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Jõulutoetustest vallas
Ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel,
eestkoste- ja hooldusperedel,
kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht on Kiili vallas. Kui kolme ja enama lapsega 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 rahvastikuregistri järgne elukoht on Kiili vallas.
Avaldusi saab esitada 1. novembrist kuni 20. detsembrini
eesti.ee keskkonna kaudu,
e-posti teel või ise kohale tulles. Avalduse vorm on kättesaadav Kiili valla koduleheküljel.
Kiili vallavalitsuse poolt on
kõigile kuni 18-aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald, kingituseks kommipakk. Kiili Gümnaasiumis õppivad lapsed saavad kommipakid
kätte koolis, Kiili Lasteaias käi-

Mees, kelle kinnisideeks on
tehtud töö kvaliteet
Kiili Ettevõtjate Liit valis aasta ettevõtjaks Risto Saarjärve.

vad lapsed saavad kommipaki
kätte lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 18-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates 1. detsembrist kuni 31. detsembrini.
Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik

NB!
JÄRGMINE KIILI LEHT ILMUB 15. DETSEMBRIL.
Kaastöid ja reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt 10. detsembriks.

Kiili valla ettevõtjatel on kena komme, valida igal aastal enda seast aasta kõige tublimad.
Aasta ettevõtteks valiti tänavu
Efekt AS, aasta ettevõtjaks Risto Saarjärv, kellele kuulub koos
vennaga nõrkvoolusüsteeme ja
-seadmeid projekteeriv ja paigaldav ettevõte Install Group
OÜ.
“Olemuselt ettevõtja,” ütleb
Saarjärve kohta Kiili Ettevõtjate Liidu (KEL) juhatuse esimees
Toomas Tõldsepp, kes ise pälvis
mullu sama tunnustuse. “Teda
iseloomustatakse sõnadega –
tõeliselt taibu.”
Ettevõtlikkus ja taiplikkus
avaldusid Saarjärvel juba üpris
vara, kui ta 17-aastase Kiili
Gümnaasiumi õpilasena astus
Efekt AS uksest sisse ning küsis,
et ega signalisatsiooni ei soovi.
Tuli välja, et sooviti küll, sest
valvet pidas tol ajal, 1990ndate
lõpul, Efekt ASis jahipüssiga
valvur.
Saarjärv meenutab, et vanust
oli tal ehk 16-17, kui sai hakatud turvasüsteeme paigaldama.
“1999, kui kooli lõpetasin, läksin kohe tööle Alarmesti. Paari
aasta pärast vaatasin, et peaks
ikka kooli tagasi minema, siis sai
Tallinna polütehnikumis käidud,” räägib ta. Pärast kooli töötas Saarjärv mõnda aega Hispaanias ning kui koduvalda Kiili tagasi pöördus, tegi oma esimese ettevõtte. Hakati pakkuma internetiteenust.
2008. aastal taipas Saarjärv,
et suurte internetipakkujatega,
nt EMTga, pole võimalik konkureerida. Koos vennaga asutati
osaühing Install Group, mis
hakkas tegelema nõrkvoolusüsteemide pakkumise ja paigaldamisega. Ristole jäi tegevjuhi ja
tehnilise teadmiste pool, vend
hakkas töömehi juhendama.
Täna, seitse aastat hiljem,
tunnistab Risto, et kuigi firmal
pole korralikku kodulehtegi (sellega praegu tegeldakse), on kasvatud suuremaks, kui arvata
osati. “Täna me suudame teha
suuri töid ja astuda suurtele turvaettevõtetele kandadele,” ütleb ta.
Kas Sa oskad lihtsalt seletada,
mida tähendavad nõrkvoolusüsteemid?
Nõrkvoolu alla kuuluvad
need süsteemid, mis päris 230
voldiga ei toimeta, mida juhtitakse ja kontrollitakse väiksemate traatidega. Me oleme multifunktsionaalsed mehed, teeme kõike: turvasüsteemid, vi-

Foto: Marko Tooming

Aasta ettevõtja Risto Saarjärv on tehnikapisikuga olnud kogu oma teadliku elu. Tänasel päeval on tema ettevõte Install Group OÜ üle valla usinalt paigaldanud või paigaldamas turvakaameraid. Seda tööd tehakse
rohkem missioonitundest, et koduvalda turvalisemaks muuta.

deokaamerad, tuletõrjesüsteemid, läbipääsusüsteemid, sidevõrgud, telefonikeskjaamad, ajanäitajad, multimeedia, teeme ka
välitrasse. Nimekiri on väga
pikk, küsida võib meilt praktiliselt kõike.

Eks meie töömehed peavad kõike
oskama ja oskavad
ka.
Kuu aega tagsi sõlmisime lepingu firmaga Fibaro, alustame
nn targa kodu automaatikaga,
millega saab nutitelefoni abil
juhtida kõiki süsteeme kodus –
ventilatsioon, küte, veetorustik,
koduelektroonika. Tegeleme ka
kodutehnika paigaldamise ja

hooldusega. Tegu on võtmed-kätte lahendusega. Tarnime ja paigaldame tehnika, pakume garantiid.
Eks meie töömehed peavad
kõike oskama ja oskavad ka.
Saavad minu käest koolitust,
meil on igal nädalal koosolekud.
Tavaliselt ongi nii, et uue asja
puhul teen mina kõigepealt selle endale selgeks, siis õpetan
meestele.
KELi tunnustus ongi tegelikult kogu meeskonnale, mina
pean neid tänama tehtud töö
eest.
Ajakirjandusse olete varem
jõudnud videovalvesüsteemidega.
Meie süsteemid, mida partneritega maale toome, on täna

konkurentsitult parimad hinna
ja kvaliteedi suhtes. Nagu Kiili
alevis on süsteem üles ehitatud.
Just sai valmis töö Vasalemma
vallas. Panime seal üles kuskil
15 kaamerat erinevatel objektidel.
Reklaami pole jõudnudki firmale teha, aga partnerid on olemas, teeme ka alltöövõttu paigaldusele. Peamised partnerid
on G4S ja Atea. Praegu on meil
käsil Tallinnas Pöörise kortermajad, kus on kokku 160 korterit. Meile huvitavat tehnikapoolt
on seal palju, sest tegu on kõrghoonetega, tuli paigaldada mitmekülgsed tuletõrjesüsteemid.
Teine suurem töö on praegu
uus Mustamäe kaubanduskeskus.
Järgneb lk 3
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ETK muutus Coopiks
ETK Grupp kannab nüüd nime Coop Eesti. Tegemist on pikalt kaalutletud jõulise sammuga tulevikku.
Coop on rahvusvaheline tarbijateühistute võrgustik, mille
liige on ETK olnud alates 2005.
aastast. Nüüd, pärast kümneaastast koostööd, ühtlustame
ka oma ärilise kaubamärgi.
Muutudes nõnda ühtsemaks sisemiselt ning paremini mõistetavaks meie rahvusvahelistele
koostööpartneritele. Tarbijate
ühistud, mis hakkavad kandma
Coopi märki, jäävad juriidiliselt
tegutsema oma seniste nimede,
põhikirjade ning rekvisiitidega.
Oleme jätkuvalt Eesti kapitalil
tegutsevad ning eestimaalasi ja
meie külalisi teenindavad ettevõtted.
Coop on lühend sõnast
cooperative, mille eestikeeleseks
vasteks on sõna kooperatiiv.
Seega hääldame me ka oma uue
kaubamärgi nime k-ga ehk koop.
Ajalooliste erisuste tõttu olid
ETK ühistud logode ja visuaalse identiteediga väga erinevad.
Nüüd on kõikidel ühistutel sarnase kujundusega logod ning
ühine katusbränd, mille all
tuuakse välja kohalik nimi. Nii
hakkab Harju Tarbijate Ühistu
kasutama kaubamärki Coop
Harju.
Coopina soovime olla rohkem rahvusvahelises koostöös.
See teeb meid tugevamaks läbirääkimistel rahvusvaheliste

