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Rahvamaja tähistas
55. sünnipäeva
Fotod: Marko Tooming

24. novembril täistasid juubelit rahvamaja enda kollektiivid. Pildil käsikellade ansambel, mis alustas tegevust paar aastat tagasi.

Kadi Kroon-Laur ajas Kiili rahvamaja asja kuus aastat. Nüüd, nagu ta ise ütleb, ootavad uued väljakutsed.

Kiili rahvamaja saab uue
kunstilise juhi

Elurõõm esines koos kapelliga.

Kadi Kroon-Laur lahkub peale kuute aastat ametis olemist.
Kiili rahvamaja perenaise
ametis kuus aastat olnud Kadi
Kroon-Lauri leping lõppeb novembriga ning detsembris valitakse rahvamajale uus kunstiline juht.
Oma lahkumispeo ühendas
Kadi Kiili rahvamaja 55. sünnipäeva tähistamisega. Lõppematu heasoovijate järjekord koos
lillesülemitega lubab arvata, et
ta on oma ülesandega kuue aasta jooksul rohkem kui hästi hakkama saanud.
Ja nii ongi: rahvamaja on ringidega täidetud nii palju kui võimalik ja publiku olemasolul on
siia toodud meelelahutajaid ka
mujalt.
Kadi ise peab aga oma suurimaks töövõiduks uue kontseptsiooniga Kiili rahvapidu, mida
varem tunti Paekna tantsupeo
nime all. “Seda, ma loodan, ära
ei kaotata,” ütleb ta. “Muudetakse võib-olla kontseptsiooni
ja suurendatakse, et see oleks
suur valla nimiüritus.”
Uus inimene, uued ideed
Kuus aastat on ühe noore inimese jaoks pikk aeg, et töötada
ühes kohas. Praegu Tartu ülikoolis magistriõppes turundust
õppiv Kadi leiab, et nüüd on õige aeg otsida uusi väljakutseid.
Kindlat töökohta praegu oota-

mas pole. “Tegin sellist nalja
esimest korda, et lähen töölt ära
ja uut kohta pole,” muigab ta.
“Aga igavesti ei saa ma Kiili jääda. Midagi peab muutma, sest
muidu ammendad end.”
Uus kunstiline juht on veel
valimata, kuid see juhtub üsna
pea, detsembri alguses. Taotlusi tuli konkursile üheksa, mis
näitab, et Kiili rahvamaja on üks
üsna prestiižne asutus.
Kadi ootab, et uus juht tooks
majja uus ideid. “Mina olen siin
oma ideedega kuus aastat olnud
– mõned asjad tööle pannud,
mõned asjad ära lõpetanud. Majale on kasulik, kui tuleb uus inimene uute ideedega. Üksi on
keeruline pidevalt uusi ja põnevaid asju välja mõelda,” arvab
ta.
Rahvamaja elab
Kuigi rahvamaja tähistas 24. novembril juba 55. sünnipäeva, pole märkigi, et keskeas kultuuriasutuses elu hoogu kaotaks.
Pigem on asjalood vastupidi –
ruumid ja ajad on broneeritud
ning kultuuri tegemist ja huviringe jagub ka mujale.
“Mulle meeldib, et majas on
hommikust õhtuni tegevus sees,
sest Eestis on palju rahvamaju,
kus on ainult õhtuti ringid sees,
aga kütma pead ikka kogu aeg.

Kiili vallas elanikkond kasvab ja
lapsi tuleb juurde,” räägib Kadi.
Viimaste aastate alustajad on
keraamikaring ja käsikellade ansambel, mis on mõlemad osutunud väga populaarseks. Keraamikaring on isegi nii populaarne, et osale soovijatest tuli
ära öelda – juhendajale käiks
kogu soovijate hulk lihtsalt üle
jõu.
Rahvamaja pole suur, kuid
Kadi ei arva, et peaks uue ehitama. Pigem tasub vaadata majast
väljapoole – näiteks on väga hea
koht kõiksugu liikumisringide
jaoks uue Kangru lasteaia saal.
Külaelu elavneb
On ka mõni asi, mis aja jooksul
sära kaotab. Nii ei toimu rahvamajas enam ansambliga tantsuõhtuid, sest osalejaid oli liiga
vähe. Küll aga toimub ka tänavu majas aastalõpu pidu, kus
külalised saavad oma tantsutuju ansambli muusika saatel täis
tantsida.
Kiili vald on kasvav ja muutuv vald. Paljud uued elanikud
pole rahvamajja veel jõudnudki, mis tähendab, et potentsiaali kasvada on omajagu.
Kuid kultuurielu ei tähenda
vaid üht hoonet. Üks tore asi,
mis on viimase paari aastaga
hoo sisse saanud, on kohalikud

Fotod: Marko Tooming

Memmede vahelt paistab ka Ago.

Koos lahkumise lilledega.

külade päevad. “Külaelu on ka
kogukonna ettevõtmine. Kui inimene elab väljaspool Tallinnat,
siis ta tahab oma naabrit tunda
ja nii see küla ikka elab. Siht on
ikkagi see, et me ei too valda
suuri nimesid esinema, vaid rõhutad kohaliku elu arengut ja
omavahelist suhtlust,” ütleb Kadi, kel on enda sõnul hea meel,
et külad on külapäevade organiseerimise enda peale võtnud.
Nüüd ongi käes, kui tuleb
võtmed üle anda. Uus juht on
varsti kohal. Kadi ütleb, et tema
lahkub rahuliku südamega.
Head teed! | Marko Tooming

Kiili keerulised keerutamas.

Kontserdi lõpetas Kiili Kammerkoor.
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Häirenuputeenus
– seitse aastat
üle Eesti
Medi häirenuputeenus on
igas Eestimaa otsas kättesaadav
olnud juba üle seitsme aasta.
Uurisime, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud ja enam kui
30 inimesel isegi elu päästnud.
Häirenupp on kõige lihtsam
abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes kannab kodus
ja kodu lähistel viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse
korral – olgu see kukkumine,
terviserike või kasvõi tulekahju,
vajutab hätta sattunu punast
nuppu. Seejärel helistab spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon – mis on paigutatud inimese kodus keskele asukohale
– Medi kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse usaldusisiku – lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul
ka kiirabi või päästeameti.
Häirenupu eesmärk ja suurim kasu ongi kohene teavitamine abivajadusest ning välise
abi kiire saabumine. Paljudel
juhtudel ongi abi saamise kiirus
kriitiline, et kahandada õnnetusest tekkida võivad tagajärgi.
Medi on aastatega lahendanud
üle saja olukorra, kus ilma häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või lausa ööpäevi
oma kodus abita olnud. Häirenupuga saabub abi tavaliselt vähem kui tunniga.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks nupu vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab
tugeva põrutuse korral häirekõne automaatselt juhul, kui inimene pärast kukkumist enam ei
liiguta. Nii saab info võimalikust
õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga on häirenupul märkimisväärseid eeliseid. Häirenupp on alati randmel, samas
kui telefon kipub eakal kodus ikka kindlas kohas paiknema. Häirenupp on täiesti veekindel, sellega võib ka duši all käia, kus on
libe ja servad, millest üle astudes on kukkumisoht veelgi kõrgem. Samuti ei saa häirenupp
vajalikul hetkel tühjaks, patarei
kestab aastaid.
Medil on seitsme aasta jooksul korduvalt ette tulnud olukordi, kus mobiil on inimesel
endaga, ent ta ei suuda seda
ohuolukorras käsitleda. Häirenupul on vaja vaid üht nuppu
vajutada või teeb sellegi ära
kukkumisandur. Lisainfot saab
Medi nõuandeliinil 661 8181,
e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. | Mati Vares, Medi häirenuputeenus

