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Kuidas Milvi Taga-Nabalas
taas külaelu käima pani
z Kaheksa aastat tagasi koos abikaasaga Põlvamaalt Paeknasse kolinud Milvi
Raudlam on inimene, kes tegemata
olla ei saa. Ja teeb
ta rohkem teiste kui
enda jaoks.
“Palka ma ei saa, olen vabatahtlik
pensionär,” vastab Milvi naerdes,
kui tema ameti kohta küsida. Tegelikult on ametikoht olemas, ta juhib
MTÜ-d Taga-Nabala Külad. Sellele
ametipostile pani Milvi toona vallavanemana töötanud Vambo Kaal.
Inimeste aitamisega on naine tegelenud aga pikalt. Põlvamaal valiti
ta maakonna aasta sotsiaaltöötajaks.
“Nõustasin seal kutsehaigeid,”
räägib Milvi. “Sain sotsiaalminister
Marko Pomerantsilt aukirja, kuhu ta
oli lausa luuletuse kirjutanud.”
Kiili valda tuli naine koos abikaasa Agoga, kellega kohtuti üleriigilisel kutsehaigete üritusel. Elama
asuti Paeknasse Ago isa majja.
Laste lemmik
“Kui ma siia tulin, siis polnud
lastel Paeknas ega teistes lähikonna
külades mänguväljakutki,” meenutab Milvi. “Küsisin siis vallast, et kas
nad on nõus omaosalusega toetama,
kui ma projektile taotluse kirjutan.”
Vallamajas oldi Milvi plaaniga päri.
Siis tuli projekt viia Harju maavalitsusse. Seal aga küsiti, miks tahab
Milvi 30 000 krooni ühe mänguväljaku peale panna, kui nii suur summa on mõeldud kogu valla peale?
“Siis ma mängisin neile Tootsi ja
ütlesin, et andke pool,” muigab
nüüd Milvi.
Muigama võttis taoline rahaküsimine ka maavalitsuse inimesed. Ja
ennäe imet – järgmisel päeval oli üle
kantud kogu küsitud summa, 30 000
krooni.
Ja kui mänguväljakut ehitama
hakati, olid kohalikud lapsed kogu
aeg kohal. Istusid Milvi juures ja
muudkui pärisid: millal valmis saab,
millal valmis saab? “Nende jaoks oli
see nii suur asi,” ütleb Milvi.
Hiljem osteti lastele ka võrkpall
ja võrk, mille nad ise üles panid.
“Poisid panid postid üles ja nüüd
mängivad seal kõik,” räägib Milvi.
“Õhtuti käib seal selline kiljumine,
et...” Paekna lapsed on üldse väga
töökad, lisab ta. Kui üle-eelmisel

aastal taas suur üleriigiline koristuspäev oli, olid kõik kohalikud lapsed kohal – saagisid, tassisid, niitsid.
Ja kõik sai korda.
Ja et tööd tegemata ei jääks, muretses Milvi projektirahade eest
küladele veel mootorsae ja trimmeri.
Tants ja käsitöö
Projekte on Milvi enda sõnul
kirjutanud palju. Näiteks korraldati
käsitöö koolitus, misjärel nakatusid
paljud külanaised käsitööpisikuga.
“Ostsime vajalikud asjad ja väga
paljud kohalikud naised hakkasid
käsitööd tegema ja üldse rohkem
omavahel suhtlema,” räägib Milvi.
“Käisime projekti raames ka Prangli
saarel sealse käsitööga tutvumas.”
Koos Triin Aasa ja Antoniida Kauberiga on juba aastaid korraldatud
ka kohalikku tantsupidu, mis on aja
jooksul muutunud ülevallaliselt
suureks sündmuseks.
“Ma ei tea, miks ma seda kõike
teen,” vastab Milvi. Ausalt, otsekoheselt, sest nii on tal kombeks. Seetõttu meeldivad Milvile ka lapsed –
nad ütlevad, mis mõtlevad ega varja
end võltsi taha. “Ma ütlen otse välja,
selja taga ei räägi,” tunnistab naine.
“Sest kui ei ütle, jääb kripeldama.
Isa ütles mulle alati, et räägi välja,
mis sa mõtled.”
Tuleb jätkata
Eelmisel aastal oli Milvil operatsioon. Kuigi nüüd on tervis juba
parem, on hinge tekkinud kahtlus –
võib-olla oleks aeg teistele tegemise
rõõm jätta?
“Teha ju tahaks, aga ma pole kindel, kas see teistele ka meeldib,”
räägib Milvi. “Võib-olla olen end
ammendanud. Aga pole kedagi, kes
ameti üle võtaks.” See ei tähenda, et
tegijaid rohkem külades poleks. Inimestele lihtsalt meeldib, et Milvi
teeb. Ja kuidas ta teeb. Naine ise
tunneb, et äkki peaks siiski keegi
noorem jätkama. Külad on ju ka
nooremaks muutunud. “Inimesed
ütlevad, et nad ei oska teha nagu
mina. Aga mõte ongi ju selles, et ei
pea tegema nagu mina,” räägib
Milvi.
Plaane on Milvil ka praegu. Tahaks viia Taga-Nabala külade rahva
ringreisile Eestimaal, sest ilusaid
paiku on meil palju. Aga naine ei
tea, kas tal selleks enam jaksu on.
“Toibun siiani operatsioonist. Aga
parem on,” ütleb ta. Reisil on varem
käidud, külastati suvel ülemsootska
valimisi ja käidi kuulsal sibulaadal.
Ja kui Milvi reisi tarbeks vallalt bussi
küsis, sai selle kohe. “Vallavanem

OLULINE
Palun registreeri
ennast Kiili valla
elanikuks
z Iga kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil alaliselt
elav inimene vajab
omavalitsuselt avalikke teenuseid nagu
lasteaiakohad, huviharidus, transport,
teede korrashoid,
valgustus jms.
Vald saab vajalikus mahus teenuseid
osutada ainult siis, kui on tagatud
elanikelt maksude laekumine, sest
eelnimetatud teenuste osutamiseks
vajalik vallaeelarve koostatakse lõviosas just nende inimeste maksude
põhjal, kes on Kiili valla oma elukohana registreerinud. Kui inimene
elab alaliselt siin ja registris on mõnes teises omavalitsuses, siis paratamatult kannatab osutatavate teenuste kvaliteet.
Kahju ei saa mitte üksnes need
inimesed, kelle elukohaandmed pole korrektsed, vaid ka need, kes on
registreerimiskohustust korralikult
täitnud.
Kutsume kõiki Kiili valla elanikke,
kelle andmed ei vasta rahvastikuregistris tegelikkusele, ennast sisse registreerima. Väga oluline on, et see
toimuks enne 1. jaanuari, kuna maksude laekumist ühele või teisele
omavalitsusele arvestatakse selle
järgi, millisesse omavalitsusse on
inimene registreeritud aasta alguse
seisuga.
Registreerimine on võimalik nii
Kiili vallamajas kui ka portaalis
www.eesti.ee. Inimestel, kes kasutavad ID kaarti, on väga hõlbus minna
aadressile www.eesti.ee ning esitada
avaldus elektrooniliselt.
Palun tee seda juba täna!
Kiili vallavalitsus

Milvi oma koduõuel Paeknas. Kasse, kes tema õuel ringi jookseb, on mitu. Milvi
annab neile süüa. Marko Tooming

Valeri Kukk ütles, et annab bussi hea
meelega, sest kui reisil käiakse, näitab see, et külad on elus,” meenutab
ta.
Toimetamist jagub koduski. Agoga kasvatatakse astelpaju, mida külarahvalgi korjata lubatakse. Aga
vett on siinkandis palju. Mõnikord
lausa liiga palju. “Siin raba ääres on
ju mõnus – rebased vaatavad aknast
sisse ja ... kartul jäi osaliselt vee
alla,” ütleb Milvi. “Aga ega selle pärast veel ära surema pea, ilma vastu

ju ei saa.”
Aga mõõt sai siiski täis, vesi
uputas maamugulad juba neljandat
aastat järjest. Ja Milvi müüs traktori
maha. Kartulit enam maha ei pane.
Kuid hakkajal naisel tegemistest
puudu kindlasti ei tule. Nüüd on
vaja taas üks aasta ära saata. “Soovin kõigile uueks aastaks, et oldaks
õnnelikud ja saadaks omavahel hästi
läbi,” on Milvi uusaastasoov. “Õnne
ja edu!”
Marko Tooming
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Kuidas tekib ravikindlustus võlaõigusliku
lepinguga töötajatele?
Üha rohkem inimesi teeb töölepinguga kellast-kellani töö asemel
projektipõhist tööd. Sageli töötavad
need inimesed töövõtu, -käsundus
vms võlaõigusliku lepingu alusel.
Kuidas tekib võlaõigusliku lepinguga
töötavatel inimestel ravikindlustus
ja millistel tingimustel see kehtib?
Ravikindlustuse seadus annab
õiguse saada ravikindlustus üle kolmekuulise võlaõigusliku lepingu
alusel töö- või teenustasusid saavatele inimestele, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu
lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse alusel vähemalt miinimumkuumääralt arvutatuna.
Esmalt tuleb meelde jätta, et sõlmitava lepingu pikkus peab ravikindlustuse saamiseks olema üle
kolme kuu. Siis tuleb tellijal (tööandjal) kindlasti töövõtja arvele
võtta haigekassas seitsme päeva
jooksul alates lepingu sõlmimisest.
Kui vajalikud dokumendid esitatakse
haigekassasse inimese kehtiva kindlustuse ajal, siis jätkub ravikindlustus
katkemiseta.
Kellel ravikindlustus puudus enne võlaõigusliku lepingu sõlmimist,
neil ei teki ravikindlustus neljateistkümnepäevase ooteajaga nagu töölepinguga töötajatel.
Ravikindlustus tekib haigekassasse arvele võtmiseks vajalike dokumentide esitamisest alates kolmekuulise ooteaja möödumisel. Kui
töövõtjat haigekassas mingil põhjusel arvele ei võeta, siis ravikindlustust ei teki.
Summa üle kuumäära
Teine väga oluline asi, mida veel
tuleb silmas pidada, on kokkulepitav
tasu. Võlaõigusliku lepinguga või juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmena töötades tekib ravikindlustus vaid juhul, kui tellija
maksab sotsiaalmaksu iga kuu ja
vähemalt sotsiaalmaksu seaduse
alusel kehtestatud kuumääralt arvutanuna. See tähendab, et igakuine kokkulepitud tasu peab olema
kuumääras või suurem. Kui isiku
eest igakuiselt makstav summa jääb
alla kuumäära, siis ravikindlustuse

