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Kiilis alustas tööd
uus perearst
z Novembrist on
Kiili vallas kaks
perearsti. Kiili alevis
avas oma praksise
Meelika Lutter.
Seni pakkus vallas perearsti teenust
Liis Aunin, kelle töökoormus, arvestades valla elanikkonda, oli liiga
suur ja nimistu täis.
Kui paaril varasemal aastal vallavalitsuse korraldatud perearsti konkursid ebaõnnestusid, sest kandideerijaid polnud, siis tänavune konkurss
oli edukas. “Minuga käisid läbirääkimised juba varem ning ma olin põhimõttelise nõusoleku andnud,” räägib Meelika Lutter.
Uue praksise pereõeks on Gaidi
Alt, kes varemalt töötas Kiili lasteaias tervishoiutöötajana.
Avalduse alusel
Kui seni olid paljud vallaelanikud
sunnitud käima perearsti juures Tallinnas, siis nüüd on neil võimalus
pikemast teekonnast loobuda ning
registreerida end Meelika Lutteri nimistusse.
“Nüüd on kõigil võimalus tulla
kodu lähedale,” ütleb ta. Selleks, et
end uude nimistusse registreerida,
on vaja täita vastav avaldus uue perearsti juures aadressil Kiili, Nabala
tee 4A. See maja asub vallamaja
vahetus läheduses Kiili “Konsumi”
vastastiivas. Uude perearsti nimistusse saavad tulla kõik soovijad,
kaasaarvatud lapsed alates sünnist.
Lepi aeg kokku
Meelika Lutter toob välja, mis on
uue perearsti juures teistmoodi.
“Meil on olemas eelregistreerimine.
Registreerida tuleks telefonil
604 0120 ning siis lepime kokku
vastuvõtuaja,” räägib Lutter. Sama
kehtib ka juhul, kui on vaja kiiresti
arsti juurde pääseda. Siis lepitakse
telefoni teel kohtumine kokku samaks päevaks. Erandiks on muidugi
eluohtlikud seisundid ja traumad,
mis vajavad kohest kiiret sekkumist.
“Eriti oluline on eelregistreerimine viiruste levimise ajal,” põhjendab perearst. “Sellega saab vältida
olukorda, kus ooteruumis on 10 inimest koos. Kui näiteks ühel neist on
gripp, siis on varsti teised ka haiged.” Samuti võimaldab eelregistreerimine praksise tööd paremini korraldada.
Retseptide pikendamist saab teha
ka telefoni teel kohale tulemata.
Võimalik on teha digiretsept, mis läheb arvuti kaudu koheselt apteeki.
Kergemate tervisemurede korral

Jõulutoetustest vallas
Ühekordset rahalist toetust 1000
krooni on võimalik taotleda jõuludeks kolme- ja enamalapselistel
peredel, puuetega laste peredel,
vanemliku hoolitsuseta jäänud laste
eestkoste- ja hooldusperedel.
500 krooni saavad taotleda Tšernobõli AEJ likvideerimistöödel
osalenud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili
vald. Avaldusi saab esitada kuni 20.
detsembrini. Avaldused võib saata
posti teel, e-posti teel või ise kohale
tuua.
Avaldusele tuleb kirjutada taotleja ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon (soovi
korral e-maili aadress), laste ees-ja
perekonnanimi, isikukood, õppeasutuse nimi (puuetega lastel lisada
puude raskusaste, AEK otsuse number ja puude kehtivuse aeg); eest-

koste-ja hooldusperedel lepingu
alusel hooldusel oleva lapse andmed; Tšernobõli veteranidel tunnistuse number.
Toetuse summa ülekandmiseks
kirjutada avaldusele pangaarve
omaniku nimi ja number.
Jõuludeks on kingituseks kommipakk kuni 16-aastastele lastele,
kelle elukohaks rahvastikuregistri
andmete kohaselt on Kiili vald.
Kiili Gümnaasiumis õppivad lapsed saavad kommipakid kätte koolis,
Kiili Lasteaias käivad lapsed saavad
kommipaki kätte lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades
õppivate kuni 16-aastaste laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates
15. detsembrist kuni 31. jaanuarini.
Nelli Rohi, sotsiaalnõunik

Sotsiaalosakond on avatud
esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval
8.00-16.30, kolmapäeval 8.00-18.00,
reedel 8.00-14.00. Kontakttelefonid:
679 0260, 679 0265, 679 0246; e-post:
info@kiilivald.ee, nelli.rohi@kiilivald.ee,
tiia.part@kiilivald.ee.

Kiili vallarahva sportmängud 2010/11
Perearst Meelika Lutter soovitab ka ennast tervetena tundvatel inimestel
korra aastas profülaktilises kontrollis käia. Marko Tooming

saab konsulteerida perearsti või
pereõega ka telefoni teel.
Vajalikud seadmed
Ägedate haiguste jaoks on arstikabinetis olemas vajalikud esmased
diagnostikavahendid, mida on plaanis ajapikku võimaluste paranedes
täiendada. Üheks praksise eesmärgiks on soetada piisavalt diagnostikavahendeid, et patsienti võimalikult vähe linna vahet jooksutada.
Meelika Lutter toonitab, et perearsti üks olulisemaid ülesandeid on
ka haiguste ennetus, eriti südameveresoonkonna haiguste vallas. “Ka
enda hinnangul terved inimesed
peaksid teatud aja tagant profülaktilises kontrollis käima” soovitab
Lutter.
Südameinfarkt ei ole enam ammu vaid vanemate inimeste probleem, toob perearst esile kurva tõsiasja. “Liigutakse vähe, toitutakse
valesti, palju on pinget ja muretsemist.” Regulaarset kontrollis käimist
vajavad krooniliste haigustega inimesed, samuti imikud, väikelapsed
ja koolilapsed.
Marko Tooming

Perearst Meelika Lutter
• Lõpetanud Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna peremeditsiini
erialal.
• Töötanud varem Tallinnas
perearstipraksises.
• Elab viimased 10 aastat Kiili
vallas.
• Ühendust saab perearsti kabinetiga telefonil 604 0120 ja meili
teel kiiliperearst@gmail.com.
• Praksis on avatud igal tööpäeval 8-16, kolmapäeviti 8-18.
• Arsti vastuvõtuajad: E 9-13,
T 9-13, K 14-18, N 8-12, R 8-12.

Vallarahva sportmängud on võistkondlik sari, mis algab detsembris
2010 ja lõpeb septembris 2011.
Sari hõlmab erinevaid spordialasid, kus võistlejad saavad oma küla,
alevikku või alevit esindades harrastajate tasemel jõudu katsuda.
Käesoleval aastal oleme teinud
sarja korralduses mitmeid muudatusi: sari kestab detsembrist septembrini, iga kuu toimub 1 osavõistlus (1-2 ala), kaasanud oleme ka
lapsi, naisvõistlejate arv on suurem,
toimub rohkem teatevõistlusi. Viimasel osavõistlusel on kavas viis ala
ja õhtul sarja pidulik lõpetamine
ning suur pidu Kiili rahvamajas.

Sarja avaüritus toimub 4. detsembril Kiili spordihallis, kavas on
sõudeergomeetri võistlus ja laste
kombineeritud teatevõistlus.
Korraldaja ja kontaktid
Sarja peakorraldaja on Kiili Spordiklubi koostöös Kiili vallavalitsusega. Kohtunikekogu koosseis:
Kaupo Kütt (Kiili), Erki Arumeel
(Vaela), Kajar Laus (Lähtse).
Sarja punktiseis, võistluste juhendid ja tulemused avaldatakse veebilehtedel www.kiilivald.ee, www.
kiilispordiklubi.ee. E-mail: info@
kiilispordiklubi.ee.
Kaupo Kütt

Võistluskalender
Osavõistlus
Sõudeergomeeter (teade)
Lastevõitlus (teade)
Lauatennis
Sulgpall
Suusatamine (teade)
Lumerajasõit
Võrkpall
Kabe
Darts
Disc-golf
Jooksmine (teade)
Maastikuratas (teade)
Mälumäng
Korvpalli vabavisked
Petanq
Köievedu
Lastevõistlus
NB! Lõpetamine õhtul

Aeg
4. detsember
kell 11
jaanuar

Koht
Kiili spordihall
Kiili spordihall

veebruar
märts
aprill
mai

Kiili staadion/park
Nabala
Kiili spordihall
Kiili spordihall

juuni
juuli
august
september

Kangru terviserada
Kangru terviserada
Kiili staadion/park
Kiili staadion

september

Rahvamaja
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Viis aastat on
võideldud
Nabala Keskkonnakaitse Ühingu
(NKÜ) asutamisest on möödunud 5
aastat. Meie ühing koondab inimesi
kahes maakonnas asuvates Kiili,
Saku, Kose ja Kohila valla 16 külast.
Üks periood meie ühingu töös on
selgelt läbi saanud. Nagu oleme üleriigilise meedia vahendusel teada
saanud, on käesoleval sügisel kätte
võidetud täiendavad uuringud Nabala maardlas. Uuringud tellib Keskkonnaministeerium ja tööde teostamiseks kuulutatakse välja rahvusvaheline riigihange.
Suur hulk tegemisi
Oleme nende aastate jooksul aktiivsete kodanikega kogunud kahel
korral suure hulga allkirju, Nabala
karstiala ja Tuhala nõiakaevu toetuseks on novembri keskpaigaks andnud oma toetuse 62 382 inimest.
Algatatud on kaitsealade loomine. Soome firmalt Roadscanners OY
telliti georadari mõõtmistööd Tuhala ja Nabala piirkonnas. Ilmunud on
teemat tutvustavat materjali, mille
hulgast olgu nimetatud Kadi Alatalu
populaarteaduslik film “Karstist killustikuks – Nabala juhtum”, Urmas
Sisaski “Nõiakaevuloits”, mis salvestatud Eesti tuntumate muusikutega
ning sai ka Tallinna vanalinnapäevade raames Raekoja platsil ette
kantud ning Ants Tosina luulekogu
“Tuhala tuhud ja Nabala nopped”.
On esinetud riigitelevisioonis ja
raadios, kirjutatud artikleid ülerii-

gilistes lehtedes, välja antud voldikuid ja tutvustavaid materjale internetis.
Valime uue juhatuse
Oleme koos Teiega korraldanud
nii mõnegi ürituse, karstipäeva ja
teemaõhtu. Kõige selle käigus on
kogutud tohutu hulk materjale ja
mõni meist on viie aastaga omandanud magistrikraadijagu teadmisi
valdkonnas, millest varem polnud
kuulnudki.
Kogu tööperioodi jooksul on meil
olnud hea koostöö ka kõigi vallavalitsustega. Samas ei saa me jääda
ootama vallajuhtide initsiatiivi, vaid
peame aktiivsete kodanikena andma
ka neile selge signaali ja moodustama tugeva ühisrinde oma kodu
kaitsmisel.
Nabala Keskkonnakaitse Ühingu
asutamisel juhatusele antud mandaat hakkab lõppema. Seepärast
kutsume kokku ühingu üldkoosoleku
14. detsembril kell 18 Kurtna Koolis.
Asutajate hulgas on tähtsal kohal ka
Kiili valla külad. Uues olukorras
näeme, et NKÜ liikmeskonna moodustavate külade ring võiks laieneda. Kutsume üles iga küla valima ja
saatma oma esindaja üldkoosolekule, kus anname põhjalikuma ülevaate hetkeolukorrast, kohendame
põhikirja tänastele vajadustele vastavaks ja valime uue juhatuse.
Tanel Ots, Nabala Keskkonnakaitse Ühingu juhatuse liige

