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Seoses suvepuhkuste perioodiga
ilmub järgmine Kiili Leht 29. augustil. Toimetus soovib kõigile kaunist
suve!

Kiili valla lauljad olid esindatud ka möödunud laulu- ja tantsupeol. Tänavugi avaneb võimalus peo rongkäigus uhkelt
valla lipp lehvima panna. Erakogu

Kiili vallast läheb
suurpeole 69 lauljat
z Sel nädalavahetusel
on kogu Eestimaa
pilgud suunatud
Tallinna lauluväljakule, kus toimub
järjekordne noorte
laulu- ja tantsupidu.
Ka Kiili vald on suvisel suurpeol
uhkelt esindatud. Kui kogu Harju
maakonnast (v.a Tallinn) läheb laulma-tantsima pea kolm ja pool tuhat
noort pidulist, siis vallast pääses eelvoorude kaudu peole 69 lauljat.
Kiili Gümnaasiumi mudilaskooriga pääses laulupeole 32 last, lastekooriga veel 37. Juhendajatena
lähevad lastega peole kaasa Kiili
kooli õpetajad Sirje Kullus (mudilaskoori juht), Eike Vellend (lastekoori
juht) ja Sille Rohi.

Lapsed, kõik nüüd mängima!
Juuni algul avati Kiili alevis Lasteaia
tänaval uus laste mänguväljak.
Atraktsioone peaks jaguma ka kõige
nõudlikuma maitsega mudilasele. Ja
et mänguhoos lapse jälgimine vane-

male inimesele liiga väsitavaks ei
muutuks, on väljaku ümber olemas
ka istepingid. Mis siis muud kui
– mängima!
Marko Tooming

Kuu aega ootust
Kuivõrd maakondlikus eelvoorus
võistles peole pääsemiseks üle 5000
lapse ja noore, võib Kiili valla lauljate saavutust kõrgelt hinnata: mõlemad koorid, mis kandideerisid, peole ka valiti. Sirje Kulluse sõnul oli
konkurents eriti tihe mudilaskooride
hulgas. “Kuigi konkurss toimus
märtsis, saime tulemused teada alles

Noorte laulu- ja tantsupidu
• Harju maakonna eelproovidest võttis osa 210 kollektiivi 5200 lapse ja
noorega.
• Peole pääses Harju maakonnast 1106 tantsijat ja rahvamuusikut ning
2330 lauljat ja orkestriliiget.
• Kiili vallast pääses suurpeole kaks laulukoori 69 lauljaga.
• Laulu- ja tantsupeo rongkäik algab pühapäeval, 3. juulil kell 9.00.
Laulupidu algab orienteeruvalt kell 13.00.

maikuus. Enne seda ei osanud midagi kindlat öelda,” meenutab ta. Tulemuste selgudes oli rõõm seda suurem.
Väheke kindlamad oldi lastekoori
peole pääsemises, sest nende laulmise kohta saadi dirigentidelt positiivset tagasisidet juba eelvoorus.
“Lapsed käisid kuu aega küsimas,
et kas me saime peole,” räägib Kullus. “See ootamine oligi kõige hullem.”
Palju uusi lauljaid
Suurpeole pääsemise võimalus
tõi kahte koori juurde ka palju uusi
lauljaid. Nüüd, mil peole pääs kindel, võib öelda, et kahe koori peale
on 36 lauljat, kes esimest korda
laulu- ja tantsupeole lähevad.
“See on huvitav, et paljud otsustasid alles nüüd end laulmises proovile panna. Palju tuli uusi tüdrukuid
9. klassist,” lausub Kullus. “Peamine
põhjus, miks tuldi, ongi see, et suvel

oli suurpidu ootamas.”
Kuivõrd laulud olid mõlemal kooril une pealt selged juba märtsikuus,
mil konkurss toimus, enam harjutada pole vaja. Vahetult enne peole
minekut siiski nö peaproov tehakse.
“Las lapsed puhkavad enne pidu,”
ütleb Sirje Kullus.
Et Kiili on pealinnale lähedal, siis
Tallinnas ei ööbita. Transpordi eest
maksab vald, aitab ka Kiili Gümnaasium.
Kool on aidanud ka riietuse hankimisel.
Suurpeol, kus koos on tohutu
hulk lapsi ja noori üle Eesti, kolmest
juhendajast kindlasti ei piisa. Seetõttu on laululastega kaasa minemas
ka teisi õpetajaid Kiili koolist ning
lapsevanemad.
Ja loomulikult on peole oodatud
kõik vallaelanikud. Et kasvõi rongkäigul tee äärest oma valla lauljatele
“elagu!” hüüda.
Marko Tooming
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Olukorrast Nabalas
Algas maikuu Kiili Lehes
Maardla 1853 ha lõunaploki “surnud” vesi tahetakse juhtida Pirita
jõkke, mis on ühenduses Ülemiste
järvega. Kui palju maksab joogivee
täiendav puhastamine ja kes selle
finantseerib? Kas see ei olegi looduse ümberkorraldamine?
Kui vene ajal oli keskustesse kolimised ja talude arvelt uudismaade
tegemised tavapärased ning nii
ähvardati ka Nabalas lähimad külad
ümberasustada, siis nüüd toimuvate
demagoogiliste seminaridega püütakse õigustada röövkaevandamise
plaane selgitades, et midagi ei juhtu.
Loengu raames näidati ekraanil
Ida-Virumaa põlevkivi kaevandatud
alasid ja lektor küsis naerul näoga:
“Mida me selle alaga nüüd teeme?”
Saal vaikis. Kas unustame ära, see ju
võõras mure? Põlevkivi kaevandamine Eestis algas tsaari-Venemaa
lõpuaastatel, seega on kaevandatud
vaid üks sajand. Juba tõdeme, et
Ida-Virumaa oleme muutnud jäätmaaks; nüüd on järg Harjumaal looduse jäädavaks ümberkorraldamiseks
sadadeks aastateks...
Selline näib olevat ka lektorite,
kes meeleheitlikult väldivad küsimusele “miks just Nabalast?” vastamist, soov. Olen saanud vastuseks:
“Kas te teate, kes ma olen?” Kas selliste “teadmispõhiste argumentidega” koolitusi kavatsetaksegi jätkata?
Nii suurt avalikkuse huvi pälvinud olukorras ja arvestades ettevaatusprintsiibiga keskkonna kaitsmisel ei muuda täiendavad uuringud
meie seisukohti.
Pole kahtlust, et korrektselt karstiala tingimusi arvestavad täiendavad uuringud kinnitavad veelgi suuremat keskkonnamõju antud piirkonnas. Riigile on odavam kompenseerida arendajatele seni tehtud
kulutused, kui rahastada ülikalleid
uuringuid.
Seda enam, et Eesti Geoloogiakeskuse korraldatud Aprillikonverentsil juba süüdistati kohalikke inimesi maksumaksja raha raiskamises. Väljavõte Valter Peterselli
ettekandest lk. 32: “Miks peaks KKM
alluma kohalike initsiaatorite survele ja kulutama mõttetult maksumaksja raha?”

Pealegi on viimasel ajal “saladusloor” kerkinud ka Nabala lubjakivimaardla piirkonna täiendavate uurimistööde lähteülesande kohale. Nii
teatas T. All 23. veebruaril Nabala
Keskkonnakaitse Ühingule, kes oli
teabenõudena palunud saata allkirjastatud ja registreeritud lõpliku Nabala täiendavate uurimistööde lähteülesande: “Teatame, et nimetatud
dokumendi puhul on tegemist planeeritava uurimistöö eesmärke ja
läbiviimise korda ning kontrollmehhanisme käsitleva töödokumendiga,
mis ei oma seadusandlikku jõudu”.
Samuti ei leia seda ka KKM kodulehelt.
Kuus aastat on kohalikud inimesed püüdnud keskkonnaministeeriumile selgitada tekkinud absurdset
olukorda ja selle lahendamise vajadust lähtudes ministeeriumi paberile
pandud eesmärkidest. Teile on antud võimalus tuua pööre ministeeriumi tööstiili ja arvata Nabala
maardla varud välja keskkonnaregistrist ja ehitusmaavarade kasutamise riiklikust arengukavast 20112020. Mida kiiremini tõde päevavalgele jõuab, seda parem kõigile.
28. oktoobril 2009 küsis Riigikogu infotunnis Rein Ratas, kes
kantslerina 1997. aastal kinnitas
1988. a aruande alusel Nabala
maardla esimesed aktiivsed varud
koguses üle 110 milj. m3 ning viimastel aastatel juhatanud arendajate palgalisena kaevandamise teemalisi avalikke arutelusid, ministrilt:
“Kas võiks olla mõeldav Nabala
maardla kui ülimalt väärtusliku ja
keerulise hüdrogeoloogilise süsteemiga ala väljaarvamine üldse
maardlate registrist, kompenseerides
arendajate poolt õiguslikel alustel
läbiviidu ja tehtud kulutused? Ja
rahu oleks majas.”
Teatavasti tekitab magevee puudus laias maailmas üha rohkem muret. Miks ei võiks meie Nokia olla
puhas vesi ja kena loodus? Kahjuks
erinevalt muudest maapõuevaradest
ei peeta meil põhjavett maavaraks!
Loodame, et seoses töös oleva Maapõueseaduse muudatustega viiakse
ka põhjavesi prg. 2 lg. 2 alla.
Nabala lubjakivimaardla kronoloogia leiate aadressilt www.tuhalanoiakaevuleappi.com.
Salme Väljataga
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Kiili kool osaleb Comeniuse
koostööprojektis
10.-13. aprill jääb mitmele Kiili
Gümnaasiumi õpilasele kauaks
meelde. Nimelt toimus neil päevil
Comeniuse rahvusvahelises projektis
“Focus on Water” osalevate koolide
järjekordne kokkusaamine, seekord
Soomes Askola koolis.
Tore oli taas näha sõpru, kellega
läinud aasta novembris Kiilis esmakordselt silmast-silma kohtusime.
Sel kevadisel kohtumisel tutvustas
iga kool oma uurimisteemat – Askola kool tegeles põhjaveega, Slovakkia õpilased vihmaveega ja Eesti
teemaks oli joogivesi.
Kogu üritus leiab aset tänu Elukestva õppe programmi toetusele.*
Silver Klaar:
Projektitööst on meelde jäänud
palju huvitavaid, kuid samas ka
väsitavaid hetki. Võib täiesti kindel
olla, et tehtud töö ja vaev tasusid
end kuhjaga ära. Mitte ainult kogutud teadmiste, vaid ka keelepraktika
ja uute tutvuste leidmise pärast.
Projekti teine kohtumine leidis
aset Soomes, kus osalesid Hurbanovo kool Slovakkiast, Askola kool
Soomest ja Kiili Gümnaasium Eestist. Külastasime Askola valda, mis
sarnaneb elu-olult meie Kiili vallaga.
Soome minek ei olnud ainult lust
ja lõbu, vaid enne seda tuli meil ära
teha palju ettevalmistusi. Eesti õpilaste projektiteemaks kevadisel
poolaastal oli joogivesi. Uurisime
Kiili valla joogivee kvaliteeti ning
küsitlesime sellega seoses valla erinevate piirkondade inimesi. Selgus,
et enamik vallaelanikest on Kiili
valla vee kvaliteediga rahul, kuid
leidus ka neid, kes kohalikku kraanivett ei joo.
Siit kasvas välja järgmine teema
– millist vett ja millise hinna eest on
võimalik osta Kiili poodidest. Pakutu
oli üsna mitmekesine. Koostasime
ülevaate nii tavalise joogivee valikust kui ka müügilolevatest mineraalvetest.
Eraldi leidsid käsitlemist Eesti
mineraalveed, nende leiukohad ja
tervislikkus. Kõigi uuringute kohta
koostasime ingliskeelsed ettekanded, mis projektikohtumisel ka
esitati. Askola kooli jääb ilmestama
ka meie projektitööna valminud
poster joogiveest.
Jõudsime laevaga Soome pühapäeval, 10. aprillil. Õpilased, kes
meid majutasid, olid meile enamjaolt tuttavad juba esimest kohtumisest. Saime Soome noortega kohe
jutule. Väga tahaks tänada peresid,
kes meid niivõrd hästi vastu võtsid
ja kostitasid.
Soomes veedetud päevad olid
väga tihedalt sisustatud. Esimesel
päeval toimus projektikoosolek. Kõigi kolme kooli õpilased kandsid ette
oma töö tulemused. Hiljem mängisime seltskonnamänge ning õppisime tundma ka tõelist Soome saunakultuuri. Sellist sauna, nagu seal
tehti, polnud eestlased veel omal
nahal tunda saanud. Kerisele lasti
voolikust vett ning pärast seda jooksime jäisesse järvevette.
Külastasime reisi ajal ka Soome
pealinna Helsingit. Esialgu ei pidanud eestlased seda käiku just eksootikaks, kuna kõik olid seal juba vähe-
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Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.

