KIILI VALLAVOLIKOGU

ISTUNGI P R O T O K O L L
Kiili

21. september 2017 nr 8

Algus kell 17:00, lõpp kell 18:04
Istungi juhataja volikogu esimees Mihkel Rebane
Istungi protokollija Iren Jõeleht
Kohal viibisid vallavolikogu liikmed (14): Monica Allikas, Külli Joonson, Vambo Kaal, Esta
Kullamaa, Ardo Niinre, Andra Perv, Mikk Rannik, Mihkel Rebane, Indrek Grusdam, Ellen
Rööp, Aivar Somarokov, Kristjan Laurits, Indrek Sinisaar, Mart Nettan
Istungilt puudusid vallavolikogu liikmed (1): Toomas Väljataga
Kohal viibisid vallavanem Aimur Liiva, pearaamatupidaja Lea Peterson, ehitus-ja
planeerimisosakonna juhataja Arnold Knuut, vallaarhitekt Eduard Ventman
Läbirääkimised päevakorra asjus. Alljärgnev päevakorra projekt oli volikogu liikmetele
teatavaks tehtud 14. septembril 2017.a.
1 Määruse eelnõu nr 2017-08/01 Kiili valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine, II
lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
2 Määruse eelnõu nr 2017-06/03 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021
kinnitamine, II lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits;
3 Otsuse eelnõu nr 2017-08/03 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu
koostamise algatamine, lugemine, Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
4 Otsuse eelnõu nr 2017-09/01 Jaoskonnakomisjoni moodustamine, lugemine, ettekanne
Tarko Tuisk;
5 Kiili valla Kiili alevi ja Mõisaküla vahelise lahkmejoone muutmise küsimus, ettekanne
Kristjan Laurits;

