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Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine
Kiili Vallavalitsus teatab, et
avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on
tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada nende iseseisvat toimetulekut ja võimalusi osaleda ühiskonnaelus.
Toetatakse järgnevaid tegevusi:
• liikuvuse parandamiseks
(eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja ja eluruumi vahelise
käigutee kohandus, kaldtee,
ukskünnise paigaldus, ukse automaatika paigaldus jne);
• hügieenitoimingute parandamiseks;
• köögitoimingute parandamiseks.
Taotlusi saab esitada kuni
09.06.2019 e-postile info@kiilivald.ee või postiaadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald,
Harjumaa 75401. Taotluse vorm
on leitav Kiili valla kodulehelt.
Taotluse kohustuslikud andmed: taotleja (kohanduse saaja) andmed; taotleja seadusliku
esindaja andmed, kui taotleja on
alaealine või piiratud teovõimega; kohandatava eluruumi andmed; kohandamise vajadus ja
probleemkohad. Koos taotlusega esitatakse: koopia taotleja
isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist; koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri); eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole
eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus. Vastavaks
tunnistatud taotlusele võtab
taotleja hinnapakkumised ja
esitab need Kiili Vallavalitsusele hiljemalt 30.06.2019. Vallavalitsus esitab hiljemalt
31.07.2019 koondtaotluse Riigi
Tugisüsteemi Keskusele, kes
teeb otsuse kohandustöid rahastada.
Taotlusvooru rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond
meetmest “Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine”.
Küsige julgelt lisainfot ja abi
taotlemisel: Ann Vahtramäe, tel
679 0265, e-post ann.vahtramae@kiilivald.ee.

Sõnumeid Sõmerust
Sõmerus nüüd oma kunstisaal
Meie “Teeme ära” talgud olid
planeeritud just selleks päevaks,
kui Sõmerus sadas vihma, ehk
siis 11. mai õhtupoolikuks. Sõmeru on pisike küla, meid on
umbes 80 inimest, vihmases
laupäevaõhtus kogunes meid ligi 30. Nagu ikka – erinevates vanustes, erinevat värvi jopedes,
erinevate oskustega seltskond.
14.05.2019 möödus aasta sellest kaunist kevadisest hommikust, kui küla, valla ja tolleaegse Harju Ühistranspordikeskuse koostööna taastus bussiliiklus Sõmeru külani. Sellega seoses otsustasime talgute korras
rajada lõpp-peatusse bussiootepaviljoni. Ja et ootajal igav poleks, lisasime väikese “maasika”.
Bussiootepaviljoni uhke ja
tummise korpuse tellisime peipsiveere mehe Illar Menindi
käest. Ühistegevuse korras sai
tehtud paviljonile põrand, täidetud postide alused, samuti
ehitatud eesmine sein. Sama
ühistegevuse käigus sõime Urmas Nemvaltsi praetud pannkooke, Styna Eerma küpsetatud
vorste, kõikide perenaiste poolt
valmistatud salatit – kooki –
teed – morssi – pirnikompotti.
Valget veini oli ka, aga ilm oli
selle nautimiseks natuke jahe.
Bussiootepaviljon kujutab endas 60ndate televiisorit (nn.
“Sipsiku telekas”), loodetavasti
tunneb bussiootaja, kuidas
“head lained pähe tulevad”.
Kiili vallas ei ole ühtegi statsionaarset näitusesaali. Selle

Sõmeru traditsiooniline
volbripidu 2019
Sõmeru küla pidas traditsioonilist volbrit seekord Keldrimäe
talus. Meie volbripeod said
Anett Leoski ja Styna Eerma algatusena alguse 2012 aastal.
Küla tuleb igal aasta aprilli
viimasel päeval kokku, et osaleda “nõiajahis”, mängida mänge
ning süüdata lõkketuli. Sel aastal ootas meid lisaks veel saun
ja kümblustünn. Mall ja Marko
Parvi võõrustasid külalisi maa

sees küpsetatud lamba, köögiviljade, lõkkekartulite ja imemaitsva supiga.
Nagu ikka, valiti ka parim
kostüüm. Naiste konkurentsis
võitis parima kostüümi auhinna Anett Leosk Lepikult, meestest oli ägedaim Urmas Nemvalts Haljamaalt ning lastest
Rainis Parvi Keldrimäelt. Järgmise aasta volber rändas loosi
tahtel Tammeojale.