malt kord või kaks käinud. Tegelikult viidi meid väga erilistesse paikadesse. Helsingi veepuhastusjaamas, mis paikneb maa all graniidikihtide sees, toimus väga põnev
ekskursioon. Käisime ka ülikoolis,
kus kuulasime veeteemalist loengut
ja kinnitasime keha tudengisööklas.
Üksmeelselt olime päri sellega, et
Soomes on loodus puhtam ning rohelisem.
Pere, kus mina elasin, oli viieliikmeline. Alati tunti seal muret, et kas
kõik on korras ja ega midagi puudu
ei ole. Nad said mulle nii headeks
sõpradeks, et oleksin võinud seal
veeta veel nii mõnegi nädala. Usun
ja tean, et Soomes projektikohtumisel käimine haris mind nii mõnestki
küljest ja loodan, et see ei jää viimaseks projektiks meie koolis.
Sirli Luup:
Soomes projektikohtumisel käies
jäi mulle eredalt meelde mind kostitav pere. Kuna ma pole kunagi võõra
pere juures viibinud, oli see mulle
uueks kogemuseks. Kõik pereliikmed
olid minu vastu väga sõbralikud, kui
välja jätta koer, kes minu peale pidevalt haukus. See-eest oli pereema
väga hoolitsev. Ta püüdis minuga
pidevalt inglise keeles rääkida, kuigi
see oli tema jaoks väga raske. Tüdruk, kelle juures ööbisin, lubas ka
mind külastada, kui Eestisse satub.
Anneli Sandre:
Kevadine reis Soome seoses
Comeniuse veeprojektiga oli väga
põnev kogemus. Mind üllatas sealne
ehe loodus ning järved. Vaba aeg oli
põnevalt sisustatud. Mängisime
üheskoos traditsioonilisi seltskonnamänge. Soomlaste poolt korraldatud
“Hirmu faktor” oli eestlaste jaoks
pigem tavapäraste toitude maitsmine, kuid slovakkidele tõeline
proovikivi, sest verivorst ja leivasupp
olid nende jaoks väga kummalised
toidud. Need neli päeva olid väga
harivad, kuid samas äärmiselt meelelahutuslikud.
Ann-Marii Soima:
Kindlasti ei saa öelda, et see
projekt hõlmas ainult sõitu Soome,
enne ikka oli kodus vaja ära teha
suur eeltöö. Mina uurisin joogivett
ning olen väga õnnelik, et selle töö
käigus sain isiklikult juurde palju
uusi teadmisi vee kohta. Loodan, et
oma ettekandega Soomes suutsin ka
teiste inimeste silmaringi avardada.
Reis on meeles ainult erksate ja
rõõmsate värvidega. Kindlasti tahan
öelda, et minu pere oli väga külalislahke. Leian, et sellised projektid
muudavad koolielu hoopis huvitavamaks ja värvilisemaks ning loodan,
et taolisi ettevõtmisi korraldatakse
meie koolis tihedamini.

Helsingi

veepuhastusjaamas.

Erakogu

Eeva Vahtramäe:
Projektikohtumisest Askolas jäi
mulle väga eredalt meelde teise
päeva õhtu. Veetsime oma vaba aja
romantilises majakeses järve kaldal.
Tegime seal ühe korraliku sauna ja
hüppasime jääkülma järvevette.
Võtsime koos soome tüdrukutega
ühe mõnusa leili ja käisime suplemas. Slovakid kahjuks meiega sel
korral ei liitunud. Küll aga küpsetasime hiljem koos lõkke peal pannkooke. Kui oli juba päris pime, läksid
kõik oma majutajate juurde koju ja
üks pikk, kuid tore päev jäi seljataha.
Minule sai osaks ka äratundmisrõõm,
sest olin selles järvemajakeses varemgi ööbinud. Nii mõnigi lõbus
seik ja mälestus tuli meelde.
Mihkel Kork:
Käisin esimest korda sellisel
õpilasprojektiga seotud reisil. Olen
sellega väga rahul, kuna sain palju
uusi teadmisi ning veeta meeldivas
seltskonnas mõnusalt aega. Tahaksin tänada peret, kes mind soojalt
vastu võttis. Kõik olid minu vastu
väga lahked ja tundsin ennast kui
kodus.
Soomlased olid kõik suurepäraselt korraldanud ja ei oska millegi
üle nuriseda. Tänan kogu meie
gruppi ja eelkõige Soome õpilasi,
kes projektikohtumisel osalesid,
kuna teiega olid need kolm päeva
ütlemata toredad.
Projektitöö jätkub
Selle õppeaasta Comeniuse projekti “Focus on Water” tegemised
lõppesid kolme riigi koolide õpilaste
ühise videokonverentsiga 9. mail,
mille käigus nähti üksteist veelkord
silmast-silma ning sooviti kaunist ja
põnevat suve. Läbi sai rekordlumine
talv, lõppenud on kooliaasta. Vaja
on aeg maha võtta ja energiat
koguda. Projektitöö jätkub sügisel.
Tahan tänada kõiki meie tegemistes osalenud inimesi ning soovida
teile ilusat ja viljakat Eesti suve!
Lembi Kivil, Comeniuse koostööprojekti “Focus on Water” Eesti
koordinaator
* Artikli sisu eest vastutab autor
isiklikult ja Euroopa Komisjon ei ole
vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

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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Peretoetuste maksmine 16-aastastele
ja vanematele
õppuritele
16-aastastele ja vanematele lastele,
kes lõpetavad tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine
alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele
kuni 16-aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele
lapsele 2011. aastal on 19,18 eurot
ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses,
on õigus lapsetoetusele kuni 19aastaseks saamiseni.
19-aastaseks saamisel makstakse
toetust õppeaasta lõpuni. Kui laps
pärast 16-aastaseks saamist ei õpi,
siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele.
Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal õppeasutuses, kus
õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta
andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima
välisriiki, siis peretoetuse saamiseks
peab lapse Eestis elav perekonnaliige
esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi, millest
selgub, et laps jätkab õpinguid.
Sotsiaalkindlustusamet

Statistikaamet otsib
rahvaloendajaid
Alates 6. juunist saavad 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse
tööst huvitatud inimesed end statistikaameti veebilehel registreerida,
et nendega saaks töökonkursi väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
Huvi töötada rahvaloendusel
piirkonnajuhi, rahvaloendaja või
andmetöötluse operaatorina saab
registreerida www.REL2011.ee rubriigis “Vabad töökohad”.
Veebivormil saab märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna ja
enda kontaktandmed. Konkursi väljakuulutamisel saadetakse registreerunutele e-posti teel meeldetuletus.
Kokku on statistikaametil REL
2011 läbiviimiseks erinevateks tööperioodideks plaanis värvata üle
2400 inimese: 2200 rahvaloendajat
(sh 200 ooteajal loendajat), 132
piirkonnajuhti, 15 ringkonnajuhti ja
90 andmetöötluse operaatorit. Kõik
tööpakkumised avaldatakse www.
REL2011.ee, samast leiab ka ametikohtade lühikirjeldused ja esitatavad
nõuded.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta
31. märtsini. Esimese kuu jooksul
(31.12.2011-31.01.2012) toimub
elektrooniline rahvaloendus ehk eloendus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule internetis.
Neid, kes e-loendusel ei osale,
külastavad perioodil 16. veebruar31. märts rahvaloendajad.
Kristo Mäe, statistikaamet

Koolieelikud, kooli!
z Oktoobris algab Kiili
Gümnaasiumi ruumides õppetöö lastele, kes 2012. aasta
septembris astuvad
esimesse klassi.

