikogu liikmed kui kõik
valla ametnikud.
Viisakusest ja taktitundest pole ma üleliia
rääkinud tõsiasjast, et 2009. a. lõpuks oli
Vambo Kaal juhtinud vallavalitsuse väga
raskesse rahalisse seisu, mille üks ilmekas
näide oli see, et ei jätkunud raha isegi ametnikele palkade maksmiseks. Sellepärast, et
hoida kokku valla raha, ei vormistanudki ma
end ametlikult tööle. Tänaseks on valla rahaasjad kontrolli all ja minu toonane tegu oli
eelkõige riigimehelik ja eetiline.
Kiili vallas ei ole Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani liikme koht palgaline ametikoht.
Umbusaldusavalduses on ekslikult märgitud,
et pärast minu nimetamist Vallavalitsuse liikmeks oleks pidanud järgnema avaliku teenistuse ametivande andmine. Ametivande
andmise kohustus tekkis 25.01.2010. a, kui
jõustus Kiili Vallavolikogu 21.01.2010. a.
määrus nr.2 “Kiili vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuur, teenistujate koosseis ja palgamäärad”, ning seda ma ka tegin. Kiili Vallavalitsuse kantselei, kes peab tagama seaduse
järgimise, hinnangul ei ole Valeri Kukk’e
avaliku teenistuse vormistuslik pool vastuolus
ATS-ga (avaliku teenistuse seadus).
Kiili KVH nõukogu liikmeks nimetati mind
17.11.2009. a. Kuna olin – eelmises lõigus
toodud asjaoludel – töötukassas aasta lõpuni
arvel, siis palusin raamatupidajal mitte maksta
mulle nõukogu liikme kompensatsiooni 2009.
a. eest. Jaanuaris 2010, kui olin ametlikult
vallas tööl, kanti ekslikult minu arvele kompensatsioon nõukogu töös osalemise eest. Kui
ma avastasin, et mulle makstud kompensatsioon (kokku 1842,95 krooni) oli novembri ja
detsembri eest, siis kandsin Kiili KVH arvele
tagasi mulle ekslikult makstud raha. Tegemist
oli raamatupidaja inimliku eksimusega ja
nimetatud asjaolusid olen korra juba volikogule selgitanud.
Vastab tõele, et olin äriühingu VK Invest
OÜ juhatuse liige, kuid taandasin end kohe
juhatusest, kui vallasekretär oli juhtinud minu
tähelepanu vastuolule avaliku teenistuse põhimõtetega. Vabandan juhtunu pärast, eluaeg
ärisektoris tegutsenud inimesena ei osanud
probleemi tekkimist ette näha.
Etteheide eelarve strateegia puudumise
kohta on teadlikult eksitav, sest KOFS ehk
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus rakendub alles 1. jaanuarist 2012.
Praegu on käimas valla arengukava muutmine, kuhu on kaasatud nii volikogu komisjonid,
valla allasutused ja osakonnad kui ka kohalikud MTÜ-d. Paralleelselt 2012. a. eelarve
koostamisega on käivitunud ka eelarve
strateegia koostamine.
Kui arengukava ja sellega seotud eelarve
strateegia raamistik on valmis, siis toimub ka
avalik arutelu.
Väidetele, et Kiili vallas on võim tsentraliseeritud ja kuulub väikese grupi kätte ning et
kaadripoliitika on puudulik, vastaksin, et
paraku on olukord suisa vastupidine. Antud
valdkonna korrastamine on olnud praeguse
koalitsiooni üks prioriteete. Praegune vallavalitsus on üritanud ohjeldada eelmise valitsuse laristamist kõigis valdkondades kaasaar-

vatud valitsuse personalikulu. Tasapisi on
panustatud ka ametnike töö ja keskkonna
kvaliteeti, ja mõned ametnikud, kes ei soovinud või ei suutnud nõutud tasemel panustada,
on tänaseks lahkunud. Ilmselt tuleb mõningaid muutusi veel, aga põhiosas on personalimuudatused ametnike hulgas läbi viidud.
Absurdne ja lausvale on aga väide, et kolmandik vallavalitsuse ja valla hallatavate
asutuste ametnikest on lahkunud. Küüniline
on ka püüd näidata otsuste langetamise
protsessi tsentraliseerimist – otse vastupidi,
tänane vallavalitsus töötab avatult ja otsuste
langetamisse on kaasatud kogu personal.
Eelmine vallavalitsus ehitas väga ilusa
lasteaia, kuhu paraku kulus kahe tavalasteaia
jagu rahalisi vahendeid. Tänu sellele on meil
nüüd 80 last järjekorras, rääkimata sõimeealistest, ja me peame leidma jätkuvalt
vahendeid uute lasteaiakohtade loomiseks.
Seda kõike olukorras, kus vald ei saa laenu
võtta, kuna laenukoormus on kaugelt üle
seadusega lubatud piiri. Kiili vallavalitsus tegi
tõepoolest ettepaneku sulgeda ajutiselt ujula,
et katta osaliselt kulusid, mis on vajalikud
kahe täiendava lasteaiarühma avamiseks.
Arutelu lasteaia hoolekoguga viis kompromissvariandini: bassein on suletud kevadeni, seejärel avatakse see kaheks kuuks, et lapsed
saaksid enne suve intensiivse ujumisettevalmistuse.
Etteheide koostöö puudumisest on pehmelt
öeldes kummaline – koostöö valla elanikega
on kahe aasta jooksul oluliselt tihenenud:
kaasatud on erinevate piirkondade MTÜ-d ja
aktiivsed inimesed. Eesmärk on eelmise vallavalitsuse poolt lahendamata jäetud taristuprobleemide lahendamine ja erinevate asumite elukvaliteedi parendamine. Luige erinevad piirkonnad, mis elasid varem täiesti oma
elu, on integreerimisprotsessis vallaga.
Täna ei ole vallas ühtegi sotsiaalmaja või
-korterit. Nn Evardsoni majas, kus elab kuus
leibkonda, elasid inimesed varem ilma üürilepinguta, mis nüüdseks on sõlmitud. Maja on
kahjuks väga halvas seisukorras, kuna seda ei
ole varasematel perioodidel hooldatud. Eelmisel talvel vahetasime osa katusest, kuna
torm viis selle minema, ning rajasime kanalisatsiooni. Sel aastal oleme parandanud
elektrikilbi, et tagada elementaarne elektriohutus ning lõpetada elektri varastamine.
Ühele leibkonnale saadeti teade, et üürilepingut ei pikendata, kuna on teada, et neil on
olemas korter Tallinnas. Teisele leibkonnale
viisid sotsiaalosakonna töötajad teate, et
soovitakse üürileping lõpetada ja lahendada
koostöös nende elamispinna probleem.
Sotsiaaltöötajad on kohtunud mitu korda
Evardsoni elanikega ja ka mina olen kohtunud
kolme leibkonnaga eraldi. Kogutud informatsiooni tulemusel korraldati Evardsoni elanikega üldkoosolek, et leida kõiki pooli rahuldav
tulemus. Eesmärk on vähendada maja kehvast
seisundist tulenevaid riske ning sellele peaksid
majaelanikud ka ise kaasa aitama. Olukorrast
anti täielik ülevaade volikogu sotsiaalkomisjonile.
Meelevaldne on siduda sõnakäsitlust etappidest teadmistega taristu arendamisest.
Vallamajas oli kuu aega üleval kergliiklusteede
võrgustiku kaart, mis puudutab järgnevaid
etappe, mida suure tõenäosusega rahastatakse
erinevate rahaliste meetmete abil. Maanteeameti ühisprojektis ei ole siiski kõikide maaomanike nõusolekut saadud ning lepingut,
nagu lubati, ei sõlmitud. Kergliiklustee kuni
Rätsepa teeni tuleb kindlasti järgmise aasta
jooksul.
Ning lõpetuseks sooviks kummutada järjekordse lausvale, et olen väitnud 14.10.2011.
a. “Harju Elus”, et 2010. a. on rajatud Kiili vallas kergliiklusteid.
Valeri Kukk, vallavanem

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

Aimur Liiva on uus
valla arendusnõunik
Lähme üle talveajale! z Septembris asus
vallavalitsuses arenz Selle nädala laupäedusnõunikuna tööle
va öösel vastu pühaAimur Liiva, kes on
päeva minnakse
varem juhtinud ka
Eestis üle talveajale.
Kiili vallavolikogu
Ära unusta enne
tööd.
magama minekut
keerata kellaosutit
Milline on olnud Sinu haridustee
ja ametid?
tunni võrra tagasi.
Kumus tänati laulu- ja
tantsupeo juhendajaid
21. oktoobril toimunud tänuõhtule
oli kutsutud 127 suvisel peol osalenud Harjumaa kollektiivide juhti,
käsitöönäituste “Ehe maa ja ilm”
korraldajad, omavalitsuste juhid,
laulu- ja tantsupeole kaasaaitajad.
Kiili vallast oli tänuõhtule kutsutud laulupeol osalenud Kiili Gümnaasiumi mudilaskoori ja lastekoori
juhendajad Sirje Kullus ja Eike
Vellend.
Kontsert-aktusel andis Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Aet Maatee üle kollektiivide juhendajatele tänukirjad. Eesti Kooriühingu ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi poolt anti kollektiividele üle kategooriatunnistused ning Harjumaa Omavalitsuste
Liidu poolt meened.
Harjumaad esindas XI noorte
laulu- ja tantsupeol 3440 osalejat.
Neid juhendas 127 õpetajat. Lisaks
neile osales lugematu arv Harjumaa
õpilasi kunstikonkursil “Ehe maa ja
ilm”.
Marko Tooming