Sissetulekud hakkavad mõjutama
maksuvaba tulu suurust
2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas
üks kindel maksuvaba tulu määr
(2017 oli see 2160 eurot ehk 180
eurot kuus), lisaks täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja
tööõnnetushüvitistele. 2018.
aastast hakkab üldine maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot
aastas ehk 500 eurot kuus,
täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.
2018. aastast hakkab maksuvaba tulu summa sõltuma isiku
aastatulu suurusest ning võib
olla väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla
14 400 euro aastas (alla 1200
euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000
eurot aastas (500 eurot kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud jäävad vahemikku 14 400–
25 200 eurot aastas (1200–2100
eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel. Aastase maksuvaba tulu valem: 6000-6000/10 800 x (aastatulu summa – 14 400).
Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15 600eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:
1. 15 600-14 400=1200
2. 6000÷10 800=0,55556
3. 0,55556×1200=666,67
4. 6000-666,67=5333,33 eurot
Inimestele, kelle tulu on üle
25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu
ette nähtud.
Aastatulu
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga
maksustatavad tulud. Aastatuluna arvestatakse palk, preemia,
puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme
tasu, võlaõiguslike lepingute
alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toetus
(nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara
võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse
müük, kinnisasjade müük,
väärtpaberite müük), rendi- ja
üüritulu, intress, maksustatav
stipendium, jne., samuti dividendid ja muud osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äriühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse
maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade müük (sh auto ),
maksuvaba stipendium, maksu-

vabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus),
elatis, lähetuse päevaraha jms.
Uus maksuarvestuse süsteem
eeldab, et iga inimene ise peaks
senisest rohkem juba aasta kestel pöörama tähelepanu sellele,
milliseks kujuneb tema aastane
tulu ja kuidas see mõjutab tema
poolt makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017. a lõpus
mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa müük,
väärtpaberid, dividendid, PRIA
toetus, üüritulud jmt) ning tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba
tulu kohta.
Maksuvaba tulu avaldus
Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt tulumaksu kinnipidaja (väljamakse
tegija) poolt. Maksuvaba tulu
summa arvutatakse vastavalt
brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu
väljamakse brutosumma suurusele.
Väljamakse tegijal on õigus
rakendada maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse. Maksuvaba tulu saab rakendada ainult
üks tulumaksu kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka praegu.
Inimestel, kes töötavad mitmes
töökohas või kes töötavad ja
saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada.
Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel
saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel
olevat maksuvaba tulu summat.
Maksuvaba tulu summat võib
muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei
ole mõttekas.
• Kui aastatulu on kuni
14 400 eurot (kuus kuni 1200
eurot) või aastatulu on suurem,
aga ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette
näha, võib esitada avalduse, kuhu on märgitud “arvestada maksuvaba tulu”.
Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras.
Maksimaalne maksuvaba tulu
kuus 500 eurot ning seda saab
arvesse võtta kuni 1200 eurose
tulu puhul. Nendele, kelle tulu
on üle 2100 euro kuus, ei ole
maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetulekud on kuus
1200–2100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi:
500-500÷900 x (väljamakse –

TEAVE
TÄHELEPANU, PENSIONÄRID!
• 2018. aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse,
kui maksuvaba tulu määr ühes kuus kerkib 500 euroni. Kui täna on
pensionäril kaks maksuvabastust (180 ja 236), siis uuest aastast süsteem ühtlustub ja kõigile on üks maksuvabastus, 500 eurot.
• Pensionärid, kes ei tööta, ei pea 500-eurose maksuvabastuse kasutamise soovist sotsiaalkindlustusametit teavitama. Pensioni maksmisel kasutame maksuvabastust 500 euro ulatuses automaatselt.
• Need pensionärid, kes töötavad, saavad valida, kas kasutavad maksuvabastust tööandja juures või sotsiaalkindlustusametis.
• Küsimuste korral saab helistada 661 0551 või kirjutada tulumaks@
sotsiaalkindlustusamet.ee.

1200). Mida suurem on tulu, seda väiksemat maksuvaba tulu
saab rakendada: nt 1300-eurose töötasu puhul on maksuvaba
444,44 eurot kuus, 1500 eurose
töötasu puhul 333,33 eurot jne.
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete
tegijad (tööandjad, sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud, arvestavad
tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, et tulumaksu
kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate
väljamaksetega, inimese teisi
sissetulekuid ta ei tea ja nii võib
tekkida olukord, kus järgmisel
aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.
• Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest ning tulu jääb
vahemikku 14 400 kuni 25 200
eurot aastas (1200 kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama
avalduse, kus on näidatud konkreetne maksuvaba tulu summa.
Näiteks saab brutotöötasu
800 eurot kuus ning pensioni
500 eurot kuus, tulud kuus on
1300 eurot. Olenemata sellest,
kummale väljamakse tegijale ta
on varasemalt maksuvaba tulu
avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks
maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse tegija
rakendada 500-eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu
kokku on aga suurem kui 14 400

eurot, seega temale ettenähtud
maksuvaba tulu ei ole mitte
6000 eurot vaid 5333,33 aastas.
ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu
juurde maksta. Kui ta teab, et
saab aasta jooksul veel lisaks
maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIAst pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu
maksuvaba tulu rakendamise
avalduses arvesse võtta.
Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid. Näiteks,
töötasu- ja/või juhatuse liikme
tasu aastas kokku 12 000 eurot,
dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17 000 eurot on ettenähtud
maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui
aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.
• Kui kuusissetulekud lähenevad 2100 eurole või ületavad
seda, peaks esitama avalduse, et
maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.
Sellise avalduse esitamine
tuleb kasuks ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning
aastatulu võib tulla suurem kui
25 200 eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab
2018. a brutotöötasu 800 eurot
kuus, müüb vara (kinnistu või
metsamaterjal) ja saab kasu
summas 20 000, seega on tema
aastatulu kokku 29 600 eurot
ning maksuvaba tulu 0 eurot.
Kui sellise tehingu toimumine
on juba ette teada, siis on soo-

vitav esitada avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada.
Kui tulu saamine ei olnud ette
teada, siis võiks aasta kestel
maksuvaba tulu arvestamise
avalduse tagasi võtta, et hiljem
tuludeklaratsiooni alusel makstav summa oleks väiksem.
Inimese lõplik maksuvaba
tulu suurus selgub järgmisel
aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuarvestus
ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine
maksuarvestus.
Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas
summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.
Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu
aasta ulatuses ära kasutatud,
siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.
Maksu- ja tolliamet loob
E-maksuametisse uue lahenduse “Minu sissetulekud”, et inimesed saaksid olla kursis oma
maksuvaba tulu kasutamisega
ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib.
Praegu on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist “Töötamine
ja väljamaksed”,> “TSD koondandmed”>“Väljamaksete andmete vaatamine”.
Soovitame kõikidel inimestel oma kontaktid maksu- ja tolliametis üle vaadata ja värskena hoida, et saaksime vajadusel
teada anda, kui aasta jooksul
meile esitatud andmete alusel
hakkab maksuvaba tulu piirmäär täis saama.
Teavet muudatustest ning
muud maksualast infot leiab
maksu- ja tolliameti kodulehelt
www.emta.ee/et/eraklient. | Laidi Suumann, Maksu- ja tolliameti
teenindusosakonna Tallinna büroojuht

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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Ettevõtjad valisid aasta ettevõtteks Hansaplanti
Kiili Ettevõtjate Liit (KEL) tähistas Kiili ettevõtjate päeva 16.
novembril Peetri Keeglis, kus
valla ettevõtjad said kokku ja
valisid enda seast taaskord aasta ettevõtte, kelleks tänavu on
Hansaplant
Seekord anti välja ka eriauhind, millega tunnustati ettevõtet OmaKoduMaja panustamise
eest Kiili valla arendusse Vaelas,
mille kaasabil saavutati Kiilis
5000 elaniku piir ja Kiili vald jäi
iseseisvaks.
KELI esimees Risto Saarjärv
ütles Kiili Lehele, et ettevõtjate
jaoks on oluline koostöö vallavalitsusega ning ettevõtluse
areng. “Et uusi ettevõtjaid tuleks Kiili valda, et kasvaks pakutavate teenuste ja töökohtade arv Kiilis. Ettevõtluse arenguga areneb ka KEL,” lausus ta.
| Kiili Leht

PALJU ÕNNE
Fotod: KEL

Aasta ettevõtja ja eriauhinna saajad – Hansaplant ja OmaKoduMaja.

Kiili ettevõtjate päev Peetri Keeglis.

Teeme selgeks: millega tegelevad
vallavolikogu komisjonid?
Kiili Leht uuris vastvalitud volikogu komisjonide esimeestelt, millega nende juhitud komisjon tegeleb ning kuidas
mõjutab see elu vallas. Esitasime esimeestele kolm küsimust.
1. Milliste valdkondadega tegeleb Teie juhitud volikogu komisjon ning kuidas saab komisjon mõjutada nendes
valdkondades arengut vallas?
2. Millised saavad olema järgmisel neljal aastal peamised teemad Teie juhitud komisjonis?
3. Kui palju lisaaega peab panustama komisjoni esimees võrreldes tavalise volikogu liikmega?