40 aastat õpetaja ametit pidanud Nele Vendel ei ole enda sõnul koerte ega omaniku peale vihane. Nüüd, mil haavad
paranemas, soovib ta lihtsalt, et Kiili vallas midagi sellist enam ei juhtuks. Marko Tooming

Koerad ründasid
rattamatkalisi
z Mõisakülas juhtus
mai eelviimasel
päeval ebameeldiv
lugu, kui kuus koera
ründas kahe õpilasega jalgrattamatkal
olnud Kiili Kunstide
Kooli õpetajat.
“Ma pääsesin põrgust, mul olid šaakalid kallal,” meenutab rünnaku
ohvriks sattunud solfedžoõpetaja
Nele Vendel nädalapäevad hiljem.
Nüüd, mil koerte tekitatud haavad
on paranemas, on Vendel võtnud
ülesandeks, et midagi sellist vähemalt Kiili vallas kellegagi enam ei
juhtuks.
Ta on asunud koguma koerte
rünnaku ohvriks langenud inimeste
lugusid ning on veendunud, et hooletutele koeraomanikele peab karistusi karmistama.
Pole esimene kord
“Inimeste juttude põhjal on selliseid koerte pesakondi Kiili vallas
mitmel pool,” räägib Vendel. “Seoses Mõisakülas juhtunuga jõudis
minuni vähemalt kümme lugu juhtumitest koertega.”

Rünnak leidis aset 30. mai õhtupoolikul, kui Vendel oli koos kahe
õpilasega, 8-aastase Liisa-Mai ja 10aastase Annabeliga, möödumas
Mõisakülas Toivo Laupale kuuluvast
majast. Ootamatult jooksid maja
juurest Annabeli suunas kuus koera.
Ehmunud tüdruk pööras ratta ringi
ning sõitis tagasi. Koerad ründasid
tüdrukute ette jäänud õpetajat.
“Hakkasin rattaga meeletult vehkima ja püüdsin kividega loopida, et
äkki koerad kardavad seda liigutust,” meenutab Vendel. “Kuid see
ajas neid veel vihasemaks. Võitlus
kestis vähemalt viis minutit.”
Õpetaja õnneks jõudis sündmuskohale ka koerte omanik, kes oma
loomad ära ajas. “Laupa tuli minu
juurde ja küsis, kas mul on väga
valus,” räägib Vendel.
Koerad olid tõmmanud puruks
püksid ning rebinud ära parema jala
kinga, mistõttu sai see jalg ka kõige
rohkem kannatada.
Võib ju öelda ja mõelda, et Vendeli juhtum oli õnnelik. 2000.aasta
detsembris puresid Saku vallas Tänassilma külas koerad surnuks 33aastase naise.
Tahab koera tagasi
Saue konstaablijaoskonna juhi
Vladimir Tederi sõnul on koerad
omanikult ära võetud ning varju-

paika viidud. Sellist seadust, mis
nõuaks inimesi rünnanud koerte
hukkamist, tema sõnul ei ole. “Tihtipeale on süüdi hoopis inimene. Kui
koeral tekib juba refleks, et ta peab
inimest ründama, siis pannakse
muidugi magama,” selgitab ta.
Antud juhtumi puhul oli Tederi
sõnu suurim probleem see, et majal
polnud aeda.
Väärteomenetlus on koerte omaniku suhtes algatatud, kuid juba
praegu on selge, et tulemus saab
olema tühine. “Kui ma Laupale ka
trahvi välja kirjutan, ei saaks ta seda
ära maksta, tal pole raha,” ütleb Teder. “Karistus ei muudaks midagi.”
Kuivõrd kuus koera ning nende
viis kutsikat on Laupalt ära võetud,
siis oleks konstaabli sõnul lahenduseks hoopis see, et nii politsei kui
kohalikud elanikud hoiavad Laupal
tähelepanelikult silma peal – kui
majapidamisse peaks ilmuma järjekordsed koerad, tuleb need mehelt
lihtsalt ära võtta.
Samas soovis Toivo Laupa ootamatult, et üks kutsikatest talle tagastataks. “Ta palus pisarsilmi, et üks
kutsikatest, tema sõnul kõige leebema iseloomuga, talle alles jäetaks,”
räägib Vladimir Teder. Kas Laupa
palve ka täidetakse, ei ole veel
kindel.
Marko Tooming

Luige saab vee järgmisel sügisel
z Kogu alevikku katvat
vee- ja kanalisatsioonitorustikku
asutakse praeguse
seisuga rajama juba
sel sügisel.

Pärast seda, kui selle aasta jaanuaris sõlmitud ehitusleping Water
Ser’iga maikuus lõpetati, asuti Kiili
KVH-s ette valmistama uusi hankedokumente, mis juuni keskpaigas
olid Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) veel kooskõlastamisel.
“Water Ser’iga lõpetasime lepingu, kuna nad ei suutnud esitada
vajalikku teostustagatist,” räägib
Kiili KVH juhatuse liige Sergei Kivi.

KIK-ist peaksid hankedokumendid
tagasi laekuma juuni lõpuks. Augustis loodetakse Kivi sõnul hanke võitjaga juba leping sõlmida. “Kui kõik
läheb nagu plaanitud, algavad sügisel Luigel ehitustööd,” lausub ta.
Kuigi eelmiste hangete vaidlustamise tõttu on Luigel ehituse algus
veninud, ei saa Kivi sõnul projekti
rahastamistähtaeg läbi ning tööd
teostatakse täpselt samas mahus,
nagu oli algselt kavandatud. “Ehituslepingus on kirjas, et tööde tähtaeg
on 480 päeva,” ütleb Kivi. “Torutööd
võtavad sellest umbes poole ehk 240
päeva. Seega peaks järgmisel sügisel
Luigel kõigis majapidamistes vesi
olemas olema.”
Luige on hetkel vahest valla kõige
probleemsem piirkond, sest alevikus
on palju kohalikke puurkaevusid,

mille vee kvaliteet ei ole hea. “Inimesed kurdavad, et vesi on halb ja
haiseb,” ütleb Kivi. “Vett ostetakse
poest.”
Kui Luigele otsitakse alles ehitajat, siis Kiili alevis on tööd juba pikemat aega tehtud. AS Terrat/AS
Viimsi Keevituse kohta on Kiili KVH
juhatuse liikmel vaid häid sõnu öelda. “Kõik sujub plaanipäraselt, sest
partner on väga hea,” lausub Kivi.
“Tähtajaks, 29. novembriks saavad
Kiilis tööd kindlasti valmis.”
Kõik töödest huvitatud saavad
end asjade käiguga kursis hoida ka
Kiili KVH kodulehe kaudu (www.
kiilikvh.ee), kus on üleval info valla
eri piirkondades teostatavate vee- ja
kanalisatsioonitööde kohta. Infot
täiendatakse jooksvalt.
Marko Tooming

Õpetust saab korra nädalas pealelõunasel ajal. Nelja 35-minutilise
koolitunni jooksul toimuvad järgmised õppetegevused: kuulamine,
kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Tundide vahel on 10-minutilised vahetunnid. Õppetöö vastab
riiklikule õppekavale ning õpetajateks on oma ala spetsialistid.
Eelkool on mõeldud eelkõige
lastele, kes ei käi lasteaias ja omavad
sissekirjutust Kiili vallas. Nende
koolituse eest tasub Kiili vald.
Oodatud on ka teised soovijad,
kuid nende õpingute eest tuleb tasuda vanematel. Lapse koolituse kuutasu saame teada anda peale registreerimise lõppu.
Ootame huviliste registreerumist
hiljemalt 5. septembriks 2011
rahvakool@kiili.edu.ee või www.
rahvakool.webs.com – võta ühendust.
Kiili Rahvakool

Ümberõppe võimalus
töötutele ja koolitatud
spetsialistid
ettevõtetele
Projekt on suunatud pikaajalistele
töötutele, neile, kellel ei ole olnud
töösuhet vähemalt 12 viimast kuud,
samas ei eeldata ametlikult töötuna
arvel olemist. Vanusepiirangut osalemisel ei ole, aga arvestama peab
sellega, et projekti ei saa tulla FIE
ning lapsega kodus olev vanem,
kellel on toimiv tööleping (lapsehoolduspuhkuse aeg).
Projekt pakub ümberõppe võimalust neljal erialal – 2011 sügisel saab
osaleda metallitöölise-keevitaja
kursusel 8 inimest, lapsehoidja II
kutse eksamiks valimistumisel 10
inimest.
2012. aastal aednik-haljastaja või
teenindaja-müüja ametikoolitusel
lisandub koolitusele kolmenädalane
praktika tööandaja juures.
Samal ajal kompenseeritakse osalejatele transpordikulud ning makstakse lisaks veel õppe- ja praktikastipendiumi.
Lisaks pakutakse CV-de koostamisel abi, psühholoogilist ja karjäärinõustamist ning motivatsiooni
koolitust.
Tegemist on projektiga “Tegusalt
tööturule Kiili, Saku ja Saue vallas”,
mis sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks
on Kiili vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saku ja Saue vallavalitsused.
Ettevõtted, kes soovivad võtta
oma firmasse praktikale pikaajalisi
töötuid ja Kiili valla elanikud, kes ei
ole olnud tööga hõivatud viimased
12 kuud ning soovivad projektis osaleda, võtke ühendust projektijuhi
Andra Perviga: a.perv@hot.ee või
telefonil 5694 9272.
Andra Perv
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Kiili tänavused
koolilõpetajad

Kiili Gümnaasiumi
12. klass
Kristo Boginski
Markko Hulkko
Sander Kroon
Maik Kütsen