suurkorporatsioonidega. Aga samuti ka kohalike suurtootjatega ja maaletoojatega. Mis omakorda annab võimaluse pakkuda tarbijatele senisega võrreldes
mitmekesisemat kaubavalikut.
Suhtleme edaspidi rohkem
globaalselt, ent kaupleme jätkuvalt lokaalselt. Kui selle tulemusena hakkavad näiteks mõne rahvusvahelise suurettevõtte tooted maksma kohalikus
AjaO kaupluses vähem, võidavad antud koostööst kõik.
Coop Eesti kuulub Euro Coopi, mis ühendab 4500 ühistut,
450 000 töötjat, 36 000 müügipunkti ja üle 30 miljoni kliendi.
Euro Coop tegutseb 20 riigis, olles Euroopa suurim ühistute
võrgustik, millesse liitunute
aastane koondkäive oli möödunud aastal 76 miljardit eurot.
Seda on ligi 10 korda rohkem,
kui on Eesti riigieelarve maht.
Harju Tarbijate Ühistul on olnud pikaajalised ning tugevad
traditsioonid. Meie tegevuse alguseks loetakse aastat 1909, mil
asutati Harjumaal Viinistu ja
Turbuneeme Tarbijate Ühistu
ning Kuusalu Tarvitajate Ühistu. Kokku tegutseb Coop Harju
omandis 20 erinevat poodi.
Coop Harju klientomanikud
ehk ühistute liikmed toimetavad jätkuvalt kõikse-kõikse eestimaisemate ning kokkuhoidvamate kaupluste arengu nimel. |
Jaan Marjundi, Harju Tarbijate Ühistu juhatuse esimees

Suurperede liit suurendas
perekaardi saajate ringi
Alates novembri teisest nädalast saavad seni ainult Eesti
Lasterikaste Perede Liidu liikmesperedele soodustusi pakkuvat perekaarti endale tellida
kõik Eesti lasterikkad pered.
Harjumaal, kus suurperede
kaarti kasutab ligi 250 inimest,
kehtib nüüdsest 60 erinevat
soodustust.
Praegu on perekaardi kasutajaid Eestis üle 1600 ning programmiga on liitunud juba 170
partnerit, kes pakuvad enam kui
200 erinevat soodustust üle Eesti. Harjumaal kasutab suurperede kaarti juba 245 inimest.
Nüüdsest oodatakse perekaardiga ühinema ka kõiki teisi Harjumaa suurperesid. Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul võimaldab perekaart saada erinevaid tooteid ja teenuseid palju
soodsamalt, mis on suurperedele suur igakuine kokkuhoid.
“Perekaart sai loodud selleks,
et toetada suurperesid nende
igapäevaelus. See kaart annab
suurperedele võimaluse veeta
üheskoos rohkem väärtuslikku
vaba aega, nautides üksteise
seltskonda ja üksteisest rõõmu
tundes. Olgu selleks siis tore
talvepuhkus, meeldejääv suveseiklus, nauditav teatri- ja kinoelamus või hoopiski koolivaheajal veekeskuses sulistamine,
meelepärase ajakirja tellimine

või mõnes hubases kohvikus einestamine,” rääkis Õunap.
Harjumaal toovad suurperedele erinevad soodustused 60
koostööpartnerit, kellest uusimad on Keila Tervisekeskus ja
Arctic Sport. Paljude teiste seas
pakuvad soodustusi Batuudikeskus Skypark, Haldja Hambaravi,
MK Autobussiliinid, kauplus
LensOptika ning Vene teater ja
Draamateater jt. Samuti kehtib
kõikidele Eesti suurperedele
soodushind, tellides ajakirju
Ajakirjade Kirjastusest ning ostes tooteid internetipoodidest.
Nüüd on perekaarte võimalik tellida kõikidel Eestimaa nelja- ja enamalapselistel suurperedel. Kaheaastase kehtivusajaga esmakaart liikmesperele
maksab 15 eurot, perekaardi tasu mitteliikmele on 48 eurot ehk
kahe aasta peale pere kohta
kuus 2 eurot. Lisainfot saab perekaardi kodulehelt www.perekaart.ee.
Eesti Lasterikaste Perede Liit
on loodud 1996. aastal eesmärgiga toetada lasterikkaid peresid Eestis. Organisatsiooni kuulub 19 ühendust, kes koondavad
enda alla pered, kus lapsi kasvamas neli ja enam. Eesti Lasterikaste Perede Liit väljastas
esimesed perekaardid eelmise
aasta veebruaris. | Eesti Lasterikaste Perede Liit

Tänane Kiili koolimaja ruumiprogramm ei jõua kuidagi samas tempos laieneda, nagu lapsi lisandub. Ja seda hoolimata asjaolust, et alles paar aastat tagasi valmis algklasside osa juurdeehitus. Pildil klassiruum juurdeehituses.

2016/17. õppeaastal töötab
Kiili kool kahes vahetuses
Kooli juurdeehitus kerkib praeguste plaanide järgi aastal 2017.

Fotod: Marko Tooming

NOVEMBRI ALGUSES KIITIS
VABARIIGI VALITSUS HEAKS
SEADUSEELNÕU, MILLEGA
MUUDETAKSE HARIDUSTOETUSE JAGAMISE SÜSTEEMI –
INVESTEERINGUKOMPONENT
SUUNATAKSE ÕPETAJATE
PALKADEKS. KUI PALJU MÕJUTAB KIILI VALLA PLAANE KIILI
GÜMNAASIUMI HOONEGA
VALITSUSE OTSUS REMONDIJA EHITUSRAHAD SUUNATA
ÕPETAJATE PALKADEKS?

Mihkel Rebane,
Kiili Gümnaasiumi
direktor

Kiili vald on noor ja seda igas
mõttes – protsentuaalselt nii
palju lapsi kui meil võib leida ainult kõige lähemate naabrite
juurest. See on loomulikult väga rõõmustav ja eristub selgelt
ülejäänud Eestist.
Paraku käivad osa rõõmudega kaasas ka mured ning varasemate aastate lasteaia ja tänane kooli ruumiprogramm ei jõua
kuidagi samas tempos laieneda,
nagu lapsi lisandub. Ja seda
hoolimata asjaolust, et alles
paar aastat tagasi valmis algklasside osa juurdeehitus. Kindlasti võib tekkida küsimus, et
miks kohe rohkem ei ehitatud,
aga tõsiasi on paraku see, et
vald laenu võtta ei saanud (ei
saa veel ka täna) ja ehitada oli
võimalik täpselt nii palju, kui oli
võimalik leida vallaeelarvest
omavahendeid.
Kiire kasv jätkub
Kooli õpilaste arvu kasvutempo
on jätkuvalt kiire ja püsib sellisena ka lähiaastail. Täna õpib
koolis 704 õpilast (32 klassikomplekti), kuid 2016 sügisel
kasvab õpilaste arv üle 750 (34
klassikomplekti). Tippaastad
peaksid olema 2020-2021, kui
koolis õpib ligi 900 (39 klassikomplekti) õpilast.
Praeguse koolimaja mahutavus normaalseks igapäevatööks
on 28 klassikomplekti, seega on
juba puudu neli klassiruumi.
Oleme klassiruumidena kasutu-

KÜSIMUS

Vallal on plaan, et 2017. a kevadeks valmib Kangru lasteaed ja praegune väike lasteaiamaja (pildil) antakse koolile.

sele võtnud aeroobikasaali ja
auditooriumi ning õpetajate
puhketoad, kitsas on sööklas,
garderoobis, arvutiklassis, vahetundides on õpilastel liiga kitsas jne.