Nabala Keskkonnakaitse Ühing
kutsub kõiki Kiili valla külaseltse,
kodanikeühendusi ja aktiivseid
kodanikke osalema ühingu
üldkoosolekul 14.12 kell 18.00
Kurtna Koolis.
Ühingu asutamisest on möödas 5 aastat. On väga
vajalik, et meie ühingu toetuspind oleks võimalikult
laiapõhjaline. Kutsume ühinema ka neid Kiili valla
kodanikke, ühinguid ja külaseltse, kes pole asutajaliikmete hulgas, et toetuspinda Nabala rindel laiendada. Ühinemisavalduse saab täita hiljemalt üldkoosoleku alguses. Koosolekul teeme ülevaate hetkeseisust, kohendame põhikirja ja valime uue juhatuse.
NKÜ juhatuse nimel, Tanel Ots, 5663 6400

Lemmiklooma saab
ise registreerida
Oktoobrist on lemmiklooma omanikul võimalik peale kiibistamist ise
oma loom registreerida üle-eestilisse
kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistrisse LLR.
Looma registrisse kandmine on
tasuta.
Omanik saab ise kiibistatud looma andmed LLRi kanda riigiportaalist www.eesti.ee.
Sealt saab omanik alati vaadata
ka oma juba registris oleva lemmiklooma andmeid, kontrollida vaktsineerimise aegasid, muuta oma kon-

taktandmeid, teavitada looma surmast jne.
Uue looma saab lisada, kui minna
www.eesti.ee “Kodaniku” osasse
ning valida teenuste alt “Kohalike
omavalitsuste lemmikloomaregister”.
Riigiportaali saab igaüks siseneda
kas ID-kaardi või oma internetipanga
paroolidega.
Lemmiklooma kandmine LLR-i
on täiesti tasuta. Avalik otsing kiibinumbri järgi asub lehel llr.ee.
Kiili Leht

24. november 2010

Politsei tuletab
meelde
z Maha sadanud lume
ja tekkinud libeduse
tõttu peaksid autojuhid, kes veel talverehve autole alla
pole pannud, seda
kiiresti tegema ja
vältima suverehvidega sõitmist.
Kui isegi ei ole kohe võimalik rehve
vahetada, siis tuleb oma sõidustiil
ja kiirus kohandada teeoludele
vastavaks. Viimasel kuul on Kiili
valla teedel olnud mitmeid teelt
väljasõite, mis paljuski on tingitud
kehvadest rehvide seisukorrast ja
ilmastikutingimustest.
Õiged rehvid
Kohustus talverehve kasutada on
detsembri algusest veebruari lõpuni
kõigil sõiduautodel, samuti veoautodel, mille registrimass on kuni 3,5
tonni ja haagistel, mille registrimass
on 0,75-3,5 tonni.
Naastudega talverehve tohib Eestis kasutada 1. oktoobrist kuni 30.
aprillini. Naastudeta talverehve võib
kasutada kogu aasta vältel. Talverehvidel peab olema märgistus
M+S, MS, M.S. või M&S ning mustri
jääksügavus peab olema vähemalt
kolm millimeetrit. Naastrehvidega
sõitmise korral peavad need olema
paigaldatud kõigil ratastel. Rehvi
purunemise korral võib kasutada
varurattana harilikku rehvi.
Uus seadus
2011. aastast hakkab kehtima ka
uus liiklusseadus, mis karmistab liiklusreegleid. Nt liiklusalaste rikkumiste korral karmistub esmaste juhilubade vahetamine, kohustuslikuks
muutub mopeedide registreerimine,
tervisetõendi kehtivuse lõppedes
peatub mootorsõiduki juhtimisõigus
(tervisetõendit ei pea sõidukijuht
kaasas kandma).

2011. aastast hakkab kehtima uus liiklusseadus, mis karmistab liiklusreegleid. Marko Tooming

Tervisetõend tuleb isikul esitada
Maanteeameti liiklusregistri büroole. Neil, kes on läbinud tervisekontrolli enne 7.06.2009, arvestatakse
tervisetõend kehtivaks kuni juhiloa
kehtivuse lõpuni! Uue seaduse kohaselt on mootorsõiduki juhil keelatud juhtimise ajal rääkida telefoniga, samuti seda käes hoida; sõidukis peab olema ohutusvest.
Kui vana seaduse kohaselt võis
süles hoida üht last, kes on alla 12
aasta vanune ja kui kõik autos olevad kohad on hõivatud, siis uue
seaduse kohaselt ei tohi lapsi süles
hoida. Kõik isikud peavad olema

Sotsiaaltoetused, hüvitised ja pensionid
alates 1. jaanuarist
Sotsiaalministeerium vastutab selle
eest, et alates 1. jaanuarist 2011
laekuvad inimeste pangakontodele
toetused, hüvitised ja pensionid
juba eurodes.
Nende ümberarvutused tehakse
detsembris. Ükski pension, toetus
ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti
ei muutu pensionide, toetuste ja
hüvitiste saamise tingimused ja kord
ning rahaline väärtus. Muutub üksnes valuuta – kroonide asemel saab
need eurodes.
Lisainfot pensionide, toetuste ja
hüvitiste kohta saab alates detsembrist elukohajärgsest pensioniametist
või sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 16 106, 744 8300,
357 9021, 664 0126 ning e-postilt:
ska@ensib.ee.
Tuletame meelde, et pangakontol

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.

olevad kroonid vahetuvad eurodeks
automaatselt. Sularaha saab teenustasuta ja üleminekukursiga eurodeks
vahetada juba alates 1. detsembrist
2010. Pangakontorid vahetavad
kroone eurodeks teenustasuta ja
kuni 30. juunini 2011. Eesti Pangas
saab kroone ümber vahetada tähtajatult. Raha saab vahetada ka Eesti
Posti kontorites, kuid Eesti Postil on
õigus kehtestada piirang kuni 1000
eurot inimese kohta päevas.
Loodame, et koostöös kohalike
omavalitsustega suudame tagada
sujuva ülemineku ja kogu Eesti elanikkonna hea informeerituse.
Kogu teave eurole ülemineku
kohta on üleval internetis aadressil:
euro.eesti.ee või tasuta euro infotelefonil 800 3330.
Sotsiaalministeerium

eraldi nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud.
Sõltumata valgustuse ja kõnnitee
olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine pimedal ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui asulas liigeldes!
Eelpool toodud loetelu muudatustest ei ole lõplik, ülevaate kõigist
muudatustest saab Maanteeameti
kodulehelt www.mnt.ee/liiklusseadus2011/, kus on uus Liiklusseadus tõlgitud ka vene keelde.
Ohutut liiklemist soovides,
Ailen Kroonmäe,
piirkonnapolitseinik

KIILI
VALLAVALITSUS
TEATAB:
“Kurna ja Luige
eritasandiliste
ristmike tehnilise
projekti lahendusi
tutvustav avalik
arutelu” 16. detsembril 2010 a
kell 18.00 Kiili
Gümnaasiumis,
Kooli tn 2.

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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Karjääriõppest Kiili
Gümnaasiumis
Kangru Rull. Erakogu

Kangru
Neliküritusest
Kangru Nelikürituse hooaeg lõppes
septembris maastikuratta võistlusega.
Veebruaris suusatasime, mais
rulluisutasime, augustis jooksime,
nelja võistluse startides oli kokku
263 inimest, stardiprotokollidest
võib leida kokku 158 erinevat nime.
Osavõtt alade kaupa oli järgmine:
suusatamine 46 , rulluisutamine 82,
maastikujooks 74 ja rattakross 61
inimest.
Rull on popp
Vaieldamatult kõige populaarsemaks osutus rulluisuetapp, mis tänavu oli rahvusvaheline. UusMaa/Bont
Team oli selle aasta plaanidesse võtnud kõik Eestis korraldatavad rulluisuvõistlused ära võita, võistlustel
osalesid sellised Ladina-Ameerika
mehed nagu Ruben Martinez ja
Alfredo Leon Moreno. Amatööridele
ja pealtvaatajatele pakuti silmailu ja
võimsat sõidutehnikat, profid tulid,
sõitsid ja võitsid!
Nelikürituse eesmärgiks on kutsuda inimesi harrastama tervislikke
eluviise ning seda aastaringselt. Samuti on meie eesmärk pakkuda lastele sportimis- ja võistlemiselamusi.
Oluline on ka see, et osa saab võtta
kogu perega – alates väikevennast
vanaema -vanaisani!
Jooksuvõistluse noorimad olid
sel aastal 2-aastased, kes emmedeisside käekõrval või lausa süles 1 km
raja läbisid. Seega laste osalemise
arvu suurendamise osas meie eesmärk õnnestus. Järgmisel aastal võtame ülesandeks vanaemade-vanaisade kaasamise!
Tekkis toetaja
Neliküritus sai teoks tänu meie
suurele toetajale, kelleks oli Kiili vallavalitsus, samuti saime toetust Kultuurkapitalilt ning mõnedelt eraettevõtetelt. Meil oli ka üks eraisikust
toetaja, kes eelmisel aastal Kiili Lehes ilmunud hooaega kokkuvõtva
artikli järel laste auhinnafondi täitmiseks meile annetuse tegi.
Kindlasti ei saa märkimata jätta
korraldustiimi olulist rolli. Kolme
aasta jooksul on meil tekkinud teotahteline ja hästi toimiv korraldustiim, kelle vabatahtliku töö tulemusena see üritus on läbi viidud. Korraldustiimi nimel täname kõiki osavõtjaid, pealtvaatajaid ning meie
toetajaid!
Siinkohal tooks välja oma vanuseklasside tublimatest tublimad:
Linda Koobas, Jasper Laus, LauraLiisa Volt, Aleksander Medvedjev,
Annabel Israel, Markus Pajur, Lauri
Arumeel, Riivo Rohi, Priit Rannik,
Katrin Soima, Raul Villo, Erki Arumeel.
Nelikürituse koondarvestuse
paremate autasustamine toimub 4.
detsembril kell 11 Kiili spordihallis.
Merje Volt, Kangru küla selts

z Tänapäeval ei mõisteta karjääri all vaid
edukat turnimist
karjääriredelil, vaid
pigem on see käänuline teekond, mida
mõjutavad ootamatused ja juhused.