6 Informatsioon.
Kinnitati (14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) järgmine päevakord:
1 Määruse eelnõu nr 2017-08/01 Kiili valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine, II
lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
2 Määruse eelnõu nr 2017-06/03 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021
kinnitamine, II lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits;
3 Otsuse eelnõu nr 2017-08/03 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu
koostamise algatamine, lugemine, Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
4 Otsuse eelnõu nr 2017-09/01 Jaoskonnakomisjoni moodustamine, lugemine, ettekanne
Tarko Tuisk;
5 Kiili valla Kiili alevi ja Mõisaküla vahelise lahkmejoone muutmise küsimus, ettekanne
Kristjan Laurits;
6 Informatsioon.
Päevakorrapunkt nr 1
Määruse eelnõu nr 2017-08/01 Kiili valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine , II
lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Kristjan Laurits;
Ettekandega esines Lea Peterson.
M.Rebane: Kuidas haridus-, kultuuri-ja sotsiaalkomisjon otsustas jagada riigilt laekunud 28
tuhat?
E.Kullamaa: Komisjon andis otsustamise õiguse Vallavalitsusele.
A.Liiva: Vallavalitsuse ettepanekud:
1. Lisada eelarvereale, mis puudutab väljaspool Kiilit treeningutel käivate laste toetust 5000
eurot ja tõsta vastav toetusmäär 150 euroni (seni 100 eurot). 2. Lisada eelarvereale, mis
puudutab Kiili vallas tegutsevate spordiklubide toetamist 13 000 eurot. Lepingu lisa
sõlmitakse kõigi spordiklubidega, raha jaotuse otsustame proportsionaalselt seniste
toetussummadega.3. Lisada Kiili Gümnaasiumi eelarvereale 3000 eurot huvihariduse
võimaluste paremaks tagamiseks. 4. Jätta reservi 8000 eurot erahuviringide toetamiseks, sh
ka noortekeskuse omade. Raha makstakse huviringi tegija avalduse/arve alusel, ühe
huviringis osaleja kohta 12,5 eurot kuus = 50 eurot kokku. Toetusest ei finantseerita Kiili
Kunstide Kooli, mis on niigi väga tugevasti vallaeelarvest toetatud ja ka kohatasude poolest
pigem tagasihoidlik võrreldes nt Tallinnaga. Ei toeta ka Nabala Kunstistuudiot, mille toetus
on juba täna piisavalt kõrge ja omaosalus väga madal.
Toimus muudatusettepanekute hääletamine.
Hääletustulemusega (14 poolt, 0 vastu,0 erapooletut) hääletati muudatusettepanek
eelnõusse sisse.
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Otsustati (14 poolt, 0 vastu,0 erapooletut) lugeda eelnõu nr 2017-08/01 vastu võtta
määrusena nr 9.
Päevakorrapunkt nr 2
Määruse eelnõu nr 2017-06/03 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021
kinnitamine, II lugemine, ettekanne Aimur Liiva, kaasettekanne Kristjan Laurits;
Ettekandega esines Aimur Liiva.
A.Perv: Arengukavas on sees, et volikogu on algatanud üldplaneeringu muutmise?
A.Liiva: Muudatusettepanekuna on kirjas parandus.
I.Grusdam: Küsimus p.3 kohta. Palju on räägitud gümnaasiumiosa säilitamisest. Kui seatakse
riiklikul tasandil lävend, siis kuidas on võimalik Kiilis gümnaasiumiosa säilitada?
M.Rebane: Kiilis on ka praegu lävend 4,0, see on kirjas kooli vastuvõtu korras.
I.Grusdam: Kui palju see annab klassikomplekte gümnaasiumisse?
M.Rebane: Aastani 2020 võtame kindlasti 4 klassi kaupa õpilasi kooli ja saavutame olukorra,
et kõik põhikooli vanuseastmed on 4 klassikomplektiga. 2021 lõpetab põhikooli ligi 100
õpilast ja me võiksime võtta 2 paralleeli. Oleneb millist gümnaasiumi me tahame, sest
sissesaamislävend kerkib siis kindlalt üle 4,0. Koolikorralduslikult oleks kõige parem, kui
võtaksime igal aastal kuni 35 õpilast, gümnaasiumi suurus oleks 100 õpilast ja võiksime teha
klassideta gümnaasiumi.
Muudatusettepanekud otsustati hääletada ühtse paketina.
Toimus muudatusettepanekute hääletamine.
Hääletustulemusega (14 poolt, 0 vastu,0 erapooletut) hääletati muudatusettepanekud
eelnõusse sisse.
Otsustati (14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut) eelnõu nr 2017-06/03 vastu võtta määrusena nr
10.
Päevakorrapunkt nr 3
Otsuse eelnõu nr 2017-08/03 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu
koostamise algatamine, lugemine, ettekanne Arnold Knuut, kaasettekanne Kristjan Laurits;
Ettekandega esines Arnold Knuut.
E.Kullamaa: Kas moodustatav elamukrunt on metsaala praegu?
A.Knuut: Jah, elamumaa moodustab 12,7 % praegusest kinnistust.
A.Perv: Kas üldplaneeringut muutev on seetõttu, et planeeritav elamumaa jääb maanteeameti
kaitsevööndisse?
A.Knuut: Ei ole. Üldplaneeringut muutev on seetõttu, et praegu tootmismaa, mis muutub
osaliselt elamumaaks.
K.Laurits: Eelarve-ja majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu vastu võtta.
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Otsustati (13 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu) eelnõu nr 2017-08/03 vastu võtta otsusena nr 20.
Päevakorrapunkt nr 4
Otsuse eelnõu nr 2017-09/01 Jaoskonnakomisjoni moodustamine, lugemine, ettekanne Tarko
Tuisk;
Ettekandega esines Tarko Tuisk.
Otsustati (13 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu) eelnõu nr 2017-09/01 vastu võtta otsusena nr 21.
Päevakorrapunkt nr 5
Kiili valla Kiili alevi ja Mõisaküla vahelise lahkmejoone muutmise küsimus, ettekanne
Kristjan Laurits;
Ettekandega esines Kristjan Laurits.
M.Nettan: Kas otsusel on mingi põhjendus?
V.Kaal: Oluline oli tiheasustuspiiri nihutada arenguperspektiivist lähtudes.
T.Tuisk: Üldplaneering on kehtestatud, seletuskirjas on kirjas, miks nii on tehtud, kohtule
oleme esitanud põhjendused, miks jääme kindlaks seisukohale, et lahkmejoon on määratud
just arenguperspektiive silmas pidades.
A.Niinre: Kas V.Kajal on mingi eelisõigus erastamiseks?
T.Tuisk: Erastamine on lõppenud. Kui volikogu otsustab, et soovitakse muuta üldplaneeringu
järgi määratud tiheasustusala ja suudame seda inimestele põhjendada, miks teeme
tiheasustusala väiksemaks, siis tekib V.Kajal õigus taotleda erastamisprotsessi ennistamist.
Seejärel hakatakse uurima, kas on kodanikul õigus erastada.
I.Grusdam: Kas kodaniku poolt esitatud materjalides esitatud faktid on Vallavalitsuse arvates
õiged või valed?
T.Tuisk: Vallavalitsus on oma seisukoha ja oma positsiooni esitanud vastava asja
kohtumaterjalides ja eelarve-ja majanduskomisjonile.
I.Grusdam esines repliigiga.
A.Somarokov: Kuidas on V.Kaja ja Paju maaüksus seotud?
E.Rööp: Ajalooliselt oli õigus.
Volikogu liikmed otsustasid hääletustulemusega (7 poolt, 4 vastu, 3 erapooletut) Kiili valla
Kiili alevi ja Mõisaküla vahelise lahkmejoone muutmise.
Päevakorrapunkt nr 6
Informatsioon.
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/allkirjastatud digitaalselt/
Mihkel Rebane
Volikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Iren Jõeleht
Protokollija

Lisad:
1. Kohalolijate registreerimise leht
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