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Reigo Salu: Miks mitte tuua siia
esinema huvitavaid artiste
Kiili rahvamaja uus kunstiline juht kogub ideid uute ürituste jaoks.

Foto: erakogu

Kiili rahvamaja uus kunstiline juht Reigo Salu pole majas
võõras – pooleldi vabatahtlikuna aitas ta ka varem seal üritusi korraldada. Nüüd, mil juhi
tool on tema all, ei plaani Reigo
kohe suuri muutusi, vaid arvab,
et pigem tuleks praegusi huviringe hoida ja üritusi huvitavamaks muuta.
“Praegu, kui ma tutvun alles
töökohaga, ja näen, millist tööd
Kadi (Kadi Kroon-Laur, endine
rahvamaja juhataja – M.T.) tegi,
siis on see kõik väga kihvt. Kadi
on väga tubli inimene,” kiidab
Reigo. “Me suhtleme siiani, küsin nõu ja abi mingite asjade
kohta.”
Aja jooksul, mil ta käis Kadil
abiks üritusi organiseerimas,
tekkisid Reigol ka omad ideed.
Siis, kui mullu aasta lõpus rahvamaja juhataja konkurss välja
kuulutati, käis Reigo kandidaadina vestlusel. “Minu üldine nägemus oli, et meil on väga hea
baas üritustega, aga ma arvan,
et suudan uue pilguga midagi
juurde tuua,” räägib ta. “Mõte
on viia samm edasi tasemest,
kus me praegu oleme.”
Et mõtteid juurde saada, on
ta suhelnud rahvamaja ringide
juhendajatega, kust on tulnud
ettepanekuid ja ideid. “Kätt ei
pane ma ette praegu millelegi,”
kinnitab Reigo, “aga säilitama
peaks kindlasti olemasolevad
asjad, et keegi ei peaks tundma,
et on eemale jäetud või et mõni huviring satub löögi alla.”
Armastab korraldada
Uus juht on igatpidi Kiili vallaga seotud – näiteks lõpetanud
siinse gümnaasiumi – ja seetõttu kohalike asjadega kursis. Varem ka tõsiselt sporti teinud
Reigo – kümme aastat ujumistrenne ja õppimine Audentese
spordigümnaasiumis – õppis
viis aastat Kiili Kunstide Koolis
basskitarri ning tudeerib praegu Tallinna Ülikoolis muusikat,
täpsemalt hääleseadet.

“Minust sai traditsioonide austaja
sellest hetkest, kui
ülikooli läksin.”
“Kui ma esimest korda muusika tegemisega kokku puutusin, siis ma otsustasin, et tahan
pilli õppida ja tulin siia majja
basskitarri õppima. Mingist hetkest alates olengi olnud muusika sees,” räägib Reigo, kel oli
aastaid ka oma bänd – Mistee-

Aastaid spordiga tegelenud Reigo leidis oma kutsumuse muusikas, kuid Kiili rahvamaja kunstilise juhi kohale pani teda kandideerima hoopis soov ise üritusi korraldada. “Ürituste korraldamine on mind alati paelunud,” ütleb ta.

rium – kus ta mängis basskitarri ja laulis.
“Mõnes mõttes on see ka asjade loomulik käik, et sattusin
kultuuritöötajatega kokku ja
suhtlesin nendega ja aitasin erinevaid üritusi korraldada. Nii
me saime tuttavaks ka Kadiga,
kui hakkasin tal abiks käima,”
meenutab uus rahvamaja kunstiline juht.

Just ürituste korraldamine
ongi peamine põhjus, miks Reigole rahvamaja kunstilise juhi
koht nii ahvatlev tundus. “Ürituste korraldamine on mind alati paelunud. Organiseerimine on
kõige huvitavam – sa saad asjadele loominguliselt läheneda,
ise otsustada: paned kokku ürituse, viid selle läbi, suhtled inimestega,” kirjeldab ta. “Mul te-

kib üritusest kõigepealt kujutluspilt, milline see võiks olla, ja
siis hakkan seda kokku panema.
Kui see inimestele samuti midagi pakub, siis on see ekstra tasu.”
Reigo on aidanud üritusi korraldada nii Kiili vallas, Tallinna
ülikoolis kui Reval Cafes, kus ta
poole kohaga ülikooli kõrvalt
tööl käis. Seega kogemust jagub

ning visioon juba olemas mitmepäevasest üritusest, millega
valda saaks tuua nimekaid artiste. Kuid see on esialgu vaid
idee.
Juubelite aasta
Nagu öeldud, jätkuvad rahvamaja korraldatud suuremad üritused – Kiili rahvapidu Nabala
mõisa õuel, vabariigi aastapäeva tähistamine.
Tänavu, mil tähistame oma
vabariigi sajandat aastapäeva,
on ka vabariigi aastapäeva vastuvõtt rahvamajas sisult pisut
erinev.
Kuid vabariik pole ainus, kes
tänavu suurt juubeli tähistab.
veidike väiksemat, kuid siiski
juubelit tähistab ka Kiili vald –
sel aastal täitub 25 aastat valla
loomisest. Seda tähistatakse suve lõpus suurema üritusega –
kuidas ja kellega, on veel vara
öelda.
Esimese uue üritusena on
Reigo leppinud kokku Kiili rahvamaja näitetrupiga, et juba 4.
veebruaril tuleb külla noorteteater väljastpoolt valda, peale
seda toimub improteatri töötuba Kiili noortekeskuses. Eesmärgiks on tekitada valla noortes
huvi näiteringi vastu ning julgustada neid, kel juba huvi olemas, teatritrupiga liituma.
“Eks see mure on igas kuldse ringi vallas, kuidas saada
noori rahvamajja, sest noor vaatab ikka linna poole, seal ju palju kihvtimad üritused,” räägib
Reigo.
Kuid mis on rahvamaja 21.
sajandil? Reigo usub, et see on
kohaliku kultuuri ja traditsiooni kandja – kus siis veel käivad
koos koorilauljad ja rahvatantsijad, kohalikud näitetrupid ja
käsitööringid?
“Minust sai traditsioonide
austaja sellest hetkest, kui ülikooli läksin. Selline omapärane
tunne tekib, kui on tegu traditsiooniga – vaatad neid tantsijaid, kuidas inimesed tulevad
kokku ja tantsivad. Ilus pilt on
see tegelikult,” lausub Reigo, kes
ise käib laulmas Tallinna Ülikooli kooris.
Kuid mida soovib uus rahvamaja juht suurte juubelite aastal kõigile vallaelanikele? Reigo
on selles suhtes ettevaatlik.
“Millegi soovimine tundub justkui mingi asja lõpetamine. Mind
huvitab just ootusärevus, see et
saame edasi liikuda kultuuritööga ja hoida taset kõrgel,” ütleb
ta. | Marko Tooming