Koidula Ameerikas. Erakogu

Harjumaa Aasta
seenior-õppija on
Kiilist
13. oktoobril andis Harju maavanem
Ülle Rajasalu Tallinna Raekojas
Koidula Ameerikasele üle tänukirja
Harjumaa Aasta seenior-õppija
2010.
Koidula on aktiivselt osalenud
Kiili eakate kunsti- ja kodundusringis
alates 2004. aastast. Ring töötab Kiili valla kodukambris. Koidula on
nende aastate jooksul õppinud tegema portselanimaali, gobelääni, klaasimaalivitraaži, kuivnõelviltimist ja
dekupaaži tehnikat.
Kõik õpitu on avardanud tema
silmaringi, loovust ja osasaamist
kunstist. Ta ise ütleb, et käib nüüd
kunstinäitustel hoopis lahtisemate
silmadega. Peale omandatud tarbekunstitehnikate on Koidula kodus ka
arvutiasjanduses. See oskus kulub
tal marjaks ära genealoogiliste
uuringute tegemisel. Ta on koostanud hulgaliselt sugupuid, avaldanud
raamatu Kiili ajaloost ja praegu on
tal käsil raamat isatalu ajaloost.
Kõigele lisaks on Koidula kasvatanud suureks oma tütrepoja, olles talle ema eest. Praegu õpib noormees
juba Tartus ülikoolis. Õnnitleme
Koidulat selle austava nimetuse saamise puhul ja soovime jätkuvat tugevat tervist ja energiat!
Helgi Taim, ringijuht

Karjääri planeerimise asemel räägitakse elu planeerimisest. Et olla
õnnelik ja rahulolev, peab õppima
ennast tundma ja armastama,
laiendama silmaringi, omandama
teadmisi ning tegema teadlikke
otsuseid, mis viiks unistuste täitumiseni.
Edukas saab olla vaid riik, kus
elavad rahulolevad ja õnnelikud inimesed. Rõõmu teeb, et karjääriteema olulisust on mõistetud riiklikul
tasandil. Uues riiklikus õppekavas
on läbiv teema “Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine”, mille raames
käsitletakse teemat integreeritult
kõikides kooliastmetes.
Oleme lipulaev
Kiili Gümnaasium võib olla uhke
selle üle, et oleme Eestis üheks “lipulaevaks”, kus karjääriteemadega süvitsi tegeldakse, sest oleme partnerkooliks Elukestva Õppe Arendamise
Sihtasutus Innove Karjääriteenuste
Arenduskeskuse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavale programmile
Karjääriteenuste süsteemi arendamine 2009-2013. Selles programmis
osaleb 26 kooli üle Eesti.
2009. aasta kevadest kuni 2010.
aasta veebruarini viisid Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Tehnikaülikool koostööna läbi karjääriteenuste põhialuste koolituse.
Programm jätkus koolide karjäärikoordinaatorite baaskoolitusega.
Kuna koordineerimine tähendab
ennekõike koostööd, siis selle programmi üheks tugevuseks võib pidada seda, et moodustus tihe tugivõrgustik: uued karjäärikoordinaatorid
said mentoriteks eelmise programmi läbinud kogenud karjäärikoordinaatori. Tekkisid toetusgrupid,
mille moodustasid mentor ja paari
kooli noored karjäärikoordinaatorid.
Kiili Gümnaasiumi mentor on
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õppealajuhataja/karjäärikoordinaator
Marike Uusjärv. Teisalt pakkus tuge
Innove meeskond jagades materjale,
infot ja nõu, kui seda vaja oli.
Õppides isiksuseks
Värske karjäärikoordinaatori esmane ülesanne oli koolis karjäärimeeskonna moodustamine. Kiili
Gümnaasiumis kuuluvad meeskonda
ainekoondiste juhid, teabekeskuse
töötaja, huvijuht ja õppealajuhataja.
Eelmisel õppeaastal oli meeskonna
ülesandeks välja töötada karjääriõppe korralduskava.
Karjääriõppe eesmärgiks on aidata õpilastel arendada teadlikkust
iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma
sisenemist, karjääriotsuste tegemist

Kiilikad Lahedal
Koolipäeval

Kiili Gümnaasium võib olla uhke selle üle, et ollakse Eestis üheks
“lipulaevaks”, kus karjääriteemadega süvitsi tegeldakse. Marko Tooming

ning eneseteostust läbi elukestva
õppe.
Karjääriõppega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on
valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja
töökeskkonnas ning kujundama
oma elu teadlike otsuste kaudu,
sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.
Töö käigus avastasime, et meil
toimub palju tegevusi, mis karjääriõppe eesmärke täidavad:
• enesetundmine (arenguvestlused, võimete/huvide testimine, karjäärinõustamine, huviringid jms);
• õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine (kohtumised erinevate ametite esindajatega, ettevõtete
külastused, kohtumised vilistlastega,
töövarjupäev, koolide ja ametite tutvustused, õppekäigud, infopäevad,
koolide külastused, infootsing jms);
• planeerimine ja karjääriotsuste
langetamine (karjääriõpetuse tund
9. kl, temaatilised klassijuhatajatunnid, eneseanalüüs jms).

Karjääriinfo edastamiseks on
kooli fuajees stend, teabekeskuses
riiulipealne, kus õpilased voldikuid
kaasa saavad haarata, ajaveebis
(kgkarjaariope.blogspot.com) edastame samuti infot, õpetajad leiavad
aga abimaterjale karjäärikaustast
siseveebis.
Kevadeks valmis dokument, milles on lahti kirjutatud karjääriõpet
puudutav ning kaardistatud kõik
vastavaid eesmärke kandvad tegevused.
Käesoleval õppeaastal kuulub
Kiili Gümnaasium kui partnerkool
töörühma, mille ülesanne on katsetada ja välja töötada materjale, mis
aitavad hinnata karjääriõppe kvaliteeti koolis.
Lõpetuseks tahaks tänada lapsevanemaid ja kohalikku ettevõtet
Efekt, kes õpilastele oma teadmisi,
kogemusi ja aega on pühendanud.
Algus on tehtud ja nüüd tuleb vaid
entusiasmi hoida ja edasi minna.
Anu Pärn, Kiili Gümnaasiumi
karjäärikoordinaator

4. novembril toimus Tartus Vanemuise kontserdimajas noortekonverents Lahe Koolipäev. Kiili Gümnaasiumist osalesid konverentsil
Agnes Vaino, Ragne Rohumäe, Liisa
Aadussoo ja Mihkel Kork.
Päev algas Tallinnast pika bussisõiduga. Sihtkohta jõudes ootasid
meid juba ees Laheda Koolipäeva
korraldajad ning päev jätkus orienteerumismänguga Tartu linnas. Selle tegevuse käigus sattusime näiteks
Jaani kirikusse, botaanikaaeda ning
jalutasime mööda Tartu vanalinna
peatänavat Vanemuise kontserdimajja, kus algaski konverents.
Oma kogemusi ning elutarkusi
jagasid meile kogu pika päeva mitmed värvikad ühiskonnategelased.
Nende hulgas olid Hannes ja Rasmus
Kaljujärv, Juku-Kalle Raid, Tarmo
Leinatamm, Leo Võhandu jne. Vahelduseks esinejatele toimusid mitmed mahla-ja pirukapausid ning ka
soe lõunasöök ei jäänud tulemata.
Konverentsi lõpusirgel kuulutati
välja tunnustuskonkursi “Hea Eeskuju” võitja, kelleks osutus Tartu
koolitüdruk Oliivia Narits. Oliivia
tegeleb vabatahtlikult HIV-teemaliste koolituste läbiviimisega. Hea
Eeskuju tunnustatakse 20 000-kroonise stipendiumiga. Päeva lõpetuseks astusid muusikalise numbriga
üles Uku Suviste ja Birgit Õigemeel.
Kokkuvõttes oli päev väga meeldejääv ja positiivne. Soovitan kõigil
osaleda aktiivselt koolivälises tegevuses ja kaasa lüüa põnevates ettevõtmistes. Mina kavatsen Lahedal
Koolipäeval osaleda kindlasti ka
järgmisel aastal. Nautigem noorust!
Agnes Vaino, Kiili Gümnaasiumi
9. klassi õpilane
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Miks ma õpin
lapsehoidjaks?
Tulin Kiili Aktiviseerimiskeskusesse
läbi ESF projekti lapsehoidja koolitusele osalema sellepärast, et olen
lapsega kodune ja soovin, et lapsega
kodus veedetud aeg oleks huvitavam
ja kasulikum.
Huvitusin enne koolitust veidi ka
laste psühholoogiast, kasvatusmeetoditest ning laste arendamisest ja
olen end selles valdkonnas ka veidi
omal käel arendanud. Kuna mul
lastega tegelemise kutseharidust ei
ole, siis oli hea võimalus läbida koolitus. Samas oli hea võimalus tutvuda teiste toredate inimestega, kes
koolitusel osalesid.
Kõige rohkem lootsin saada kinnitust oma tõekspidamistele laste
kasvatusmeetodite kohta, millel
usun olevat positiivsed tagajärjed ja
positiivne mõju lastele. Kindlasti
sain ka uusi teadmisi laste arengu
kohta, seadusandluste kohta, ettevõtlusega alustamise kohta, tervishoiu ja toitlustuse kohta – mulle oli

suureks uudiseks see, et lastehoiuga
tegelevas ettevõttes ei tohi laste menüüs olla suitsutatud lihatooteid.
Esmaabi koolitus oli kõigile väga
põnev, eeskätt koolitaja enda pärast,
kes on ise kiirabi töötaja ning suutis
koolituse meile teha puust ja punaselt selgeks. Esmaabi eksami sooritasid kõik koolitusel osalejad edukalt. See on väga tähtis!
Esmaabis on paljud asjad muutunud ning vanad nõuka-aegsed
esmaabivõtted on osaliselt lausa
ohtlikud. Soovitan kõigile inimestele
viia end kurssi tänapäevase esmaabiga!
Olen juba aktiivselt alustanud
tööotsinguid lapsehoidjana. Üritan
leida ka lastele suunatud üritusi, kus
saan osaleda vabatahtlikuna, ning
anda oma panus, et lapsed saaksid
rohkem tähelepanu ning inimestega
suheldes rohkem positiivseid ja
meeldivaid kogemusi.
Riina Kirspuu, Kiili alev