saamise õigust ei ole. Hetkel kehtiv
kuumäär on 278,02 eurot.
Kui inimene on võlaõigusliku
lepingu sõlminud mitme ettevõttega
(tellijaga), tuleb silmas pidada, et
kasvõi üks neist maksaks sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt arvutanuna. Erinevate tellijate makstud
sotsiaalmaksusid paraku ei summeerita ja kui kõik tellijad maksavad
vähem kui kuumäärast arvutanuna,
siis ravikindlustust ikkagi õigust
saada ei ole.
Ravikindlustus lõpeb kahe kuu
möödumisel alates sellest kui töövõtja eest sotsiaalmaksu maksmise
kohustus lõpeb. Miks sellised tingimused? Võlaõiguslikke lepinguid on
väga lihtne sõlmida ja vältimaks
lühiajalise lepingu sõlmimist vaid
vajaliku raviteenuse saamise ajaks
on pikem ooteaeg vajalik.
Ajutine töövõimetus
Erinev on ka ajutise töövõimetuse
hüvitise arvestamise kord.
Ravikindlustuse seaduse kohaselt
võrdub võlaõigusliku lepingu alusel
töövõtjana kindlustatud isiku kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud lepingust
tulenevate töökohustuste täitmisest
vabastuse alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal
kindlustatud isiku eest või tema
poolt makstud sotsiaalmaksu alusel
arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.
Kusjuures töötajana kindlustatud
isiku kalendripäeva keskmine tulu
võrdub töövõimetuslehel märgitud
töökohustuste täitmisest vabastuse
alguspäeva kalendriaastale eelnenud kalendriaastal kindlustatud
isikule arvestatud sotsiaalmaksu
alusel arvutatud tulu ja arvu 365
jagatisega.
Täiendavatele ravikindlustusega
seotud küsimustele saate vastuse
haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee, harju@haigekassa.ee või
infotelefonil 16363.
Ado Viik
EHK Harju osakonna direktor
Mirja Sarap
EHK Harju osakonna vanemjurist

Kiili Gümnaasiumi
kolm väljakutset
Eelmises lehes kirjeldasin lühidalt
koolireformi olemust ja telgitaguseid. Oluline on endale aru anda, et
riiklik hariduspoliitika mõjutab
meid tahes või tahtmata. Ka massimeedias jätkub arutelu gümnaasiumide arvu ümber ning haridusministeerium mõtleb palavikuliselt,
milliseid lisavahendeid rakendada,
et omavalitsused oma gümnaasiumidest loobuksid. Seega, haridusreformi mõjud jõuavad meieni nagunii
ja seetõttu peame võimalikult emotsioonivabalt analüüsima neid peamisi tegureid, mis lähiajal kõige
enam mõjutavad Kiili Gümnaasiumi.
Tinglikult võiks esile tuua kolm peamist väljakutset.
Põhikool kasvab
Kiili Gümnaasiumi põhikooliastmes (1.-9. klass) õpib 448 õpilast,
kes jagunevad 23 klassikomplektiks.
2012. a sügisel kasvab klassikomplektide arv põhikoolis 25-le ja õpilasi
saab olema umbes 485. Toetudes
valla rahvastikupüramiidile, võib
väita, et õpilaste arvu maksimum
põhikoolis saabub aastail 20162018, kui meil on 31 klassikomplekti
(620-640 õpilast).
See ongi meie esimene probleem
– koolil ei jätku alates 2012. a. sügisest õppeklasse ühes vahetuses kooli
päevakava läbiviimiseks. Teemat on
korduvalt arutatud nii kooli direktsioonis, vallavalitsuses kui ka kooli
hoolekogus. Arutelude tulemusena
otsustati, et kuna Kiili vald ei saa
endale hetkel lubada koolimaja
juurdeehitust, siis peab kool lähema
aja (umbes viie aasta) jooksul korraldama õppetöö osaliselt kahes
vahetuses.
Teises vahetuses hakkavad käima
4. klasside õpilased. Õppetöö õhtupoolses vahetuses tähendab õpilasele, lapsevanemale ja koolile lühidalt järgmist:
1. Õppetundide algus on üldjuhul

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.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.

kell 10.55.
2. Õppetundide lõpp on üldjuhul
kell 15.40.
3. Tuleb teha ümberkorraldused
bussiliikluses ja õpilaste huvitegevuses.
Antud juhul on see ainuvõimalik
otsus, et säilitada õpilastele sama
hea õpikeskkond, kui see seni on
olnud.
Gümnaasiumiõpilasi vähe
Gümnaasiumiastmes õpib täna
49 õpilast. Selline õpilaste arv ei
võimalda täita riikliku õppekava
kolme õppesuuna nõudeid, sest teoreetiline miinimum kolme õppesuuna kujundamiseks on 100-120 õpilast.
Ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal jääb õpilaste arv gümnaasiumiastmes umbes samaks.
Alates 2014. a võiks (gümnaasiumiosa säilimise korral) alata õpilaste
arvu pidev kasv, mis oluliselt kiireneks alates 2016. a. ja saavutaks 4-5
aastaks maksimumtaseme vahemikus 2021-2026. Nimetatud perioodil
võiks meil olla gümnaasiumiastmes
umbes 120 õpilast.
Täna kehtivate reeglite järgi tuleb
aga uuele õppekavale ehk kolmele
õppesuunale üle minna 2013. a. sügisest, kui meil on gümnaasiumiastmes endiselt 50 õpilast. Seega, kui
riik ei muuda seadusi või ei tee
mingeid regionaalseid mööndusi,
siis Kiili Gümnaasium 2013. a sügisel uut kümnendat klassi võtta enam
ei saa ja peab mõtlema gümnaasiumiosa järk-järgulisele sulgemisele.
Praegu on nii kooli hoolekogu,
vallavalitsuse kui ka vallavolikogu
tasemel otsustatud mitte kiirustada.
Me avame ka 2012. a sügisel uue
kümnenda klassi ja need lapsed saavad keskhariduse Kiilis. Edasi vaatame, kuidas asjad arenevad, sest riiklik hariduspoliitika on heitlik. Pealegi on meil üha suureneva põhikooli

näol tugev argument, mille võimaluse korral lauale paneme. Aeg töötab meie kasuks.
Kooli suutlikkus
Kooli kui organisatsiooni tegevuse traditsiooniline tulemusmõõdik
on hariduse omandamise võimaldamine. Paraku peab 21. sajandi
kool suutma enamat: koolilt oodatakse, et iga õpilane oleks motiveeritud õppima ning arenema vastavalt
oma võimetele kogu õpiaja jooksul.
See on haridusmaailma globaalne
väljakutse.
Seepärast sõltub ka Kiili Gümnaasiumi konkurentsivõime ja hea maine eelkõige kooliorganisatsiooni enda valmisolekust ja avatusest muutustele. Pedagoogiline ning organisatsiooniline suutlikkus püstitada
eesmärke ja saavutada tulemusi on
üliolulise tähtsusega.
Selleks, et õpilaste õpimotivatsioon ja rahulolu oma kooliga kestaks õpingute lõpuni, peab kool
arendama oma sisemist koostöövõimet ja iga õpetaja oma pedagoogilist
suutlikkust. Õpimotivatsiooni toetamine, individuaalsed ainekavad nii
õpiraskustega lastele kui ka andekatele, digiajastu haridusvõimaluste
suurendamine, karjääriõppesüsteem, keskendumine õpetamisele,
mitte hindamisele, pedagoogide
koostöö, motiveeriv ja turvaline õpikeskkond – need on vaid mõned
täna olulistest märksõnadest.
Seega mõjutavad kooli lähiaastail
enim õpilaste arvu kiire kasv põhikoolis ja vähesus gümnaasiumis
ning vajadus sammu pidada üha kiiremini muutuva maailmaga. Aga
õnneks on Kiili Gümnaasiumi seis
piisavalt hea, et tagada ka edaspidi
kooli jätkuvalt hea maine, konkurentsivõime ning kogukonna usaldus.
Mihkel Rebane
Kiili Gümnaasiumi direktor

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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MIS TOIMUB GÜMNAASIUMIS?

Miks kolm õpetajat Kiili
koolist lahkusid?
Tõsi on see, et paari viimase kuu
jooksul on kool pidanud lahendust
otsima kollektiivi siseste pingete
lahendamiseks ja senise hea koostöövõime taastamiseks. Pinged algasid algkooli ainesektsiooni koostöövõime kriisist ehk mõne õpetaja
isiklikust vastandumisest ainesektsiooni uuele juhile.
Koolijuhtide seisukoht ja esmane
ülesanne tekkinud olukorras oli see,
et õppetöö koolis peab toimuma
võimalikult rahulikult, lapsed ei tohi
kannatada – seega tuleb vältida pingete kandumist õpilastele. Teiseks
oluliseks tegevuseks oli kolleegide
informeerimine ja toimuvaga kursis
hoidmine. Me ei varjanud kollektiivi
ees toimuvat, edastasime olukorra
kirjelduse ka vallavanemale ning
hoolekogu esimehele ning kaasasime erapooletu lepitaja.
Eesmärgiks oli tekkinud probleem
koolisiseselt lahendada. Meie tegevuskava nägi ette, et tegeldakse
asjaosalistega, ei kaasata kõrvalseisjaid ning koolis püütakse hoida võimalikult tavapärast, rahulikku ja
töist õhkkonda.
Detsembrikuu viimastel nädalate
oli meie hinnangul kooli igapäevaelu
normaliseerumas. Õpetajad töötasid, ürituste korraldamisel tehti
koostööd ja inimeste vahel toimusid
välisspetsialisti juhtimisel vestlusringid. Hoidusime teadlikult võimalustest, mis võiks tekitada uusi pingeolukordi ning kogu suhtlemine
konflikti sattunud õpetajatega oli
asjalikult töine.
Ootamatu pööre tabas meid
jõulunädala alguses. Kooli juhtkond
oli lõpetanud II poolaasta töö planeerimise, valmis oli saanud uue õppeveerandi tunniplaan. Läbirääkimised II poolaasta pikapäevarühma
koormuse osas peeti ka kolme kõnealuse kolleegiga, kes esitasid ise
päevad ja ajad, millal neile see
lisatöö sobib.
Valminud tunniplaan saadeti
õpetajatele laiali ning kuna mingit
negatiivset tagasisidet ega ühtegi
lisaettepanekut ei järgnenud, siis
tundus, et kõik õpetajad on valmis
uuest õppeveerandist kokkulepitud
koormuse ja aegadega töötama.
Lõpule jõudis ka esimene osa
meie lepitaja tööst. 19. detsembril
toimus lepitaja poolt läbi viidud nö
suure ringi kohtumine, millest võtsid osa kõik algklasside õpetajad.
Selles vestlusringis sai iga õpetaja
öelda, kas ta soovib edasist koostööd; kas peab seda, mis on toimunud osapoolte lepitamiseks, piisavaks ning kas ta on valmis edasiseks
meeskonnatöö koolituseks (uuel
aastal).
Kõik õpetajad kinnitasid koostöö
valmisolekut ja soovi rahuliku töö
jätkamiseks. Seda väitsid ka kolm,
tänaseks lahkumisavalduse esitanud
õpetajat. Sellel kohtumisel ei osalenud kooli juhtkond, seega ei saanud
nõusolek olla tingitud kooli direktori
ega teiste juhtkonnaliikmete survest.
Paraku esitas järgmisel päeval
lahkumisavalduse üks kolleegidest
ning päev hiljem veel kaks.
Ka koolijuhi pingutused vestluste
käigus õpetajate otsust muuta ei
kandnud vilja.

