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Kiili Rahvakool 2019/2020
 Rahvakooli uus õppeaasta algab oktoobris.
Eelkooli vastu on huvi olnud
väga suur. Tänavune rühm on
juba komplekteeritud ja alustab
tööd neljapäeval, 3. oktoobril.
Keeleõpet pakume neile, kes
tahavad õppida INGLISE, ITAALIA, VENE või EESTI keelt. Eesti keelt õpetame neile, kelle
emakeel ei ole eesti keel. Kiili
Lehe lugejad nad kindlasti pole, seepärast palume teie kõikide abi, et info nendeni jõuaks.
Keeleõppe rühma avame 6 õppijaga.
INGLISE ja VENE keelt saab
õppida kolmapäeviti.
EESTI ja ITAALIA keele tunnid toimuvad teisipäeviti.

Tunnid algavad kell 18.00 ja
lõpevad kell 19.30 Kiili Gümnaasiumis. Kui rühmad on kogunenenud, saab soovi korral
kellaaegu natuke muuta.
Palume kindlasti koolitustele registreerida www.rahvakool.
webs.com – VÕTA ÜHENDUST
rahvakool@kiili.edu.ee tel
55564383.
Kõikide koolituste puhul kehtib ettemaks.
Info kursuste toimumise aja
ja hinna kohta avaldame rahvakooli kodulehel. Jätkame teatrireiside korraldamist. Täpsema
info reiside toimumise kohta
leiate samuti meie kodulehelt.
Kohtume koolitustel Kiili Gümnaasiumis. | Kiili Rahvakool

Eesti Loodus kutsub
fotovõistlusele

Õpilane ja õpetaja, Oliver ja Kiili Kunstide Kooli direktor, tšelloõpetaja Kalev Vaidla. 

Ülo Russak

Armastus kogu eluks
 „Koduseks ülesandeks jääb
siis kirjutada neli takti neli-neljandik taktimõõdus. Saad hakkama küll,“ julgustab muusikaõpetajast direktor Kalev Vaidla
tulevast kuulsat tšellomängijat
Oliveri.
Tegelikult õpib Oliver alles
Kiili Gümnaasiumi teises klassis, õppides ka Kiili Kunstide
Koolis esimest aastat muusikat,
täpsemalt direktorist pedagoogi Kalev Vaidla käe all tšellot.
Tšellomängimise keerulise
kunsti valis Oliver ise, keegi teda ei suunanud.
„Käisin kevadel siin pillidega
tutvust tegemas. Ja tšello hakkas
meeldima, on niisuguse jämeda
häälega,“ ütleb algaja tšellist.
„Igal kevadel on meil konkurss muusikakooli soovijatele.
Kohale tuleb tavaliselt paarkümmend last. Üritame ikka nii
teha, et suurem osa lastest sisse saaks,“ kõneleb direktor. Parimad sissesaajad saavad valida
ka eriala, mida õppida tahavad.
„Kõige suurem huvi on klaveri,
kitarri ja viiuli vastu,“ teab direktor. „Klassiõed käivad õppimas solfedžot ja viiulit,“ ütleb
Oliver, kes ise kaks korda nädalas muusikakoolis käib.
Kokku 300 last
Kokku õpib Kiili Kunstide
Koolis ligi 300 last. Noorimad

neist käivad alles beebikoolis,
millele järgneb ettevalmistusklass, kus lasteaiaealised teevad
oma muusikatunnid lasteaias;
edasi tuleb siis juba päris kunstide kool oma muusika- või
kunstiosakonnaga. „Võiksime
kunstide kooli muusikaosakonda vastu võtta rohkemgi soovijaid - vald kasvab kiiresti ja inimeste soovid kasvavad veel kiiremini - aga ühelt poolt paneb
pidurid peale ruumide nappus,
teiselt poolt eelarve võimalused. Nii et hetkel me vastuvõttu suurendada ei saa,“ kurdab
direktor. Kunstiosakond on viimastel aastatel saanud laieneda Kiili vallamajas olevatesse
uutesse ruumidesse, ent muusikaosakond peab ära mahtuma
koos Kiili Rahvamajaga ühise
katuse alla. Siiski usub kooli
juht, et kui gümnaasiumi juurdeehitus järgmisel aastal valmib, tekkib ka kunstide kooli
jaoks võimalusi senist kitsast
olukorda leevendada, sest noorte huvi nii muusika kui kaunite
kunstide vastu on suur. Muusikakooli pürgijad saavad klaveri-, viiuli- ja kitarrimängu kõrval õppida ka tšellot, flööti,
plokkflööti, klarnetit, saksofoni, trompetit, trombooni ja laulmist. Loomulikult õpetatakse
lastele ka tänapäeva levimuusikas levinud elektripille. Muu-

sikaosakond on jaotatud kaheks
pooleks, nooremaks ja vanemaks astmeks. Esimesest neljanda klassini on noorem aste,
edasi vanem. Kes lõpetavad väga hästi noorema astme ja on
andekad, need jätkavad õpinguid vanemas astmes, mis on
siis viiendast seitsmenda klassini.
„Ilmselt ei saa kõigist meie
kooli lõpetajatest tulevikus ei
kutselisi muusikuid ega kunstnikke. Aga muusika või kunsti
mõistmine on see, mis tahame
neile eluteele nende seinte vahelt kaasa anda,“ ütleb direktor.
Kes õpetavad
Et lapsel huvi kunsti vastu
tekiks, peavad olema ka head
õpetajad, oma erialasse südamega suhtuvad pedagoogid.
Direktor Kalev Vaidla asus
kunstide kooli tööle 2006. aastal tšelloõpetajana. Ja pidas seda ametit 2013. aastani, mil tollane direktor ootamatult oma
oma lahkumisest teatas. Kalev
Vaidla võttis ameti üle ja veab
kooli siiamaani.
Pedagoogidest on kõige
kauem koolis ametis olnud, õpilastele klaverimängukunsti õpetanud ja ka pikki aastaid kooli
juhtinud Sirle Piisang. Kaua aastaid on lastele flöödi- ja plokkflöödimängu saladusi õpetanud

Heili Meibaum, klaveriõpetajateks on kaua olnud Tiia Koppel
ja Ädu Laur.
Valmistutakse juubeliks
Kiili Kunstide Kool asutati
1990 aastal. See tähendab, et
järgmisel aastal tähistatakse 30.
juubelit. Seal maalt, 1990. aastast tänaseni on kunstide kool
tegutsenud põhiliselt Kiili Rahvamajas. Juubeliks loodetakse
siiski ka ruumipuudusele natuke leevendust saada. Sellest septembrist kolis vallavalitsuse
hoonesse, märksa avaramatesse ja ajakohasematesse ruumidesse kunstioskond, tulevikus
loodetakse ka uuest kasvavast
gümnaasiumihoonest ruume
kasutamiseks saada.
„Sõltume väga palju Kiili
Gümnaasiumi tegevusest,“ ütleb
direktor. Praegu töötab gümnaasium ruumipuudusest tingituna
kahes vahetuses. Ja ka kunstide
kool on oma õppetöö terve päeva peale planeerinud. Kui gümnaasiumi juurdeehitus aga valmib, õpilased ühes vahetuses
hakkavad koolis käima, ei saa ka
meie enam mitmes vahetuses
tööd jätkata,“ mõtiskleb direktor.
Nii et juurdeehituse valmimist
ei oota ainult Kiili Gümnaasiumi pere, ootab ka Kiili Kunstide
Kool. Juubeliks on vaja ju korralikult valmistuda. | Ülo Russak