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi
poolt. Projekt nr: 1.3.0102.100291 “Tegus Kiili – tööturult
väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”
Oleme avatud Kiili alevis Nabala tee
2b aktiviseerimiskeskuse töötutele ja
mittehõivatud inimestele. Kohapeal
toimuvad erinevad koolitused ning
on avatud internetipunkt töö otsimiseks.
Aitame koostada CVd, kaaskirja
või avaldust tööle konkureerimiseks, abistame tööotsimisel ja juhendame arvuti kasutamisel.
• Karjäärinõustamine – toimub
isiklikult kokkulepitud ajal maksimaalselt 3 tundi inimese kohta.
Karjäärinõustaja Anne Naelapea.
• Psühholoogiline nõustamine –

kokkuleppel eelneva registreerumisega.
• Eesti keel venekeelsele elanikkonnale – eesti keele kool on mõeldud vene keelt kõnelevale inimesele,
kes ei saa töötada või ei saa tööle
seoses keeleprobleemiga. Õppejõud
Tatjana Žaivoronskaja. Palume
eelnevalt registreeruda.
Lisainfo: Andra Perv 5694 9272,
a.perv@hot.ee, kiiliaktiviseerimiskeskus.edicypages.com/et.

Nelja Valla Kogu
aastatel 2011-2013
Nelja Valla Kogu tegevusgrupp
plaanib aastatel 2011-2013 taotleda Leader meetme raames oma
piirkonna arengustrateegia elluviimiseks 33 miljonit krooni.
Vastavalt meie strateegiale on
meil plaani raha eraldada järgnevate
meetmete elluviimiseks:
1. Kvaliteetse elukeskkonna
loomine,
2. Kogukonna arendamine,

3. Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine,
4. Ajaloo ja kultuuriväärtuslike
objektide taastamine.
Tegevusgrupi tegemistest on
võimalik saada lisateavet aadressilt
www.4kogu.ee. Kõigile küsimustele
saab vastused telefonilt 501 5563
ning e-postilt deiw.rahumagi@
harku.ee. Kõik ideed on teretulnud!
Deiw Rahumägi

Detsember Kiili Rahvakoolis
01.12 kell 19.00-20.30 loeng “Tööseadlusandlus” õiguskoolis.
Ülevaade tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest; töölepingu
sõlmimise ja lõpetamisega seotud küsimused; töövaidluste
lahendamine. Nõu annab Maret Hallikmaa. Hind 60.08.12 kell 19.00-20.30 homöopaatia loeng “Nohu, köha, külmetuse
ravi” Tervisekoolis. Koolitajaks homöopaat Krista Koppel. Hind
150.13.12 kell 19.00-20.30 ajalookool. Juhendab Ardo Niinre. Teema
leiate peagi meie kodulehelt. Osalustasu 80.15.12 kell 19.00-20.30 loeng “Teed ja rajad. Okaspuud” aiakoolis.
Koolitaja Ülle Michelson. Hind 200.6.12 ja 20.12 kell 18.00-19.30 arvutikool. Koolitaja Tiina Teder. Ühe
korra hind 100.17.12 Teatrireis – Pärnu Endla kontsertdraama “Algus”.
Reisi hind 325.-, ISIC, ITIC kaardi omanikele ja pensionäridele 285.Väljasõit vallamaja eest kell 16.45.
Loengud toimuvad Kiili Gümnaasiumi ruumes. Kõigile koolitustele on
vajalik eelregistreerimine rahvakool@kiili.edu.ee või kodulehel www.
rahvakool.webs.com – VÕTA ÜHENDUST.

Heiki Mikomägi ühe AS Efekti tuntuma toote, Kiili Kanuu kõrval. Kanuud on väga hinnatud Norras. Marko Tooming

Veerand sajandit
Kiili vallas
z Vaela külas asuv
AS Efekt pole mitte
ainult Kiili valla, vaid
kogu Eesti üks vanemaid firmasid.
“Tegelikult alustasime juba 1983.
aastal Miku talus, kus hakkasime
valmistama klaasplastist tooteid,”
räägib ettevõte juhatuse esimees
Heiki Mikomägi. Toodete valikusse
kuulusid mootorattakiivrid, auto
peatoed, pea kõikide N Liidus toodetud sõiduautode rattakoopa kaitsmed, veoautode poritiivad.
1980ndate lõpus tekkis võimalus
oma isetegevus seadustada – kõigepealt 1986. aastal tootmiskoondise
Ühendus tiiva all – see oli esimene
võimalus alustada nn. ametliku
eraettevõtlusega. “Sai registreerida
end tootmiskoondise Ühendus all
individuaaltöötajana ja maksta iga
kuu mäletamist mööda 600 rubla
inimese kohta,” meenutab Mikomägi. Vastutasuks sai riigiasutuse
volitused ja osta materjali üle Nõukogude Liidu.
1986 andis ettevõte tööd ca 30
inimesele, kes töötasid oma kodugaraažides. 1988. aastal asutati
omaette tootmiskooperatiiv Efekt,
mida peetaksegi ettevõtte sünniks.
Aktsiaseltsiks muutus Efekt 1992.
aastal.
Pühendumus aitab
“Oleme uhked selle üle, et asume
siiani ühes ja samas kohas ning neli
inimest on töötanud ühes ja samas
kontoris üle 20 aasta,” ütleb Heiki

Masust ka kasu
Praegu töötab Efektis 21 inimest, osad neist on firmas olnud juba
paarkümmend aastat.
Kiili vallast käib ettevõttes tööl 8 inimest. “Oma valla elanikke on meile
pidevalt juurde tulnud, mis on väga hea,” arvab Heiki Mikomägi.
Keeruline aeg ei möödunud ka Efekti jaoks raskusteta. “2008. aasta
teisel poolel algas raske periood,” ütleb Mikomägi. “Tõmbasime kulud
nii kokku, kui veel võimalik. Ühtegi inimest ei koondanud, jätkasime
tootearendusega.”
Nüüd, mil majanduslik seis taas kergemalt hingata laseb, on ka paljud
vanad kliendid, kes masu ajal ära kadusid, tagasi tulnud. Käibenumbrid hakkavad taastuma.
“Masu-ajas oli meie jaoks vähemalt nii palju positiivset, et saime enda
meeskonda ühe väga hea tegija,” lausub Mikomägi. “On terve elu tegelenud komposiitmaterjalidega, lisaks oskab palju keeli. Patt oleks
nuriseda.”

Mikomägi. Pea pooled töötajad on
töötanud Efektis 10-15 aastat. Kui
aastaid tagasi ei osatud seda hinnata, siis nüüd ollakse märganud, et
tõsisemate tellimuste saamisel on
selline taust suureks eeliseks.
AS Efekt on aastate jooksul oma
tooteid müünud USAsse, Suurbritanniasse, Prantsusmaale, Norra,
Rootsi, Soome ja Lätti. Põhiline turg
on Norra, Rootsi ja Soome väikefirmad.
Tuntuimad kaubamärgid on Kiili
Paat, Kiili Kanuu, suusaboksid Effectline. Aastate jooksul on müüdud
suusabokse “Effectline” ca 10 000
tükki ja “Kiili Paati” ca 1200.
Suureks ei saa üleöö
Vaatamata sellele, et tooteid
müüakse paljudes riikides, peavad
omanikud Efekti tagasihoidlikult
väikefirmaks. Tegu pole siiski vaid
tagasihoidlikkusega, vaid ettevõtte
filosoofia ja strateegiaga.

“Ka meie partnerid on enamasti
väikefirmad, see on meile oluline,”
selgitab Mikomägi. “Arvame, et see
on suures konkurentsis olnud meie
ellujäämisvõimalus.”
Suurfirmade tellimuste täitmiseks
pole tema sõnul Efektil piisavalt võimalusi. “Arvan et suureks saab kasvades, mitte üleöö,” leiab ettevõtte
juht.
Reklaam levib suust-suhu, aastatega on Efekti tuntus Euroopas tõusnud. Ka uusi kontakte saadakse
teiste firmadega suheldes.Efektil on
tänasel päeval 1300 m2 tootmis- ja
laopinda 3800 m2 krundil.
Praegu tegeleb Efekti töökas pere
Kiili Kaatri väljaarendamisega. Sellest loodetakse suurt müügiartiklit
Soomes ja Rootsis. “Oleme kaatrit
nii palju reklaaminud, et seda juba
oodatakse,” ütles Mikomägi. Kiili
Kaater 510 loodetakse turule tuua
järgmise aasta kevadel.
Marko Tooming
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140 aastat Nabala kooli: kroonika
1870. aasta 4. novembril avati Kurevere külas Nabala vallakool.
Esimeseks ja ühtlasi ka staažikaimaks õpetajaks oli Kose kihelkonnast, Tuhala mõisast pärit Jaan
Ruutopõld.
Koolmeister töötas koolijuhatajana 30 järgnevat aastat.
Peale koolitöö tegemise pidas
mees Eesti Aleksandri kooli abikomitee sekretäri ametit ning oli
Eestimaa ajalehtede, peamiselt Eesti
Postimehe ja Ristirahva Pühapäeva
Lehe kaastööliseks. Nabala vallas
täitis ta ka vallakirjutaja ülesandeid
ning ristis lapsi.
Jaan Ruutopõld laulatati 1873
aastal naaberkülast pärit Mina Keerdega. Pere elas koolimaja lähedal
asuvas Uuetoa talus. Jaani ja Mina
peres oli 7 last, kellest vanim, Johannes Constatin Ruutopõld töötas
1891-1899 isa juures Nabala vallakoolis abiõpetajana.
Esimesel õppeaastal käisid kooliteed 37 poissi ja 15 tüdrukut. Järgneva 30 aasta jooksul see arv kohati
pisut tõusis või langes, kuid püsis
enamasti kuuekümne piires.
1875-1898 aastal töötas koolis
vahekool. Vahekoolis õppisid 14-16aastased õpilased, kes käisid kohal
üks kord nädalas.
Valgest pimedani
Elust sajandivahetuse Nabala
vallakoolis kirjutab Sömero külast
pärit Ago Lend, kes oma isa mälestuste põhjal kirjeldab vanaema kooliaega.
Õppetöö toimus oktoobrist maini.
Koolipäev algas varahommikusest
päevavalgusest ja kestis õhtul pimeduseni. Vaid erandkorras kasutati
õlilampe. Kogu kooli peale oli üks
õpetaja. Õpiti lugemist, kirjutamist,
rehkendamist, laulmist ja usuõpetust. Kirjutamist õpiti esimesed kaks
talve krihvli ja tahvli abil ning viimasel aastal kirjutati vihikusse.
Tahvli üks pool oli rehkendamiseks ja teine pool, kuhu olid veetud
spetsiaalsed jooned, kirjatehnika
jaoks. Laulmist õpiti kuulmise järgi