Noorte laulupidu tänavusel suvel.
Internet

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli
geograafia eriala. Töökohad on olnud riigi kooliametis, õpikukirjastuses Avita ning viimased 14 aastat
olen töötanud Tiigrihüppe Sihtasutuses.
Milles seisneb arendusnõuniku
töö?
Arendusnõuniku ülesandeks on
käia lahtiste silmade ja kõrvadega
ringi ning näha ja kuulda, millised
on vallaelanike jaoks kõige suuremad probleemid. Selge on, et lähtuvalt vanusest, elukohast, sissetulekust ja muudest parameetritest on
need väga erinevad. Piltlikult öeldes
liiguvad ühes külas mõtted täismõõdus jalgpallistaadioni rajamiseks,
teises külas on mure, et kuidas autoga niiviisi koju pääseb, et teeaugud
summutajat alt ära ei vii, ja kolmandas on aeg lausa seisma jäänud – nt
alajaam ning elektriliinid kuuluvad
suvilakooperatiivile.
Selge on, et vald ei suuda ka kõige parema tahtmise korral likvideerida kõiki kinnisvaraarendajate
tegematajätmisi ning nähtavas tulevikus ei juhtu seda päris kindlasti. Ei
ole ette näha, et lume asemel hakkaks eurosid sadama. Aga üht-teist
saab ikka teha, olgu selleks teehöövli
sagedasem graafik, paari valgustusposti panek kõige kriitilisemasse
kohta või muu sarnane. Loomulikult
on vältimatu ka kohalike elanike
endi soov ja huvi probleemi lahendada, sh rahaliselt panustada.
Mis on Sinu tööülesanded?
Kui rääkida arendusnõuniku
konkreetsetest ülesannetest, siis hetkel on käsil valla terviseprofiili koostamine koostöös perearstide, tervisetöötajate ning sotsiaalosakonnaga – see on üks mõnekümneleheküljeline riigi poolt ette nähtud dokument.
Paralleelselt käib töö valla uue
arengukavaga, hetkel olemasolev on
koostatud aastal 2007, ja ei pea vist

Valla arendusnõunik Aimur Liiva.
Erakogu

mainima, et taustsüsteem ja ettekujutus valla arengust on tolle ajaga
võrreldes märkimisväärselt muutunud. Kasvõi fakt, et toonaste vallajuhtide ettekujutuses pidi rahvaarv
kasvama suhteliselt kiiresti 12 tuhande elanikuni koos kõige sellest
tulenevaga.
Lühidalt – püüan ise olla ja hoida
vajadusel ka teisi kahe jalaga maa
peal. Selge on, et kui valla otsene
võimekus investeerida probleemide
lahendamisse on ca 100 000 eurot
aastas ja üks küla tuleb nõudmisega
lahendada teede ja tänavavalgustuse
probleem 600 000 euro eest aastal
2012, siis see on ebareaalne soov
igas mõttes, ükskõik millised põhjendused ja argumendid ka ei oleks.
Kui panna kõrvuti kaks graafikut –
vallaelanike arvu kasv viimasel viiel
aastal ja vallaeelarve suuruse muutus samal ajaperioodil, siis paraku
need kaks joont ei kattu sugugi.
Mis ootab valda ees lähitulevikus?
Kui rääkida lähiaja arengutest
vallas, siis sündivuse ja migratsiooni
trendid lubavad lasteaiakohtade
probleemi täielikku lahenemist alles
2016. aasta sügiseks. Puuduvate
kohtade arv väheneb küll igal aastal,
aga ka paarkümmend puuduolevat
kohta tähendab seda, et need on ikkagi puudu.
Kooli osas on täna pilt veel ebaselge. Kui haridus- ja teadusministeerium jääb oma senistele plaanidele
kindlaks, siis Kiili kooli gümnaasiumiosa seadusega ette pandud nõudeid kindlasti täita ei suuda. Selleks
puudub vajalik õpilaste arv ning
meil puudub ka reserv teiste (maa)
põhikoolide näol, kust lapsed võiks
Kiili gümnaasiumisse tulla. Aga riigi
tasandil on ennegi selliseid plaane
tehtud, eks aeg näitab.
Kindlasti on kuum teema ja suur

küsimärk kinnisvaraarendus. Detailplaneeringuid on meile vallas aastate jooksul algatatud hulganisti
ning plaanide ja paberi peal on seetõttu arvukalt nii uusi maju kui elanikke. Nt Kiili alevi ja Kurna ristmiku
vaheline ala peaks tulevikus olema
umbes nagu Vabaduse puiestee. Samas ei kinnita täna mitte ühegi panga- ega kinnisvaraanalüütiku jutt
seda, et need projektid võiksid lähitulevikus realiseeruda. Maailmamajanduse seis on keeruline ning
(kodu)laenuvõimeline elanikkonna
osa tagasihoidlik.
Suur väljakutse on kindlasti nn
Kiili Tehnopargi ala. Vald püüab
seal koostöös kohalike ettevõtjatega
leida lahendusi, kuid see ei ole loomulikult kerge teema.
Valla arengut pärsib tõsiselt ka
asjaolu, et kunagi lasteaia ja kooli
ehitamiseks võetud laenud on viinud võlakoormuse nii kõrgele, et see
jõuab seadusega lubatud piiridesse
alles aastal 2016. Lisaks on rahandusministeerium esitanud erinevatele, sh euroraha vahendavatele
sihtasutustele ja fondidele suunise,
et nad ei annaks toetust omavalitsustele, kes on selle nn võlapiiri ületanud. Minu hinnangul ongi see tegelikult suurim väljakutse, teha koos
sarnase probleemiga naabervaldadega riigile selgeks, et sellised repressiivmeetmed ei ole asjakohased.
Jutt sai suhteliselt murelik, aga
eks täna ongi vallas muresid palju.
Samas kinnitab kiire pilk Kiili valla
rahvastikupüramiidile, et muredele
on näha leevendust – hiljemalt kümne aasta pärast, kui tublis tööeas on
lõviosa valla elanikest ning samal
ajal on lasteaiaealiste hulk suhteliselt vähenenud, st vallale laekuvat
tulumaksu saab tõepoolest kasutada
ka nt teede asfalteerimiseks või tänavavalgustuse rajamiseks.
Lõpetuseks võin öelda, et ma olen
vallas elanud varsti seitse aastat
ning mulle lähevad siinsed asjad
väga korda. Võin kinnitada ka seda,
et lihtsalt valla elanikuna oli mul
omavalitsuse toimimise ja eelarve
kujunemise mehhanismidest hoopis
teistsugune ettekujutus kui täna,
igapäevaselt asja sees olles.
John Kennedy ütles kunagi, et
“Ärge oodake ainult seda, mida riik
võib teha teie heaks. Mõelge ka sellele, mida teie võite teha riigi
heaks”. Kui asendada sõna “riik” sõnaga “vald”, siis on see üks tore üleskutse, millega olekski paslik siinkohal lõpetada.
Küsitles Marko Tooming

Loeng “Tervislik Toitumine”

Toitumisprogrammi tutvustus

6.11 kell 11.00-16.00 Kiili Gümnaasiumi auditooriumis. Lektor
doktor Mai Maser on arst ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent.
10.30-11.00 Tervitus jook ja kogunemine
11.00-13.00 Eesti toitumis- ja toidusoovituste
põhimõtted, toidupüramiid, toidukorrad,
magusaisu, glükeemiline indeks.
13.00-13.30 Lõuna
14.00-15.30 Valgud, süsivesikud menüüs – miks, kui
palju, millal; rasvad menüüs – miks, mida
ja kui palju, “head” ja “halvad” rasvad
14.30-16.00 Söögikorrad, söömine väljaspool kodu.
Mürkained toidus, toidu hoidistamine ja
toitainete säilitamine. Küsimustele
vastamine ja kokkuvõte.