Kiili kammerkoor. Erakogu

Heikki Lett

Kiili kammerkoori
kontsertreis

Aldo Mandre

10.-12. juunil toimus Kiili kammerkoori kontsertreis Sankt-Peterburgi.
Reisil osales 24 lauljat ja koorijuht
Tuuli Metsoja.
Saabumisõhtul seadsime ennast
sisse majutuskohas, mis asus käesoleval aastal taasavatud Peterburi
Jaani kirikuga samas hoones ja tegime saalis proovi. Äärmiselt positiivne üllatus oli saali kõla, mis tundus
just “see õige”, mida üks kammerkoor vajab.
Pärast proovi viis meid bussiekskursioon linna olulisematesse paikadesse. Õhtul oli aega tutvuda lähemate vaatamisväärsustega. Tundus, et kultuuri kontsentratsioon on
sealkandis erakordselt suur, näiteks
asub kontserdisaaliga samal tänaval
Eesti muusikaajaloos tähtis RimskiKorsakovi nimeline konservatoorium, paarisaja meetri kaugusel on
ka Marinski teater.
11. juuni päeval astusime üles
Peterburi Jaani kirikus. Kandsime
ette peamiselt vaimulikku repertuaari. Kontsert algas Haydni orelimissaga, mille solist oli Triin Kangur ja
orelil saatis Piret Artjušin. Asukohale
paslikult esitasime Peterburis tegutsenud Cyrillus Kreeki loomingut,
aga ka rahvamuusika töötlusi ja tänapäeva Eesti heliloojate kauneimaid kooriteoseid.
Pärast esinemist oli aega omal
käel minna suurlinna avastama, mis
oli kunagi suurima eestlaste arvuga
linn maailmas. Ajalooline paratamatus on see, et veel sada aastat
tagasi üle 20 000 liikmega koguduse
hoone nüüd peamiselt tagasihoidliku
kontsertsaalina tegutseb. Vene impeeriumi hiilgeaegadest annab aimu
Itaalia meistrite loodud pompöösne
arhitektuur, monumendid ja pargid.
Sajandite jooksul on ka nende funktsioon muutunud ja nii kohtasime
turistilõksude ees mitmeid reinkarneerunud Peeter Esimesi ja tema
saatjaid.
Pärast pikka päeva nautisime öist
sildade avamist, mis tundus lausa
ebamaine oma kümnete, kui mitte
sadade paatidega Neeva jõel ja meilegi tuttava valge öötaevaga. Viimase päeva veetsime kuulsas suveresidentsis Peterhofis, mis oli kui kirss
tordi peal. Sõit sinna toimus “Vene
ime”, 80 km/h kulgeva kiirpaadiga
“Meteor”. Kogu see parkide, losside
ja purskkaevude kooslus lõi illusiooni maapealsest paradiisist.
Kogu reisi kokkuvõtteks võib
öelda, et enne käidagu Nuustakul
ära ja alles siis mindagu Pariisi.
Euroopas on paljud meist reisinud,
aga Eesti piirist vaid 150 kilomeetri
kaugusel on üks avastamist väärt
suurlinn. Väike Kiili viis killukese
kultuuri metropoli ja tõi sealt tagasi
unustamatuid elamusi. Üllatuslikult
soe suhtumine oli eestlastesse ja
vähemalt meie armsal kollektiivil
polnud ühtegi negatiivset elamust,
kui välja arvata väike pettumus leida
“tõelist” Vene rahvuskööki. Küllap
jääb see avastamisrõõm järgmiseks
korraks. Seni aga naudime suvepuhkust, et sügisel taas kohtuda ja värskelt alustada uut hooaega.
Andres Arendi

Uku Metsaots
Grete Nisu
Kris Pulver
Martin Anders Pärn
Ragne Rohumäe
Ketlyn Triik
Ott Õismaa
Klassijuhataja Tiiu
Tamm
FOTOD: 2x Margus Anvelt,
alumine Kiili Kunstide Kool.

Kiili Gümnaasiumi
9. klass
Karl Adra
Karl Aksin
Anneken Alus

Doris Kivisalu
Kennet Krüner
Kristjan Leol
Veiko Liiva

Henrik Härma

Morten
Lillepruun

Andro Kivik

Ole Loigu

Angeelika
Martsepp

Risto Ojasaar

Dannar Triibmann

Eneli Otsa

Katariina Ubaleht

Tanel Naano

Marita
Pirnipuu

Agnes Vaino

Carl-Martin Nisu

Steven Rõigas

Jörgen Norkroos

Andri Sile

Kaisa Nurmsalu

Triinu Tikku

Eva Mõtshärg

Freed Ventsel
Maarja-Liis Viljak
Klassijuhataja
Külli Hansson

Kiili Kunstide Kool
Muusikaosakonna lõpetajad
Küllike Kuber

Meri-Ly Sõitja

Tanel Mäe
Kunstiosakonna lõpetajad
Gretel Siida
Katre Lehtpuu

Arand Haav
Helery Põllumägi

Muusikaosakonna noorema astme
lõpetajad
Regina Tammiste
Helen Utšenikov
Annaliisa Mals
Kasper Inno
Hans-Erik Põldoja

Annagreta Õismaa
Maret Luud
Helena Vahtramäe
Annabel Israel

Valla vanim elanik
saab 100-aastaseks
z 6. juulil tähistab
Lähtse külas elav
Pilvi Tuisk üht harvaesinevat tähtpäeva.
Vanaproua, keda ajakirjanik külastab täpselt kaks nädalat enne suurt
sünnipäeva, on endiselt hea tervise
juures. Prille Pilvi ei vaja, ringi liigub
toas ilma kepi abita.
Tütar Helgi Ummus räägib, et
emal on nii mälu kui tervis heas
korras.
“Sellele on kindlasti kaas aidanud
maatöö ja tervislikud eluviisid,” ütleb ta. “Päeviti istub ema väljas värske õhu käes, iga päev jalutab ta tugirattaga üle kilomeetri.”
Pilvi pole samas suguvõsas ainuke, kes pikaealisusega silma paistab.
Ka vanaproua õde elas 95-aastaseks.
Laulab endiselt
Pilvi on sündinud Märjamaal
Sipas, kus ta ka koolis käis. Pärast
abiellumist 1940. aastal kolis ta
koos mehega praegusesse Kiili valda
Lähtse külla. Töötas Pilvi kolhoosis
Rahva Võit, alguses põllutööbrigaadis, hiljem mullikate talitajana.
Vanaproual on järglasi kolme
põlvkonna jagu: neli last, seitse lapselast ja üheksa lapselapselast.
Tütar Helgi elab viimased kolm
aastat koos emaga Lähtses. Enne
seda käidi Pilvil, või nagu suguvõsa
teda hellitavalt kutsub – Piilul –
külas nädalavahetustel.
Televisiooni vanaproua ei jälgi,
kuid raadiot kuulab küll. “Emal on
siiani väga hea lauluhääl,” räägib
Helgi. “Kui kuulame raadiost jumalateenistust, laulab ta ikka kaasa.”
Eesti on hinges
Kuigi aastaid on palju ja tervis
hea, pole Pilvi elu olnud kerge. Rasketele tööaastatele kolhoosis, mil
päevad põllul venisid 12-tunnisteks,
eelnes aastal 1949 perekondlik tragöödia, kui abikaasa viidi Siberisse

VASTUKAJA
Kuidas meeldis tänavune Paekna tantsupidu?
Olen osalenud peaaegu kõigil meie
valla laulu- ja tantsupidudel. On
ikka suur rõõm tõdeda, et meie
väikeses vallas on nii palju suure
kunstihingega inimesi, kellel on
tahtmist õhtuti koos käia ja kaunite
hobidega tegeleda.
Paekna seitsmes tantsu- ja laulupidu läks ka seekord igati korda.
Oli küll väike hirm, et ilmataat tahab
meie lauljaid ja tantsijaid natuke
kasta, kuid läks teisiti.
Tahaks kõigile osalejatele ja
külalistele teha suure kummarduse
toreda esinemise eest. Eriti meeldisid Kaili Lassi laululapsed.
Loodan väga, et tegijatel jätkub
ka edaspidiseks jõudu ning et lauluja tantsupeod jätkuvad ka järgnevatel aastatel.
Lisaks soovin, et Kiili rahvas
võtaks aktiivsemalt osa sellistest toredatest üritustest ja et kõrvale ei
jääks ka vallavolikogu ja vallavalitsuse rahvas.
Ellen Rööp
Minu meelest täitsa lahe üritus ja
ilmaga vedas ka (hirmutas küll
sajuga, aga õnneks pidas). Rahvatantsijaid vaadates lahvatas endalgi
väike nostalgiamomendike (kunagi
ammu on rahvatantsu isegi usinalt
tehtud) ja tore on näha, et endiselt
on inimesi, kes viitsivad asjaga
tegelda.
Rahvast võinuks veelgi rohkem
olla, aga ma arvan, et see lihtsalt võtab oma aja. Tüüpiline eesti asi ses
mõttes – algul ei saa vedama, pärast

ei saa pidama.
Kusjures minu jaoks on veidi piinlik moment see, et ma olin kuidagi
suutnud kõik eelmiste aastate peod
maha magada. Aga selle aasta ürituse õigesti ajastatud reklaam Kiili
Lehes aitas selle vea parandada.
Ja täiesti julgelt võib panna veelgi
enam rohkem rõhku laste esinemisele. Natuke enam peaks ehk kooride repertuaari vaatama, et seal oleks
veidi rohkem särtsu sees, rahvas
muutus kuidagi latentseks mingil
momendil – aga võimalik, et see on
lihtsalt isikliku mätta pealt tähelepanek.
Hea laulja/bändi kombinatsioon
ürituse lõpetuseks on minu meelest
väga hea mõte ja töötab kenasti.
Selle aasta esineja valik oli väga
hea.
Tarmo Hanga
Meie jõudsime kohale alles päikeseloojangu kontserdiks Birgit
Varjuniga. See oli vaatamata sääskede rohkusele ja külmale tuulele
mõnus väike kosutus hingele.
Meeldiv oli seal mõisapargis ennast
natukeseks ajaks unustada Birgiti
lummaval häälel lauldud lauludesse
ning õõtsuda vaikselt selle muusika
saatel.
Selliseid õhtuid võiks seal rohkem korraldada. Tore on vahelduseks kodu lähedal nautida head
muusikat ja unustada päevased mured, et siis homme jälle tegusalt edasi minna!
Annika Mühlberg