Sõmeru sai sõprusküla
Sõmeru küla bussipeatus koos näitusesaaliga

olulise puudujäägi korvamiseks
avasime kunstisaali oma bussiootepaviljonis – seal on esimesena üleval Sõmeru volbripiltide fotonäitus. Kui põrand
sai valmis ja näituse ülespaneku hetk kätte jõudis, oli bussiootepaviljon korraga täis nobedate näppudega naisi – kõik tahtsid pilte üles panna. Üles said
tõeliselt toredad fotod toredatest inimestest toredates riietes
– kõik nõiad nagu volbrile kohane.
Tulevikus plaanime näitusi
vahetada.
Õhtuks jäi vihm üle, ja vorstid said otsa, näituselt ja näitusesaalist vaatasid vastu oma säravate silmadega inimesed. Vei-

ko Ilus tegi meist ühe viisaka
ühispildi.
Tänan eraldi töö , materjalide ja kaasamõtlemise eest Andres Aruaasa Raudsepalt, Marko
Parvit Keldrimäelt, Kaupo Kaupmeest Sarapikust, Ervin Bernhardti Liblikalt, Urmas Nemvaltsi Haljamaalt, Avo Lendi Jaanisoolt ja Heigo Amorit Vähjalt.
Ja kõiki teisi, kes kaasa lõid. Eriti meie armsaid perenaisi, kelle
valmistatu ikka ja alati halva ilma heaks pöörab.
Kiili valla poolt paigaldati
jalgrattahoidja ja valgustus, tänu selle eest.
Sõmerust, armastusega | Katrin Martinson, Sarapiku talu, külavanem

Sõmeru küla lõi sõprussuhted Kõdukülaga Tartumaalt.
Kontakt sai alguse ikka inimestevahelistest suhetest – Kristi
Säkk Sepamäelt leidis kolleegis
Aly Valvas'es mõttekaaslase, kes
oma kodukandis, väikeses Kõdukülas Rannu lähedal külaelu
edendab. Ikka eesmärgiga tunda end oma kodukandis hästi ja
teha tegevusi, mis tegijal endalgi silmad särama panevad. Küllap siis keegi ka kaasa lööb.
Sõitsime oma väikese delegatsiooniga siis kõdukülakatele
külla.
Kõduküla asub Rõngu/Elva/
Rannu lähikonnas Tartumaal,
külas elas 2011 rahvaloenduse
andmetel 115 inimest. Külavanemaks on Helina Greenberg.
Kõduküla maadel olid varasemalt Rõngu aiandi marja- ja
viljapuuistandused, mis nüüdseks on kadumas. Külaelanikud

on ühisel jõul meeles pidanud
oma külast pärit kuulsusi – pink
on püstitatud endisele jalgrattakuulsusele Endel Ruubelile.
Ruubeli auks peetakse siiani igal
aastal ka Ruubeli rattarallit. Teise piirkonna olulise inimesena
on mälestuskivi paigaldatud
tuntud keelemehele Ivar Ivaskile.
Kohtumisel vestlesime pikalt
Rannu rahvamajas, kus elu kees
ka pühapäevasel päeval. Ka Tartumaal tehakse külade tasemel
sporti, neil toimub kord aastas
Külade Olümpia, mida kordamööda iga küla korraldab.
Meie rääkisime bussiliiklusest, volbritest, talgutest, matkaradadest. Väikekülades toimetavate inimeste mured-rõõmud
on sageli mingil moel sarnased,
seda hoolimata asukohast. Iga
põnev kontakt teeb elu huvitavamaks.