Kandidaatide
esitamine tiitlile
“Aasta tegu”
1. veebruariks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks
olla tiitli “Aasta tegu” väärilised.
Tiitel antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili
valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega.
Taotluse tiitlile “Aasta tegu”
saavad vallavalitsusele kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud.
Taotlus saata aadressile info@
kiilivald.ee.
Tiitli nominendid valib esitatute hulgast välja vallavalitsus. Tiitli “Aasta tegu” kolm parimat tegu selguvad vallavalitsuse poolt organiseeritud avaliku internetihääletuse teel. |
Kiili vallavalitsus

Kui näed midagi
kahtlast, anna
teada!
Uue aasta alguses ning turvalisema ja parema kogukonna
huvides kutsume koos noorsoopolitseinikuga üles inimesi
rohkem süütegudest teavitama
või vihjeid jagama.
Aasta esimene kuu on poole
peal, kuid juba on toimunud erinevaid sündmusi või olukordi,
kus on piirkonnas toime pandud
süütegusid ja nendest kahjuks
ei teavitata. Politsei teavitamise asemel kajastatakse lugu sotsiaalmeedias või jagatakse mõningasi vihjeid, mida hiljem tagantjärele on väga raske kontrollida ning teo toimepanijat
välja selgitada.
Sotsiaalmeedia pole koht,
kus võib lootma jääda asjade paranemisele või muutumistele.
Tuleb teavitada selleks vastavaid asutusi või organisatsioone.
Teavita nähtud avaliku korra
rikkumistest, kahtlastest sõidukitest ja isikutest, vandaalitsemistest või lõhkumistest – süütegudest, mis mõjutavad kogukonna turvalisust ja vähendavad üldist turvatunnet.
Koostöös loome turvalisust!
| Mikk Pihu, Saku ja Kiili piirkonnapolitseinik
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Füüsilise isiku tulude
deklareerimise meelespea
Peagi on käes taas tulude
deklareerimise aeg. Nagu ka eelnevatel aastatel algab tulude
deklareerimine 15. veebruarist.
Alates 7. veebruarist kuni 9.
veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis maksu- ja tolliametile teada on.
Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt
(näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud
pensionikindlustuse maksed,
andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a
võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu).
Eeltäidetud ei ole andmed
välisriigis saadud tulu kohta ega
välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab
tulust maha arvata, andmed
muu vara võõrandamise kohta,
residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.
Kui andmed puuduvad või
erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed maksu- ja tolliametile esitada või esitatud andmed
parandada.
Deklaratsiooni saab esitada
elektrooniliselt, saata postiga
lähimasse maksu- ja tolliameti
teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale.
Kes peavad deklaratsiooni
esitama?
• Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka
ettevõtlustulu vormi E).
• Isikud, kes on saanud tulu
(sh dividende) välismaalt.
• Isikud, kelle väärtpaberite
võõrandamisest saadud kahju
on suurem kui saadud kasu ning
kes soovivad selle kahju summa
järgnevatele aastatele edasi
kanda.
• Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid
või sealt väljamakseid.
• Isikud, kes on saanud tulu
kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.
• Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.
Büroos väljastab teenindaja
kõigile soovijatele eeltäidetud
tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel
täiendada saab. Sel aastal ei ole
teenindusbüroodes väljas tühje
(nn siniseid) deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel
ise välja trükkida meie kodule-

TEAVE
OLULISED KUUPÄEVAD
• 7.–9. veebruar – e-maksuametis / e-tollis on võimalik tutvuda
eeltäidetud andmetega
• 15. veebruar – algab tulude
deklareerimine
• 2. aprill – tuludeklaratsiooni
esitamise tähtpäev

helt.
Kõige kindlam on esitada
siiski eeltäidetud andmetega
deklaratsioon, siis võib kindel
olla, et midagi maksuhaldurile
teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma
ID-kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks
kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal ka
kliendiarvutid ja nende kõrval
abivalmid ametnikud, kes vajadusel deklaratsiooni täitmisel
aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti kiirem. Lisaks sellele alustatakse
elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.
Elektrooniliselt on võimalik
oma tulusid deklareerida
e-maksuamet/e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili ID
või pangalinkide abil). Samuti
on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis saab esitada
maksu- ja tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni
ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse.
Tänavu on kõige suurem
muudatus see, et enam ei ole
võimalik abikaasadel esitada
ühist tuludeklaratsiooni, kuid
maksusoodustusi saab teatud
tingimustel abikaasale üle kanda.
Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta.
Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest
maha arvata kuni 1200 eurot
ühe deklaratsiooni kohta, kuid
muutunud on see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.
Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse
teine vanem lapse andmeid ei
deklareeri. See tähendab, et üks
lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed,
ühised lapsed kui ka abikaasa
lapsed. Laste maksuvaba tulu
summa alates teisest lapsest on
endiselt 1848 eurot. | Laidi Suumann, MTA büroojuht

Mullune rahvaarvu kasvamine-kahanemine Harjumaa valdades ja linnades. Arvuliselt kasvas enim meie naaber, Rae vald, kuhu elanikke tuli juurde
lausa üle tuhande. Arvestades Kiili valla rahvaarvu, olid siinne kasv (+181 elanikku) ja 5. koht tabelis märkimisväärsed.