ning lauldi puuviledega oreli saatel.
Oreli oli koolile meisterdanud kohalik külasepp Jüri Land.
1900. aastal tuli Nabala vallakooli kooliõpetajaks Viljandimaalt
pärit Jaan Hindreku poeg Riiner, kes
juhtis kooli järgnevad seitse aastat.
Arhiivi andmetel läkitas 1902. aastal
J. Riiner kirja Rahvakooli inspektorile Tallinna II rajoonis, paludes
saata abiõpetaja, kuna eelmisel aastal oli koolis 87 õpilast ja see arv
kasvas iga aastaga.
1907. aastal asus Nabala koolis
neljaks aastaks koolmeistri ametit
pidama Jaan Vain. Ülevenemaalise
loenduse andmetel oli 1910. aastal
koolis kolm klassi ning õpilaste arv
pisut alla viiekümne.
1911. aastal tuli Nabala vallakooli õpetajaks Läänemaal sündinud
Madis Reimann. Nabalast läks kooliõpetaja Madis Reimann 1917.
aasta sügisel Kurna algkooli. Tema
tööd jätkas poeg Paul Reimann. Uut
koolmeistrit kahtlustati aga saksavaenulikkuses ning ta võeti 1918.
aasta suvel vangi.
Kooli hakkas juhtima Johannes
Kütt, kes olevat lubanud iga pühapäeva ja neljapäeva õhtuti piiblitunde pidada.
1922. aasta andmetest selgub, et
koolis ei käi valla 18 last ruumipuuduse tõttu. Samal aastal tehti Harju
maavalitsuse poolt ettepanek saata
osa lapsi ruumipuuduse lahendamiseni õppima Sausti kooli. Nõrga
tervise tõttu lahkus kevadel omal
soovil ametipostilt Johannes Kütt.
Nabala valla kooli hoolekogu koosolekul valiti uueks koolijuhiks Jaan
Kulderknup.
Oktoobriks otsustati endise
Nabala vallakooli asemel avada 4
klassi ja kahe õpetajaga Nabala algkool, asukohaga Nabala mõis. Kool
paigutati mõisa härrastemaja maanteepoolsesse otsa, teises otsas olid
vallavalitsuse ruumid. Kooli kasutuses oli kaks klassiruumi, tütarlaste
magamistuba, kaks elutuba ja köök
õpetajatele ning tuba kooliteenija
jaoks.

Kooli krundi suurus oli 22,4 ha.
See jagunes õuemaaks, kooliaiaks,
heina- ja karjamaaks ning õpetajate
aia- ja põllumaaks. Mänguplatsi
koolil ei olnud. Õpilaste arv kasvas
järgneva kolme aasta jooksul 74-le.
1925. aastal vahetas Jaan Kulderknup omal soovil töökoha Nehatu algkooli juhataja Heino Kärt’iga.
Jätkus kooli kasv ja areng. Kooli
aruandest 1928/29 saame teada, et
õppeaasta jooksul oli muuhulgas
muretsetud kolmnurkne vaaderpass,
ekker, piirituselamp, käärid ja 61
köidet raamatuid.
Alates augustist 1931 määrati
Nabala algkooli õpetajaks Mihkel
Kivihall. 1937. aastal paigutati Kivihall omal soovil Kallavere algkooli
juhatajaks. Tema asetäitjaks määrati
abikaasa Leontine. Paraku vallandati
õpetajanna 1932. aastal Vabariigi
Valitsuse 17. juuni 1932.a. otsuse
“Tööpuuduse vastu võitlemise otstarbel teenistusvahekordade korraldamise seaduse” põhjal, mille alusel
üks abielupooltest pidi õpetaja
kohalt lahkuma.
Endine õpilane Helmi AruaasKerde mäletab Mihkel Kivihalli väga
hoolitseva koolijuhina. Elfride Kivihalli eestvedamisel sai Nabalas hoo
sisse näitering.
Uus koolimaja
1933. aastast algas tihe keskustelu ja võimaluste otsimine Nabala kooli ruumikitsikuse lahendamiseks. Esialgu oli idee ehitada mõisahoonele juurdeehitus. Vastuseisu
osutas Harju maavalitsus
1935/36 õppeaastaks oli koolis
juba 110 õpilast 1936. a. toimetas
Harju maavalitsuse haridusosakonna
ja haridus-sotsiaalministeeriumi
esindajatest koosnev komisjon Nabala koolimaja ülevaatust. Ülesandeks oli selgitada, kas kasutamisel
olev ehitis vastab koolimaja nõuetele. Peale komisjoni akti nõustus ka
Harju maavalitsus uue koolihoone
ehitamisega. Koolimajade ehitusfondi komisjoni otsusega määrati
Nabala vallale 40 aastaks 5000

krooni laenu.
1937. aastal toimus koolijuhtide
vahetus. Nabala koolijuhatajana
asus tööle Kustav Albri.
1936. aastal alustas vald uue
koolimaja ehitust. Uues hoones alustati tööd 1939/40 sügisel. Kool oli
6-klassiline. Uus maja oli koolieluks
igati sobiv ning andis ruume ka samas hoones töötava internaadi
jaoks. Paraku jäi puuduva saali pärast aastateks kestma võimlemistundide läbiviimise probleem ning
tunnid toimusid rahvamaja saalis.
Uue võimu aeg
1940 aastal organiseeriti kool
ümber. Algkoolist sai Nabala Mittetäielik Keskkool. Õppeaastal
1940/1941 juhatas kooli direktor
Raudmäe.
1941-1945 oli direktoriks Hilda
Härma. Tema tööd jätkas 19451959 Juta Randaru-Sõmer. Randaru
esimesel tööaastal oli nimekirjas 88
õpilast.
Kool töötas koos rahvamajaga.
Rahvamaja saali kasutati kooli
võimlemissaalina. Järgnevatel aastatel õpilaste arv suurenes pidevalt.
1948/49 õppeaastal oli see ületanud
saja piiri.
Õpilased osalesid noorte naturalistide, vene keele, kirjanduse,
tehnika- ja näiteringis. Töötas kehakultuurikollektiiv ja Punase Risti
organisatsioon. Koolil oli oma õppekatseaed. Pidevalt toimus töö kooliümbruse ja kooliaia kujundamisega.
Suureks mureks oli Tallinnaga
transpordiühenduse puudumine.
Kool püüdis koos lastevanemate
komiteega sellele probleemile lahendust saada, kuid tulemuseks oli
bussiühendus, mille bussijuhid olid
venelased ja pidevalt purjus. 1948.
aasta kevadel seati sisse “käkerbussi”
liin Nabala-Tallinn. Bussiks oli veoauto, millega sai hommikul linna ja
õhtul tagasi.
1955 algas kooli spordiväljaku
ehitus. Õpilasringide kõrval toimus
aktiivne isetegevus ka õpetajate hul-

gas. Alustas tööd Nabala rahvapilliorkester Eik Toivi juhtimisel ja
õpilaste rahvapilliorkester, mida
juhendas õpetaja Floreida Laidna.
Õpetajad osalesid ka naisansamblis.
1957/58. aasta novembri õppenõukogus otsustati õpilastega varuda kolhoosidele okassööta. Otsustati noorte naturalistidega hakata
kasvatama kooli juures küülikuid
ning kodudes teha selgitustööd kanade ja partide kasvatamiseks.
Kuigi õppetöö ja kooliväline tegevus olid 50ndate lõpul väga säravad,
hakkas tasapisi kahanema kooli
õpilaste arv, mis kümnendi algul oli
125.
1960 sai koolijuhatajaks Marta
Kask-Saarsoo. Õpilaste arv kahanes
70-ni. Floreida Laidna oli koolijuhiks
1962.-1967. aastani. Sel ajal oli Nabala Mittetäielik Keskkool tugevate
traditsioonidega elujõuline kool, kus
peeti au sees rahvuslikku kultuuri
õpetamist, töötasid rahvapilliorkester ja rahvatantsijate rühmad.
Maakonnas oldi esirinnas sportlike saavutuste ja õpitulemuste poolest.
Kooli iseseisva eksisteerimise
viimasel, 1967/1968 õppeaastal oli
koolijuhiks Villem Niglas.
1968 ühines Nabala kool Sausti
kooliga.
Tänaseks on Sausti koolist saanud Kiili Gümnaasium. Palju on
muutunud. Aeg on teinud oma töö.
Kuid on asju, mis on jäänud. Veel
täna töötavad Kiili Gümnaasiumis
endised Nabala kooli õpetajad Ilme
Põldsaar ja Viivi Hiiekivi.
Kooli on lõpetanud küll tookordsed õpilased, kuid nende lapsed ja
lapselapsed, isegi lapselapselapsed
käivad täna Kiilis haridust saamas.
Ja nii läeb see ka edasi.
Artikkel on kirjutatud pr Salme
Väljataga kogutud mälestuste ja
arhiivimaterjalide ning E. Kullamaa
koostatud raamatu “Kiili Gümnaasiumi lugu” avaldatud ja avaldamata
materjalide põhjal.
Esta Kullamaa, Kiili Gümnaasium