Oleme kõik sisemised ressursid ammendanud ja seetõttu
peame õppeaastal 2016/17 töötama kahes vahetuses. See on
vajalik, et tagada õpilastele ja
õpetajatele normaalsed tingimused õppe- ja huvitegevuseks.

Praegune otsus on, et järgmisel õppeaastal töötame kahes
vahetuses, sest see on kõikidest
halbadest valikutest kõige leebem. Õhtupoolses vahetuses
õpivad 2.-3. klassid. Esimesi
klasse ei saa õhtupoolsesse vahetusse panna, sest nemad ja
nende vanemad alles harjuvad
koolieluga. Alates neljandast
klassist on aga õpilastel juba
palju erinevaid aineid ning see
häiriks oluliselt rohkem igapäevast töökorraldust.
Õhtune vahetus toimub ajavahemikus 12.00-16.00, täpne
kooli päevakava koostatakse kevadeks.

Leebeim lahendus
Tegemist on ebapopulaarse otsusega, õhtupoolne vahetus ei
meeldi neile õpilastele ja vanematele, keda see puudutab, aga
ei meeldi ka õpetajatele või kooli töökorralduse eest vastutajatele. Küsimust on korduvalt arutatud kooli direktsioonis ja hoolekogus, nüüd ka lastevanemate üldkoosolekul.

Mis saab edasi?
Kool plaanib töötada kahes vahetuses nii kaua, kui hädapärast
vajalik. Vallal on plaan, et 2017
kevadeks on valminud Kangru
lasteaed ja praegune väike lasteaiamaja antakse koolile. Sinna mahub neli klassikomplekti
ning pikapäevarühm ja seega lahenevad hetkeks suuremad
probleemid ning kool võib jät-

Õhtune vahetus
toimub ajavahemikus
12.00-16.00.

Mihkel Rebane,
Kiili Gümnaasiumi direktor,
Kiili vallavolikogu esimees
Kiili valla suuremaid ja olulisemaid plaane see valitsuse otsus
ei väära, st remondid ja ehitamised seetõttu ära ei jää. Aga kuskilt see raha (12,776 eurot) muidugi kokku korjatakse ning mingi mõju sellel otsusel ses mõttes
muidugi on. Kuna 2016 eelarve
protsess on alles pooleli, siis
hetkel ei oska täpsemalt vastata.
Valitsuse otsus on lausa meeleheitlik, sest Kiili Gümnaasiumis
võimaldaks meile mõeldud investeerimisraha õpetaja palgatõusu suunamine ca 1% suuremat kuupalka. Samas on see raha aga remondi või investeeringukomponendina täiesti arvestatav. Seega haridussüsteemi
seest on kõik “reservid” kokku
kraabitud ja juba ammu käib lisavõtmine hariduse kvaliteedi
arvelt. Palgatõusuks tuleb süsteemi raha juurde panna.

kata tööd ühes vahetuses. Samaaegselt on vallavalitsusel ka
ehitamise plaan – järgmise aasta eelarvesse on planeeritud
koolimaja juurdeehituse projekteerimise rahad ning aasta 2017
võiks suure tõenäosusega olla
ehitamisaasta.

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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Mees, kelle kinnisideeks on
tehtud töö kvaliteet

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRIS

Kiili Ettevõtjate Liit valis aasta ettevõtjaks Risto Saarjärve.
Algus lk 1

Foto: Marko Tooming

Kust tuleb teadmine kõigi
nende tööde ja süsteemide
kohta?
Eks elekter käib ikka ühtmoodi. Nõrkvool samuti. Kui sa
põhitõdesid tead, saad alati
juurde õppida.

Millised on olnud kõige suuremad tööd?
Neid on palju. Põhja-Eesti
Regionaalhaigla üks korpus, tegime seal sidetöid, see oli omaette väljakutse. Kaableid oli ikka kõvasti, üle 1500 arvutivõrgu pesa.
Kus peaaegu kõik ära tegime,
oli statistikaameti uue maja
seitse korrust. Rocca al Mare
kaubanduskeskust tegime. Suuri asju on veel, näiteks Vabaõhumuuseum, sinna vedasime üle
10 kilomeetri valguskaablit.
Teil on ka hea koostöö koduvallaga.
Kiilis oleme palju ära teinud,
siinne turvasüsteem on teiste-
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MEIE VALDA SÜNDIS
11. november Kaarel Madar, palju
õnne, Kadri Otsalt ja Indrek Madar!

VALLAVOLIKOGU LIIKME REPLIIK

5000
Toomas
Väljataga,
Kiili vallavolikogu
liige

Väikeettevõtja elu pole
meelakkumine. Kuidas on teil
õnnestunud ellu jääda?
Võib öelda, et oleme kanda
kinnitanud. Me ise nimetame
edu põhjuseks hinna ja kvaliteedi suhet. Mida mina hirmsasti
taga ajan, on tehtud töö kvaliteet. Olen lasknud meestel ka
töid ümber teha. On ettevõtteid,
kus lihtsalt visatakse traadid
laiali ja tehakse nii kiiremini.
Aga mina tahan kvaliteeti.
Eks konkurents on ka suur.
Igasugu “naljamehi” on palju,
kes teevad alapakkumisi. Aga
see on igas valdkonnas nii.
Meil on palju kliente ja koostööpartnereid, on läinud hästi.
Tööd on pidevalt ees olnud.
Kas küsisite alustades ka riigilt
toetust, näiteks EASist?
Ei, kõik on puhtalt oma kapitalil tehtud. Vaikselt oleme soetanud ja täiendanud tehnikaparki – tööriistu jne.
Eks me oleme aja jooksul
petta ka saanud, see juhtus buumiajal. Rõuge lasteaia ehitusel
jäi Wolmrex Ehitus meile võlgu
120 000 krooni, see oli tolle aja
kohta väga suur löök. Kuna ma
olin tarnijatele tuttav ja pead
liiva alla ei pannud, siis sain
maksepikendusi, et meestele ikka palka maksta, et nad laiali ei
jookseks. Ujusime sellest ikkagi
välja.
Eks ehitusturuga on nii, et
raha tuleb pika vinnaga. Kui teeme 30 päev tööd, 15 päeva on
akteerimine, siis maksetähtaeg
on 30-60 päeva.
Aga käega ei taha lüüa, sest
tehnikapisik on nii sees. Kui objekt valmis saab, ei saa öelda, et
arve peal oleks suur summa raha. Eks väikeettevõtjal on Eestis peost suhu elamine. Kui hinda tõstad, siis ei telli jälle keegi.

88 Koidula Ameerikas
84 Leander Lents
81 Laine Rannamäe
81 Elli Aedla
81 Ants Raag
80 Evi-Mai Noorväli
79 Asta Peeduli
79 Ants Väljataga
77 Jaan Mõttus
77 Õitse Liiva

75 Elmi Pink
75 Jaan Eevel
65 Kaarel Undusk
65 Neeme Jõe

Install Group OÜ on paigaldanud turvasüsteemid ka Vaela külakojas.

le valdadele eeskujuks, Kiili alevi autode numbrituvastussüsteem tipptasemel. Nüüd sai ka
Kangrus üks sissesõit sama süsteemi. Vallavanemaga just rääkisime, sest mul on palju ideid.
Tahtsin teada, kas valla toetus
ka järele tuleb, sest me teeme
nagunii palju asju vallas minimaalse tasuga, põhimõtteliselt
ainult materjalikulu. Valla juhtkond andis põhimõttelise nõusoleku, et saame väikeste summade piires asju edasi arendada. Tahame Kangrus Kasteheina tänaval tuua kaamera tee
äärde, kui jõuame, teeme tänavu ära. Teine asi on Kiili sissesõit Sausti poolt, ka see suund
saab numbrituvastuse.
Mõni võib väita, et kaamerad
tungivad tema eraellu.
Eks on erinevaid arvamusi.
Mind isiklikult ei häiri. Pigem
on süsteemist kasu, kui on mingi jama. Nüüd alles sõitis veoauto Kasteheina tee juures jooksuraja sassi. Kündis üles, sõitis
valgustusposti pikali ja pani minema. Politseilt tuli päring, et
kas õnnestus pildile saada. Õnnestus, numbrimärk sai politseile edastatud. Samamoodi on
abi rattavarguste puhul.
Salvestisi saavad välja võtta
ainult politsei või vallavalitsus,
päris nii pole, et igaüks helistab,
et anna mulle kaamera nr 5 väljavõtted, et saaks vaadata, kas
armuke käis või midagi sellist.
Kui inimese vara jääb alles ja
lõhkumata, on kaamera hea variant minu arvates. Paigaldasime hiljuti kaamerad ka A-Autohoolduse juurde, kus on olnud
palju kütusevargusi.