Kiili gümnaasium “Aasta kooli” konkursil
31. mail kuulutatakse kümne
konkureeriva kooli hulgast välja “Aasta kool 2019”. Konkureerimas on ka Kiili gümnaasium.
Et lehe trükkimineku ajaks polnud tulemused veel teada, vastab Kiili Lehe küsimustele gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja,
konkursil osalemise üks initsiaatoritest Alar Pikkorainen.

Nagu iga osavõtja kool, tahaks hinnata ikka heaks, ehkki
hindamine on žürii ja publiku
töö. Meie astume starti lootuse
ja optimismiga nagu sportlane,
kes on trenni teinud, aga alles
finiš näitab, kel ei vedanud tuule suunaga, kel kärises ujumistrikoo või ununes laskemoon
starti.

Mida kujutab endast konkurss
“Aasta kool 2019”?
“Aasta kool” on Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt välja kuulutatud Aasta Õpetaja
konkursi üks kategooriatest,
mille eesmärk on esile tõsta ja
väärtustada haridustöötajaid ja
hariduse toetajaid. Konkursil
osalemiseks peab iga osavõtja
esitama oma koolist kuni kaheminutilise video, kus näidatakse õpilaste ja õpetajate vahelisi
toetavaid suhteid, lisaks kuni
kümnest pildist koosneva pildigalerii, millest ei puudu ka kooli sümboolika ja 1–5 lausest
koosneva kaaskirja.

Millised on Kiili gümnaasiumi
konkursitöö tugevamad küljed?
Kuna me ei tea, mida teised
on esitanud, vaid mõni kool on
avalikustanud oma video (kuid
klipp on vaid osa konkursist),
siis ei oska ennustada. Võime
vaid naljaga pooleks öelda, et
meil ongi vaid tugevad küljed.
Näiteks ilmselt on meil üks lühemaid kaaskirju – mis koosneb
vaid ühest lausest; värskelt selle õppeaasta alguses korrastatud koolistiil; nõuetekohaselt
täpselt kaheminutiline video,
mis helindatud tuliuue Kiili
koolist jutustava lauluga ja lõpuks – arvatavasti pole teistel
klipis sellise kategooria peaosatäitjat, keda on just pärjatud Kii-

Milliseks hindate Kiili gümnaasiumi võimalusi?

Tehnoloogiaõpetaja Alari Pikkorainen oli üks neist, kes ergutas
kolleege-õpetajaid ja õpilasigi
osalema konkursil “Aasta kool
2019”.

li valla Aastate teoga. Nimelt
mängib klipis peaosa kooli kunagine direktor Hillar-Endel
Põldoja.

Pildistamas on abiturient Helli Aas, kes oli ka üks Kiili gümnaasiumi
“Aasta kooli” konkursile minemise toimekatest toetajatest.

Kes on lähikonkurendid?
Võib-olla Võru gümnaasium,
aga nagu öeldud, ei ole kõik finalistid oma töid veel avalikustanud ja kaaskirju ning pildialbumeid tõenäoliselt ei näidatagi. Avalikuks hääletamiseks seati klipid üles 20. mail portaalis
Novaator. Kes on lähikonkurendid, saate ise Novaatoris otsustada, nagu ka omade poolt hääletada.

Mida annaks Kiili gümnaasiumile “Aasta kool” tiitel?
Kõigepealt seda, milleks see
konkurss on ellu kutsutud – et
väärtustada õpetaja elukutset,
sest Eesti õpetaja maine parandamine on eestikeelse hariduse
säilimiseks lihtsalt hädavajalik.
Uusi õpetajaid ei kasva peale.
Loomulikult on oluline tõsta
ka Kiili gümnaasiumi nähtavust
pildil – häid, eriti reaalainete

õpetajad vajab täna iga kool ja
mõistagi tullakse parema meelega kollektiivi, mis tuntud ning
kel üldsuse silmis parem kuvand. Kolmandaks liidab ja
ühendab kooli edukus nii kogukonda, õpilasi kui õpetajaid. Samamoodi kui väikerahva võidud
Eurovisioonil või olümpial. Ja
meie kool ongi meie rahvas. Küll
väga väike, pisike peotäis, aga
oma. Meie kiilikad.
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