 Ajakiri Eesti Loodus kutsub
osalema oma traditsioonilisel fotovõistlusel, mis sel aastal toimub
juba 20. korda. Fotosid saab võistlusele esitada 31. oktoobrini veebilehel www.loodusajakiri.ee/eesti-looduse-fotovoistlus/, kust
leiab ka võistluse tingimused jm.
Võistluse lõputseremoonia aeg ja
koht antakse teada novembris.
Eesti Looduse fotovõistlus on
üks Eesti suuremaid loodusfotode konkursse. Osaleda saab kuni
16-aastaste noorte ja täiskasvanute kategoorias. Auhindu saa-

vad parimad looma-, taime- ja
seenefotod, noorte kategoorias ka
pildid aiataimedest ning kodu- ja
lemmikloomadest. Samuti jagatakse hulganisti eriauhindu. Kõik
fotod peavad olema tehtud Eestis ning taim, loom või seen peab
olema pildil selgelt äratuntav.
Koos võistlustööga tuleb esitada
lühike lugu, kus ja mil moel pilt
on tehtud ja kes on pildil.
Ajakirju Eesti Loodus, Eesti
Mets, Horisont ja Gorizontõ Estonii annab alates 2001. aastast
välja MTÜ Loodusajakiri.

Teave metsaomanikele
 Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on
alates 2017.a. aprillist
FSC® C135147 metsamajandamise ja
tarneahela grupisertifikaadi omanik. Tegemist on rahvusvahelise sertifikaadiga,
mis näitab, et metsaomanik majandab
oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema vastavuses
kõikide sertifikaadi printsiipide
ja indikaatoritega. Väga oluliselt
kohal on kohaliku kogukonna
õigused ja nende ressursside
kaitse. FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad muuhulgas
järgmisi punkte:
Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse realiseerimiseks.
Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama
ja kirjeldama.
Metsaomanik peab austama
kohalike kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või traditsioonilisi õigusi metsaressursside kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele
elanikele peab pakkuma võima-

lust osaleda eelistatud viisil metsamajandaja tegevuses seoses tööhõive
ja alltöövõtuga.
Metsamajandaja
suunab tähelepanu
kohaliku tööjõu kasutamisele.
Metsamajandaja
peaks kohalikele
elanikele tagama võimaluse osta oma tarbeks küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sustainable Forestry OÜ, Haanja Forests
OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu OÜ, Mortec
OÜ, Multiland OÜ, Palumetsa
OÜ, Taanimets AS, Varoteks
OÜ, Vestman Forest Fund AS ja
veel hulgaliselt metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati
puudutavatele küsimustele saab
vastuse metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@eestimetsad.ee või +372 56686521.
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Hoone tellija, Kiili Varahalduse SA juhataja Assar-Asso Kalvet kinnitab,
et ehitaja valikul oli oluliseks parameetriks ka senised kogemused HAART Ehitus OÜ on viimastel aastatel ehitanud mitu haridusasutust.

Kiili Gümnaasiumi algkooli hoone – esialgu küll 3D variandis.

Uudistajaid on palju – kauaoodatud juurdeehitus läks lahti.

Algas kauaoodatud koolihoone juurdeehitus
 Kauaoodatud Kiili Gümnaasiumi juurdeehitus algas augustis. Praegu käib olemasoleva
koolihoone ja maantee vahelisel ehitusalal pinnase koorimine, peatselt hakataks paigaldama tehnovõrke. Vähem kui aastaga peab valmima uus algklasside hoone, millest on juba nii
kaua räägitud, ehitamist oodatud.
„Loomulikult oleks me näinud nii detailplaneerimise kui
projekteerimisprotsessi kiiremat teostumist, kuid erinevate
asjaolude tõttu – sh ka osade
volikogu liikmete vastuseis ja
detailplaneeringu pidurdamine
- on projekt pisut veninud. Kõigest hoolimata oleme siiski optimistlikud ja usume, et järgmisel sügisel on maja valmis,“ kõneleb kiili vallavanem Aimur
Liiva
„Kokku ehitatakse juurde
3300 ruutmeetrit uut ja renoveeritakse 850 ruutmeetrit olemasolevat pinda. Ehitus vältab kokku 12 kuud ja selle valmimise
lõpptähtaeg on 31.07.2020. Selleks ajaks peavad ruumid olema
ka sisustatud ja kasutusvalmis,“
täpsustab Kiili Varahalduse Sihtasutuse juhataja Assar-Asso Kalvet
Ehitus toimub etapiliselt, esimeses etapis kerkib eraldi sissepääsu ja sisehooviga kahekordne algkooli korpus.

Teises etapis valmib kahekordne spordihoone juurdeehitus. „Esimesele korrusele tulevad ruumid treeneritele ja kehalise kasvatuse õpetajatele, lisanduvad kaks riietus- ja pesuruumi. Teisele korrusele on planeeritud multifunktsionaalne saal,
mida lisaks treeningutele ja kehalise tundidele saab kasutada
ka mitmesuguste muude kooli
ürituste läbiviimiseks,“ selgitab
Assar-Asso Kalvet.
Kolmandas etapis laienevad
sisehoovi poole kooli söökla ja
köök. Söökla peal olevad ruumid
ehitatakse ümber ja sinna tulevad loodusainete klassid.
Ehituse maksumus
Kiili Gümnaasiumi juurdeehitus läheb maksma peaaegu 3,6
miljonit eurot, millele lisandub
käibemaks. Hankida on vaja ka
mööbel ja muu iventar, mille
maksumus pole veel lõplikult
selge.
„Nagu kõik omavalitsused,
püüdis ka Kiili vald esimese
hooga leida kooli laienduse
jaoks välisrahastust,“ kõneleb
Kiili vallavanem Aimur Liiva.
Selleks koostati kolm aastat
tagasi konsultatsioonifirma Cumulus Consultingu abiga taotlus koolivõrgu korrastamise
meetmesse, kuid analoogselt
teiste Harjumaa omavalitsustega see toetust ei leidnud.

 KOMMENTAAR
Ruth Pekkanen, Kiili Gümnaasiumi direktor
Kiili Gümnaasiumi jaoks lahendab juurdeehitus ennekõike kahes vahetuses õppimise probleemi. Algkool saab oma majaosa, kus ruumilahendused ja sisustus toetab just selle vanuserühma õpilaste igapäevast õppetööd ja tegutsemistahet.
Lisaks laieneb söögisaal ning spordihoone poolele ehitatakse juurde riietusruume. Väga suur rõõm on ka selle üle, et kool saab renoveerimistööde käigus põhikooli vanemale astmele ja gümnaasiumile
mõeldud loodusainete korpuse.
Valmivas koolimajas leiab koha ka raamatukogu, samuti viiakse sinna üle Õpilase Tugikeskus. Ehituse käigus lisandub spordihoonesse
väike saal, kus on võimalik läbi viia võimlemistunde, õpilasüritusi või
ringitunde.
Ka klassiruume lisandub piisavalt. Ruumi saavad kõik algklassid, lisaks väikeklassid. Olemasolevate ruumidega saame lahendada keeleõppe rühmatundide vajadused, samuti saavad ainekabineti need õppeained, kus hetkel püsivaid klassiruume ei ole. Kool saab lisaks arvutiklassile sisse seada nutiklassi.