Foto: KEL

Ilmselt on nüüdseks juba
kõik, kes rohkem või vähem Eestimaal toimuva vastu huvi tunnevad, kuulnud sõna haldusreform. Räägitud on sellest juba
aastaid, et mitte öelda kümneid,
kuid siiani on kõik vaid jutuga
piirdunud.
Tänavu sügisel on siiski jõutud pisut kaugemale ja on suudetud sõnastada mõned kriteeriumid, mida omavalitsuste liitmisel oluliseks peetakse. Kõige
selgem ja vähemalt senise info
põhjal ka olulisem neist on
omavalitsuse elanike arv. Kui
mõned geograafilistest tingimustest sõltuvad erandid välja
arvata, on selleks numbriks vähemalt 5000 elanikku vallas.
Ja siit tuleb Kiili vallale oluline väljakutse. Nimelt meie vallas on sellest piirjoonest puudu
ligikaudu 150 kodanikku. Teadupärast arvestatakse elanike
arvu seisuga 1. jaanuar (jooksev

aasta) ja seega järgmisel aastal
otsuste tegemiseks vajaliku taseme saavutamiseks on jäänud
loetud nädalad.
Kindlasti on paljud meist juba harjunud sellega, et elame
Tallinna lähivaldade mõistes
küll pisikeses, kuid siiski toimivas ja arenevas vallas. Muidugi
on meil valdkondi, mida parandada, ja täiusliku omavalitsuseni on pikk tee. Kuid mõeldes alternatiividele, mis meid ees ootaksid vabatahtliku või sunniviisilise liitumise korral, usun,
et on põhjust pingutuseks, et
seatud 5000 piir saavutada. Nii
Rae kui Saku valla suunas jääksime tahes-tahtmata ääremaal
oleva väikevenna rolli. Kindlasti kannataks nii haridus, huviharidus kui veel rida valdkondi.
Seega usun, et tulevikule mõeldes võiksid kõik, kes veel seni ei
ole meie valla elanikeregistris,
kuid tunnevad seotust oma elukohaga, vormistada end siinse
kogukonna liikmeks.
5000 elanikuni jõudmine on
seda väärt, et paari aasta pärast
ei oleks põhjust vaid tagantjärele tark olla.

Ka Kiili vald osaleb Harju
turvakaamerate projektis

Kiili Ettevõtjate Liidu aastapeol esines teiste hulgas Kuninglik Kvintett.

ARVAMUS

Toomas Tõldsepp
Kiili Ettevõtjate Liidu juhatuse esimees
Aasta ettevõtja Risto Saarjärv on olemuselt ettevõtja. Ta oli 17-aastane koolipoiss, kui astus ühe firma uksest sisse ja ütles, et kas te signalisatsiooni ei soovi. Tol ajal oli ettevõttel jahipüssiga valvur. Kuna ta
on entusiastlik, siis kohe ka telliti. Signalisatsioon töötab siiamaani,
väikeste uuendustega.
Teda iseloomustatakse sõnadega – tõeliselt taibu. Risto arendatud on
praegune Kiili sisenevate ja väljuvate autode jälgimine. Ta on elupõline kiilikas, lõpetanud Kiili Gümnaasiumi ja Tallinna Polütehnikumi.
Töötanud mitu aastat Hispaanias ja IT-alal. Tal on kolm last. Kohusetundlik ja tõsist vaeva nägev noormees.
Aasta ettevõte Efekt on asutatud 1998. aastal. Kiili valla vanimaid ettevõtteid, suur tööandja ja maksumaksja Kiili mõistes, toodab ka plastikpaate, mille nimed on seotud Kiili vallaga. Ekspordib sel aastal ca
1800 kümblustünni.

Millised on järgmised suuremad plaanid?
Järgmine asi ongi koduautomaatika. Mind isiklikult huvitab
see väga. Esimene testobjekt on
Kiili rahvamaja, sealse suure
saali temperatuuri ja ventilatsiooni kaugjuhtimine. Näiteks
nädalavahetuseks on küte maha keeratud, aga kui liikumisan-

dur tuvastab rahvamajas liikumise, sest seal on saal mõneks
ürituseks välja renditud, siis
tõstab temperatuuri üles, et poleks külm. Samamoodi saab juhtida ka ventilatsiooni, valgustust, kardinaid, kaameraid.
Eks ampluaa on lai ja üritame nõrkvooluga edasi minna. |
Marko Tooming

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) veetava projektiga
“Turvalisem Harjumaa” luuakse Harjumaale aastaks 2017 ühtne valvekaamerate jälgimissüsteem. Süsteemiga liituvad kõik
Harju vallad ja linnad, v.a Tallinn, kus on juba toimiv süsteem.
Kiili vald soetab olemasolevatele valvekaameratele lisaks
ühe pöördkaamera ning viis tavakaamerat, mis paigaldatakse
Luige alevikku.
Kaameraid ostetakse kõigi
omavalitsuste peale kokku 114.
Nendest 18 on pöördkaamerad,
mis on võimelised salvestama
360 kraadi raadiuses, ülejäänud
96 on Full FD kaamerad, mis
salvestavad kindlat ala, s.t ei
pöörle. Pöördkaameraid sai iga
omavalitsus tellida maksimaalselt ühe, tavakaameraid 4-5.
Pöördkaamera hinnaks on projektis märgitud 1440, tavakaamera hinnaks 238 eurot.
Harjumaa Omavalitsuste Liit
on saavutanud ka kokkuleppe
politsei- ja piirivalveameti ning
Häirekeskusega süsteemi loomiseks ning ühiseks kasutamiseks.
Projekti elluviimiseks taotles
HOL raha kogukondliku turvalisuse üleriigilisest toetusvoorust. Taotleti 47 634 eurot, saa-

Foto: Marko Tooming

Valvekaamera Kiili Maxima juures.

di 29 000 eurot, mis tähendab,
et valdade-linnade omaosaluse
protsent tõusis algselt kavandatud 20-lt 40-le. HOL lisab omalt
poolt projekti 6000 eurot.
Tulevasi valvealasid hakatakse kaardistama juba tänavu detsembris. Järgmise aasta veebruaris kuulutatakse välja valvekaamerate soetamiseks riigihange ning mais-juunis soovitakse kaameraid juba kätte saada.
Kaamerapildile on tulevikus
ligipääs politsei- ja piirivalveametil, pilt ühendatakse ameti
keskseadmetesse, kus see salvestatakse ja säilitatakse vähemalt 30 päeva. Kaamerate n-ö
live-pilti on õigus vaadata politsei- ja piirivalveametil, Häirekeskusel ja omavalitsuse volitatud isikutel. | Marko Tooming
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Abivahendite süsteemi
korraldus
Muudatused jõustuvad uue aasta algusest.
Alates 1. jaanuarist 2016
muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse
inimesele kättesaadavamaks
ning asjaajamise kiiremaks.