Kiili vald kasvab koos kuldse
ringi naabritega

Positiivne iive ulatus mullu pea 3,5 protsendini, tänavu peaks elanike arvu kasv jätkuma.
Koos teiste kuldse ringi valdadega kasvas mullu ka Kiili
valla rahvaarv, jätkates sellega
eelnevate aastate trendi. Elanikke tuli valla registrisse juurde
181, mis teeb aastaseks kasvuks
peaaegu 3,5%. Selle näitajaga
oli Kiili vald mullu Harjumaa
valdade ja linnade seas kolmandal kohal, jäädes alla vaid naabrile Rae vallale (+6%) ja Viimsi
vallale (+3,9%).
Vallavanem Aimur Liiva ütles kasvu kommenteerides, et
see oli prognoositav ja on vallale ka jõukohane number.
1. jaanuari 2018 seisuga seisuga on siseministeeriumi andmetel Kiili valla elanike registris 5302 inimest.
Kui kasvunumbrite taha vaadata, siis 2017. aastal sündis vallas 82 last ja suri 31 vallaelanikku. Kiili valda kolis 337 inimest
ja lahkus mujale elama 207. Seega tuli kasv nii loomulikust kui
mehhaanilisest iibest.
Kasv jätkub
Aasta varem, 2016. aastal, tuli
valda juurde 129 elanikku ja
kasvuprotsent oli siis 2,6. Seega on kasv kiirenev, või nagu
matemaatikud ütleksid: eksponentsiaalne. Kahest naabrist,
Rae ja Saku vallast, jääb Kiili
vald küll elanike arvult väiksemaks, kuid viimase viie aastaga
ollakse mööda tõusnud nii mõnestki Harjumaa omavalitsusest.
Kuid mida toob tulevik? Vallavanem Liiva märkis, et 2018.
aastaks on prognoos põhimõtteliselt samasugune ehk lisandub 150–200 inimest. “Seda
eeskätt põhjusel, et turule on
tulnud uusi elamukrunte, mille
hind jääb 50 000 euro lähedale,”

Elanike arv Harju omavalitsustes 1. jaanuari seisuga.

põhjendas ta prognoosi. “On
tekkinud ka valmis elamispindasid, näiteks ridaelamud Kiili alevis jne, aga hinnatase ikkagi piisavalt kõrge ja kiiret müüki ei
toimu.”
Kasv toimub, nagu naabrite
juures Rae vallaski, eelkõige
põhjapiirkonnas ehk asumites,
mis jäävad Tallinna lähedale.
Kinnisvaraturg on praegu kuum
ning uusehitised hinnas, seega
peaks prognoos, et kasv toimub
ennekõike valda kolivate uute
elanike näol, paika pidama. Samas tuleb märkida, et Kiili vald
on rahvaarvu kasvatanud ka aegadel, kui kinnisvaraturg oli pigem madalseisus.
Omaette teema on Tallinn
ning seal pakutavad soodustused pealinna registreeritud inimestele. Neid elanikke, kes elavad vallas, kuid on registreeritud tallinlaseks, leidub endiselt
massiliselt kõigis Tallinna lähiomavalitsustes, erand pole ka
Kiili. Jutuajamistes vallavanematega on siiski selgunud, et

Tallinna tõmmet enam nii suureks ei peeta, kui tasuta ühistranspordi algusaegadel, pigem
registreerivad inimesed end
nüüd vallaelanikuks tagasi. Sellele peaks kaasa aitama ka 1.
juulist rakenduv tasuta ühistransport maakonnaliinidel,
mille üle küll siiani tuliselt
vaieldakse.
Koolile uus maja
Elanike kasvunumbrit on tore
vaadata, kuid vallale tähendab
see ka uusi kohustusi. Mõne
aasta tagune lasteaiakohtade
puudus sai lahendatud ning alles sel suvel avas uksed Kangru
lasteaed. Viimastel aastatel käib
vallavalitsuse ja volikogu hoopis kibe töö, et lahendada ruumipuudus Kiili gümnaasiumis.
“Vald ei suuda praegu õpilaste
suure arvu tõttu pakkuda kõigile õppetööd hommikupoolsel
ajal, 2.–3. klassid on teises vahetuses. Aga planeerimine-projekteerimine käib, laenuvõtmise võimekus on olemas ning

loodame väga uue algklasside
maja 2019. aasta sügiseks valmis saada ning probleemi lahendada,” kinnitas vallavanem
Liiva.
Tänavune suur muutus on
maavalitsuste kadumine. Vallavanema sõnul see Kiili vallavalitsuse igapäevatööd seganud
pole.
“Maavalitsuse kadumine ei
põhjusta mingeid probleeme,
kui seni maavalitsuse poolt täidetud ülesanded võtab enda
kanda mõni teine pädev institutsioon. Kõige rohkem puudutab see ruumilise planeerimise
küsimusi – näiteks detailplaneeringud, mis peavad minema järelevalvesse,” selgitas ta.
Osalt maavalitsuse kadumisest, aga pigem muudest põhjustest tingituna täiendab Kiili
vallavalitsus stuktuuri spetsialistiga, kelle tegevusvaldkonnaks saab olema noorsootöö,
rahvatervise, hariduse, kultuuri ja sporditegevuse kureerimine. | Marko Tooming

