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„Ettevõtluspiirkonnad
olgu lahus inimeste
elupiirkondadest.”
| Priit Põldmäe, abivallavanem
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Noorte robootikute
rahvusvaheline edu Šveitsis
Liia Tammes
Robokaru
Robootikakooli
direktor

 Kolm Kiili valla noort võtsid
osa ülemaailmsest robootikaprogrammist FIRST Global
Challenge (lüh FGC). FGC-le
saab minna igast maailma riigist ainult üks võistkond (5 õpilast ja 2 juhendajat) olenemata
riigi suurusest. Võistluse eesmärgiks on noortes huvi tekitamine programmeerimise ja robootika vastu ning riikidevahelise koostöö edendamine.
Käesoleva hooaja teemaks on
Carbon Capture ehk süsiniku jalajälje vähendamine. Meeskonnad pidid ehitama ja programmeerima roboti, mis suudab lahendada robotimängus erinevaid ülesandeid.
Roboti ehitamiseks said
meeskonnad peale registreerumist FIRSTi koostööpartnerilt
REV Robotics komplekti, kus oli
kontroller, erinevad mootorid ja
rattad ning palju muid detaile.
Võistlus
Korraga võistlesid kuue riigi
meeskonnad, kellest omakorda
moodustusid kolmeliikmelised
meeskonnad (sinised ja punased). Igas voorus sattusid kokku
erinevate riikide noored. Seetõttu tuli eelnevalt koordineerida
riikide robotite tugevused ja
mõelda välja strateegia ja taktika, kuidas palle korjata. Võistlemiseks oli aega kaks ja pool minutit.
Robot pidi kahe minuti jooksul 6x7 ruutmeetriselt väljakult
võimalikult palju musti palle
(süsinikku) kokku korjama, need
platsi nurka suunama või keskel
olevasse 2,5 m kõrgusesse lehtrisse viskama.

Võib öelda, et võistlus
üldiselt oli üks suursuur kultuurišokk
meile.
Igas väljaku nurgas oli meeskonna liige, kes palle robotitega võidu lehtrisse loopis. Viimase 30 sekundi jooksul pidi robot
oma meeskonna liikmelt saadud
palliga end tõstma lehtri küljes
olevatele taladele, mis olid 0,5e, ühe või 1,5 meetri kõrgusel.
Kogu roboti liikumist juhiti kahe puldi abil, mille pidid noored
ise programmeerima. Erinevatel kõrgustel olevad talad andsid erinevad kordajad, mis
meeskonna peale kokku liideti.

Meeskond robotimängude vahel. Robootikud Robin Õunamägi (vasakul), Katariina Kukk, Harry Treier, Mattis
Reinola, Adrian Abner, Jasper Tammes ja Pärtel Kukk mängude vahel robotit uuendamas.

Kogu meeskond minemas avamistseremooniale. Lippu hoiab Harry Treier, siis Pärtel Kukk, Adrian Abner,
Mattis Reinola, Robin Õunamägi, Jasper Tammes, Katariina Kukk.
Erakogu

Kõige kõrgem tala tekitas lisapingeid ja tegi võistluse eriti
põnevaks, sest see andis kõige
suurema kordaja. Ka võisid sinised ja punased meeskonnad
koos töötada, teenides lisaks
100 punkti, kui lehtri all olevasse torusse jõudis üle 109 palli.
Nii õppisid noored, et lisaks
oma meeskonnakaaslastele on
kasulik ka vastastega koostööd
teha, oma edu üldarvestuses
suurendada.
Mida arvavad noored?
Kõik kolm Kiili noort on robootika ja programmeerimisega tegelenud juba mitmeid aastaid ning alustanud FIRST Explore sarjas ning olnud kõik erinevatel aegadel FIRST Challenge võistlustel Eesti meistrid või
parima 10 meeskonna hulgas.
Siit oligi loogiline samm liiku-

da edasi järgmisele tasemele,
rahvusvahelistele võistlustele.
Ühe olulise momendina peab
välja tooma selle, et FGC Eesti
robot, mis pandi 18. juulil Eesti
poole teele, ei jõudnudki enne
Genfi lendamist meeskonnani
ja noored olid sunnitud kasutama eelmise aasta komplekti.
Seetõttu oli meie robot veidi vanema kontrolleri tarkvaraga.
Mattis Reinola: „Ütlemata
võimas kogemus oli. Isegi võistluse lõpus jäi lõplikult hoomatamata, kui suure võistlusega
siiski tegu oli. Käsi püsti, kes
teab, kus Eswatini asub (endiselt Svaasimaa)!
Ma kuulsin sellest riigist esimest korda, aga seal nad olid
oma tiimiga, tänu tähestikule
meie vastas. Kokku oli tiime
võistlemas 162. Eriti väljendus
see poolfinaalis, kui mängud tä-

hendasid meile väga palju ja kus
me üritasime Türkmenistani,
Jordaania ja Namiibia tiimidega panna paika strateegiaid ja
kompromisse omavahel leida.
Võib öelda, et võistlus üldiselt oli üks suur-suur kultuurišokk meile.
Meie robot on täiesti omaette teema, me polnud valmis
sealseteks võistlustingimusteks
ning meie robot polnud ka eriti
vastupidav. Kuid nende kolme
päeva jooksul tõusime me 152.
kohalt (mida see robot ilmselt
ka vääris), robotit ümber ehitades, käsi ketiõliga määrides ning
murdunud mutreid robotist välja raputades, individuaalselt 19.
ja meeskondlikult 7. kohale.
Lõime roboti, mille üle uhked
olla. Mitte keegi polnud isegi
lootmas säärast edu, aga pannes paika strateegiaid ning teis-

 ARVAMUS

Maal uus hind

LIIA TAMMES, NOORTE
ROBOOTIKUTE JUHENDAJA

 Tänavu toimus 21 aasta järel
taas maade korraline hindamine, mis annab objektiivse ja ajakohase info maa turupõhise
väärtuse kohta.
Maa uus väärtus on alates 31.
oktoobrist Maa-ameti veebilehel kõigile huvilistele kättesaadav.

Juhendajana näen, et FLL programm on lastele väga arendav ja
aitab samm-sammult jõuda järjest paremate tulemusteni. Just
seetõttu kasutame oma robootika tundides selle süsteemi näitusi ning võistlusi, et nooremad
robootikud saaksid mitmekülgse arengu ja robotite ehitamise
julguse juba varakult kätte. Kõik
viisid robotit ehitada on õiged,
tuleb vaid leida see versioon robotist, mis antud olukorda kõige
paremini sobib!

te tiimidega koostööd tehes sai
see samm-sammult reaalsuseks.”
Robin Õunamägi: „See oli
minu esimene kogemus välismaal võistlemisega. Muidugi vajas võistlus palju ettevalmistust,
aga võistluse jooksul ehitasime
me robotit üsna palju ümber.
Enne võistlusele minekut ei olnud ma roboti võimetes väga
kindel, kuid pärast korduvat
harjutamist ja teiste tiimidega
rääkimist arenes meie robot üsna edukaks.
Võistlus oli eriti pingeline,
kuid minu arust oli juba roboti
valmissaamine nii suur võit, et
see oleks pakkunud rahulolu.
Võistluses pidime me olema
koos paljude eri riikide esindajatega ja sellepärast aitas meie
headele tulemustele kaasa teiste tiimidega koos planeerimine
ja parima strateegia valimine.
Tiimiga reisimine oli väga lõbus
ja minu arvates arendas see
meie tiimi väga palju, sest me
õppisime üksteist paremini
tundma.
Loodetavasti tekib tulevikus
veel võimalusi, et ennast ja oma
tiimi arendada.”
Jasper Tammes: „Võistlusel
osalemine oli väga lõbus ning
saavutatud tulemus parem, kui
kunagi oleks võinud oodata.
Võistluseks ettevalmistumise
ajal sain lähedasemaks tiimiliikmetega ning kokkusaamisel
Soome ja Läti tiimidega saime
kohtuda rohkemate muhedate
robootikutega.
Tore oli ka nendega lõbutseda ja võrkpalli mängida. Kuigi
rahastuse leidmine oli veidi keeruline, suutsime lõpuks tänu
sponsorite, vanemate ja koolide abile võistlusel käigu rahastatud saada. Väga lahe kogemus
oli tutvuda erinevate rahvaste
kultuuriga ning proovida suhelda tiimidega, kellega meil ühist
kõnekeelt polnud.
Huvitav oli kõndida ringi
mööda võistlusala ning rääkida
inimestega riikidest, mille olemasolust ma varem isegi ei
teadnud. Loodan, et ka järgmistel aastatel saavad Eesti robootikud meid sellel toredal võistlusel esindada.”