Kiili Kunstide Kooli kokkutulek
20. aastapäeva tähistamiseks
11. detsembril 2010 kell 18.00

Ootame endiseid õpetajaid ja õpilasi ning kõiki, kes on aidanud seda kooli muuta just
selliseks, millised me oleme praegu.
17.00 – maja on avatud külalistele
18.00 – endiste õpetajate, õpilaste ning vilistlaste kontsert
21.00 – ansambel “BlueSmell”
Õhtu täidavad meeleolukad videomeenutused, esinejad, tants, catering ning kunstilised
üllatused.
Osavõtt kokkutulekust on tasuta.
Kõikidel osalejatel / ka teistel kooli
sõpradel on võimalus vabalt valitud
summas toetada KKK uue pianiino
ostmist. Seda saab teha ülekandega
Kiili Vallavalitsuse arveldusarvetele:
SEB 10052030588006, Swedbank
1120218700. Ülekande selgitusse
märgi kindlasti “Pianiino” – see aitab
meil Sind meeles pidada.
Oma osalemine registreeri kirjutades
aadressile sirle@kiilivald.ee
Kohtumiseni 11. detsembril kell 18.00!
Lugupidamisega, Teie
Kiili Kunstide Kool
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Kiili Leht

Noorte võrkpalliturniir “Kiili sügis”
z Sügisene koolivaheaeg algas seekord
noorteturniiriga
Kiilis, mille korraldas SK Tats.
Osales 17 poiste ja 18 tüdrukute
võistkonda vanuses 7-12 a. Pikast
võrkpallipäevast võttis osa 190
noort võrkpallurit erinevatest maakondadest. Turniiri peaeesmärk
oli pakkuda esimesi aastaid treeningutel käivatele lastele tore võistluskogemus.
Vanemas vanusegrupis (1998 ja
hiljem sündinud) läks kõige paremini SK Tats poiste võistkonnal, mis
saavutas väga hinnatava 3. koha Audentese ja VK Tähe järel. Võistkond
mängis koosseisus Rasmus Meius,
Markus Lopato, Lauri Arumeel, Mar-

SPORDIUUDISED
Kabe

tin Paal ja Renet Vanker
Vanemad Kiili tüdrukud saavutasid 5. koha Esikoha saavutas Kohila
VK, teine oli Rakvere ja kolmas Pärnu SK. Vanemad tüdrukud mängisid
koosseisus Annaliisa Mals, Laura
Väikemaa, Brit-Marleen Õismaa,
Kadri Ann Adra, Helena Vahtramäe.
Edukalt esinesid ka Kiili noored
tüdrukud, kes tulid omas vanusegrupis kolmandaks Rakvere ja Pärnu SK
järel. Tüdrukud mängisid koosseisus
Johanna Maar, Äli Leontjev, Iiris
Rannik, Carmen Pirn, Maria Säästla.
Turniiri õnnestumisele andsid
omapoolse panuse paljud lapsevanemad, peakohtunik Tarmo Rahuoja
oma meeskonnaga, areenimeister
Kaupo Kütt ja Kiili vallavalitsus.
Aitäh kõigile abilistele!
Raigo Tatrik, SK Tats treener
www.sktats.ee

Võrkpallitüdrukud tulid kolmandaks
Kiili noored võrkpallurid võtsid osa
16. novembril Paides toimunud
võrkpallivõistlustest. Võistluste
ametlik nimetus on EVF noorte U14 vanuseklassi meistrivõistluste
1. tsooni turniir tüdrukutele.
Kokku on üle Eesti 4 tsooni. Igast
regioonist pääseb Võrus juunis 2011
toimuvale finaalturniirile 4 paremat
võistkonda.
Esimesel etapil Paides läks Kiili
tüdrukutel (SK Tats 1) üllatavalt
hästi ja saavutati 3. koht 16 võistkonna arvestuses. Napid kaotused
tuli vastu võtta Audentese ja Kohila
VK võistkondadelt. 3.-4. koha män-

gus oldi kindlalt üle VK Täht
võistkonnast. Sellega on esimene
samm finaalturniiri poole tehtud.
Võistkonnas mängisid Annaliisa
Mals, Annabel Israel, Laura Väikemaa, Helena Vahtramäe, Kadri Ann
Adra, Brit Marleen Õismaa.
Kiilist oli Paides veel kaks võistkonda (Tats 3 ja Tats 4), nad olid
aga tunduvalt nooremad oma konkurentidest . Üldarvestuses saavutati
väga tublid 11. ja 15. koht.
2. etapp toimub veebruaris
Tallinnas ja 3. etapp kevade algul
Hiiumaal.
Raigo Tatrik

VOLIKOGU OTSUSED
November 2010
• Kiili vallavolikogu määrus nr 17, Kiili vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.
• Kiili vallavolikogu otsus nr 77, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
• Kiili vallavolikogu otsus nr 78, Viimsi metskonna
M52 katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine.
• Kiili vallavolikogu otsus nr 79, isikliku kasutusõiguse
seadmine OÜ Jaotusvõrk kasuks.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Haridus-ja kultuuriküsimused
9. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 570, Kiili Raamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 571, Kiili Lasteaia rühmade
arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu määramine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 572, Kiili Lasteaia hoolekogu
liikme kinnitamine.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
26. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 516, ehitusloa väljastamine
ehitise (Luige veetöötlusjaam) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 517, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kaste tn 2, Kangru alevik.
• Vallavalitsuse korraldus nr 518, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Sausti küla, Kaljula tee 13.
2. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 525, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Veenuse tn 2, Luige alevik.
• Vallavalitsuse korraldus nr 536, ehitusloa väljastamine
abihoone püstitamiseks, Veenuse tn 2, Luige alevik.
• Vallavalitsuse korraldus nr 537, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili veetöötlusjaam) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 538, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi reoveekanalisatsioon) laiendamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 539, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi veevarustus) laiendamiseks.
9. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 573, projekteerimistingimuste määramine Kriilemetsa kinnistu elektrivarustuse
projekteerimiseks.

24. november 2010

Eesti 2010. a. võistkondlikel meistrivõistlustel 64 ruudu kabes, mis
peeti 30.-31. oktoobril Tallinna
Malemajas, saavutas Hiiumaa Kabeklubi koosseisus pronksmedali
Katrin Rajasalu. Palju õnne!
Nõmme Kabeklubi I koosseisus
tuli Helina Rajasalu 4. kohale. Eesti
2010. a. võistkondlikel meistrivõistlustel 100 ruudu kabes, mis peeti
12.-14. novembril Tallinna Malemajas, tuli Järvamaa Kabeklubi
koosseisus Eesti meistriks Urmo
Ilves. Ole meheks! Katrin Rajasalu
saavutas Hiiumaa Kabeklubi koosseisus 4. koha.

Korvpall
Tallinna Rahvaliigas meestele pidas
oma esimese mängu Kiili/KAM
Personal meeskond. B-alagrupi
esimeses mängus võideti Tallinna
Lennujaam/Soojustuspood.ee meeskonda tulemusega 71:39.
Tegemist on endise Kiili Autoveod
meeskonnaga. Meeskonna toetamise
võtsid sel hooajal enda õlgadele firmad KAM Personal ja KAM Iluteenused OÜ.
Siinkohal tahaks tänada Kelly ja
Andre Maasikas`t ja loodame heale
koostööle.

Võrkpall
Oktoobris peetud Sparta II Sügisturniiril serveeris meeldiva üllatuse
Kiili SK naiskond, kes pääses nelja
parema hulka ja kuigi 3.-4. koha
mängus tuli Sparta naiskonnalt
kaotus vastu võtta, oli nende jaoks
pääs esinelikusse selge samm arengus edasi. Kiili SK meeskond jäi jagama 9.-12. kohta.

Eesti 2011. a. meistrivõistlustel I
liigas alustas tiitlikaitsja TTÜ / Kiili
samuti võidukalt. Luunjas võideti
kindlalt 3:0 (32:30, 25:22, 25:19)
Luunja/Ülenurme meeskonda, seejärel kodusaalis Kiilis Eesti Näituste
meeskonda 3:1 (25:18, 25:23,
16:25, 27:25).
Hiljem mängiti Eesti 2010 a.
karikavõistlustel II ringis kaks korda
TTÜ II meeskonnaga. Esimese mängu Kiilis võitis TTÜ/Kiili tulemusega
3:1 ning korduskohtumises Tallinnas nalja ei tehtud, mäng 3:0 Kiilile.
Esiliiga põhiturniiri esimese etapi
viimased kaks mängu võideti samuti: 13. novembril võideti Kiilis autsaider SKS/Võru VK meeskonda kõigest 3:2 ning 14. novembril Tallinnas vana sõpra TTÜ II meeskonda
juba kindlalt 3:0 (eks mehed said
eelmise päeva niru esituse eest peatreenerilt peapesu).
Alagrupp võideti täiseduga – 4
mängust 4 võitu.
Algust tehti ka Credit 24 võrkpalli
Rahvaliigaga. Kiili SK naiskond pidas esimese mängu naiste B-tugevusgrupis. Kodusaalis alistati Rae SK
3:0.