Olime sattunud ülikeerukasse
olukorda. Õppeaasta keskel on raske
leida uusi õpetajaid. See, et poole
aasta pealt ei lahkuta, on õpetajaeetika kirjutamata reegel, sest iga
pedagoog teab, kui keerukasse olukorda ta sellise käitumisega seab
kooli juhtkonna, kui palju segadust
ja paanikat külvab lastevanemate
hulgas ning kui palju kurbust tekitab
lastele.
Oli selge, et meil tuleb olukorra
lahendamisega võimalikult kiirest
hakkama saada. Tähtis oli, et kool
toimiks tõrgeteta ka uuel veerandil
ja et laste õppetöö kvaliteet ei kannataks ning lastevanemate usaldus
kooli suhtes säiliks. Tänasel päeval
võime kinnitada, et Kiili Gümnaasium jätkab tavapärast ja tavapärasel
tasemel tööd ka III õppeveerandil.
Kõik lapsed saavad õpetatud ning
lapsevanemad ei pea muretsema
õpetamise kvaliteedi pärast.
Leidsime kiiresti võimalused kõikide tundide katmiseks ainespetsialistide poolt ning määrasime
uued klassijuhatajad. Ka nimetatud
klasside lapsevanemad on samasisulised teated saanud ja uue veerandi alguses toimuvad klasside vanemate koosolekud ja loodetavasti
hakkab õppetöö normaalselt kulgema.
Paraku ka see rahumeelne plaan
ei saanud toimida, sest 21. detsembri õhtust alates saime aru, et toimumas on midagi palju suuremat ja
laiaulatuslikumat, kui organisatsiooni suhtlusprobleemide lahendamine.
Kooli juhtkonda ja eelkõige direktorit süüdistati tegematajätmises, info varjamises, autoritaarses
juhtimisstiilis, õpilaste tagakiusamises ja veel mitmetes muudes pattudes.
Kõrgematelt instantsidelt nõuti
direktori vallandamist. Rünnak tuli
koolile nii mitmest küljest ja sellise
intensiivsusega, et raske oli aru saada, kellele, mis vormis, millest ja
millal tuleb aru andma hakata.
Internetis levisid ülekutsed lapsevanematele ja õpilastele astuda avalikult kooli vastu!!!
Selleks, et meie vastas on hoopis
poliitilistest eesmärkidest kannustatud jõud, kes oma eesmärkide saavutamiseks ühestki võttest ega vahendist tagasi ei tõmbu, me valmis
ei olnud. Uskusime siiralt, et sammud, mida oleme astunud konfliktist
väljatulekuks, on piisavad ja viivad
soovitud tulemusele.
See kahju, mida on tehtud Kiili
Gümnaasiumi mainele, on väga
suur. Tajume ka oma vastutust ja
mõistame, et lastevanemate usaldus
kooli ja selle juhtkonna suhtes on
kõikuma löönud. Usalduse taastamine on paraku pikk ja vaevanõudev
protsess, kuid me oleme selleks valmis, ja teame, et valdav enamus
kooli pedagoogidest on motiveeritud
koostööle ning panustavad kooli
maine ja vanemate usalduse nimel.
Loodame ka kogukonna mõistvale ja
konstruktiivsele suhtumisele.
Mihkel Rebane
Kiili Gümnaasiumi direktor
Ruth Pekkenen
Kiili Gümnaasiumi
õppealajuhataja

Kiili Leht 3
UUDISED
Kodutehnikat saab ära
anda Kiili alevis
Alates 5. detsembrist saavad Kiili
valla elanikud tasuta ära anda
komplektseid elektroonikaseadmeid,
mida kasutatakse kodumajapidamises (seadmed, mis töötavad elektri või patarei pealt). Kui seade on
“laiali” lammutatud (näiteks puudub
mootor), on tegemist olmejäätmetega ja olmejäätmete vastuvõtt on
tasuline.
Kogumiskonteiner, mis asub Kiili
alevis Kurna tee 1a (endise töökoja
värava lähedal), on avatud kolmapäeviti kell 15.00-18.00.
Teistel tööpäevadel tuleb üleandmise aeg Kiili vallavalitsuses (tel
679 0260) eelnevalt kokku leppida.
Konteinerit tühjendab MTÜ EESRinglus.
Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Anna tagasisidet
ametnike tööst!
Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonda külastatakse vallamajas
ilmselt kõige tihedamini ning seetõttu kostub ka kriitikat selle osakonna ametnike suunas kõige rohkem. Rahulolematuse põhjused on
olnud erinevad: kes ei ole rahul otsusega, kes menetluse käiguga, kes
kehtiva seadusandlusega jne.
Kuna me oleme selgel seisukohal,
et vallavalitsus on kodanike jaoks ja
mitte vastupidi, siis ühe võimalusena
suhtlust ja teenindust parandada
näeme tagasisideme saamist. Uuest
aastast palume täita igal ehitus- ja
planeerimisosakonna külastajal
väike küsimustik, kus on kaks küsimust ning võimalus esitada oma
ettepanekud teeninduse parendamiseks. Vastused saab jätta valla
sekretäri juurde postkasti.
Valeri Kukk, vallavanem

Miia Kaare. Erakogu

Noor uisutaja tuli
auhinnalisele kohale
24.-27. novembril toimusid Premia
jäähallis International Figure Skating Tallinn Trophy 2011 võistlused.
Killi valla noorsportlane, 6-aastane
Miia Kaare saavutas sellel kõrgetasemelisel võistlusel Pre-Chiks Bgrupis 3. koha. Miia treener on Anna
Levandi ja tema juhendamisel
treenitakse teist aastat.
Inga Kaare
Kiili Gümnaasiumi direktor Mihkel Rebane. Marko Tooming

Taivo Nõlvand
Kiili Gümnaasiumi hoolekogu esimees
Lahendust tekkinud olukorrale ei oska ma praegu välja käia. Saan aru,
et tegu on puhtalt suhtlusprobleemidega. Osad õpetajad tunnevad, et
neid on kooli juhtkonna poolt halvasti koheldud. See väljenduski kolme
õpetaja lahkumises. Üks nendest oli ka minu lapse klassijuhataja.
Võib-olla aitavad tõesti koolitused, mida direktor on välja pakkunud.
Peaasi on, et õpetajad, kes on kooli jäänud, on nõus koostööd tegema.
Koolis peab elu ja õpetamine edasi kindlasti minema, selleks on vaja
kodurahu saavutada. Loodan, et kooli juhtkonnal jätkub kainet meelt
olukorra lahendamiseks.
Kui inimesed tunnevad, et neid on valesti koheldud, tuleb ka kooli juhtkonnal peeglisse vaadata. Täna (teisipäeval – toim.) toimub hoolekogu
koosolek, kus kuulame direktori seisukohta.
Eks ka kooli juhtkonnal on olukord raske, sest saan aru, et neid on kooliväliselt rünnatud. Aga loodan tõesti väga, et koolis saavutatakse kodurahu.

Kiili kooli 4C osales
pakendite kogumises
Kaks kuus kestnud ülevabariigilises
Tetra Paki kogumismängus saavutas
Kiili Gümnaasiumi 4C klass igati
austust vääriva 11. koha. Kohe nende kannul, 12. kohal oli kooli 3A
klass. Kokku osales kogumismängus
200 kooli üle Eesti.
Mängu võitis Tallinna Laagna
Lasteaed-Põhikooli 1.-3. klassi võistkond, kes kogus 3830 pakki.
Kokku koguti kõigi koolide peale
51 424 tühja mahlapakki. Kogutud
tühjadest pakkidest saadava virtuaalse “pakitorni” kõrguseks on ligi
11 kilomeetrit.
Marko Tooming
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Kiili Rahvakoolis uuel
aastal
Arvutikool:
18. jaanuaril ootame arvutikooli
huvilisi, kes on arvutikasutamise
algteadmised juba omandanud. Üks
kord nädalas, kolmapäeviti, on võimalik harjutada, oma oskusi lihvida
ja veidi juurde õppida. Kavas on tutvuda fotode töötlemisega, ühistöövahendite kasutamisega, veebipõhiste küsimustikega, arvuti abil joonestamise ja disainiga. Nii saate aina
kindlamaks ja ladusamaks arvutikasutajaks.
Ajalookool:
kuulas esimesel poolaastal huvitavaid ettekandeid Kiili asustuse
arengust, Kiili valla saamisloost ja
Jüri Lauluseltsist. Siinkohal veelkord
suur tänu meie koolitajatele Koidula
Ameerikasele ja Ardo Niinrele.
Uuel aastal koguneb ajalookool
kahel korral.
• 9. jaanuaril tutvustab Valdu
Nellis Kurna mõisa, Saire ja Vaela
küla ajalugu.
• 6. veebruaril räägib Tiina Laansalu kohalikest talunimedest.
Ootame kuulama.
Keeltekool:
Hoogsalt jätkub vene, soome ja
inglise keele õppimine. Rühmadega
saab liituda ka uuel aastal. Hilisem
liitumine nõuab õppijalt küll rohkem
tublidust, et teistega sammu pidada.
Teatrireisid:
Uue aasta esimene teatrireis viib
Rakverre. 13. jaanuaril vaatame J.
Genet draamat “Toatüdrukud”.
Tallinna bastionide käigud:
11. veebruaril ootame teid tutvuma Kiek in de Köki uue ekspositsiooniga “Ajarännak. Tallinn 12192219”, mis pakub elamusi, teadmisi
ja meelelahutust. Innovatiivsete
multimeedia-, video- ja helilahenduste abil tutvustatakse Tallinna
tekkimist ja kujunemist, linna kaitserajatiste ajalugu ja tähtsamaid sõjalisi sündmusi.
Täpsem info koolituste kohta
www.rahvakool.webs.
Jätkuvas ebakindlas majandusolukorras on väga turvaline investeerida teadmistesse.
Kiili Rahvakool tänab kõiki koolitajaid ja õppureid meie koolituste
sisustamise eest.
Uueks aastaks soovime teile jätkuvat uudishimu ja energiat!
Kiili Rahvakool
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Oma panusest algab
ise seismine
Tanel Ots
Nabala Keskkonnakaitse
Ühingu juht
EELK Jüri
koguduse
õpetaja
Meie tänaste kodanikuühenduste ja
seltside õnn ja ühtlasi õnnetus on
kergesti kättesaadav euroraha. Teema, mis on viimastel päevadel üles
tõusnud DASA rahastamisotsusega
Toompeal, on leidnud õigustatud
väljundi aruteludes liikmete omaosaluse tõstmise vajadusest erakondades.
Teema on tegelikult palju laiem.
Inimene hääletab ennekõike oma
rahaga. Mõne ühingu või liikumise
tegevusele heakskiidu andmine, isegi selle liikmeskonda kuulumine
pole veel sama, mis selle tegevuse
regulaarne ja märgatav toetamine
oma annetustega. Paradoksaalsel
kombel võib täna väga vajalik mittetulundussektorisse voolav välisabi
samaaegselt meie maa seltsielu ja
külakogukondade arengut seesmiselt õõnestada ja ükskord hukutada.
Valus õppetund kirikust
Toon näite Eestimaa kirikute ja
koguduste kaudu üheksakümnendate algul. Kiiresti tekkinud välissuhete kaudu jõudsid meie maale
suured koormad kuivaineid, riideabi
ja palju muud. Igasugust materiaalset abi oli rahvale raskel ajal ka tõepoolest väga vaja. Kuna kirikutevõrguga on ühtlaselt kaetud kogu vabariik, siis jõudis igasse nurka midagi.
Kahetsusväärselt järgnes abilaevade
maabumine vahetult ajale, mil just
oli ärganud huvi kirikute vastu ennekõike vaimsete küsimuste tasandil. Ristimised ja leeritamised olid
lausa massilised.
Nõukaaja aastakümnete survele
vastu pannud kirikul oli kindlasti
midagi öelda neile, kes otsisid ja
igatsesid. Tegelikult oleks kirikutel
olnud öelda ka rasketel aegadel