„Täna võib öelda, et pole halba ilma heata, raha saamise tingimuseks oli nimelt see, et tuleb
jätta alles ainult põhikool, lisaks
oli toonane ehitusplaan tagasihoidlikuma mahuga ning poleks
kõiki vajadusi rahuldanud. Täna
on valla suund aga selgelt sellele, et Kiilis jääb gümnaasiumiosa
alles,“ on vallavanem Aimur Liiva kindel. Õige pea hakatakse
gümnaasiumisse tõenäoliselt
vastu võtma isegi kaht parelleelklassi.
„Nagu teame, on nüüd ka Jüri Riigigümnaasiumi projekt
edasi liikunud, see tähendab, et
riik lubab seda lõpuks rahastada, aga paraku ainult 240-le õpilasele, mida on selgelt vähe ise-

gi Rae valla enda jaoks, rääkimata naabritest. Logistilistest põhjustest lähtuvalt jääb Kiili valla
õppuritele, kes kohalikku kooli
edasiõppimiseks ei vali, alati esimeseks valikuks Tallinn oma erinevate võimalustega.“ kõneleb
vallavanem Aimur Liiva.
Ehitus
Tööde tellijaks on vallale
kuuluv Kiili Varahalduse SA, kes
tulevikus hoonet ka haldama
hakkab. Ehitushanke konkursil
osales kokku viis ettevõtet, valituks osutus Haart Ehitus OÜ.
Ehitajal on hiljuti valminud
lasteaiad Pirita-Kosel ning Keilas, seega haridusasutuste ehitamise kogemust peaks jaguma.

„Praegune koolimaja valmis
2005. aastal ehk eelmise ehitusbuumi ajal. Seda perioodi iseloomustab ebaühtlane ehituse kvaliteet ja puudulik ehitusdokumentatsioon. Kuna olemasolevast hoonest ja kommunikatsioonidest päris täpne ülevaade
puudub, siis tuleb paljud sõlmed
lahendada nö käigu pealt – üllatusi tuleb igal sammul,“ kõneleb tellija esindaja. Siiski on ta
kindel, et kõik mured õnnestub
koostöös ehitajaga lahendada.
Uue hoone projekteerimisel
Uue hoone projekteerimisel
on tellija püüdnud leida kompromissi alginvesteeringu ja hilisemate halduskulude vahel.
Tähelepanu on pööratud nii ehitusmaterjalide valikule kui ka
tehnosüsteemide ülesehitusele. „Näiteks küttesüsteem ja
ventilatsioonisüsteem on kaugelt jälgitavad ja juhitavad. See
võimaldab senisest operatiivsemat rikete avastamist või ruumide sisekliima muutmist“ kinnitab tellija esindaja Assar-Asso Kalvet. Kooli juurdeehitusel
on olemasolevate hoonete haldamisel saadud kogemusi silmas peetud.
Projekteerimisel on arvestatud ka tänapäevase, muutunud
õpikäsitlusega. Algkooli klassiruumid võimaldavad tunnitegevuste ja -asendite mitmekesis-

tamist: võimalikud on teistmoodi töökohad, näiteks kõhuli raamatu lugemine, rätsepaistes
rühmatöö jne. Koridorides on
kohti nii rahulikuks olemiseks
kui aktiivsemaks liikumiseks.
„Kool ei pea tulevikus õppetööd läbi viima enam kahes vahetuses. Kahtlemata on see suureks kergenduseks paljudele lapsevanematele, õpilastele ja õpetajatele. Samas jällegi uus olukord Kiili Kunstide Koolile, kus
seni on osa tunde toimunud õhtuse vahetuse õpilastele hommikupoolikuti, mis on aidanud
maja ruumikasutust ja õppetööd
paindlikumalt planeerida. Juurdeehitusega saab gümnaasiumis
olema 950 õpilaskohta, mis rahuldab Kiili valla vajadused täna ja nähtavas tulevikus. Vallas
sünnib aastas 70-80 last, esimesse klassi asub õppima 75-85
õpilast. Vallaelanike ealine
struktuur ei luba rohkemat ka
prognoosida, samuti ei ole lähiminevikus olnud ega ole ka ette
näha sellist kinnisvarabuumi,
mida mäletame 2000-te keskpaigast. Selle tekkimise hoiab
ära pankade konservatiivsus ja
90-tel sündinud vanusegruppide üldine väiksus võrreldes varasematega,“ usub vallavanem.
Nii et Kiili kooli tulevikku saab
vaadata optimistlikult, olgu siis
õpilase või õpetaja pilgu läbi. |
Ülo Russak

KIILI LEHT | nr 8 | September 2019

www.kiilivald.ee

ELU | 3

Koduelektroonika ja
ohtlikud jäätmed ohutuks
 Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud,
patareid, päevavalguslambid
jne) ja koduelektroonika (sh.külmikud) kogumine ja äravedu Kiili vallast toimub laupäeval, 05.
oktoobril 2019.
Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumisauto peatub järgmistes suuremetes keskustes:
1. Vaela pakendimahutite juures
9.40- 10.00
2. Kiili vallamaja parklas 10.0511.00
3. Lähtse Rätsepa tee alguses
11.05-11.25
4. Nabala bussipeatuses 11.3011.50
5. Paekna bussipeatuses 12.0012.25
6. Luige Luna väravas (Sausti tee
poolt) 12.45-13.10
7. Luige Kaare tn pakendimahutite juures 13.15-13.45
8. Luige Põllu 13 ees 14.00-14.25
9. Luige Luige bussipeatuse juures 14.30-14.50
10. Luige Tammetalu tn ringteepoolsel otsal 14.55-15.15
11. Kangru Estko parklas 15.2515.45
12. Mõisaküla Väljamäe põik 1
juures 16.00-16.20
NB! Koduelektroonika peab olema komplektne (st mootorid
jms. peavad olema masinatel ja
aparaatidel küljes).
Lisaks kogumisringile saab
eraisik koduelektroonikat tasuta ära anda tööpäeviti Kiili alevis asuvasse kogumispunkti.

Seadmete üleandmine tuleb eelnevalt vallavalitsuses kokku leppida (tel. 6790260, e-post info@
kiilivald.ee).
Ohtlikke jäätmeid võtavad
Kiili valla elanikelt ( NB! ID kaart kaasa) vastu ka järgmised
jäätmejaamad: Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe tee 5a) ja
Pääsküla jäätmejaam (Raba tn
40) Tallinnas ning Jõelähtme
prügila.

Kiip lemmikule soodsalt

Asbesti sisaldavad jäätmed
(sh eterniit)
Sellel sügisel saavad eraisikud
ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks
korraldamiseks palume teenuse
soovijatel hiljemalt 04.oktoobriks vallavalitsusele (siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278)
teatada üleantava eterniidi kogus (st plaatide arv), omaniku nimi, telefoni number ja aadress.
Kogumisringi mahutid seisavad 12. oktoobril 2019 järgmistes peatuspunktides
– Paekna küla, bussipeatuse juures kell 9.00-13.00
– Luige alevik, Kaare ja Sulevi
tänava ristmikul 9.00-13.00
– Kiili alev, katlamaja juures
Pargi tänava parklas 13.3016.30
– Luige alevik, Tammetalu ja
Mooni tänavate ringteega piirneval tänaval 13.30-16.30
NB! Jäätmeid ei tohi panna mahuti kõrvale maha!
Täiendavat informatsioon:
Siiri Treimann, Keskkonnanõunik. Tel. 6790278, siiri.treimann@kiilivald.ee.

 Vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kehtestatud Kiili valla koerte, kasside ja teiste
lemmikloomade pidamise
eeskirjale, peavad kõik Kiili
vallas elavad koerad ja kassid
olema kiibistatud (looma
identifitseerimiseks on tema
naha alla paigutatud kiip) ja
kantud Kiili valla lemmikloomade registrisse. Kiibi paigaldab loomaarst. Registrikande
saab teha loomaarst või siis
loomaomanik ise (vt: http://
www.kiilivald.ee/maa-jakeskkond/lemmiklooma-registreerimine ). Abi saamiseks
võib pöörduda ka Kiili vallavalitsusse.
Vallale lähim loomakliinik
on MTÜ Loomade Hoiupaik
(aadress Sinirebase 24, 11217,
Tallinn, http://www.pets.ee/
kontaktid/ ).
Kiili valla elanike registrisse kantud loomaomanik, kes
laseb oma lemmiklooma kiipida ajavahemikul 10.10.2018
kuni 30.11.2018, saab soovi

korral taotleda vallavalitsuselt
kiibistamise eest toetust. Toetus ühe koera või kassi kohta
on kuni 7 eurot.
Samuti toetatakse koera ja
kassi steriliseerimist. Toetuse
suuruseks on kuni 20 eurot
ühe looma kohta. Toetust saab
taotleda peale loomale kiibi
paigaldamist või operatsiooni
tegemist.
Toetuse saamiseks tuleb
taotlejal hiljemalt 1.detsembriks 2018 esitada Kiili vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles on näidatud ära järgmised
andmed:
– taotleja nimi ja elukoha aadress ning telefoni number;
– kus ja millisele loomale kiip
paigaldati ja/või steriliseerimine tehti;
– arveldusarve number, kuhu
toetus kanda;
– avaldusele tuleb lisada koopia loomaarstile makstud arvest (koopiat saab teha ka
vallavalitsuses). | Siiri Treimann, keskkonnanõunik

Tippkokk Kiili koolis
 13. septembril algas Jüri gümnaasiumis projekt “Peakokad
koolis”. Selles osalejad said
maitsta peakokkade ning kooliõpilaste ühise töö tulemusel valminud toite. Peakokad on tänaseks külastanud või külastavad
lähiajal vähemalt 14 Harjumaa
kooli. 23.septembril olid nad
külas Kiili gümnaasiumis.
Et saada teada, mida õpilastega koos tehakse ja milliseid
toite valmistakakse, siis palus
Kiili Leht intervjuu Eesti Peakokkade Ühenduse juhatuse liikmelt, Markofka peakokalt Inga
Paenurmelt.
Kuidas tekkis idee minna
koolidesse kokkama?
Meie põhiline soov on tuua
lapsed tagasi kokkamise juurde,
muuta kokandustunnid atraktiivsemaks ja loomulikult ka
teadmiste poolest kasulikumaks.
Ideaalis näeme, et antud tund on
osaks riiklikust õppekavast või
vähemalt muudab haridusministeerium senist tundide ülesehitust nii, et kokandustunni õn-

 TEDMISEKS
OSALEJAD HARJUST
Aegviidu kool, Jüri gümnaasium, Maardu põhikool, Loksa
gümnaasium, Kiili gümnaasium,
Viimsi kool, Maardu gümnaasium, Randvere kool, Haabneeme kool, Kostivere kool, Järveküla kool, Peetri lasteaed-põhikool, Aruküla ja Muraste koolid.
Vaata lisa:
https://eestitoit.ee/et/kategooriad/peakokad-koolidesse
https://www.youtube.com/
watch?v=hEq5V4OyCRk
https://www.youtube.com/
watch?v=Q6JGwBDJMhU&t=11s

23. septembril oli Kiilis kokkamas ja koolitamas Kristi Tiido, kes igapäevaselt õpetab noorkokkasid tallinna
Teeninduskoolis. Koos õpetajaga jäid pildile 8. klassi õpilased ja nende lemmikroog „krõbedad kalapalad“.

nestumine ei jääks puuduvate
laste taha. Kui sellest projektist
kasvab välja ka mõni tubli noorkokk, siis on see kirss tordil. Pro-

jektis osalevad 43 EPÜ liikmest
kokka. Enamus tippkokkadest
töötavad restoranides, kuid osalevad ka õpetajad kutsekoolidest.

Milline näeb välja üks päev
peakokkadega?
Kokandustund kestab üldjuhul 2 x 45 minutit. Peakokk näi-

tab esmalt lastele õppevideot
“Köögis teadlikult ja ohutult”
ning 15 minutilist õppefilmi
“Eesti toidu lugu 19. sajandist
tänapäevani” ning valib retseptid meie poolt valmistatud retseptikogust.
Tunnis kokatakse kolm-neli
rooga eelnevalt koostatud retseptivalikust. Tegime neile retseptidele ka õppevideod, mis

asuvad samuti Eesti toidu kodulehel kõikidele kasutamiseks.
Meie soov ongi, et lisaks tunnis
koos tegemisele hakkaks koolid,
lapsed ja kodud neid retsepte ka
tavaelus aktiivselt kasutama.
Sealt leiab lihtsamaid ja keerulisemaid toite nii Eesti ajaloost
kui maailmaköögi mõjutustest
Kuidas hindate kogetu põhjal koolis kokkamist?
Huvi ettevõtmise vastu oli
ülisuur ning esmane tagasiside
koolidelt samuti väga positiivne. Üks on kindel – sellist suurt
projekti, teadlikult ettevalmistatud materjalidega, oli ilmselgelt vaja, sest koolid väga ootavad peakokkasid.
Mida arvate aga koolisööklast ja koolitoidust? Kas
lastele meeldib rohkem kiirtoitu või ikka klassika: supp,
praad ja magustoit?
Jään selles osas vastuse võlgu.
Oletan, et eks lapsed on ikka lapsed. Võib arvata, et neile meeldivad pastaroad. | Allar Viivik

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.