Mihkel Rebane, heakorra- ja
keskkonnakomisjoni esimees

Maarika Nimmo, haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja külaelukomisjoni
esimees

Majandus- ja arengukomisjoni esimehe vastused toome lugejani järgmises lehenumbris.

1. Heakorra- ja keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad valla heakord,
avalik kord, ühistransport, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, teede ja tänavate korrashoid jne –
ühesõnaga pea kõik vallaelanike elukeskkonda ja selle kvaliteeti puudutavad küsimused. Komisjoni töö vastavate eelnõude
menetlejana ja algatajana mõjutab otseselt
neid valikuid, mida volikogu teeb ning vallavalitsus ellu viib.
2. Seda on täna raske öelda, sest heakorra- ja keskkonnakomisjon on volikogu uus

komisjon, mis loodi põhjusel, et majanduskomisjoni töökoormus läks liiga suureks
ning planeeringute kõrvalt jäi vähe aega
muude teemade põhjalikuks käsitlemiseks.
Probleemid, mida komisjon käsitleb, tulevad päevakorda kas valitsuse eelnõudena
või komisjoni enda poolt algatatuna. Oleme pidanud esimese koosoleku ja leppinud
kokku, et püüame aruteludega ringi peale
teha kõigile meie valdkonna olulisematele
teemadele. Näiteks alustame tänavavalgustusest: kuulame ära vallavalitsuse ülevaate, vajadusel kaasame spetsialiste väljast-

poolt, ja otsustame, kas võtame hetkeseisu
ja arengusuunad teadmiseks või peame algatama mingi muudatuse.
3. Komisjoni esimehe ülesanne on koosolekud ette valmistada, läbi viia, tagada korrektne ja õigeaegne dokumenteerimine ning
komisjoni seisukohtade volikogu istungeil
esindamine. Lisaks sellele tuleb eelnõude
korrektse menetlemise tagamiseks suhelda
tihedalt nii vallavalitsuse kui ka volikogu
esimehega. Komisjoni esimehe töökoormus
on vähemalt kaks korda suurem kui volikogu liikmel.

1. Kiili vallavolikogu haridus-, kultuuri-,
sotsiaal- ja külaelukomisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad Kiili valla haridust (sh koole ja lasteaedu), kultuuri, noorsootööd, tervishoidu ning sotsiaalhoolekannet puudutavad küsimused. Samuti kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda sporditegevuse edendamist puudutavad küsimused. Uue teemana on komisjoni tegevusvaldkonnaks ka külaliikumise edendamise toetamine, mille
raames on plaan algatada asumite vaheline ümarlaud. Komisjoni ülesandeks on vaadata läbi oma valdkonda kuuluvad eelnõud,
küsimused ja isikute avaldused ning anda
vallavalitsusele nõudmisel arvamusi.
Komisjon saab oma tegevusvaldkondades valla arengut mõjutada mitmeti. Näiteks on komisjonil õigus algatada volikogu
õigusakti eelnõusid, samuti teha ettepanekuid volikogu istungite päevakorra ning õigusaktide eelnõude kohta. Lisaks on komisjon kohaks, kus on võimalik algatada olulistel teemadel arutelusid. Seega on komis-

jonil erinevaid võimalusi, et arenguid mõjutada ja suunata.
2. Komisjoni käsitlevate teemade osas
prioriteete terveks neljaks aastaks on väga
keeruline seada. Lisaks ei ole haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja külaelukomisjonis tulenevalt oma tegevusvaldkonda kuuluvatest
teemadest alati ka võimalik prioriteete seada. Ühtemoodi olulised on näiteks nii kooli, lasteaeda kui sotsiaalteenuseid puudutavad teemad. Hetkel päevakorras olevatest
teemadest tooksin aga välja lasteaia kohatasu muutmise määruse eelnõu, millega kavandatakse uuest aastast lasteaia kohatasu
alanemine vallaelanikele. Seda just seepärast, et kuna uuest aastast tõuseb alampalk
ja lasteaia kohatasu on sellega seotud, hoitakse ära kohatasu tõus. Olulisimaks pean
ma aga seda, et vald oleks alati oma elaniku jaoks olemas ning komisjoni juhtides ma
sellest põhimõttest kavatsen ka lähtuda.
3. Komisjoni esimehel on mitmeid täiendavaid ülesandeid ja vastutusi. Komisjoni

esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhatada komisjoni koosolekuid. Kui komisjon ei ole kahel järjestikusel korral oma
ülesandeid täitnud või otsustusvõimelisi
koosolekuid pidanud, on komisjon tegutsemisvõimetu ning volikogu valib komisjonile uue esimehe ning kinnitatakse uus koosseis. Seega on komisjoni töö korraldamise
vastutus just komisjoni esimehel. Lisaks
peab komisjoni esimees enne koosolekut
tegema teatavaks koostatud koosoleku päevakorra ning pärast koosolekut esitama
koosoleku protokolli. Eelnõude osas, mis on
komisjonis käinud, esineb komisjoni esimees komisjoni seisukoha tutvustamiseks
volikogu istungil ettekandega. Lisanduvad
veel täiendavad jooksvad ülesanded ning
lahendamist vajavad küsimused.
Seega peab komisjoni esimees peab aega panustama üsna märkimisväärselt. Eks
see on ju igal pool nii, et kui tahta teha asju hästi ja südamega, peab süvenemiseks
aega võtma.

Kandidaatide esitamine tiitlile “Aastate tegu”
1. detsembriks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli “Aastate
tegu” väärilised. Taotluse tiitli andmiseks võib esitada vallavolikogu liige, vallavolikogu fraktsioon, vallavalitsus, vallavalitsuse hallatav asutus või Kiili valla

elanike registris olev isik. Taotluses näidatakse ära isiku olulised eluloolised
andmed ja põhjendus, miks isik võiks
saada tiitli “Aastate tegu”. Taotlus saada
aadressile info@kiilivald.ee.
Tiitel “Aastate tegu” – www.kiilivald.

ee/kiili-vald-tanab – antakse füüsilisele
isikule erilise auavaldusena Kiili vallale
osutatud silmapaistvate teenete eest.
Tiitli andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud
püsiva ja olulise panuse kultuuri, majan-

duse või muu valdkonna arendamisele
Kiili vallas. Koos tiitliga antakse isikule
tunnistus ja Kiili valla sümboolikaga mälestusese. Tiitel “Aastate tegu” antakse
üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. |
Kiili vallavalitsus

SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRIS
90 Koidula Ameerikas
05.12
86 Leander Lents
20.12
83 Laine Rannamäe
09.12
82 Evi-Mai Noorväli
26.12
81 Lilli Tokun
09.12
81 Asta Peeduli
15.12
81 Ants Väljataga
18.12
79 Jaan Mõttus
13.12
79 Õitse Liiva
22.12
77 Helmi Pink
06.12
77 Jaan Eevel
26.12
76 Viivi Neare
08.12
76 Niina Arumeel
09.12
76 Tamara Izborskaja
25.12
75 Peep Uudre
03.12
70 Elle Luik
09.12
70 Enn Kalvet
12.12
70 Heljo Vain
16.12
70 Elle Avamere
19.12
70 Ain Kötsi
20.12
70 Peeter Paas
25.12
65 Ago Ader
09.12
65 Aleksander Sonnikov
11.12
65 Jüri Nurme
12.12
65 Evi Põld
30.12

Jõulutoetustest
vallas
Ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme ja enama lapsega peredel, puudega lastega peredel,
vanemliku hoolitsuseta laste
eestkoste- ja hooldusperedel,
kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. 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 elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Avaldusi saab esitada 1.
novembrist kuni 20. detsembrini 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 käivad lapsed saavad kommipaki
kätte lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 18-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas 1.–31.12.2017. |
Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik
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Heategevuslik jõululaat kogub sellel aastal rahalist
toetust SA Heategevusfondile Minu Unistuste Päev,
et tuua haigete laste ja nende lähedaste ellu positiivseid elamusi, rõõmu ja julgustust igapäevaste väljakutsetega toimetulekuks. Aitame täide viia nende
laste unistused ning veeta üks tõeliselt tore päev.
Iga laps väärib oma unistuste päeva. Aitame neil
üheskoos unistada suurelt, sest unistus teeb imet!
Jõululaat 2017 “Minu unistuste päev” toimub laupäeval, 16. detsembril kell 10–13.
Omavalmistatud tooteid on tutvustama ja müüma oodatud kooliõpilased, lasteaiad, noortekeskus, kohalikud kaupmehed, kohalikud väikeettevõtjaid.