majandamise kohta. Nõukogude
võimu süstemaatiline plaan koguduste sulgemiseks leidis kõikjal Eestimaal inimesi, kes vahel kümneid
protsente oma sissetulekust maksid
riigi poolt kehtestatud lisamaksude
tasumiseks. Ja nii aastakümneid, tänu sellele on meil pea kogu sakraalhoonete kultuurivaramu säilinud.
Uutel aegadel tulijad ei saanud
sellest sageli kuuldagi. Selle asemel
ulatati neile kirikuskäimise eest
jahukott või vähekasutatud palitu.
Nii võis see korduda ka järgmisel
tulemisel, kolmandal korral aga oli
humanitaarabi vood lõppenud. Ees
ootas vaid segamini tuba, erimeelsused ilmajääjate ja vahel ka jagajate
endi vahel. Muidugi ei tulnud kaugeltki kõik materiaalset abi saama,
nagu ei olnud hiljem masside ainsaks eemalejäämise põhjuseks abi
lõppemine.
Tagasilöök kogukonna koondumisele seisnes kiriku näitel just
selles, et inimesed õppisid andmise
asemel saama, omapoolse panustamise asemel vastu võtma. Aegade
algusest on aga iga koostöö ja ühiselu tähendanud, et igaühel on midagi jagada. Tullakse kokku andma
ühiseks hüvanguks oma aega,
pühendumist, lauluhäält, visiooni,
käterammu ja kogemust. Seal, kus
ennast kogu hingega panustatakse,
lisanduvad nendesamade tulijate
kaudu ka materiaalsed vahendid.
Neid ei seata aga seejuures kunagi
esimesele kohale.

kus spetsialisti abiga koostavad paar
aktiivset külaelanikku sobiva põhikirja ja arengukava ning leiavad
viimases järjekorras veel mõne vabatahtliku, et toetuse saamiseks vajaliku külaseltsi juriidiline keha ära
moodustada. Ja tuleb öelda, et need
on tublid inimesed. Tänu neile on
valminud nii mõnigi mänguväljak ja
külakeskus, saadud vahendid kultuuri- ja spordielu edandamiseks
ning korrastatud vaatamisväärsusi.
Seejuures on aga kodanikuühiskond jäänud kiratsema, mõnes paigas pole selle ülesehitamine alanudki. Ennastohverdavad külaliigutajad
on sageli üksi rabelema unustatud.
Projektipõhine ja rahastamisega arvestav tegevuste planeerimine ei ole
vastanud kaasalööjate huvidele.
Kõige kurioossem on pealetuleva
raha surve. Jätkusuutlikuks ei peeta
mitte kogukonna vajadust ja võimet
milleski kokku leppida ja ühiselt
panustada, vaid võimet kogu riigile
või regioonile eraldatud raha ära kasutada. Mis saab aga siis, kui rahalaeva ühel aastal enam ei tule? Karta
on, et paljud seltsid ja ühingud lakkavad tegutsemast sama kiiresti, kui
nad tekkisid. Paljud rajatised hakkavad tasapisi lagunema, sest nende
ülalpidamiskulusid pole üheski eelarves. Korraga avastatakse, et meie
tegevustel ja ehitistel ei pruugi olla
hingega “omanikku” kohaliku kogukonna seas. Kui ei ole oma vaeva ja
rahaga hääletanud, siis ei lähe ka
korda.

Lämmatav välisraha
Näen hirmuga, et paarkümmend
aastat pärast kirikute valusat kogemust on meie kodanikuühiskond
astumas samadesse ämbritesse. Külade ja seltside ettevõtmised ei sünni
sageli sisemisest vajadusest, vaid
neid planeeritakse selle järgi, millisest meetmest on lähiajal võimalik
toetust saada. Arengukavad ei saa
paberile mitte toredate ja rahvaalgatuslike ühistegemiste hoidmiseks
ja edasikestmiseks, vaid neid koostatakse silmas pidades toetuskõlbulike tegevusi. Pole harvad juhud,

Esivanemate kogemus
Imestame, millisel tasemel oli
kogukondlik elu 19. sajandil. Varsti
täitub paarsada aastat pärisorjuse
kaotamisest Eestimaal ning sellega
ühtlasi vabade talupoegade seisuslike omavalitsusüksuste, valdade ja
nende eesistujate, vallavalitsejate
tegutsemisele alguse panemisest.
Lisaks mitmete maksude kogumisele
oli nende ülesanne ka vallakooli
pidamine ning vaeste hoolekanne.
Kogukond võttis sealtpeale ikka
enam vastutuse oma elu korraldamisel ja kõik tehti oma kogutud

vahenditest. Tõsi, vallakooli ehitamisel andis seinapalgid tavaliselt
mõis, aga kohalik kapital ju seegi.
Esimesed vennastekoguduse palvemajad, millest mõned on tänaseni
tegevuses, ehitati samuti paarisaja
aasta eest kodanikualgatuse korras.
Oludes, kus mõisnik kiusas taga ja
ka valitsevalt kirikult ei olnud tuge
loota, võtsid kohalikud taluperemehed asja käsile. Seal toimunud vilkast tegevusest said alguse hilisemad haridus- ja muusikaseltsid. Seal
õppisid kogukonna ees vastutama ja
kõnelema tulevased vallavanemad.
Majandussektor ehitati alt üles pea
kõiki valdkondi katva ühistulise tegevuse kaudu kuni ühispangani
välja.
Korjanduste, heategevuslike ürituste, loteriidega ja sadade kohalike
talgutöötundidega tollal püsti pandud rahvamaja või palvelat ei suuda
me sageli isegi raske eurorahaga
korrastada ega ülal pidada. Küllap
käisid asjad tookord niipidi, et sisu
kõigi tegevuste ja tegijate näol oli
olemas enne, kui saadi materiaalsed
vahendid näiteks oma hoone näol.
Ise seismine
Lennart Meri on öelnud ilmselt
samadele mõtetele toetudes: “Eestlastel oli endises koloniaalimpeeriumis oma eelis: Vene riik kujunes
enne vene rahvast. Eestis oli asi vastupidi: Eestis kujunes eesti rahvas
enne Eesti riiki.” Enne iseseisva riigi
sündimist olime õppinud ise seisma.
Olime üles ehitanud kodanikuühiskonna, mis vääris oma riiki ja sai ka
selle pidamisega hakkama.
Riik on meil täna kahtlemata olemas, meie oma riik. Kas ta aga igas
sektoris leiab vastast kogukonna, ja
kas üldse on, keda kaasata. Taas
tuleb öelda, inimene pole riigi jaoks,
vaid riik oma kodanike jaoks, see on
meie kõigi elukorralduse vahend.
Siin on vaja muutust suhtumises,
mida ei liiguta ainult seadusandlust
kohandades. Iga kodanik peab osalema, igaüks enda lähedalt leidma
võimaluse panuse andmiseks ja nii
ühiselt suurte asjade liigutamiseks.

Rahulikku lõppevat
ja edukat uut
aastat kõigile Kiili
valla elanikele!

Kiili vallavolikogu
Kiili vallavalitsus

Head vana aasta lõppu ja ilusat uut aastat!
Kiili Varahalduse SA
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REISIKIRI VENEMAALT

