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Sisemine tahtmine on seda
teha, ja mis salata, huvitav ja vaheldusrikas on ka.
| Marek Vainola
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Raamatukogu jõudis uude koju

Käsikellade
ansambel esines
Tallinnas
festivalil

Uued ruumid asuvad vallavalitsusega samas majas.
Foto: Marko Tooming

Selle nädala kolmapäeval toimus pidulik raamatukogu uute
ruumide avamine. Vallavalitsusega samasse majja kolinud raamatukogu ruumid asuvad hoone vasakus tiivas ning seal asub
ka sissepääs. Uutes ruumides on
rohkem pinda, rohkem riiuleid
ning üleüldse on selline tunne,
et oleks justkui lõpuks koju
jõudnud, ütleb raamatukogu juhataja Taie Saar.
Koliti kaks nädalat ja nii kaua
oli raamatukogu lugejate jaoks
suletud. Kolimine polnud lihtsaimate killast, kaks raamatukogu töötajat ning kaks Kiili Varahalduse SA töömeest toimetasid kõik trükised endisest asupaigast uude. “Meie pakkisime
ja tähistasime, töömehed tassisid raamatud kohale,” ütleb Taie
Saar. “Neile kõige suurem tänu.
Tegelikult oli see üks väga suur
ja raske töö, aga uus kodu valmis tänu paljude inimeste panusele ja pingutustele ning tahan kõiki tänada.”
Ruumi on rohkem
Eelmistes ruumides Maxima
keskuses oli raamatukogul pinda umbes 200 ruutmeetrit, uutes ruumides on seda 50 ruutu
rohkem. Lisaks osteti juurde
raamaturiiuleid, sest Taie Saare
sõnul olid riiulid juba tihedalt
raamatuid täis lükitud.

“See on kodusem ja
mugavam koht,“ ütleb
ta. “Siin pole seda kära
ja müra ja virvarri.”
Uutes ruumides tegutseb raamatukogu tegelikult juba mai
algusest. Peamine probleem on
lugejatega, kes ei kipu kõik uut
asukohta üles leidma, kuigi raamatukogu asub ikka ja endiselt
Kiili keskuses. Lähiajal pannak-

Kolimist oli kõvasti, ütleb raamatukogu juhataja Taie Saar. Suure töö tasuks on nüüd suurmad ruumid, kus on märksa vaiksem ja hubasem.

se ümbrusesse ka viidad, mis
kõik lugejad peaksid õigesse
kohta juhatama.
Need, kes raamatukogu üles
leidnud, on uute ruumide kohta vaid kiidusõnu öelnud. Ka
Taie Saar on samal arvamusel.
“See on kodusem ja mugavam
koht,” ütleb ta. “Siin pole seda
kära ja müra ja virvarri, mis eelmises kohas. Lugeja, kes korraks
sisse astus, ehk ei pannudki seda tähele, aga kui olid seal terve päeva, siis ikka said aru.”
Ja tõele ei vasta ka arvamus,
et raamatukogu oleks Maxima

ruumidest “pagendatud”. See oli
hoopis asjade loogiline käik,
sest plaan, kolida raamatukogu
vallavalitsusega ühte majja, oli
olemas juba pea seitse aastat tagasi.
“Maxima oli ajutine lahendus,” selgitab Taie Saar. “Siinsed ruumid pidi vald tegema
korda juba 2008. aastal, aga siis
tuli majanduslanguse aeg ja vallal polnud piisavalt raha.”
Uksi suvel ei sulge
Samamoodi nagu praegu imestavad mõned lugejad, et miks

uutesse ruumidesse koliti, võeti ka toona vastu uudis, et raamatukogu asub kauplusega sama katuse all.
“Lugejad olid alguses väga
hämmastunud, et kuidas nii –
poodi tuleb raamatukogu, see ei
sobi ju mitte – aga inimesed
harjusid. Sama olukord on ka
praegu, aga loodan, et kõik senised ja uued lugejad leiavad
meid ikka üles, harjuvad ja hakkavad seda kohta koduseks pidama,” lausub Taie Saar.
Nipet-näpet on veel uutes
ruumides teha – rulood, raama-

tute tagastuskastid (millega lugejad on niivõrd harjunud, et juba küsitakse, kas tagastuskastid
ikka tulevad), eelnimetatud viidad – kuid külastajaid see ei
peaks segama.
Raamatukogu on avatud ja
uksi ei sulgeta ka suveks. Väheke muutuvad puhkuste ajal lahtioleku ajad – juunis, juulis ja
augustis on raamatukogu avatud kella kuueni, laupäeval ollakse suletud, ainult esmaspäeviti saab raamatukokku kuni
seitsmeni õhtul. | Marko Tooming

Rahvapidu tõi tänavu Paeknasse rohkem pealtvaatajaid kui varem
24. mail toimunud traditsiooniline Paekna tantsu- ja laulupidu toimus tänavu koos kevadlaadaga. Lõuna ajal laadaga alanud üritus kestis õhtutundideni, mil rahvapeo lõpetas Curly
Strings. Kiili rahvamaja kunstiline juht Kadi Kroon-Laur ütles,
et külastajaid oli tänavusel rahvapeol rohkem kui varasematel
aastatel ning üritus läks igati
korda. Üles astusid peaaegu kõik
Kiili vallas tegutsevad laulu- ja
tantsukollektiivid, oma osa andsid Kiili Kunstide Kooli õpilaste
bändid. Rahvapeo kordaminekule aitas kaasa ka ilmataat,
korraldas ürituse Kiili vald. | Kiili Leht

Fotod: Kadi Kroon-Laur

19. mail oli Kiili käsikellade
ansamblil “Grazioso” au osaleda Niguliste kirikus toimunud
rahvusvahelisel käsikellade festivalil “Kellahelin Põhjatähe all”.
Suurprojektist võtsid osa kellamängijad Ameerika Ühendriikidest, Puerto Ricost, Kanadast ja
Šveitsist, lisaks mitmed Eestis
tegutsevad ansamblid. Lisaks
käsikellade ansamblitele olid
projekti kaasatud koorilauljad.
Kiilit esindas Kiili Kammerkoor.
Kontserti kunstiline juht ja dirigent oli Debbie Rice USAst.
Eesti poolelt andis suure panuse kontserti toimumisse meie
dirigent Inna Lai. Spetsiaalselt
Eesti kontserti jaoks oli Ameerika Ühendriikidest kohale sõitnud ka Malmarki president Tim
Schuback (Malmark on üks maailma suurimaid käsikellade valmistajaid).
Eelnevalt olid muusikud valmistunud väikeste rühmadena.
Kontserdil tuli ühisettekandmisele Jean Sibeliuse “Finlandia”.
Kokku oli kirikus umbes 100 kellamängijat, 50 koorilauljat ja
500 käsikella.
Kiili “Grazioso” soolonumbriks oli Susan T. Nelsoni pala
“Trumpet Tunes”. Meie etteaste muutis eriliseks asjaolu, et
kaasasime loosse Kiili Kunstide
Kooli suurepärase trompetiõpetaja José Antonio Page Ramirezi.
Muljed kontsertist olid väga
head. Tore oli koos musitseerida kellade tulihingeliste mängijatega, kelle tase oli väga kõrge.
See andis palju innustust, et jätkata koos musitseerimist ning
jõuda sarnasele professionaalsuse tasemele. Kiriku akustika
toetas kellamängu ja andis
kontserdile võimsust ja pidulikkust juurde. Samuti kõlasid suurepäraselt kokku koorilaul ja
kellamäng. Kontsert oli väga
nauditav ja seda kinnitasid ka
lähedased, kes kuulama olid tulnud. | Milen Heinsalu
Foto: erakogu

Pealtvaatajaid oli rohkem kui eelmistel pidudel.

Esimest korda toimus tantsupeoga koos ka kevadlaat.

Käsikellade ansambel Niguliste
kirikus.
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Tänane abipolitseinik ei erine
palju politseiametnikust
Kohalikke korrahoidjaid oleks vaja igasse külla, et kurikaeltel ei tekiks soovi kurja korda
saata.

Talgulised Sõmeru külas.

Sõmeru külasiltide
paigaldamise talgud
Sõmeru küla asub Kiili valla
ääremaadel. Meie küla on hajaküla ning piki Kurna-Tuhala
maanteed on küla ühest otsast
teise umbes neli kilomeetrit. Tänapäeval ühendab Sõmeru enda alla ka endise Siberi küla.
“Teeme ära” talgute ettevalmistus sai Sõmerus alguse juba
2015. aasta alguses, mil istusime väikese seltskonnaga mõnusasti laua taga ning arutasime
oma hajaküla tähistamist isikupäraste siltidega. Lõplikult formeerus idee kavandiks läbi Ervin Bernhardi disainerimõtlemise.
Ideest sai kavand, sellest
omakorda joonised laserlõikuse jaoks ning Kaupo Kaupmees
Ervin Bernhardi abiga pani sildid tervikuks kokku. Allakirjutanu roll oli olla projektijuhiks,
maaomanikega ning maanteeametiga läbi rääkida. Siltide paigaldamine sai planeeritud maikuu algusesse, et seda küla ühistegevuse vormis “Teeme ära”
talgute ajal toimetada.
Teise mai hommik oli tänavu udune ja vihmane. Kogune-

sime Sarapiku talu hoovil ning
vihmast hoolimata otsustasime
planeeritud ühistöö planeeritud
ajal ära teha. Kokku tuli erinevas vanuses (noorim umbes aastane, vanim pensionieas) külarahvast Jaanisoolt, Sarapikust,
Liblikalt, Lepikult, Keldrimäelt
ja Sepamäelt. Kokku ligi paarkümmend inimest, kes kahes
meeskonnas küla eri otstes tööd
alustasid. Kindad said kohe märjaks, joped ja telefonid samuti.
Kaevasime, puhastasime ümbrust, kandsime kive ning paigaldasime mõlemasse küla otsa isikupärased humoorikad külasildid, mis tervitavad iga meie külla või külast läbi sõitjat. Loodame, et need püsivad tervetena
ning rõõmustavad silma pikki
aastaid.
Vaikselt loodame ka, et ehk
kerkib järgmiseks kevadeks mõne naaberküla poolt tervituseks
vahva külasilt.
Sõmerus elavad toredad ja
töökad inimesed. Suur tänu neile. Erilist kiitust väärivad aga
tubli töö eest meie lapsed. | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem

22. juuni 20.00 / Kiili pargis

Kiili Jaanituli
esineb:

Õhtut juhib Meelis Sarv
Mängud ja võistlused suuretele
ja väikestele

Kiili valla elanik Marek Vainola on abipolitseinikuna tegutsenud juba kaheksa aastat. Eraettevõtjana kindlustusjuhtumitega tegelev mees töötas varem
politseiametnikuna, täpsemalt
liikluspolitseis. Pärast ettevõtlusse siirdumist ei läinud aga
kaua, kui soov korra ja õigluse
jaluleseadmiseks tagasi tuli.
“Endised politseiametnikud räägivad, et mingi aja möödudes
tuleb pisik tagasi. Kui see sul juba veres on, siis...” jätab Vainola lause lõpetamata. “Meil on
suguvõsas ka väike dünastia,
mitmed suguvõsa liikmed on
varem õiguskaitseorganites töötanud, see on läinud põlvest
põlve.”
2008 jaanuaris otsustaski ta
abipolitseinikuks minna. Vaid
paar kuud hiljem toimus pronksiöö. Peale seda kasvas märkimisväärselt inimeste hulk, kes
soovisid liituda Kaitseliiduga või
anda oma panuse abipolitseinikuna. “See oli puhtjuhuslik, et
ma paar kuud enne pronksiööd
tegevust alustasin,” ütleb Vainola. “Neist, kes tollal emotsioonist abipolitseinikuks läksid, on väga väike protsent alles.”
Kas Sinu minek ei toimunud
emotsiooni pealt?
Ei, sel hetkel mitte. Alustamise eesmärk oli, et tahaks kogukonna heaks midagi teha.
Koos koolidirektor Mihkel Rebasega olime aastaid tagasi
noorsookomisjonis, siis oli
noorsooteema juba aktuaalne.
Minult küsiti, kas ei tahaks hakata abipolitseinikuks, et oleks
Kiilis ka keegi olemas. Sealt see
alguse sai. Sisemine tahtmine
on seda teha, ja mis salata, huvitav ja vaheldusrikas on ka.
Sa olid küll endine politseiametnik, aga kas pidid ka
mingeid katseid tegema?
Ikka, ikka. Isegi kui sa oled
politseiametnik ja tahad hakata abipolitseinikuks, siis pead
alustama nullist ja kõik vajalikud koolitused läbima. Abipolitseiniku seadus ja muu kord on
erinev kui politseiametnikul.
Abipolitseinike koolitustel on
mitu astet. Esimene aste on neile, kes tahavad seda tööd tegema hakata ja saavad seda teha
koos politseiametnikega. Läbida tuleb esimese astme koolitus
ja aeg-ajalt tuleb läbida füüsilisi katseid, mis spordiga sina
peal olevatele inimestele erilisi
raskusi ei tekita. Esimese astme
läbinud peavad töötama kindla
koguse töötunde, peale mida
võivad nad taotleda teise astme
koolitust, mida nimetatakse, lühendatult IPAP, iseseisva päde-

Foto: Marko Tooming

TEAVE
KUI SOOVID HAKATA ABIPOLITSEINIKUKS
• Kui Sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna kontaktisikuga, kelleks on Lääne-Harju politseijaoskonna korrakaitseametnik Karin Talalaev (karin.talalaev@politsei.ee; 612 4373)
või piirkonnapolitseinik Helen Kelo poole (helen.kelo@politsei.ee)
Vastuvõtud toimuvad Kiili alevis vallamajas neljapäeviti kell 15.0017.00.
• Abipolitseinikuks võib nimetada 18-aastaseks saanud vähemalt
keskharidusega Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt politseiametnikele ettenähtud keeleoskustasemel ning vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele.
• Täpsemalt on nõuded kirjas jaanuarikuu Kiili Lehes.

Need ajad, mil abipolitseiniku ainukeseks varustuseks oli neoonkollane helkurvest, on jäädavalt
möödas. Varustus ei erine enam
politseiametniku omast. Marek
Vainola kutsub kõiki huvilisi vallast koolitusele minema.

vusega abipolitseinik. Nemad
võivad iseseisvalt tegutseda, politseiga kooskõlastatult. Nende
kõrval ei pea olema politseiametnikku ja nad täidavad politseilt saadud ülesandeid.
Abipolitseinik ei erine enam
palju politseiametnikust, sest
vastava koolituse läbinud abipolitseinikud saavad isegi operatiivsõidukiga sõita. Ainus detail, mis eristab politseiametnikku ja abipolitseinikku, on
see, et abipolitseinikul puudub
menetlusõigus, selleks kutsutakse kohale politseiametnik,
kes teeb vajalikud menetlustoimingud.
Kuidas on lood varustuse ja
transpordiga?
Ma pean politseid tunnustama. Kui me alustasime aastaid
tagasi, siis ainuke asi, mis anti,
oli see kollane helkurvest nagu
teetöölistel. Nüüd on riik teistpidi mõtlema hakanud, suunanud rohkem raha ühiskondlikule tegevusele. Varustuse poolest
ei jää ükski abipolitseinik, kes
tihedalt patrullis käib, politseiametnikule alla.
Kütusekulu politseijaoskonda ja tagasi või koolitusele kompenseeritakse, samuti bussi- ja
trammisõidud. See on suur asi
minu meelest.
Milline on Sinu patrullala?
Minu hing ihkab Lääne-Harjumaale, Keila jaoskonna poolele. Ise elan Kiili vallas, sündinud ja koolis käinud olen Nissi
vallas, see piirkond on tuttav ja
hingelähedasem.
Olen aastate jooksul käinud

patrullis jalgatta ja rolleriga Kiili, Saku, Harku vallas. Rolleri- ja
rattapatrullid tekitavad rahva
hulgas elevust ja sooja tunnet,
kui näevad politseid liikumas ka
sellistes kohtades, kuhu tavaliselt politsei ei jõua.
Kui me räägime, et Kiili vald
on väike ja rahulik, siis tänasel
päeval ei kipu enam nii olema
ja tulevikus jääma, ka Kiili vallas on suurenenud varguste ja
muude õigusrikkumiste hulk.
Kuna politseil on võimalus paigutada patrulle sinna, kus selleks rohkem vajadust on, eelkõige nendesse piirkondadesse, kus
tuleb rohkem silma peal hoida,
siis võib juhtuda nii, et patrull
kõige tihedamini Kiili valda ei
satu, selleks olekski vajalik vabatahtlike abi, kes selle lünga
täidaks.
Korduvalt on olnud mõte kohaliku korrakaitse loomiseks,
kus oleks vähemalt üks aktiivne
inimene igast külast, kellel oleks
võimalus ja soov politsei poolt
korraldatavad koolitused läbida. Usun, et sellise üksuse vastu tunneks huvi ka Kiili vald,
mis võiks leida rahalisi vahendeid selleks, et vähemalt kaks
korda kuus valla probleemseid
piirkondi kontrollida.
Kuidas pere suhtub, et käid ka
peale tööaega ära?
Eks ma olen üritanud seda
kuidagi diplomaatiliselt sättida.
Abipolitseinikuks olemise eelis
on see, et saad oma abi pakkuda siis, kui selleks vaba aega on.
Tund-poolteist ärakäimised väga igapäevast elu ei mõjuta, aga
eks pikematest patrullimistest
tuleb perele varem teada anda.
Palju on väljakutseid, millest
ette ei tea?
Neid on haruharva, neli, viis
korda aastas. Patrullis käimist
on kaks-kolm korda kuus. Ega
palju rohkem ei saa ka käia, mõni nädalavahetus tuleb ka endale jätta, et perega olla.
Kui kaua kavatsed veel seda teha?
Nii kaua, kui vanust on ja politsei mind vajab. Abipolitseinike keskmine vanus jääb 35 kanti.

On sul mingeid juhtumeid, mis
on teistest värvikamad?
Tänapäeval ikkagi “teevad ilma” narkomaanid ja nende kuriteod. Meil Kiili vallas on rahulik, siin ei näe seda, kui palju on
ikkagi rahva seas narkomaane.
Oleme käinud patrullis nädalavahetustel vanalinnas, Koplis.
Seal näed seda tõelist pahupoolt.
Millised rikkumised on
Läänes-Harjus kõige levinumad?
Eks ikka öörahu rikkumised
ja perevägivald, kus suhteid vägivalla abil klaaritakse. Kõige
rohkem väljakutseid on nädalavahetustel ja kuu alguses. Soojade ilmadega viibitakse rohkem
vabas õhus ja kuritarvitatakse
ka tihtipeale alkoholi, mis viib
samuti mitmete õigusrikkumisteni. Kindlasti tasuks ennast
kurssi viia, mis kellast algab öörahu.
Kui inimene on kahevahel, kas
tulla või mitte abipolitseinikuks, mida Sina soovitad – kas
tunned end vajalikuna?
Kindlasti tunnen. Siin piirkonnas võiks olla tahtmine midagi kogukonna jaoks ära teha.
Juhul kui arvatakse, et abipolitseinikud on politseiautos ainult
kaaslaseks politseiametnikule,
siis see päris nii ei ole. Abipolitseinikul on enamjaolt samad õigused kui politseiametnikul,
nende korraldused on täitmiseks, puudub ainult menetlusõigus.
Neile, kellele politseitöö
meeldima hakkab ja kes otsustab politseiametnikuks hakata,
on abipolitseinikuks olemine
heaks proovikiviks.
Mis see Sinu elule juurde on
andnud?
Minu eas ei käida enam politseitööst adrenaliini otsimas,
mina teen seda sellepärast, et
mulle meeldib õiglus ja kord.
Selle töö tegemine on on õpetanud mind vältima ja ette nägema mitmesuguseid riske. Võimalik, et oleme koos politseiga
suutnud ka nii mõnegu kuriteo
toimepanemise oma kohalolekuga ära hoida. | Marko Tooming

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. 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.
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Kiili külad kutsuvad suvel
külla – “Külast külla”
Sel suvel avavad Kiili külad
oma väravad külalistele ja ootavad naabreid külaelust osa saama.
Avatud küla päeva sisustab
iga küla vastavalt oma soovile –
võib avada kohvikud, näidata kino, teha näitemängu, korraldada kontserti, tutvustada külaelu
jne. Külaväravad avavad Luige,
Kangru, Sõmeru küla ning Kiili
alev.
Sõmeru küla ootab külalisi 2.
augustil, kui Sarapiku talu heinamaal küla toimub kirbuturg,
avatud on kohvik ja rõõmsate
laste mängutegevused. Lahkesti on oodatud kõik teelised/huvilised.