23 novembril kell 18.30-20.30 Kiili Gümnaasiumi arvutiklassis.
Loengu programmi õpetuse viib läbi Tervise Arengu Instituudi
toitumise ekspert Tagli Pitsi.
Internetipõhise toitumisprogrammi tutvustusel ja loengul
käsitletakse normaalse toitumise põhimõtteid lähenedes toitumisele toidupüramiidi kaudu, õpetatakse tegema parimaid
valikuid iga toidugrupi sees ning antakse nõu, kuidas püsida
normaalses kaalus. Internetipõhine toitumisprogramm (www.
nutridata.ee) on kõigile tasuta kättesaadav ning võimaldab
inimestel oma toitumist analüüsida. Programmi tulemustes on
näha, kui palju inimene saab toiduga energiat ja erinevaid
toitaineid, kas nende saamine vastab soovitustele ning kuidas
oma toitumist muuta, kui mõnda toitainet tarbitakse liiga vähe
või liiga palju.

Katlamaja õnnetus
nõudis inimohvri
z Möödunud reede
hommikul suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas noormees,
kes sai mürgituse
nädal aega varem
Kiili katlamaja masuudimahutit puhastades.
“Ta toodi üliraskes seisundis haiglasse ja viibis kogu selle aja intensiivravil. Arstidel kahjuks ei
õnnestunud tema elu päästa,” ütles
Põhja-Eesti Regionaalhaigla pressiesindaja Inga Lill. Kiirabil tuli
noormeest elustada ka kohe pärast
õnnetust.
Hukkunu kaks kaaslast, kes samuti mahutit puhastades mürgituse
said, on tänaseks kodusel ravil.
Päästetöödel sai kannatada ka üks
päästja, kes lasti sama päeva õhtul
haiglast kodusele ravile.
Noored Ida-Virumaalt
Õnnetuse põhjuseid uurivad endiselt politsei ning tööinspektsioon.
Tööinspektsiooni tööinspektoruurija Ivi Abe sõnul olid kaks noormeest mahutis sees, kolmas julgestas
väljast. Midagi juhtus mahuti sees,
mistõttu ka julgestanud noormees
läks mahutisse ja sai ka ise mürgistuse.
Kõik kolm noormeest on rahvastikuregistri andmetel pärit Ida-Virumaalt.
Tööinspektsiooni avalike suhete
peaspetsialisti Evelin Kivimaa kinnitusel tegutses Kiili katlamaja opereeriva Avoterm OÜ alltöövõtjana
masuudimahuti puhastamisel
BelBaltBit OÜ. “See on alles selgitamisel, milline oli omakorda kannatada saanud noormeeste töösuhe
BelBaltBit OÜ-ga. Kuna uurimine on
pooleli, siis pole võimalik anda täpsemat infot õnnetuse asjaolude,
töösuhete olemuse jms kohta,”
lausus ta.
Alustati kriminaaluurimist
Pärast õnnetust teatas Avotermi
juht Mati Sarap, et tegemist ei ole
Avotermi, vaid allhankija töötajatega, kellelt telliti mahutite puhastamisteenust. “Meie andmetel kasutasid nad nõuetele vastavaid kaitsevahendeid, aga õnnetuse täpsemad
asjaolud selgitab välja tööinspektsioon. Tunneme tõsist muret töömeeste tervise pärast ning soovime
neile kiiret paranemist,” teatas Mati
Sarap.
Sarap kinnitas, et õnnetusse sattunud mehed on ka varem mahuteid
puhastanud. “Nad ei tee seda tööd
esimest päeva,” lausus ta. Põhja politseiprefektuur on alustanud õnnetuse asjus kriminaaluurimist.
Marko Tooming

Mõlemad koolitused koos söögiga on tööealisele Kiili
elanikule TASUTA. Ette palume registreerida e-posti kaudu:
a.perv@hot.ee või telefoni teel 510 1780 Andra Perv.
Loeng toimub tänu ESF projekti nr 1.3.0402.10-0016 rahastusele “Teadlikud tervislikud valikud” tööealise elanikkonna
tervislike eluviiside suurendamise eesmärgil. Projekti läbiviijaks on Saku vald ja partneriks Kiili vald.
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Kiili vald ja ESF fond
toetavad töötuks
jäänud vallaelanikke
Kutsume Kiili valla töötuid (12
kuud, ei pea olema töötukassas
arvel) nõustamisele ja koolitustele. Pakume karjäärinõustamist,
mille eesmärk on aidata inimesel
jõuda äratundmisele, mida ta
soovib teha, mida saavutada,
milline eriala talle sobib ka peale
seda, kui on töö kaotatud.
Karjäärinõustaja Anne Naelapea annab juhiseid Kiili vallamaja
II korrusel.
Erialakoolitustele registreerimine novembris 2011:
• Keevitaja-metallitööline –
kutsesertifikaadi õppe omandamine.
• Aednik-haljastaja.
• Teenindaja-müüja.
Ootame huviliste sooviavaldusi projektijuhi Andra Perv epostil: a.perv@hot.ee, tel
5694 9272 või 510 1780.
Ettevõtjad, kes soovivad leida
töötajaid ja võtta praktikante, palun võtke ühendust!
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.

Aasu sild Kiili vallas
asendatakse uuega
Maanteeamet käivitas hanke Kiili
vallas asuva Aasu silla lammutamiseks ja uue silla ehitamiseks.
Hankega lammutatakse olemasolev sild täies mahus ning rajatakse
vana asemele uus. Silla kaldasambad
rajatakse 620 millimeetrise läbimõõduga 105 meetri pikkustele puurvaiadele. Koos sillaga ehitatakse uus
kahe kihiline asfaldbetoon kate pealesõitudele 150 meetri ulatuses. Silladeki pindala on 91 ruutmeetrit,
asfaldbetoon katet tuleb hanke võitjal paigaldada kokku 1200 ruutmeetrit.
Pakkumisi saab esitada 9.
novembrini, pakkumised avatakse
samal päeval. Kiili Leht

Helle Tiismus on leidnud Kiili valla projekti ja heade nõustajate kaasabil endale magusa töö. Erakogu

Mesiniku magus töö
z ESF projektis (Tegusalt tööturule Kiili
vallas) 2010. aastal osalenud Helle
Tiismus on leidnud
Kiili valla projekti ja
heade nõustajate
kaasabil endale magusa töö.
Hellest sai mesinik ja ta alustas
ettevõtlusega 2011. aasta kevadel.
Siinkohal soovib ta jagada Kiili
valla elanikele killukese infot oma
huvitava töö saadusest ehk meest.
Mesi on inimesele vajalik toitvate
elementide komplekt. Mett peeti
juba vanal ajal üheks tähtsamaks
tervist tugevdavaks vahendiks, aktiivse elu pikendajaks ja paljude
haiguste ravijaks. Organism omastab
mett 100%, mida ei saa öelda ühegi
teise toiduaine kohta.
Mesi on bioloogiliselt aktiivne
toiduaine, mida mesilased valmista-

vad õitelt korjatud nektarist või
taimeosadelt kogutud eritistest.
Mesilased lisavad õitelt kogutud
nektarile ensüüme ning hormoone
ja eemaldavad ülearuse koguse niiskust. Nii lõhustatakse nektaris sisalduvad liitsuhkrud kergesti omastatavateks lihtsuhkruteks, glükoosiks
ja fruktoosiks.
Kogu Mendelejevi tabel
Mees sisalduvad peaaegu kõik
Mendelejevi tabeli elemendid, moodustades rohkem kui 200 erinevat
ühendit: Süsivesikud (glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, melitsitoos), mineraalained (fosfor, raud,
magneesium, kaalium, kaltsium,
kloor, vask, väävel, naatrium, hõbe,
nikkel, kuld jt), ensüümid, vitamiinid, happed (oblik-, sipelg-, õun-,
äädik-, viin-, sidrun- ja rasvhape).
Veel leidub mees aromaatseid
ühendeid, lipiide, alkaloide, rasvu,
hormoone ja teisi komponente.
Mee konsistents, värvus, lõhn ja
maitse võimaldavad eristada naturaalset mett kunstmeest, mida valmistatakse suhkrust hapete kaasabil.
Naturaalne mesi tekitab kurgus kipi-

tuse tunde, mida kunstmesi ei
tekita.
Mee kvaliteet sõltub veel selle
käitlemisest. Kui mesi meepurgis
koosneb 2-3 eri konsistensiga osast,
on tõenäoliselt tegemist valmimata
meega. Seevastu kvaliteetne mesi
on homogeenne. Naturaalne mesi
kristalliseerub enamjaolt paari kuuga, seega talvel turult või kauplustest vedelat mett ostes teadke, et
seda on 99% tõenäosusega kuumutatud.
Kuumutamisel võivad olla hävinud paljud ensüümid. Mett võib
kuumutada vaid 40 kraadi juures ja
mitte kauem kui 3-4 tundi. Aga ka
siis haihtuvad meest eeterlikud õlid
ja teised lenduvad ühendid.
Kes soovib talvel vedelat mett,
võib seda ise veenõus soojendada.
Paljude haiguste vastu
Pidev naturaalse mee tarvitamine
tugevdab organismi immuunsüsteemi, soodustab kudede kasvu ja suurendab vastupanuvõimet haigustele.
Mesi takistab põletikulisi protsesse, vähendab allergiaohtu, vaigistab

Krediidipank on rahakoti sõber
Inimene on tihti keeruliste valikute ees. Näiteks kas panna laps
ühte või teise kooli, kinkida kallimale kimp roose või romantiline
õhtusöök restoranis, külastada
nädalavahetusel vanemaid või
minna kontserdile.
Laenuvõtmisega on täpselt sama asi. Ühelt poolt on võlg võõra
oma, teisalt aga tekib meil kõigil
aeg-ajalt soove ja vajadusi, mille
rahuldamiseks ei piisa oma rahalistest võimalustest.
Esimene asi, mis siinkohal pähe tuleb, on eluase. Muidugi võib
20-30 aastat ise raha koguda ja
siis endale unistuste kodu osta.