September 2019 | nr 8 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

4 | ÜRITUSED

Elu raketibaasis*
 Kui ma olin nii umbes kümnene – mõni aasta sellest alla ja
mõni ka peale -, oli mul perepõhjustel suviti asja Rutjale, Karepa kanti. See mereäärne ala oli
siis ju piiritsoon, sinna pääses
vaid lubadega. Kes vanem inimene, see teab, miks. Tollal liikus legend – no tahaks kangesti öelda, et olin ise ka tunnistajaks, aga päris kindlalt ma seda
siiski kinnitada ei julge -, et sealses külavahebussis olla olnud
üks konduktorimammi, kes ühes
kindlas peatuses teatas valju
häälega üle bussi: „Raketnaja
baazaaa!“ Ja räägiti, et see poluvernikust mammi pidanud nimetatud liinil konduktoriametit
mitu head aastat. Kõik ju teadsid, mis selle peatuse taga metsas asus.
Targemad inimesed teadsid
rääkida, et ümber Tallinna olnud
enne meie taasiseseisvumist
miski rõngakujuline mõtteline
joon, mis täis pikitud raketibaase. Kõik teadsid seda. Need baasid elasid siin oma elu mitu head
aastakümmet.
Raplasse või Viljandisse sõites jäi pärast pealinna piiri neist
üks üsna kohe vasemat kätt. Ega
ma sellest mööda sõites oma
pead vaevanud küsimusega, et
mis seal metsatukas küll varjul
on.
Aga kolmteist aastat tagasi
hakkas mu pere endale uut pesa otsima. Säästan lugejaid pikemast otsingukirjeldusest ja
hüppan kohe päeva, mil esimest
korda elus Kangrust kuulsin, siia
sattusin, oma tulevase kodu ukselävest üle astusin ja kaasaga
koos tundsime – see on meie kodu!
Kunagist militaarobjekti võis
siis vaid aimamisi ette kujutada,
ent üht-teist sellele veel vihjas.
Esimeste majade ehitajad aga
meenutavad tänaseni muret selle pärast, kas lubatud vesi majja ja sealt omakorda ära voolama hakkab, kas planeeritud teed
ikka valmis saavad jne jne. Ometi on Kangrust tänaseks saanud
igati rahumeelne uusasum, mida paljudest omataolistest eris-

Näitus „Legendid“
Kiili Raamatukogus

Naabrilaste kohvik. 

tab vaid see, et külas on uskumatult palju objekte, millel on
palju ühist tõelise arhitektuuriga ja need objektid ei seisa endisel heinamaal, vaid metsas.
Tänaseks on ka tänavad kenasti
asfaldi all, tervise- ja lasterajatised kõigile rõõmuks pimedal
ajal välja valgustatud ja rahval
elu nagu lill.
No päris iseenesest see paradiis siinkandis siiski maale ei
tulnud. Tegus külarahvas asutas
15 aastat tagasi külaseltsi, et
üheskoos oma elu ise vahvamaks teha.
Algul rassiti reaalsete objektidega. Ent aastate jooksul võis
ka lustilisemate ettevõtmiste
peale mõtlema hakata. Viis aas-

erakogu

tat tagasi peeti külas esimest
kohvikute päeva. Rahvale see
meeldis ja nüüd on igal suvel
ühel päeval külas hulk kohvikuid
kõigile avatud. Et külla oodatakse oma lähemaid ja kaugemaid
naabreid, siis on kohvikute päevaks erilise hoolega valmistutud.
Tänavu tähistas külaselts
oma 15. tegevusaastat ja sel puhul sai augusti viimane päev
Kangrus tavapärasest veelgi pidulikum. Kohvikuid avati kokku
10. Rahva lemmikuks tunnistati Jäätisekohvik ja parimaks uustulnukaks pärjati Kaste tänava
Grill ja Chill.
Nii kohvikute pidajatele kui
ka kohvikute külastajatele jaga-

ti õhtusel külapeol välja hulk
armsaid auhindu Mihkel Saare
puukoolilt, Kiili vallalt, Koduaia
kontsertidelt ja Juustukuningatelt.
Augustiõhtuks sai meie
NBA-tasemel korvpalliväljak uhke lava ja meeleoluka valgustuse. Kõik selleks, et üles võiksid
astuda meie oma A-moll, peaaegu oma Pühapäevitajad, täiesti omad Kangru Kiired ja meie
kõigi Untsakad. Vot nii käib elu
raketibaasis! | Mart Riikoja,
Kangrus elanud 13 aastat

* Raketibaas on üldistav sõna,
mille all mõtleb autor erinevaid
okupatsiooniaegseid salastatud
militaarobjekte.

 Näitus „Legendid“ Kiili Raamatukogus toob vaatajateni
Nikolai Roerichi imepärase
maailma, kus saab näha Eesti
Roerichi Seltsi (www.roerich.
ee) kollektsiooni kuuluvaid
suuri raamitud reprosid.
Kunstniku töid on teada ligi
7000, originaalteosed on laiali üle kogu maailma, paljudes
muuseumides ja erakogudes.
Näitus on avatud 19. Oktoobrini.
Suurepärast kunstnikku,
teadlast, rändurit, ühiskonnategelast, kirjanikku ja filosoofi N. Roerichit (1874–1947)
huvitasid seosed eri rahvaste
ja kultuuride vahel, mineviku,
tänapäeva ja tuleviku tähised.
Koos abikaasa Jelena ja vanema poja Juriga talletas ta ekspeditsiooni aastail (1924–
1928) Sise-Aasias retkel kuuldud pärimusi ja legende, mis
põimusid kummalisel kombel
tegelikkusega. Ajaloolane L.
Šapošnikova: „Oma maalide
lõuendeil lõi ta terve maailma
nendest legendidest ja nende
taga seisvast Reaalsusest. See
oli Saladuse ja Ilu maailm,
muinasjutuline ja tõepärane
maailm. Veel ükski legendide,
müütide või pärimuste tsükkel polnud leidnud sellise
kunstilist kajastamist, veel
keegi enne teda polnud osanud niiviisi tungida nende salajasse olemusse ja jutustada
neist vormide ja helisevate
värvide keeles. See mõistatus-

lik maailm hakkas Nikolai
Konstantinovitši lõuendeile
tekkima juba Sikkimis, kasvas
ja arenes Kesk-Aasia ekspeditsiooni ajal, muutus üha hingestatumaks ja täpsemaks
peale ekspeditsiooni.“
Roerichi maalidel võib näha nii möödaniku legendaarseid isikuid, kadunud Atlantise elanikku, salapärase püha
maa Šambhala valitseja Rigden Džapo sõnumitoojaid,
imelist kivi – maailma aaret
sadulas kandvat valget ratsut,
kui ka tulevikku suunatud
Maitreja tuleku ootusi.
Kunstniku ekspeditsioonipäevikust: „... me oleme paljudes kohtades näinud muinasjutulist tõde. Kesk-Aasias,
Tiibetis, Himaalajas leidsime
väravaid riiki seitsme maa ja
mere taga. Kõrgusid hiiglased
– ähvardavad ja hellad, uhked
ja kutsuvad... Jutul on tõepõhi all. Karavaniajajad hoiatasid: „Kaugemale ära mine!“
Kas mitte kuningriigi pärast
seitsme maa ja mere taga ei
hoiatanud nad? Muinasjuttudes on aasiapärased nimedki,
stepitelgid ja meretagused paleed. Kõike seda on jutuvestja
näinud. Argitõe juurest kutsus loodusavaruste tõe juurde.“
Näitus sai teoks Eesti Roerichi Seltsi, Kiili Raamatukogu ja Kiili Vallavalitsuse koostöös. | Milvi Aasaru, Eesti Roerichi Seltsi liige