Kuidas maa korraline hindamine toimub?
Maa korralise hindamisega
määratakse üheaegselt kõikidele Eesti maaüksustele ligikaudne turupõhine väärtus ehk maa
maksustamishind. Hinnatakse
ainult maad, ei hinnata kasvavat metsa ega ehitisi. Hindamisel paikvaatlusi ei tehta, tulemused arvutatakse andmekogude andmetele tuginedes ja hindamismudeleid kasutades. Väärtus arvutatakse toimunud tehinguhindade võrdlemisel ja kohandamisel hinnatava maa
omadustega. Hindamise teeb
Maa-amet koos kutseliste kinnisvara hindajatega. Maaomanik ei pea tegema muud, kui üle
kontrollima oma maa andmete
õigsuse andmekogudes pärast
hindamistulemuste avalikustamist alates 31.10.2022, soovitavalt ühe aasta jooksul. Hindamise aluseks olnud tehinguandmetega tutvuda ei ole võimalik.
Kuidas hakkab uus hindamine
mõjutama maamaksu?
Korralise hindamise tulemusel leitud maa maksustamishind
on aluseks ka maa maksustamisel. 2022. ja 2023. aastal arvutatakse maamaks veel varasema,
2001. aasta maa maksustamishinna alusel. 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel kasutama alates
2024. aastast. See, milliseks kujuneb iga maaomaniku maamaks, selgub alles 2023. aasta
lõpus, kui Maksu- ja Tolliamet
arvutab uued maamaksud. Maamaksu arvutamiseks kasutatakse lisaks Maa-ameti hinnatud
maa väärtusele ka kohalike
omavalitsuste määratud maamaksumäärasid ning iga konkreetse maatüki või maaomanikuga seotud maksusoodustuste
või maksuvabastuste andmeid.
Kohalikud omavalitsused kinnitavad uued maamaksumäärad
hiljemalt 1. juuliks 2023. Kuna
maa väärtus on viimase kahe
kümnendi jooksul kordades kasvanud, siis on 2022. aasta maa
maksustamishinnad samuti kordades kõrgemad kui praegu kehtivad 2001. aasta maa maksustamishinnad. Et ära hoida maamaksu hüppelist kasvu, on seadusega langetatud maksimaalseid maamaksumäärasid viis
korda ning seatud piirang, et
maamaks ei saa tõusta rohkem
kui 10% aastas. | Maa-amet
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Priit Põldmäe – õige mees
õigel ajal õiges kohas
 Kolm kuud on Kiilis abivallavanema ametis olnud Priit Põldmäe. Tema kureerida on peamiselt valla majandus – planeeringud, ehitus- ning arendusküsimused. Sama tööd on ta varasemalt teinud ka nii Jõelähtme kui
Rae vallas, kuuludes nüüdki Rae
valla volikogusse.

Eakate päevakeskuse sündmused
• Novembris alustab uus
huviring – loovusring.
Loovusring toimub kaks korda kuus järgmistel kuupäevadel 9. ja 23.11, 7. ja 14.12.
Juhendajaks on Kunstiakadeemia klaasikunsti ja disaini
eriala lõpetanud Salome Laev.
Korra maksumus 3 eurot. Lisainfo ja huviringi registreerimine numbril 5558 9446.
• Reedel, 4. novembril
toimub väljasõit mardilaadale Tallinnas. Väljasõidu
aeg on 10.00 Kiili vallamaja
eest. Mardilaada pileti hind on
5 eurot. Väljasõidul osalemiseks
on vajalik eelnev registreerimine. Registreerimiseks helistada
telefonil 5558 9446.
• Kolmapäeval, 16. novembril toimub väljasõit
teatrietendusele „Lea”

Aruküla
rahvamajas. Selle
Kuressaare
teatri lavastusega
tähistatakse
Juhan Smuuli
sajandat sünniaastapäeva.
Etenduse lavastajaks on Elar
Vahter ning osades on Piret
Krumm, Piret Rauk, Lee Trei,
Kristjan Sarv, Markus Habakukk,
Jürgen Gansen, Tanel Ting.
Buss etendusele lahkub Kiili
vallamaja eest kell 18.15 ning
etendus algab 19.00. Etenduse
pileti hind on 12 eurot. Väljasõidul osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Registreerimiseks helistada telefonil
5558 9446. | KL

Biolagunevate jäätmete
kiirkompostrid on kohal
 Möödunud aasta lõpus taotles Kiili Vallavalitsus Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK-ist) toetust kodude juurde
paigutatavate biojäätmete kogumiseks mõeldud kiirkompostrite ostuks. Kiirkompostrid Hotbin on nüüd kohal.
2021. aasta oktoobris küsitluse käigus uuris Kiili Vallavalitsus, kui palju inimesi kiirkompostrit soovib. Huvi avaldanud
isikud registreeriti ja neil on
kompostri ostmise eesõigus.
Projekti „Biolagunevate jäätmete mahutid, Kiili vald 2021” rahastab Keskkonnaministeerium
rahvusvahelise kliimakoostöö
vahenditest. Kompostri ostuks
soovi avaldanud inimene tasub
35% kompostri maksumusest,
ülejäänud rahastus tuleb KIK-i
toetusest.
Komposter Hotbin mahutab
200 liitrit biojäätmeid, sobib

hästi aastaringseks toidujäätmete kompostimiseks. Sõltuvalt
kompostrisse pandud jäätmetest, toodab Hotbin komposti
30–90 päevaga.
Soovi avaldanud inimestele
saadetakse lähiajal teade kompostri eest tasumise tingimuste kohta ja järele tulemise kutse. | Kiili Vallavalitsus

Priit, olete pikki aastaid hoidnud kätt erinevate valdade
arengupulsil. Ja nüüd, Kiili valla
tormilisel arenguperioodil olete siin. Nii et võib kõhkluseta
väita: õige mees õigel ajal õiges kohas?
Kui Harjumaa tormilise arengu hakul Rae vallas ära tabasime, et me ei suuda konkureerida Harku ja Viimsiga – kus olid
juba nõukogude ajal väljakujunenud keskused ja suvilapiirkonnad, mida inimese hakkasid
ümber ehitama eramuteks – siis
hakkasime otsima omi võimalusi Rae arenguks. Meil oli Tartu maantee ja Tallinna ringtee.
See tähendab – võisime hakata
arendama logistikale sobivat
ärimaastikku. See ongi toonud
kogu Rae vallale edu.
Viimased aastad ajakirjanikuna
Kiili arengut jälgides näen, et
on alanud firmade aktiivne
„pealetung” Kiilile. Üle-eelmises Kiili lehes kirjutasime Kurnas suure kaupluse avanud
IKEA-st ja eelmises lehes Tallinna ringtee äärde tulevast suurest äripargist... Kuidas teie
hindaksite arenguid Kiili vallas?
Näiteks teie koduvalla, Raega,
võrreldes?
Kiili moodustab koos Rae
vallaga kunagise Jüri kihelkonna ja seega ei ole Kiili mulle üldsegi võõras! Ütleksin, et Kiili on
praegu samas seisus nagu Rae
vald oli kümme aastat tagasi.
Rae vallas oli siis aeg, mil algas
väga kiire firmade „pealetung”,
mis omakorda meelitas ka töötajaid valda elama. Igas Tallinna lähedases vallas – Kiilis, Sakus, Sauel, Jõelähtmel planeeriti, kehtestati nii äriparkide kui
ka elamuarenduse planeeringuid, aga suurema kasumi tõttu
ehitati peamiselt Rae vallas.
Miks?
Sest Raes oli firmadel logistiliselt kõige kasulikum kanda
kinnitada. Rae valda läbib põhjast lõunasse Tallinn-Tartu
maantee, idast läände Tallinna
ringtee, mille kahes otsas on sadamad, Muuga ja Paldiski. Lisaks lennuväli veel kümne kilomeetri kaugusel. Kas saab logistiliselt veel paremat paika ühel
ettevõttel olla!
Sarnaselt järgnes sellele ka
elamuarendus. Lisaks kaasas
Rae elukeskkonna välja arendamiseks appi arendajad ning koos
väljaehitatud elukeskkonnast
võitsid nii elanikud kui arendajad.
Ühel hetkel hakkas aga Rae

Abivallavanem Priit Põldmäe arutlemas Kiili valla võimalike arengute üle.

täis saama ja arendajad suundusid mujale. Valitud on aga ikka linnalähedased piirkonnad,
kuldne ring – Raasiku, Jõelähtme, Saue. Ja muidugi Kiili. Sarnaselt Raega läbib ka Kiili valda
Tallinna ringtee, mis on vallale
ühest küljest suureks nuhtluseks müra poolest, teisalt aga
võimalik arenguvedur.
Varasemalt paljude arendajatega suhelnuna julgen kinnitada: needsamad arendajad, kes
varasemalt edendasid elu Rae
vallas, on nüüd Kiilis.
Mida ütlete aga valla elanike
arvu kasvu kohta Kiilis?
Kuna Kiilis on kehtestatud
varasemalt väga palju planeeringuid ja neid pole jõutud erinevatel põhjustel ellu viia, siis
nüüd tahetakse korraga teoks
teha mitmekümne aasta jagu
ehitustegevust. Nii et kui kõik
need kunagi planeeritud alad
täis ehitada, kasvab Kiili elanikkond 6300-lt vähemalt 10 000ni. Ja need kes Kiili valda lisanduvad, on enamuses noored pered. Tähendab, et ka lasteaia- ja
koolikohtade arv peaks oluliselt
kasvama. See käib aga vallale
selgelt üle jõu.
Täna kehtiv üldplaneering
võimaldab planeerida kodusid
veel juurde kuni 25 000 elanikuni, nii et valla inimesed koos poliitikutega, kes uue üldplaneeringu koostamisel osalevad,
peavad otsustama, milline on
Kiili valla elanike optimaalne
arv tulevikus.
Teie enda nägemus sellest, toetudes arengutele Rae vallas?
Mina olen näinud läbi Peetri
arengu seda, et kui Peetri elanike arv ületas 10 000, siis hakkasid ettevõtjad ise piirkonda tu-