PILTUUDIS

PALJU ÕNNE
Fotod: Kadi Kroon-Laur

SÜNNIPÄEVAD MAIS
92
91
89
85
84
81
80
80
80
79
78
77
77
77
65
65
65
65
65
65

Luige küla avab väravad 16.
augustil. Luigel on avatud kohvikud, miniloomaaed, saab sõita poniga, toimub sügis- ja koolilaat, on erinevaid tegevusi lastele, aiakäru ralli jpm huvitavat.
Kiili alev ootab külla 29. augustil ja Kangru külas leiab
sündmus aset 30. augustil.
Avatud küla päevade korraldus on alanud ja kindlasti on
oodatud igasugu toredad mõtted ja abikäed. Seega, kui soovid
“Külast külla” projektis kaasa
lüüa, anna endast märku aadressil kadi@kiilivald.ee.
Kiili avatud külade päevi
“Külast külla” toetab Kohaliku
Omaalgatuse Programm.

Antonina Hazinskaja
Eimar Kaasik
Linda Plado
Kalju Lepisk
Haja Leidmaa
Erich Kaur
Helgi Taim
Alina Kotelnikova
Valentin Abranin
Taisa Ringinen
Toomas Takjas
Jaan Vesiloik
Oxana Dobrynina
Taimi Pihl
Katrin Sildre
Helle Kanamäe
Juta Ots
Aime Valdre
Jaan Nõmmik
Urmas Allikas

25.06
17.06
25.06
02.06
18.06
19.06
04.06
13.06
20.06
28.06
27.06
12.06
12.06
27.06
01.06
01.06
10.06
11.06
23.06
25.06

MEIE VALDA SÜNDISID
15. aprillil Robert Piir, palju õnne,
Jane Urbanik ja Nilo Piir!
16. aprillil Robert Raie, palju õnne, Marilis Loosaar ja Raie Siim!
21. aprillil Karl-Valter Niineorg,
palju õnne, Anneli ja Andres
Niineorg!
29. aprillil Rasmus Leol, palju õnne, Lilian Lõiv ja Andreas Leol!
07. mail Elisa Kuutok, palju õnne,
Jaanika ja Kristjan-Jörgen Kuutok!
12. mail Eliise Roostalu, palju õnne, Laura ja Tarmo Roostalu!
13. mail Garmin Voitk, palju õnne,
Margit ja Sixten Voitk!

EMADEPÄEVA TÄNUÜRITUS UUTELE VALLAKODANIKELE
Rahvamajja oli 9. maiks kutsutud viimase aasta jooksul Kiili valda sündinud lapsed ja nende vanemad. Pakuti torti ning uued vallakodanikud said valla poolt medali. (Kiili Leht)

Kuidas jalgratas kevadeks ette valmistada
Rattaga sõitmise hooaeg on
alanud ning sellest tulenevalt
palve lastevanematele. Palun
vaadake üle laste jalgrataste
tehniline seisukord. Vastavalt
liiklusseaduse § 87 peab jalgrattal olema töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge
helkur. Liiklusseadus § 31 lg 1
järgi peab teel jalgrattaga sõitmisel alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.
Jalgrattaga kukkudes saadud
marrastused paranevad, kuid
peapõrutus võib tekitada pöördumatut kahju. Kiiver peab olema paras ja rihmad peavad olema korrektselt kinnitatud.
Peab silma paistma
Aprilli alguses käisin Kiili Gümnaasiumis ja ka Kiili lasteaias,
kus kontrollisin kiivri kandmist
ning jalgratta tehnilist seisukorda. Kiili lasteaias said lapsed liikumistunnis demonstreerida
oma oskusi ratta sõitmisel. Lapsed olid väga tublid. Rühma
õpetajatega oli kokkulepe, et
nendel lastel, kellel jalgrattad ei
olnud tehniliselt korras, said le-

he, millel olid puudused välja
toodud.
Kiili Gümnaasiumi õpilastel
olid rattad enam vähem korras,
kuid vanematel soovitan siiski
pilk peale visata. Nõuannete
andmisel lähtusin sellest, et väike kiivrit kandev jalgrattur peab
liikluses hästi silma paistma ja
selleks peab jalgrattal olema ees
valge ja taga punane helkur ning
lisaks vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Kui on plaan ka pimedas
sõita, siis peab varustuses olema ees valge ja taga punane tuli.
Lukusta ratas
Üldpilt oli hea, mõnel üksikul
oli kiiver koju jäänud. Tublimatel jalgratturitel olid ka rattalukud. Soovitan lukustada jalgrattad, kui jätate rattad järelevalveta. Arvestades, et eelmisel
aastal varastati Harjumaal 943
jalgratast ning rattavarguste
kõrgaeg on maist septembrini,
siis soovitan jalgrattast eemaldudes see näiteks mõne posti
või metallist aia külge lukustada. Kõige paremad on selleks jämedad U-tüüpi või pikkadest lülidest koosnevad lukud, mille

hinnatase algab paarikümne euro juurest.
Pikanäpumeestele tuleb elu
võimalikult raskeks teha, sest
salvestavast kaamerast üksi ei
piisa, et hoida eemal pahade
mõtetega inimesi. Siinjuures tahan lisada, et õpilased, kes tulid
kooli jalgrattaga ning kiiver oli
nõuetekohaselt kinnitatud, said
kommi ja kleepsu, mis tegi tuju
rõõmsamaks.

Teel jalgrattaga sõitmisel peab alla
16-aastane juht
kandma kinnirihmatud
jalgratturikiivrit.
Lasteaia lastel olid kõigil
jalgratturitel kiivrid. Lastele näitasin, kuidas peab kiiver korralikult peas olema ning rääkisime ka sellest, mis võib juhtuda,
kui kiiver ei ole korralikult peas.
Lasteaia lapsed said kõik kommi ja kleepsu. Kindlasti külastan nii Kiili Gümnaasiumi, kui
ka lasteaeda ka edaspidi, et
veenduda, et lapsed liikleksid
turvaliselt.
Soovin kõikidele kena kevadet ja ohutut jalgrattasõitu. |
Kätlin Murre, noorsoopolitseinik

Lastehoid avab
uksed Luigel
MTÜ Roosiõis sai PRIA Leader rahastuse abiga rekonstrueeritud Luigel lastele ja noortele suunatud hoone. Hoone on
hea juurdepääsuga Luige aleviku keskel, bussipeatuse ja
maantee lähedal, aadressil
Ööbiku 2. Hoone on rekonstrueerimise käigus viidud avalikuks kasutuseks määratud
nõuetega vastavusse.
Rekonstrueerimistööde tulemusena saab pakkuda kodulähedast
lastehoiuteenust ning laste- ja
noorte vaba aja veetmise võimalusi, kasutades selleks mõlemat
hoone korrust. Maja ruume saab
kasutada ka laste sünnipäevade
pidamiseks.
MTÜ omab lastehoiulitsentsi ja
ootab oma kodusesse hoidu väikeseid põngerjaid alates 1. juunist.
Sügisel alustame hooga erinevate ringide ja üritustega. Suvel
korraldame lastelaagreid.
Huvi korral helistage tel. 5669
4949 või saatke kiri info@luigekandikeskus.ee. | Kaire Nuut
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Kevadised sündmused Kiili
Kunstide Koolis
Kooliaasta on kohe-kohe lõppemas. Kiili Kunstide Koolis on
toimunud juba kõik lõpueksamid ja arvestused. Lõpetajad on
juba oma tunnistused kätte saanud ning mai lõpus on ees ootamas pidulik kontsert-aktus,
mis märgib õppeaasta lõppu.
Nagu kooliaasta lõpule kohane
on sündmusi kevadel päris palju.
Esmalt veel mõned meenutused aprillikuust. 16. aprillil
toimus Kuusalu Kunstide Koolis traditsiooniline konkurss
“Klaver saatepillina”. Konkursil
oli osalemas kokku 27 kammeransamblit kuuest erinevast koolist. Kiili Kunstide Koolist osales kaks ansamblit. Esimene
neist, koosseisus Rasmus Rüütel (klaver) ja Markus Vainola
(klarnet), pälvis konkursil omas
grupis esikoha. Teine ansambel,
kuhu kuulusid Sigrid Koor (klaver) ja külalisena Monika Annijerv (saksofon, Nõmme MK), sai
omas grupis 3. koha. Suur tänu
õpilaste hea ettevalmistuse eest
õpetajatele Tiia Koppelile ja Helena Tuulingule.
Kiili Kunstide Kooli käsikellade ansambel “Tiivulised kellad” käis külalisena 26. aprillil
esinemas Kohtla-Järve Põlevkivi Muuseumi Valges saalis, kus
toimus Ida-Virumaa käsikellamängijate päev. Juuni alguses
on ansamblil plaanis järjekordne kontsertreis, mis peaks nad
seekord viima Pärnumaal asuvale Lottemaale.
4. mail toimus Kiili Kunstide

Kooli suures saalis taaskord
meie väiksemate õpilaste kontsert. Esimene säärane konsert
toimus mäletatavasti vastlapäeva puhul. Laval olid noored
muusikud kuni III klassini. Toredal kevadkontserdil kõlasid
temaatilised lood nii solistide
kui ühisansamblite esituses.
Järgmised sarnased kontserdid
juba uuel õppeaastal.
Kiili Vanamuusikaansambel
on samuti kevadiselt tihedas
rütmis kontserte andmas. Praegune kontsertsari kannab nime
“Elav muusikaajalugu”, ning
kontserdi jooksul jagatakse lugude vahele ka teadmisi muusikaajaloo kohta. 8. mail esineti
nimetatud kavaga Saku Gümnaasiumis ning 16. mail Muuseumiöö raames Tallinna Kadrioru lossis. Järgnevalt on sama
kavaga kontserdid 25. mail Tallinna Vanalinnas asuvas Hopneri majas.
9. mail osalesid meie noored
keelpillimängijad taaskord Harjumaa Keelpilliorkestri noortekoosseisu töös ning terve laupäeva hommik veedeti Tallinnas proovi tehes. Proovipäevale järgnes õhtune tore hooaja
lõppkontsert Tallinna Loomaaias, kus kõikide huviliste silme
all mängiti ette kogu käesoleval
aastal omandatud repertuaar.
Kontsert läks väga hästi ning
õpilased ootavad juba uue hooaja algust, mis algab traditsioonilise harjutuslaagriga augusti
teises pooles. | Kiili Kunstide
Kool

Kiilitar sõidab Europeade
festivalile
Kiili naisrühm Kiilitar sõidab
augusti alguses Rootsi Helsingborgis toimuvale Europeade festivalile. Europeade on Euroopa
kõige suurema haardega traditsiooniline festival, mis toimub
igal aastal erinevas riigis ning
kus osaleb 150 kuni 250 erinevat kollektiivi kokku 4500 kuni
6000 osalejaga.
Varem pole ükski Kiili tantsurühm Europeade festivalil

käinud, seega on naisrühm esimene, kes Kiilit üle-euroopalisele festivalile esindama läheb.
Kiilitari sõitu Europeade festivalile toetab Kultuurkapital.
Kadi Kroon-Laur

Fotod: Kiili Kunstide Kool

Muusikaosakonna noorema vanuseastme lõpetajad.