Valla esindus külastas Strelnat
z Kiili vald on võrreldes teiste kohalike
omavalitsustega
üsna noor ning aastakümnete taha
ulatuvate sõprussidemetega uhkustada ei saa.
Kahekümne aasta jooksul on tekkinud lähem side Soome Askola vallaga ning Norra Melhusi kommuuniga. 2011. aasta alguses avanes aga
üks rahvusvaheline projektitaotlusvoor, mis nõudis koostööpartneri
olemasolu ka Venemaal.
Suuremale osale Eestist on traditsiooniliselt olnud kõige lähem piirkond Peterburi, selle suurlinna koolidest on saanud alguse meie professionaalne muusika ja kunst ning 19.
sajandi lõpus võis pidada Peterburi
kõige suurema eestlaste arvuga linnaks maailmas, mis ületas isegi Tallinna.
Peterburi suunduti Eestist õppima ka hiljem, 20. sajandi teises pooles, ning tolleaegsed sidemed said
tegelikult aluseks ka Kiili ja Strelna
koostööle – nimelt on volikogu liige
Klara Orehova lõpetanud Leningradi
Mehaanika Instituudi. Oktoobrikuus
saabunud kutse külastada Strelnat
sai vastu võetud, ning 1.-3. detsembril aset leidnud külastusest võtsid
osa volikogu esimees Mihkel Rebane, volikogu aseesimees Klara Orehova ning vallavalitsuse arendusnõunik Aimur Liiva.
Teistmoodi korraldus
Strelna munitsipaliteet on sisuliselt üks Peterburi eeslinnadest, mis
geograafiliselt paikneb suurlinnast
ca 20 km lääne suunas ning sellest
omakorda veel pisut lääne pool on
eestlastele hästi tuntud Peterhoff või
ka Petrodvorets. Kuna Venemaa haldussüsteem on põhimõtteliselt erinev meie omast, siis ei ole antud
taseme kohalikul omavalitsusel
selliseid õigusi ja ka ülesandeid
nagu siin.
Näiteks haridusega seotud küsimused on otsustamiseks hoopis kõrgemal tasemel (rajooni haridusosakonnas) ning ka maa- ning ehituseja planeerimise teemade otsustustasand on mujal.
Administratiivse alluvuse teemast
aru saamine tekitas mitmeid küsi-

musi ja tegelikult oli ka vastuvõtjatel
raskusi selle selgitamisega. Tegu on
topeltalluvusega, kuna ühest küljest
reguleerib elu Leningradi oblast ja
teiselt poolt üks kahest suurest eristaatusega linnast. Strelna munitsipaliteet paikneb vanas ajaloolises
hoones, millest osa on renoveeritud
ja osa mitte ning tahtmatult tekkis
paralleel Kiili vallamajaga, mis pole
küll kaugeltki nii vana, kuid mille
teise tiiva ruumide renoveerimise ja
kasutuselevõtuga on olukord sarnane.
Visiidi käigus külastasime kolme
kooli. Esimene kool oli üldharidust
andev keskkool ning traditsiooniliselt pole sealmaal koolidel nime,
vaid on number. Aastajagu ametis
olnud direktriss valdas täiuslikult
pedagoogilisi teooriaid ja üritab
neid arvukate plaanide ning komisjonide abiga ka reaalses elus rakendada.
Lapsed olid toredad ja rõõmsad,
kuid moodustasid kontrasti hädasti
renoveerimist vajava koolihoonega.
Koolis võis märgata üksikuid arvuteid ja projektoreid, samuti oli arvutiklass, kuid internet oli terve kooli
peale olemas ainult ühes arvutis.
Mõni klassiruum oli teistest paremas seisus ja seal olid oma jõu ja
rahaga appi tulnud vanemad.
Teine kool oli kutsekool, kus valmistatakse ette autoremondi lukkseppi ja kokkasid. Selles koolis avanenud pilt oli oluliselt teistsugune:
kool oli kenasti renoveeritud ning nt
kooliköögi sisustus ei jää mingil
moel alla Kiili Gümnaasiumi omale.
Pikka aega ametis olnud direktriss ei
olnud tagasihoidlik ja selgitas lahkelt, kuidas selline vahe eri koolide
osas on võimalik – juhtkonna tarkus,
aktiivsus ja sügavale nõukogude
aega ulatuvad sidemed määravad ka
täna väga palju.
Kooli õppima asumiseks on konkurss, enamuse puhul maksab õpingud kinni riik ja seetõttu on lõpetajal
kohustus töötada teatud aeg kodumaal ning õpitud erialal. Viimane
asjaolu vääriks kindlasti järgimist ka
meie riigis.
Kolmas kool oli väikese õpilaste
arvuga (ca 50) erakool, mille õppemaks on meie ettekujutuse jaoks
pööraselt kõrge – ca 15-20 tuhat eurot aastas. Väikse vahelepõikena
võib öelda, et kohalikud peavad rahast rääkides silmas kas rubla või
dollarit. Sisuliselt on erakoolis tegu
individuaalõppega, mida rikkad vanemad kinni maksavad ning loomu-

Kiili valla delegatsioon Konstantinovi palee marmorsaalis. Erakogu

likult on seetõttu ka kooli eksamitulemused kõrged, olles Peterburi
linnas kolmandal kohal.
Kooli direktriss katsetab segu
erinevatest pedagoogilistest lähenemistest ja tegeleb sügavuti õpilaste
isiksuse analüüsiga, mis muuhulgas
väljendub ka numbrilisel kujul.
Meie sakslased
Strelna munitsipaliteet on asukohaks veel näiteks sõjatehasele, majapidamistarvete tehasele, innovatsiooni eesmärgil rajatud Venemaa
pindalaliselt kõige väiksemale erimajandustsoonile ja märkimisväärselt suure tootmispinnaga külmkappide ja pesumasinate tehasele,
mille on rajanud sakslased ning mis
esindab Bosch/Siemens kaubamärki.
Arusaadavalt ei toimunud ekskursiooni sõjatehasesse, kuid külmkappide valmimine alates plekilehest ja
plastikugraanulist kuni valmis tooteni on vaatepilt, mis on väga huvitav ja hariv. Robotite ja inimeste
koostöö on viidud tõesti kõrge efektiivsuse ja tasemeni ning tööjõud oli
valdavalt väga noor. Kohalikud on
nimetatud tehase olemasolu üle uhked ja õnnelikud ning nimetavad
tehase juhtkonda ja omanikke tun-

nustavalt “meie sakslasteks”.
Strelna suurim au ja uhkus on
aga kahtlemata Konstantinovi palee.
Kui Peeter I kunagi oma suveresidentsile kohta otsis, jäi ta pilk pidama Strelnal. Itaalia arhitektid
tegid valmis uhked plaanid ja ka
ehitus oli juba alanud, kui selgus, et
antud kohas ei jätku purskkaevude
jaoks piisavalt vett. Seejärel tsaari
huvi rauges ja suveresidents rajati
natuke maad edasi, Peterhoffi.
Palee ei jäänud Strelnasse siiski
ehitamata, selle eest hoolitses suurvürst Konstantinov. Aastast 1917
algas paraku allakäik, Leningradi
blokaadi ajal oli palees kaks aastat
saksa garnison ja pärast sõda rajati
sinna raskestikasvatatavate noorte
kool.
Aastaks 2001 oli palee üsna armetus seisus, kuni eelmine ja Peterburist pärit Venemaa president
otsustas sinna teha oma residentsi.
Kõigepealt moodustati palee renoveerimise fond, kuhu 30 kõige rikkamat oligarhi annetasid “täiesti
vabatahtlikult” kokku 300 miljonit
dollarit ning seejärel töötas kahe
aasta jooksul 8000 ehitajat ja restauraatorit nii palee kui pargikompleksi kallal, saavutades tulemuse,
mille kirjeldamiseks on raske piisa-

valt uhkeid sõnu leida.
Täna on Konstantinovi palee
koht, kus toimuvad maailma vägevate kohtumised, muuhulgas on seal
olnud ka üks G8 kohtumine.
Kolme päeva sisse mahtus veel
nii mõndagi ja kahtlemata on Strelna päris suurte kontrastide paik.
Ühest küljest on tunda möödunud
aja hõngu ja teisest küljest tänase
Venemaa võimalusi ja haaret. Kõrvuti võivad asuda mitmesaja ruutmeetrine neljakorruseline rikka inimese elamu, mis peitub müüri taha,
ja traditsiooniline tare. Igal juhul
väärib see kõik vaatamist ja omal
nahal tunnetamist ning loodetavasti
on võimalik edaspidi Kiili Gümnaasiumi õpilastel minna Strelnasse
vene keelt praktiseerima ja meie
taidluskollektiividel esinema.
Loomulikult pole vähetähtis ka
asjaolu, et suur Peterburi on sealt
kiviga visata, nagu Kiilist Tallinn.
Täname väga kõiki kohaliku
omavalitsuse töötajaid eesotsas munitsipaliteedi juhi Sergei Krjukoviga,
kes meid Strelnas vastu võtsid ja
meie jaoks aega leidsid. Eriti soojad
tänusõnad on edasi anda kohaliku
volikogu liikmele Aleksei Melnikovile.
Aimur Liiva

Tujutare jõulupidu
toimus aitajate abiga
Tujutare uus aktiiv alustas novembris. Alustada tuli tühjalt kohalt ning
see ei ole kerge, kuna puudub raha.
Tuli läbi mõelda kava, esinejad ja
sponsorid. Kuna aktiiv koosneb neljast inimesest ja kunstilisest juhendajast Antoniidast, jäi see jõulupeo
ettevalmistus kahe inimese ja Antoniida kanda.
Kõigepealt sai räägitud meesansambli Kuldne Õhtupäike juhiga.
Saime nõusoleku, samuti tantsuks.
Siis alles algasid suured mured:
kes toetab rahaliselt? Samuti oli tarvis katta jõululaud. Hakkasime saatma meile nii Kiili firmadele kui Tallinna. Oli palju äraütlejaid, kuid

paljud olid meelsasti nõus aitama nii
rahaliselt kui ka toiduga peolauale.
Täname: lillepood Floret Kiilis,
Kaupmees hulgiladu Tallinnas, pagarifirma Eddikont Tallinnas, Balbiino, Aivar Samarokov Kiilis, Efekt
Kiilist. Kõige suurema toetuse saime
Kiili rahvamaja Lauri Kivililt. Tänu
neile toredatele inimestele sai see
pidu teoks. Ootame ka edaspidi sellist toredat osavõttu. Tore oli see, et
oli palju uusi inimesi, kes ei olnud
varem käinud.
Järgmine Tujutare pidu toimub
veebruaris.
Maire Pikk ja
Tujutare perenaine Tiiu Meiesaar