Teine variant on kohe sobiv elamine soetada ja maksta 20-30
aastat laenu. Kulub sama aeg,
aga elu ei jää elamata. Pealegi on
elamispindade hinnad praegu
üpris mõistlikud.
Ei maksa karta, et laenamine
on ülemäära keeruline või koguni
ohtlik. Riik on teinud viimasel ajal
laenuvõtjate kaitsmiseks seadustes mitmeid olulisi muudatusi.
Kindlasti on ka Krediidipanga hoolivad laenunõustajad valmis vastama kõigile Teie küsimustele.
Lisaks eluasemelaenule pakub
Krediidipank väikelaenu, mille
maksimaalne laenusumma on

kuni 4795 eurot ehk enam kui
75 000 krooni, arvelduskrediiti
või krediitkaarti. Kõikide nende
toodete puhul on aastane intress
kõigest 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate sarnaste toodetega võrreldes madalam.
Julgen kõigile klientidele soovitada krediitkaarti. Selle abil on
mugav ostelda internetipoodides,
mis on Eestis üha kasvav trend,
samuti võimaldab krediitkaart
sularahaga võrreldes mugavamalt
ja riskivabamalt välismaal oma
elu-olu eest hoolt kanda. Krediidipangas on valida määratud

maksega või püsimaksega krediitkaardi vahel. Kaartide olulisemad
erinevused on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise viis.
Väiksema laenu taotlemiseks
peab Tallinnas ja Harjumaal elaval
laenajal olema ette näidata netosissetulek vähemalt 600, mujal
Eestis aga vähemalt 400 eurot
kuus. Eluaseme- ja tarbimislaenu
puhul on nõuded sissetulekule
madalamad – Tallinna ja Harjumaa elaniku puhul alates 400 eurost kuus, ülejäänud Eestis alates
350 eurost kuus. Sissetulek peab
olema regulaarne ja laekuma ükskõik millisesse panka Eestis.

valu, aitab taastuda pärast haigust,
takistab pahaloomuliste kasvajate
arengut, reguleerib ainevahetust,
mõjub rahustavalt, soodustab pikaealisust, parandab mälu, parandab
toiduainete omastamist, mõjub
neutraliseeruvalt toidumürgituse
korral.
Hingamisteede haiguste ennetamiseks ja raviks on hea kärjemee
pidev tarvitamine. Kummelitee meega sobib hüsteeria, erutuse, krampide ja unetuse korral. Tulist piima
meega tarvitada köha, nohu ja
külmetuse esimeste tunnuste korral.
Viina ja mee kompressi teha bronhiidi ja köha raviks. Küüslauku meega kasutada gripi raviks. Mesi mõjub
hästi ka liigestele ja lihastele.
Mesi koos kaneeliga mõjub näiteks hästi putukahammustuste,
juuste väljalangemise, kõhugaaside,
naha infektsioonide ja paljude teiste
hädade puhul.
Kui tekkis huvi, saad küsimustele
vastused mesi@tiismus.ee või külasta Papikesa OÜ kodulehte: mesi.
tiismus.ee.
Helle Tiismus,
mesinik Mõisakülast

Kommertstekst
Seega mõelge läbi oma vajadused, kaaluge oma võimalusi ja
seadke sammud Krediidipanka.
Ootame teid Krediidipanga peakontoris Narva mnt 4, Tallinn.

Helo
Koskinen
Krediidipanga
laenuosakonna
juhataja
krediit@krediidipank.ee
tel. 669 0977

Raamatukogu tänas laenutajaid
z Möödunud neljapäeval toimus raamatukogunädala raames
Kiili raamatukogus
Kiili lugeja päev, kuhu olid nimeliselt
kutsutud valla agaraimad laenutajad.
Kõigile kutsutuile oli ette nähtud
kingituseks ka raamat, mis oli välja
valitud arvestades laenutaja eelistusi. Kingid andsid üle raamatukogu
juhataja Taie Saar ja vallavanem
Valeri Kukk.
Pärast väikest ootamist kohvilaua
taga saabus lugeja päeval ka peakülaline, Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse teadur Hannes Hanso.
Kiili raamatukogu oli lugeja päevaks kokku pannud ka edetabelid,
kus kajastuvad valla laenutajate
eelistused.
Taie Saare kommentaar tabelitele: “Täispikad nimestikud on üleval meie kodulehel, aga kui neid
analüüsivalt vaadata, siis võikski
välja tuua selle, mida ma üritusel
rääkisin: edetabeli eesotsas troonivad tuntud inimeste elulooraamatud: näiteks “Savisaar – tujukas
mängur”, Tõnu Aava “Aplaus teile”,
raamat Kristina Šmigunist jne.
Petrone Kirjastuse Minu... sarja
raamatud on samuti pidevalt välja
laenutatud. Palju loetakse ajaviitekirjandust ja ajalookirjandust, nii
fakte ja sündmusi kajastavat kui ajaloolisi isikuid puudutavaid teoseid.
Laste edetabelis on eesotsas nn.
kohustuslik kirjandus. Püüdsime
lastele soovitada ka muud lugemist
ja agarad lugejad haaravad kõike.
Näiteks Leesalu “Mahajäetud maja”,
Reinausi “Must vares”, Priilinna
“Anna ja tema merisiga Julius” jne.
Kiili raamatukogu tänab ka Eesti
Keele Sihtasutust ja selle juhatuse
esimeest Toomas Väljataga, Kiili
vallavalitsust, Kiili Varahalduse
Sihtasutust abi ja toetuse eest raamatukogu aktiivsete lugejate tunnustamise päeva – lugeja päeva –
korraldamisel ja läbiviimisel.
Marko Tooming
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“Kiili saal on parim
Eestis”
z Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas
maailmameistrivõistluste valiksarja
Kiili spordihallis 0:4
kaotusega Soomele
ning alagrupist edasi
ei pääsenud.

Lugeja päevale raamatukokku tulid valla kõige aktiivsemad laenutajad, kellele
saadeti personaalne kutse. Marko Tooming

Kiili raamatukogu laenutuste edetabel 1.06.2011-31.08.2011
Kodused, pensionärid, töötajad, üliõpilased
• 1. Koch, Tuuli “Savisaar – tujukas mängur”
• 2. Aav, Tõnu “Aplaus teile”
• 3. Suvorov, Viktor “Maoõgija”
• 4. Roberts, Nora “Ajad muutuvad”
• 5. Hion, Ene “Armastab, ei armasta”
• 6. Pets, Helju “Õnneõiteta sirelid”
• 7. Pets, Helju “Ussikuninganna Egle”
• 8. Martinson, Jaan “Kristina”
• 9. Petrone, Justin “Minu Eesti. 2. osa. Mida sa tahad?”
• 10. Boyle, Susan “Selliseks ma sündisin”
Algklasside õpilased, koolieelikud, lapsed, põhikooli õpilased
• 1. Raud, Eno “Naksitrallid”
• 2. Rannap, Jaan “Toonekurg Tooni”
• 3. Kass, Kristiina “Samueli võlupadi”
• 4. Reinla, Astrid “Pätu”
• 5. Pervik, Aino “Paula läheb piknikule”
• 6. Kivirähk, Andrus “Kaka ja kevad”
• 7. Pervik, Aino “Paula ja õuelapsed”
• 8. Lindgren, Astrid “Vahtramäe Emil”
• 9. Olsson, Sören “Sune läheb teise klassi”
• 10. Vaidlo, Robert “Kessu ja Tripp”

Kaotus Soomele otsustas ka lõpliku
tabeliseisu alagrupis, kus Eesti jäi
neljandaks. Kolmest mängust saadi
kolm kaotust ja seega ei suudetud
parandada senist kurba statistikat:
saalijalgpallis pole Eesti koondis
MM- ega EM-valikturniiridelt kogunud veel ühtegi viigi- ega võidupunkti.
Ehkki taas tuli vastu võtta kolm
kaotust ja ajaloo esimene punkt jäi
teenimata, leidis koondise peatreener Kert Haavistu turniiris mitmeid
positiivseid märke. “Mängupilt meenutas juba saalijalgpalli. Varem on
mäng olnud kaootilisem, tänavu
suutsime juba ise palli hoida ja ehitada,” leidis peatreener.
Haavistu sõnul oli Soome vaatamata 0:0 viigile Albaaniaga ja 0:6
kaotusele Türgi vastu turniiri parim
meeskond.
“Ütlesin poistele ka hommikul, et
Soome senised tulemused ei loe midagi, sest nad olid kõige meeskondlikum ja liikuvam vastane,” sõnas
Haavistu. “Kahes esimeses mängus
lõime kokku kuus väravat, kuid täna
ei õnnestunud sihile jõuda. Ka 10
meetri karistuslöögil eksisime.”

