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  PALJU ÕNNE

SÜNNIPÄEVAD JUUNIS

92 LINDA PLADO
88 KALJU LEPISK
87 HAJA LEIDMAA
83 VALENTIN ABRANIN
83 ALINA KOTELNIKOVA
83 HELGI TAIM
82 TAISA RINGINEN
80 OXANA DOBRYNINA
80 TAIMI PIHL
76 MIRDZA HARJO
76 PEEP KILDJER
75 VALDU NELLIS
70 GENNADI KOZERENKO
70 PAUL LILLEPRUUN
70 JUTA MIKOMÄGI
65 ENN HAAS
65 AIN MUTLI
65 ENE RAJA
65 TAIE SAAR
65 LEA VIIDEMAA-RAAVIK

MEIE VALDA SÜNDISID

18. aprill ELORA BANERJEE, palju 
õnne, Triin ja Aritra Banerjee!

21. aprill SANDRA TALU, palju õn-
ne, Evelyn Valmas ja Martin Talu!

2. mai SEBASTIAN OTS, palju õn-
ne, Birgit Kaasik ja Sulev Ots!

5. mai MIRELL MASING, palju õn-
ne, Karmen Reinap ja Aron Ma-
sing!

8. mai RAGNAR MAASIKAS, palju 
õnne, Oksana ja Riivo Maasikas!

12. mai Karl-Johan Pennert, palju 
õnne, Natalia ja Aivar Pennert!

Koerte ja kasside 
vaktsineerimine 
marutaudi vastu 

 Loomaomanikul on kohustus 
vaksineerida oma lemmikut ma-
rutaudi vastu intervalliga, mis 
ei ületa 24 kuud. Seoses veteri-
naar- ja toiduameti tehtud muu-
datuste ja volitatud loomaarsti-
de töö ümberkorraldusega ei ole 
marutaudi vastu vaktsineerimi-
ne enam tasuta, vaid maksab 5 
eurot looma kohta.

Laupäev 9. juuni
• 10.00–11.45
Kiili vallamaja ees
• 11.25–11.45
Lähtse bussipeatuses
• 11.50–12.10
Nabala keskuses
• 12.20–13.00
Paekna bussipeatuses 
• 14.15–15.00
Luigel Kesa ja Põllu tn ristil 
• 15.10–15.30 a/ü Rool
• 15.40–16.15 Magistraali
jalakäijate silla Luige-
poolne ots (Meremehe tn)
Marutaudi vaktsineerimine – 

hind 5 eurot. 
Võimalik vaktsineerida koer-

te katku viiruse, adenoviiruse, 
parvoviiruse, paragripi viiruse 
ja 4 serotüüpi leptospiroosi vas-
tu – hind 16 eurot (koos maru-
taudiga 21 eurot).

Kasse on võimalik vaktsinee-
rida herpesviiruse, kaltsiviiruse 
ja panleukopeenia viiruse vastu 
– hind 12. eurot (koos marutau-
diga 17 eurot).

NB! Kaasa vaktsineerimis-
passid. | Heli Suits, loomaarst, tel 
504 1060

Maastikuratta 
kolmapäevakud 
Kiilis

 Taaskord on tulemas popu-
laarne Škoda maastikuratta kol-
mapäevakute sari Kiili, seekord 
juba 6. juunil. Rada on jõukoha-
ne ka lihtsamate oskustega rat-
turitele. Kes teab, siis kattub 
80% ulatuses iga-aastase valla-
rahva mängude rajaga – kulgeb 
pargis ja gümnaasiumi ümbru-
ses. Start ja finiš on Kiili güm-
naasiumi eest. Isa valite sobiva 
stardiaja kella 17–20 vahel. Kii-
li valla elanikele tasuta! Juhul 
kui oled vanem kui 18 a, siis 
saada meil tammbruno@gmail.
com ja lisame sind stardilisti! 
Tule, võta laps ka kaasa ja tee 
endale sportlik kolmapäeva õh-
tu !

Rohkem saab teada www.kol-
mapaev.ee. | Bruno Tamm, raja-
meister

Vigade parandus 

 Eelmises Kiili Lehes oli artik-
lisse “Ühisveevärgist Kiili val-
las” sisse lipsanud viga. Kui ar-
tiklis oli kirjas, et liitumine lii-
tumispunkti tuleb tasuline, siis 
tegelikult on Mõisakülas ühis-
veevärgiga liitumine tasuta.

 Kui Nabala ja Tuhala vaheli-
ne tee kaks aastat tagasi musta 
katte sai, tundus enamusele 
meist, et enam paremaks min-
na ei saa. Keldrimäe perenaine 
Mall ei olnud sellega päris nõus 
ning alustas ettevõtmisega, mis 
lumepallina hoogu kogus ja 
päädis sündmusega, mis meie 
küla veel ühele kaardile paneb. 
(vt www.peatus.ee) 

Ja nii juhtuski, et esmaspäe-
va, 14. mai varavalges kell 7.20 
kogunes terve külarahvas Sõme-
ru küla peatusesse ootama bus-
si, mida polnud sealkandis näh-
tud aastakümneid.

Tuldi jala ja rattaga, kauge-
malt saabujad parkisid kitsuke-
se tee autodega nii kinni, et Ka-
se rahvas ei pääsenud töölegi. 
Esimesed saabujad teisaldasid 
ehitajatest maha ununenud kee-
lumärgid. Oli kohvi, kooki ja 
õhupalle. Bussiga sõitis kohale 
ka vallavanem ja lõikas piduli-
ke pasunahelide saatel läbi lin-
di, millest iga soovija seinale ri-
putamiseks tükikese võis lõiga-
ta.