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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Telli päästjatelt
tasuta kodunõustamine
Tuleohutus on oluline teema
iga päev, nädal ja aastal. Nii soovime inimestele ka selle aasta
alguses meelde tuletada lihtsaid
tuleohutusnõudeid ning jagada
oma aastate jooksul kogunenud
teadmisi.
Inimese jaoks oluline isiklik
side teemaga. Sellepärast räägimegi täna kodunõustamistest,
olukorrast, kus päästjad tulevad
külla teie enda kutse peale! Mida see protsess endast kujutab?
Nõustamise käigus vaadatakse,
milline on päästeauto ligipääs
majale, jälgitakse, et prügikast
ja puuriit oleks majast piisavalt
kaugel, hinnatakse korstna välist seisukorda ja palju muudki.
Kortermajades vaadatakse
kriitilise pilguga üle trepikojad,
et üleliigsed esemed häda korral evakuatsiooni ei takistaks.
Lisaks sellele uuritakse, millal
käis korstnapühkija, milline on
küttekolde ja selle ümbruse olukord. Kas elamises on suitsuandur ja vajadusel ka vingugaasiandur. Oluline on siinjuures
ka rõhutada, et kodukülastuse
eesmärk ei ole kedagi trahvida
või karistada, vaid lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu läbi ja
muuta vajadusel teie kodu teie
enda jaoks turvalisemaks.
Juhul kui olete kindel, et teie
kodus on kõik korras, siis kas
olete samal seisukohal ka oma
lähedaste ja tuttavate osas? Kodukülastuse teine eesmärk on
jõuda kõigi võimalike abivajajateni, leida nad üles ning anda
panus turvalisemasse tulevikku.
Järgmise kahe aasta jooksul
plaanitakse jõuda vähemalt 500
abivajajani, et korrastada nende korstnad, küttekolded või
elektrisüsteem. Selleks aga ongi oluline kõigi kaasabil üles leida need, kes ise abi otsima ei lähe või ei julge minna.
Kas Sinu või Su lähedaste kodud on tuleohutud? Telli endale või oma lähedastele tasuta
kodunõustamine, et koos spetsialistiga täna olukord üle vaadata ja vajadusel muudatusi teha. Selleks tuleb helistada pääste infotelefonile 1524 ja broneerida endale sobiv aeg. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel ka suitsuandur.
Üheskoos muudame Eesti tuleohutumaks ja turvalisemaks
elupaigaks meile kõigile! | Mait
Lillemaa, Põhja päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

Foto: Aivo Tammela

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS
92 Silvia Roosaar
20.02
91 Ruth Kalmet
03.02
90 Zinaida Šalak
04.02
88 Asta Ilter
04.02
88 Olav Naano
14.02
87 Asta Aas
22.02
85 Laine Undritz
08.02
83 Aavo Roodla
05.02
82 Mart Porila
05.02
81 Eevi Tammik
25.02
80 Heino Aasma
01.02
80 Malle Roseniit
28.02
79 Ants Aalam
13.02
79 Mati Orumaa
16.02
79 Ants Rannamäe
21.02
78 Alli Aalam
03.02
78 Maie Muuli
10.02
78 Luara Aleksejeva
19.02
77 Maie Paistik
05.02
77 Vaike Kallasmaa
15.02
77 Ene Aamisepp
24.02
77 Valentina Aks
26.02
77 Elmet Tulp
28.02
76 Nikita Aks
18.02
70 Natalja Skalõženko
06.02
70 Vladimir Tsion
07.02
70 Riho Randoja
22.02
65 Aleksandr Toks
01.02

Heategevusliku jõuluaadaga koguti 1310 eurot ja 40 senti.

Unistused muudavad
maailma: heategevuslik laat
16. detsembril korraldas Kiili gümnaasium juba teist korda heategevusliku jõululaada. Seekord oli võimalik annetada heategevusfondile Minu Unistuste Päev.
Jõululaadal pakkusid enda valmistatud toodangut nii lapsed kui
lapsevanemad, kohal oli üle 112 koolilapse ja lisaks müüsid enda
toodangut ka 14 kohalikku väikeettevõtjat. Toimusid ka muusikalised etteasted, kus esinesid kooli solistid ja kooli endine õpilane
Johanna Kristina Artjušin ning toimus ka õpetajate ansambli südamlik jõulukontsert.
Heategevusfond Minu Unistuste Päev usub, et unistused või-

vad imet teha. Seepärast pakuvad nad pikalt haiglaravil või krooniliste haigustega võitlevatele lastele positiivseid emotsioone, korraldades üritusi ja ettevõtmisi, millest haiged lapsed unistavad.
Kolmapäeval, 17. jaanuaril, toimus Kiili gümnaasiumis kogutud
annetusraha pidulik üleandmine, esines kooli ühiskoor ja direktor
Mihkel Rebane andis 1310,40 eurot Minu Unistuste Päeva fondi
esindajale. Kiili gümnaasium tänab kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja ettevõtjaid, kes panustasid jõululaada korraldamisse
ja kelle annetused toetavad haigete laste paranemist. | Aivo Tammela, Kiili gümnaasiumi huvijuht

Talihooldusteenus vallas
Talihooldusteenust teostavad
Kiili vallas:
• kohalikel maanteedel ja
asulates Landhe Trade OÜ,
• kergliiklusteedel AS Keskkonnateenused,
• Kiili alevi kõnniteed ja avalikud parklad – Kiili Varahalduse Sihtasutus.
Talihooldega tuleb tagada
teede vastavus 14.07.2015 majandus- ja taristuministri määrusele nr 92 “Tee seisundinõuded”. Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tuleb tagada vastavus seisundinõudele nr 2.
Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel, avalikuks kasutamiseks
määratud erateedel ja nendel
erateedel, mille hooldamiseks
on vallavalitsusele esitatud
avaldus erateel talihoolduse
teostamiseks ja mis vastab Kiili vallavolikogu määrusele 17.
november 2011 nr 10 “Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje

Foto: Marko Tooming

Lumesahk.

teostamise kord”.
Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa
ja muid segavaid objekte 1,5–2
m ulatuses tee servast, eemal-

danud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või
tõkkepuu või ei ole tähistatud
vajadusel tee asukohta.
Lumetõrjetööde kohta esitab
töövõtja vallale GPS-väljavõtte,

kus on näha masinate liikumine.
Kodanikel on võimalik teavitada probleemidest ning pöörduda küsimuste korral Kiili vallavalitsuse poole tööpäeviti
8.00–19.00 telefonil 5344 2310
ja 24h e-posti teel kadre.
rumm@kiilivald.ee. Kõneaeg ja
helistaja andmed registreeritakse.
Riigiteede talihoolde teostamise eest vastutab AS Nordecon, kelle poole saavad elanikud pöörduda telefoni teel 6781
478 või e-posti teel keila@nordecon.com.
Maanteeinfokeskuse telefon
1510.
Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos selle juurde
kuuluvate viaduktidega, Tallinna-Rapla-Türi mnt, Kangru tee,
Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee ning
Sausti-Kiili tee. | Kiili vallavalitsus