Sügis Kiili Kunstide Koolis
Kõikide koolide rütm on ikka
selline, et sügis on aeg, mil külvatakse uued teadmise “seemned” ning lõikama loodetakse
neid hakata enamasti kevadistel arvestustel ja eksamitel. Siiski on rõõm, et Kiili Kunstide
Koolis ka paljud “viljad” enne
kevadet valmivad.
Kõige suurema tähelepanu
alla võisid sattuda novembris
need õpilased, kes Klassikaraadiot külastasid või hoopis need,
kes oktoobris suure ühisprojekti raames Harjumaa Keelpilliorkestri koosseisus koos Harjumaa
ühendatud segakooridega muusika-aastale pühendatud kontsertidel esinesid.
Mõlemast sündmusest saab
lugeda käesoleva lehe teistest
artiklitest.
Edu konkurssidel
Võib-olla vähem üle-eestilist tähelepanu, aga samavõrra rohkem kaaslaste tähelepanu äratasid tõenäoliselt kaks konkurssi, millest ka Kiili Kunstide Kooli õpilased osa võtsid.

Kõiki Kiili õpilasi
saatis konkursil
edu.
14. novembril osalesid meie
klaveriõpilased Tabasalus toimunud Eesti klaverimuusika
konkursil, mis tähistas sel aastal oma 10. toimumiskorda.
Kokku osales konkursil üle 60
õpilase 14 muusikakoolist. Kõiki Kiili õpilasi saatis konkursil
edu. Anette Allas sai oma klassi arvestuses esikoha. Teise koha saavutasid Marion Kiil ja Madis Aasalo, kes võistlesid siiski
erinevates klassides. Samuti
eraldi arvestuses pälvisid kolmanda koha kokku kolm Kiili
õpilast: Kärt Tepper, Sigrid Koor
ja Rasmus Rüütel. Diplomiga

kava hea esituse eest pärjati
Kertu Paal.
Päev varem olid konkursil ka
Kiili Kunstide Kooli lauluansamblid. Nimelt toimus siis
Saue valla kultuurikeskuses
Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkurss, kus osales ka
kaks ansamblit meie koolist. VIVII klassi arvestuses tegi väga
hea etteaste ansambel “Balmerka” koosseisus: Elin Taim,
Bianca Tarn, Maria Rajasalu,
Anastasia Alice Moisejev, Mia
Marta Olonen, Regiina Nikker,
Keith Lysandra Luigas. Veelgi
paremini läks Kiili esindajatel
VIII-IX klassi arvestuses, kus
ansambel “Cantante” pälvis teise koha, koosseisus Anete Salu,
Getter-Stina Reiljan, Mark Erik
Tölpt, Tobias Erik Liiva, Lauri
Luup.
Aitäh õpilaste suurepärase
ettevalmistamise eest konkurssideks nii meie klaveriosakonna õpetajatele Sirle Piisangile,
Tiia Koppelile ja Ädu Laurile kui
ka lauluõpetajale Liina Saarele.
Täitub veerandsada
Loomulikult on sel sügisel jäänud selja taha veel mitmeid toredaid kontserte siinsamas Kiilis, millel siinkohal pikemalt ei
peatu. Küll aga tasub mainida,
et Kiili Vanamuusikaansambel
on juba käinud kontsertreise tegemas ning sõite jätkub lähitulevikkugi, aga nende tegemistest saab lugeda juba järgmisest
Kiili Lehest.
Kiili Kunstide Kooli pere on
juba valmistumas uueks väljakutseks, sest 11. detsembril tähistatakse meie seinte vahel 25
aasta möödumist kooli loomisest ning selleks puhuks planeeritud kontsert-aktuse kava vajab hoolsat harjutamist. Kohtumiseni meie sünnipäeval! | Kiili
Kunstide Kool

Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab
uute isikliku abivahendi kaardi
taotlusi vastu sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või
pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav
SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab
SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei
ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan ning
kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18-63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik,
kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
• rinnaproteesi ostmiseks;
• isik, kellel on tuvastatud

kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks; silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab
kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on
märgitud abivahendi vajadus
ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud tõendil
või rehabilitatsiooniplaanil peab
olema abivahendi nimetus või
kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a
isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi
taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub
abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt
valitud abivahendeid pakkuva
ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud.
Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.
Järjekorra info
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik
ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab
järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
• saadud järjekorra teate,
• isikut tõendava dokumendi,

• isikliku abivahendi kaardi,
• arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi
erimenetlus). Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist,
kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske
omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
• uut abivahendit enne talle
hüvitatud sama ISO-koodiga
abivahendi kasutusaja lõppu
(abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel
põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub
riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on
abivahendite loetelus piirhinna
kohta märgitud “eritaotlus” (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul
juhul.
Erimenetlust taotledes on
vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA
kodulehel alates 01.01.2016.a

ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti
teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse
vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole
üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse 30
kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste
käigus eksperte (nt Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse
hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Ilma erimenetluse
otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada.
Samuti peab kaasa võtma
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava
dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi
kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning
sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
• e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
• www.sotsiaalkindlustusamet.ee
• infotelefon 16106 | Sotsiaalkindlustusamet
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Kiili Kunstide Kooli
õpilased Klassikaraadios
Kindlasti teavad paljud lugejad Klassikaraadio projekti
“Klassikaraadio tuleb külla”.
Selle projekti raames külastasid
noored muusikud nii muusikakui üldhariduskoole ning andsid kohapeal alati meeleoluka
kontserdi. Mäletatavasti käisid
2012. aasta kevadel koos Klassikaraadioga Kiili Kunstide Koolis külas tšellist Theodor Sink ja
pianist Holger Marjamaa.
Novembris alustas Klassikaraadio uut saatesarja “Klassikaraadio kutsub külla”. Tegemist
on mõttelise järjega eelpool nimetatud koolikontsertide sarjale. On suur rõõm, et Kiili Kunstide Kooli ja Klassikaraadio vaheline koostöö sai jätku ka selle saatesarja raames.

Schuberti missat laulis 200-liikmeline koor. Orkestrit juhatas Hando Põldmäe.

Kiili muusikud Harju
suurkontsertidel

Harjumaa ühendatud segakooride ja Harjumaa keelpilliorkestri muusika-aastale pühendatud kontserdid.
Käesolev aasta on kuulutatud
muusika-aastaks ning seepärast
on aastaringselt üle Eesti toimunud ja toimumas huvitavaid
muusikalisi projekte. Ühes neist
said ühiselt osaleda ka Kiili
Kammerkoor ja Kiili Kunstide
Kooli õpilased-õpetajad.
Plaan oli väga ambitsioonikas ja selle teostumiseks moodustati Harjumaa ühendatud segakoor, mis koosnes 11 koorist,
mis andis laval olnud lauljate
arvuks ligi 200 inimest. Nende
hulgas siis loomulikult ka meie,
Kiili Kammerkoori lauljad. Orkestriks oli Harjumaa muusikakoolide õpilastest ja õpetajatest
moodustatud Harjumaa Keelpilliorkester, mille ridades mängivad ka Kiili keelpilliõpilased ja
-õpetajad.
Suurprojekti olid kaasatud
solistidena Kristina Vähi, Priit
Volmer, Oliver Kuusik ja Endrik
Üksvärav. Dirigentideks olid
Taavi Kull ja Hando Põldmäe.
Nõudlik kava
Projekti ettevalmistused hakkasid juba varakult ning proove
tehti nii eraldi kui ka ühiselt.
Kava oli nõudlik nii lauljatele
kui orkestrantidele, kuid ühise
pingutusega jõuti siiski tulemuseni.
Esitamist ootasid Veljo Tormise muusika filmisüidist “Kevade”, Ola Gjeilo “Dark Night of
the Soul” ja Franz Schuberti
Missa G-duur.
Kui esimesed kaks kontserti
Viimsis ja Keilas läksid 24. oktoobril küll järjest kasvavale