Tagasi sõites oli buss poolel-
di täis. Palju õnne meile! | Ervin 

Bernhardt, Liblika talu

19. juunil toimub 
vallamaja ees 
operatiiv-
teenistuste
ühisõppus 

  19. juunil harjutab politsei 
koos partneritega Kiili vallama-
ja ees äkkrünnakule reageeri-
mist. Õppuse stsenaariumi jär-
gi toimub Kiili vallamaja ees 
intsident, millele reageerivad 
politsei, päästeameti deminee-
rijad ja kiirabi. 

“Harjutame äkkrünnakule 
reageerimist, ohtliku kurjategi-
ja kinnipidamist kuumadel jäl-
gedel ning info liikumist opera-
tiivteenistuste vahel. Samuti on 
õppuse eesmärk vaadata, kuidas 
liigub info erinevate prefektuu-
ride vahel, sest õppuse stsenaa-
riumi järgi liigub sündmus Har-
jumaalt edasi teise maakonda,” 
selgitas Põhja prefektuuri krii-
sireguleerija Janek Laaneväli.

Kiilis kestavad õppuse tege-
vused orienteeruvalt kell 10–13. 
Liiklust õppuse ajaks ei suleta, 
kuid liiklus võib olla vallamaja 
juures hetkeks ümber suunatud 
ning võib esineda ajutisi seisa-
kuid. Võib kostuda paugutamist 
ning kindlasti on õppuse ajal 
näha piirkonnas tavapärasest 
enam operatiivteenistusi. Palu-
me kohalikel elanikel järgida 
ametnike juhiseid ja täname 
mõistva suhtumise eest. | Marie 

Aava, PPA pressiesindaja

Head KiiliHead Kiili
elanikud!elanikud!

Kiili OTT (taluturg) on alates 16. maist uues 
asukohas, Keskuse tänaval. Keskuse tänav on 
see, mis läheb vallamaja juurest Konsumi 
juurde. Auto saab parkida vallamaja parklasse! 
Ootame teid igal kolmapäeval kell 16.30–18.30!

Valikus kala, suitsuliha, mesi, taimed kasvuhoonesse, 
hapukurk, talu kanamunad, leivad ja pirukad ning ka rohelist, 
mis aias juba valmis. Kohtumiseni!

Sajandi sündmus Sõmerus – 
bussiliini 116a esimene reis

 Mall Parvi Keldrimäelt tuli 
2015. aastal ideega välja, et meil 
võiks uuesti olla bussiühendus 
ning tookord käis ka praktiliselt 
kõik talud läbi, et selgust saada, 
kui palju ja mis aegadel potent-
siaalseid bussi kasutajaid leidub. 
Seejärel sai pöördutud küla 
poolt Kiili (ja Kose) valla, Har-
jumaa tookordse maavanema 
ning (samuti tookordse) Harju 
ühistranspordikeskuse poole et-
tepanekuga võimalikult loogili-
ne bussiühendus taastada, esi-
algu ikka plaaniga buss Tuhala-
ni viia. 

Tuhalas sobivat ümberpöö-
ramiskohta ei leidunud ning Kii-
li vald otsustas siiski teha üm-
berpööramiskoha oma valda. 
Kaalumisel oli mitu erinevat 
paika (Raudsepa piirkond, Lib-
lika piirkond, Lutsa), mis erine-
vatel põhjustel ei sobinud ning 
millest viimaks valiti välja Jaa-
nisoo talu maadel Kase talu vä-
rava vastas olev maa-ala.

Kogu protsess – mõttest bus-
siliikluse taastamiseni – võttis 
aega kolm aastat, valla poolt
tegid meie bussiühenduse taas-
tamiseks tööd mitmed inime-
sed, nimetan siinkohal ära val-
lavanema Aimur Liiva ning Kad-
re Rummi ning Benno Johanso-
ni. 

Kiili vald ehitas bussi ümber-
pööramiskoha välja, seal on va-
ja veel nipet-näpet korrastada. 
Maanteeamet paigaldas riigi-
maanteel 11115 Sõmeru külas 
asuvad bussipeatused (Siberi, 
Toominga ja Sõmeru küla). Har-
ju ühistranspordikeskus (mis tä-
naseks päevaks on ümber nime-
tatud Põhja-Eesti ühistranspor-
dikeskuseks) tekitas liini 116a 
Sõmeruni ja pani paika sõi-
dugraafiku. 

Kes mille eest lõivu maksis? 
Jaanisoo maade kasutuselevõtt 
eeldas alal kasvavate puude ma-
havõtmist ning pererahvas an-
dis maa ühiskondlikuks otstar-

beks kasutada. Võimalik, et min-
gil määral tuleb lõivu maksta 
koolibussi kasutamise osas, see 
selgub.

Keda tuleb tänada? Kindlas-
ti tuleb tänada Mall Parvit, et ta 
bussiprotsessi käivitas. 

Tänada tuleb 14. mai vara-
hommikuse bussitervituse kor-
raldamise eest Kristiina Bern-
hardti ning pasunameest Jüri 
Viigimäed; Kaupo Kaupmeest, 
kes vedas kohale pingi ja laua 
ning Styna ja Jon Eermat, kes 
dekoreerisid sündmuspaiga. 

Bussiühenduse taastamine 
võimaldab Sõmeru-Siberi ini-
mesele tööle-lasteaeda-koo-
li-poodi-arstile liikumist ilma 
isikliku autota. Esialgu tuleb 
meil selle võimalusega harjuda 
ja kohaneda, aga ikka oleme as-
tunud elukvaliteedis sammu 
võrra edasi. Pikka iga ja kannat-
likku meelt meie bussijuhtide-
le! | Katrin Martinson, Sõmeru kü-
lavanem

Kuidas protsess kulges ja kes asjalised olid?
Fotod: erakogu