Turniiri lõplik tabel
• Türgi
3 võitu
• Albaania
1 võit, 1 viik, 1 kaotus
• Soome
1 võit, 1 viik, 1 kaotus
• Eesti
3 kaotust

15:5 9 p.
17:8 4 p.
4:6 4 p.
6:13 0 p.

Soome jäi kvalifikatsiooniturniiril kolmandaks, Albaania Soomega
võrdselt nelja punktiga teiseks ja
Türgi võitis täisedu üheksa silmaga.
Eesti oli varem kaotanud Albaaniale 3:5 ja turniiri avapäeval Türgile 3:4.
Turniiri sujuva läbiviimise eest
vastutanud Kiili Varahalduse SA juhataja Anu Altmetsa sõnul jäädi turniiri korraldusega väga rahule. Erilisi kiidusõnu pälvis Kiili spordihall.
“Võistluse korraldamisega jäädi rahule ja Eesti koondis jättis meile kirja: “Suur tänu Kiili saalile. Kiili saal
on parim Eestis,”” rääkis Altmets.
Ka sihtasutuse spordirajatiste
meister Kaupo Kütt märkis, et see
kiri näitab Eesti koondise siirast tänu korraldajatele, et kõik oli väga
hästi.
“Andsime omalt poolt tõesti kõik,
et Eesti koondisel ja ka teistel meeskondadel oleks siin hea olla, hea
mängida. Meie omalt poolt täname
samuti Eesti koondist ja Eesti Jalgpalliliitu, et nad andsid meile korraldada sellise suure võistluse ja usaldasid meid,” ütles Kütt.
Marko Tooming

RAHVA VÕIDU KOKKUTULEK
Kolhoos on surnud,
elagu kolhoos
Eale kohaselt algasid 8. oktoobril
meenutuspidustused juba varasel
pärastlõunal. Klubi saal oli sisustatud ajakohaselt pikkade laudadega,
mis kandsid endal kõikvõimalikke
hõrgutisi.
Aga eeskava kõigepealt. Filmilõigud aastate tagant tõid mõnelegi
äratundmisrõõmu põskedele. Olid
ikka ajad! Kaasaegsetele võisid salvestised tunduda kuidagi kummalisena, aga asjaomastele olid need elu
parimad päevad. Lavalaudadel alustasid taidluskollektiivid, ülesastujateks kõigi põlvkondade esindajad.
Sõnavõtud, mälestusseisak ja juba
jõudsid lauale rikkalikud liuad sooja
suupärast. Küll maitses hästi!
Nüüd oli saabunud aeg meretagustele moosekantidele pakkumaks
jalakeerutust. Ruumi nappis, aga
häid lambaid mahub palju ühte lauta. Meeleolukat keerutamist jätkus
kaugelt üle südaöö.
Tänan orgkomiteed ja kaasvõitlejaid.
Mart Nettan

Meeleolukas pidu
8. oktoobril toimus Kiili rahvamajas
endise kolhoosipere kauaoodatud
kokkutulek, mis tõi kohale ligi 150
peolist nii koduvallast kui kaugemalt.
Tervituskõne pidas “Rahva Võidu” kolhoosi viimane esimees Mait
Talu. Kohale oli tulnud ka kolhoosi
asutajaliikmeid, keda peeti meeles
lilleõiega. Tähelepanelikult jälgiti
vanu filmiringvaateid, mis eakamatele inimestele tõid meelde möödunud ajad ja olud, noorematele
aga olid heaks ajalootunniks.
Elevus tekkis saali, kui tunti
ekraanil ära kohalolevaid peolisi.
Lõbusa ja hoogsa eeskavaga esinesid Kiili rahvamaja lauljad-tantsijad, ei puudunud ka üllatusesinejad, hiidlastest pillimehed aga
meelitasid tantsupõrandale nii vanu
kui noori. Aktiivselt osaleti loteriis,
kus keegi ei jäänud võiduta.
Kõigi peoliste nimel tänavad korraldajad lahkeid sponsoreid: AS
Estko ja Hainer Õunapuu, AS Efekt
ja Heikki Mikomägi, OÜ Kiili Betoon
ja Urmas Link, OÜ Liidukivi ja Lem-

Hetk mängust Albaaniaga: Eesti koondise mängijale on keskmisest rohkem
haiget tehtud.

Rahva Võit kolhoosipere kokkutulek.
Vasakult: Eevi Kaur, Maie Haav, Anni
Soosaar, Armilde Vesiloik (kolhoosi
asutajaliige), Helga Mäe (kolhoosi
asutajaliige). Erakogu

bit Tabur, Nabala Põllumajanduse
OÜ ja Aivar Samarokov, Alecom
Grupp ja Jüri Plukk, Olke DK OÜ ja
Olev Gebbina, OÜ Artaro ja Argo
Nuuter, Kiili vallavalitsus ja Valeri
Kukk, Kiili Varahalduse SA ja Anu
Altmets.
Täname ka kõiki kohaletulnud
peolisi.
Korraldustoimkond

Viimne nõupidamine enne mängu algust. Eesti koondist oli spordihalli tulnud
toetama rõõmustavalt palju inimesi. 2x Marko Tooming
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SPORDIUUDISED
Võrkpall
Algasid Eesti meistrivõistlused I
liiga meestele. Tiitlikaitsja TTÜ/
Kiili võitis avamängus Kiilis TLÜ
meeskonna 3:0 (25:23, 25:23,
25:21), seejärel Võrus kohalikku SK
samuti 3:0 (25:18, 27:25, 25:20),
siis Põltsamaal kohalikku Felix’it
3:1 (25:17; 25:20, 20:25, 25:14)
ning kodusaalis kindlalt 3:0 Pärnu
VK II meeskonda. Nagu näha, on
meestel kindel plaan ka seekord
võidukarikas Kiili jätta, aga hooaeg
alles toores ja õiged mängud tulekul.
Edu meestele!

Korvpall
Tallinna Kossuliiga A-divisjonis
on esimesed mängud pidanud ka
Kiili SK meeskond. Võistkond on
täiendust saanud meistriliigas Tallinna Kalevis mängiva Mihkel Kure
näol ning vigastusest on paranenud
ning ketsipaelad taas kinni sidumas
vanameister Karmo Allikas.
Esimeses mängus Tallinnas Postimehe meeskonnaga tuli küll vastu
võtta kaotus 76:85 (Mihkel Kurg 30
p, seitse 3-punkti viset), kuid järgnevas mängus Kiilis võideti meeskonda Net Group tulemusega 88:68
(Mihkel Kurg 29 p, neli 3-punkti
viset ja Jens Vendel 25 p.)

Jalgpall
Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis peeti 8. oktoobril Laagri Kooli
staadioni kunstmuruväljakul. Kiili
JK mängis B-alagrupis. Esimeses

mängus kaotati 1:3 Aruküla meeskonnale ning teises mängus mängiti
Kernu Kadaka meeskonnaga 1:1
viiki.
Kuna Aruküla võitis Kernu meeskonda samuti 3:1, kogusid nii Kiili
kui Kernu võrdselt 1 p. ja ka väravate vahe oli võrdne. Selgitamaks alagrupi teine edasipääseja, tuli kasutusele võtta penaltid, mille Kiili mehed kindlalt 4:3 võitsid!
Poolfinaalis FC Maardu vastu jäädi kaotusseisu 0:2, kuid lõpuvileks
suudeti välja mängida 2:2 viik! Jälle
penaltid, kuid seekord olid 6:5 täpsemad Maardu mehed. Kahju! 3.-4.
koha mängus polnud mehed kaotusest üle saanud ja 0:3 kaotus Arukülale oli kindel. Seega 4. koht. Turniiri esikolmik: 1. Kõue vald/Augur,
2. FC Maardu, 3. Aruküla. Meeskonnas mängisid Ergo Rohi, Kevin Arike, Rein Aasmäe, Kerth Aun, Remi
Lott, Rainer Põld, Lauri Mänd, Sven
Haas ja Erkki Kubber.
Järgmisel päeval ehk 9. oktoobril
mängiti juba saalis, nimelt toimus
Maccabi Futsal Cup 2011 Tallinnas.
Osales 12 võistkonda. Mänguaeg 12
minutit. Kiili JK mängis A-alagrupis.
Esimene mäng Kehraga 1:1. Teises
mängus võideti 2:0 Hörmann ning
alagrupi kolmandas mängus võideti
meistriliiga klubi FC Mainor koguni
4:1!
Veerandfinaalis kohtuti jällegi
meistriliiga klubiga – Ararat/TTÜga. Juhtisime 2:0, vastased lõid 1:2,
mängida jäi kuskil minut, vastased
võtsid väravavahi välja ja lisasid ühe
väljakumängija, pressisid-pressisid
ja 12 sekundit enne lõppu viigistasid