MEIE VALDA SÜNDISID
• 15. detsember Liselle Maas, palju õnne, Elerin Tonsi ja Imre Maas!
• 23. detsember Maria Kubjas,
palju õnne, Annely Lippasaar ja
Anti Kubjas!
• 28. detsember Greta Kurnikov,
palju õnne, Jane Mitt ja Margus
Kurnikov!
• 28. detsember Oskar Oidekivi,
palju õnne, Piret Viigimäe ja Rauno Oidekivi!
• 29. detsember Sebastian Kattai,
palju õnne, Stelle Antonis ja Innar
Kattai!
• 31. detsember Andreas Lepa,
palju õnne, Kätlin ja Erko Lepa!
• 8. jaanuar Greta Ellen Noni, palju õnne, Epp Priimägi ja Rene Noni!

Ettevaatust, nõrk
jää on ohtlik
Sellel hooajal ei ole jälle olnud korralikku talve – külmale
ja lumele järgnevad üsna varsti
soe ja sula ning vastupidi.
Heitliku ilma tõttu ei pruugi
looduslike veekogude jääkate
olla inimese kandmiseks piisavalt paks. Mootorsõidukist rääkimata, alles hiljuti vajusid
Männiku karjääris läbi jää lõbusõitu teinud inimesed koos autoga. Inimesed seekord õnneks
viga ei saanud.
Päästeamet soovitab loodusliku veekogu jääkattele minna
alles siis, kui on olnud mõnda
aega ühtlaselt külmad ilmad
ning jääkate on kogu veekogu
ulatuses vähemalt kümme sentimeetrit paks. Veekogu jääkattele ei tasu kunagi minna üksinda, kaasa tasub võtta jäänaasklid. Läbi jääkatte vajunud inimene peab arvestama, et selle aluse vee temperatuur on nelja
kraadi ümber. Nii külmas vees
peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.
Lastele tuleb juba varakult
selgitada nõrga jääga seotud ohtusid, kalameestel ning teistel
jääkattel viibivatel täiskasvanutel tasub tõsiselt mõelda, kas
paar püütud kala või jääl tehtud
loodusfoto kaalub üle oma elu
ohtu seadmise. | Indrek Hirs, Põhja päästekeskuse pressiesindaja
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Aasta betoonehitise
konkursil ka maja
Kangrust
Betooniühingu ja Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu
korraldatavale konkursile Aasta betoonehitis 2017 esitati 19
ehitist. Nende hulgas on neli
ehitist Harjumaalt, neist omakorda üks asub Kiili vallas Kangru alevikus.
Eramutest oli Harjumaalt nominentide hulgas peale Kangru
aleviku elumaja veel eramu
Viimsi vallas.
Saue ja Harku valla piiril Paldiski maantee ja Harku karjääri
vahel asuvast Allika tööstuspargis on esindatud koguni kaks
objekti. Angerja tee 42 asub
mullu valminud laohotell. Samas kõrval on metalli töötleva
ASi Stera mullu suvel valminud
tootmishoone.
Betoonehitise konkursi eesmärk on leida ja esile tõsta ehi-

tisi, mille nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja
võimalusi.
Peaauhind kuulub võiduidee
autorile. Äramärkimist leiavad
võitnud objekti tellija, projekteerija, ehitaja, betooni ja raketiste tarnija.
“Betoon kui enim kasutatav
kodumaine ehitusmaterjal on
mööduval aastal laia kasutust
leidnud,” sõnas Eesti betooniühingu juhatuse esimees Tiit
Roots. “Valminud on hulgaliselt
väljapaistvaid ehitisi ja rajatisi,
kus betoonil on oluline roll täita.”
Huvitavamate kandidaatide
seas on näiteks ka Tallinna loomaaias asuv jääkarude maja
ning Tallinna trammitaristu

koos Ülemistel asuva tunneliga.
18. korda korraldatava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti arhitektide liidu, Eesti betooniühingu, Eesti ehitusettevõtjate
liidu, Eesti ehitusinseneride liidu, Eesti ehituskonsultatsiooniettevõtete liidu, Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad.
Võistluse žürii alustab tööd
jaanuaris.
Võitja ning muud preemiad
kuulutatakse välja betoonipäeval ehk 14. märtsil.
2016. aasta parimaks betoonehitiseks valiti Eesti Rahva
Muuseumi hoone Tartus. Selle
autorid on DGT Architects ehk
Dan Dorell, Lina Ghotmeh ja
Tsuyoshi Tane. | Kiili Leht
Foto: Aivar Pihelgas

XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perens ja XX tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste.

Algas kollektiivide registreerimine
laulu- ja tantsupeole “Minu arm”
XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” toimub tuleval
aastal 4.–7. juulini. Kuni 23.
veebruarini saavad kõik lauluja tantsupeol osaleda soovivad
kollektiivid end peole registreerida.
Samuti on kõik kollektiivijuhid oodatud Terepäevadele, kus
peo loojad tutvustavad laulu- ja
tantsupeo lugu, teekonda ning
tegijaid.
2019. aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning
tantsupidu toimub kahekümnendat korda. XXVII laulu- ja
XX tantsupeo juhtmõte on “Minu arm“.
“Need sõnad puudutavad
kõiki meid isiklikult ning igaüks