lema oma teenuseid pakkuma –
kes tahis ehitada poodi, kes rajada söögikoha või autoteeninduse või muid elukeskkonna
jaoks vajalike teenuseid. 10 000
on see maagiline piir, mis peaks
tagama, et teenusepakkujatel
tasub oma teenus vallas avada.
Vallavalitsus ei pea neid meelitama ja peale maksma. Majanduslikult mõeldes tooks see
number Kiili vallas teenuseid
juurde ja parandaks kvaliteeti
ning ühistransport muutuks tasuvamaks. Selline areng ei saaks
toimuda muidugi kohe ühe aastaga!
Kuidas see 10 000 elanikku
peaks Kiili vallas jaotuma? Teie
ees olevat kaarti vaadates on
varasemate otsustajate poolt
kollaseks värvitud peamiselt
keskosa, Kiili alev ja Vaela.
Ühes suures tõmbekeskuses
on vallal lihtsam ja odavam elanikele vajalikud teenused tagada ja tiheda asustuse korral ka
odavam hooldada, nii teid-tänavaid korras hoida kui laste haridusküsimus lahenda. Seega
suurem ja tihedam areng peaks
järk järgult liikuma Kiili südamest väljapoole. Samas peame
tagama, et areng toimuks üle
kogu valla ning suuremad talutüüpi elamised võiksid jääda
asumist kaugemale, sest inimesed tahavad elada erinevas elukeskkonnas.
Mainisite ennist, et Tallinna
ringtee on vallale ühest küljest
suureks nuhtluseks, teisalt aga
arenguvedur. Mida te sellega
mõtlesite?
Kiili kõige suuremaks müraobjektiks on Tallinna ringtee.
Seda kinnitab ka valla mürakaart. Kõige paremad müramüürid

Ülo Russak

on needsamad äriparkidesse rajatavad tööstushooned, laokompleksid jne. Seda arenguloogikat jälgisime ka Rae vallas.
Äripargid tööstusettevõtetega
tuleb suunata just ringtee äärde, kaugemale aga asumid inimestele. Need peavad olema lahus. Mitte nii nagu mõnes kohas on tehtud: kuskil küla taga
on lehmalaut või tühjalt seisev
sigala, tõmbame seal siis tootmise käima. See tähendab, et
rekkad hakkavad läbi küla, läbi
asumite vurama, mida eelnevat
jälgides on võimalik vältida. Seda printsiipi oleme jälginud ka
Raed arendades.

Kui kõik kunagi
planeeritud alad täis
ehitada, kasvab Kiili
elanikkond 6300-lt
vähemalt 10 000-ni.
Ettevõtluspiirkonnad peavad
olema lahus inimeste elupiirkondadest.
Mida tähendab sellise ettevõtte nagu IKEA tulek piirkonnale?
Küsisin IKEA avamisel selle
juhtidelt, kas neil on uue äri
avamine kuskil maailma otsas
läinud ka pekki. Vastuseks oli
tuim pearaputus – selleks on
nad kõik liiga põhjalikult läbi
analüüsinud, oma mudelitel läbi mänginud. Nii et ei maksa hakata sellele äriliinile vastu töötama, tuleb leida võimalus IKEA
kiiluvees ujuda ja seda valla
arengu ja teenuste loomisel ära
kasutada.
Juba on teada, et samasse
paika tuleb Decathlon, maailma
üks suurim sporditarvete pood,
siis väga suur Selver. Tekkimas
on sünergia millega on mõistlik
kaasa minna. | Ülo Russak
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Esta Kullamaa: kui lapsi pole
silme ees, on nad peas
 Mu esimene valik ei olnud
üldse õpetajaamet ega pedagoogiline haridus. Tahtsin tegeleda
kultuuriga.
Nii räägib oma tööelu algusest teenekas pedagoog Esta
Kullamaa, kellel läheb Kiili
Gümnaasiumis 36 tööaasta õpetajana. Peale Viljandi kultuurikooli lõpetamist asuski noor
kultuuritöötaja tööle aga Kreuksi kultuuripaleesse Tallinnas.
Sealt jäi ta lastega koju. Kodu oli
Ida-Virumaalt pärit noorel naisel siis juba Kiili alevis. Ja kui ta
kuulis, et Sausti kool otsib vabanenud kohale pioneerijuhti,
pakkuski ta ennast sellesse
ametisse.
Kas pioneerijuht või kultuuritöötaja – ega seal palju vahet
ei olnud, arvas ta. Noortega tuli tegeleda ikka.
„Pioneerijuhina jõudsin ikka
ühel aastal lapsed pioneeriks
vastu võtta. Siis läks see noorteorganisatsioon jäädavalt ajalukku,” naerab Kullamaa.
Ja aktiivsele noorele inimesel pakuti koolis eesti keele õpetaja ametit. „Hakkasingi siis
viiendale klassile eesti keele
tunde andma. Et kultuurikoolis
oli ka tugev kunsti- ja muusikaõpetus, siis andsin koolis neidki aineid,” meenutab õpetaja,
kes õpetajaametist jälle lastega
peatselt koju jäi.
Kool kasvas, Sausti koolist sai
Kiili Gümnaasium.
Esimene oma klass
„Sain aru, et kasvab kool ja
kasvavad nõudmised. Vaja oli
eriharidust,” meenutab õpetaja.
Sel ajal, lastega kodus olles, otsustas Esta Kullamaa ka Tallinna Ülikoolis (siis pedagoogiline
instituut) algklasside õpetaja
kutse omandada. See oli kakskümmend aastat tagasi, aastatuhande vahetusel.

„Kui kolleeg lapsepuhkusele
siirdus, jäi teine klass klassijuhatajata. Oli vaja, et keegi ameti üle võtaks. See oli mulle uus
väljakutse. Seda klassi nimetan
ma juba natukene omaks klassiks,” meenutab õpetaja.
Päris oma klass tuli mõne
aasta pärast. „See oli 1994. aastal. Mäletan seda aastanumbrit
nii täpselt selle pärast, et see oli
Estonia hukkumise sügis. Hommikul vara hakkasid meediakanalitest tulema teated kohutavast laevahukust. Me ei teadnud
ju, kas lastel ka keegi Estoniale
jäänud oli. Kooli juhtkond kutsus õpetajad kokku, arutasime,
kuidas lastega käituda. Siis läksin klassi. Tegime ringi, hoidsime kõik üksteisel kätest kinni.
Mina kartsin meeletult, et järsku mõnel lapsel... Sellest käteringist saime kõik aga nii palju
tuge, et hakkasime omavahel
õnnetusest rääkima. Õnneks kedagi see otseselt meie klassist ei
puudutanud,” meenutab Esta
Kullamaa.
Esimene klass neljanda klassini koolitatud, anti järgmine.
Nii jäigi Esta Kullamaa algklasside õpetajaks, andes koolis ka
kunstitunde.
Klass – see on nagu üks pere?
„Õpetame tähti ja numbreid,
täis- ja kaashäälikuid, näeme iga
päev palju vaeva. Kui kellelgi ei
tule kohe välja, küll me saame
hakkama. Aga meelde on jäänud
elulised asjad, mis ühendavad
klassi ja õpetajat,” arutleb teenekas õpetaja.
Läks mõni aasta sellest Estonia-ööst mööda, kui kellelgi lastest põles kodu maha. Arutasime siis terve klassiga, mõtlesime kuidas aidata, kogusime kõige erinevamaid asju, ka toiduaineid, meenutab õpetaja seda
juhtumit.

Mustkunstnik Fred-Erik Johansoni trikid tekitasid elevust.