2:2! Oh-oh!!! Järgnesid penaltid –
Kiili võitis! Jess!
Poolfinaalis vastas jällegi meistriliiga võistkond – FC Raketa. Nüüd
pandi meid paika ja ka väsimus
mängis oma rolli – 0:3 kaotus oli
igati õiglane. 3.-4. koha mäng, vastas jällegi Mainor. Meistriliiga klubi
uhkus ei lasknud enam teist korda
mingile 2. liiga küla satsile kaotada:
juhtisime 1:0, kuid lõpus jällegi väsisime ära – 1:2. Jällegi 4. koht.
Turniiri esikolmik: 1. Maccabi I, 2.
FC Raketa, 3. Mainor.
22. oktoobril mängis Kiili JK saalijalgpalli meeskond juba Loo Cup’il
2011. Alagrupi esimeses mängus
kaotati 1:2 JK Loo 2 meeskonnale,
teises mängus 1:4 FC Levadia treenerite võistkonnale ja kolmandas
mängus viigistati 3:3 FC Joker
meeskonnaga. 7.-8. koha mängus
võideti 3:1 JK Taebla. Meeskonnas
mängisid Ergo Rohi, Rainer Põld,
Kevin Arike, Sander Saar, Jaan
Uudelt, Mikk Mangus, Raigo Kivi,
Lauri Mänd ja Paul Kask.
Kiili JK meeskond korraldab 30.
oktoobril 12 võistkonna osalusel
Kiili Spordihallis saalijalgpalliturniiri
Kiili CUP, tulge kõik vaatama! Seejärel ongi algamas juba Eesti saalijalgpalli meistrivõistlused, kus Kiili JK
meeskonna vastasteks põhja-lääne
tsoonis on JK Nõmme, SK Augur
Enemat II, FC Taritu (Saaremaa),
PSK Alexela, FC Sparta brs.ee, Saaremaa JK aameraaS (nagu näha,
tuleb meil kaks korda Saaremaa
SPA-sid külastada ja Saaremaa valssi tantsida).
Esimene kodumäng toimub 6.

Kiili JK meeskond korraldab 30. oktoobril 12 võistkonna osalusel Kiili
Spordihallis saalijalgpalliturniiri Kiili CUP. Marko Tooming

novembril kell 17.00 JK Nõmmega.
Kiili JK kutsub poisse jalgpalli
trenni: E:14.30-15.30, T: 16.30-

17.30, R:14.00-15.00. Trennid toimuvad Kiili Spordihallis.
Kaupo Kütt

TEEMA: KAUGTÖÖKESKUS KIILI VALDA?

Töö- ja õppimisvõimalused – elukvaliteedi küsimus
z Ümarlaud teemal
“Tark töö (kaugtöö)
– uus võimalus töötamiseks” toimub
11. novembril kell
18.30 Kiili rahvamaja suures saalis.
Anname ülevaate targa töö mõistest
ja erinevatest võimalustest seoses
sellega.
Inimeste hulk, kes töötavad interneti vahendusel aja- ja kohapaindlikult, järjest kasvab. Paljud neist,
eriti väikeste lastega pered, valivad
elamiseks suurlinnast mitte eriti
kaugel asuvad vallad. Ka Kiili kuulub nende hulka. Paraku kipub aktiivne elu vaatamata kolimisele ikka
tõmbekeskustesse jääma ja kodus
käiakse peamiselt magamas.
Küsimus on, kuidas õnnestuks
luua sünergia pendelrändajate ja
kohalolijate vahel, kuidas integreerida ka kaugemal töölkäijad kohalikku ellu ja pakkuda neile tuge distantsilt töötamisel. Kohaliku omavalitsuse jaoks tähendab see enam
sidustatud elanikke, maksumaksjaid
ja teenuste tarbijaid. Lisaks aitavad
sellised inimesed oma energia ja
kompetentsiga tavaliselt ka kohalikku elu aktiviseerida, töökohti luua
ning ettevõtluskeskkonda parandada.
Eestis on palju erinevaid keskusi,
mis tegelevad sarnaste asjadega –
tööhõive, koolituse, ettevõtluse, inkubatsiooni, loomingu jms – kõik
need toetavad paindlikult töötamist
ja õppimist. Erinevatele piirkonda-

dele sobivad erinevad mudelid, olenevalt eestvedajatest, kohalikust
oma-valitsusest ja kasutajatest. Just
keskuste mudelite mitmekesisuse
pärast oleme loobunud kaugtöökeskuse mõistest, kuigi idee jääb samaks. Targa töö ühing püüab aidata
kaasa sellele, et keskused omavahel
suhtleksid, infot ja kontakte vahetaksid. Selleks, et saaksime valida
Kiilile sobiva mudeli, väike ülevaade
tegutsevatest keskustest Eestis.
Kaugtöökeskuste eelkäijad
Kaugtöökeskuse mõiste on tulnud
eesti keelde ingliskeelsest terminist
“telecentre” või ka “telecottage”,
mida otse tõlkida ei saa. Kuna mõiste “telework” on eesti keelde tõlgitud “kaugtöö”, siis moodustus mõiste “kaugtöökeskus”. Tegelikkuses ei
ole sõnal “tele” midagi pistmist kaugusega, vaid see viitab infotehnoloogiale. “Telecentre’d” olid ja on ka
tänasel päeval paljudes riikides meie
mõistes avatud internetipunktid või
ka külade teabetoad, mille peamine
eesmärk on pakkuda inimestele võimalust kasutada arvutit ning saada
informatsiooni.
Eestis ulatub kaugtöökeskuste
eelkäijate ajalugu 1990ndate algusesse, mil liikumine Kodukant selle
teemaga tegeles ja kui asutati Eesti
Maarahva Teabetubade Ühing.
1990ndate teises pooles loodi Eestis
avatud internetipunktide (AIP) võrgustik raamatukogude juurde SA
Vaata Maailma initsiatiivil. Selliseid
punkte, kus inimesed saavad arvutit
kasutada, on tänasel päeval Eestis
üle 500, kuid paljudes on interneti
kiirus madal ning riist- ja tarkvara
vananenud – kodukontorid on AIP-

dest mööda läinud.
Eesti esimene (ametlik) kaugtöökeskus avati 2008. a. Hiiumaal Emmastes. Tegemist on mujal maailmas
levinud satelliitkontori mudeliga,
mis sisuliselt on ühe ettevõtte harukontor. Erinevus harukontorist seisneb selles, et see viiakse mujale piirkonda mitte klientide, vaid sobiva
tööjõu pärast. Sarnased keskused tegutsevad Eestis veel Paides, Põlvas,
Valgas ja Võrus ning kõigis neis töötavad valdavalt ühe ettevõtte inimesed.
Satelliitkontorid
Keskustes tehakse peamiselt telefonitööd – vastatakse kõnedele ja
helistatakse välja. Tööhõive seisukohalt on kõnekeskused väiksemate
linnade ja asulate jaoks hea lahendus, see annab kohalikele inimestele
võimaluse tööturul osaleda ka ilma
erihariduse ja töökogemuseta ning
üsna paindlikus vormis. Samas on
töö üsna raske ja Eesti turg piiratud.
Väljavaateid ekspordiks palju ei ole,
sest rahvusvahelisel tasemel kipuvad
need teenused Aasiasse liikuma, kus
on odavam tööjõud ja palju inglise
keele oskajaid.
Kui sellistele keskustele panustada, tuleb loota, et telefonitöö kvaliteet tõuseb, et ettevõtted mõtlevad
läbi, mida ja kuidas nad telefoni teel
müüvad ning telefonitöö korraldus
ja tasustamine oleks inimväärne.
Näiteks Šotimaal Hebriidide saarestikus on kohalik omavalitsus
moodustanud sihtasutuse ja meelitab ettevõtete harukontoreid saartele, pakkudes neile tuge sobiliku kontoripinna kujundamisel, tööjõu leidmisel ja koolitamisel. Tingimuseks