Päikesetüdruk Päikeserattalt
 Lavalaudadelt suurele publikule esinemise tunnet koges heledapäine Johanna Kristina Artjušin esmakordselt tosin aastat
tagasi, kui astus üles Kiili laste
lauluvõistlusel „Päikeseratas“.
Nüüdseks on 20-aastane Johanna Kristina laulnud lugematutel lavadel nii üksi, kui teiste
tuntud Eesti muusikutega. Alles paar aastat tagasi hakkas
neiu kirjutama omaloomingut
ning aasta tagasi avaldas Johanna Kristina enda esimese muusikavideo “Your choice”. Sel aastal tekkis neiul mõte võtta osa
omaloomingu konkursist Noortebänd. Esimesse vooru pidi
saatma enda kirjutatud laulu
demo, osalejaid kokku oli 24
ning nendest 12 pääsesid edasi
poolfinaali. Kuus koosseisu esi-

nevad Tallinna poolfinaalis ja
kuus koosseisu Tartus. Oskusliku kitarrimängu ja tugeva lauluga pääses ka meie valla neiu
üleriigilise noorte muusikute
lauluvõistluse Noortebänd
poolfinalistide hulka.
“Muusikupisiku püüdsin kinni ikka Kiilist, Päikeserattalt, ja
tänu sellele tegelen ma ikka veel
muusikaga - laulan, mängin pille ning kirjutan ise laule. Olen
väga põnevil, mida Noorebändi
konkurss edasi toob,” räägib Johanna Kristina elevusega.
Energilise tüdruku tee parimate hulka pole aga kõige sirgem olnud. Algklassides alustas ta küll Kiili muusikakoolis
õpinguid, kuid ei suutnud pikalt
etteantud nootidel püsida. Pärast kaht aastat jättis ta kitarri-

õpingud sinnapaika. «Nagu selles vanuses ikka juhtub - trots
tuli sisse,» meenutab ta möödunut. Kuid muusika ning laulmine on siiski alati hingelähedased olnud. Põhikooli lõpuaastatel taipas neiu, et oleks mõistlik sõjakirves kitarriga maha
matta ja anda nii endale kui kitarrile uus võimalus. «Kitarrioskus ja iseenda laulude saatmine avab palju rohkem uusi uksi,” kinnitab Johanna Kristina
kindlameelselt. Keskkooli lõpetas Johanna Kristina Tallinna
32. Keskkoolis, õppides süvendatult näitekunsti.
Noortebändi finaaliks valmistuv neiu kirjutab usinalt
juurde uusi laule, ning lubab lavale tuua palju uut ja põnevat.
“Tunnen, et Noortebändi võist-

lus on suurepäraseks hüppelauaks noortele artistidele ning
ka minu jaoks on see suur samm
edasi. Praegu on see hetk, kus
tahan näidata rahvale kõike,
milleks võimeline olen ja loodan, et inimestele läheb minu
muusika korda,” jutustab noor
muusik lootusrikkalt.
Kõik, kes tahavad oma valla
muusikut Johanna Kristinat
toetada, siis üsna pea on selleks esimene suur võimalus.
Noortebändi poolfinaal toimub
10. oktoobril Tallinnas, Sveta
baaris, kus Johanna Kristina lavale astub. Poolfinalistidest
kaks koosseisu pääseb finaali
edasi žürii hääletusel ja üks õnnelik rahvahääletusel. Noortebändi finaal toimub 14. novembril.
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15. Kiili Kuulijänni naiste esikolmik.

Kiili Kuulijänn 2019

Kiili vallarahva 12. sportmängude kaheksana ala ehk rannavolle esikolmik.

Jätkusid Kiili vallarahva
12. sportmängud
 Kiili vallarahva 12. sportmängud jätkusid 24. augustil kaheksanda alaga ehk rannavolleha
segapaaridele. Korraldaja oli
Kangru aleviku võistkond ning
toimumiskoht Kangru rannavolle väljakud. Osales 11 võistkonda. Esikoha saavutas Luige-Sausti võistkond, koosseisus
Kaili Laanemets-Karmo Saviauk.
Teise koha saavutas võõrustaja
Kangru võistkond, koosseisus
Tuuli Loho-Karl Kuhlberg ning
auhinnalise kolmanda koha
Lähtse küla võistkond koosseisus Margot Saharov-Rando

Pähn. Järgnesid 4. Vaela-Mõisaküla, 5. Kiili I, 6. Saku vald, 7.
Maksimaa, 8. Kiili 2, 9 Sõmerlased, 10. Metsanurga, 11.Päikesemajad. Täname korraldajaid –
Kangru aleviku spordirahvast.
Seejärel kolisime juba Metsanurga külla, täpsemalt Kalevlase
tallu, peremees Villu lahkel loal.
Toimus 9. ala – petank. Osales 9
võistkonda, võistkonnas kaks
meest ja üks naine. Väga tasavägise võistluse võitis 6 punktiga.
Lähtse küla võistkond, koosseisus Merike Lusbo, Rain Pusa
ja Rünno Pusa.

 TULEMUSED
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS PEALE
ÜHEKSAT ALA :
I Luige - Sausti
83 punkti
II Lähtse
83 punkti
III Kiili 2
82 punkti
4. Kiili I
70 punkti
5. Maksimaa
70 punkti
6. Metsanurga
63 punkti
7. Saku vald
58 punkti
8. Vaela - Mõisaküla 56 punkti
9. Sõmerlased
54 punkti
10. Kangru
49 punkti
11. Kiili Noored
47 punkti
12. Nabala - Paekna 37 punkti
13. Päikesemajad
27 punkti

 31. augustil peetud 15. Kiili
Kuulijänni naiste esikolmik –
esikoht koht Õnne-Ly Tammsaar, teine koht Piia Laanemets,
kolmas koht Kaja Muuli. Palju
õnne! Võistkondliku võistluse
võitis AllRan meeskond, koos-

seisus Karmo Allikas, Priit Allikas, Mikk Rannik. Meeste esikolmik – esikoht Kris Pulver,
teine koht Priit Allikas, kolmas
koht Karmo Allikas. Palju õnne!
Täname Kiili vallavalitsus,
Kiili Spordiklubi, AS Estko.

Discgolf

Kergejõustik

 Harjumaa 2019 aasta meistrivõistlused discgolfis, Kurna
DiscgolfiPargis : mehed – 15.
Martin Keerme, 26. Jaanis Hiob;
naised – 4. Marita Pirnipuu;
masters ( mehed 40+ ) – 14.
Marko Saviauk.

 Fred Kudu mälestusvõistluse
lastevõistlus, Tartu, Tamme
staadion : P 2008-2009 (60 m.
jooks, kaugushüpe, pallivise, 600
m. jooks) – I koht Romet Ridalaan. Palju õnne! ; P 20102011 (60 m. jooks, kaugushüpe,
pallivise) – II koht Ramon Ridalaan. Palju õnne! XII Tõrva
kergejõustikupäev olümpialastega, Tõrva Gümnaasiumi staadion
: poisid 2011-2012 (60 m. jooks,
kaugushüpe, pallivise) – 7. koht
Jaagup Talviste. | Kaupo Kütt

Jalgrattasport

Tubli teise koha samuti 6
punktiga saavutas eelmise aasta üllatusvõitja team Maksimaa,
koosseisus Maarja Noormets,
Rain Semiskar ja Riivo Rohi.
Kolmanda koha viskas välja
Kiili I võistkond, koosseisus Airi
Ladvik, Paavo Ladvik ja Toivo
Tuisk, kogudes 5 punkti. Järgnesid: 4. Kiili 2 – 5 punkti.; 5. Sõmerlased – 5 punkti.; 6. Metsanurga – 4 punkti.; 7. Vaela-Mõisaküla – 2 punkti.; 8. Luige-Sausti – 2 punkti.; 9. Kiili Noored – 1
punkti. Suured tänud – Kadri,
Raimo ja Villu! | Kaupo Kütt

Kaeve-, lammutus-, laadimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Harjamistööd, haljashalade niitmine
trimmeri ja murutraktoriga.
Tee-äärte, heinamaade niitmine
rootor- ja tasandusniidukiga.
E-mail info@rannatehnogrupp.ee
Tel 502 3466

Hubast soojust kõikidesse
kodudesse soovib
Teie korstnapühkija!
www.akorsten.ee
Tel 5648 3971

 Rumeenia velotuuri (UCI 1,2)
neljandal, ligi 1,7 km. pikkuse
lõpufinisiga etapil sai Eesti
koondise parimana Markus Pajur 29. koha. 119,2 km. pikkusel etapil kaotas Markus võitjale 2 min. ja 28 sek. Tuuri kokkuvõttes saavutas Markus Eesti parimana 29. koha.