4. mail toimunud nooremate õpilaste kontsert.

Muusikaosakonna vanema vanuseastme lõpetajad.

Kiili Kunstide Kooli
2015. aasta lõpetajad
20. mail oli Kiili Kunstide Koolis taaskord aeg teele saata oma
õppetöö meie majas lõpetanud õpilased. Toimus lõpetajate aktus.
See toimus traditsioonilises vormis, kus aktuse muusikalise osa
eest hoolitsesid muusikaosakonna lõpetajad ise. Lisaks oli laval ka
väikene näitus kunstiosakonna lõpetajate lõputöödest.
Kiili Kunstide Kooli muusikaosakonna vanema astme lõpetas
kolm õpilast ning täpselt sama palju oli lõpetajaid kunstiosakonnas. Muusikaosakonna nooremas astmes oli lõpetajaid seitse, kellest üle poole said suunamise vanemasse astmesse ning ülejäänud
vabaõppesse. Sel aastal oli võimalus õnnitleda ka esimest kahte
pärimusmuusikaringi lõpetajat. Lisaks anti välja veel üks tõend
muusikaosakonna pilliõppe täismahus lõpetamise eest.
Soovin siinkohal palju õnne kõigile lõpetajatele ja nende vanematele ning loomulikult ka õpetajatele, sest kõik kolm nimetatud
lüli on selle saavutuse nimel pingutanud. Selja taga on hulgaliselt
kontserte ja näitusi ning konkurssegi. Nüüd võib rahuikult pisut
hinge tõmmata ja suve ootama hakata. | Kalev Vaidla, Kiili Kunstide
Kooli direktor

Kunstiosakonna lõpetajad.

LÕPETAJAD
KIILI KUNSTIDE KOOLI
LÕPETAJAD 2015. AASTAL:
Muusikaosakonna noorem
vanuseaste:
Anette Müürsepp /laulmine/
Kaisa Arumeel /flööt/ kiitus
Karoliine Rämmi /klaver/
Kärt Tepper /klaver/
Marion Kiil /klaver/
Martha Läänemägi /klaver/
Mirjam Hiiekivi /klaver/
Pärimusmuusikaringi II tase:
Nele Väljataga
Victoria Abro
Muusikaosakonna vanem
vanuseaste:
Annabel Kalam /klaver/
Janet Murumets /klaver/ kiitus

Äli Leontjev /klaver/
Kunstiosakond:
Anni Kuus
Laura Ots – kiitus
Rainer Kravets – kiitus
Vabaõppe tõend põhiosakonna
erialaeksami sooritamise kohta:
Helen Utšenikov /plokkflööt/
Lõpetajate õpetajad:
Ädu laur /klaver/
Sirle Piisang /klaver/
Tiia Koppel /klaver/
Heili Meibaum /flööt, plokkflööt/
Liina Saar /laulmine/
Tiina Vaalma /pärimusmuusika/
Galina Maria Herodes /kunst/

Liikumisüritused Kiilis
13. juuni

september
oktoober
18. juuli
14. august
august
august
mai-juuni

“Hea tujuga vormi” ühistreening. Kolmest ühistreeningust koosnev terviseprojekt, mille raames
tehakse trenni, jagatakse professionaalset nõu ja
mõõdetakse tulemusi. Juhendab Mirko Miilits ja
Kaia Kollo. Tublimatele treenijatele projekti lõpus
auhinnad!
“Hea tujuga vormi” II ühistreening
“Hea tujuga vormi” III ühistreening
Päikesetõusu tervituse jooga
Joogatund tähesajus
“Söödav mets”. Matk metsas, kus saab õppida
tundma söödavaid metsasaadusi
Jalgratta ajaloomatk Paekna-Nabala
matkarajal. Matkajuht Mariann Remmel
Liikumismäng Tunne Kiilit. Mängu käigus on
vaja läbida kaardil märgitud erinevad huvipunktid Kiili vallas.

Lisainfo Kiili
rahvamaja
kodulehelt
www.kiilirahvamaja.ee ja
Facebookist /kiilirahvamaja

 Batuudid
 Näomaalingud
 Vahvliköök
TÖÖTOAD
 Tänavakunst
 Näomaskid
 Fotograafia
 DJ töö
 Arvutimuusika

12.00-14.00
Jalgratta vigursõit, ohutu sõidu kool.
(Osalejatele kohustuslik rattakiiver).
Kohapeal lastele uudistamiseks politseauto.
Saab tutvuda abipolitseiniku tööga.
Esinevad
Duo Malva ja Kirsipu
Hanf Kung
Kiviabi
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Üheteistkümnes
Karsumm
Märts on teatrikuu ning selle raames toimus 31. märtsil Kiili lasteaias juba 11. korda Harjumaa lasteteatrite päev Karsumm. Teatripäevast võtsid osa
lisaks Kiili lasteaia Värvukeste
rühmale 13 lasteaiarühma nii
Harju- kui ka Raplamaalt. Värvukeste rühma lapsed esinesid
dramatiseeringuga “Kolm põrsakest”. Etendus oli meeldejääv
ning kaasahaarav. Väikesed
näitlejad nautisid lava, olid rollides tõetruud ja ilmekad. Aitäh
teatripäeval osavõtu eest: Saku
lasteaed “Terake”, Saku lasteaed
“Päikesekild”, Kohila “Männi”
lasteaed, Kolga lasteaed, Kuusalu lasteaed “Jussike”, Pangapealse lasteaed “Pilvepõnnide”
rühm, Pangapealse lasteaed
“Lainekrattide” rühm, Viimsi
lasteaed “Päikeseratas”, Viimsi
lasteaed “Laanelinnu”, Viimsi
lasteaed “Karulaugu”, Lagedi
lasteaed, Veskitammi lasteaed
ning Aruküla lasteaed “Rukkilill”.
Teatripäeva juhtisid Annely
Jasson ning Sirle Maripuu, kes
olid kehastunud pingviinideks.
Pingviinid aitasid etenduste vahel publikuni tuua toredaid hetki ning pakkusid lusti kogu päevaks.
Teatripäev on mõeldud tutvustamaks üksteisele Harjumaa
lasteaedades tehtavat teatrialast
tööd, vahetamaks kogemusi ja
pakkumaks lastele esinemisvõimalusi.
“Karsummil” oli külalisteks
mitmed muusikaõpetajad Harju- ja Raplamaa lasteaedadest,
kes said palju huvitavaid ideid
oma igapäevatööks.
Kõik osalevad lasteaiad said
kingituseks kaasa kogumiku, kus
sees kõik sel korral etendunud
näidendite tekstid. Lisaks kogumikule sai iga laps suu magusaks tänu Kalevi kommivabrikule ning juhendajad kaunid rinnaehted, mille valmistas Kiili
lasteaia õpetaja Triin Nikkari
ning lilled esinejatele tõi Kairi
Allikas. Täname õnnestunud
teatripäeva eest kõiki väikeseid
ja suuri näitlejad, õpetajaid/lavastajaid, õpetaja abisid ning
kõiki teisi lasteaia töötajaid.
Uute kohtumisteni teatrilaval. | Annika Aas, Lepatriinude rühma õpetaja

Kutsume kõiki Kiili eelkooliealisi lapsi esmaspäeval,
1. juunil kell 15.30 lastekaitsepäeva rongkäigule.
Koguneme lasteaia suure
maja ees parklas. Rongkäik liigub Lasteaia tänavat mööda vallamaja juurde ja sealt mööda Nabala
tee kergliiklusteed lasteaia
juurde tagasi.
Peale rongkäiku on piknik
lasteaia õuemurul. Väljastpoolt lasteaeda tulijad katavad ise oma piknikuteki.

Väikeste Sipelgate
vahva helmemäng
Koolieelne iga on lapse mitmekülgse kiire arengu aeg. Edukaks lapse vaimseks arenguks
on oluline, et lapse tajud, kujutlused, mälu ja mõtlemine leiaksid aktiivset rakendamist. Just
nende protsesside arengust sõltub valmisolek õppimiseks mitte ainult koolis, vaid ka elukestvalt.
Üks põhilisemaid arendajaid
on mäng. Läbi aktiivse mängu
õpib laps ümbritsevat maailma
avastama, uurima ja saab selle
kohta järjest rohkem teavet.
Mäng aitab lastel mõista, milleks nad on suutelised.
Lasteaias õpivad lapsed eelkõige läbi mängu. Oluline on, et
õpetaja pakub lastele mängulist
õpikeskkonda, mis toetab lapse
mitmekülgset arengut nii intellektuaalselt, füüsiliselt, sotsiaalselt kui ka loominguliselt ning
suunab lapse uudishimu, huvi,
õpimotivatsiooni ja muudab
õpiprotsessi põnevaks.
Lasteaia Sipelgate rühma
nelja-viieaastastele lastele oleme leidnud ühe põneva ja arendava mängu, mis seisneb värvilistest nupukestest alusele ladumist ning lõpptulemusena
valmib vahva mosaiikpilt või
kujund.
Plastmassist nupukesed on
tillukesed, vaid 5 mm läbimõõduga. Neid on palju erinevaid
värve. Laps valib omale meelepärase kujuga plastmassist aluse ja mosaiigi ladumine võib
alata. Aluseid on meil mitmeid
ja väga erinevaid – auto, hiir, kala, liblikas, printsess, krokodill
jne, suuremaid ja väiksemaid.
Kui alus on nuppe täis laotud,
tuleb see läbi küpsetuspaberi
ära triikida. Nupud sulavad kokku ja nii saab väike meisterdaja
oma töö tulemusega kohe tutvust teha ja vahva tegelase koju kaasa võtta.
Sügisel, kui väikesed Sipelgad meie rühma tulid, kahtlesime isegi, kas selline imetillukestest osakestest mäng neile sobib, sest lapsed ju alles 4-aastased. Hakkasime koos lastega laduma, lastele tekitas uus mäng
palju elevust ja oli juhuseid, kus

Foto: Kiili lasteaed

Õpetaja Liina lastega raamatuid uurimas.
Lapsed nuppe ladumas.