on aga see, et töö ei tohi olla odav.
Tänapäeval tähendab kaugtöö
mitte niivõrd kodus töötamist, vaid
pigem mobiilset töötamist. Paljud
mobiilsed töötajad on rahvusvaheliste firmade esindajad, kes uutele
turgudele minekul vajavad mõistlike
kuludega, paindlikku ja valmis kontorilahendust. Sellist teenust pakub
teiste kõrval rahvusvaheline firma
Regus, kellel on 1100 keskust 500
erinevas maailma linnas, sh ka Tallinnas.
Paindlikud kontorid
Reguse teiseks kasutajagrupiks
on alustavad väikeettevõtjad, kelle
jaoks on samuti oluline valmis töökoha lahendus ja võimalus kasutada
seda paindlikult ning riskivabalt.
Seega on Regus mingil moel ka inkubaatoriks alustavatele ettevõtjatele.
Põhjus, miks inimesed kontorites
töötavad, ei ole kindlasti ainult töölaud, töötool ja tehnika, vaid ka kolleegid ja motiveeriv-inspireeriv õhkkond, uued ideed ja kontaktid. Just
seda viimast pakuvad end hub-ideks
nimetatavad keskused, mida leidub
üle maailma ja mis on koondunud
võrgustikku The Hub.
Tallinnas tegutseb Garage 48
HUB, mida kasutavad peamiselt ITvaldkonna inimesed ja kust on alguse saanud mitmed uued IT-ettevõtted. Sarnaseks nähtuseks võib pidada ka loomemajanduskeskusi – näiteks Tallinna Telliskivi loomelinnak
ja kultuuritehas Polymer, Tartu
Noor-Eesti Loomekeskus, mis baseerub loomeinimeste koostööl ning
Tartu Loomemajanduskeskus, mis
on inkubaatoriks alustavatele loov-

ettevõtetele.
Targa töö ühingu kogemuse põhjal võib öelda, et väiksemates kohtades on keskuste käivitamisel võtmeküsimuseks inimeste kaasamine.
“Oma asja tunde” tekitab pigem ise
tegemine, kui valmis teenus.
Kuusalu vallas Kõnnus tegutsev
keskus on kujundatud ümberkaudsete inimeste vajadustest lähtuvalt
– keskusel on oluline roll täiendkoolituste pakkumisel ja arvutikasutamise toetamisel. Keskus on ka ise
tööandja, aidates inimestel leida
paindliku tööd läbi keskuse. Pisut
suurema kasutajaskonnaga keskus
on loomisel Kolgale, kus lasteaia ja
kooli lähedus ning ümberkaudsete
inimeste suurem arv lubab prognoosida ka intensiivsemat tegevust. Kolga keskus hakkab olema ühes majas
raamatukogu, turismiinfo punkti,
käsitööringide ja teiste MTÜ-dega.
Interneti vahendusel töötamine,
õppimine ja suhtlemine on igapäevane nähtus ning noorema põlvkonna
jaoks elu lahutamatu osa. Virtuaalmaailmas kaotab aeg ja ruum oma
tavapärase tähenduse – kui tööd tehakse distantsilt, siis ei ole Londonis
asuva tööandja jaoks vahet, kas see
toimub Tallinnas, Kiilis või Mõisakülas, oluline on, et tegijad oleks pädevad ja tööprotsessid toimiksid.
Küsimus on, kas me suudame nendest arengutest tulenevaid võimalusi
ära kasutada ja neid toetada või
käitume me jätkuvalt nii nagu interneti-eelsel manufaktuuri ajastul:
sõidame kontorisse, et lugeda oma
kirju, või kontrollida, et kõik töötajad õigeaegselt kohal oleks.
Kadri Seeder, Ville Vallaste,
Vambo Kaal
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Rahvaloendus tuleb mitme uuendusega
z Aasta viimasel päeval algab Eestis üheteistkümnes rahva ja
eluruumide loendus.
Päris esimest korda
saab osaleda loendusel interneti teel.
“Rahvaloendus näitab, kuidas on elu
viimase kümne aasta jooksul Eestis
muutunud. Kui palju meid tegelikult
kokku on, millistes piirkondades ja
tingimustes me elame,” rääkis 2011.
aasta rahva ja eluruumide loenduse
(REL 2011) Tallinna ja Harjumaa
ringkonnajuht Pille Samberk.
Esimest korda Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos saab
valida, kuidas loendusest osa võtta
– kas täita küsimustik interneti teel
või oodata rahvaloendaja külastust.
“Uudne e-loendus teeb rahva ja
eluruumide loendusel osalemise
hästi mugavaks, sest 31. detsembrist
kuni 31. jaanuarini saab interneti
teel ankeedi ära täita täpselt sellisel
ajal ja kohas, mis on inimesele kõige
sobivam,” rääkis ringkonnajuht Pille
Samberk. “Nii saavad loendusel mugavalt osaleda ka need, kes viibivad
näiteks ajutiselt välismaal.” Interneti
teel on rahvaloendusel aega osaleda
terve jaanuarikuu ning kõik soovijad
peaksid jõudma küsimustiku eloendusel täidetud.
Uued küsimused
Ankeedi täitmisel tuleb olla täpne, sest pärast e-loenduse lõppu sõelutakse välja need, keda on vaja rah-

valoendajal külastada. Nii võib Pille
Samberki sõnul ka e-loendusel osalenu koju loendaja tulla, kui selgub,
et täidetud ankeeti on jäänud sisse
ebatäpsusi.
Interneti teel loendusküsimustiku
täitmiseks peab olema võimalus kasutada arvutit ja internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi või internetipanga kaudu. “Varakult tasuks
valmis vaadata näiteks oma leibkonnaliikmete isikukoodid, et vastused
saaksid võimalikult täpsed. Uuendusena küsime ka esivanemate sünnikohta ja seda, kas mõni leibkonnaliige on alates eelmisest, 2000. aastal toimunud rahvaloendusest püsivalt välismaale elama kolinud,” sõnas Samberk. Esimesena e-loenduse
keskkonda sisenenul tuleb täita lisaks isikuankeedile ka leibkonna- ja
eluruumiankeet ning soovi korral
võib ta täita ka oma leibkonnaliikmete ankeedid. E-loenduse keskkonnale saab ligi 31. detsembri varahommikust aadressil www.
REL2011.ee.
Raamatukogud aitavad
Kel pole võimalik arvutit kasutada, kuid tahaks siiski osaleda e-loendusel, võib minna selleks kohalikus
raamatukogus asuvasse avalikku
internetipunkti. “Seal on olemas internetiühendustega arvutid ja lahked raamatukoguhoidjad, kellelt
võib vajadusel abi paluda,” julgustas
ringkonnajuht Pille Samberk.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi
või jõua, võib oodata ka rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad
inimesi külastama alates 16. veebruarist ja teevad seda kuni märtsi

VOLIKOGU OTSUSED
Oktoober 2011
Kiili Vallavolikogu otsus nr 72 Metsameeste kodu (Viirpuu
tn 1), Mareti tn T5 kinnistu ja Viimsi metskond M55 kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 73 Tulbi üldmaa katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 74 Taga-Tilluvälja katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 75 Kiili Vallavolikogu haridus-ja
kultuurikomisjoni esimehe eelarvekomisjoni esimehe, integratsioonikomisjoni aseesimehe valimine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
20. september 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 347 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee
tänavavalgustus) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 378 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee)
püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 348 Kasutusloa väljastamine
Kiili alev, Kooli tn 2 rannavõrkpalliplatsile.
Vallavalitsuse korraldus nr 349 Kasutusloa väljastamine
üksikelamule Side tn 32, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 350 Kubja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 351 Kirsi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine.
27. september 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 382 Ehitusloa väljastamine Kiili
alev, Sireli tn 6 üksikelamu elektrivarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 383 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kase-Annukse mü liitumine madalpingega) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 384 Kasutusloa väljastamine
üksikelamule Kivila tn 14 Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 385 Kasutusloa väljastamine
Kiili alevi mänguväljakule.
4. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 400 Projekteerimistingimuste
määramine tootmishoonete rekonstrueerimise ja
laiendamise projekti koostamiseks Sookaera küla,

Olulised kuupäevad
• 31. detsember-31. jaanuar
e-loendus internetis.
• 16. veebruar – 31. märts
rahvaloendajad külastavad
kodusid.
• Andmed kogutakse 31.
detsembri seisuga.
• Infot rahva ja eluruumide loenduse kohta www.REL2011.ee.

lõpuni. Kui kedagi pole kodus, jätab
rahvaloendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega. Hea oleks siis
rahvaloendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobivaim aeg.
Tunne loendajat!
“Meie loendajad tunneb ära töötõendi, kohvri ja salli järgi – kõigil
on kaelas pildiga töötõend, kaelas
rahvaloenduse kirjadega sall ning
kaasas sinine kohver sülearvutiga,”
kirjeldas ringkonnajuht. “Inimeste
turvalisus on väga oluline ja soovi
korral saab statistikaameti telefonilt
625 9100 järgi kontrollida, kas ukse
taga ikka on päris loendaja.”
Kui rahvaloendaja juba kohal, siis
tavapäraste paberankeetide asemel
on tal kaasas sülearvuti, kuhu märgib vastused küsimustele. See aitab
vähendada vastamisele kuluvat aega
ning loendatavad saavad kiiremini
naasta oma toimetuste juurde.
“Olenemata sellest, millal ja millisel
viisil rahvaloendusel osaletakse,
tuleb küsimustele alati vastata loenduse alguskuupäeva, 31. detsembri
seisuga,” rääkis Pille Samberk.
Karin Volmer, Statistikaamet