teab ise nende tähendust. Lydia
Koidula sulest sai neist otsekui
ajatu hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast rasketel aegadel ühendanud oma maad
hoidma ning aina uueks looma.
Kõigi meie suhe isamaasse on
eriline. Arm ja isamaa on niivõrd
avarad ja mitmekihilised mõisted, et saavad sisu üksnes isikliku pühenduse ja pöördumise
kaudu,” ütlesid peo korraldajad.
XXVII laulu- ja XX tantsupeole registreerimiseks on vajalik täita avaldus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris,
mis asub internetis aadressil https://register.laulupidu.ee.
Jaanuarist toimuvad taas
lauljatele ja tantsijatele tutta-

vad üle-eestilised Terepäevad,
kus juubelipeo tegijad ja korraldajad tutvustavad peol osalevatele kollektiivijuhtidele repertuaari, sõnumeid ning teekonda laulu ja tantsupeole. Esimene Terepäev toimub juba 23.
jaanuaril Võrus ning viimane 16.
veebruaril Saaremaal.
XXVII laulu- ja XX tantsupeol “Minu arm” tähistatakse
kaht suurt juubelit – 2019. aastal möödub laulupeo sünnist
150 aastat ning 85-aastane
tantsupidu toimub 20. korda.
XXVII laulupeo peadirigent on
Peeter Perens, XX tantsupeo
pealavastaja on Vaike Rajaste
ning rahvamuusikute pealik on
Juhan Uppin. | Kiili Leht
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Kabe
Eesti meistrivõistlustel pisikadettidele (kuni 10-aastastele
tüdrukutele) 100 ruudu kabes
Tallinna Malemajas võitis 6 võidu ja ühe kaotusega Eesti meistritiitli ja kuldmedali 9-aastane
Emilia Kello Kiili alevist Metsa
tänavalt. Palju õnne! Õnnitlused treenerile ja Emilia vanematele. Poiste arvestuses saavutas
Sergo Remmel tubli 12. koha.
Eesti meistrivõistlustel minikadettidele (sünd. 2005. a ja hiljem) 100 ruudu kabes saavutas
Emilia Kello 6. koha ja Nona Nano 7. koha (turniir kestis kaks
päeva ja mõtlemisaeg oli pikem). Emilia käis koolivaheajal
Leedus ka treeninglaagris ja sai
seal heas mõttes kõvasti klobida. Nimelt peeti Leedus 37. kuni 16-aastaste võistkondlikud
võistlused, kus sedapuhku võistlejad Eestist, Lätist, Leedust,
Valgevenest ja Ukrainast. Kiili
kabe tulevik näib olevat helge
ning Urmo Ilvese, Helina ja Katrin Rajasalu mantlipärijad on
olemas.

Fotod: erakogu

Eesti 2017. aasta parim noormängija rannavõrkpallis Rasmus Meius ja
Eesti 2017. aasta parim tüdrukute noortreener Marit Laidroo. Pilt on
tehtud küll jaanuaris, kuid mitte kuskil soojal maal Tais ega Dubais,
vaid vastavatud rannavõrkpalli sisehallis Tallinnas Teras Beachil toimunud Eesti Võrkpalliliidu aastalõpupeol.

Keegel
Eesti lahtistel individuaalsetel meistrivõistlustel sportkeeglis Rae keeglis Peetris võitis
meesseenioride B-klassis kuldmedali ja tuli Eesti meistriks
Kiili gümnaasiumi spordihalli
administraator Toomas Vendel.
Palju õnne! Meeste klassis saavutas Jens Vendel 12. koha, Margus Mänd 17. koha, Marko Kikas
19. koha ja Aivar Hannus 59. koha. Naistest saavutas Eve Urbas
9. koha.

Eesti 2018. a tüdrukute pisikadettide meister rahvusvahelises kabes
(100 ruutu) Emilia Kello.

Võrkpall
Eesti 2017. aasta parim noorte rannavõrkpalli mängija on
Kiili gümnaasiumi õpilane Rasmus Meius (koos Märt Tammearuga). Palju õnne!
Eesti 2017. aasta parim poiste noortetreener on Raigo Tatrik Kiili gümnaasiumist ja Eesti
parim tüdrukute noortetreener
on Kiili alevis elav Marit Laidroo. Palju, palju õnne, Marit!
Teades isiklikult seda toredat ja
lahedat perekonda, pereisa Kristo on võrkpallis pärjatud samuti kõikvõimalike tiitlite ja auhindadega ning kui pesamuna Romekile antakse samuti võrkpall
kätte, siis kõikide spordihallide
seinad ja põrandad värisege –
võrkpall on võrratu!

Eesti 2018. a. TU14 vanuseklassi mitmevõistluse Eesti meister kergejõustikus – Miia Kaare (keskel).

rek) ja saavutati alagrupis 3 p 4.
koht, väravate vahe 6:8.
Aastalõputurniiril osales 13
võistluspäeva jooksul erinevates vanuseklassides ja liigades
kokku 326 võistkonda, peeti 644
mängu ja löödi 1966 väravat,
osales kokku 4181 mängijat. Kõva sõna!

Jalgpall

Korvpall

Eesti suurimal aastalõputurniiril sisejalgpallis Tallinnas
vastrenoveeritud Kalevi spordihallis hoidis Kiili valla lippu kõrgel FC Nabala võistkond, kes
Rahvaliiga B-turniiri A-alagrupis kaotas esimeses mängus
Ruudulised Tiigrid meeskonnale 1:3 (värav Kristjan), teises
mängus võideti 2:0 JK Tartu
Pauk meeskonda (väravad Erki
ja Mihkel) ja kolmandas mängus
kaotati 3:5 Väimela meeskonnale (väravad – Kristjan 2, Ind-

Kuigi Kiili SK korvpallimeeskonnal Tallinna Kossuliiga B-divisjonis hästi ei lähe, siis traditsioonilisel uusaastaturniiril Kostivere 2018 võideti esikoht. Esimese mängus võideti Afterbasket meeskonda 49:42, teises
mängus kaotati Kostivere meeskonnale 40:45 ja kolmandas otsustavas mängus võideti ülinapilt – oma mängu viimasel rünnakul tehtud tabava 3-punkti
viskega – 45:44 Aruküla meeskonda ja saavutati turniiril esi-

koht! Jess! Meeskonnas mängisid Mikk Rannik, Priit Allikas,
Kaarel Loo, Allen Talviste, Siim
Palu, Silver Palu, Hendrik Väljataga, Erik Karri, Eiki Madissoon.