nuppude ladumisele tekkisid
järjekorrad. Mäng sobis lastele
küll ja isegi väga hästi. Peale
lõunaund oli võidujooks nuppude ladumisele, lisaks tüdrukutele olid meie üllatuseks isegi
rühma aktiivsemad poisidki innustunud nuppude ladujad. Esimesed tööd said värvikirevad ja
lapsed tundsid nuppude ladumisest suurt rõõmu. Õhtul lasteaiast koju minnes olid ka lapsevanemad imestunud, millise
toreda tööga olid nende lapsed
hakkama saanud.
Palju aega ei kulunudki, kui
lastel hakkasid tulema mustri
järgi valmistatud väiksemad ja
suuremad loomad, kalad, lilled
jne. Sügisest saadik pole möödunud päevagi, kus laua taga
keegi ei nokitseks. Kevadeks oleme ladunud ära üle 100 000 nupu, millest on õpetajate juhendamisel ja nüüd juba ka iseseisvalt valminud kümneid ja kümneid toredaid töid. Laste töödest
ja vahvatest tegelastest oleme
kokku pannud väikese näituse,
millega saab tutvust teha lasteaia fuajees.
Lapsevanem Janne Ojanurm
leiab: “Helmeste ladumine on
tõesti vahva mäng. Millist rõõmu pakub see, kui taas üks uus
kujund on valmis triigitud. Uskumatu, kuidas need pisikesed
näpud neid helmeid laovad.
Meie peres vaimustuvad sellest
nii 3-, 5- kui ka 9-aastane laps.
See on hea keskendumise ja püsivuse õppimiseks, ega siis ilusad kujundid kiiresti valmis saa,
vahel tuleb jätkata ka järgmisel
päeval. Tore on näha laste loovuse arengut: algul on värvili-

sed helmed segamini, aga tasapisi hakatakse oma nägemuse
järgi värve mustrisse seadma.
Väga vahva, et Sipelgate rühmas
selline mäng avastati.”
Kokkuvõtteks võime öelda, et
valitud mäng oli lastele igati eakohane ja tekitas lastes põnevat
loomingulist väljakutset. Samas
tegevused, kus tuleb ühendada
esemeid, sobitada omavahel
osakesi, sorteerida või paigutada ümber eri kuju ja suurusega
väikeseid detaile, on sõrmede
liikumise arengus koolieelses
eas olulisel kohal. Sellise mängulise tegevusega õpib laps
tundma värve, mustrit ladudes
õpib laps jälgima selle rütmi,
areneb loendamisoskus ja fantaasia. Mäng toetab motoorsete oskuste arengut, kus lihvitakse silmamõõtu, käteosavust, silma ja käe koostööd, samuti ka
peenmotoorikat, mis on eelduseks lugema ja kirjutama õppimisel. Lasteaia eripedagoog Viivi Neare lisab: “Samuti arendab
niisugune mosaiiginuppudega
loovalt meisterdamine ka tähelepanu, püsivust ning alustatud
tegevuse lõpetamise oskust, mis
on üks olulisi õpioskuste eeldusi. Oma valminud loomast, linnust või tegelasest jutustamine,
selle võrdlemine teistega, värvivalikute või kujude valiku
põhjendamine aga on suurepärane võimalus arendada kõnet,
mis on õppimisel ning suhtlemisel teistega ja täiskasvanutega eriti oluline.”
Julget avastamist ja mängulusti! | Airi Väljataga ja Nelli Purge, Kiili Lasteaia Sipelgate rühma
õpetajad

Foto: Kiili lasteaed

Meie lasteaia tublid spordilapsed.

Suur tänu judotreener Gunnarile ja liikumisõpetaja Angelikale, kelle eestvedamisel on
kõige kiirematel ja osavamatel
spordilastel igal kevadel võima-

Raamatu ja roosi päev Kiili
Lasteaias
Mõista-mõista, mis see on –
ei ole puu, aga lehed on; ei ole
inimene, aga jutustab?
Loomulikult on see raamat.
23. aprillil tähistati Kiili Lasteaias raamatu ja roosi päeva. See
päev on saanud alguse Hispaaniast, kus juba pikka aega on 23.
aprilli nimetatud roosipäevaks
ja sel päeval tehti oma armsale
inimesele kingitusi, näiteks kingiti roose. Ammu-ammu, peaaegu 100 aastat tagasi elas
Barcelonas raamatukaupmees,
kes oli mures, sest tema arvates
ei tunne inimesed piisavalt huvi kirjanduse ja raamatute vastu. Ühel päeval tuli tal aga tore
mõte – roosipäeval, 23. aprillil,
võiks iga naine mehele kinkida
raamatu ja mees naisele raamatu eest roosi. Kuuldus sellest levis üle kogu maa ja nii pidutsevadki hispaanlased 23. aprillil
Barcelona linnas varastest hommikutundidest keskööni, lüües
roosidel tantsu, raamat kaenlas.
Tänavatel käib sel päeval suur
raamatumüük, mööda linna
marsib karnevalirongkäik, tutvustatakse kirjanikke ja uusi
raamatuid. Toimub kahepäevane raamatumaraton, kus loetakse ette Hispaania kirjaniku Cervantese raamatut “Don Quijote”.
Meil Eestis on praegu veel
vähe lilli õitsemas ja nende peal
tantsida hispaanlaste kombel
vist ei raatsikski, aga raamatu ja
roosi päeva saime sellegipoolest
tähistada. Eestis on seda päeva
tähistatud vähe aega, kuid sel-

lest hoolimata on eestlased olnud alati suured raamatusõbrad. Ka lasteaialastele meeldib
kuulata, kui neile raamatuid ette loetakse, ja et raamatute valik oleks suurem, palusime lastel tuua lasteaeda raamatu, mis
jääks lasteaeda täiendama rühma raamaturiiulit. Iga laps, kes
raamatu tõi, sai rinda roosi
kleepsu. Hiljem toimus saalis
raamatu ja roosi päeva üritus,
kus õpetaja Heli Mägi-Jaanus
rääkis lastele raamatu ja roosi
päevast ja näitas neile väga paksu raamatut, mida Hispaanias
raamatumaratonil loetakse. Kõik
laste poolt toodud raamatud
olid riiulitele vaatamiseks välja
pandud. Kokku toodi 317 raamatut, kõige agaramad raamatutoojad olid Sipelgate rühmas,
kes tõid oma rühma 53 raamatut, Õnneseente rühma toodi 41
raamatut ja Siilikeste rühma 35
raamatut. Teistesse rühmadesse toodi veidi vähem, kuid tublid raamatutoojad olid kõik.
Ja siis tulid esinema väikesed
värvukesed, kes mängisid meile “Kolme põrsakest”. Etendus
oli vahva ja lõpp veel toredam –
kui Hunt oli oma karistuse kätte saanud ja lubanud heaks hakata, võtsid põrsakesed Hundi
omale sõbraks.
Peale pisikesi oli järg suuremate käes. Lepatriinude rühma
lapsed esitasid meile humoorika loo “Siili keedupott”, kus peaosalisena säras Kristiina. | Ester
Gornischeff, Sajajalgsete rühma
õpetaja

Tantsivad Jaaniussid

Tublid lasteaia spordilapsed
24. aprillil osalesid meie tublid spordilapsed üle-eestilisel
lasteaedade spordipäeval. Kohale oli tulnud pea 400 last igast
Eestimaa nurgast.
Juba 10. kevadet andsid Audentese Spordikeskuse kergejõustiku areenil endast parima
Kiili Lasteaia 12 koolieelse rühma last. Võistlusalasid oli neli:
teatejooks, kombineeritud teatejooks, poiste köievedu ja tüdrukute osavusvõistlus.
Sel aastal küll auhinnalisi
kohti ei võidetud, aga tähtis polegi võit, vaid osavõtt ja rõõm,
mis peegeldus küll iga lapse
näolt.
Võistluspäev lõppes lasteaias
ühiselt võidetud Tibu-torti
süües.

Foto: Kiili lasteaed

lus näidata oma tulemusi vabariiklikul tasemel. Tänusõnad ka
Tirtsu rühmaõpetaja Triinule,
kes meiega kaasas käis. | Maibi
Rikker, direktor

Jaaniusside rahvatantsurühm
avas oma tantsuaasta talvisel
Kiili rahvatantsupeol “Tantsuga talvesse”, millele järgnes valmistumine III eelkooliealiste
laste tantsupeoks “Kodutee”,
mis toimub seekord Haapsalus.
Jaaniussid on südikalt harjutanud rühma lõpupeoks ning Kiili Rahvapeoks Nabala mõisas 24.
mail, kus nende esinemist näha
sai. Vahepeal tuli oma oskusi
näidata ka lastetantsupeo ülevaatusel – oma hindava heakskiidu andsid peo juhid Kaia Pihlak ja Märt Agu. Rahvatantsuga
tegelejatel on Kiili vallas mitmeid üritusi, kus tantsujalad
soojaks tantsida ning selle eest
on hea seisnud tantsujuht Triin
Aas ja Kiili rahvamaja kunstiline juht Kadi Kroon-Laur. Kiili

Foto: Kiili lasteaed

Jaaniussi lapsed tantsu ülevaatusel Jüri Õie lasteaias.