E-loendusel on ankeedi täitmine sama, mis tuludeklaratsiooni esitamine –
täidad vajalikud väljad, teed seda ausalt ning kinnitad oma vastused. Loendada
saab end 31. detsembrist 31. jaanuarini statistikaameti kodulehel. Marko
Tooming

Polümeri kinnistul.
Vallavalitsuse korraldus nr 401 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Allikavälja, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Mihklimäe, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Mihklimäe, Mõisaküla
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 404 Kasutusloa väljastamine
paariselamule Allika tn 11, Kiili alev.
11. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 409 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks Luige alevik, Masti tn 11;
Vallavalitsuse korraldus nr 410 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks Luige alevik, Kaare tn 2;
Vallavalitsuse korraldus nr 411 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks Luige alevik, Põllu tn 18a.
Vallavalitsuse korraldus nr 412 Kirjaliku nõusoleku andmine puurkaevu püstitamiseks Saare-Annukse, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 413 Kasutusloa väljastamine
“Kiilivaela” ja “Maksima” alajaamade vahelisele 20 KV
maakaablile Vaela küla ja Kiili alev.
18. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks Sõgula küla, Hilja kinnistu.
Vallavalitsuse korraldus nr 428 Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks Luige alevik, Ööbiku tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 429 Ehitusloa väljastamine
Luige aleviku, Sausti küla, Vaela küla reoveekanalisatsiooni laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Ehitusloa väljastamine,
Luige aleviku, Sausti küla, Vaela küla veevarustuse
laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks Luige alevik Veenuse tn 8.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Veenuse tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Kasutusloa väljastamine
Köstrioja tee tänavavalgustusele Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Kasutusloa väljastamine

Köstrioja tee drenaazhitrassile Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Kasutusloa väljastamine
Köstrioja tee kanalisatsioonitorustikule Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Kasutusloa väljastamine
Köstrioja tee veetrassile Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Kasutusloa väljastamine
Köstrioja teele Sausti külas.
Keskkonna- ja maaküsimused
20. september 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 357 Kergliiklustee T9,
Rukkilille tänav T1 ja Rukkilille tn 11 katastriüksuste piiride muutmine.
4. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 408 Ilba katastriüksuste piiride
muutmine.
11. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 426 Arvamuse andmine OÜ
Portlif Grupp jäätmeloa muutmise taotlusele.
18. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Keskuse tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Kalda tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Uuevälja tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Põllutaga tee T3.
Haridus-ja kultuuriküsimused
27. september 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 379 Kiili Lasteaia hoolekogu
koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 380 Kiili Kunstide Kooli töötajate koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 381 Kiili Valla Noortekeskuse
töötajate koosseisu kinnitamine.
4. oktoober 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 395 Kiili Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 396 Kiili Rahvamaja töötajate
koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 397 Kiili Gümnaasiumi töötajate koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 398 Kiili Lasteaia personali koosseisu kinnitamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev
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Ülemiste City’s avati eralasteaed
Ülemiste City’s avati septembris uus eralasteaed Kalli-kalli.
Lasteaed asub aadressil Keevise 2 kesklinna vahetus läheduses.
Maja taga on põnevate atraktsioonidega mänguala, mis paikneb Ülemiste City
kaunilt kujundatud pargi kõrval ilusas ja keskkonnasõbralikus
ümbruses. Lasteaias on 4 rühma – 3 sõime- ja 1 päevahoiurühm.
Täpsemat teavet lasteaia kohta ja lasteaiakoha avalduse leiate
aadressil www.kalli.ee.

Vali Harju tegijaid
2011!

Meie valda sündisid:

Palun aita meil leida ja tunnustada vahvaid tegusaid inimesi
ja organisatsioone, kes sel aastal on oma tegudega eriliselt
esiletõstmist väärt.

• 26. septembril Daniel Taal.
Palju õnne, Valeria Klimova ja
Oleg Taal!
• 4. oktoobril Ralf Kurmiste.
Palju õnne, Evelin ja Priit
Kurmiste!

Kandidaadid koos kontaktide
ja põhjendustega saad 15. novembriks meile saata:
• kodulehel www.heak.ee.
• e-kirjaga aadressile
mariliis@heak.ee.
• posti teel märksõnaga
“Aasta Tegijad 2011”, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Sirge tn 2, Tallinn 10618.

Valla üritused
novembris

Pilet 5 eurot, sooduspilet 3
eurot (õpilased,tudengid).
Piletite eelmüük rahvamajas
alates 24. oktoobrist:
E, T kell 18-20; K, N kell 1114 ja tund enne kontserti
kohapeal.

26. oktoober 2011

1. ja 29.11 kell 11.00 raamatukogus ettelugemishommik väikelastele
2.11 kell 20.00 Kiili rahvamajas
hingedepäeva kontsert
4.11 kell 21.00 Kiili rahvamajas
pidu noortele (alates 18. eluaastast)
13.11 kell 12.00 Kiili rahvamajas
isadepäeva tähistamine
20.11 kell 15.00 Kiili rahvamajas
mälumäng “Kiili Mnemo”
25.11 Kiili vallamajas kodanikupäeva vastuvõtt 9. klassidele
27.11 kell 16.00 Kiili rahvamajas
advendiaja alguse tähistamine

SAUE LOOMAKLIINIK, Sooja 1, Saue:
lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia, Hill’s, Royal
Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Avatud E-R 15.00-19.00, L, P suletud.
www.sauekliinik.ee, tel. 600 3382.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit
ainult 5 € (tavahind 12 €).
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg
ette registreerida!

Kaupluse TipTop
sünnipäev
27-29. oktoobril!
Paljudel kaupadel
sünnipäevahinnad.
Õnneloos, üllatused!
Asume Vaela tee 4
Maximas.
Kiili lasteaed Harjumaal
kuulutab välja konkursi
RÜHMAÕPETAJA ametikohale.
Kandideerimiseks palun saata
sooviavaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid 24. oktoobriks 2011. a. e-posti aadressile maibi.rikker@kiilivald.
ee. Lisainfo tel 510 4668.

Sünnipäevad oktoobris
92
Vilma Leosk
89
Selma Ruutopõld
87
Jekaterina Dranko
87 Salme-Susanna Hinnov
85
Uuno Loo
84
Leida Käige
84
Ella Heinla
81 Muza-Erika Rahuoja
80
Leida-Benita Kirsch
80
Eva Liigmann
79
Veera Laev
79
Malle Seller
79
Astra Ross

78
78
78
76
75
75
70
70
65
65
65
65
65

Ester Kalviste
Ilme Kuura
Eino Viilukas
Ilmar Mikkor
Nikolai Nurmetalo
Avo Kuus
Virve Pors
Neida Kristal
Valeriy Kukanov
Märt Michelson
Arvi Sildre
Helin Ojam
Taimi Nisu

Kiili Leht

ilmub aasta kahel viimasel kuul
järgmiselt:
• 30. november – materjalide
esitamise tähtaeg 20. november.
• 29. detsember – materjalide
esitamise tähtaeg 19. detsember. Toimetus

KUULUTUSED
• Kuivad lepa küttepuud 40 l võrkkotis. Info 5349 2730
• Maja mõõdistamine, maja paberid
korda. Tel 522 0023, M. Mikk
• Maitsvad singid, vorstid jne kojutoomisega. Saadaval ka värsked
seakondid (20 kg/3 eur) ja sea kamar (10 kg/5 eur). Tel 5359 6544
• Maja projektid, detailplaneeringud. Tel 522 0023, M. Mikk
• Müüa kaminapuud ja klotsid. Tel
501 8594
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Müüa orgaanilise väetisega kasvatatud kartulit ja porgandit kojutoomisega. Info 5349 2730
• Otsime lapsehoidjat/koduabilist, kes abistaks ka lihtsamate
kodutöödega. Töö asukoht Luige
alevik. Tasu kokkuleppel. Lisainformatsioon tel 5375 1715
• Raamatupidaja otsib erialast lisatööd, raamatupidamine algdokumendist aastaaruandeni. Oman
programmi HansaRaama, mugav
internetilahendus! Tel 511 9966
• Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates
869 eur. www.kodukliima.ee, tel
666 1355
• Teeme ehitusremonttöid. Tel
502 0632, Kalle

Kiili Leht
Parim reklaamikanal
Kiilis! Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

Kleit jäi väikseks ja
läks-läks-läks
läks kleidimaale tagasi...

Neljapäeval, 27. oktoobril kell 16.30-19.00 ootame kõiki ostma-müümavahetama laste asju

KIRBUTURULE
KIILI
LASTEAIAS!
• Kell 18.00 lasteaiatöötajate lühinäidend.
• Talveaia kohvikus
müügil emade-vanaemade valmistatud
maitsvad küpsetised
(kohvikust saadav tulu
läheb lasteaiale kangastelgede ostmise
fondi).
Kauplejatel palume registreerida kuni 25.
oktoobrini lasteaed@
kiilivald.ee.