Kergejõustik
Harjumaa 2018. a noorte sisemeistrivõistlustel kergejõustikus Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis võitis Kiili vald
Tšapa rekka täie medaleid: TU14
60 m jooks – 1. koht ja kuldmedal Marie Randala – 8,47, 2. koht
ja hõbemedal Miia Kaare – 8,51.
TU14 60 m tõkkejooks – 1.
koht ja kuldmedal Miia Kaare –
9,77. TU14 kõrgushüpe – 1. koht
ja kuldmedal Miia Kaare – 1.50,
3. koht ja pronksmedal Marie
Randala – 1.30.
TU14 kuulitõuge (2 kg) – 1.
koht ja kuldmedal – Miia Kaare
– 10.63.

PU14 60 m. jooks – 11. Robert
Kompus – 9,14.
PU14 teivashüpe – 1. koht ja
kuldmedal Robert Kompus –
2.60.
PU14 kaugushüpe – 6. koht
Robert Kompus – 4.23.
TU16 kõrgushüpe – 10. koht
Kirke Talviste – 1.35.
TU16 kaugushüpe – 3. koht
ja pronksmedal Kirke Talviste –
4.68.
TU18 60 m jooks – 1. koht ja
kuldmedal Liis Grete Atonen –
8,51.
TU18 60 m tõkkejooks – 1.
koht ja kuldmedal Liis Grete
Atonen – 9,90.
TU18 kõrgushüpe – 1. koht ja
kuldmedal Liis Grete Atonen –
1.55.
PU18 60 m jooks – 1. koht ja
kuldmedal Markus Vaher – 7,56.
PU18 300 m jooks – 5. koht
Markus Vaher – 40,86.
PU18 800 m jooks – 1. koht ja
kuldmedal Patrick Nellis –
2.14,44.
PU18 kuulitõuge (5 kg) – 2.
koht ja hõbemedal Markus Vaher – 13.72.
Harjumaa 2018. a talvised sisekergejõustiku meistrivõistlused Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis: naiste 300 m
jooks – 1. koht ja kuldmedal Liis
Grete Atonen – 43,37.
Naiste kõrgushüpe – 6. koht
Miia Kaare – 1.45.
Naiste kaugushüpe – 2. koht
ja hõbemedal Liis Grete Atonen
– 5.14, 7. koht Miia Kaare – 4.61.
Mehed 800 m jooks – 2. koht
ja hõbemedal Rain Ridalaan –
1.59,58.
TV 10 Olümpiastarti 2018. a.
Harjumaa II etapp: TU 60 m tõkkejooks – 1. koht Miia Kaare –
9,94.
TU kõrgushüpe – 1. koht Kirke Talviste – 1.58, 5. koht Miia
Kaare – 1.40.
TU kuulitõuge (2 kg) – 4. koht
Miia Kaare – 10.07.
Tallinna U18 ja U20 talvised
meistrivõistlused kergejõustikus: TU18 60 m jooks – 8. koht
Liis Grete Atonen – 8,39.
TU18 kaugushüpe – 8. koht
Kärt Roossaar – 4.63.
TU18 kuulitõuge – 5. koht
Kärt Roossaar – 9.31.
PU18 60 m jooks – 6. Markus
Vaher – 7,61.
PU18 kuulitõuge (5 kg) – 3.
koht ja pronksmedal Markus Vaher – 13.09.
PU18 300 m jooks – 10. koht
Markus Vaher – 40,07.
Eesti 2018. a noorte mitmevõistluse meistrivõistlused:
TU14 viievõistlus: 1. koht, kuldmedal ja Eesti meister – Miia
Kaare – 4160 p (9,75, 1.44, 9.95,
4.74, 1.58,78).
TU18 viievõistlus: 3. koht ja
pronksmedal – Liis Grete Atonen – 3201 p (10,02, 1.56, 9.79,
5.38, 2.35,68).

Petank
Eesti sisemeistrivõistlused –
duppel – Kohtla-Järve Vanalinna petangihall: 13.–19. koht
Merike Lusbo, Aigar Lusbo. |
Kaupo Küt

Eesti valdade talimängud
Eesti valdade talimängud toimuvad
3.–4. märtsil Viljandis ja Väike-Munamäel.

Palun kõiki, kes tegelevad
murdmaasuusatamise või mäesuusalumelaua sõitmisega ühendust võtta
Kaupo Kütiga tel 5344 5009 või meili teel
kaupo.kytt@kiilivarahaldus.ee. Aitäh!
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Kiili vallarahva XI sportmängud
28. jaanuaril tehti algust Kiili vallarahva XI sportmängudega.
Kuna sel aastal saab Kiili vald
25-aastaseks, siis on ka sportmängude formaat sellel aastal
natuke teine. Nimelt korraldab
iga võistkond ühe ala oma külas-alevikus-alevis. Sel aastal
osaleb 11 võistkonda ehk küla-alevikku-alevit ja alustas Kiili 2 võistkond, kes korraldas
korvpalli täpsusvisked Kiili
gümnaasiumi spordihallis, ja
Kiili 1 võistkond, kes korraldas
sõudeergomeetri tõmbamise
teatevõistluse Kiili gümnaasiumi fuajees.
Korvpalli täpsusvisetes osales, nagu öeldud, 11 võistkonda,
võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Visata tuli 10 vabaviset,
kaheksa 2-punkti viset ja kuus
3-punkti viset. Meeldiva üllatusena tuli väga veenva esikohaga võitjaks võistkond Sõmerlased, koosseisus Maarja Martinson, Janar Säkk ja Jako Amor,
kogudes 25 p. Palju õnne, Iirika!
Tubli teise koha võitis 18 p
Vaela-Mõisaküla “Michael Jordanid” Anne Haas, Marko Mäekivi ja Kuldar Männilaan ja tubli kolmanda koha Luige-Sausti
“Aivar Kuusmaad” koosseisus

Sportmängude esimese ala – korvpalli täpsusvisked – võitja Sõmerlased.