Lõvi-Leo käis lastel külas
14. novembri pärastlõunal
külastasid Kiili lasteaia Tirtsu
rühma lapsi Kiili noorsoopolitseinik Kätlin Murre ja Lõvi-Leo.
Lastele räägiti turvavöö olulisusest ja milline on ohutu käitumine autos. Politsei külastus ja
politseivormi nägemine tegi lugude kuulamise eriti kaasahaaravaks, igaühel oli turvavööst
oma lugu rääkida.
Soovijad said Lõvi-Leod kallistada ning vestluse lõpuks kinkis Lõvi-Leo igale Tirtsule
kleepsu, helkuriteemalise värvimispildi ja kommi.
Tirtsu rühma suured ja väiksed tänavad meeldejäävaid külalisi!

Foto: Kiili lasteaed

Siin käib vilgas tegevus kaks
korda nädalas ja kui mõni huvipakkuv töö on pooleli jäänud,
siis ka teistel nädalapäevadel.
Sel sügisel alustati taas kanga kudumisega, teeme siidimaali ja agaramad koovad sooje sokke. Meil käis külas päästeameti
töötaja, kes tegi meile puust ja
punaseks selgeks, kui oluline on
tuleohutuse nõuete järgimine
koduses majapidamises. Ka käis
meil külas kohalik politseiametnik, kes ikka ja jälle selgitab
meile ohutu liiklemise nõudeid
ja koduse varakindlustamise vajalikkust. Täname teda hooliva
suhtumise eest.

Lõvi Leo ja Kätlin Murre Tirtsu rühmas.

Kokkamispäev
Sõmerus

Registreerimise info:
Õpilased:
https://goo.gl/forms/fGyAkGnBmWMrMFKH3
Kohalikud kauplejad:
https://goo.gl/forms/CoWrff80iCiJeqZS2
Registreerimise tähtaeg: pühapäev, 10. detsember
Kohtade arv on piiratud!
Info: Aivo Tammela, Kiili Gümnaasiumi huvijuht
aivo.tammela@kiili.edu.ee, +372 6799 221

Sügisene koolivaheaeg on
mõnusaks hingetõmbeks ja selle veetmiseks võimaluste skaala väga lai. Kõik pered ei kohku
kargematest kraadidest ega sõida esimesel võimalusel lõunasse päikest püüdma – meie sügisel on värvid, meeleolu, võlu!
Sõmeru küla viie talu kaheksa last kogunesid vaheaja ühel
päeval selleks, et kokata. Koos
veedeti päev hommikust õhtuni ning kolme söögikorra valmistamisel oli lastel kandev roll.
Sepamäe peretütar Kristiana
võttis saabujad vastu pannkookidega. Sujuvalt moodustusid
kaks gruppi: tüdrukud ja poisid
ning läks lahti Vähja Eliisabeti
nõuannete järgi küpsisetordi
valmistamine, et seda saaks õhtuooteks nautida.
Edasi tehti kõike, mida vaja,
et lõunaks oleks laual kartulipuder, ahjus küpsetatud viinerid ning külmkoorekaste. Uku
Liblikalt ja Henri Sepamäelt
koorisid vahetustega kartuleid,
Mikk Liblikalt tegi “naeruvinkusid”, Keldrimäe Sandra eestvedamisel ja juhendamisel keedeti mune ja valmistati kaste. Tegevuse vahele räägiti lemmiktoitudest ja hügieeninõuetest.
Et suu ka magusaks saada,
grillisid lapsed õues vahukomme. Energiast pulbitsev seltskond nautis värskes õhus olemist, jääkamakate kogumist
ning “ukaka” mängimist.

Fotod: Kristi Säkk

Kokkamispäev Sõmerus – lõunasöök, vahukommide grillimine ning
grupipilt.

Edasi jagunes tegevus sujuvalt köögipoole ja tubaste lauamängude vahel ning saabus ka
õhtuoode soojade võileibade,
küpsisetordi ja põneva pitsilise
joogiga.

Lapsed olid väga tegusad,
tublid ja koostööaltid ning päev
saadeti rahulikult mööda ilma
nutivahenditeta – päris kaaslane on parim kaaslane! | Kristi
Säkk

Kiili Kunstide Kooli klaveriõpilaste sügis
Kuigi peamiseks konkursihooajaks on tavaliselt kevad,
siis nii, nagu tavaks saanud, on
klaverimängijad ka sügiseti üksteiselt mõõtu võtmas käinud.
Novembrikuus toimus klaveriõpilastele kaks erinevat konkurssi.
11. novembril toimus Tabasalu Muusikakoolis “Eesti
muusika konkurss” ning nädal
hiljem Tallinna Lasnamäe Muusikakoolis “Lustlik klaver”. Mõlemal klaverikonkursil olid esindatud ka Kiili Kunstide Kooli
õpilased.
Tabasalus osalesid Karoliina

Laurits, Grete Rohi, Elise Tilk ja
Melissa Marii Leima. Kõik Kiili
klaveriõpilased olid konkursil
heas vormis ning tegid väga
tubli esituse. Žüriile jäid eriliselt silma kaks õpilast – Melissa Marii Leima, kes pälvis oma
vanuserühmas 3. koha ja Elise
Tilk, kes sai tunnustuse Eda
Sterni pala “Hommikune meeleolu” suurepärase esituse eest.
Lasnamäel toimunud “Lustliku klaveri” nime kandva konkursi osalejate nimekirjas oli sel
aastal kolm Kiili Kunstide Kooli õpilast: Laura Suislep, Marion
Kiil ja Mirjam Hiiekivi. Lustlik

klaver on küll rahvusvaheline
konkurss, aga tavalistest konkurssidest eristub Lasnamäel
toimuv konkurss selle poolest,
et tunnustusi jagatakse üsna
lahke käega.
Kiili klaveriõpilaste tublisid
etteasteid hinnati järgnevalt:
Marion Kiil sai oma vanuserühmas 1. koha ning Mirjam Hiiekivi ja Laura Suislep oma vanuserühmas 2. koha.
Palju õnne tublidele õpilastele ja nende õpetajatele Sirle
Piisangile, Tiia Koppelile ja Ädu
Laurile. | Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli direktor