Lasteaed on loonud ideaalsed
tingimused tantsupisiku süstimiseks ning lastetantsurühma
tegevuseks tänu direktor Maibi
Rikkerile ja õppealajuhataja Liivi Nettanile. | Triin Jaago, muusikaõpetaja

Mai 2015 | nr 5 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

6 | SPORT

Kiili vallarahva
VIII sportmängud
Kiili vallarahva VIII sportmängudel peeti 7. ja 8. ala. Mõlemad alavõidud võttis sportmängude uustulnuk Maksimaa.
Palju õnne! 7. ala – laskmine –
toimus Männiku Kaitseliidu lasketiirus. Lasti 10 lasku lamades
50 m kauguselt. Osales 9 võistkonda. Võistkonnas kolm meest
ja kaks naist. Kõige täpsemini
lasi ja saavutas 340 p esikoha
Maksimaa võistkond, koosseisus Gita Kahu, Anneli Joonas,
Tauno Koppel, Sergei Kivi, Janek
Laaneväli. 329 p saavutas tubli
teise koha Nabala-Paekna võistkond, koosseisus Merle Kivimäe,
Margit Klaus, Ott Tahk, Tiit Sten
Roost, Heigo Amor, ja auhinnalise kolmanda koha ehk 284 p
tulistas välja Kangru võistkond,
koosseisus Andra Rannik, Danika Loho, Aare Loo, Kristo Karu,
Indrek Vaher. Järgnesid: 4. Luige-Sausti 280 p, 5. F-Team 274
p, 6. Lähtse 269 p, 7. Kiili Gümnaasium 256 p, 8. Kiili I 218 p,
9. Kiili 2 210 p. Individuaalselt
kolm paremat meest: 1. Janek
Laaneväli (Maksimaa) 87 p, 2.
Kerth Aun (Kiili Gümnaasium)
85 p, 3. Aare Loo (Kangru) 82 p,
ning kolm paremat naist: 1. Gita Kahu (Maksimaa) 93 p, 2.
Merle Kivimäe (Nabala-Paekna)
77 p, 3. Kaire Torn (Lähtse) 53
p. Suured tänud ala läbiviimisel,
Veljo Volt!
8. ala – teateujumine – toimus Loo ujulas. Distants 4x50
m. Osales 8 võistkonda. Võistkonnas kolm meest ja üks naine. Mäekõrguselt ujus teistelt
eest ära ja saavutas esikoha ajaga 2.00,5 Maksimaa “delfiinide”
võistkond, koosseisus Triinu
Kapp, Tarvo Kapp, Veiko Kapp,
Reigo Salu. Teise koha ajaga
2.22,2 ujus välja Kiili I võistkond, koosseisus Kadri Kapp,
Tanel Pärna, Arno Aamisepp,
Mattias Linnamägi, ning kolmanda koha saavutas ajaga
2.26,8 Kangru võistkond, koosseisus Lisanna Remmelkoor,
Ingmar Vutt, Markus Vaher, Toomas Loho. Järgnesid: 4. Nabala-Paekna 2.48,5; 5. Lähtse
2.49,3; 6. Kiili 2 2.56,1; 7. Luige-Sausti 2.27,8 (üks mees puudu); 8. F-Team 2.44,6 (üks mees
puudu).
Võistkondlik paremusjärjestus peale 8. ala: 1. Kiili 2 65 p, 2.
Kangru 61 p, 3. Luige-Sausti 56
p, 4. Kiili I 54 p, 5. Nabala-Paekna 54 p, 6. Maksimaa 47 p, 7.
Lähtse 43 p, 8. F-Team 40 p, 9.
Vaela-Mõisaküla 38 p, 10. Kiili
Gümnaasium 34 p, 11. Kiili Keerulised 12 p. Esimese kaheksa
alaga on olnud juba kuus erinevat võitjat! Sel aastal on võistlus väga tasavägine ja osalenud
on juba 193 inimest.

Võrkpall
Tallinna meistriks meeste
võrkpallis krooniti aastase vaheaja järel taaskord TTÜ/Kiili
meeskond. Finaalis võideti Läätsed.com meeskonda kindlalt 3:0
(25:20, 25:15. 25:23). Palju õnne, mehed! Võistkonnas mängisid Kristo Meius, Kuldar Männi-

laan, Mihkel Sepp, Ahto Tuuling, Andres Kärner, Erik Mäekivi, Villu Vahter, Carel Kuus,
Hardi Talv, Markus Lepmets,
Raido Seppam, Martin Thalfeldt,
Taavi Kallas, Aleksander Eermaa, Henry Oro, Per-Ole Schneide. Peatreener Jaano Haidla.
Harjumaa 2015. a meistrivõistlused võrkpallis peeti taaskord Kiili spordihallis. Nii naiste kui ka meeste esikohad ehk
kuldmedalid võitsid Kiili SK
võistkonnad ning tõestasid taas,
et Harjumaa võrkpalli pealinn
on endiselt Kiili. Kiili SK I naiskond võitis B-alagrupis esmalt
Keila Võrkpalliklubi naiskonna
2:1 (19:25, 25:15, 15:13) ning
teises mängus kindlalt Võrkpalliklubi Tefa naiskonna 2:0 (25:8,
25:11). Poolfinaalis võideti samuti kindlalt Peetri Võrkpalliklubi naiskonda 2:0 (25:14,
25:18) ning finaalis võideti jällegi Keila Võrkpalliklubi naiskonda raskelt 2:1 (17:25, 25:19,
15:9) ning tulid aastase vaheaja
järel taaskord Harjumaa meistriks! Hurraa! Palju õnne! Naiskonnas mängisid Marit Laidroo,
Piia Laus, Õnne-Ly Tammsaar,
Marika Raiski, Kätlin Kaareste,
Eve Tappo, Laidy Lainoja, Monika Sild, Anniki Jaama. Peatreener Kristo Meius.
Spordiklubi Tats naiskond
võitis A-alagrupis 2:0 Peetri
Võrkpalliklubi naiskonda (25:12,
25:14), 2:0 Keila Võrkpallikooli
naiskonda (25:6, 25:14) ning 2:1
Kiili SK II naiskonda (25:17,
24:26, 15:9). Poolfinaalis kaotati 0:2 Keila Võrkpalliklubi naiskonnale (21:25, 20:25) ning
mängus 3. kohale kaotati 0:2
Peetri Võrkpalliklubi naiskonnale (18:25, 23:25) ja saavutasid seega 4. koha. Naiskonnas
mängisid Brit Marleen Õismaa,
Helena Vahtramäe, Annaliisa
Mals, Iris Rannik, Maria Säästla, Carmen Pirn, Äli Leontjev,
Johanna Maar, Hanna-Lotte
Kastor, Regina Johanson.
Kiili SK II naiskond kaotas
A-alagrupis lisaks SK Tats naiskonnale veel 0:2 Peetri Võrkpalliklubile (16:25, 12:25) , võitis
2:0 Keila Võrkpallikooli naiskonda (25:9, 25:9) ning kaotas kohamängus 1:2 Võrkpalliklubi
Tefa naiskonnale (25:23, 23:25,
8:15) ning saavutas 6. koha.
Naiskonnas mängisid Anastasia
Kukanova, Triin Maller, Katrin
Soima, Merje Volt, Mari-Mai Koha, Ülle Volkova, Anu Soomets,
Laura Väikemaa.
Kiili SK I meeskond võitis
teel meistritiitlile esmalt A-alagrupis mängides 2:0 Aruküla
meeskonna (21:13, 21:4), 2:0
Võrgusemud meeskonna (21:15,
21:15) ning samuti 2:0 Võrkpalliklubi Tefa II meeskonna (21:7,
21:9). Veerandfinaalis võideti
2:0 Keila Võrkpalliklubi meeskonda (21:9, 21:6), poolfinaalis
2:0 Võrkpalliklubi Tefa I meeskonda (21:11, 21:12) ning finaalis samuti 2:0 Neemeco meeskonda (21:19, 21:13). Võideti juba 7. järjestikune (!!!) Harjumaa
meistritiitel. Palju õnne! Kuldmedalid said kaela Kristo Meius,
Kuldar Männilaan, Mihkel Sepp,
Ahto Tuuling, Andres Kärner,
Erik Mäekivi, Markus Lepmets,
Raido Seppam, Taavi Kallas.
SK Tats meeskond võitis

Fotod: Harjumaa Spordiliit

Võrkpalli Harjumaa meistrivõistluste parimad naiste seas.

Võrkpalli Harjumaa meistrivõistluste parimad meeste seas.

B-alagrupis 2:0 Türisalu Spordiklubi (21:19, 21:16), 2:1 Keila
Võrkpalliklubi II meeskonda
(21:17, 21:23, 18:16), kaotas 1:2
Kolga PK meeskonnale (21:18,
18:21, 8:15). Veerandfinaalis
kaotati 1:2 Neemeco meeskonnale (12:21, 21:17. 14:16). Kohamängudes kaotati esmalt 1:2
Võrkpalliklubi Tefa II meeskonnale (20:22, 21:16, 13:15) ning
seejärel 1:2 Keila Võrkpalliklubi I meeskonnale (18:21, 26:24.
8:15) ja saavutati 7. koht. Meeskonnas mängisid Andres-Juhan
Vilkost, Siim Lomp, Richard
Orutar, Maksim Palonen, Carel
Kuus, Jüri Käer, Brent Nagel, Renet Vanker. Kiili SK II meeskond
võitis C-alagrupis esmalt 2:0
Haiba Spordiklubi (21:15,
21:12), kaotas seejärel 0:2 Neemeco meeskonnale (12:21,
15:21) ning 0:2 Võrkpalliklubi
Tefa I meeskonnale (15:21,
12:21) ja saavutas 9.-12. koha
jagamise. Meeskonnas mängisid Erki Arumeel, Karmo Tõra,
Lauri Arumeel, Tiit Savasson,
Ragne Amandus, Rait Kuhlberg,
Miljard Liik, Marko Koern.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjoni viimases kohamängus võitis Kiili SK meeskond kodusaalis 67:64 Puhhid meeskonda
(Jens Vendel 27 p, Kaarel Loo 13
p) ja saavutas kokkuvõttes 9. koha. Võistkonnas mängisid sellel
hooajal Karmo Allikas, Alari Kasemaa, Raul Kõiv, Karmo Kõivutalu, Kaarel Loo, Siim Palu, Ott
Põldsaar, Kris Pulver, Mikk Rannik, Allen Talviste, Milvert
Vaaks, Jens Vendel.

Eesti seenioride korvpallimeistrivõistlustel M45+ vanuseklassis võitis Wombatid meeskonnaga esikoha ja Eesti meistritiitli Ott Põldsaar. Palju õnne!
Eesti naiste korvpallimeistrivõistluste 3. finaalkohtumises
võitis 1182 Tallinn naiskond
(Birgit Piibur 18 p, 8 lauapalli, 4
resultatiivset söötu, 4 vaheltlõiget) 81:67 Tallinna Ülikoolid
naiskonna (Janett Perv 7 p, 7
lauapalli) ning 4. finaalkohtumise võitis 1182 Tallinn (Birgit
20 p, 9 lauapalli) juba kindlalt
78:57 Tallinna Ülikoolid naiskonna (Janett 1 punkt) ja tuli
Eesti 2015. a meistriks. Palju õnne, Birgit! Palju õnne, Janett!

Kergejõustik
Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel Elvas võitis tüdrukute B-vanuseklassi 1 km jooksus ajaga 3.28,0 kuldmedali Liis
Grete Atonen. Palju õnne!

Kabe
Eesti 2015. a meistrivõistlustel välkkabes (100 ruudul) võitis kuldmedali ja tuli Eesti
meistriks Urmo Ilves. Palju õnne!
Eesti 2015. a meistrivõistlustel kiirkabes (100 ruudul) võitis
kuldmedali ja tuli Eesti meistriks Urmo Ilves. Palju õnne!

Käsipall
Eesti 2015. a meistrivõistlustel meeste käsipallis võitis HC
Kehra/Horizon Pulp&Paper
meeskonna ridades hõbemedali Ergo Rohi. Palju õnne!