Fotod: Allar Viivik

publikule, aga esinejate hulk
ületas siiski kuulajate arvu selgelt ja suurelt, siis 31. oktoobril
toimunud lõppkontserdil Tallinna Niguliste kirikus ei olnud
mingit kahtlust, et saalis olnud
publiku hulk oli kaugelt suurem
esinejate arvust. Sellises saalis
esinemine oleks juba ilma publikutagi olnud suursündmus,
kuid täissaalile esinemine lisas
kõigile laval olnutele kindlasti
veel selle puuduva “miski”, mis
sündmused eriliseks teeb. Loodetavasti said sellest osa ka kõik
saalis viibijad.
Uue projekti ootel
Kontsertide järel võis kuulda rahulolevaid sõnu nii esinejate kui
kuulajate poolelt. Kindlasti oli
ka kohti, kus oleks olnud veel
veidi arenguruumi, kuid see saavutuse olulisust ei kahanda. Sellise inimhulgaga nii lühikese aja
vältel nii suure kontsertprogrammi ettevalmistamine oli kõigi jaoks mahukaks ettevõtmiseks ning seda enam teeb rõõmu, kui kõik plaanide kohaselt
läheb. Arvata võib, et see elamus jääb ilmselt kauaks meelde
nii esinejatele kui kuulajatele.
On suur rõõm, et selliseid
ühiseid suurüritusi Harjumaal
korraldatakse ning jääb vaid
loota, et seekordne edu ja õnnestumine tiivustab ning järgmise sarnase projekti sündimiseks ei peaks ootama järjekordset muusika-aastat vaid see
võiks juhtuda lähitulevikus
uuesti. | Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli direktor

Hunnik mikrofone
“Küllakutse” saadeti novembris
kokku neljale koolile, nende
hulgas ka Kiili Kunstide Koolile. Iga kutsutu sai võimaluse
sõita ühel novembrikuu kolmapäeval õpilastega raadiomajja,
et anda 9. korrusel asuva Klassikaraadio toimetuse fuajees üks
tore kontsert, mis otse-eetris
kõikide Klassikaraadio kuulajateni viidi.
Kiili õpilastele määrati esinemispäevaks 18. november.
Kõik esinejad olid juba varakult
raadiomajas, et helimeeste sagimise saatel proovi teha. Paika
tuli saada sobiv esinemiskoht
ning vajalik asend mikrofonile,
et esitatav muusikapala kõige
paremini edasi antud saaks.
Suurema osa esinejate puhul oli
laval mikrofone oluliselt rohkem kui esitajaid. Kuid mõeldes
sellele, et fuajee vähest ruumi
arvestades ei olnud võimalik

palju publikut “saali” mahutada
ning kuulajate enamus pidi
kontserdist just raadio vahendusel osa saama, oli selline mikrofonide rohkus kindlasti põhjendatud.
Intervjuuga eetris
Kontsert ise oli samuti esinejate jaoks erakordne, sest lisaks
esinemisele avanes pea kõigil
laval käinutel võimalus anda intervjuu raadio otse-eetris. Selline juhus ei saa meie õpilastele osaks mitte just iga päev.
Kontserdijärgselt pakuti esinejatele loomulikult magusat
kringlit ja morssi, kuid kõige
suurem maiuspala oli siis veel
ees ootamas. Kõik kohalviibijad
said tutvuda Klassikaraadio köögipoolega tänu toredale ekskursioonile, mille lõpus said soovijad vaba mikrofoni korras teha
üksteisega intervjuusid ning näha, kuidas seda reaalajas salvestatakse. Kõige lõbusam oli muidugi see, kui räägitud sõnad hiljem “lõikamise” abiga ümber
paigutati ning jutt hoopis uue
sisu sai.
Tagasiteel Kiili selgus, et nii
mõnigi õpilane põles soovist
taas raadioeetris esineda. Kui
mitte enne, siis hiljemalt täiskasvanueas. Samuti oli raadiotoimetajaks saamise mõte end
esialgu päris mitmele õpilasele
ühe tulevikuvõimalusena pähe
“istutanud”.
Kellel on soovi meie toredast
kontserdist osa saada, võib Klassikaraadio kodulehel järelkuulamise vahendusel eetris olnud
saadet kuulata kuni 18. detsembrini. Pildigalerii on leitav
Kiili Kunstide Kooli lehelt Facebookis. | Kiili Kunstide Kool
Fotod: KKK

Solistid Kristina Vähi, Oliver Kuusik ja Priit Volmer.

Kontsert Keilas.

Kunstide Kooli õpilased Klassikaraadios.
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Reklaam

Elumaja, mis
tõstetakse paika
Praeguse ehitustrendi märksõnadeks on kiirus, hinnatundlikus ja ökonoomsus. Selle kõigega arvestab moodulmaja. 13.15. novembril näitas Akso-Haus
OÜ Tallinnas moodulmaja, mille eripäraks on kaasa ehitatud
vundament, mis laseb maju kergelt paigaldada ning eemaldada.
Eestis ja Euroopas on huvi
moodulmajade vastu viimasel
ajal aina kasvanud. Seda näitab
kasvõi asjaolu, et turule tuleb
aina rohkem pakkujaid. Vasalemmas asuva Akso-Haus ettevõtte eripäraks on vundamendiga majad. “Teistel moodulmajadel on vaja vundament kohapeal toota, meil aga piisab killustikupadjast, mis on traktoriga 1-2 päeva töö, ja maja võib
krundile panna,” seletas Akso-Hausi logistik Andres Omer
ettevõtte patenteeritud toodet.
Kui inimestel on raha, saavad
nad maatükile osta maja nagu
Monopoly lauamängus. Kui soov
on maja müüa, tõstetakse maja
krundilt sama kergelt, kui see
sinna pandi. Samuti jäävad majade teisaldamisel või lammutamisel hoonetest järele mõned
vundamendi osad, aga Akso puhul mitte. “Meie mudeli puhul
jääb jäljeks killuplats, millele on
kerge luua haljastusala,” sõnas
Omer.
Riskide maandamine
Eelnevalt on Akso ehitanud maju põhiliselt välismaa suurtellijatele ja arendajatele. Nüüd
proovitakse tulla Eesti turule
erakliendi tasandil. Näidismaja
Reval 1-59 MAI on Akso üks kol-

Foto: Marvel Riik

Akso-Haus kasutab väikeehitiste valmistamiseks tehnoloogiat, mille
kohaselt ehitatakse hoone valmis 100% algusest lõpuni siseruumides
betoonist valmistatud plaatvundamendile ning seejärel transporditakse
autotreileriga tervikuna soovitud krundile.

mest moodulmajast, mida demonstreeriti eelmisel nädalavahetusel huvilistele Paldiski mnt
K-Rauta parklas. “Selle aasta algusest hakkasime ehitama maju eratarbijale. Nende eelisteks
on kokkuhoid ja riskide maandamine ehitamisel. Päringuid
moodulmajade kohta tuleb palju,” rääkis Omer. Akso-Hausi
moodulmajade hinnad varieeruvad 44 000-116 000 euro vahel (ehituspinnad seejuures 60121 m2).
Reval 1-59 MAI on, nagu nimigi ütleb, valminud selle aasta mais. Nädalavahetusel käis
moodulmajaga tutvumas mitu
tuhat inimest. Maja ostmine
nõuab aga kaalutletud otsust,
mistõttu keegi uisapäisa lepingut sõlmima ei kippunud.
“Need, kes tundsid maja vastu
tõsist huvi, on saatnud meile
oma koordinaadid ja meie trans-

pordipartner on kontrollimas
transpordi võimalikkust,” märkis Omer.
Ruumilahendusi üks
Maja välimuse puhul saab klient
ise kaasa rääkida: mis värvid,
kas kasutada lame- või viilkatust jne. Ruumilahendus aga
jääb Omeri sõnul ühesuguseks:
elutuba, millesse on integreeritud Eestis valmistatud köögimööbel, 1-3 magamistuba ja
väike saun.
“Kuna klient on väga hinnatundlik, siis me ei saa keskenduda ainult sellele, et maja ehitamisel oleks kasutatud Eesti
materjale. Sellega läheksid hinnad kõrgemaks, võrreldes praeguste hindadega, millesse on lisatud köögimööbel, küttesüsteem, köögitehnika, siseviimistlus,” ütles Omer. | Marvel Riik,
marvel@harjuelu.ee