Eakate päevakeskuse elust

Paides ajamasinas
Aga tegevus ei piirdu ainult kohapealsega. Oktoobrikuus käisime Paides pitsikeskuses, kus
uudistasime meisterlikke heegeldustöid. Seal oli huvipakkuvaid kleite, pluuse, seelikuid, aknakatteid ja eriti hulgaliselt
suursuguseid lambivarje. Üks
peaaegu meetrise läbimõõduga
heegeldatud taustaga kell pidi
koha leidma keskuse juhi uues
kodus. See oli tõesti muljetavaldav taies. Seal leidus ka igasuguseid väiksemaid heegeldatud
esemeid.
Meie nobenäppudel oli seal
uudistamist ja kõrva taha panemist küllaga. Imestama pani, kui
odavalt saab Paides söönuks kohalikus söögikohas. Aga Paide
pole ainult käsitöölinn. Uudistamist ja avastamisrõõmu pakkus Paide tornikindluses avatud
Aja maja. Seal tutvustati eestlaste eluolu alates muinasajast
tänapäevani. Kõik oli esitatud
vaimukalt ja vahepaladeks pakuti ajastule omast napsi ja soola pekiga keeduube. Seal saime
sõita ka ajamasinaga, kes aga
juhtus seda sõidukit liftiks nimetama, sai noomida, et ajamasinat sõimata ei tohi.
Külas viimsikatel
Oli meeldejääv päev. Saime hulgi uusi mõtteid ja ideid, mida ellu viima hakata. On väga oluline käia aegajalt kodust väljas
võõrais paigus, et oma elu osata hinnata ja saada uut energiat.
Novembrikuus käisime külas
Viimsi valla huvikeskuses. Külastasime Isemoodi Isetegijate
loovustuba. Panime seal välja
väikese näituse läbi aegade meil
tehtud esemetest ja nemad näitasid oma tehtut. Neid juhendab 90-aastane (!) proua Ljuba
Keskküla, kes on üle vabariigi
tuntud niplispitsi tegija.
Praegu tikivad nad muhu
mustreid seinapiltidele ja teevad muhu susse. Enamus neist
koob sokke ja laste papusid.
Meiegi tõime kaasa papude tegemise juhendi. Ka see külaskäik oli meile väga õpetlik, eriti sellest aspektist, et saime aru,
kui hoolivad ja mõistvad vanurite suhtes on meie valla juhid,
eesotsas hr Aimur Liivaga ja sotsosakonna inimestega. Uskuge,
me oskame seda hinnata ja oleme tänulikud! | Helgi Taim
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Teel tippu: Kiili poiss
Euroopas tegusid tegemas
Oktoobris Eesti meistrivõistlustel M14 vanuseklassis cyclocrossis 3. koha saavutanud
Lauri Tamm (13-a), käis oma
võimeid proovimas Euroopa paremikuga. Cyclocrossi meka on
teatavasti Belgia, kus noortel lubatud võistelda üks kord nädalas (Eestis seda piirangut pole).
Et kahte nädalat paremini ära
kasutada, põigati sisse ka Hollandisse ja Prantsusmaale.
Reisi esimene sihtpunkt oligi Holland, Emmeni nimeline
linn. Stardis oli ca 30 poissi, k.a.
Hollandi meister. Poisid (Lauriga koos oli ka tema klubikaaslane Frank Aron Ragilo) alustasid
tagant reast, aga juba sirge lõpus oldi esimese viie hulgas. Kuna Lauri kurvi sisenemise kiirus
oli liiga suur, siis kohe ka “külakuhi”, kus osales ka Hollandi parim. Frankil õnnestus kukkumist
vältida ja vahet hoides võit vormistada.
Lauri alustas peale kukkumist kohe “ajujahti” eesolevatele. See õnnestus tal päris hästi, sest poodiumi 3. aste oli tõsiasi. Olgu mainitud, et Hollandi meister oli seekord alles viies!
Peale seda suunduti Belgiasse Roeselare. Seal suutis Lauri
2. koha vormistada (Frank oli
neljas). Emotsioonid laes, oli
aeg Prantsusmaale sõita.
28. oktoobril Anzin nimelises kohas võitles Lauri välja
maksimumi – 1. koht! Pole paha! Peale sellist esitust jäi ta ka
silma Belgia cyclocrossi klubi
Cannibal juhile, kes pakkus lepingut, sõitmaks nende klubi
vormis! Mõeldud-tehtud!
Viimane võistlus. Uus vorm,
taaskord Belgias, taaskord “risu
panemine” (kukkumine), taas-

kord suur võitlustahe ja seekord
siis 4. koht. Seda viimast võistlust, hindaski Lauri oma Euroopa tuuri meeldejäävamaks!
Miks? Sellepärast, et meie
poistel oli juba eelmise päeva
Prantsusmaa võistus all ja konkurents oli kõige tihedam.
Laurile jäid sellest reisist väga positiivsed muljed ja ta soovib kindlasti ka järgmine aasta
Euroopasse minna, kui võimalus avaneb.
Täname Franki isa Olegi, kes
oli kogu selle tuuri organisaator
ja eestvedaja!
PS Eks neid kukkumisi tuleb
võistlustel ikka ette, aga oma
osa oli ka võib-olla sellel, et
Lauri rattal olid all kaks aastat
vanad ja veidi kulunud rehvid!
Kui mõnel ettevõttel on tahet-soovi, noort tulevikulootust
toetada, siis eks see oleks ikka
teretulnud! Ühendust saab võtta meiliaadressil tammbruno@
gmail.com. | Kaupo Kütt

Lauri tänavu Belgias.

Jüri koguduse jõuluteated 2017
Nabala palvemajas
• 26.12 kell 15 jõulupuu palvemaja suures saalis, laulu ja
salmi võtab igaüks ise kaasa, osaleb Jüri koguduse
segakoor
Fotod: erakogu

Lauri Tamm poodiumi kõrgeimal astmel.

Jüri kirikus
• 3.12 kell 16 advendiküünla süütamine ja kontsert
kirikus, Jüri perekoor, Rae kammerkoor, Patika külakoor,
Lagedi segakoor Heliand, lauluansambel Lustilised
• 17.12 kell 12 2. advendi jumalateenistus ja leeripäev,
muusika A-moll Kiili vallast
• 24.12 Jõuluõhtu jumalateenistused
kell 14 jutlus, diakon Ülo Liivamägi
kell 16 jutlus, õpetaja Tanel Ots, Jüri perekoor ja solistid
kell 18 jutlus, õpetaja Tanel Ots
• 25.12 kell 12 jõulupüha jumalateenistus peredele, Jüri
koguduse segakoor
• 31.12 kell 16 vana-aasta õhtu jumalateenistus

November 2017 | nr 10 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

6 | TEATED

SPORDIUUDISED

Keegel
Eesti X klubide võistkondlikel karikavõistlustel Mustamäe
ja Rae keeglisaalis võitis KK Reval I meeskonnas 1. koha Margus Mänd. Palju õnne! 2. koha
SK Talke meeskonnas saavutasid Jens Vendel ja Toomas Vendel. Palju õnne! Aivar Hannus
saavutas SK Kalju meeskonnas
4. koha, Marko Kikas KK Reval
II meeskonnas 5.–8. koha. Naistest võitis KK Reval naiskonna
koosseisus 1. koha Eve Urbas.
Palju õnne!

Jalgpall
Saalijalgpalli rahvaliigas esindab Kiili valda kaks meeskonda
– FC Nabala ja Kiili. Mõlemad
mängivad G-alagrupis koos Saku Jalgpalliklubi, UlasabaT FC,
JK Kernu Kadakas, ja FC Tallinna Wolves meeskonnaga. Iga
vastasega mängitakse kaks

mängu, üks kodus ja üks võõrsil. Mõlemad meeskonnad on
alustanud võidukalt. Nabala mehed võitsid esimeses mängus
Tallinnas kohalikke mehi 5:1
(väravad: Rainer 3, Kristjan 2).
Kiili mehed on kaks esimest
mängu pidanud kodusaalis Kiili spordihallis ja samuti võitnud:
esimeses mängus tehti 13:3 seisuga selg prügiseks Kernu meestel (väravad: Anton 3, Jaan 2,
Sven 2, Silver, Rainis, Kostja,
Hans, Marko, Raimo 1) ja teises
mängus võideti naabreid “õllepealinnast” Sakust 7:3 (väravad:
Jaan 3, Sven 2, Silver, Anton 1).

Võrkpall
Eesti 2017. a karikavõistlustel meeste võrkpallis sattus
TTÜ/Kiili esiliigameeskonnale
veerandfinaalis vastu Credit24
meistriliiga klubi Rakvere VK
meeskond. Üllatust ei juhtunud.
TTÜ/Kiili kaotas Rakveres 0:3

(11:25, 21:25, 17:25) ja kodusaalis Kiilis samuti 0:3 (11:25,
24:26, 18:25) ja Rakvere sammus poolfinaali.
Ka meeste esiliigas pole TTÜ/
Kiili meeskonnal algus hästi läinud, hetkel leitakse end turniiritabelis harjumatul kohal ehk
6. kohal. Võidetud on kolm mängu – Pärnu SK/VK 3:0, Võru VK/
SK 3:1 ja Rakvere VK II meeskond 3:2 ning kaotatud 2 mängu – EMÜ SK 1:3 ja Tallinna Ülikoolid 0:3. Mehed, äratus!!!

Türgi ja Valgevene. Eesti naiskonna põhimängujuht on Kiili
alevis elav Birgit Piibur, kes igapäevaselt mängib Saksamaal II
Bundesligas Wolfenbüttel naiskonnas. Esimeses mängus Tallinnas Türgi vastu, mis kaotati
56:81, viskas Birgit 8 punkti ja
teises mängus võõrsil Valgevene vastu, mis samuti kaotati
63:80, andis Birgit neli resulta-

tiivset söötu ja võttis neli lauapalli. Koondise kandidaat oli ka
Kangru tüdruk Janett Perv, kes
seekord jäi koondise ukse taha.
Janett mängib samuti igapäevaselt Saksamaal II Bundesligas
Bambergi naiskonnas. Edu ja
kordaminekuid mõlemale tublile ja kaunile naisele!