Jalgpall
Algust tehti Eesti 2010/2011 saalijalgpalli meistrivõistlustega. Kiili
SK mängib sel hooajal teatavasti
II liigas lääne piirkonnas, kus on
kokku 7 võistkonda: Sparta Balticwater (Tallinn), EMÜ SK, FC Reformierakond Rapla, Saku JK, JK Jalgpallihaigla (Tallinn), Saaremaa JK
Aameraas ja Kiili SK.
Esimene mäng peeti Kiili Spordihallis EMÜ SK-ga. Kuigi mäng
kaotati, tuleb korduskohtumine,
kuna vastane kasutas mitte mängida
tohtivat mängijat. See oli ka Eesti

• Vallavalitsuse korraldus nr 574, projekteerimistingimuste määramine aiamaja üksikelamuks laiendamise ja
rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Luige alevik,
Külluse tn 3.
• Vallavalitsuse korraldus nr 575, Kiili vallavalitsuse
16.06.2009 korralduse nr 195 “Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu projekteerimiseks Allikavälja
kinnistul, Sõgula külas” muutmine.
16. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 582, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Kiili alev, Sireli tn 6.
• Vallavalitsuse korraldus nr 583, projekteerimistingimuste määramine aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Veenuse tn 8.
• Vallavalitsuse korraldus nr 584, ehitusloa väljastamine
ehitise (Lepiku reoveepumpla elektrivarustus) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 585, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Uus-Vargamäe tn 5, Luige
alevik.
• Vallavalitsuse korraldus nr 586, kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise (puurkaev) püstitamiseks, Uuetoa,
Kurevere küla.
• Vallavalitsuse korraldus nr 588, Kasteheina tn 38 ja 40
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 589, Vana-Mõisatalu kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
26. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 520 Kiili vallavalitsuse
08.06.2010.a. korralduse nr 196 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Biotiigi” muutmine.
2. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 540, Kiili vallavalitsuse
12.05.2010 korralduse nr 156 “Katastriüksuse lähiaadressi määramine” muutmine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 569, keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Kiili valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti 2.etapile.
9. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 577, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Pääsukese tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 578, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Männi tänav.

Jalgpalli Liidu aps, seega – mäng
kordamisele.
Teises mängus, samuti Kiilis,
mängiti FC Reformierakond Rapla
mees-konnaga (kahjuks Siim Kallas
ja Andrus Ansip ei mänginud). Rapla oli esimeses mängus nokauteerinud Saaremaa võistkonna 13:5.
Oli näha, et vastane tuli seda mängu
mütsiga lööma – aga Kiili SK kasutas selle kohe ära: poolaeg 5:1, kogu
mäng 8:1! Vaat nii!
Kaks väravat lõid nii Tauno Koppel, Sven Haas kui ka Silver Uudelt,
ühe väravaga kostitasid vastaseid
Kevin Arike ja Ergo Teino. Lisaks
kollane kaart Taunole ja Kevinile
(üllatus-üllatus!). Mehed mängisid
väga tublilt!
Järgmine mäng peeti Sakus, vastaseks kohalik jalgpalliklubi. Kitsas
ja lühikeses saalis (mehed on harjunud oma hubase ja suure Kiili Spordihalliga – jalgpalli mängimiseks
ideaalne) toimunud mäng oli algusest peale väga närviline ja agressiivne, ei puudunud ka kollased
kaardid (Kiili poolelt Ingar Naudi).
Kiili domineeris terve mängu,
kuid kaitse ja väravavahi mõned
eksimused karistas Saku kohe ära ja
juba kindlana näiv mäng oli jälle
viigis.
Lahendus saabus 46 sekundit
enne mängu lõppu, kui Sander Saar
realiseeris 10 m. penalti ja 9:8 võit
– väga tähtis võit – oli käes.
Kusjuures viimased 46 sekundit
tundus ikka väga-väga pikk aeg.
Väravalööjad: Tauno – 4, Sander – 3
ja Sven – 2 väravat. Teenitud võit,
aga tuli väga raskelt, see näitab veel
kord, et kergeid mänge oodata ei
ole.
Momendil ollakse oma piirkonna
alagrupi liider. Edu meestele!
Kaupo Kütt

• Vallavalitsuse korraldus nr 579, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kooli tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 580, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tihase tee.
16. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 591, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kuke-Ihuvere tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 592, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Pikkaru tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 593, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Opmani tee T2.
• Vallavalitsuse korraldus nr 594, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Väljamäe tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 595, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tõnumardi-Põdra tee T1.
• Vallavalitsuse korraldus nr 596, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kurna tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 597, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Pärtle tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 598, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Eromaa-Sääse tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 599, hajaasustuse veeprogrammi projektide kaasrahastamine.
Muud küsimused
26. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 534, esindaja määramine
MTÜ-s Harjumaa Ühistranspordikeskus.
2. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 568, sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2010. aasta eelarvesse.
9. november 2010
• Vallavalitsuse määrus nr 9, Kiili vallavalitsuse 12.08.2008
määruse nr 12 “Toidupäeva maksumuse kehtestamine”
muutmise määrus.
16. november 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 625, sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2010. aasta eelarvesse.
• Vallavalitsuse korraldus nr 626, OÜ Kiili KVH nõukogu
liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 627, Kiili Varahalduse Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme
nimetamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

Tallinn-Raku-Kiili-Nabala-Sookaera. Sõiduplaan kehtib alates 22.11.2010.
Liini teenindab AS Samat. Reg 10282637, Tehnika 5, Saku, 75501 Harjumaa.
Tel 677 9663.

Maakonna bussiliin nr 116
Tööpäeviti
Peatus
Balti jaam post3
“Kosmos”
Raudalu
Lauri
Luige
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera
Peatus
Sookaera
Paekna
Nabala
Kiili kool
Kiili
Lauri
Lille
Luige
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam
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Reis Reis Reis Reis
01
03
05
07
05:20 06:10 07:05 07:45
05:26 06:16 07:11 07:53
05:40 06:30 07:25 08:08
06:35
05:44
07:29 08:13
05:47
07:32 08:16
05:54 06:42 07:39 08:23
05:55 06:43 07:40 08:24
06:01 06:50
08:31
06:05 06:54
08:35
Reis
02

Reis
04

Reis
06

06:05
06:11
06:17
06:19

06:35
06:41
06:48
06:51

07:00
07:06
07:13
07:16

06:27
06:29
06:33
06:48
06:54

07:00
07:02
07:06
07:21
07:27

07:25
07:28
07:32
07:48
07:56

Reis Reis Reis Reis
09
11
13
15
08:25 09:05 09:55 10:45
08:33 09:13 10:03 10:53
08:48 09:28 10:18 11:08
08:54
09:33 10:23 11:13
09:36 10:26 11:15
09:00 09:43 10:33 11:23
09:01 09:44 10:34 11:24
09:50
11:30
09:55
11:35

Reis Reis Reis Reis Reis
08
10
12
14
16
07:25
07:30
08:40
10:00
07:36
08:46
10:05
07:43 08:10 08:53 09:30 10:11
07:46 08:13 08:56 09:32 10:13
09:38
07:55 08:22 09:05
10:21
07:58 08:25 09:07
10:23
08:02 08:29 09:11 09:43 10:27
08:18 08:45 09:26 09:58 10:42
08:26 08:53 09:32 10:04 10:48

Reis Reis Reis Reis
17
19
21
23
11:35 12:45 13:50 14:35
11:43 12:53 13:58 14:43
11:58 13:08 14:13 14:58
13:14
12:03
14:18 15:03
12:06
14:21 15:06
12:13 13:20 14:28 15:13
12:14 13:21 14:29 15:14
12:20 13:27 14:36 15:21
12:25 13:32 14:41 15:26
15:31

Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
15:20 16:00 16:35 17:10 17:45 18:25 19:05 20:00 20:30 21:45 23:20
15:28 16:08 16:45 17:20 17:55 18:33 19:13 20:08 20:38 21:51 23:26
15:43 16:23 17:03 17:38 18:13 18:49 19:28 20:23 20:53 22:06 23:38
15:48
15:50
15:58
15:59
16:06
16:11

16:28
16:31
16:38
16:39
16:46
16:51

17:08
17:10
17:18
17:19
17:26
17:31

17:43
17:45
17:53
17:54
18:00
18:05
18:10

18:17
18:20
18:27
18:28
18:34
18:39

18:54
18:56
19:04
19:05
19:11
19:16

19:32
19:35
19:42
19:43
19:49
19:53

20:27
20:30
20:37
20:38
20:44
20:48

20:57
21:00
21:07
21:08

22:11
22:13
22:19
22:20
22:26
22:30

23:42
23:44
23:51
23:52
23:57
00:00

Reis
18

Reis
30

Reis
32

Reis
34

Reis
38

Reis
40

Reis
42

Reis
44

Reis
46

16:20
16:25
16:31
16:34

17:00
17:05
17:11
17:14

18:50
18:55
19:01
19:03

19:25
19:29
19:34
19:36
19:42

20:50
20:54
20:59
21:01

22:30
22:34
22:39
22:41

00:00
00:04
00:09
00:11

16:43
16:46
16:50
17:06
17:14

17:40
17:45
17:51
17:53
17:59

Reis
36
18:20
18:25
18:30
18:36
18:38

17:23
18:46 19:11
21:09 22:49
17:26
18:48 19:13
21:11 22:51
17:30 18:04 18:52 19:17 19:47 21:14 22:54
17:46 18:20 19:07 19:32 20:02 21:28 23:08
17:54 18:28 19:13 19:38 20:08 21:34 23:13

00:18
00:20
00:23
00:36
00:41

Reis
20

Reis
22

Reis
24

Reis
26

11:45
11:50
10:45 11:56
10:47 11:58

12:50
12:55
13:01
13:03

13:55
14:00
14:06
14:09

14:50
14:55
15:01
15:04

Reis
28
15:40
15:45
15:50
15:56
15:59

10:54
10:57
11:01
11:16
11:22

13:12
13:14
13:18
13:33
13:39

14:18
14:20
14:24
14:39
14:45

15:13
15:15
15:19
15:34
15:41

16:08
16:11
16:15
16:31
16:39

12:06
12:08
12:12
12:27
12:33

Laupäevadel, pühapäevadel ja riiklikel pühadel
Peatus
Balti jaam post3
“Kosmos”
Raudalu
Ööbiku
Luige
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera
Peatus
Sookaera
Paekna
Nabala
Kiili kool
Kiili
Ööbiku
Lille
Luige
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam

Reis Reis Reis Reis
01
03
05
07
05:45 07:25 09:15 10:00
05:51 07:31 09:22 10:07
06:04 07:44 09:37 10:22
09:43
06:09 07:49
10:26
06:12 07:51
10:29
06:19 07:59 09:48 10:36
06:20 08:00 09:49 10:37
06:26 08:06
10:43
06:30 08:10
10:48
08:15

Reis Reis Reis Reis
09
11
13
15
11:00 12:00 13:00 14:00
11:07 12:07 13:07 14:07
11:22 12:22 13:22 14:22
13:28
11:26 12:26
14:26
11:29 12:29
14:29
11:36 12:36 13:33 14:36
11:37 12:37 13:34 14:37
11:43
13:40
11:48
13:45