Kiili Lasteaias kooti kangast
Pilvi Tuisk oma kodus Lähtse külas Manni talus koos tütar Helgiga ja
lapselapselaps Mattiasega. Marko Tooming

vangistusse. Pärast seda polnud
perekonna jaoks enam miski endine.
“Pärast seda, kui isa ära viidi, olime
kui märgistatud – keegi sind enam
ei aidanud, ka koolis koheldi meid,
lapsi, teistmoodi,” meenutab tütar
Helgi.
Kuid ka kõige keerulisematel
aegadel ei tekkinud Pilvi peas mõtet,
et põgeneks kõige eest Tallinnasse,
parema ja kergema elu peale.
“Meil kodus oli meelsus alati

teistsugune, hoidsime eestlust,”
räägib Helgi ja meenutab, kuidas
kooli direktor teatas nuttes Stalini
surmast: “Mina tulin aga naerdes ja
hüpeldes koju ning hõikasin juba
eemalt emale, et kas tead, Stalin on
surnud,” ütleb ta.
Seetõttu ei ole ka raske aru saada, miks kõlab Pilvi soov tänapäeva
noortele just nii: et teil oleks kergem
elu kui minul.
Marko Tooming

Lastekaitsepäeval toimetas
Kangrus sadakond last
Selleaastane Kangru aleviku lastekaitsepäev teemal “Kangru lapsed
on tegijad, tegija ei mängi tulega”
toimus 28. mail.
Ootamatult populaarseks saanud
lastepäev meelitas tänu põnevale
teemale ning kenale päikeseilmale
oma “urgudest” välja ligi sada 1-12aastast last. Võrreldes eelmise aastaga oli laste arv kahekordne, mistõttu
nii mõndagi ülesannet tuli suurematel ja väiksematel marakrattidel
pikas järjekorras oodata. Õnneks on
Kangru lapsed kannatlikud tegijad
ning nõnda läbisidki pea 100 last
oma vanusele vastava nn. orienteerumisraja (pisematele Nublurada ja
suurematele kaartidega seiklusrada). Lisaks võisteldi võistkonniti
pikima tuletõrjevooliku tegemises,
kotijooksus, tuletõrjeköie punumises
ja paljus muus.
Lastele olid külla tulnud Rae
päästekomando mehed kahe tuletõrjeautoga, mille põnnid risti-põiki
läbi tatsasid ja onudelt kõike võima-
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tut ja võimalikku küsida võisid.
Päästekomando sõitis ürituse lõppedes taas valvepostile sireenihuilete
saatel, mis kajas laste rõõmuks
kaugele üle küla.
Ürituse “patrooniks” oli sedakorda tuletõrjekoer Nublu isiklikult, kes
kõik lapsed järgemööda läbi kallistas
ja laste kodus valmisjoonistatud
tuletõrjeteemalised joonistused
hääks kiitis. Varem ettekuulutatud
joonistusvõistlusele laekus 34 tööd
29 kunstnikult. Lisaks leidsid Tuleohutuskeskuse poolt välja pandud
kaheksa tulekus-tutit omale loosiga
õnnelikud kodud.
Päeva lõpetuseks said kõik osalejad head-paremat, mille tegid võimalikuks meie üritust toetanud
head sponsorid: Kiili vald, trükikeskus Kolm Lõvi, Fazer, Tuleohutuskeskus, päästeamet, Rae Tuletõrje- ja Päästeselts, 360.ee.
Taas kord saime kogeda, et Kangru lapsed ON tegijad.
Kangru Küla Selts

11. mail toimus Kiili lasteaias lahtiste
uste päeva raames saorikanga kudumine. Kahe päeva jooksul said
kangastelgedel kudumist proovida
kõik vanemad rühmad ja selle
tulemusena valmis kaks värviküllast
seinavaipa, mis jäävad kaunistama
lasteaia koridore. Samuti oli võimalus oma kätt kangakudumisel
proovida nii lasteaia töötajatel kui
lapsevanematel.
Jaapani kangastelgedel õpetas
kuduma Tallinna Puuetega Noorte
Keskuse Juks tekstiilikoja juhendaja
Häli Metstak, abiks oli tööõpetuse
õpetaja Monika Õun.
Saori nimi koosneb kahest silbist.
Silp “sa” tähendab, et kõigel on oma
individuaalne väärikus. Silp “ori”

tähendab kudumist. Saori on jaapani kangakudumse tehnika, mille
kude on lihtne nagu vaibakudumiselgi, aga lõim väga peenike.
Ideaalis peaks saorikangas olema
õhuke ja hõre. See on vastand “korralikule” kangakudumisele – sa saad
teha vastavalt meeleolule, valida
värve nagu hing ihkab ja jätta lahtiseid niidiotsi rippuma.
Peale Jaapani kangastelgedega
tutvumist võisime tõdeda, et töö oli
sobiv ja jõukohane kõigile. Võib vaid
loota, et tulevikus on meie lasteaiaski sellised teljed, et kõik soovijad
saaksid näidata “oma hingevärve
läbi lõngade pehmuse”.
Monika Õun
Tööõpetuse õpetaja

KIILI NAISSELTS

Kiili Naisseltsi külaskäik Seto kuningriiki. Erakogu

Kepikõnni treeningud suvel

Kangru lastekaitsepäev. Erakogu

Tegusad naised ootavad ka suvel
kõiki kepikõnni huvilisi treenima
koos treener Kristi Pedaruga iga kuu
teisel kolmapäeva õhtul. Treening
koos kõnnikeppidega on tasuta
kõigile osavõtjatele.
13. juulil kogunemine Nabala

mõisa ees algusega 19.00, lõpetame
20.30.
10. augustil kogunemine Luige
bussijaama tagusel platsil kell 19.00,
lõpetame kell 20.30.
Rohkem infot Andralt tel
510 1780 ja Kairelt tel 5669 4949.
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Kiili Leht

Noorte võrkpallurite tegemistest
z Mai lõpus Selveri
koguperefestivali
raames toimusid
Tallinna lauluväljakul tulised võrkpallilahingud.

Esimesel päeval võtsid omavahel
mõõtu 1.-3. klassi poisid ja tüdrukud püüdmisvõrkpallis. Mitme
võistkonnaga oli esindatud ka
Spordiklubi Tats. Kõige edukam
oli võistlustel meie poiste esimene
võistkond, kes saavutas turniiril
kindla esikoha. Võistkond mängis
koosseisus Rasmus Meius, Otto Kivisalu, Karl Erik Villems, Lauri Luup,
Robert Israel ja Mattias Männilaan.
Tüdrukute turniiril saavutas SK
TATS võistkond Kohila VK järel ja
Tartu Premium 7 ees teise koha.
Tüdrukud mängisid koosseisus
Laura Männilaan, Marlin Kohtring,

Annifriida Õismaa, Brittany Tool,
Marylyn Chelsy Nyström.

Võrus eestikatel
4.- 6. juunil toimusid Võrus Eesti
meistrivõistlused 1998 ja hiljem
sündinud võistlejatele. Mängud
peeti kolmel palaval päeval Võrus
Tamula järve kaldal välisväljakutel.
Kokku oli finaalturniirile pääsme
lunastanud 16 poiste ja 16 tüdrukute
võistkonda üle Eesti, nende seas ka
SK Tats poiste võistkond ja tüdrukute võistkond. Iga päev mängisime
kolme vastasega.
Võistluste esimene päev oli kõige
otsustavam, mil oli vajalik pääseda
oma alagrupis kahe parema hulka,
et jätkata järgmistel päevadel mängudega kohtadele 1-8. Võiduga Põltsamaa ja Narva 2 üle said sellega
hakkama meie klubi poisid. Tüdrukutel tuli aga leppida otsustavas
mängus pääsuks 8 parema hulka
napi kaotusega Võru Spordikoolile.
Lõpptulemuseks oli meie poistel

tubli 7. koht. Poisid mängisid koosseisus Märtin Laanemets, Robert
Hanga, Rasmus Meius, Martin Paal,
Lauri Arumeel, Brent Nagel, Renet
Vanker.
Tüdrukute võistkond, kes peamiselt koosneb Kiili Gümnaasiumi 5b
klassist, saavutas samuti igati tubli
tulemuse, 10. koha. Tüdrukute
võistkonnas mängisid Kadri Ann
Adra, Brit Marleen Õismaa, Helena
Vahtramäe, Annaliisa Mals, Maily
Kristal, Annabel Israel, Laura Väikemaa. Turniiri oli meile igati
kordaläinud, sest enamus meie klubi
noormängijaid käisid sellise tugevusega turniiril esmakordselt.
Tüdrukud parimad
15. juunil võtsid Pärnumaal Jõulumäel üksteiselt mõõtu Eesti meistrivõistlustel sünniaastaga 2000 ja
nooremad poisid ja tüdrukud. Võistkonnad olid jaotatud kahte alagruppi, kus kõik mängisid omavahel läbi
ja selgitasid kaks paremat mõlemast
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alagrupist, kes hakkasid võistlema
medalite peale. SK TATS osales kokku nelja võistkonnaga (2 poiste ja 2
tüdrukute võistkonda).
Väga hästi läks meie klubi tüdrukutel, kes saavutasid turniiril 14
võistkonna konkurentsis kindla 1.
koha. Kõige pingelisem mäng mängiti poolfinaalis Pärnu SK VK’ga, kus
võideti tulemusega 21:16. Finaalivastaseks tuli meile Jõhvi SK võistkond, kes alistati kindlalt 21:9. Võidukas võistkond mängis koosseisus
Johanna Maar, Äli Leontjev, Iris
Rannik, Mailis Pajumägi, Maria
Säästla, Mairit Pajumägi. Võistkonna
juhendaja oli Marit Laidroo. Tüdrukute teine võistkond saavutas samuti korraliku tulemuse, 8. koha.
Poiste võistkonnal nii hästi ei läinud, kuigi alagrupis saavutati ülekaalukas võit ja mindi kokku teise
alagrupi 2. võistkonnaga, kelleks oli
Võru SK. Väga pingeliseks kujunenud mängu lõpus olid kindlamad
Lõuna-Eesti võrkpallurid ja saavuta-

sid tulemusega 22:20 napi võidu
ning tagasid pääsu finaali. Finaalis
olid võrukad üle ka Pärnu võrkpalluritest tulemusega 21:16.
3.-4. koha mängus ei suutnud
meie poisid vastu hakata Rakvere
SK võistkonnale (võideti alagrupi
mängus 21:8), tuli võtta vastu kaotus tulemusega 21:17 ja seega kokkuvõttes 4. koht. Poiste võistkonda
kuulusid Lauri Luup, Karl Erik Villems, Robert Israel, Casper Meerits
ja Rasmus Meius. Poiste 2. võistkond
saavutas turniiril 13 võistkonna hulgas 10. koha
Ära märkimist vajab ka tüdrukute
turniiril kõige kasulikuma mängija
tiitli võitnud Johanna Maar.
Peale 15. juunit saavad kõik Kiili
noored võrkpallurid puhata 12 päeva, et siis minna spordilaagrisse Säreveresse. SK TATS võrkpallilaager
toimub 27. juunist 10. juulini. Kokku
osaleb laagris üle 40 Kiili noore
võrkpalluri.
Raigo Tatrik