Foto: Siim Semiskar

23. septembril toimusid esimesed võistlused noormängijatele, Noorte GP 1, kus Kiili Sulgpalliklubi mängijad Kadi Kaljurand ja Kirsika Joon saavutasid
U19 vanuseklassis 2. koha.
15. oktoobril toimus Noorte
GP 2, kus Kadi Kaljurand ja Kirsika Joon saavutasid U19 vanuseklassis 3. koha.
18. novembril toimus Li-Ning
Superseeria 2. etapp, kus segapaarismängu esiliigas saavutasid Kadi Kaljurand ja Tauri Ivask
4. koha. Naispaarismängu esiliigas saavutasid Kadi Kaljurand
ja Kirsika Joon 3. koha.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjoni (Spalding divisjon) C-alagrupi põhiturniiril ei ole Kiili SK
meeskond veel võiduarvet avanud. Võõrsil on kaotatud Aexpo/
Estravan meeskonnale 59:69
(Kaarel 21 p, Hendrik 17 p, Karmo 15 p) ja meeskonnale Tradilo lisaajal 75:79 (Kaarel 20 p,
Jens 14 p, Karmo ja Mikk 13 p).
Kodusaali kaotused: Föönix
meeskonnale 56:88 (Jens 12 p).

Vallavalitsuse korraldus nr 386 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Õnne tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 387 Vaela külas Sonni kinVOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 25 Vallavanema nistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
valimine.
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 26 Vallavalitsu- Vallavalitsuse korraldus nr 388 Vaela külas Peetri tee
4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 27 Vallavalitsu- planeeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
se liikmete kinnitamine.
7.
NOVEMBER 2017
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 28 VallavolikoVallavalitsuse
korraldus nr 391 Projekteerimistingigu alatiste komisjonide moodustamine.
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 29 Kiili Vallavo- muste määramine detailplaneeringu koostamise kolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimi- hustuse puudumisel Mõisaküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (liitumispunktide) ehitusprojekti koostane.
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 30 Revisjoniko- miseks
Vallavalitsuse korraldus nr 392 Ehitusloa väljastamimisjoni esimehe ja liikmete valimine.
Kiili Vallavolikogu 02.11.2017 otsus nr 31 Vallavolikogu ne ehitise (aiamaja ) laiendamiseks Mooni tn 14, Luige alevik.
komisjonide koosseisu kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 32 Üldplaneerin- Vallavalitsuse korraldus nr 393 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa põik 8, Lähtse
gut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu deküla.
tailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korVallavalitsuse korraldus nr 394 Kasutusloa väljastaraldamine.
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 33 Üldplaneerin- mine ehitisele (Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik) Miku tee T2 ja Lageda tee.
gut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise
14. NOVEMBER 2017
algatamine.
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 34 Volitus MTÜ- Vallavalitsuse korraldus nr 399 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kole Harjumaa Ühistranspordikeskus taksoveoloa, sõihustuse puudumisel Ööbiku tn 4, Luige alevik, Kiili
dukikaardi ja teenindajakaardi andmiseks Kiili valla
vald madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi
haldusterritooriumil.
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 35 Esindajate ni- ehitusprojekti koostamiseks.
metamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Vallavalitsuse korraldus nr 400 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Tiidu, Sõgula
(üldkoosolekule).
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 36 Kiili Vallavoli- küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 401 Ehitusloa väljastamine
kogu 02.11.2017 otsuse nr 31 “Kiili Vallavolikogu koehitise (aiamaja) laiendamiseks ja rekonstrueerimimisjonide koosseisu kinnitamine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsus nr 37 Vallavanema seks Külluse tn 29, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Ehitusloa väljastamitöötasu määramine ja töötamisega seotud kulude
ne ehitise (puurkaev) rajamiseks Pihla, Sõgula küla.
hüvitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Kasutusloa väljastaVALLAVALITSUSE OTSUSED
mine ehitisele (mobiilside mast) Kullerkupu tn 1a,
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
Kangru alevik.
31. OKTOOBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 379 Ehitusloa väljastamine Vallavalitsuse korraldus nr 404 Kasutusloa väljastaehitiste (üksikelamu ja abihoone ) püstitamiseks Me- mine ehitisele (mänguväljak) Peetri tee 7, Vaela küla.
21. NOVEMBER 2017
remehe tn 25, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 409 Ehitusloa väljastamiVallavalitsuse korraldus nr 380 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Pähklisalu, Sõmeru
ne ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 19,
küla.
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 381 Ehitusloa väljastamine Vallavalitsuse korraldus nr 410 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kaasiku 38, Luige alevik.
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 23,
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
Sausti küla.
7. NOVEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 382 Ehitusloa väljastamiVallavalitsuse korraldus nr 395 Kohanime määramine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Päikese tn 5,
ne, Aleksandri tee, Aleksandri põik.
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 396 Katastriüksuse jagaVallavalitsuse korraldus nr 383 Kasutusloa väljastamine ja piiride muutmine, Miku ja Nabala palvemaja.
mine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 24, Lähtse
14. NOVEMBER 2017
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 405 Katastriüksuse läVallavalitsuse korraldus nr 384 Kasutusloa väljastahiaadressi muutmine, Metsa, Välja, Kõrtsupõllu.
mine ehitisele (üksikelamu) Allikavälja, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 406 Katastriüksuse jagaVallavalitsuse korraldus nr 385 Kasutusloa väljastamine ehitisele Kiili alevis Lasteaia tn, Pargi tn ja Põllu mine, Kajaka.
tn (Uus-Vaska detailplaneeringu alal).
21. NOVEMBER 2017

Kiili vallavalitsus teatab

Vastaspoolel särasid tuntud
jalgpallurid – Kert Kütt 25 p,
Tarmo Neemelo 7 p, Ingemar
Teever 6 p. Kaotati ka meeskonnale Eesti BMW Klubi 52:54
(Jens 16 p, Ott 12 p, Karmo 10
p).
Eesti naiste korvpallikoondise vastasteks 2019. a Euroopa
meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril on tugevad Poola,

Birgit Piibur.

Vallavalitsuse korraldus nr 411 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav //
Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV
VAELA KÜLAS SONNI KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 27.11.–11.12.2017.
Planeeritav maa-ala paikneb Kiili vallas Vaela külas.
Vaela küla jääb Kiili valla põhjaossa ja planeeritav ala
Vaela küla keskossa. Planeeritav ala on Kiili alevist
umbes 2 km kaugusel.
Detailplaneering on koostatud eesmärgiga taotleda
Vaela külas Kiili vallas 2,66 ha suurusel maa-alal asuva elamumaaga maaüksuse osalist sihtotstarbe
muutmist üldkasutatav-, äri- ja transpordimaaks,
kruntide moodustamist, moodustavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramist kuni
kahekorruselise ärihoone ehitamiseks ja moodustatavate elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehituõiguse määramist kahekorruselise kuni kaheksa korteriga elamu ehitamiseks. Määratakse üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline
lahendus.
Planeeritav maa-ala jagatakse kümneks krundiks: neli krunti (pos. 1– 4) on kavandatud elamumaa sihtotstarbega, mis on ette nähtud hoonestada kahekorruseliste korterelamutega, milles kuni kaheksa korterit.
Kahe krundi sihtotstarve on ette nähtud ärimaa (pos.
5–6), kuhu on kavandatud piirkonna elanikele erinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Üldkasutatava
maa sihtotstarbega krunte on planeeritud 2 tk, kuhu
saab rajada mänguvaljakuid ning puhke-, spordirajatisi. Planeeritud on kaks krunti transpordimaa sihtotstarbega, millest üks on Peetri tee jätkuks ja mis
annab võimaluse ehitada jalgteega juurdepääsutee
planeeritavatele kruntidele, paigaldada tehnotrassid
ja istutada puud. Teine transpordimaa sihtotstarbega
krunt liidetakse Miku tee maa-alaga (mis on planeeritud kõrval oleva maaüksuse Miku detailplaneeringu
lahenduses). Ärihoonega krundid paiknevad pikki
11115 Kurna-Tuhala teed. Tee vahetusse lähedusse
planeeritud ärihooned (kauplus söögikoht jne) teenindavad kogu piirkonda. Tee ja ärimaa sihtotstarbega kruntide vahele jääb üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu on ette nähtud rajada võimalusel kõrghaljastus, mille istutatamisel arvestatakse
olemasolevaid ja planeeritavaid torustikke. Kõrghaljastus ja ka ärihooned vähendavad riigimaanteelt tulevat müra elamutega hoonestatud alale.
Detailplaneeringu ala jääb võimalikule arengualale
(Kiili valla üldplaneering), mille juhtotstarve on väikeelamumaa (ühepereelamud, ridaelamud, kahekorruselised korterelamud) ja mille kõrvalotstarve on
kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa. Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud
nõuetest. Kruntide suurused on kavandatud vastavalt planeeritud kruntide sihtotstarbele: korterelamu-