Õpetajale, aga ka tema õpilastele oli väljakutseks aasta,
mil üks klassikaaslane sattus
raske diagnoosiga pikemaks
ajaks haiglasse Sel ajal ei teadnud keegi veel midagi distantsõppest. „Küsimus oli, kuidas
teda siis tundi kaasata. Proovisime läbi Skype'i, andsin talle
eraldi koduülesandeid. Aga klassi ta kordama ei jäänud,” meenutab õpetaja.
„Lastega koos olemine, see
on nagu ühes peres elamine. Kui
lapsi pole silme ees, on nad peas
ikka,” räägib õpetaja.
Mitmekülgne
Õpetaja Kullamaa usub, et on
need 35 aastat vastu pidanud
tänu sellele, et tal on kogu aeg
õpetajaameti kõrval ka midagi
muud olnud, pole ainult tähti ja
numbreid õpetanud. „Rutiini ma
ei salli,” kinnitab ta.
Aastaid tagasi juhendas õpetaja Kullamaa koolis näitemänguringi. „Selle grupiga käisime
Tallinna lasteaedadeski esinemas,” räägib õpetaja. Ka on ta
oma klassidega mööda Eestimaad palju ringi sõitnud. „Kooliseinte vahelt väljas, seal kinnistub ka õpitu paremini, saab
õpitu siduda elu endaga,” usub

teenekas pedagoog.
Ka on ta Keskkonnainvesteeringute Keskusele loodushoiuteemalisi projekte kirjutades viinud lapsed projektide rahaga
mitmel korral välismaale, Soome. „Nende projektide kirjutamisel kaasasin alati meeskonna. Ka Soome sõitsime hulgakesi,” naerab õpetaja.
Esta Kullamaa on kirjutanud
Kiili koolist raamatu, „Kiili
Gümnaasiumi lugu” ja olnud
pranglimise ehk peast arvutamise võistlustel maakondlik
koordinaator ja osalise koormusega huvijuht.
„Kerge see õpetaja amet pole. Aga on üks nipp, mis aitab
iseendal, aga ka õpilastel esimestes klassides paremini hakkama saada. Tuleb kohe alguses
reeglid paika panna. Lapsed tulevad nii erineva taustaga peredest, erinevatest kodudest. Aga
koolis peavad kõik käituma ühtede reeglite järgi. Tuleb lastele selgeks teha, et üksteist tuleb
austada, töö ajal teha tööd. Kui
lapsed saavad selle juba alguses
selgeks, siis on vajalik töörahu
tagatud,” räägib Esta Kullamaa
reeglist, mis on aidanud tal 35
aastat koolis algklasside õpetajana vastu pidada. | Ülo Russak

„Homme põgeneme”
 21. oktoobril esilinastus
ETV2-s uus kodumaine koguperesari „Homme põgeneme”, mis
riivamisi puudutab ka Kiili valda. Lugu räägib sõprusest, saladustest ja seiklustest.
„Lennaku mannavahtu või
sadagu taevast komme – homme me põgeneme”. Just sellisest
lastevahelisest kokkuleppest on
inspiratsiooni saanud uue kaheksaosalise sarja pealkiri, mis
viib suvisesse lastelaagrisse ja
põimib hoogsaks seikluseks tänapäevased teemad ja ajaloolised saladused.
12-aastane Marta (Laura Rätsep) pannakse viikingiteteemalisse lastelaagrisse, kust ta otsustab juba esimesel õhtul põgeneda, kuid jääb siis vahele Tobiasele (Tõru Kannimäe) ja Ek-

KAIRE RUSS, VABAKUTSELINE, KIILI GÜMNAASIUMI NÄITETRUPI
KASVANDIK

kele (Kristen Norden), kes kiiresti temaga ühineda soovivad.
Laste põgenemisplaani katkestavad kahtlased nähtused metsas ja nii hakkavadki nad põgenemiseks uusi plaane tegema,
millega liitub ka väike seiklushuviline Rosabella (Saskia Sein).

„Homme põgeneme” sündis Eesti Rahvusringhäälingu poolt ellu kutsutud konkursi tulemusena. Ideekonkursi võitis produktsioonifirma
Kassikuld, loo panime kirja koos Liis Seina ja Kertu Moppeliga. Seriaali režissööriks olen samuti mina.
Ma olen üles kasvanud Nabalas, käisin kuni üheksanda klassini Kiili
koolis, samuti osalesin näiteringi töös.
Et olen olnud lastelaagris kasvataja, siis sealt ka idee teha kogupereseriaal just laagri ainetel. Laager on koht, kus lapsed peavad ise hakkama saama, tekivad uued sõbrad, uued suhted. Ja hoopis uued mõtted. Mõnikord ka põgenemisplaanid. Aga ega kõike saa ära rääkida.
Seriaalil on kaheksa osa, igaüks saab ise vaadata.

Samal ajal käib laagris viikingite loo lavastamine ning levib
kumu metsa peidetud aardest,
mida ihalevad paljud.
Soojas Eestimaa suves üles
võetud sari tutvustab vaatajatele uusi noori näitlejaid. Nende

Tänuüritus valla haridustöötajatele botaanikaaias
 Traditsiooniline vastuvõtt
Kiili valla haridustöötajatele toimus sel aastal 5. oktoobril Tallinna Botaanikaaia palmimajas.
Esmalt said soovijad võtta
osa ekskursioonist taimeriiki,
mida tutvustasid botaanikaaia
giidid. Siis koguneti saali, kus
tervituskõne pidas vallavanem
Aimur Liiva. Järgnes Kiili kooli,
lasteaia ja kunstide kooli töö-

juubilare tänamine, keda seekord oli kokku 31. Neist staažikaim on õpetaja Ilme Põldsaar,
kes on Kiili koolis töötanud koguni 65 aastat.
Pärast haridustöötajate tänamist pakkus üllatusi ja trikke
mustkunstnik Fred-Erik Johanson.
Õhtu lõpetas Marek Sadama
meeleolukas kontsert. | KL

Tunnustuse pälvinud lasteaiaõpetajad (vasakult) Triin Nikkari, Triin
Jaago, Angelika Linnamägi, Riina Viljak, Maarja Kundla, Ester Gornisheff.

Kiili tööjuubilarid

 KOMMENTAAR

Režissöör Kaire Russ ja Marta, keda mängib Laura Rätsep. Erakogu

Meeli Tulik

Tunnustatud pedagoog Esta Kullamaa.

kõrval lisavad sarjale vürtsi täiskasvanud professionaalid, teiste seas Carmen Mikiver, Andrus
Vaarik, Maria Ehrenberg, Mart
Müürisepp, Kaili Närep, Nils
Mattias Steinberg, Märten Matsu jpt. | KL

Kiili Gümnaasium
Ilme Põldsaar
65
Esta Kullamaa
35
Tiiu Tamm
30
Triin Maller
20
Piret Artjušin
10
Krista Laasi
10
Helin Ojam-Iila
10
Murel Saluste
10

Liina Lauri
15
Triin Meister
15
Sigrid Nigul
15
Triin Nikkari
15
Heidi Paist
15
Eda Semiskar
15
Riina Viljak
15
Monika Üllaste
15
Kristina Aamisepp 10
Kristina Alas
10
Kiili Lasteaed
Maarja Kundla
10
Angelika Linnamägi 25 Marika Lumiste
10
Marju Tambu
20
Eha Balitski
15 Kiili Kunstide Kool
Ivika Eha
15 Heili Meibaum
25
Ester Gornischeff
15 Katrin Varik
20
Triin Jaago
15 Ulvi Eskor
15
Annely Jasson
15 Markus Lattikas
15

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 5660 8202. 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 kiili@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Avalikustatakse Rail Balticu
keskkonnamõju

Kuldar Pajula kreedo

 KOMMENTAAR

 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab
Rail Balticu raudteetrassi lõigu
„Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir” ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH)
aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu toimumisest.
KMH aruande ja ehitusprojektiga on võimalik eelnevalt
tutvuda avaliku väljapaneku
jooksul teate avaldamisest kuni
25.11.2022. KMH ja ehitusprojekti dokumendid on registreeritud TTJA avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/
modules/dokumendiregister/
view/769657. Rail Balticu
eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel www.ttja.ee/eraklient/
rail-baltic/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud.

 „Praegu on kõige kiirem aeg,
uue aasta plaanide ja eelarve
paika panemisega. See tuleb ära
teha. Koos sisuliste plaanidega
paralleelselt numbrid paika
panna.”
Nii arutleb Kuldar Pajula.
Mees, kes ligi kuu aega juhib
Kiili rahvamaja. Kunstiliselt, olles rahvamaja kunstiline juht.
„Kiili sattusin nii, nagu töökohtadele ikka satutakse. Siin
vajati uut kunstilist juhti, mina
kirjutasin CV,” kõneleb Pajula.
Siis kutsuti kultuuri ja kunsti
taustaga kandideerija töövestlusele ja otsustatigi tema kasuks. Sest Kuldar Pajula taust
kõneles tema kasuks. „Olen varem tegelenud õhtute juhtimisega, aidanud sisustada pulmi,
tähtpäevi, korraldanud laatasid
ja käinud rahvamajades erinevaid tähtpäevi korraldamas,”
räägib Pajula oma senistest tegemistest. Kõik need on vajalikud oskused rahvamaja juhtimiseks.
Kiilis on tuntud laulu- ja
tantsukollektiivid, vanamuusika ansambel, mis kaugemalgi
kui Eesti kuulajaid leidnud.
„Mis on hea, seda tuleb hoida. Tahan kõigiti kaasa aidata ja
elada nende kollektiivide edulugudele. Ise midagi aga uut
pakkuda,” mõtiskleb värske
kunstiline juht. „Üks asi on see,
mida olen kuulnud ja lugenud
Kiili rahvamaja tööst, hoopis
teine asi selle töö sees olla, seda juhtida ning planeerida. Peab
kõik asjad selgeks tegema, siis
tekivad ka ideed, visioon tulevikuks,” räägib kunstiline juht.
Peale tasemel muusikakol-