m jooksus tuli Triinu Tikku ajaga
13,77. Palju õnne!
Noormeeste A-klassi kõrgushüppes tuli Harjumaa meistriks Karl
Aksin tulemusega 1.71 cm. Lisaks
tuli Karl 100 m jooksus ajaga 11,85
hõbemedalile! Palju õnne! Tüdrukute B-klassi 300 m jooksus võitis
pronksmedali Britt Maiste ajaga
49,74 sek. Palju õnne! Lisaks saavutas Britt kettaheites tulemusega
16.80 6. koha, kuulitõukes tulemusega 8.60 7. koha ja 100 m jooksus
ajaga 14,76 8. koha. Naiste 100 m
jooksus saavutas Mann Vares ajaga
13,75 4. koha.
Eesti noorte teatejooksude meistrivõistlused peeti 12. juunil Rakvere
staadionil. TB klassi 4x100 tõkketeatejooksus pälvis Audentese SK võistkonnaga hõbemedali ning TB klassi
4x100 teatejooksus pronksmedali
Kertu Väikemaa. Palju õnne! TA
klassi 4x100 teatejooksus pälvis SK
Fortis võistkonnaga hõbemedali
Triinu Tikku. Palju õnne! 4x400 teatejooksus pälvis Triinu 4. koha. PA
klassi 4x400 teatejooksus saavutas
SK Fortis võistkonnaga hõbemedali
ning 4x110 tõkketeatejooksus
pronksmedali Karl Aksin.
Naisjuunioride 4x400 teatejooksus saavutas SK Fortis naiskonnaga
5. koha Mann Vares. TB klassi 4x100
tõkketeatejooksus saavutas SK Leksi
44 võistkonnaga 4. koha ning TB
3x800 teatejooksus 11. koha Marite
Helina Sihver.

N14 vanuseklassis (9 km) 6. Markus
Pajur.
Filter maanteekarikasari 3. etapp
– Pandivere 21. Rattaralli – põhidistantsil 82,7 km: 28. Kevin Kaldma.
Filter Temposõidu karikasari 2.
etapp – 17 km eraldistardist – 17.
Kevin Kaldma, 80. Raul Villo, 84.
Ivo Tatrik, 87. Olavi Israel, 112.
Bruno Tamm, 128. Andres Aamisepp.
XIV Vändra Rattaralli – 79,6 km
– 11. Tõnno Palm, 35. Anti Arumägi.
II Mulgi rattaralli – 90 km – 30.
Anti Arumägi, 134. Ivo Tatrik.
Tartu Velo Tuur – 10.-12. juuni –
proloog 1,2 km: 7. Tõnno Palm; grupisõit 46 km: 3. Tõnno Palm; kriteerium 19,7 km: 1. Tõnno Palm. Kokkuvõttes Sen 2 vanuseklassis II koht
Tõnno Palm.
Swedbank Perespordisari II
etapp, rattamaraton 48 km: 16.
Olavi Israel.
SEB 30. Tartu Rattaralli – 135
km. – võitis Jimmy Rönn Rootsist,
37. Anti Arumägi, 65. Tõnno Palm,
273. Bruno Tamm, 379. Raul Villo,
396. Olavi Israel, 662. Herkki Suurman, 716. Jaanus Tiisvend, 773.
Ingmar Vutt, 916. Enn Lamp, 919.
Tõnu Aamisepp, 954. Arno Aamisepp.
Eesti meistrivõistlused maanteesõidus – eraldistardiga sõit – M18
vanuseklassis 25,8 km Kevin Kaldma
9. koht; MU vanuseklassis 38,7 km
Anti Arumägi 13 koht.

SPORDIUUDISED
Korvpall
Tallinna Rahvaliiga play-off’is võitis
KAM Personal/Kiili meeskond SK
Rim II meeskonda tulemusega 51:35
(Kaarel Loo 12, Rait Haavel 10 p)
ning kohtus mängus 9.-10. kohale
ARS Sisustus/Rendzu meeskonnaga
ning lõpetas turniiri veenva 73:56
võiduga.
Kokkuvõttes saadi debüüthooajal
20 meeskonna seas seega 9. koht.
Meeldetuletuseks, et Kiili SK meeskond saavutas Tallinna Kossuliigas
12. koha. Meeskonnas mängisid Kris
Pulver, Eiki Madissoon, Silver Klaar,
Kaarel Loo, Rait Haavel, Sven-Erik
Aasna, Angus Tõnnis, Alari Kasemaa, Erik Mäe, Priit Allikas, Allen
Talviste, Kristo Kütt ja Kaupo Kütt.
Tänud KAM Personal OÜ ja KAM
Iluteenused OÜ – Kelly ja Andre
Maasikas!
20.-21. mail toimus Kuressaare
Spordikeskuses traditsiooniline
“Kuressaare kevadturniir”, kus võtsid mõõtu BC Cramo (Aivar Toomiste, Harri Drell), Tesman –korraldajad, Riigikogu (Jüri Ratas, Kalle Laanet, Rainer Vakra, Tõnu Seil, Hannes Rumm jt) ning Kiili SK meeskond. Esimeses poolfinaalis võitis
Tesman BC Cramo ning teises poolfinaalis kohtus Kiili SK Riigikoguga.
Kõik pandi paika esimese veerandajaga, mille Kiili võitis 25:11, ülejäänud oli lihtsalt vormistamine –
mäng võideti 88:73. Käe said valgeks kõik mängijad, resultatiivsemad
olid Ott Põldsaar 24, Egon Viik 19,
Peedu Pedaru 14, Mikk Rannik 10
punktiga.
Mängus 3. kohale võitis Riigikogu
BC Cramo. Finaalmäng Tesmani ja
Kiili SK vahel oli küllaltki tasavägine
ning lõppes 78:77 Tesmani võiduga
(meeldetuletuseks, et eelmine aasta
kaotas Kiili SK finaalis BC Cramo
meeskonnale lisaajal). Ott viskas
selles mängus koguni 32 p. (taas
kuus kolmest), Peedu lisas 13 p. Kiili
SK meeskonnas mängisid: Peedu
Pedaru, Ott Põldsaar – valiti Kiili SK
parimaks mängijaks, Alari Kasemaa,
Mikk Rannik, Egon Viik, Karmo
Allikas ja Kaupo Kütt.
Võrkpall
Tallinna meistrivõistlustel võitis
TTÜ/Kiili finaalmängus Elioni SK
meeskonna 3:0 (26, 23, 22) ning
tuli kolmandat korda järjest Tallinna
meistriks! Kõva saavutus!
Meeskonnale oli see sel aastal
juba kolmandaks võidetud/kaitstud

meistritiitliks! Tallinna meistriks
tulid Kristo Meius, Kuldar Männilaan, Mihkel Sepp, Ahto Tuuling,
Mikk Puskar, Kaupo Kivisild, Madis
Mäe, Martin Thalfeldt, Raido Seppam, Henry Oro, Markus Lepmets,
Marko Koern, treener Jaano Haidla.
Nüüd müttavad mehed juba täie
rauaga rannavolle platsidel, ega
puhkuseks eriti aega ei antud.
Kabe
Eesti meistrivõistlustel välkkabes
(100 ruutu) saavutas meestest hõbemedali Urmo Ilves.
Jalgpall
Eestimaa Rahvuste karikavõistluste
II etapp jalgpallis peeti 28. mail
Sportland Arenal. Kiili SK/Eesti
mängis A-alagrupis. Võrreldes I
etapiga olime kokku saanud suht
korraliku meeskonna, et püüda võimalikult kõrget kohta.
Esimeses mängus viigistati 1:1
Boitsy/Valgevene meeskonnaga
(värav Sven Haas). Teises mängus
võideti FC Jerevan/Armeenia meeskonda kindlalt 3:0 (väravad Rainer
Põld, Sander Saar ja Meelis Loosaar)
ja kolmandas alagrupimängus 2:0
Polonia/Poola meeskonda (väravad
Sven Haas ja Rainer Põld) ning saavutati alagrupis kehvema väravate
vahe tõttu 2. koht.
Poolfinaalis mindi kokku B-alagrupi võitnud Maccabi/Juudid
meeskonnaga. Kahjuks jäime juba
päris mängu alguses 0:1 taha, seejärel oli kohati võrdset mängu, siis
jällegi värav vastastelt – 0:2, auvärav siiski löödi – Sven Haas lõi lõpptulemuseks 1:2. Kurb! 3.-4. koha
mängus mängisime jälle Boitsy/
Valgevene meeskonnaga ning taas
ei suudetud ennast pärast poolfinaali
kaotust häälestada, kaotus numbritega 0:2. Seega – 4. koht! Meeskonnas mängisid Priit Allikas, Sven
Haas, Silver Uudelt, Rainer Põld,
Remi Lott, Anti Metsamaa, Lauri
Mänd, Meelis Loosaar, Sander Saar,
Aivo Kuusmaa, Rein Aasmäe. Treener Rainis Saar.
29. mail pidas Kiili SK jalgpallimeeskond oma esimese mängu Rahvaliigas. Kiili staadionil võõrustati
Raplamaa meeskonda Kohila Kolvid,
kes esimeses mängus olid võitnud
Saku Sportingu meeskonda 3:2.
Mänguaeg 2x45 minutit ja platsil
korraga 6+1 mängijat. Kartsime
kõva lahingut, kuid mäng osutus
oodatust kergemaks! Poolaja võitsi-