Sulgpall

tega kruntide koormusindeks on suurem kui 400 ja
ärihoonega krundi täisehitusprotsent 40–43%.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering
on üldplaneeringule vastav detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 27.11.–11.12.2017.
VAELA KÜLAS PEETRI TEE 4, PEETRI TEE T2, PEETRI TEE 7A JA PEETRI TEE 7 DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 27.11.–11.12.2017.
Planeeritav maa-ala paikneb Kiili vallas Vaela külas.
Vaela küla jääb Kiili valla põhjaossa ja planeeritav ala
Vaela küla keskossa. Planeeritav ala on Kiili alevist
umbes 2 km kaugusele.
Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva “Lageda
kinnistu detailplaneering” osaliseks muutmiseks.
Kiili vallavolikogu otsus 11.12.2008 nr 81 kehtestab
Kiili Valla Vaela külas Lageda kinnistu detailplaneeringu, Sweco Projekt töö nr AS-1718, millega on kavandatud 9,88 ha maa-ala Lageda kinnistu jagamine,
sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse seadmine
kinnistu jagamisel tekkinud 84 elamu krundi kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ja ühele ärimaa krundile kuni kolmekorruselise ärihoone ehitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu muutmise vajaduse põhjuseks on, et kehtiv lahendus on tänapäevast
situatsiooni arvestades ebaratsionaalne ja muutunud
on maa omanike äri- ja majandushuvid.
Planeeritava maa-ala koosneb viiest maaüksusest
(Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a, Peetri tee 7,
Väljamäe tee T3), mille piire ja suurust muudetakse
v.a Peetri tee 7a ja Väljamäe tee T3 maaüksused.
Kavandatud on elamumaa sihtotstarbega krunt (pos.
1 – 6745 m2), mis on ette nähtud hoonestada kahekorruselise ridaelamuga, milles kuni kaheksa korterit
(koormusindeks 843).
Üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Peetri
tee 7 sihtotstarve säilib, muudetakse piire ja kavandatud suuruseks on 9950 m2 (pos. 2).
Olemasoleva transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse Peetri tee T2 piire muudetakse ja kavandatud
suurus on 2355 m2 (pos. 3). Antud krunt annab võimaluse ehitada jalgteega juurdepääsutee planeeritavatele kruntidele, paigaldada tehnotrassid ja istutada
puud.
Maaüksuse Peetri tee 7a sihtotstarve ja suurus säilib.
Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda. Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.
Koostatud detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu
muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 27.11.–11.12.2017.
Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
KIILI VALLAVOLIKOGU 16.11.2017 OTSUS NR 33
“ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA JÕEÄÄRE DETAIL-
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Golf
“Kolmapäevak” 2017 edetabel.
Mehed: 13. Ahto Tuuling, 23.
Kuldar Männilaan, 33. Risto
Laar, 44. Eduard Virkunen, 51.
Anti Metsamaa, 60. Andrus Malva.
Naised: 2. Merle Aun, 5. Ljudmilla Prantsuzova.

Kabe
Eesti 2017. a meistrivõistlustel pisikadettidele (sünd 2007. a
ja nooremad) vene kabes võitis
tüdrukutest 3. koha ehk pronksmedali Nona Nano. Palju õnne!
7. Emilia Kello, 11. Eliisabet
Amor. Poistest – 10. Tanel Kahn,
22. Karl Markus Karussaar.
Eesti meistrivõistlustel minikadettidele (sünd. 2004. a ja
nooremad) vene kabes saavutas
poistest 18. koha Mikkel Reinola.

Kiili Nupuklubi ja Tabasalu
Kabeklubi lasteturniir vene kabes “3. kukesamm”: 5. Eliisabet
Amor (2007–2008 T-I), 7. Emilia Kello (2007–2008 T-II), 8. Tanel Kahn (2007–2008 P-I), 15.
Iti Ruuda (2007–2008 T-5.), 22.
Robert Vahtra (2007–2008 P-5.),
26. Mikkel Reinola (2007–2008
P-6.).
Uno Lintsi VIII mälestusturniir vene kabes Haapsalus (osavõtjaid Nõmmelt, Hiiumaalt,
Pärnust, Läänemaalt): 4. Eliisabet Amor (2007–2008 T-II), 11.
Emilia Kello (2007–2008 T-III)
19. Mikkel Reinola ( 2007–2008
P-6.).
NB! Kiili Gümnaasiumis tegutseva kaberingi Nupuklubi
treeneriks on Irma Nahkor ja
Luige Kandikeskuses tegutseva
kaberingi treener Arno Uutma.
Tegemist on kahtlemata Eesti
oma ala tippudega.
Aitäh treeneritele ja jõudu
edaspidiseks.

Võrkpall
Tbilisis lõppenud tüdrukute
U-17 Ida-Euroopa võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel osalenud Eesti koondise koosseisu kuulus ka kaks
Kiili valla tüdrukut, Johanna
Maar ja Maria Säästla. Võideti
üks mäng – Armeenia 3:0, kaotati 1:3 Ukrainale, 2:3 Gruusiale, 1:3 Leedule ja 1:3 Lätile.

Mälestame head sugulast

ENDEL
VIIRSALU

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Milvi, Elle ja Kalev
perekondadega

In Memoriam

ENDEL
VIIRSALU
15.03.1934–10.11.2017

In Memoriam

VAIKE RÄSTAS
24.05.1927–30.10.2017

Avaldame sügavat
kaastunnet Reedale perega,
kalli tädi

Jalgrattasport

VAIKE RÄSTASE

8. novembril Tallinnas hotellis Europa autasustas Eesti Jalgratturite Liit Eesti 2017. a parimaid sõitjaid. Üks tiitel tuli ka
Kiili valda, kui Seenior 2 vanuseklassis tunnistati Eesti parimaks Kangru alevikus elav Tõnno Palm.
Palju-palju õnne Tõnno, edu,
kordaminekuid ja tiitleid ka
järgmisteks aastateks! | Kaupo
Kütt

kaotuse puhul.

Kiili Varahalduse SA
kollektiiv

Avaldame kaastunnet
Reet Karule ja tema
lähedastele armsa tädi

VAIKE RÄSTASE
kaotuse puhul.

Helin, Ilme ja Mave

PLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE”
Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2632) kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala
külakeskme kõrvale kuue elamumaa sihtotstarbega
krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastuse (lepametsa) alale. Viiele moodustatavale krundile määratakse tingimused tiheasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni
ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse
pinnaga krundil kokku kuni 300 m2. Ühele moodustatavale krundile määratakse tingimused hajaasustus
põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise
üksikelamu ja kolme kuni ühekorruselise abihoone
püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 500 m2. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
Kiili valla üldplaneeringus on seatud alljärgnevad ehitustingimused tiheasustusalades:
• planeeritavast alast vähemalt 15 % peab moodustama avalikult kasutatav sotsiaalmaa.
Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse
sihtotstarvet vaid 16% kogu maa-alast ning ei moodustada planeeritavast alast 15 % avalikult kasutatavat sotsiaalmaa krunti, kuna Nabala külas on piisavalt palju ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega
krunte (200 m kaugusel planeeritavast alast Kuldnoka tee 7 katastriüksus, suurusega 6635 m2 ning 400
m kaugusel olev Kuldnoka tee 2 katastriüksus, suurusega 5,02 ha. Lisaks on 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11151
Tõdva-Nabala tee ristmikul Kulakeskuse ühiskondlike
ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus, mis paikneb 350 m kaugusel planeeritavast alast).
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev kuna ei moodustata sotsiaalmaa krunti.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsusega nr 33 “Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist,
sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase ja
õhu saastumist, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni olulist suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtes-