Kuldar Pajula erines teistest
kandidaatidest oma mitmekülgsuse poolest. Ta on olnud harrastusnäitleja, korraldanud ja
juhtinud üritusi, võib vajadusel
olla ka helitehnik ja DJ. Ka on tal
mitmed head sidemed kultuurivaldkonnas, mis on samuti oluline.
Ja tundub, et komisjon pole valikuga eksinud. Peale igapäevaste jooksvate ülesannete lahendamise võtavad ka järgmise
aasta plaanid aina selgemat ilmet.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le
kirjalikult kuni 25.11.2022
elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn
10122.
KMH aruande avalik arutelu
toimub 30.11.2022 kell 18.00–
20.00 Kiili lasteaia Kangru maja saalis (Kullerkupu 10, Kangru). Aruteluga on võimalik liituda ka Microsoft Teams keskkonna kaudu TTJA kodulehel avaliku arutelu teatel www.ttja.ee/
eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated.
Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile
arutelu@ttja.ee või helistades
telefoninumbrile. | KL

Põnevat eakatele ja erivajadustega inimestele
 Päevakeskuses ja rahvamajas
toimuvad huviringid nii eakatele kui erivajadustega inimestele.
Päevakeskuses on kõige pikemat aega tegutsenud käsitööring „Pitsiklubi”. On olemas
kangasteljed, kus käib pidev töö.
Eelmisel aastal oli käsitööringi
vaibanäitus väljas ka Kiili Raamatukogus. Samuti tehakse käsitööringis siidimaale, kaarte
jms. Käsitööringis osalejad on
käinud oma loomingut müümas
Kiilis ja Jüris toimunud jõulu- ja
sügislaatadel.
Kolmandat hooaega alustas
päevakeskuses ring „Mälutreening”, mida viib läbi tunnustatud mälutreener Reet Trei. Ring
toimub kaks korda kuus esmaspäeviti. Reet Trei on mälutreeninguid läbi viinud juba alates
2004. aastast.
Novembris alustab päevakeskuses tööd „Loovusring”. Ring
hakkab toimuma kaks korda
kuus kolmapäeviti. Ringi juhendaja on Salome Laev, kes on lõpetanud disaini ja klaasikunsti
eriala Eesti Kunstiakadeemias.
Loovusringis katsetatakse erinevaid tehnikaid, kasutades erinevaid värve ja materjale. Kes
pelgab, et ei oska joonistada, siis

see ei ole absoluutselt oluline.
Kõik võivad julgelt osaleda!
Rahvamajas toimuvaid eakatele ja erivajadustega inimestele mõeldud liikumisringe juhendab pikaajalise kogemusega
tantsujuht Triin Aas.
Tervisevõimlemine, mis toimub rahvamajas teisipäeviti, on
kogu keha lihaseid ja tasakaalu
treeniv tund. Kes ei jaksa seista,
saab harjutused kaasa teha toolil istudes. Osalejad jagavad
Triinu treeningule ainult kiidusõnu. Pärast võimlemist on võimalus tulla end pesema ja juttu
puhuma päevakeskusesse.
Rahvamajas keerutavad jalga ka rahvatantsuhuvilised.
Rahvatantsurühm „Mummu-Liine” on tegutsenud juba
aastaid. Nemadki ootavad enda
hulka uusi tantsijaid!
Tasulised on kaks ringi, „Mälutreening” ja „Loovusring”, kus
omaosalustasu on 3 eurot. Raske majandusliku olukorra puhul
on võimalik paluda osalustasu
vabastust.
Lisaks huvitegevusele korraldab päevakeskus kord kuus ka
väljasõite kontserdile või teatrisse. Oktoobri alguses käidi
„Saku Mandoliinide” juubelikontserdil. | KL

Kiili rahvamaja kunstiline juht Kuldar Pajula.

lektiivide on Kiilis ka harrastusteater. Uue kunstilise juhi üheks
ideeks on korraldada harrastusteatrite konkurss, kuhu tuleksid
siis viis-kuus teatrit üle Eesti.
„Aastaid tagasi osalesin sama-

Karen Härms

laadsel üritusel Kuhjaveres, kus
toimusid Kuhjavere küla teatripäevad. Kohal oli ka Kalju Komissarov, kellelt siis nii näitlejad kui lavastajad said tagasisidet – mis läks hästi, mis võinuks

KALEV VAIDLA, KIILI RAHVAMAJA JUHATAJA:

paremini minna. Kui tipptegija
annab tükile ja näitlejatele hinnangu, tagasiside, siis on sellest
harrastajaile enam kasu kui lihtsalt näidendi mahamängimisest,” räägib Kuldar Pajula oma
kogemustest harrastusteatriga.
Ise mängis ta aastaid tagasi Pilistevere teatritrupis.
Juba kuu aja pärast, 26. novembril tähistab Kiili rahvamaja oma 60. juubelit. Sellegi ürituse ettevalmistamine on praegu käimas.
„Päevad on väga pingelised,”
kinnitab Kuldar Pajula. Uus
kunstiline juht võib vajadusel
keerutada plaate, olla DJ või
hoopis helitehnik – kogemused
on olemas. Mänginud on ta ka
puhkpilliorkestris. Millistest
neist oskustest vaja läheb, eks
seda näita aeg. Enne tuleb sisse
elada, usub rahvamaja kunstiline juht Kuldar Pajula.
Viie ega kümne aasta plaane
uus kunstiline juht endale teinud ei ole. „Kui võtan töö vastu, siis tahan seda hästi teha.
Kõik oma oskused ja kogemused
sellesse panustada,” on Kuldar
Pajula kreedo. | Ülo Russak

Spordisõbrale uus treeningaegade broneerimissüsteem
 Kiili Varahalduse Sihtasutusel on rõõm
teatada uuest treeningaegade broneerimissüsteemist. Igal elanikul on võimalus näha
broneeringuid kodulehel ning ka ise seal
soovi korral broneering esitada.
Uus süsteem on väga läbipaistev ja kaasaegne.
Lisaks uuele süsteemile on kodulehel
täpselt välja toodud kõik Kiili valla spordirajatised ja nende kasutusvõimalused ning
asukohad. Siinkohal soovime kindlasti julgustada elanikke neid aktiivselt kasutama,
rajatised on tõeliselt tasemel.
Sportimisvõimalused siseruumides on

uue hoo saanud. Janar Säkk panustab tulihingeliselt Kiili elanike tervisesse ning samuti ka Marit Lüüs. Personaaltreeneri võimalus on inimesteni toodud ja Mari-Mai Koha annab omapoolse panuse.
Oleme planeerimas uut treeningut emale koos lapsega, mis algab 1. novembrist ja
see treening on mõeldud emadele. Treeningu eesmärk on parandada üldfüüsilist vormi, lihasjõudu ja vastupidavust. Keskendutakse põhiliselt kere- ja vaagnapõhjalihastele, mis on lapse kandmise ja sünnitusega
oma tugevuse kaotanud. Treening sobib kõigile! | KL

Foto on illustreeriv.
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Kiili vallarahva sportmängud

 EDETABEL
PAREMUSJÄRJESTUS
1. Luige-Sausti
2. Päikesemajad
3. Lähtse
4. Kiili 2
5. Kiili 1
6. Maksimaa
7. Sõmerlased
8. Äärekad
9. Andrese
10. Kiili gümnaasium
11. Vaela spordiselts
12. Kangru
13. Kiili VaVo
14. Nabala-Paekna
15. Metsanurga

Koroona esikolmik.

 Kiili vallarahva 15. sportmängude 14. ala – koroona – toimus
25. septembril Kiili gümnaasiumi spordihallis. Võistkonnas
kaks meest ja naine ehk mängiti segapaaris- ja meeste üksik-

mängu. Osales 12 võistkonda.
Mängiti kahes alagrupis.
A-alagrupi võitis Maksimaa
võistkond (neli võitu ja viik), teise koha kahe võidu ja kolme viigiga saavutas Metsanurga võist-

kond ning kolmanda koha kahe
võidu, viigi ja kahe kaotusega
Lähtse võistkond. 4. koht Sõmerlased, 5. Kiili VaVo ja 6. Päikesemajad.
B-alagrupi võitis nelja võidu

ja viigiga Luige-Sausti võistkond, teise koha kolme võidu,
viigi ja kaotusega Kiili 1 võistkond ja kolmanda koha kahe
võidu, kahe viigi ja kaotusega
Kiili 2 võistkond. 4. koht Andre-

 LÜHIDALT

Korvpall
151 p
147 p
143 p
138 p
135 p
130 p
129 p
92 p
91 p
86 p
81 p
77 p
72 p
60 p
27 p

se, 5. Äärekad ja 6. Kiili Gümnaasium.
Kohamängud. 11.–12. koht
Päikesemajad-Kiili Gümnaasium (3:1), 9.–10. koht Äärekad-Kiili VaVo (4:0), 7.–8. koht
Andrese-Sõmerlased (3:1), 5.–
6. koht Kiili 2-Lähtse (3:1), 3.–
4. koht Metsanurga (Raimo Rohi, Ilmar Rohi, Kadri Kohv)-Kiili 1 (4:0). Finaal Luige-Sausti
(Andres Oopkaup, Kaja Väär-Tõnis Vaiksaar)-Maksimaa (Priit
Matiisen, Aino Kruusma-Tiit
Saar) 2:2 (lisamäng 1:0). Kohtunik Guido Trees. | KL

 Optibet rahvaliiga põhja regiooni kohtumised: Kiili SK-KK
Viimsi 61:75, Kiili SK-Puhhid
55:70.