Jalgpall
25. aprillil toimus Nike Arenal 2015. a Rahvuste karika esimene etapp. Võitja selgub kolme etapi tulemusel.
Eestimaa rahvuste karikavõistlusi korraldab Eesti Jalgpalliliit koostöös Eestimaa Rahvuste Ühendusega alates 2007. aastast. Võistluste eesmärgiks on
populariseerida jalgpalli, tugevdada Eestis elavate rahvusvähemuste rahvuslikku identiteeti,
arendada rahvuste vahelist sõprust ja aidata rahvusi lõimumisel Eesti ühiskonda. Kiili SK
meeskonnal on au osaleda sellel turniiril algusest peale ja veel
suurem au on esindada sellel
turniiril eestlasi. Selle aasta esimeses mängus mängiti 0:0 viiki ukrainlaste Dnipro meeskonnaga, teises mängus juutide
Maccabi meeskonnaga jäi samuti mänguskoor avamata ehk 0:0
ning alagrupi kolmandas mängus võideti lätlaste Livonia
meeskonda 3:1 (väravaid lõid
Kerth Aun kaks ja Indrek Kuldva ühe) ning tänu paremale väravate vahele saavutasime alagrupis esikoha. Poolfinaalis
mindi kokku leedulaste Zalgirise meeskonnaga. Kahjuks tuli
vastu võtta 1:2 kaotus (värav
Tauno Koppel) ning mängus
kolmandale kohale mindi vastakuti vana tuttava Maccabi
meeskonnaga. Eks mehed olid
poolfinaali kaotuse üle veel
nukrad ja vihased ja mängust
eriti midagi välja ei tulnud –
kaotus numbritega 1:4 (värav
Tauno Koppel). Seega alustuseks
4. koht. Pole hullu. Meeskonnas
mängisid Remi Lott, Vello Lut-

ter, Tanel Torim, Kerth Aun,
Indrek Kuldva, Kevin Kiil, Tauno Koppel, Aleks Kris Koppel ja
Kaupo Kütt.

Keegel
KK Reval auhinnavõistlustel
sportkeeglis Rae keeglisaalis
saavutas tubli 3. koha Margus
Mänd, 11. Toomas Vendel, 15.
Jens Vendel, 22. Aivar Hannus,
40. Gert Ernesaks.

Jalgrattasport
Eesti Rahva Velotuuri 2. etapp
– Püha Loomaaia rattaralli, 94
km – 9. Tõnno Palm, 68. Anti
Arumägi.
Estonian Cup – Eesti Rattamaratonide sari – 1. etapp Vooremäe Rattamaraton, 60 km –
esimese 200 lõpetaja seas – 17.
Tõnno Palm, 21. Anti Arumägi,
140. Bruno Tamm. 2. etapp
Kuusalu Rattamaraton, 68 km –
esimese 200 lõpetaja seas – 10.
Anti Arumägi, 11. Tõnno Palm,
109. Bruno Tamm.
MTBest rattamaratonide sari – 1. etapp – 15. Mulgi Rattamaraton – esimese 200 lõpetaja seas – 12. Anti Arumägi, 94.
Bruno Tamm.
Team Rattapood Cup II
etapp: M16 vanuseklass – 2.
Markus Pajur, M12/N14 vanuseklass – 1. Lauri Tamm, M10/
N12 vanuseklass – 4. Kermo
Tamm.

Jooks
RMK Kõrvemaa Kevadjooks –
16 km – 68. Janar Novitski. |
Kaupo Kütt
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HEA PAKKUMINE:

Aitan müüa/üürile anda/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

VOLIKOGU OTSUSED
Mai 2015
Kiili Vallavolikogu otsus nr 22 Sõmeru külas Vähja
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 23 Kiili alevis Metsa tn 9
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 24 Kiili Vallavolikogu 09.
augusti 2007 otsuse nr 50 punktiga 1 kehtestatud
“Detailplaneeringu kehtestamine” osaline kehtetuks
tunnistamine katusekalde piirangu osas.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 25 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Toominga tänav T4, Andrese tänav
T2.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 26 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Sihi tee, Nabala kergliiklustee, Leevikese tee.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 27 Kullerkupu tänav T9
katastriüksuse omandamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
28. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 252 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Aia tn
6, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 253 Projekteerimistingimuste määramine ehitise tehnosüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Kaire tee 4, Paekna
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 254 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Aia põik 3, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 255 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Miku tee 8, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 256 Ehitusloa väljastamine
aiamaja rekonstrueerimiseks Tammetalu tn 59, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 257 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Lageda tee 34, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 258 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks Väike-Kruusiaugu, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 259 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise püstitamiseks Papikesa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 260 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise(abihoone) püstitamiseks Karja
tn 3, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 261 Hankekomisjoni moodustamine.
5. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus 274 Projekteerimistingimuste
määramine sidekaabli projekteerimiseks Kiili vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 275 Projekteerimistingimuste määramine Tööstuse tn 30 kinnistuväliste trasside projekteerimiseks Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Kaire
tee 4, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Kasutusloa väljastamine ehitisele(üksikelamu) Lageda tee 7, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 278 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 9, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 279 Lähtse külas Niidi tee
7 detailplaneeringu koostamise algatamine.
12. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus 283 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Andrese
tn 1a, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 284 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise(piirdeaed) püstitamiseks Tõnuaasa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 285 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Sangari tn 4, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 286 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Tõnuaasa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Ehitusloa väljastamine
ehitise(abihoone) püstitamiseks Tõnuaasa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Põllu tn 15a, Luige alevik.
19. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Projekteerimistingimuste määramine Kaljula tee ühisveevarustuse ja



Kiili vallavalitsus teatab

Ehitusbrigaad leiab
tasuva töö VäänaJõesuu eramu
juurdeehitusel.
Täpsemalt
kyyslauk77@gmail.com
või 505 2475.

-kanalisatsioonitorustike ehitusprojekti koostamiseks
Sausti külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Projekteerimistingimuste määramine Heina tn T1 tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamiseks Kangru alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Väike-Kruusiaugu, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Kõrtsupõllu, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Ehitusloa väljastamine
ehitise(abihoone) rekonstrueerimiseks üksikelamuks
Pääsukese tee 7a, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 308 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Kulli, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 309 Ehitusloa väljastamine
ehitise (abihoone) püstitamiseks Kulli, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 310 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Kuu tn 6, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 311 Ehitusloa väljastamine
ehitise (D-Kategooria gaasitorustik) püstitamiseks
Kiili vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 312 Kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise(garaaž) püstitamiseks Kulli,
Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kasteheina tn 17, Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 314 Ettekirjutuse nr 8/13
uue tähtaja määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 315 Täitekorraldus sunniraha rakendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 316 Haldusmenetluse lõpetamine seoses ettekirjutuse nr 12/13 nõuetekohase
täitmisega.
Vallavalitsuse korraldus nr 317 Lihthanke “Kiili valla
kohalike teede hooldustööd” (viitenumber 163047)
hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja uue lihthanke “Kiili valla kohalike teede hooldustööd 2015
aastal” hankemenetluse algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 318 Kiili alevis Lehise tänava aluse ehitus.
Keskkonna- ja maaküsimused
28. aprill 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 262 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Sihi tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Nabala kergliiklustee.
Vallavalitsuse korraldus nr 264 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Leevikese tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 265 Katastriüksuste piiride
muutmine, Kaljula tee T2, Kaljula tee 11, Kaljula tee 17,
Kaljula tee 19.
Vallavalitsuse korraldus nr 266 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Pääsukese tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 267 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Pääsukese tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 270 Avamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, MTÜ Keskkonnateenused.
5. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, Seebo Team OÜ.
12. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 294 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, OÜ Porri & KO.
19. mai 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 319 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Allika.
Vallavalitsuse korraldus nr 320 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, OÜ Porri & KO.
Vallavalitsuse korraldus nr 321 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, OÜ Porri & KO.
Muud küsimused
19. mai 2015
Vallavalitsuse määrus nr 2 Õpilaste sporditoetuse
summa kehtestamine 2015. aastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 325 Kiili Vallavalitsuse
21.10.2014 korralduse nr 565 “Kiili Gümnaasiumi isikkooseisu kinnitamine 2014/15 õppeaastaks” muutmine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE

NB!

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 2. JUULIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
22. juuniks.

juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritaval maa-alal näha ette minimaalseks krundi
LÄHTSE KÜLAS NIIDI TEE 7 DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE ALGATAMINE KIILI VALLAVALITSUSE suuruseks üksikelamute ehitamiseks 2000 m2. Minimaalselt 15% planeeritavast maa-alast näha ette ava05.05.2015 KORRALDUSEGA NR 279
liku kasutusega sotsiaalmaana.
Planeeritava maa-ala suurus on 6,35 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Niidi tee 7 maa- Kruntide planeerimisel arvestada Lähtse maaparandussüsteemiga ja tagada olemasolevate kuivendusüksuse (katastritunnus 30401:003:0669) jagamine
kraavide töötamine.
elamumaa sihtotstarbega kruntideks, ehitusõiguse
seadmine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe Detailplaneeringu koostaja on Roheline Kapital OÜ.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise
kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks elamukorraldaja on Kiili vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili
maa krundi kohta ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega va- alev, tel. 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja on
Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
rustamise lahendamine.
Planeeritaval maa-alal näha ette minimaalseks krundi Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Marsuuruseks üksikelamute ehitamiseks 2000 m2. Minimaalselt 15% planeeritavast maa-alast näha ette ava- gusoo, tel 679 0272 või info 679 0260) 06.22.05.2015.
liku kasutusega sotsiaalmaana.
Kruntide planeerimisel arvestada Lähtse maaparanSÕMERU KÜLAS VÄHJA KINNISTU DETAILPLANEEdussüsteemiga ja tagada olemasolevate kuivendusRINGU KEHTESTAMINE KIILI VALLAVOLIKOGU
kraavide töötamine.
21.05.2015 OTSUSEGA NR 22.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sõmeru külas Vähja
MITTEALGATAMISE TEADE
katastriüksuse (katastritunnus 30401:003:0354) siht05.05.2015 korraldusega nr 279 “Lähtse külas Niidi
otstarbe muutmine 100% maatulundusmaast 100%
tee 7 detailplaneeringu koostamise algatamine” otelamumaaks, Angerja oja osaline ehituskeelu vööndi
sustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonvähendamine, ebaseaduslike ehitiste seadustamine ja
namõju strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt oluli- ehitusõiguse seadmine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning kolme kuni ühekorruselise abihoone
se keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh vee, pinna- püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuse, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja ni 400 m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
vibratsiooni suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse kesk- lahendamine.
konnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kaKIILI ALEVIS METSA TN 9 KINNISTU DETAILvandatavas mahus ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset PLANEERINGU KEHTESTAMINE KIILI VALLAVOLIKOGU 21.05.2015 OTSUSEGA NR 23
keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud
mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb Ehitisregistri andmetel asub Metsa tn 9 krundil üksikelamu (ehitisealuse pinnaga 151 m2, ehitisregistri
peamiselt planeeringualaga, kui detailplaneeringus
nähakse ette alale uue kuivendussüsteemi projektee- koodiga 120263122). Detailplaneeringuga on kavanrimine ja selle välja ehitamine enne elamutele ehitus- datud muuta maa-alal seni kehtinud Maksima V maaüksuse detailplaneeringut ehituskeeluala osas, eeslubade väljastamist;
3. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui märgiga ehituskeeluala vähendamine Metsa tn 9
detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplanee- krundi lääneküljest senise 7,31 m asemel 4 m kauguringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtesta- sele ning Metsa tn 9 krundi põhjaküljest senise 5 m
asemel 4 m kaugusele. Selliselt on võimalik paigutatud nõudeid;
da abihoone krundi loodenurka, sissesõidu kõrvale.
4. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodus- Ehitusõiguse osas jääb krundil kehtima Maksima V
maaüksuse detailplaneeringuga määratud ehitusõivarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu
gus: üks kuni kahekorruseline üksikelamu ja üks kuni
elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looühekorruseline abihoone, ehitisealuse pinnaga krunduskeskkonnale;
dil kokku kuni 300 m2, lisaks liikluskorralduse, hea5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
korrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise
paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav te- Detailplaneering on koostatud lihtsustatud korras.
gevus võib mõjutada;
6. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
KIILI VALLAVOLIKOGU 21.05.2015 OTSUSEGA NR 24
heaolu, vara ega kultuuripärandit;
“KIILI VALLAVOLIKOGU 09.08.2007 OTSUSE NR 50
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
PUNKTIGA 1 KEHTESTATUD “DETAILPLANEERINGU
tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega
KEHTESTAMINE” OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAjääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud
MINE KATUSEKALDE PIIRANGU OSAS”
tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
Kiili vallavolikogu 09.08.2007 otsusega nr 50 kavan8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral dati Andrese kinnistu detailplaneeringu alale 6 elasoojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreos- mumaa krunti. Moodustatavatele kruntidele kavandatust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju tud hoonetele määrati piirangud muuhulgas ka katurohekoridorile saab vähendada valgustuse suunami- sekalde osas. Hoonestustingimuste kohaselt on lubasega elamualade poole (rohekoridorist eemale). Vib- tud ühe elamumaa sihtotstarbega krundile püstitada
ratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti üks kuni kahekorruseline üksikelamu, kõrgusega kuni
on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seo9 meetrit ning üks kuni ühekorruseline abihoone, kõrtud peamiselt ehitustöödega;
gusega kuni 4,5 m, katusekaldega vahemikuga 10-45
9. planeeritaval alal asuva kinnisasja maakasutuse
kraadi. 28.04.2015 pöördus Viigimarja Arenduse OÜ
sihtotstarvete muutmine ei põhjusta olulist negatiiv- Kiili vallavalitsuse poole taotlusega rajada Andrese
set ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehikinnistu detailplaneeringu alasse 4-8 kraadise katutamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõusekaldega funkstiilis üksikelamuid. Detailplaneeringu
deid.
osaliselt kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu
Planeeritava maa-ala suurus on 6,35 ha. Detailplaosas on põhjendatud ja detailplaneeringualale lameneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Niidi tee 7 maa- damate katustega elamute rajamine on antud piirüksuse (katastritunnus 30401:003:0669) jagamine
konda sobiv ning olemasoleva hoonestusega arhitekelamumaa sihtotstarbega kruntideks, ehitusõiguse
tuur-ehituslikult haakuv. Ülejäänud piirangute osas
seadmine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe jäävad detailplaneeringuga kehtestatud hoonestuskuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks elamutingimused muutmata.
maa krundi kohta ning heakorrastuse, haljastuse,
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ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele Harju
maakonna liinidel algusega Loksalt, Keilast
ja Maardust. Vajalik elukoht piirkonnas. Info
tel 627 2713, 5552 2010

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist
puhastust. Tel 5888 0999, info@euclean.
eu

Heina- ja rohumaade niitmistööd. Tel
527 1184

Pakun tööd kraanaga veoautojuhile.
Tööpiirkond Tallinn, Harjumaa. Tel 528 9420

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. Kaheksa-aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 5690 3327

Katuste ja fassaadide pesemine, värvimine
ja paigaldus. Tel 5890 0685

Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com

Raudalu Konsumis asuv Caramira Õnneliku
lemmiklooma pood otsib müüjat. Töö on
kindla graafiku alusel ning töötasu on
põhipalk+% müügist. Kui loomateema on
sulle südamelähedane ning sulle meeldib
müüa, siis võta ühendust tel 510 3886,
Heidi või saada oma cv aadressil info@
caramira.ee

Müüa kuivad kase küttepuud võrgus: 20 /
26 / 35 / 50 cm, hind alates 50 €/m3, 30
l / 1,55 €, 40 l / 2 €, 60 l / 2,95 €.
Kohalevedu. Tel 5621 1200, laaneharjusk@
gmail.com

Seoses töömahu suurenemisega otsib plastitöötlemisega tegelev ettevõtte Nordic Plast
tootmistöölist. Asukoht Kiili. CV palun saata
aadressile raigo@nordicplast.ee. Lisainfo
tel 511 0996

Müük: lõhutud küttepuud kohaletoomisega
lepp 34 €/rm, kask 39 €/rm. Tel 509 9598

Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520

Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee

Müüa liiva, killustikku, mulda, sõnnikut,
kruusa ja asfaldipuru kohaleveoga. Tel
507 9362
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkustega 30-60 cm (hind alates 33 €/
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345. e-post
marek406@gmail.com
Müüa suures koguses head haljastusmulda
Rae vallas, Suuresta külas. Saadaval ka
täitemuld, soovi korral ka transport. Info
tel +372 522 0073, e-mail muld@golfest.
ee
Müüa sõnnikut 7t/150 €, 15t/220 €, mulda,
killustikku, liiva. Tel 5697 1079, taluaed@
hot.ee
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 5569 9796, 5551 8498.
Nostalgiakaup ostab nõukogudeaegset
vanavara. Tel 514 0618
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan KM-kohuslase firma. Tel 5888 8088
Ostan ära Teie kasutu sõiduki. Tel
5695 5775
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee

Harjumaa Ühinenud
Meedia pakub tööd

SUVEREPORTERILE,

Katuste ning vihmavee
süsteemide paigaldus,
remont ja hooldus.
Töötavad kogemustega
plekksepad.
OÜ Plekivanad
Helista
tel. 52 85 226

tööks maakonnalehe Harju Elu ja
vallalehtede toimetamine.

Kandidaadilt ootame suhtlemisoskust ja
kirjutamiskogemust. Kasuks tuleb varasem
töö ajakirjanduses.

Sügisel 2015 lasteaeda koha saanud lastevanemate infotund
toimub Kiili lasteaia suure maja saalis 4. juunil 2015 kell 16.00.

Kasvav meediaettevõte pakub omalt poolt
konkurentsivõimelist palka ja paindlikku
tööaega koos meeldivate kolleegidega
kesklinna piiril asuvas toimetuses.
Töö sobib ka ajakirjanduskogemusega
üliõpilasele suvevaheaja kasulikuks ning
põnevaks sisustamiseks.
CV koos motiveeriva töötasusooviga saada
aadressil ylo@harjuelu.ee,
informatsioon 505 2475.

Kiili lasteaed kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale.
Tööleping määratud ajaga september 2015-august 2016.
Kandideerimiseks palun saata sooviavaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid e-posti aadressile maibi.rikker@kiilivald.
ee. Lisainformatsioon tel 510 4668 Maibi Rikker.

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Teostame ehitustöid üle Eesti! Sisetööd:
laudpõrandad, parkett, kips, maalritööd.
Puitfassaadid, terassid, tuulekastid, müüri
ladumine, aiad. Pikk töökogemus,
profesonaalne töö, omame transporti ja
kõiki vajaminevaid tööriistu. Tel 5308 4033
Tubli majaomanik, “Süstime seinad soojaks”?
Soojale talvele võib järgneda ka käre külm!
www.therm.ee, tel 5660 6010
Tänavakivi paigaldus ja müük, aedade ehitus
ja haljastus. Tel 551 9855, 558 8842, www.
kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com
Valmistame ja müüme ettetellimuste alusel
hobustele heina ja kuivsilo (rullides).
Osutame teenustöid esilaaduriga traktoriga:
niitmine, kaarutamine, heina, silo, põhu
pressimine rullidesse. Tel 505 8794, www.
soodevaheagro.ee
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liikumispunktides ning teeme
santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame geodeetilisi
mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300

In memoriam

ELMI ÕISMAA
25.06.1918-13.02.2015

SALME-SUSANNA
HINNOVIT
Kiili vallavalitsus ja Kiili gümnaasium

27.08.1925-11.05.2015

13.11.1924-28.04.2015

Mälestame kauaaegset head
koostööpartnerit

Siiras kaastunne lähedastele

TANEL KOIT'I

JÜRI TEPPOT

HELI SAALITSA

Avaldame kaastunnet
omastele.

MTÜ Luige Kandikeskus

surma puhul.

MTÜ Luige Kandikeskus
Kiili vallavalitsus

Täname kallist majakaaslast
Mälestame kauaaegset koolijuhti ja kohaliku
elu edendajat

SALMESUSANNA
HINNOV

ALEKSANDRA
KUZMINA

Siiras kaastunne lähedastele
surma puhul.

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

In memoriam

In memoriam

SALME-SUSANNA
HINNOVIT

väärika elutöö eest.
Tänu Sinu ettevõtmisele valmis meie ühine
kodu – õpetajate maja. Sinust jääb kestma
heategude maailm. Siiras kaastunne omastele.
Lootuse tn 1 elanikud

Maga vaikselt, puhka rahus – südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas jääd sa ikka meiega.
Lahkus meie kallis

JAAK KONI

Leinavad omaksed.
Viimsele teekonnale saatmine toimub
29.05.2015 kell 12.00 Kaarli kirikus.