Jahilaskmine
 JP-4 Eesti meistrivõistlused,
Kuritse: kolmas koht ja pronksmedal Alar Tammine. Palju õnne! ; 24. koht (naiste arvestuse
4. koht) Janika Loos.

Harju kilvavõistlused tulemas
 12.oktoobril algusega kell 12
toimub Kuusalu Rahvamajas traditsiooniline Harjumaa Mnemofriik, seda juba 19. korda. Oodatud
on kuni 4-liikmelised võistkonnad.
Info: 53425836; e-post: allar@
harjuelu.ee või leomar8ts@gmail.
com; Ootame registreerumist hiljemalt 7.oktoobriks. | Kiili Leht

Puidupood Sakus Üksnurme teel müüb
ehituspuitu ja puitbriketti
• lauad, prussid
• voodrilauad
• soojusmaterjalid

• aialipid
• OSB ehitusplaadid
• transpordivõimalused

Avatud E–R 8.30–18.00, L 10.00–14.00
Tel 501 0701, 510 9068, 670 6876
www.teevenpuit.ee
TEEVEN PUIT OÜ
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Kiili vallavalitsus teatab
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 18.09.2019 määrus nr 11 Kiili Vallavolikogu määruse
11.oktoober 2018 nr 10 «Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine» muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
3. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 248 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Meremehe tn 4, Luige alevik.
– Vallavalitsuse korraldus nr 332 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kasetuka, Sõmeru küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 333 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(üksikelamu) Tuulevälja tee 6, Lähtse küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 334 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(välijõuväljak) Põllu tn 11a, Luige alevik.
10. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 340 Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Lähtse farm, Lähtse küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 341 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Sulevi tn 16, Luige
alevik.
– Vallavalitsuse korraldus nr 342 Ehitusloa väljastamine ehitise
(puurkaevu) püstitamiseks Eespõllutaga, Sookaera küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 343 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Matu, Paekna küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 344 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Liisi, Sõmeru küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 345 Ehitusloa väljastamine ehitiste (tuletõrjeveemahuti, truup, vee- ja kanalisatsioonitorustikud) püstitamiseks Jõeääre, Nabala küla.
17. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 346 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lii tn 4, Luige alevik.
– Vallavalitsuse korraldus nr 347 Kasutusloa väljastamine ehitistele
(üksikelamu ja abihoone) Miku tee 10, Vaela küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 348 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(üksikelamu) Metsavälja tee 2, Vaela küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 349 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(üksikelamu) Nööbi tee 2, Lähtse küla.
– Vallavalitsuse korraldus nr 350 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(lasteaed) Lootuse tn 5, Kiili alev.
– Vallavalitsuse korraldus nr 351 Kiili alevis Sausti tee 6 detailplaneeringu kehtestamine.
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
27. AUGUST 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 329 Katastriüksuse jagamine, Andrese.
7. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 335 Katastriüksuse jagamine, Paekna
tee 12.
17. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 352 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Tööstuse tänav T6.
MUUD KÜSIMUSED
3. SEPTEMBER 2019
– Vallavalitsuse korraldus nr 339 Õpilaste arvu piirnormi suurendamine 2019/2020.
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Salme Järv
Loreida Tint
Vilma Põldaru
Enn Pedak
Veera Annus
Milli Männapsoo
Milda Mõttus
Juri Arhangelski
Aarne Roodla
Tiiu Porila
Jaan Valdna
Valju Vitkin
Enn Maasepp
Arved Teder
Eevi Lehtsalu
Helle Alas
Ain Laast
Helmi Lumi
Paara Kalju
Ivan Zajentšuk
Malle Linkgreim
Helgi Ummus
Aala Djatlova
Liidia Saaremägi
Maie Haav
Ene Aun
Urve Tammeleht
Urve Pung
Aime Lillepruun
Luule Varatu
Mihhail Gofaisen
Adu Vaarmann

MEIE VALDA SÜNDISID
09. augustil Ruby Sofia Migur
Palju õnne, Brenda Haggi ja Mati
Migur!
21. augustil Hugo Kravik
Palju õnne, Kaisi Viirsalu ja Mihkel
Kravik!
24. augustil Lenna Hiob
Palju õnne, Maarja Kundla ja Jaanis Hiob!
25. augustil Kaisa-Ly Tootsi
Palju õnne, Elis ja Indrek Tootsi!
28. augustil Marleen Pikknurm
Palju õnne, Getterer Kulberg ja
Erik Pikknurm!
28. augustil Brit Loosaar
Palju õnne, Ewa Ekholm ja Marko
Loosaar!
30. augustil Delise Tees
Palju õnne, Aili ja Tanel Tees!
05. septembril Eliise Jõesaar
Palju õnne, Liisbet Rosenthal ja
Siim Jõesaar!
09. septembril Sten Vähesoo
Palju õnne, Kertu Klement ja Andre Vähesoo!

Tõhusam toetus „tondilosside“ lammutamiseks
 Kohalikud omavalitsused, kes
soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid hooneid, saavad senise 100
000 euro asemel küsida nüüd riigilt toetust enda soovi ja vajaduse
järgi. „Kohalikel omavalitsustel on
olnud suur huvi, piirkonna elamute korrastamise vastu, selle eelduseks on vanade ja oma aja ära elanud hoonete lammutamine. Tondilossidest vabanedes tõuseb piirkonnas maa ja kinnisvara väärtus
ning muutub ahvatlevamaks nii
arendajatele kui ka uutele elanikele,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
Toetuse piirmäära kaotamine tuleneb toetuse taotlemise
aktiivsuse langusest. Selle üheks
põhjuseks on, et taotlejad piirkondadest, kus tühjenevate hoonete osakaal on suur, on jõudnud toetuse andmise praeguse

piirmäära lähedale ega saa seetõttu enam toetust kasutada.
Lisaks laiendatakse toetuse
objekte, et toetuse abil oleks
võimalik lammutada ka kasutusest välja langenud ühiskondlikke hooneid ehk mitteelamuid,
millele varem riigi poolt toetust
polnud.
100 000 eurone piirmäär jääb
edaspidi kehtima Tallinna ja
Tartu linnale. Mõlemad linnad
on rahaliselt võimekamad ning
nendel on veel võimalik piirmäära ulatuses toetust saada.
Samas on ka nende linnade kinnisvara väärtus kõrgem ning demograafiline olukord soodsam,
mistõttu on nendel väiksem kasutusest välja langenud hoonete osakaal.
Selle aasta maikuu seisuga on
toetust eraldatud 36 vallale ja

linnale, et lammutada 73 hoonet, kogusummas 895 036 euro
eest.
Aktiivseimad taotlejad on olnud Sillamäe linn, Tallinna linn
ning Koonga vald. Suurim toetus kogusummas 100 000 eurot
on eraldatud Kohtla-Järve linnale, kus on ühtlasi ka kõrgem
osaliselt või täielikult kasutusest välja langenud hoonete osakaal.
Riiklik toetus moodustab kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, millele lisandub kohaliku omavalitsuse üksuse
omafinantseering 30 %. Toetuse taotlusi võtab vastu SA KredEx. 2018 – 2022 aastaks on planeeritud toetusi ligikaudu 2,5
miljoni euro ulatuses. | Taavi Audo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

TEENINDAJAKS

OTSIME
PINGINAABRIT!