Sportkeegel
 Eesti võistkondlikud meistrivõistlused sportkeegli naiste
meistriliigas on mängitud kolm
vooru. Kiili SK naiskonna vastasteks on olnud KK Pinpin
(2:4), SK Talke (0:6) ja KK Killuke (2:4).
Eesti võistkondlikud meistrivõistlused sportkeeglis meeste esiliigas on Kiili SK vastasteks
olnud KK Pin (2:6) ja Elva KK 2
(8:0).

Võrkpall
 Võrkpalli Eesti meistrivõistluste meeste esiliiga põhiturniiri kohtumised: EstNor/Kiili-Danpower/Võru VK 3:0, EstNor/Kiili-Viljandi VK 1:3, EstNor/Kiili-Põltsamaa VK 3:1, EstNor/Kiili-BMF/Rakvere VK 1:3.

 SPORDIUUDISED

Mallorcal toimunud veteranide
maailmameistrivõistlustel saavutas
Eesti 40+ meeskond esikoha

te Budapesti etapil tunnistama.
Kuid seekord võttis Lisette magusa 2:0 võidu. Järgmiseks vastaseks tuli veelgi tugevam
soomlanna Kristiina Salme. Ka
tema pidi Lisette paremust tunnistama. Finaalis juba tuttav Beata Girvica. Seekord jäi matš 0:0
viiki ja vaid kohtunike häältega
3:1 pidi Lisette tema paremust
tunnistama. Lõpptulemuseks
igati väljavõideldud hõbemedal!
3. etapp toimus 15. oktoobril
Tartus. Seekord sattus Falco Cup
kokku samal päeval Lätis toimuva suurvõistlusega, mille tulemusena oli välisvõistlejaid vähem, aga omasid rohkem. Kõige kõvemat konkurentsi pakkus
Lisetele Põhjamaade meistrivõistluste hõbe Venera Varlamova. Kuid Tartus oli Lisette võimsas hoos ja võitis nii oma kaalukategooria kui ka Openi. Selle
tulemusega tõusis ka Eesti Karate Liiga liidriks.
Eesti Karate Liiga esikolmik:
Lisette Annion 28 punkti, Beata Girvica 24 punkti, Venera Varlamova 18 punkti. | KL

Tauri Toime meistriks veoautokrossis
 Veoautokrossi Eesti meistrivõistluste 2022. aasta hooaeg
koosnes seitsmest etapist ning
Eesti meistriks krooniti Kiili valla elanik Tauri Toime.
Hooaeg algas talvise etapiga
Matsi krossirajal ning hooaja
tippsündmus toimus Lätis, kus
on läbi aastate olnud rekordarv
võistlejaid. Hooaja vältel suutis
Tauri stabiilselt head kiirust
näidata igal etapil.
Maksimumpunktidest tuli

loobuda teisel etapil Misso krossirajal, kus Tauri võitis kõik eelsõidud, kuid katkestas finaali
viimasel ringil esikohalt.
Samuti tuli headest punktidest loobuda hooaja viimasel
etapil Tapa krossirajal. Ajasõitudes sõitis Tauri jällegi välja
kiireima aja, mis tagas hea stardikoha eelsõitude ühisstardis.
Kõik päädis viiendat aastat
jahitud Eesti meistritiitliga Veoautokrossis. Vägev! | KL

Tellimuse
esitamisel ütle:
ajalehest lugesin
ja 10. novembrini
kuiv hall lepp 40 l
ɨȪȲǲǲȌɈǞȺٶ

INFO 5622 6794

Veoautokross.

7,10

€

transport 20 km raadiuses

 Viimase kuu jooksul viis medalit noppinud Lisette Annion
on alustanud karate uut hooaega tõusvas joones. Eesti Karate
Liiga avalöök tehti 24. septembril Pärnus Corpore Cup'iga. Sellel hooajal koosneb liiga seitsmest rahvusvahelisest etapist,
kus karika üldvõidu arvestusse
lähevad ka kõik välisvõistlejad.
Pärnus võitis Lisette Annion
kadettide absoluutkaalus hõbeda ja kehakaalus kuni 54 kg
pronksi. Seekord jäi alistamata
vaid mitmekordne Läti- ja Baltimaade meister Beata Girvica.
Beata jäi komistuskiviks Lisettele nii oma kaalukategoorias
kui ka absoluutkaalu kullamatšis.
Juba 8. oktoobril toimus Tallinn Open'i järgmine etapp. See
võistlus on alati kohale meelitanud hulgaliselt välisvõistlejaid. Sellelgi aastal olid kohal
mitmete riikide parimad, nõrku
vastaseid ei olnud. Juba esimeses ringis oli Lisette vastaseks
tugev lätlane Lauma Puisane,
kelle nappi paremust pidi Liset-

TASUTA

Lisette Annion tõusis Eesti Karate
Liiga liidriks

dar Männilaan (Eesti meistrivõistluste esiliigas mängiva EstNor/Kiili meeskonna peatreener) sõnas, et mida mäng edasi,
seda paremini asjad välja tulid.
Finaalis tõi eestlastele edu
nutikus ja osavus.
„Finaalis võitsime uskumatus mängus Saksamaad, kuhu
kuulusid endised Euroopa liigade tipptegijad, kelle keskmine
pikkus ületas meie oma märkimisväärselt,” lisas Kuldar Männilaan.
EstNor/Kiili mängijatest kuulus koondisse ka Margus Piik.
Palju õnne, mehed! | KL

1 aluse ehk 66 koti tellimisel

Tallinn Open 2022. U16 (kuni 54 kg) esikolmik, 1. Beata Girvica (Läti), 2.
Lisette Annion, 3. Kristiina Salme (Soome) ja Alina Jefimova (Läti).

 Eesti meeskond mängis koosseisus Kuldar Männilaan, Margus Piik, Janno Jõela, Harry
Randma, Tarmo Salong, Taimo
Teimann, Kaarel Tammaru, Priit
Puuste, Aris Muld.
Parimaks mängijaks hääletas
meeskond Priit Puuste.
Eesti alistas alagrupis 2:0
Portugali, ent 0:2 jäädi alla
Saksmaale. Poolfinaalis õnnestus võita senist valitsevat maailmameistrit Panamat 2:0 ja finaalis väga tugevat Saksamaad
samuti 2:0.
Eesti koondise sidemängija ,
Kiili vallas Vaela külas elav Kul-
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Kui rahakotis pitsitab
 Hinnatõus ja külmemad ilmad on paljud inimesed pannud
keerulisse olukorda. Muret võivad teha nii kõrgemad elektriarved, kiiresti kerkiv küttematerjali hind, kui ka igapäevase
toidukorvi hind, mis rahakotti
järjest rohkem pitsitab. Mida teha ja kuhu pöörduda, kui napib
rahalisi vahendeid igakuiste arvete maksmiseks või igapäevaseks eluks tarviliku ostmiseks?
Rahaliste raskuste korral ei
pea jääma oma murega üksi. Esmast nõu selliste murede korral
saab Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast. Sotsiaalosakonna
töötajad oskavad pakkuda lahendusi või vajadusel teiste
abiandjate juurde edasi suunata.
Kui inimene on sattunud
keerulisse rahalisse olukorda,
siis sotsiaalosakonna töötaja esmalt vestleb inimesega, kaardistab tema olukorra ning vajadusel küsib juurde dokumente
(näiteks pangakontoväljavõtet,
arveid). Seejärel saab kaaluda
erinevaid toetusvõimalusi.
Rahaliste toetuste osas võib
keerulisele majanduslikule olukorrale leevendust pakkuda toimetulekutoetus või ühekordne
sotsiaaltoetus.
Kes saab toimetulekutoetust?
Toimetulekutoetust saab
taotleda üksi elav inimene või
perekond, kelle eelmise kuu sissetulek pärast eluasemekulude
mahaarvamist on alla riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri.
2022. aastal on riiklikult kehtestatud toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna
esimesele liikmele 200 eurot
kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2022. aastal 240
eurot kuus. Perekonna teise ja
iga järgmise täisealise liikme
toimetulekupiir on 160 eurot
kuus.
Seega näiteks, kui toetust tuleb taotlema ühe alaealise lapsega pere, on selle pere riiklik
toimetulekupiir 600 eurot. Kui
perel ei jää pärast eluasemekulude tasumist igakuisest sissetulekust alles 600 eurot, siis on
võimalik toetust taotleda. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada
avaldus ja vajalikud lisadokumendid hiljemalt kuu viimasel
tööpäeval.
Kui inimene toimetulekutoetuse tingimustele ei kvalifitseeru, kuid on siiski keerulises olukorras, on võimalik kaaluda
ühekordse sotsiaaltoetuse võimalust. Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse majanduslikult
raskes olukorras peredele või
üksikisikutele, kelle viimase kuu
netosissetulek pärast eluasemekulude, sh eluasemelaenu ja
kommunaalkulude mahaarvamist on väiksem kui riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri
kahekordne määr pereliikme
kohta või muudel erandjuhtudel.
Makstav toetussumma otsustakse juhtumipõhiselt. Seega kui
toetust tuleks taotlema varasemalt kirjeldatud pere, tähendaks
see, et pärast eluasemekulude

tasumist peaks perele alles jääma alla 1200 euro või esinema
muu erandlik olukord, et pere
toetust saaks taotleda. Erandlik
olukord on näiteks ootamatu
töökaotus, mis pere majanduslikku olukorda oluliselt halvendab, õnnetus eluasemega jms.
Ühekordse sotsiaaltoetuse
raames on toetust taotletud näiteks küttematerjali soetamiseks,
ravimite ja abivahendite kulu
kompenseerimiseks, arvete
maksmiseks, toimetuleku tagamiseks jms.
Teised toetusliigid
Lisaks rahalistele toetustele
võib raskes majanduslikus olukorras abiks olla toidu- ja riideabi ning võlanõustamise teenus.
Toiduabi osas teeb sotsiaalosakond koostööd Tallinna Toidupangaga. Toiduabi saamiseks
hindab sotsiaaltöötaja esmalt
inimese olukorda ja abivajadust
ning määrab toiduabi saamise
perioodi vastavalt hinnatud abivajadusele. Riideabi osas on
koostööpartneriks MTÜ Aarete
Laegas Tallinnas.