Reis
02

Reis
10

06:35
06:39
06:44
06:46

Reis
04
08:15
08:20
08:24
08:29
08:31

06:53
06:56
07:00
07:14
07:20

08:38
08:41
08:45
08:59
09:05

Reis
06

Reis
08

09:00
10:50
09:05
10:55
09:11 09:55 11:01
09:13 09:57 11:03
10:01
09:20
11:10
09:22
11:12
09:27 10:08 11:17
09:41 10:22 11:31
09:47 10:28 11:37

Reis
12

Reis
14

11:50
11:55
12:01 12:50
12:03 12:52
12:10
12:12
12:17
12:31
12:37

12:59
13:01
13:06
13:20
13:26

Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis
17
19
21
23
25
27
29
15:00 16:00 17:00 18:00 19:20 21:30 23:20
15:07 16:07 17:07 18:07 19:27 21:36 23:26
15:22 16:22 17:22 18:22 19:40 21:49 23:38
18:26
18:29
18:36
18:37
18:43
18:48
18:53

19:45
19:47
19:55
19:56
20:02
20:06

21:54
21:56
22:03
22:04
22:10
22:14

23:42
23:44
23:50
23:51
23:56
00:00

Reis Reis Reis
20
22
24
15:55
13:50
16:00
17:55
13:55
16:05
18:00
14:01 15:00 16:11 17:00 18:06
14:03 15:02 16:13 17:02 18:08
14:07
15:09 16:20 17:09 18:15
15:11 16:22 17:11 18:17
14:14 15:16 16:27 17:16 18:22
14:28 15:30 16:41 17:30 18:36
14:34 15:37 16:48 17:37 18:43

Reis
26

Reis
28

Reis
30

20:15
20:19
20:24
20:26

22:20
22:23
22:28
22:30

00:00
00:03
00:08
00:10

20:33
20:35
20:39
20:53
20:59

22:37
22:39
22:43
22:56
23:01

00:17
00:19
00:23
00:35
00:40

Reis
16

15:26
15:29
15:36
15:37
15:43
15:48
15:53

16:26
16:29
16:36
16:37

Reis
18

Kiili Naisselts kutsub Kiili rahvamajja JÕULULAADALE!
12. detsembril 2010 kell 11.00-14.00
Hea võimalus müüa ja osta jõulukingituseks
omavalmistatud ehteid, kudumeid, samuti aia- ja
metsasaadusi, mett, hoidiseid ja palju muud. Avatud
puhvet koduste küpsetistega. Heategevuslik loterii (igal
müüjal palume tuua üks meene või asi loteriile). Lastele
tegevused ja üllatuskülaline.
Müümiseks vajalik registreerumine: kiilinaisselts@gmail.
com, tel 5694 9272, lisainfo: kiilinaised.blogspot.com.

17:26
17:29
17:36
17:37
17:43
17:48

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu 15. detsembril 2010 a kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis,
Kooli tn 2.
1. AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneering
(algatatud Kiili vallavalitsuse 9. veebruari
2010 korraldusega nr 45) eesmärgiga Luige
alevikus AÜ Kõivu üldmaa kinnistu jagamine,
sihtotstarbe määramine vastavalt krundi
tegelikule maakasutuse otstarbele ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus
1,03 ha.
2. Tammeoksa kinnistu (endine Pärna IV kinnistu osa) detailplaneering (algatatud Kiili
vallavalitsuse 19. jaanuari 2010 korraldusega
nr 15) eesmärgiga kruntide moodustamine,
sihtotstarbe määramine, moodustatavatele
krundile ehitusõiguse seadmine restorani,
kuni 60-kohalise hotelli ja tankla ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus
on 2,1 ha.

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Keskkonnamõju algatamata jätmise teade.
Kiili vallavalitsuse 02.11.2010 korraldusega nr 569 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 2.etapile otsustati
mitte algatada keskkonnamõju hindamist Kiili vallas kavandatavale veemajandusprojekti 2.etapile, sest vallavalitsus ei pea projektiga kaasnevaid keskkonnamõjusid olulisteks. Otsustamisel lähtuti Kiili valla veemajandusprojekti 2. etapi KMH eelhinnangust (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 2010). Lähtuvalt eelhinnangust
ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee,
pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja
lõhn. Projektiga kavandatav tegevus ei too kaasa olulist negatiivset mõju projektiga
hõlmatud ala lähiümbruse keskkonnatingimustele ega loodusvaradele. Veevarustuse
ja kanalisatsiooni kasutamine ei mõjuta juba olemasolevat maakasutust, maastikku
ega visuaalset keskkonda. Projektipiirkonnas puuduvad kaitstavad loodusobjektid ning
Natura 2000 võrgustiku alad, seega puudub neile mõju. Planeeritud lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale. Projekti ellu viimine omab sotsiaalsele keskkonnale olulist positiivset mõju. Tööde teostamisel mõju ajaloo- ja kultuuripärandile
eeldatavalt ei esine. Kavandatav tegevus ei oma piiriülest keskkonnamõju.
Kiili valla veemajandusprojekti 2. etapi eesmärgiks on garanteerida projektipiirkonna
elanikele nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi, kanaliseerida tekkiv reovesi keskkonnasäästlikult puhastisse ning tagada selle nõuetekohane puhastamine.
Kavandatava tegevuse kirjeldus: Planeeritava tegevuse asukoht on Põhja-Eestis, Harju
maakonna lõunaosas asuvas Kiili vallas. Projekt hõlmab Kiili valla 4 piirkonda: Kangru
alevik, Kangru aleviku Mareti – Kivila piirkond, Lähtse küla Rätsepa elamupiirkond,
Nabala küla. Projektiala piirkonnad on peamiselt tiheasustusalad või sellele sarnased
alad. Valdavateks maakasutuse sihtotstarveteks on elamumaa. Projektiga nähakse
ette välja ehitada uued vee- ja kanalisatsioonitrassid ning rekonstrueerida vanad trassid, luuakse võimalus projektipiirkonna elanikele liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
Otsustaja on Kiili vallavalitsus. Keskkonnamõju mittealgatamise otsusega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, kontaktisik Siiri Treimann tel
6790278) tööpäevadel 22.11.2010-06.12.2010.
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Valla üritused
detsembris

KARDINAD SINU KOJU
Kardinate disain, õmblemine, paigaldus.
Teostame ka muid õmblusteenuseid –
rõivaste õmblemine, parandustööd.
tel. 5560 1647
info@hansagard.eu
www.hansagard.eu

28. november
kell 16.00, Kiili Rahvamaja
1. advendi kontsert. Esinevad
Kiili Kammerkoor, Kunstide
Kooli muusikud ja lauljad. Peale
kontserti süütame advendiküünla
vallamajaesisel kuusepuul. Võta
kaasa oma valgusallikas (latern,
küünlad).
3. detsember
kell 19.00, Kiili Rahvamaja
Õpilaste disko.
4. detsember
kell 11.00, Kiili Spordihall
Kiili vallarahva sportmängud. Laste
teatevõistlus. Sõudeergomeeter.
9. detsember
kell 9.45, Kiili Rahvamaja
Lasteteatri “Lepatriinu” jõuluetendus “Talvetrall”.
11. detsember
kell 11.00, Kiili Rahvamaja/
Naisselts
Jõuluturg.
18. detsember
kell 16.00, Kiili Rahvamaja
Tantsupidu “Tantsuga talvesse”.
19. detsember
kell 16.00, Kiili Rahvamaja
Mälumäng “Kiili Mnemo”.
kell 12.00, Jüri kirik
Kiili Kammerkoori kontsert Jüri
kirikus.
29. detsember
kell 20.00, Kiili Rahvamaja
Aastalõpu pidu.

24. november 2010

Sünnipäevad
detsembris
89
86
83
83
79
79
78
78
76
76
76
74
74
72
72
70
70
70
60

Härna Adami
Edgar Toos
Koidula Ameerikas
Laine Leosk
Leander Lents
Vilma-Elfriede Vilo
Tiit Elviku
Vaike Labi
Eduard Kangur
Ants Raag
Laine Rannamäe
Asta Peeduli
Ants Väljataga
Õitse Liiva
Jaan Mõttus
Jaan Eevel
Mai Gross
Helmi Pink
Kaarel Undusk

25.12
07.12
05.12
24.12
20.12
30.12
04.12
01.12
12.12
30.12
09.12
15.12
18.12
22.12
13.12
26.12
03.12
06.12
18.12

KUULUTUSED
• Must muld koos transpordiga kuni
6 tonni (ca 8 m3). Must kasvumuld
on suure huumusesisaldusega,
turba ja sõnnikuga kompostitud
ning ilma kivideta. Hind 1500 kr.
mullavedu@hot.ee, tel 525 2632
• Ostan teie vanad autoromud, vajadusel ARK kustutamine, transport tasuta. Ostan ka vanametalli,
demontaazh, suured ja väiksed
kogused. Ostan ka korralikke
sõidu-, veo- ja pakiautosid, paku
kõike, raha kohe. Töötame iga
päev. Tel 5829 5083
• Pakun tööd hästitoimivas firmas. Registreeru vestlusele tel
514 6815
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee, tel 666 1355

Meie valda sündisid:
• 30. septembril Isabel Tomson.
Palju õnne, Katrin Kontaveit ja Tarmo Tomson!
• 16. oktoobril Roben Merisaar.
Palju õnne, Kätlin Luigaste ja Rauno Merisaar!
• 17. oktoobril Villem Lepik.
Palju õnne, Maiu Tootmaa ja Alar Lepik!
• 20. oktoobril Annabritt Ventsel.
Palju õnne, Tiiu Voosemaa ja Armin Ventsel!
• 22. oktoobril Gretha-Maria Rutopõld.
Palju õnne, Riina Rutopõld!
• 25. oktoobril Miabel Nõmmemaa.
Palju õnne, Merle Maalik ja Janno Nõmmemaa!
• 27. oktoobril Thor Orlov.
Palju õnne, Liisa Hõbenael ja Mark Orlov!
• 04. novembril Kristella Arakas.
Palju õnne, Agnes Roolaid ja Erki Arakas!
Avame 1. detsembril
“Valori teenused” kaubamärgi all
autoremonditöökoja Kiili farmis.
Teostame sõiduautode
ja väikebusside hooldust,
remonti ja diagnostikat.
Varuosade ja autotarvete müük.
Täpsem info www.valori.ee
Tel 5696 5255

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