Tujutare jõulupeol esines Rae valla meesansambel Kuldne Õhtupäike. Peeter Böckler
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SPORDIUUDISED
Võrkpall
Hoo sai sisse Credit 24 Rahvaliiga
2011/2012. Sel aastal on võistlustules koguni neli Kiili SK võistkonda!
Nii mehed kui ka naised on välja
pannud kaks võistkonda.
Esimesena astus võistlustulle Kiili
SK meeskond, kes meeste B-tugevusgrupis Põhja regiooni (Tallinn, Harjumaa) Harju A-alagrupis kohe ka
võiduarve avas, kui Kohilas võideti
3:1 kohalikku võrkpalliklubi. Seejärel võideti juba kodusaalis Kolga
PK kuivalt 3:0 ning samuti kodus
Haiba SK 3:1. Harju B-alagrupis
kaotas Kiili SK 2 meeskond aga
kodusaalis 0:3 Saue VK-le, kuid
samas saadi ka võidumaitse suhu,
kui kodusaalis võideti 3:0 Oru põhikooli võistkonda. Kuid aasta viimases mängus kaotati Arukülas kohalikule Pallimänguklubile 0:3.
Naiste B-tugevusgrupis Põhja
regioonis (Tallinn, Harjumaa, Raplamaa) võitis Kiili SK naiskond Calagrupis võõrsil 3:0 RSK Rae naiskonda, kodus võideti 3:0 Märjamaa
SK naiskonda, saadi loobumisvõit
Kehra Nooruslikud naiskonnalt, võideti võõrsil 3:0 Türisalu SK naiskonda ning jätkatakse kaotuseta.
Kiili SK 2 naiskond kaotas aga
oma esimeses mängus kodusaalis
0:3 Märjamaa SK naiskonnale ning
seejärel 0:3 naiskonnale Peetri Sõbrad. Kuid juba järgmises kohtumises
tehti endale ja kodupublikule ilus
jõulukink, kui võideti 3:0 Kehra
Nooruslikud naiskonda.
Eesti meistrivõistlustel meeste I
liigas jätkub TTÜ/Kiili meeskonna
võidutee. Lähim konkurent Audentese SG/Noortekoondis jäeti veelgi
kaugemale seljataha, kui 26. novembril Tallinnas võideti neid 3:1
(28:26, 22:25, 25:14, 25:19). 27.
novembri külalistele Tartust, EMÜ
SK meeskonnale ei tehtud ka rohkem kingitust, kui ainult ühe kaotatud geimi näol – 3:1 võit jäi Kiili.
10. detsembril võideti Tallinnas 3:0
TLÜ meeskonda (25:15, 25:22,
25:14) ning 11. detsembril võideti
kodusaalis 3:0 Võru SK (25:13,
25:12, 25:19).
Eesti karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumises Pärnus
kohaliku VK-ga üllatust ei sündinud,
TTÜ/Kiili võitis küll esimese geimi
25:21, kuid kolm järgmist geimi
kuulusid kahjuks kõrgliiga klubile
25:18, 25:20, 25:18. Eks see füüsis
lõpuks määravaks sai.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga A-divisjonis kulgeb Kiili SK – meeleheitel koduperenaised – meeskonna teekond
nagu ameerika mägedes: üles-alla.
Kodusaalis saadi hävitav kaotus
ASSA Lukud/VHR Ehitus meeskonnalt 63:87 (Jens Vendel 20 p), kuid
siis saadi Kose Gümnaasiumi võimlas kohustuslik võit seni võiduta
olnud Kose KK/Siseakadeemia
meeskonna üle 90:76 (Jens Vendel
21 p).
8. detsembri kodumängus tehti
meeldiv üllatus, kui kohtuti liidermeeskonna BC DSV-ga. Kiili SK oli
mängule tulnud vaid 6 mehega (!),
kuid see-eest oli platsil Mihkel Kurg.
Asju tehti tasa ja targu, ei olnud
üksteise peale karjumist, vingumist.
3-punkti visetega hoiti ja suurendati
eduseisu kuni neljanda veerandaja
alguseni, mil juhiti 12 punktiga.
Kuid siis sai Mihkel vastase pikalt
küünarnukiga lõua pihta sellise paugu, et verd lendas kahte lehte.
Kahjuks pidi Mihkel nüüd ennast
pingi peal tohterdama, vastased ka-

Kiili noored võrkpallurid olid edukad
25. novembril käisid Kiili võrkpallitüdrukud võistlustel Paides, kus mängiti 1. etapp Eesti meistrivõistluste põhja regiooni tsooniturniiril D-klassile (s.1999
ja hiljem). Kokku mängitakse poole aasta jooksul
kolm etappi, kust pääseb 3-päevasele finaalturniirile
Võrru neli paremat võistkonda igast regioonist (põhi ,
lõuna , ida , lääs).
Kokku osales esimesel etapil põhja regioonis 12 tütarlaste võistkonda. Suure sammu finaalturniirile
lähemale tegi SK TATS 1 võistkond, kes alistas kõik
oma vastased tulemusega 2:0.
Finaalis kohtuti Tallinna võrkpalliklubi TÄHT tüdrukutega, kellele anti geimis vastavalt 9 ja 12 punkti. SK
TATS 1 võistkonda kuulusid Helena Vahtramäe, Kadri
Ann Adra, Annaliisa Mals, Brit Marleen Õismaa, Annagreta Õismaa, Janete Aas, Annabel Israel.
Positiivselt üllatas ka SK TATS 2 võistkond, kes saavutas samal turniiril 3. koha. Ainus napp kaotus (2:1)
tuli vastu võtta VK TÄHT võistkonnalt poolfinaalis. SK
TATS 2 koosneb enamasti aasta noorematest tüdrukutest, kelle tulemusega saab igati rahule jääda.
SK TATS 2: Iris Rannik, Johanna Maar, Maria Säästla,
Äli Lejontiev, Maily Kristal, Hanna Lotte Kastor.
Kindlasti võib kogu turniiri lugeda kordaläinuks , ku-

na saadi palju kogemusi ja samas ka palju toredaid
võite. Sama turniir toimus poistele 14. detsembril
Tallinnas Lilleküla gümnaasiumis, kus osales rekordiliselt palju võistkondi – 18. Kiili poistest koosnev
võistkond TATS 1 suutis pika ja väsitava päeva jooksul
vältida kaotusi ning saavutati turniiril 1 koht.
Poolfinaalis kohtuti tugeva Audentese 1 võistkonnaga
(mängis ka Kiilis õppiv K. Kuhlberg), kelle üle saavutati napp võit 2:0 (18, 23).
Finaalis kohtuti VK TÄHT võistkonnaga, kellest oldi
samuti paremad tulemusega 2:0 (19, 26).
SK TATS koosseisus mängisid Rasmus Meius, Robert
Hanga, Märtin Laanemets, Karl Erik Villems, Daniil
Koroljov, Robert Israel.
Tulemused
D-kl tüdrukud Paide
1.SK TATS 1
2. VK TÄHT 1
3.SK TATS 2
D-klass poisid Tallinn
1. SK TATS 1
2. VK TÄHT 1
3. AUDENTES SK 1

Raigo Tatrik

mäng sai. Kaotasime 2:3. Hea mäng
meestelt sellegipoolest.
Enne Kiili-Raketa mängu pidasid
Kiili Spordihallis maavõistlusmängu
Eesti ja Soome saalijalgpallikoondised. Siingi lõppes mäng 3:2, kuid
soomlaste võiduga (Soome juhtis
vahepeal 3:0).
Kiili JK meeskond soovib kõikidele oma fännidele head uut aastat!

Keegel
Eesti lahtistel paaride meistrivõistlustel saavutas meestest pronksmedali Marko Kikas (Kaido Kirs).
Palju õnne! Toomas Vendel (Peeter
Rohumägi) jagas 4.-8. kohta.
Tallinna meistrivõistlustel saavutas Toomas Vendel 10. koha.
Eesti klubide võistkondlikel
meistrivõistlustel juhib hetkel SK
Talke (Toomas Vendel), 3. kohta
hoiab hetkel KK Reval I (Marko
Kikas) ja 5. kohta KK Reval II (Gert
Ernesaks).

Saalihoki

sutasid seda kahjuks kohe ära, vahe
hakkas märgatavalt sulama ning
kuna Raul Koppel pidi viie veaga
mängust lahkuma, olime halva ja
väga halva variandi vahel, kas mängu jätkata neljakesi või Mihkli lõug
kuidagi kinni teipida ja loota, et ta
vigastatud lõug jääb vastaste küünarnukkidest puutumata.
Mihkel otsustas riskida ja seekord
see õnnestus. Võitsime mängu
76:75! (Mihkel Kurg 30 p – seitse 3punkti viset!, Sven Kukemelk lisas
18 p) Kokku tabas Kiili 12 kolmepunkti viset! Aga järgmises kohtumises Tallinnas tuli taas kaotus,
seekord meeskonnalt Glamox, tulemusega 51:76 (Siim Palu 11 p).
Eesti naiste karikavõistlustel
korvpallis võitis Eclex naiskond,
koosseisus ka Birgit Piibur, finaalis
66:52 KK Tallinna Ülikooli naiskonna, koosseisus ka Janett Perv. Pole
paha, kaunitarid!

Jalgpall
Kiili JK meeskond võitis ka oma teise
mängu Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis, kui II liigas põhi-lääne
tsoonis võideti Kuressaares kohalik
Saaremaa JK aameraaS meeskond
7:2 (poolaeg 2:0). Sven Haas hakkab vaikselt vormi koguma: kui eelmine mäng andis ta kolm resultatiivset söötu, siis seekord lõi juba ise
kolm väravat. Kevin Arike lisas kaks
ning Sander Saar ja Jaan Uudelt
kumbki ühe värava. Tubli töö, mehed!
Järgmises mängus kohtuti kodusaalis samuti turniiri kahe võiduga

alustanud SK Augur Enemat II meeskonnaga, kelle kodusaal on samuti
Kiili Spordihall. Vastas oli väga kogenud Panso kooli karastuse saanud
meeskond. Liikusid ja kukkusid hästi
nii palliga kui ka pallita. Läksime
küll kiirrünnakust Kevin Arikese
väravast 1:0 juhtima, kuid poolaja
kaotasime 1:2.
Lisaks teenis Kevin veel kollase
kaardi. Teise poolaja alguses õnnestus jällegi kiirrünnakust Sven Haasi
löögist viigistada, kuid see oli ka
kõik. Ega meile eriti hingamisruumi
ei antud, kui löögile saime, siis vastase väravavaht oli tasemel. Palju
energiat läks noore kohtuniku otsuste peale välja elamisele, kes kahjuks
soosis Auguri mehi, lisaks sai Kevin
teise kollase kaardi ehk punase, jättes meeskonna 2 minutiks ka vähemusse. Kaotasime lõpuks 2:8 (vastastest lõi neli väravat endine Eesti
koondislane Erko Saviauk), kusjuures lõpus löödi 3 väravat meile 10
m. penaltist, kuna meil olid võistkonna vead täis.
Meid toodi pilvelõhkuja luksussviidist pimedale keldrikorrusele
tagasi. Aga pole hullu, tuleb kiiresti
see kaotus ära unustada ja valmistuda järgmisteks mängudeks. Suured
tänud ka pealtvaatajatele, keda oli
seekord lausa rekordilised 85 inimest!
Järgmine mäng autsaideri PSK
Alexelaga (kaotanud kõik senised 3
mängu), mis peeti samuti kodusaalis, algas meile kurvalt, jäime taha
0:2, kuid siis hakkas juhtuma: Jaan
Uudelt 1:2, Silver Uudelt 2:2. Sven
Haas 3:2, Sander Saar 4:2, Sven