(kassa, lett, saal)

INFOTEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Hüvitame
osaliselt
transpordikulu!

Kas sa oled töötanud kohas, kus ürgne loodus kohtub moodsa
tehnoloogiaga otse sinu käte all? Kus sind ümbritseb valgus ja
puhtus, sinu selga mudib massöör ning lõunad on pea tasuta? Ei
ole? Siis on aeg kandideerida.

Kes see on?
PINGINAABER töötab CNC-pingil, kus tema käte alt tuleb ainult
tippkvaliteetne toodang.

Mida ootame?
Kui sulle meeldib lõikuda ja pea lõikab nii tehnikas kui ka
arvutioskuses sama teravalt nagu CNC-pink, siis see on suur pluss.
Eelnev töökogemus CNC-pingiga annab kaks plussi juurde.

Mida pakume?
Meil on vinge uhiuus tehas ja mugav bussitransport. Massaaž, taastusravi
ja sportlikud tegevused on lausa tasuta. Lõunad on samuti peaaegu
tasuta. Suvel saad vineerist puhata kaks nädalat ja jõulude ajal nädala.
Ülejäänud puhkuse võid ise valida. Töögraafikuga on peaaegu nii nagu
Genka laulus – kolm tööl ja kolm vaba (päevased ja öised vahetused,
vahetuse pikkus 12 tundi). Tööpäev algab vastavalt kas kell 8.00 või 20.00.

Tunned, et sul on CNC OPERAATORI geenid?
Saada oma CV aadressile personal@kohilavineer.ee

Ostame üle Eesti seisma
jäänud sõidukeid. Avariilisi, riketega, arvelt maas,
vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Võtame arvelt
ise maha. Pakkumised
võimalusel piltidega
seisevauto@gmail.com
või 5618 8671.

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega –
lepp, sanglepp,
metsakuiv okaspuu.
Hinnad alates 45 eurot / rm.
Tel 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee
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 ERAKUULUTUSED

Müüa liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa!
Tel 502 9075, e-mail liuguksed@
kallion.net
Auto kokkuost! Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto või kaubiku, võib
olla remonti vajav. Pakkuda võib
ka vene autot. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee

Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid! Võib
pakkuda remonti vajavaid ja
seisvaid masinaid! Ei pea olema
arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei
vanane! Tel 5457 5055

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572

Mahlapressimisteenus ja mahlamüük
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel 5621
9762

Voodrilaua (värvitud), põrandalaua,
tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük.
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5373 1117,
www.espuit.ee

Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda!
Helista ja küsi lisa tel 5566 0790

Ostame või müüme-üürime Teie
kinnisvara. Kiire vormistamine. Tuuli, tel
5623 9904, e-kiri tuuli@real24.ee
Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid, võib remonti vajada! Tel
5309 2650
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@estland.ee
Pere ostab auto –1500€. 58190200

Aastaringne ohtlike puude lõikus
ja hoolduslõikus. Väljaõppinud
puude-langetajad parima hinnaga.
Puude üldseisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Tel 513
3458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee

Killustik, liiv, muld jne. 1-20 tonni,
info@kallur.ee, www.kallur.ee, Tel:
5012123
Müüa kuivi pakitud kütteklotse. Vedu
on tasuta! Tel 5383 9215
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt + transport. Tel 5395 3788
Müüa saetud, lõhutud küttepuud, toored
ja kuivad – lepp, sanglepp, kask.
Kaminapuud 40 l võrgus (lepp, kask).
Tel 509 6735, halukuller.ee
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522
7345. e-post marek406@gmail.com
Müüa toored küttepuud - lepp 42€/rm,
sanglepp 45€/rm, saar 50€/rm, kask
55€/rm. Metsakuiv okaspuu 48€/ ruum.
Kogus alates 7 rm, transport hinna sees.
Tel: 5551 8498

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok,
haagis, tehnika). Tel 5567 8016
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.
ee või 5821 6554
Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused,
vundamendid, torutööd, aiad, terrassid,
fassaadi survepesu ja värvimine, parketi,
akende-uste paigaldus. Silvar. Tel 589
44537,ehitusmehedharjumaal@gmail.
com
Hooldatud korstnad ja küttekolded
tagavad Teie kodu tuleohutuse.
Korstnapühkija, tel 5333 0556, OÜ
Korstnahooldus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24
h. Vt ka ennustus.ee
Kinnisvaramaakleri teenused, aitame
Teid korteri, maja, maa, garaaži või
suvila müümisel-vahetamisel-ostmisel.
Teeme kõik, et tehingud kiirelt ja
kindlalt toimuksid. Teie maakler Andrus
Kubbe, tel 521 5086
Kutseline korstnapühkija, tehtud töödele
akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com

Müüa valge lepp alates 44 € / rm,
sanglepp alates 39 € / rm, kask alates
57 € / rm. Info tel 5697 5216

Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid
saab kätte www.puumehed.ee, tel 5626
3857

In Memoriam

Südamlik kaastunne Kairile
kalli

LAINE LAEV

ABIKAASA
kaotuse puhul.

29.07.1922-09.09.2019
Kiili Lasteaia töötajad

In Memoriam

VILJA KARLSON
11.03.1927-04.09.2019

In Memoriam

TAUNO
STEINFELD

22.03.1967-31.08.2019

Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Katuserennide
puhastus. Tel 5551 2104, www.
puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663
2968, 5340 2068
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed ja hinnad soodsad.
Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee
Pestud katus annab sinu hoonele uue
väljanägemise. Tel 5691 1019, e-post
rooferspuhastus@gmail.com
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.
ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936
Ohtlike puude langetamine,hekkide ja
õunapuude lõikus tel. 521 0334
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete
ehitamine täislahendustega. Tel 5352
9476, www.miltongrupp.ee
Ehitustehnika ja väikebussi rent
Kuusalus. Info: janjoe76@gmail.com
või +372 5650 9585 https://www.
facebook.com/terimek.ou
Ootame oma kollektiivi osalise tööajaga
juuksurit ja ripsmetehnikut. Sensorial
Iluteenused, Miku tee 7, Vaela. Tel 53
733 153
Olete oodatud pediküüri ja geelküünte
hooldusesse! Sensorial Iluteenused, Miku
tee 7, Vaela. Tel 53 733 153

Reklaamipinna
broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214

JÄRGMINE KIILI LEHT ILMUB
31. OKTOOBRIL, KAASTÖID
OOTAME 20. SEPTEMBRINI
Info ja kaastööd aadressil:
marko@harjuelu.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet Kairile
kalli abikaasa

TAUNO
STEINFELDI

surma puhul.
Sausti 8-klassilise kooli
19.lend