“Punamütsikesed” on koomiline muinasjutt täiskasvanutele vendade
Grimmide Punamütsikese-muinasjutu ainetel. Lugu on toodud tänapäeva
ning ühe tüdrukukese asemel on Punamütsikesi kaks. Kuidas pannkoogid
ja marjajook vanaemale kätte toimetatakse ja mis tee peal juhtub,
sellest lugu räägibki. Tulemata ei jää ka hunt.
Mängivad Andres Tabun ja Andres Lepik.
NB! Etendus ei ole sobilik alaealistele!
Piletid on müügil Piletilevis ning kohapeal enne etendust.
Kohti saab broneerida numbril 5349 4683.
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED, NOVEMBER 2015
Kiili Vallavolikogu otsus nr 46 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Pikkaru tee 10.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
27. oktoober 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 647 Projekteerimistingimustega Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega nr 58 kehtestatud “Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” osaline muutmine
katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kasteheina tn 20a krundi
osas.
Vallavalitsuse korraldus nr 648 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks ja ümberehitamiseks Sulevi tn 14, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 649 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Padi tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 650 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(Sepamäe tee 3 kanalisatsioonitorustik) Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 651 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Sepamäe tee 3 külmaveetorustik) Kiili alev.
3. november 2015
Vallavalitsuse korraldus 660 Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul Kiili vallas Lähtse külas Rätsepa põik 14
krundil.
Vallavalitsuse korraldus nr 661 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks Sulevi tn 20, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 662 Ehituslubade väljastamine Energia tn
5, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 663 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Külluse tn 16, Luige alevik.
10. november 2015
Vallavalitsuse korraldus 675 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Padi tn 8, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 676 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(üksikelamu) Tamme tn 1b, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 677 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(abihoone) Tamme tn 1b, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 678 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(Kiili valla Luige aleviku kergliiklustee lõigul PK0+00 kuni 8+00).
17. november 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 685 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lepiku tee 6, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 686 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) püstitamiseks Mooni tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 687 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Oksa tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 688 Osakasutusloa (korter 2) ja kasutusloa väljastamine ehitisele (kahe korteriga elamu) Kalju tee 8, Sausti
küla.
Keskkonna- ja maaküsimused
27. oktoober 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 652 Katastriüksuse jagamine, Lehise tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 653 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Keskkonnahoolduse OÜ.
3. november 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 669 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus.
Vallavalitsuse korraldus nr 670 Kreegi tn 10 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 671 Katastriüksuse jagamine, Aasu.
Vallavalitsuse korraldus nr 672 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Tallvrie Transport OÜ
10. november 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 680 Isikliku kasutusõiguse seadmine,
Männi tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 682 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, AS Eesti Keskkonnateenused.
17. november 2015
Vallavalitsuse määrus nr 6 Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 689 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Päikese tänav, Päikese põik
Vallavalitsuse korraldus nr 690 Andrese tn 1a katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 691 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, I.D.Transexpress OÜ.
Muud küsimused
27. oktoober 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 658 OÜ Kiili KVH nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 659 Kiili Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
3. november 2015
Vallavalitsuse korraldus nr 674 Kiili Lasteaia rühmade arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu määramine 2015/2016 õppeaastal.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV
21.12.2015 algusega kell 16.00 toimub Kiili vallavalitsuses, Nabala tee
2a, koosolekuruumis, “Luige alevikus Metsa kinnistu detailplaneeringu” avalik arutelu.

Joobes juhid roolist ära
Urmas Reinsalu,
justiitsminister

Liikluskeskkond on meie kõigi ühine ruum, kus kokkulepped
reeglite osas peavad olema üheselt mõistetavad kõigile ning
kus tervise ja elude säästmiseks
tuleb riigil end kehtestada. Teede ohutuse ja liiklushariduse
kõrval, mis on ennetuse mõttes
olulised, peame me tagama, et
inimesed, kes reegleid rikuvad,
ka kohase riigipoolse reaktsiooni saaks. Leian, et tänases karistuspraktikas on olulisi puudujääke, mille parandamine aitaks
vähendada liiklusrikkumiste ja
õnnetuste arvu.
Kuigi statistika kohaselt on
alkoholitarbimine Eestis aasta-aastalt väikeses languses,
kuulub Eesti jätkuvalt enim alkoholi tarbivate riikide hulka
Euroopas. Rääkides liiklussurmadest, milles on üheks teguriks olnud tarbitud alkohol, tuleb rõhutada, et lisaks lähedaste valule on iga enneaegselt surnud isik kaotus ka ühiskonnale.
Iga joobes sõidukijuhi põhjustatud surm on meie väikeses riigis üks surm liiga palju. Arvestades, et meie teedel liigub igapäevaselt 1000-4000 joobes juhti, kelle tõenäosus liiklusõnnetusse sattuda on 22 korda suurem kui tavaliiklejal, on tegemist vägagi ulatusliku probleemiga. Joobes juhi põhjustatud
liiklussurmadele tuleb anda
ühiskonnal jõuline hinnang.
Karmistada karistust
Justiitsministeerium analüüsis
käesoleval aastal joobes sõidukijuhtide suhtes kohaldatavat
karistuspraktikat ning selle mõju uute sarnaste rikkumiste ärahoidmisel. Analüüs kinnitas, et
joobes juhtide retsidiivsus ehk
risk uue samasuguse rikkumise
toimepanemiseks on väga suur.
Koguni viiendik kriminaalses
joobes sõidukijuhtimise eest karistatud isikutest satub kolme
aasta jooksul uuesti sama süüdistusega kohtu ette. /.../ Seetõttu usungi, et kui pöörata karistuspoliitika teravik just retsi-

diivsetele isikutele, õnnestub
meil joobes juhtide põhjustatud
liiklussurmasid senisest tõhusamalt ennetada. Oleme justiitsministeeriumis välja töötanud rea ettepanekuid, mis on
suunatud just joobes juhtide
retsidiivsuse vähendamisele
ning mille osas ootan avalikku
diskussiooni.
Ühe võimaliku lahendusena
ühiskonna hinnangu karmistamiseks näen karistusseadustiku
muutmist selliselt, et kui joobes
juht põhjustab liiklusõnnetuse,
mis toob kaasa rasked kehavigastused või surma, peab sellele järgnev karistus olema raskem.
Samuti tuleks karmistada karistust korduva kriminaalses
joobes sõidukijuhtimise eest.
Veelgi enam – leian, et kui esmakordse rikkumise puhul antakse isikule reeglina võimalus
end veel parandada ja oma edasist seadusekuulekust tõestada,
siis korduva rikkumise puhul tuleb reageerida täie karmusega
ehk reaalse šokivangistusega.
Ennetus ja takistus
Vaatamata asjaolule, et karistusnormid kannavad nii eri- kui
üldpreventiivset eesmärki, on
selge, et karistusest rääkides
räägime juba tagajärgedega tegelemisest. Võtmeküsimuseks
aga – eriti kui räägime alkoholitarvitamisest tingitud surmadest ning joobes juhtimise suu-

rest ohtlikkusest – peab olema
ennetus. Seega lihtsustatult öeldes – pikk vanglakaristus ei saa
kunagi olla probleemi ainus lahendus.
Sel põhjusel pean äärmiselt
oluliseks ka joobes juhtidele
suunatud mõjutusprogrammide ja sõltuvusravi süsteemi väljatöötamist ning rakendamist.
Koostöös partneritega tuleb
meil leida võimalused just kõrge retsidiivsusriskiga isikute ja
noorte käitumiste ja hoiakute
mõjutamiseks – olgu selleks siis
liiklusohutusprogramm, sõltuvusravi või järelkoolitus.