me 7:0, kogu kohtumise 14:2! Treener Rainis tegi palju vahetusi, mängida said kõik 14 mängijat ning
nendest pooled lõid ka väravad!
Kõige rohkem sahistas palle vastase
väravasse Jens Vendel, kes lõi koguni 4 väravat. Sven Haas seekord 2
väravat, pärast sõjaväest vabaks
saamist oli platsil taas Jaan Uudelt,
kes näitas, et päris rooste pole ta
veel läinud ja kostitas vastaseid kahe
väravaga, jala sai valgeks ka meeskonna pesamuna Riivo Rohi, kes
üllatas ennast, meid ja vastaseid
kahe väravaga. Sander Saar lõi samuti oma kohustuslikud 2 väravat
ning ühe värava lõid nii Silver
Uudelt kui Ott Kohjus. Mängu kohtunik oli Ivo Tatrik.
14. juunil peeti juba järgmine
mäng, taas koduväljakul, vastaseks
alagrupi liider JK Rapla. Mäng oli
küllaltki tasavägine, pusimist oli
omajagu. Poolaja võitsime 3:2, kogu
kohtumise 8:5 ning 3 p. tabelisse
juurde! Väravalööjad: Sander Saar
ja Jaan Uudelt 2 väravat; Remi Lott,
Silver Uudelt, Jens Vendel ja Rainer
Põld 1 värav.
19. juunil taas mäng, jällegi
koduväljakul, vastaseks FC Oru.
Kerges vihmasajus peetud mängus
ei andnud meie mehed vastastele
küll mingit sõnaõigust, poolaeg 9:0,
kogu mäng 17:2! Jala said valgeks
koguni 9 meest: Jaan Uudelt 5 väravat; Silver Uudelt, Paul Kask, Remi
Lott ja Mikk Mangus 2 väravat; Rainer Põld, Sander Saar, Aivo Kuusmaa ja Lauri Mänd 1 värav. Mängu
kohtunikuna sai tuleristsed Kevin
Arike. Selle võiduga aga kodumängud lõppesid ning ees ootas kolm
mängu võõral väljakul. Neist esimene peeti 21. juunil Sakus, kus vastaseks kohalik Sporting. Mäng algas
hästi, juhtisime 3:1, aga poolaja
kaotasime 3:4. Teisel poolajal jäime
taha 3:5, jõudsime kuidagi viigini
5:5, siis jälle 5:6, taas viigistasime
6:6, aga viimasel minutil lõi Saku
võiduvärava 7:6. Kaitsel ja väravavahil oli tõeliselt must päev. Kiili meeste väravad lõid: Remi Lott 2 väravat,
Rainer Põld, Rein Aasmäe, Mikk
Mangus 1 värava. Ühe väravaga kostitasid vastased end ise.
Kergejõustik
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlused
kergejõustikus peeti 11. juunil Kose
staadionil. Kiili valda tuli täiskomplekt medaleid. Harjumaa
meistriks neidude A-klassi 100

Jalgrattasport
Elion Estonian Cup I etapp – Rõuge
rattamaraton (53 km) – võitis Alges
Maasikmets, 18. Anti Arumägi, 182.
Bruno Tamm, 242. Arno Aamisepp,
249. Kevin Kaldma, 375. Jaanus
Tiisvend, 481. Tõnu Aamisepp, 610.
Ly Pajur.
II etapp – Fuji XI Rakke rattamaraton (58 km) – võitis Erki Pütsep,
126. Olavi Israel, 135. Kevin Kaldma, 160. Bruno Tamm, 174. Arno
Aamisepp, 383. Jaanus Tiisvend,
537. Margus Parts, 552. Tõnu Aamisepp, 702. Ly Pajur.
III etapp – IV Kalevipoja rattamaraton (68 km) – võitis Raido Kodanipork, 94. Kevin Kaldma, 96. Arno
Aamisepp, 102. Olavi Israel, 241.
Bruno Tamm, 301. Andres Aamisepp, 514. Tõnu Aamisepp.
Team Rattapood Cup/Kalevi
Jalgrattakooli Noorte Mägirattasari
2011 II etapp – M18 vanuseklassis
(26,6 km) 4. Kevin Kaldma. M12/

Rulluisutamine
Tallinna Rulluisumaraton (EMT
Rullituur I etapp) 42 km: 90. Ingmar Vutt, 20 km: 10. Raul Villo.
Raplarull (EMT Rullituur II etapp)
32 km: 26. Raul Villo, 70. Ingmar
Vutt.
Jooks
Salomon maastikumaraton – 42,195
km – 12. Meelis Atonen.
Orienteerumine
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlustel
valikorienteerumises 18. mail
Kodasool võitis naisveteranide N55
vanuseklassis kuldmedali Virve Orav.
Harjumaa 2011. a. meistrivõistlustel
suundorienteerumises 25. mail
Raudojal võitis naisveteranide N55
vanuseklassis hõbemedali Virve
Orav. Palju õnne!
Kaupo Kütt
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Kiili Lehe toimetus teatab
z Vastavalt Kiili vallavalitsuse 17. mai 2011 määrusele
nr 5 kehtivad Kiili Lehes alates lehe 2011. a juunikuu
numbrist (kaasa arvatud) uued reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad ja tingimused. Tutvu lähemalt
uute hindade ja tingimustega www.kiilivald.ee/leht
rubriigis “Reklaami ja reakuulutuste info”.
6.07 kuni 3.08.2011 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:
Põllu , Veere, Teeveere, Ilba tänav T1, Ilba
tänav T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14, 16,
Ilba tn 24, 26, 28 kinnistu detailplaneeringug,
millega on kavandatud Kiili alevis 9,66 ha suurusel maa-alal planeeritava maa-ala krundijaotuse muutmine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni 16 ühekorruselise üksikelamu, kuni 8 kahekorruselise
ridaelamu ja 2 kuni kahekorruselise ärihoone
ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel
kell 9.00-16.30 ning reedel kell 9.00-14.00
Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu 6. juulil
2011 a kell 14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee
2a:
Tilluvälja IV, Tilluvälja V, Ringi, Ringikese,
Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu kinnistu
detailplaneering eesmärgiga Vaela külas planeeritava maa-ala tootmis- ja ärimaa krun-

Hugo Aruaas

Planeeritava ala suurus 30,17 ha.
Kiili vallavalitsus on algatanud järgmised
detailplaneeringud:
1. Tamme tn 3 kinnistu detailplaneering
eesmärgiga Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu ehitusõiguse muutmine ühe kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks
hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha.
2. Põllu tn 15 kinnistu detailplaneering
eesmärgiga Luige alevikus Põllu tn 15 kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks,
ehitusõiguse seadmine kuni kahe kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu

Kiili vallavolikogu otsus nr 45, Kiili valla 2010. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 46, maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 47, isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kurna tee T1.
Kiili vallavolikogu otsus nr 48, isikliku kasutusõiguse
seadmine, Vaela tee T1.
Kiili vallavolikogu otsus nr 49, katastriüksuste sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 50, isikliku kasutusõiguse
seadmine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 51, maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 52, Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 53, Kiili Tehnopargi detailplaneeringu osa kehtestamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 54, Vikerkaare, Tormi ja Pilve
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 55, OÜ Kiili KVH põhikirja muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
24. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 186, ehitusloa väljastamine
üksikelamu laiendamiseks, Kiili alev, Sireli tn 14.
Vallavalitsuse korraldus nr 187, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Viirpuu tn 6.
31. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 190, projekteerimistingimuste
määramine Kiisa elektrijaama gaasitrassi projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 191, ehitusloa väljastamine
üksikelamu laiendamiseks, Sireli tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 192, ehitusloa väljastamine,
Sausti küla, Köstrioja tee tänavavalgustus.
Vallavalitsuse korraldus nr 193, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Tohvri tn 11, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 194, kasutusloa väljastamine,
Uuetoa kinnistu elektrivarustus.
Vallavalitsuse korraldus nr 195, kasutusloa väljastamine,
Lepiku maaüksuse reoveepumpla elektrivarustus.
7. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 204, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Purje tn 2.
Vallavalitsuse korraldus nr 205, projekteerimistingimuste

ema ja vanaema

08.11.1932-19.06.2011

tideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

VOLIKOGU OTSUSED, juuni 2011

Sügav kaastunne teile,
Aare ja Mare lastega kalli

In memoriam

kaotuse puhul.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Siiras kaastunne Mati Laivi
perele ja lähedastele kalli

ema, vanaema ja
ämma

Ivika ja Tom

kaotuse puhul.
Perekonnad Kamar ja Paas

KUULUTUSED

teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,20 ha.
3. Kasteheina tn 30 kinnistu detailplaneering
eesmärgiga Kangru alevikus Kasteheina tn
30 kinnistu ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise paariselamu ja abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,31 ha.
Kiili vallavolikogu kehtestas:
1. 20. juuni 2011 otsusega nr 52 Ilba ja Lepiku
kinnistu detailplaneeringu,
2. 20. juuni 2011 otsusega nr 53 Kiili
Tehnopargi detailplaneeringu osa,
3. 20. juuni 2011 otsusega nr 54 Vikerkaare,
Tormi ja Pilve kinnistu detailplaneeringu,
4. 1. aprilli 2001 otsusega nr 35 Kasteheina tn
38 ja 40 kinnistu detailplaneeringu.

määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Mooni tn 23.
Vallavalitsuse korraldus nr 206, ehitusloa väljastamine
10KV Patika ühendusliini püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 207, ehitusloa väljastamine
Valli survekanalisatsioonitorustike püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 208, ehitusloa väljastamisest
keeldumine, Maksimäe 12.
Vallavalitsuse korraldus nr 209, kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks, Kullerkupu tn 16, Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 210, kasutusloa väljastamine
ridaelamule, Vaela küla, Kuuse tee 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 211, Põllu tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
14. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 220, ehitusloa väljastamine
Männi tn 1a reoveepumpla elektrivarustuse ehitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 221, ehitusloa väljastamine
Kiili alev, Uue-Matsi kanalisatsioonipumpla elektrivarustuse ehitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 222, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Hõbekuuse tn 8, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 223, kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks, Kääri tee 52, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 224, Purikamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 225, Kiili vallavalitsuse
6.11.2007 korralduse nr 626, “Nabala tee 2a krundi piiri
määramine ja Nabala tee 2b kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 226, Kiili vallavalitsuse
22.03.2005 korralduse nr 129 “Detailplaneeringu koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine.
14. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 237, projekteerimistingimuste
määramine Kaasiku 44 peakaitsme suurendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 238, ehitusloa väljastamine
üksikelamu laiendamiseks, Kivila tn 10, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 239, ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks, Saartevahe tee 2, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 240, kasutusloa väljastamine
Mikomäe tee 6 tenniseväljakule.
Vallavalitsuse korraldus nr 241, kasutusloa väljastamine
Kasteheina tn 34 elamu elektrivarustusele.
Vallavalitsuse korraldus nr 242, kasutusloa väljastamine
Kaljula tee 5 rannavõrkpalliplatsile.
Vallavalitsuse korraldus nr 243, kasutusloa väljastamine
Kaljula tee 5 multifunktsionaalsele mänguplatsile.
Vallavalitsuse korraldus nr 244, kasutusloa väljastamine
Kaljula tee 5 korvpalliplatsile.
Vallavalitsuse korraldus nr 245, kasutusloa väljastamine