Haas 5:2. Poolaeg nii lõppeski.
Teisel poolajal lõi Tauno Koppel
kaks väravat (lisaks kollane kaart) ja
meie noormängija Rein Aasmäe lisas
värava, vastased lõid 2 väravat.
Lõppskoor seega 8:4 ja tähtsad 3
punkti tabelisse. Kahjuks teenis aga
meie parim ründaja Sven Haas tobeda punase kaarti ja peab vähemalt
kaks mängu vahele jätma. Järgmine
liigamäng on jaanuari alguses Saaremaal Kuressaare Spordihoones FC
Tarituga.
Esimest korda toimuvatel Eesti
karikavõistlustel saalijalgpallis viis
loos Kiili JK meeskonna kokku
meistriliiga klubiga FC Raketa, kus
põhitegijad on lätlased. 18. detsembril Kiilis peetud mängule (peeti
ainult üks mäng) oli meistriliiga
klubi tulnud küllaltki üleolevalt,
jättes lätlased-põhitegijad koju puhkama, lootes kindlasti kerget mängu. Kuid võta näpust – Kiili mehed
andsid väga korraliku lahingu. Esimesel poolajal oli Kiilil päris mitu
võimalust, kuid realiseerisid nendest
ainult ühe – Silver Uudelt viis poolajaks meie mehed ette 1:0.
Kohe teise poolaja alguses vastased viigistasid. Jaan Uudelt viis 6
minutit enne mängu lõppu ilusa
pealöögiga Kiili mehed jällegi ette
2:1! Kuid vastastel õnnestus kohe
viigistada 2:2. Tundus, et nii mäng
lõpebki ja tuleb mängida lisaaeg,
kuid 29 sekundit enne lõpuvilet õnnestus vastastel nurgalöögi järgsest
olukorrast värav lüüa, ja kuigi meil
oli veel üks ülihea võimalus mäng
viigistada, seda ei suudetud ning
sellise dramaatilise lõpu kahjuks see

Traditsioonilisel Kiili SK jõuluturniiril 17. detsembril Kiili Spordihallis
peeti seekord taas saalihoki turniir.
Osalesid korvpallurid, võrkpallurid,
jalgpallurid ja veteranid. Mänguaeg
2x10 min. Esimeses mängus võitsid
veteranid tulemusega 2:1 korvpallureid, teises mängus üllatasid jalgpallurid 4:1 võiduga võrkpallurite
üle. Kolmandas mängus lõhkes turniiri tõeline üllatuspomm – jalgpallurid võitsid 1:0 veterane!!!
Neljandas mängus võitsid võrkpallurid 2:1 loomulikult korvpallureid, viiendas mängus viigistasid 1:1
võrkpallurid ja veteranid (veteranide
viigivärav sündis viimastel sekunditel, kui veteranide võistkonna kaitse
tugisammas Kytsu – rohkem maadlejana tuntud – palli külma kõhuga
võrkpallurite väravasse toimetas)
ning turniiri viimases mängus said
võidurõõmu maitsta ka korvpallurid,
kes võitsid 3:2 jalgpallureid.
Turniiri võitsid 6 p. üllatuslikult
jalgpallurid, teise koha saavutasid 4
p. veteranid, kolmanda koha 4 p.
võrkpallurid ja neljandaks jäeti 3 p.
korvpallurid. Oli tore üritus. Aitäh
korraldajatele!

Kabe
Eesti meistrivõistlustel juunioridele
64 ruudu kabes tuli tüdrukutest 11
p. Eesti meistriks Helina Rajasalu!
Hõbemedali võitis 10 p. Diana Romanenkova! Tublid tüdrukud!

Kergejõustik
Tartu Ülikooli hallis peetud olümpiavõitja Jaak Uudmäe auhinnavõistlustel kolmikhüppes saavutas
14-aastaste tüdrukute konkurentsis
Audentese SK esindav Kerttu Väikemaa 3. koha. Tubli!

Käsipall
Viimsis peetud Eesti-Soome maavõistluses 1996 ja hiljem sündinud
noormeestele võitis Soome 30:25.
Eesti koondise eest jooksis väljakule
ja viskas ka värava Kristjan Ojasaar.

Koroona
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlustel
meeste üksikmängus saavutas Ants
Oopkaup tubli 5. koha.
Kaupo Kütt
Kiili spordihall soovib kõikidele oma
klientidele head uut aastat!
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Avatud taotlusvoor – noored ja
vanemaealised
ESF meetme “Kvalifitseeritud tööjõu
pakkumise suurendamine” avatud
taotlusvoor keskendub seekord
noorte (16-24-aastased) ja vanemaealiste (50-74-aastased) töötamise
toetamisele.
Projekte saavad Innovele esitada
kõik juriidilised isikud – asutused,
organisatsioonid, ettevõtted – ning
füüsilisest isikust ettevõtjad 8. detsembrist 2011 16. jaanuarini 2012.
a. Taotlusvooru maht on 6,6 mln
eurot.
Ühiskonna vananemisega seoses
on 2012. aasta nimetatud aktiivse
vananemise ning põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaks.
Nimetuse taga peitub võimalus ea
kasvades elust enam saada nii tööl,
kodus kui ka ühiskondlikus tegevuses. Aktiivsetel ühiskonnaliikmetel
tuleb kanda aga vanemate põlvkondade sotsiaalse kaitse kulutused. Eks
demograafilised muutused mõjutavadki igat ühiskonna liiget – nii
noort kui vanemaealist, töötajat ja
tööandjat. Valmis tuleb olla pikemaks tööeluks, mistõttu elukestev
õppimine, tervislikud valikud, karjääri planeerimine ning töö ja pereelu ühildamine on võtmeküsimused. Ka tööandjal tuleb omalt poolt
teha kõik selleks, et inimeste töövõime ja -tahe säiliks võimalikult kõrge
eani.
Vanemaealise elanikkonna hõivet
iseloomustab Eestis teiste Euroopa
riikidega võrreldes küllaltki vastandlik olukord, kuna nii nende hõivatus
kui ka töötus on ühtaegu kõrged.
2011. aasta teises kvartalis oli vanemaealiste (55-64-aastaste) tööhõive

määr Eestis 56,4%, Euroopas keskmiselt on see näitaja aga ligikaudu
10 protsentpunkti võrra madalam.
Vanemaealiste töötuse määr oli meil
11,1%, Euroopas keskmiselt aga
6,7%. Siit saab järeldada, et Eestis
on vanemaealiste soov osaleda tööelus kõrge. Samal ajal tekitab muret
tendents, et valdav osa (2/3) vanemaealistest töötutest on eelmisest
töökohast lahkunud koondamise või
vallandamise tõttu. Viimane näitaja
on teistes vanuserühmades oluliselt
madalam.
Teiste riikide kogemused näitavad, et vanemaealiste hõivele on
oluliselt takistavad tööandjate eelarvamuslikud hoiakud, mis on aga
enamasti põhjendamatud ning ebaõiglased. Arvestades rahvastiku vananemisega kaasnevaid muutusi, ei
ole taoline suhtumine kuigi jätkusuutlik. Veelgi enam, tõrjudes vanemaealisi, jäädakse ilma lojaalsest,
kohusetundlikust ning kogenud töötajast. Kuna täna ei ole meil täpselt
teada, millised on tööandjate hoiakud vanemaealiste töötajate suhtes
ning kas esineb diskrimineerimist,
on sotsiaalministeeriumil plaanis
2012. aastal Euroopa Sotsiaalfondi
vahendite toel läbi viia uuring, mis
peaks sellele küsimusele andma
vastuse.
Avatud taotlusvooru projektides
vanemaealistele tegevuste planeerimisel tuleb silmas pidada, et tegemist on väga heterogeense sihtrühmaga, kelle puhul joonistuvad
välja erinevad töötamist takistavad
tegurid – igaühel oma haridustee ja
töökäik, lisaks terviseprobleemidest

VOLIKOGU OTSUSED
Detsember 2011
Kiili Vallavolikogu otsus nr 86 Kiili vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuur, teenistujate koosseis ja palgamäärad.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 87 Kiili vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgaalammäärade kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 88 Vallavanema premeerimine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 89 Kiili valla üldplaneeringu
vastuvõtmine ning korduva avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu korraldamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 90 Vana-Manni katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 91 Kivipõllu katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 92 Kiili Vallavolikogu 20.juuni
2011 otsuse nr 49 “Katastriüksuste sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 93 Killu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 94 Tuka katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 95 Aasa katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 96 Viimsi metskond M58
katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Volikogu 15. detsembri 2011 istungi protokolliline otsus nr
1 “Kiili Gümnaasiumi arengukava aastateks 2012-2015
kinnitamine”.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
29. november 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 570 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Side
tn 4.
Vallavalitsuse korraldus nr 571 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Side
tn 30.
Vallavalitsuse korraldus nr 572 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik,
Rõõmu põik 9.
Vallavalitsuse korraldus nr 573 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Metsanurga küla, Simoni.
Vallavalitsuse korraldus nr 574 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik,
Masti tn 16.
Vallavalitsuse korraldus nr 575 Ehitusloa väljastamine aiamaja rekonstrueerimiseks Ööbiku tn 3, Luige alevik.

tulenevad erisused. Seetõttu tuleb
neile suunatud meetmete osas pöörata tähelepanu inimeste individuaalsetele vajadustele. Vanemaealistele suunatud tööturumeetmete
osas on oluline motivatsiooni ning
eneseusu tähtsuse rõhutamine, sest
just nendest jääb neil enim puudu.
Rahvusvahelise kogemuse põhjal
võib öelda, et oluliseks peetakse
koostööd erinevatel tasanditel, kaasaegsete tööotsimiskanalite ja -meetodite tundmist ning karjääri planeerimist.
Noorte vanusegrupp on kahe aastaga kahanenud ligi 16 000 inimese
võrra, samal ajal on nende töötus
püsivalt kõrge. Statistikaameti andmetel oli 2011. aasta kolmandas
kvartalis selles vanusegrupis töötuid
ligi 18 000, sh registreeritud töötute
arv küündib ligi seitsme tuhandeni.
Majanduskriisi tingimustes on noored töökogemuse vähesuse tõttu üks
haavatavamaid sihtrühmi. Nende
hõivatust mõjutab väga tugevalt
omandatud haridus – kõrgharidusega noorte töötus on ligi 2,5 korda
väiksem kui nendel, kellel puudub
keskharidus.

KUULUTUSED

Pidades silmas nii muutuvat demograafilist situatsiooni kui tööturu
olukorda, on oluline pöörata tähelepanu mitteaktiivsetele noortele, kes
ei osale õpingutes. Tuleb leida sobivad lahendused ja rakendada õigeid
meetmeid, et noored ei loobuks tööotsingutest ega kaotaks lootust leida
tööd. Noortele suunatud projektides
on oluline koolituse ja tööpraktika
kombinatsioon. Enne koolitusele
suunamist tuleb osaleda tööpraktikal, mida võib tinglikult nimetada
ka tulevase eriala tutvumispraktikaks. Kui noor soovib õppida uut
eriala või tal puudub õpitud eriala,
siis on esmalt vajalik koostada
noorele karjääriplaan, kus peab
selguma ka koolituse soov.
Avatud taotlusvooru eeliseks
riikliku programmi ees võib pidada
paindlikkuse võimaldamist tööturuteenuste osutamisel. Seeläbi on
võimalik arvestada iga kliendi individuaalseid vajadusi. Just seda ootamegi taotlusvoorule esitatavatelt
projektidelt.
Helen Kirs
Sotsiaalministeeriumi tööturu
osakonna peaspetsialist

Tinter-Projekt OÜ ja Maanteeamet
tutvustavad Riigimaantee nr 11 Tallinna
ringtee lõik 16,2-17,6 projekti 4.01.2012
kell 18.00 Kiili Gümnaasiumi
auditooriumis, Kiili alev, Kooli tn 2.
Projektiga saab tutvuda Kiili valla
kodulehel.