tatud nõudeid;
3. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse korral
ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonna
looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade
taastumisvõime ületamist;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus
võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
heaolu, vara;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt
toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud
keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda
ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
8. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
9. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei põhjusta
olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Kavandatud tegevusele KSH mittealgatamise osa küsiti asjaomaste asutustelt seisukohta:
Muinsuskaitseamet (11.09.2017 kiri nr 1.1-7/2117-1):
nõustub tee kavandamisega kultusekivi kaitsevööndisse. Arvestades Nabala küla väljakujunenud struktuuri ja maastikukasutust, nõustub Muinsuskaitseamet ka hoonestusala määramisega kultusekivi kaitsevööndisse üle tee positsioonil 1. Kultusekivi mitte
arvata ühegi õueala koosseisu, et oleks tagatud igaühe vaba juurdepääs mälestisele. Kui mullatööd toimuvad kultusekivile lähemal kui 10 meetrit, tuleb tagada mullatöödel arheoloogilised uuringud (meetod:
arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogiline
väljakaevamine). Uuringutega seotud kulud kannab
tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, §
36). Ülejäänud kaitsevööndi ulatuses ning selle lähistel tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega
leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§
443) on leiu, arheoloogilise kultuurkihi, sh inimluud,
ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma
leiu leiukohta ning teavitama sellest Muinsuskaitseametit. Detailplaneeringuga näha ette ka kultusekivi
lähiümbruse korrastamine.
Terviseameti Põhja talitus (22.09.2017 kiri nr 9.31/5672): on tutvunud KSH algatamata jätmise otsuse
eelnõuga ning ei esita vastuväiteid KSH algatamata

jätmise otsuse eelnõule. Lisaks märgitaks, et planeerimismenetluse käigus tuleb arvestada veeseaduse §
28 lg 1 sättega ja veeseaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” nõuetega (sh kuja). Joogivee puurkaevu sanitaarkaitseala ja kanalisatsiooniehitiste kuja ei tohi kattuda. Ühtlasi tuleb
joogiveeallika valikul lähtuda sotsiaalministri
02.01.2003 määruses nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” sätestatud nõuetest.
Põllumajandusamet (26.09.2017 kiri nr 14.2-1/166911): Lähtuvalt 1977. aastal ehitatud maaparandussüsteemidest nr 4109460020010 (Paali 2 ehitis, kood
001) ja nr 4109460020030 (Ratassepa ehitis, kood
001) ei pea Põllumajandusameti Harju keskus vajalikuks keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist eespool nimetatud kinnistul. Samas toetatakse seisukohta, et planeeringus arvestatakse vajadusega tagada naaberkinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi toimimine. Detailplaneering esitada Põllumajandusametile kooskõlastamiseks.
Keskkonnaamet ( 03.10.2017nr 6-2/17/10169-2): on
seisukohal, et Jõeääre kinnistu detailplaneeringuga
ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu pole KSH algatamine eeldatavalt vajalik.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2632) kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala
külakeskme kõrvale kuue elamumaa sihtotstarbega
krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastuse (lepametsa) alale. Viiele moodustatavale krundile määratakse tingimused tiheasustuse põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 300 m2. Ühele moodustatavale krundile määratakse tingimused hajaasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kolme kuni ühekorruselise
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil
kokku kuni 500 m2. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja
on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kiili vallavalitsus (aadress Nabala tee 2a, Kiili alev 75401, Harjumaa, telefon 679 0260, e-post info@kiilivald.ee). Detailplaneeringu koostaja on OÜ Hirundo (aadress
Sõpruse pst 218-13, 13416 Tallinn, tel 520 3279, e-post
taimi.kirs@gmail,com). KSH eelhinnangu koostajaks
on Kiili Vallavalitsus (aadress Nabala tee 2a, Kiili alev
75401, Harjumaa, telefon 679 0260, e-post info@kiilivald.ee).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsu-

ses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik Siiri
Treimann, tel 679 0278 või info 679 0260).
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU MÕISAKÜLAS TÕNNU DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 18.12.2017–15.01.2018
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse
seadmine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamine, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 350 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Juurdepääs alale on lõunast, Tõnumardi-Põdra teelt
(Tõnumardi-Põdra tee T1; kü nr 30401:001:1980).
Lähtuvalt Kiili valla ÜVK arengukavast, jääb planeeringu ala välja ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga
hõlmatud piirkonnast.
Tõnnu detailplaneeringu alale ulatub kinnismälestise
kaitsevöönd: asulakoht (registrinumber 17920). Kinnismälestis on arvele võetud aastast 1998. Mälestise
seisund on klassifitseeritud rahuldavaks. Tegemist on
piirkonnaga, kus on säilinud vana ehitussubstants
ning ajalooline asustusstruktuur – hoonetekobar
asub põllumassiivide vahel. Ühe hoone lisandumisel
hoonetekompleksi hulka ei nähtu olulist negatiivset
mõju ümbritsevale, pigem on tagatud piirkonna
asustuse jätkumine. Tööde tulemusel peaks sündima
hea tava kokkulepe alade miljööd arvestavaks piirkonna arendamiseks. Muinsuskaitseameti kirjaliku
loata on kinnismälestise alal ja selle kaitsevööndis
keelatud: 1) ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd; 2) kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.
Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev. Krunt on üldplaneeringu kaardil märgitud maaparandussüsteemiga põllumaaks. Maa-ameti
kaardi järgi on Tõnnu katastriüksus 100% elamumaa
sihtotstarbega. Kiili valla üldplaneeringu järgi asub
Tõnnu katastriüksus miljööväärtusega alas. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib
reegel: üks elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib
piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2.
Kuna Tõnnu katastriüksuse pindala on 6692 m2, on
käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Tõnnu maaüksuse detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 18.12.2017–15.01.2018.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
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Ostame pidevalt kuuseoksi
(400 kg kuus), 10 kg /4 €! Oksad peavad olema min 70–
100 cm pikad ja kokku seotud
umbes 10 kg pakkidesse.
Transpordi korraldame vajadusel ise.
Lillepärg OÜ
info@lilleparg.ee
tel 607 0156
1916

ERAKUULUTUSED

Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine.
Ehitise audit. Hoonete seadustamine. Tel
522 0023, Mikk. Täname kliente keda oleme
saanud aidata!
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad
Teie kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel
5333 0556. OÜ Korstnahooldus
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Krausberg Eesti OÜ ootab oma kollektiivi
töökat puhastusteenindajat, kes soovib
lisatööd õhtuti alates kell 17.00. Tööaeg
E–R va riiklikud pühad 2,2 tundi. Tel
528 9532, Riina
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee
Müüa armas ja hoolega hoitud suvekodu
Laitses, Kaasiku küla, Vega AÜ, Kernu vald.

Suvekodu 59 m2, kuiv korralik kelder,
pööning, krunt 859 m2 piiratud aia ja
hooldatud hekiga, uus puurkaev, korralik
kuur, ahjuküte, soojamüür, kamin, saun.
Lisaküsimused tel 553 1485 või taivop01@
gmail.com

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543,
bar500@hot.ee

Müüa biopuhastid, septikud, imbtunnelid –
vaata www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118 või
viljar@biomahuti.ee

Ostan talumaja koos maaga. Hooned võivad
vajada põhjalikku remonti. Telefon
508 0065

Müüa kuivad kamina ja ahjupuud
võrkkotis. 30 cm pikad 40 l kotid. Kask
2,70 €, lepp 2,40 €, tasuta vedu alates
40 kotist. Tel 5554 1628

Müüa kvaliteetne puitbrikett 960 kg alus
172 €, Premium pellet 990 kg alus 199 €.
Kojuvedu hinna sees. Tel 5891 5954
Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, haab 36 € / rm, kask
39 € / rm, saar 39 € / rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498

Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088

Otsime meeskonda treialit manuaalpingile.
Töökoht asub Harjumaal, Kiilis. Tel
5664 1508, Tiit
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Raamatupidamisteenus. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Vajatakse mehi ja naisi huvitavate
ehitustööde teostamiseks. Tööd erinevad ja
vaimu arendavad. Palk sõltub enda ja
meeskonna panusest. Tel 5352 9476

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. www.
sõiduõppe.ee, tel 507 8230

Ostan heinapressi Kirgistan, akvaarium MTZ82, käru 2PTS-6, GKB-819 ning varuosadeks
DT74/75, T150, SK5 jne. Tel 5694 0400

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

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