Rahaliste raskuste
korral ei pea jääma
oma murega üksi.
Neile, kes on jäänud jänni
kuhjunud võlgnevustega, on
võimalik pakkuda võlanõustamisteenust. Tasuta võlanõustamisteenusele võib vajaduse korral suunata valla sotsiaaltöötaja või kui inimene on arvel töötukassas, siis töötukassa konsultant. Inimene võib võlanõustaja poole ka ise pöörduda, sellisel juhul tasub ta teenuse eest
ise.
Võlanõustaja aitab inimesel
kaardistada võlgnevuste olukorda, suhelda võla väljanõudjaga,
vormistada vajalikke avaldusi
kohtutäiturile, nõustada pere-eelarve koostamise, võlgnevuste likvideerimise ja maksejõuetusmenetluse osas.
Nii toetuste kui teenuste
osas on oluline märkida, et võetakse arvesse ka taotleja pereliikmete võimalusi raskustesse
sattunud taotlejat toetada, järgides ülalpidamiskohustuse põhimõtet. Näiteks on täisealine
laps kohustatud ülal pidama
oma vanemat, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Samuti võetakse abi määramisel
arvesse kogunenud sääste.
Kui olete sattunud keerulisse majanduslikku olukorda,
pöörduge julgelt esmase nõu
saamiseks sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekande spetsialisti
Madli Kaljula poole (telefon
508 1638, 679 0265, e-mail madli.kaljula@gmail.com).
Sotsiaalosakonda võib pöörduda ka siis, kui tundub, et te ei
kvalifitseeru ühelegi abimeetmele, kuid sooviksite lihtsalt
saada majandusliku järje parandamise osas nõu. Igas olukorras
üritame leida lahenduse või kasvõi selle järgmise sammu, mida
astuda, et majanduslikult raske
olukord leeveneks. | KL

Kiili vallavalitsus teatab
VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
27. SEPTEMBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lõime tee 1, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lõime tee 3, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lõime tee 5, Lähtse küla.
4. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus 447 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev)
rajamiseks Pikkaru tee 12, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus 448 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks Meremehe tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus 449 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nööbi tee 16, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus 450 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõela tee 2, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus 451 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Niidi tee 4, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus 452 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja)
laiendamiseks Olevi tn 20, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus 453 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Priimula, Lähtse küla.
11. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus 463 Projekteerimistingimustega Maksima V
maaüksuse detailplaneeringu (osa 1) täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 464 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Männi tn 1b, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Ehitusloa väljastamine üksikelamu
püstitamiseks Põllu tn 29, Luige alevik ja veetorustiku ning kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Põllu tänav T2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaevu) rajamiseks Paekna tee 12, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 467 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lõime tee 6, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 468 Ehitusloa väljastamine tootmishalli
püstitamiseks Tehnika tn 2, Kiili alev ja veetorustiku rajamiseks Tehnika tänav T4, Kiili alev ning kanalisatsiooni torustiku rajamiseks Kurna
tee T1, Kiili alev.
18. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 473 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Pääsukese tee 9a, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 474 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Side tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 475 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Vanaveski, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Kiili alevis Kurna tee 25 ja Kurna tee 27
detailplaneeringu kehtestamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 477 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaevu) rajamiseks Pärtle, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Miku tee 9, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 479 Ehitusloa väljastamine mänguväljaku
püstitamiseks Ristiku tn 19, Kiili alev.

Vallavalitsuse korraldus nr 480 Ehitusloa väljastamine üksikelamu
püstitamiseks Lõime tee 4, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 481 Ehitusloa väljastamine ehitise (korterelamu) püstitamiseks Toompihla tn 12, Kiili alev.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
27. SEPTEMBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Katastriüksuse jagamine, Mäe.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Katastriüksuse piiride muutmine, Vaela
tee 57 ja Vaela tee59.
4. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Kiili Vallavalitsuse 30.08.2022 korralduse nr 393 „Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kasteheina tänav T1”
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Kiili Vallavalitsuse 30.08.2022 korralduse nr 394 „Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kullerkupu tänav T10”
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 441 Katastriüksuse jagamine, Tõnise.
Vallavalitsuse korraldus nr 442 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kooli
tänav T2. Vallavalitsuse korraldus nr 443 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Uue-Vanaveski, Piisso küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 444 Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav
// Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 445 Katastriüksuse jagamine, Harjuva.
Vallavalitsuse korraldus nr 446 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne.
11. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 470 Katastriüksuse jagamine, Uue-Aasa ja
Aasa.
Vallavalitsuse korraldus nr 471 Korraldatud olmejäätmeveoga liitumise
kohustusest tähtajaline vabastamine.
18. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 482 Luha-Salu tee T3 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 483 Veski tänav T2, Veski tänav T7 ja Tehnika tänav T2 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 484 Kohanime määramine, Tõnise tänav,
Tõnise põik.
MUUD KÜSIMUSED
27. SEPTEMBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Reklaami paigaldamise luba, Vaela tee
14.
4. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 459 Reklaami paigaldamise luba, Vaela tee
37.
Vallavalitsuse korraldus nr 460 Reklaami paigaldamise luba, Ristiku tn
2.
Vallavalitsuse korraldus nr 461 Reklaami paigaldamise luba, Saare tn
10.
Vallavalitsuse korraldus nr 462 Reklaami paigaldamise loa mitteandmine, Nabala tee 2d.
18. OKTOOBER 2022
Vallavalitsuse korraldus nr 485 Kiili Lasteaia hoolekogu kinnitamine
2022/2023 õppeaastaks.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.
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Selma Ruutopõld
Leida-Benita Kirsch
Eva Liigmann
Ilmar Mikkor
Leida Artjušina
Avo Kruus
Helgi Raudmees
Anni Vesiloik
Enda Jääger
Svetlana Belkova
Viive Pors
Ene Leht
Urmas-Eerik Noor
Irene Vili
Fritz Ulrich Zurbuchen
Valeriy Kukanov
Taimi Nisu
Helin Ojam-Iila
Toivo Jörsi
Vladimir Nast
Mall Needrit

 ERAKUULUTUSED

MÜÜK
Müüa kolmetoaline kaasajastamist ja
sisustamist vajav korter Lasnamäel,
Linnamäe tee 11. Hind 129 900 €, tel
514 7886

Müüa lõhutud kuivad ja toored küttepuud kohaletoomisega. Uus!: kuivad
küttepuud 50 l võrkkotis, 30 cm lepp,
sanglepp, kask, saar. Info ja tellimine
tel 509 9598, www.pakhalupuu.ee või
pakhalupuu@gmail.com

Värvitud voodrilaua, põrandalaua,
tuulekasti-, terrassi- ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta. Tel
5373 1117, www.espuit.ee
Kütteladu24 – parim valik ja hinnad
pakitud küttematerjalil. Tel 520 2190
Küttepuude müük. Lühikesed tarneajad. Tel
5648 4838
Müüa kinnistu koos renoveerimist vajava
väikese majaga Peipsi järve läheduses. Kat.
65701:001:0156. Tel 5623 9904
Müüa kuiva/märga küttepuud ja ka
lehtpuud. Pikkus vastavalt soovile. Vedu
hinnas. Tel 5666 0431
Müüa laagerdunud saepuruvaba hobusesõnnik 7 € / 80 l kott. Vedu tasuta. Tel
5341 1252
Müüa looma- ja hobusesõnnik, kompost,
must muld, kuivad küttepuud, klots, brikett.
Kojutoomisega, paigaldusega ja väiksed
kogused kottides. Tel 5394 3606
Müüa lõhutud küttepuud 30–50 cm, koos
kohaletoomisega. Tel 518 3927,
tamps222@gmail.com
Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt.
Tel 5395 3788
Müüa otse tootjalt kase puitbrikett, pellet,
turbabrikett, pakitud kivisüsi, kuivad
kütteklotsid võrgus. Vajadusel vedu. Tel
506 8501
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis
kuivi küttepuude tootmisjääke. Kojuvedu.
Võtame tellimusi vastu iga päev. Tel
522 7345, marek406@gmail.com

70
70
65

Oleg Urbant
Eve Vihtol
Olga Kravik

MEIE VALDA SÜNDISID
• 22. september Karl Andre Seller,
palju õnne, Jaana Lepik ja Aadu
Seller!
• 11. oktoober Lukas Ohu, palju
õnne, Cätlyn Taškin ja Indrek Ohu!
• 12. oktoober Loore Soop, palju
õnne, Merilin Roodus ja Oliver
Soop!

Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Metsakuiv okaspuu. Kogus alates 7
rm, transport hinna sees. Lisainfo ja
tellimine tel 5551 8498
Müüme Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Laost võimalik osta
ka väikeseid koguseid. Lao asukoht Kiili
vald. Info tel 5559 7572
Teisaldatavate alumiiniumist katuseredelite
valmistamine ja müük. Töötasapinnad
redelile. Tel 503 8628, katuseredel24.ee

OST
ES Autod ostab Teie sõiduki! Pakkuda
võib kõike! Äravedu ning ARK
vormistused meie poolt ja meie kulul.
Helista tel 5900 5900 või tee
pakkumine meie kodulehel esautod.ee

Igas seisus autode kokkuost ja ARKist
kustutamine. Pakkuda võib nii sõitvaid,
kalleid, kui ka romusid. Tel 5823 8310,
ostameautod.ee

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid,
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt seisvaid. Järgi tulen puksiiriga
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt
maha võtan ise. Tel 5618 8671,
www.seisevauto.ee

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav.
Pakkuda võib ka Vene autot. Kiire
tehing, arvelt mahavõtmine ja
vormistamine! Tel 5365 4085,
skampus@online.ee
Estest PR OÜ ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
Ostame Teie remontivajava, rikkega või
avariilise sõiduki! Kustutame arvelt, tasume
kohapeal sularahas ja äravedu treileriga!
Kõik pakkumised oodatud. Tel 5552 2223
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan Vene
autode/mootorrataste osi. Tel 510 2349

TEENUS
Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Tel
5343 1487, Ehitusmehed OÜ, info@
ehitusmehed.com

Vanaraua äravedu, vana mööbli ja
kodumasinate äravedu. Autode ost.
Veoteenus/kolimine. Tel 554 7345

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

Bituumenkatuste remont SBSrullmaterjaliga. Plekitööd. Tel
5819 7445

Katuste süvapesu, remonttööd ja
värvimine, fassaadide pesu ja värvimine,
akende pesu, veerennide puhastus,
tänavakivide pesu. Töökogemus 11
aastat. Tel 5638 8994, kpe.kpe@
mail.ee

Korstnapühkija, tel 5333 0556, www.
korstnahooldus.ee

CKE Inkasso OÜ ostab ja menetleb
võlanõudeid. Tel 5667 8555, vaata www.
ckeinkasso.ee
Eesti talukartuli ja köögivilja kojuvedu.
Kartulid Gala ja Laura, porgand, sibul. Tel
5834 6809
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste
likvideerimine. Tel 558 8811, www.fekto.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine. MTR
EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889. Korstnapühkimine. Tel 522 1082
Korstnapühkimise teenus, nõuetekohane akt.
Tel 5553 8506, www.korstnakunst.ee,
info@korstnakunst.ee
Litsentseeritud korstnapühkija. Tel
5361 5567, www.kuldnekorsten.ee

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

Liuguksed ja riidekapid. Parimad hinnad.
Tel 522 1151, FB OÜ Nagusul, IG
@nagusulou, nagusul@gmail.com

Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net

Pakume igat liiki erineva keerukusega torutöid, lisaks mitmesuguseid majapidamistöid
– pirnide vahetus jms. Esimene tund 30
€, järgnev 20 € + 0,5 s/km, kui töö koht
jääb Tallinna piiridest väljapoole. Tel
5567 8007, 5834 0007, odessa.santeh.
ukraine@gmail.com

Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Viljapuude ja
hekkide lõikus. Väiketraktori teenused:
metsamaterjali kokkuvedu, tööd
frontaallaaduriga jms. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
viljapuude lõikus, kändude juurimine.
Tel 521 0334

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968

Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad ja
küttesüsteemid. Tel 5552 8487
Treppide valmistamine. Tel 5698 6348
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus.
Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191

TÖÖ
Tartu Puu OÜ puhastab teie metsaääred,
põlluääred ja kraavipealsed kasvavast
võsast. Info tel 5887 2388

Vanaraua tasuta äravedu: plekk, aiavõrk,
torud, pesumasinad, pliidid, mahutid,
tööriistad jne. Ise laadime, lõikame. Tel
5550 5017

Bennet Puit OÜ Keilas pakub tööd
treppide ja uste paigaldajale. Vajadusel
väljaõpe kohapeal. Tel 502 2268
Pakume tööd lumelükkajale talviseks
perioodiks laadur-ekskavaatoriga, töö
toimub öisel ajal kell 23–8. Tasu
kokkuleppel, töö asukoht Keila. Kontakt tel
5691 9600 või elidorelektritood@
gmail.com
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Toetus esimesse klassi minevale lapsele
Novembri lõpuni on võimalik taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust. Toetus makstakse lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale, kui laps on kantud 1. klassi õpilaste nimekirja. 2022. aastal on toetussumma 150 eurot.
Toetuse taotlemiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele taotluse veebikeskkonna SPOKU kaudu. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates õppeaasta
algusest.

OOTAME SIND
SOTSIAALVALDKONNA
VEEBIKOOLITUSTELE!

Algab jõulutoetuse taotlemise periood
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1. novembrist on võimalik taotleda jõulutoetust. Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel, eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili
vald. Kui kolme või enamalapselises peres kasvab vähemalt üks
laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus
130 eurot. Ühekordset 30 euro suurust toetust saavad taotleda
õigusvastaselt represseeritud isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Avaldusi saab esitada 1. novembrist 20. detsembrini veebikeskkonna SPOKU kaudu või paberkandjal Kiili Vallavalitsuses. SPOKU veebikeskonda pääseb ning
avalduse vormi leiab Kiili valla kodulehelt.
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Küsige julgelt lisainfot ja abi taotlemisel:
Madli Kaljula, tel 679 0265 või 508 1638,
e-post madli.kaljula@kiilivald.ee.
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Sinu oma kalender!
Lisa pilte ja tähtpäevi!

Vaata kumafoto.ee
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Kursused sisaldavad 80-tunnist
juhendatud praktikat ja 16-tunnist
esmaabikoolitust.
Koolitaja OÜ
on Töötukassa koolituskaardi
koostööpartner.

koolitaja.com

HUVIRINGID JA MUUD TEENUSED KIILI
EAKATE JA PUUETEGA INIMESTE
PÄEVAKESKUSES NING KIILI RAHVAMAJAS

Kasuta sooduskoodi: Treiler22
Sooduskoodiga -10%

ESMASPÄEVITI
Käsitööring „Pitsiklubi” alates kell 10.00 päevakeskuse ruumides (Nabala tee 2a
keldrikorrus).
MUUTUNUD KUUPÄEVAD! Mälutreening toimub kaks korda kuus päevakeskuse
ruumides. Toimumise kuupäevad: 14.11, 28.11, 12.12. Toimumise kellaaeg 14.0015.00. Juhendajaks on mälutreener Reet Trei. Korra maksumus 3 eurot.
Meestel võimalus kasutada dušši päevakeskuses kell 10.00-14.00. Tulekust anda
palun teada telefonil 55589446.

Harju Elu

TEISIPÄEVITI

Telefon 5590 1955

Tervisevõimlemine kell 11.00-11.45 Kiili Rahvamaja saalis alates 4. oktoobrist.
Juhendaja Triin Aas.
Pärast võimalus tulla pesema päevakeskusesse.

TULE MEILE BUSSIJUHIKS!
OTSIME 01.12.2022 ALUSTAVATELE HARJUMAA
EDELASUUNA LIINIDELE BUSSIJUHTE!

KANDIDEERI KINDLASTI KUI
• omad kehtivat D-kategooria
juhiluba,
• bussijuhi kutsetunnistust ja juhikaart,
• soovid pakkuda meeldivat klienditeenindust kõikidele reisijatele.

ETTEVÕTTE POOLT PAKUME
• pikaajalist töösuhet,
• paindlikku töögraafikut,
• kaasaegseid töövahendeid,
• täiendkoolitusi,
• vormiriietust;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Saada oma CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile cv@sebe.ee.
Lisainfot saad helistades telefonil 526 9303. Aadress Sarruse tn 3,
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.

Naistel võimalus kasutada dušši päevakeskuses kell 10.00-14.00. Tulekust anda
palun teada telefonil 55589446.

KOLMAPÄEVITI
UUS! Loovusring toimub kaks korda kuus päevakeskuse ruumides alates 9.11.
Teised toimumiskorrad 23.11, 7.12, 14.12. Toimumise kellaaeg 11.00-13.00.
Juhendajaks on Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti ja disaini eriala lõpetanud
Salome Laev. Korra maksumus 3 eurot. Osalemiseks on vajalik eelnevalt
registreeruda numbril 55589446.

NELJAPÄEVITI
Käsitööring „Pitsiklubi” alates kell 10.00 päevakeskuses.
Rahvatantsuring „Mummu-Liine” 17.45-19.00 Kiili Rahvamajas.

Kõikidesse ringidesse ootame vanu ja uusi huvilisi!
Olge ikka rõõmsad ja terved!
Tegevuste kohta annab informatsiooni Aime Pärn telefonil 55589446.