Pikk vanglakaristus
ei saa kunagi olla
probleemi ainus
lahendus.
Et takistada kriminaalses
joobes juhti uuesti rooli istumast, tuleb temalt ära võtta juhtimisõigus. Tänases kohtupraktikas on teatav vastuolu – joobes juhtimise väärteo toimepannutelt võetakse juhtimisõigus
ära keskmiselt pikemaks ajaks
kui kriminaalses joobes isikutelt. Need proportsioonid tuleb
uuesti paika saada ning raskema rikkumise eest peab järgnema raskem karistus. Et juhtimisõiguse olemasolu on teatud isikute ringile eluliselt oluline – nt
elukutselised autojuhid, kes
kaotaksid juhtimisõiguse äravõtmisel oma töö ja pere ülalpi-

damisallika – olen tasakaalustava meetmena teinud ettepaneku sellistele isikutele anda
võimalus alkoluku paigaldamiseks oma sõidukile. Seeläbi saab
isikule juhtimisõiguse tingimuslikult alles jätta ja ta saab säilitada oma töökoha, kui ta edaspidi reegleid järgib.
Küsimusi on tekitanud ka
olukorrad, mil joobes raske liiklusõnnetuse põhjustaja oma
lõplikku karistust oodates jätkuvalt ringi sõidab ning pole haruldased ka juhtumid, mil ta sel
ajal uued liiklusrikkumised toime paneb. Nende juhtumite vältimiseks tuleb kaaluda uue tõkendi ehk menetlust tagava
meetmena sõiduki registreerimisnumbri või autovõtmete
hoiulevõtmist. Ning kui isik pärast karistuse mõistmist temale mõistetud katseajal uuesti
joobes juhtimisega vahele jääb,
peab järgnema kriminaalhooldaja poolt ettepaneku tegemine kohtule karistuse täitmisele
pööramiseks.
Kaasreisija vastutus
Kuidagi ei saa leppida ka olukorraga, et joobes juhtide süül
saavad hukka või raskelt vigastada samas autos olnud kaasreisijad. Ometigi on nemad ise sellise valiku teinud ja sellesse autosse istunud – sageli on tegemist noortega, kes ühiselt peolt
sama autoga lahkuvad. Ühiskond peab väljendama selget
hukkamõistu sellistele tegudele – eelkõige muidugi joobes juhi käitumisele, kuid sõnum peab
olema selge ka selles osas, et
ilmselgete joobetunnustega juhi autosse istumine ei ole aktsepteeritav. Sestap oleme välja
pakkunud idee muuta teadvalt
joobes juhi autos kaasreisijana
viibimine väärteona karistatavaks.
Oluliseks pean ka teadlikkuse tõstmist. Politsei on praktikas juba kasutanud meeldetuletavate hoiatuste saatmist korduvatele liiklusrikkujatele. Ka
joobes juhtidele tuleks kasuks,
kui riik neile näiteks korra aastas meeldetuletuse saadab koos
infoga, millised võivad olla tema järgmise rikkumise tagajärjed.

Sügav ja soe kaastunne
Otto Keerbergile ja tema
lähedastele isa

TARMO
KEERBERGI
kaotuse puhul!
KG 23. lend

LAINE KAHU

29.09.1930-04.10.2015
Mälestades hinnatud õpetajat.
Sa õpetasid hästi, olid toetav ja mõistev, arendasid ja avardasid
noori. Sind tegi kollektiivile lähedaseks tasakaalukus, sul jätkus
head sõna. Pälvisid kogu siinse ümbruskonna tunnustuse. Kõik
helge jääb elavaks.
Tänutundes kunagised kolleegid ja
töökaaslased Sausti ja Kiili koolist
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Algas maasika frigotaimede ettetellimine
2016 a. kevadeks, www.frigotaimed.ee
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 522 0023, Mikk
Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või kott!
Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee
Kiddo Lastekirbukas detsembris paljud
uued mänguasjad -50% poehinnast!
Oleme avatud Tondi ärikeskuses (Pärnu
mnt 142) teisel korrusel. www.kiddo.
ee. Tel 5666 9477. Tule uudistama!
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Müüa kandiline puitbrikett alates 135 €
/1000 kg, premium pellet 175 € / 960 kg
(2 aluse ostmisel), lepp 2,7 € / 40 l, kask
2,9 € / 40 l. Tel 5380 3858
Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.
ee, www.unitedexpo.ee
Müüa küttepuud, hind alates 33 €/rm. Tel
509 6735
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm (hind alates 33 €/rm).
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post:
marek406@gmail.com
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel

Õiendus
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan 1-2-toalise korteri Tallinnas või Tallinna lähedal. Tel 5618 6948

Eelmises Kiili Lehes oli lk 2 artiklis “Kuut, kuur ja küün ehk veelkord
uuest ehitusseadustikust” kolmandas lõigus eksitav viga. Seal oli kirjas, et tänavu juulis jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. juuniks. Õige on 1. jaanuariks.
Toimetus

OÜ Atko Liinid pakub tööd bussijuhtidele.
Info tel 627 2713, 5335 8698
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Raid & Ko kinnisvara- ja õigusbüroo kliendid soovivad osta kinnisvara Tallinna lähipiirkonnas. Info ja hindamine tasuta!
kadri@raid.ee. Tel 5661 1103, Kadri Allaste
Silvestal OÜ ostab hea hinnaga raieõigust,
metsamaad ja metsamaterjali. Tel
5308 8945, www.silvestal.ee
SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle
kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga,
kaasomandis või kaitsealal. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing.
Tel 508 0065, info@skpinvest.ee

a-autohooldus
autoremont ja hooldus
veermiku kontroll ja remont
pidurite hooldus ja remont
rehvivahetus
sildade reguleerimine
keevitustööd
õlivahetus
mootorite remont
diagnosƟka
elektritööd
klaasivahetus
värvitööd
kahjukäsitlus, kindlustustööd
(klaasikahju, sõidukikahju)
keemiline sisepuhastus, nahahooldus
info ja broneerimine 551 2348

Soodsaima hinnaga saematerjal – küsi
hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520
“Süstime seinad soojaks” termovahuga, maja
hind alates 600 €, konsultatsioon & Thermi
termograafia. www.therm.ee, 5660 6010
Teostan raamatupidamiseteenust Eesti ja
Soome firmadele. Lisainfo saamiseks tel
+372 5343 7628, E-R 9.00-16.00
Vajan e-katekooria autojuhti Saksamaa
suunal. Tel 507 3966, Tiit
Väikeveod kuni 2,5 t. Müüa killustikku, liiva,
mulda, sõnnikut, multši, kruusa, täitepinnast,
asfaldipuru ja freesturvast kohaletoomisega.
Tellija materjalide vedu. Tel 509 2936

Maitsvad, tervislikud ja
auhinnatud oliiviõlid kööki ja
kingituseks! Kodupood UUESALUS
Kitse tee 6-1. E-pood

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

Pakume nii cateringi täisteenust
koos mööbliga kui peolaudade
kojuvedu järgmistele üritustele:

• jõulupeod
• seminarid
• sünnipäevad
• pulmad
• grillpeod ja väliüritused

Meie köök asub Kose vallas, Tuhala
vahetuses läheduses. Omame rohkelt
inventari, peomööblit ja köögivõimekust katta ka kõige suuremate
ürituste toitlustusvajadused.
Lisainfo:
www.pohjalacatering.ee
info@pohjalacatering.ee
5343 5103