Vallavalitsuse korraldus nr 576 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Nurga reoveepumpla 0,4 KV elektrivarustus ja
Lepiku tee, Ilba ning Pärna tee alajaamade üleviimine 20
KV-le) püstitamiseks Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 577 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Pentushka kanalisatsioonipumpla elektrivarustus)
püstitamiseks Kiili alevis.
6. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 593 Ehitusloa väljastamine üksikelamupüstitamiseks Haldja tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 594 Ehitusloa väljastamine
ehitise rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Tamme tn
20a, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 595 Ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks Tamme tn 20a, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 596 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Rõõmu tn 13, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 597 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Mikujõe tee elamurajooni elektrivarustus) püstitamiseks Paekna külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 598 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili liinikraanisõlme I ehitusetapp) püstitamiseks
Sookaera külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 599 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Haldja tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 600 Kasutusloa väljastamine
üksikelamule Lea tn 6 Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 601 Kasutusloa väljastamine
saunale Lea tn 6 Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 602 Kasutusloa väljastamine
üksikelamule Paju tn 2 // Saare tn 5 Kiili alev.
13. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 607 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Metsanurga mastalajaama vahetamine komplektalajaama vastu) püstitamiseks Metsanurga külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 628 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Oti bussipeatuse valgustus) püstitamiseks Vaela
külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 608 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Põllu tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 609 Luige alevikus Ööbiku tn 2,
4, Tammetalu tn 3 ja 6 kinnistu ning piirneva liiklusmaa
detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 610 Külakeskuse kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
20. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 629 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik,

• Kuivad lepa küttepuud 40 l võrkkotis. Info tel 5349 2730
• Müüa kaminapuud ja klotsid, tel
501 8594
• Müüa lõhutud küttepuud: segapuu
30 eurot/rm (okaspuu, lepp, haab);
kask 40 eurot/rm, lepp 35 eurot/
rm. Puud on saetud ja lõhutud, 40
cm; 45 cm; 50 cm pikkused halud. Transport alates 10 ruumist
tasuta (laotud koormasse). Tel
506 2645
• Müüa orgaanilise väetisega kasvatatud kartulit ja porgandit kojutoomisega. Info tel 5349 2730
• 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
eurot. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
• Ostan münte, märke, medaleid,
ordeneid, marke ja enne 1945.
a välja antud raamatuid ja postkaarte ning fotosid. Tel 5399 6098

Kiili Leht
Parim reklaamikanal
Kiilis!
Reklaami enda valla
loetavamas lehes!
Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

Tammetalu tn 44.
Vallavalitsuse korraldus nr 630 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee
tänavavalgustus II etapp) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 631 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (ridaelamu 4 korterit) Karukella tn 8.
Vallavalitsuse korraldus nr 632 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (kasvuhoone KH2) Nabala külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 633 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (kasvuhoone KH3) Nabala külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 634 Kiili Vallavalitsuse
12.08.2003 korralduse nr 312 “Vaska A-67 osalise detailplaneeringu algatamine, koostamine ja finantseerimise
õiguse andmine” kehtetuks tunnistamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
29. november 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 590 Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
13. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 621 Katastriüksuse piiride
muutmine, Kooli tn 2, Kooli tn 2a ja Kooli alajaam.
20. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 639 Katastriüksuse piiride
muutmine, Vana Kuivati.
Vallavalitsuse korraldus nr 640 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Põllu tänav T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 641 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Lehise tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 642 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Maksima tänav T1.
Muud küsimused
29. november 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 569 Kiili Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 591 Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012.aastaks.
13. detsember 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 627 Sihtotstarbeliste vahendite
lülitamine 2011. eelarvesse.
20. detsember 2011
Vallavalitsuse määrus nr 11 Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 648 Nõusoleku andmine KÜ
Toompihla eraldumiseks kaugküttevõrgust.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev
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Kiili Leht
Kiili vallavalitsus teatab:
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
Alates 2.01 kuni 30.01.2012 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:
Nabala külas Külakeskuse kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Külakeskuse kinnistu ja lähiala
ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste külakeskuse hoone
ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 4,38 ha
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ning
reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud:
Luige alevikus Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 6 kinnistu ning piirneva liiklusmaa detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Ööbiku tn 2, Ööbiku tn 4, Tammetalu tn 3 ja Tammetalu tn 5
kinnistu ning piirneva liiklusmaa piiride muutmine, sihtotstarvete
määramine, ehitusõiguse seadmine, laste mänguväljaku rajamine
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 0.88 ha

Kiili vallavalitsus teatab:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade
Kiili Vallavalitsus teatab, et 13.12.2011. aasta korraldusega nr 609
“Ööbiku tn 2, 4, Tammetalu tn 3 ja 5 kinnistu ning piirneva liiklusmaa detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Luige
alevikus Ööbiku tn 2, 4 ja Tammetalu tn 3, 5 asuvate kinnistute ja
piirneva liiklusmaa Kuura tänav T2 // Tammetalu tänav T5
(osaliselt 30401:001:0841) detailplaneeringule põhjusel, et planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega
keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Tegevuse
eesmärgiks on Luige alevikus Ööbiku tn 2 (30404:001:0020),
Ööbiku tn 4 (30404:001:0120), Tammetalu tn 3 (30404:001:0100) ja
Tammetalu tn 6 (30404:001:0010) kinnistu ning piirneva liiklusmaa
piiride muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine, laste mänguväljaku rajamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Tegevuse kirjeldus: Detailplaneeringuga soovitakse muuta kinnistute piire ja sihtotstarvet. Osa kinnistutest on
juba hoonestatud või on Kiili vallavalitsuselt saanud ehitusloa
hoone rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringu realiseerimise tulemusena ehitatakse välja lastepäevahoiu teenust pakkuv hoone,
laste mänguväljak, vabaajakeskus, muudetakse teemaa kasutust.
Planeeritava maa-ala suurus on 0.88 ha.
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud.
Detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja
on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev), detailplaneeringute
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala
tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart Liho tel 6790272) alates
29.12.2011 kuni 14.01.2012.

Kiili vallavalitsus teatab:
Vastavalt Kiili Vallavolikogu 15. detsembri 2011 otsusele nr 89 toimub KIILI VALLA ÜLDPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
09.01.-06.02.2012 KIILI VALLAVALITSUSES NABALA TEE 2a.
Kiili Vallavolikogu 16. jaanuari 2007 otsusega nr 1 korraldati Kiili
valla üldplaneeringu avalik väljapanek 21. veebruarist kuni 21.
märtsini 2007.a. Arvestades üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi olulisust valla ruumilise arengu põhimõtete
kujundamisel ja avalikkuse kaasamise vajadust, et tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks ning arvestades asjaoluga, et Kiili valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja koostöövalmiduse puudumise tõttu on veninud üldplaneeringu heakskiitmine
ebamõistlikult pikaks, tingib see vajaduse üldplaneeringu menetluse uuendamiseks vastuvõtmise ja avalikustamise staadiumist.
Kiili valla üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu
põhisuundade ja tingimuste kujundamine, tingimuste määramine
detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks, detailplaneeringu kohustuseta aladel
maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine ning kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude
hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste seadmine. Üldplaneeringuga koondatakse ja
täpsustatakse Kiili valla erinevaid eluvaldkondi kajastav digitaalne
kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning
edasiste planeeringute koostamiseks.
Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda https://kiilivald.
kovtp.ee/et/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering
ÜLDPLANEERINGU AVALIK ARUTELU TOIMUB 07.03.2012 KELL
18.00 KIILI RAHVAMAJAS NABALA TEE 12.

R E K L A A M
Kutsetunnistusega korstnapühkija tegutseb Kiili vallas ning
hoolitseb suurima hea meelega Teie
korstnate eest! Vajadusest andke
teada kas telefoni või e-maili kaudu.
Telefon: 5682 0974,
e-mail: info@akorsten.ee.
Rohkem infot leiab ka
kodulehelt www.akorsten.ee.

28. detsember 2011

Julge
muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta
nõustamine. Registreerimine
kell 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib Teie
korstnapühkija!

Express Post AS on alates
1998. aastast tegutsev
ajakir-jandusväljaannete
tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.
Otsime KIILI VALDA
AUTOGA LEHEKANDJAID,
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune
(4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund +
reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto
kasutamise kütusekulud
sõidupäeviku alusel.
Oma soovist palume teada
anda: telefonil 617 7700 või
täita CV aadressil www.
expresspost.ee

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel. 600 3382

Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
Avatud E-R 15.00-19.00, L, P suletud.
www.sauekliinik.ee
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5.- eurot (tavahind 12.eurot).Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

PIPELIFE EESTI AS on
plasttorusid, -toruliitmikke
ja -kaevusid tootev ettevõte. Oma toodangut turustame nii Eestis kui ka ekspordime Baltikumi, Skandinaaviasse ning Venemaale.

Pipelife Eesti kuulutab
välja konkursi leidmaks tootmistöölist
plasttoruliitmike ja
-kaevude osakonda.
Tööülesanded:
• käsitöömahukate plasttoruliitmike, kontrollkaevude jms valmistamine,
• materjalide ettevalmistamine kasutamiseks,
• valmistoodangu pakkimine, transport,
• tootmis- ja kvaliteediraportite täitmine.
Eeldused:
• iseseisvus,
• korrektsus,
• keskharidus,
• tehniline taip, täpsus,
• kohuse- ja vastutustundlikkus,
• valmidus meeskonnatööks,
• mõõduka füüsilise koormuse taluvus,
• eesti keele oskus suhtlustasandil.
Kasuks tuleb:
• tisleri oskused,
• tõstukijuhi load,
• inglise keele oskus
suhtlustasandil.
Pakume:
• tööks vajalikku väljaõpet,
• kaasaegset töökeskkonda,
• stabiilset töökohta arenevas ettevõttes.
Kandideerimisavaldus ja
CV saata hiljemalt 3. jaanuariks 2012 aadressil:
Põrguvälja tee 4, Lehmja,
Rae vald, Harjumaa 75301.
Faks: 605 5101, e-mail:
pipelife@pipelife.ee
www.pipelife.ee