• Arboristi teenused: puude raie ja
hoolduslõikus asulates, kalmistutel, parkides. Viljapuude ja hekkide hooldus. Tel 5663 3257, email: marthiio@hot.ee; www.hot.
ee/marthiio//arboristika.htm
• Kojutoomisega maitsvad singid,
vorstid jne. Saadaval ka värsked
seakondid 3 eurot 20 kg ja sea kamar 5 eurot 10 kg. Tel 5359 6544
• Müüa kaminapuud ja klotsid, tel
501 8594
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Müüa küttepuid. Tel 5562 1018
• Pakume tööd vahetusevanemale
Kiili Maximas. CV-d palun saata emailiaadressil personal@maxima.
ee. Tel 602 3147, www.maxima.ee
• Raamatupidaja soovib leida tööd
Kiili vallas tegutsevas ettevõttes.
Võib olla osalise tööajaga,samuti
kodustöötamise võimalus. Tel
5381 8108
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee, tel 666 1355

Kaljula tee 5 varjualusele.
Vallavalitsuse korraldus nr 246, Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 247, Põllu, Veere, Teeveere,
Ilba tänav T1, Ilba tänav T3, Ilba alajaama 1, Ilba tee 1-14,
16, Ilba tn 24, 26, 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
24. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 189, Kasteheina tn 38 ja Kasteheina tn 40 katastriüksuste piiride muutmine.
31. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 196, Kiili vallavalitsuse
09.11.2010.a. korralduse nr 580 “Ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tihase tee” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 197, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Karja tänav T3.
Vallavalitsuse korraldus nr 198, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Loovälja tee 1.
14. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 229, maa riigi omandisse jätmine, 11 Tallinna ringtee.
Vallavalitsuse korraldus nr 230, elamu katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 231, nõusoleku andmine vee
erikasutuseks, Nabala POÜ.
Sotsiaalküsimused
7. juuni 2011
Vallavalitsuse määrus nr 6, Kiili valla koolimäärus.
Haridus-ja kultuuriküsimused
21. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 235, osaajaliste kohtade moodustamine Kiili lasteaias 2011/2012 õppeaastal.
Muud küsimused
7. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 212, osaühing Kiili KVH 2010.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
21. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 254, sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2011. aasta eelarvesse.
Vallavalitsuse korraldus nr 255, Kiili KVH osakapitali
muutmine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

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

Sünnipäevad juulis
100
96
90
89
88
86
84
83
82
81
80
79
77
77
76
76
75
75
70
70
70
65
65

Pilvi Tuisk
Eugenia Krabi
Valli Evardson
Laine Laev
Asta Lend
Helja Krinpus
Loide-Liane Rebane
Taisi Rebane
Linda Saar
Polina Khorina
Helmi Viirsalu
Eetla Leedu
Milvi Tammer
Marfa Žarova
Loreida Salumäe
Vahur Kask
Elle Kivistik
Alina Laid
Uno Sirel
Evi Kask
Elle Kurmiste
Aleksander Oskar
Ellen Rööp

Meie valda
sündisid:
• 2. mail Chris Martin
Guitar. Palju õnne,
Laura Kelly Lumi ja
Taavi Guitar!
• 11. mail Carlos Põld.
Palju õnne, Grete
Kõrsmaa ja Krister
Põld!
• 26. mail Herta Emilie
Noni. Palju õnne, Epp
Priimägi ja Rene Noni!
• 1. juunil Romek Raja.
Palju õnne, Pirgit Orav
ja Markko Raja!
• 5. juunil Oliver
Nõmmik. Palju õnne
Eve Nõmmik ja Martin
Nõmmik!
• 10. juunil Liisu Olivia
Liivo. Palju õnne, Pille
ja Urmas Liivo!

29. juuni 2011

Aia- ja haljastustööd
Teostame töid soodsalt aedades
aiatööd: • vanade ja noorte puude kujundlõikus
• hoolduslõikus • noorenduslõikus • võra kujundamine
haljastus: • puude ja taimede istutamine • pinna planeerimine
• muruplatside rajamine • sillutisteede rajamine
Tel: +372 5624 3297

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

Teleskooplaaduri juht

TUURMAA OÜ otsib kogemustega laadurijuhti. Vajalik eelnev
eelnev töökogemus asfaldialuse tegemisel ja planeerimisel.
Kasuks tuleb C-kategooria juhiloa olemasolu.

Objektijuht

TUURMAA OÜ otsib kogemustega objektijuhti, kes haldab tänavakivide objekte. Vajalik eelnev kogemus objektijuhina. Kasuks tuleb B-kategooria juhiloa
olemasolu.

Tänavakivide paigaldaja

TUURMAA OÜ otsib kogemustega tänavakivide paigaldajaid.
Kasuks tuleb eelnev kogemus
tänavakivide paigaldajana või
töö ehitusel.
Kiire! Tel 5348 0352, CV saata
personal.tuurmaa@gmail.com

Sünnipäevad
augustis
88
86
85
81
81
80
79
79
79
78
76
75
70
70
70
70
65
65

Valmi Toajaak
Aleksandra Kuzmina
Erika Kurre
Nelli Toater
Eino Saar
Ants Veskimäe
Saima Raudsepp
Leili Allik
Voode Kööp
Elmar Iida
Ester Salamäe
Niina Levdonen
Elmar Metsar
Elmi Tiismus
Laine Noormets
Helgi Väljataga
Olaf Eber
Vladimir Skalyzhenko

Eestis upub igal aastal liiga palju inimesi
Kuigi võrreldes 15 aasta taguse
ajaga on uppumisi oluliselt vähem,
upub igal aastal endiselt suur hulk
inimesi. Möödunud aastal lõpetas
oma elu märjas hauas 97 inimest,
selle aasta esimese viie kuuga on
Eestis uppunud juba kümme inimest. Enim upub 40-49-aastasi, suures ülekaalus on mehed.
Uppumiste peamine põhjus on
nõrk ujumisoskus
Vähese ujumisoskusega inimesed
kipuvad oma võimeid üle hindama,
ujutakse liialt sügavasse vette, kus
jalad enam põhja ei ulatu. Väsides
tekib paanika, mis viib sihitu rabelemiseni, mis omakorda soodustab
kiiret vee alla vajumist. Meeste puhul on uppumissurmade põhjus

peamiselt alkoholijoove. Ei maksa
arvata, et oht uppuda ähvardab vaid
suure joobe puhul – juba väike joove
või pohmell mõjutab inimest piisavalt, et vees viibimine ohtlikuks
muutub. Alkoholi tarvitanu väsib
kiiresti, lisaks tekivad reflektoorsed
südamevereringesüsteemi talituse
häired. Kiiresti võib tekkida alajahtumine ja jäsemete verevarustus
järsult halveneda.
Lastel tuleb silm peal hoida
Laste järelevalveta jätmine on
väikeste lastega juhtuvate õnnetuste
peamine põhjus. Liialt tihti usaldavad lapsevanemad oma noorimad
pereliikmed vanemate õdede-vendade hooleks, kellel ei pruugi jätkuda piisavalt tähelepanu väikelapse

eest hoolitsemiseks. Samuti kipuvad
vanemad unustama, et veesügavus
või lainetus, mis täiskasvanu jaoks
on väike, võib lapsele osutuda eluohtlikuks.
Nii lapsed kui täiskasvanud peaksid ujuma selleks ette nähtud kohtades. Liiga kiirevoolulisse jõkke või
suure lainetuse korral merevette
minna on arutu risk. Tundmatus kohas vette hüpates võib inimene sattuda keeristesse või veekasvudesse,
hulgaliselt vigastusi juhtub vette
hüppamisel selleks mitte ette nähtud
kohtadest, näiteks sildadelt ja muulidelt. Tuleb meeles pidada, et kohtades, mis ei ole ujumiseks ette nähtud, võib leiduda veealuseid poste,
kive, kände ja muud. Samuti võib
põhi olla reostatud teravate ja oht-

like esemetega.
Päästevest tagab veekogul
ohutuse
Veekogule minnes tuleb alati jälgida ilmateadet ja veenduda, et
ilmastikuolud on veekogule minekuks sobilikud. Päästevest selga
ning töökorras ja laetud sidevahend
taskusse – alles siis võib veekogule
minna. Sagedasemad veesõidukitega
juhtunud õnnetuste põhjused on
paatide ülekoormamine, paadisõit
alkoholijoobes, sõiduks kõlbmatute
paatide kasutamine ja kogenematus
juhtimisel. Nende õnnetuste puhul
saaks uppumisi vältida, kui kaatri,
jahi või paadiga sõites kasutaksid
kõik inimesed neile sobiva suurusega päästeveste.

Ära lase purjus sõpra vette!
Mai lõpul algas teavituskampaania, mis manitseb alkoholi pruukinuna vette mitte minema. Suvisel
ajal kasvab veeõnnetustes hukkunute arv 3-4 korda ja siis tõusevadki
esile joobes inimestega juhtunud
õnnetused. Nädalapäevadest on kõige ohtlikumad reede ja laupäev, ehk
päevad, mil kõige enam puhatakse.
Puhkuse juurde aga kuulub meie
kultuuriruumis olenevalt seltskonnast suuremal või vähemal määral
alkohol. Alanud kampaania hoiatab,
et seltskonnaga veekogude äärde
kogunedes võetakse pahatihti kaasa
alkohol, millest “julgust saanuna”
kiputakse oma võimeid üle hinnates
ujuma. Olles ohtudest teadlik, on
võimalik säästa elusid.