Piia Laanemets, Remi Lott ja
Romet Väljataga 16 p. Järgnesid: 4. Kiili 2 15 p, 5. Metsanurga 12 p, 6. Kangru 12 p, 7. Nabala-Paekna 11 p, 8. Kiili 1 10 p,
9. Maksimaa 9 p, 10. Kiili Noored 7 p, 11. Lähtse 7 p.
Sõudeergomeetri tõmbamise teatevõistluses osales samuti 11 võistkonda, võistkonnas
kolm meest ja kaks naist, dis-

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 11 Kiili Vallavolikogu 15.05.2014 määruse nr 3 Kiili valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes lapsevanema poolt
kaetava osa määr ja tasumise kord muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 määrus nr 12 Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 “Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise
määrus.
Kiili Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 1 Kiili valla
2018. aasta eelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 37 Kiili Vallavalitsuse struktuuri nõuniku ametikoha lisamine.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 38 Audiitori
määramine.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 39 Kinnisasjade
omandamine, Lea tänav, Lii tänav T1, T2, T3, Tamme-Kangru tee T6 ja T7.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 40 Esindajate
nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja
Eesti Linnade Liidu volikogusse.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 41 Kiili valla valimiskomisjoni moodustamine.
Kiili Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 42 Vallavanema
premeerimine.
Kiili Vallavolikogu 25.01.2018 otsus nr 1 Pargi tänav
T2 katastriüksuste omandamine.
Kiili Vallavolikogu 25.01.2018 otsus nr 2 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 25.01.2018 otsus nr 3 Tiitli Aastate
tegu andmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
28. NOVEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 413 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Masti tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 414 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Haldja tn 7a, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 415 Lähtse külas Annuksemaa detailplaneeringu kehtestamine.
5. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 428 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Ellamaa madalpingemaakaabli,
liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 429 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks

tants 2500 m.
Võitjaks tuli kindlalt Luige-Sausti võistkond, koosseisus
Liisi Naarits, Katre Koit, Eido
Üksvärav, Eemeli Männilaan,
Remi Lott, ajaga 08.32,7. Palju
õnne, Vaike!
Tubli teise koha saavutas ajaga 08.39,1 Kiili 1 võistkond,
koosseisus Triin Maller, Olga Kivisalu, Jüri Käer, Rainer Sama-

Rooli tn 10, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lii tn 2, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lehise põik 3,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu 2, Luige alevik
12. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Padi tn 10, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Ehitusloa väljastamine ehitise (saun) püstitamiseks Hõbekuuse tn 8,
Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Ehitusloa väljastamine ehitise (viilhall) püstitamiseks Tööstuse tn 28, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee
44, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee
46, Sausti küla.
19. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 447 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Energia tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse määrus nr 8 Kiili valla hankekord.
27. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 450 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Liisi, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 451 Ehitusloa väljastamine ehitiste (abihoone ja saun) laiendamiseks Simoni,
Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 452 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja abihooned) püstitamiseks
Männi, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 453 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kurna tee 2,
Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 454 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu tn 31, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 455 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Külluse tn 25, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 456 Vaela külas Peetri tee
4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu kehtestamine.

Fotod: Kaupo Kütt

Sportmängude teise ala – sõudeergomeetri tõmbamise teatevõistlus – võitja Luige-Sausti.

rokov, Margus Parts, ja väga tubli 3. koha võistkond Kiili Noored, koosseisus Helena Vahtramäe, Ragne Rae, Erki Olesk, Ken
Lutta, Kert Toming ajaga
08.44,9. Järgnesid: 4. Kangru
08.52,70, 5. Sõmerlased
08.54,70, 6. Kiili 2 09.09,50, 7.
Metsanurga 09.14,30, 8. Nabala-Paekna 09.24,80, 9. Vaela-Mõisaküla 09.25,70, 10. Läht-

se 09.29,20, 11. Maksimaa
09.30,00.
Võistkondlik paremusjärjestus
peale 2. ala :
1. Luige-Sausti
20 p
2. Sõmerlased
18 p
3. Kiili 1
14 p
4.–5. Kangru
14 p
4.–5. Kiili 2
14 p
6. Vaela-Mõisaküla
13 p

2. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 1 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Mooni
tn 36, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 2 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lageda tee 24,
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 3 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (ridaelamu) Lasteaia tn 18, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 4 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (ridaelamu) Pargi tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 5 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (ridaelamu) Pargi tn 7, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 6 Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 7 Vaela külas Mardi detailplaneeringu kehtestamine.
9. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 10 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lepiku tee 25, Vaela küla.
16. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 13 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 9, Lähtse küla.
23. JAANUAR 2018
Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks Meremehe tn 35, Luige alevik.
Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks Mooni tn 36, Luige alevik.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
28. NOVEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 417 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Mõisaküla tänav
Vallavalitsuse korraldus nr 418 Arvamuse andmine
õhusaasteloa taotlusele, AS Efekt
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Aru
5. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Sassila katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
12. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Katastriüksuse jagamine, Metsari.
Vallavalitsuse korraldus nr 441 Katastriüksuse jagamine, Ingridi.
Vallavalitsuse korraldus nr 442 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, AS Lajos.
19. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Katastriüksuste piiride muutmine, Vaela tee 42 ja Vaela tee 44.
Vallavalitsuse korraldus nr 449 Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Välja ja Teeääre kinnistute detailplaneering.

7. Metsanurga
12 p
8. Kiili Noored
11 p
9. Nabala-Paekna
9p
10. Maksimaa
4p
11. Lähtse
3p
Järgmine ala – pokker – toimub 17. veebruaril Vaela Koostöökeskuses, Miku tee 7, Vaela
küla,algusega 14.00 (korraldab
Vaela-Mõisaküla võistkond). |
Kaupo Kütt

2. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 8 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav //
Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav
9. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 11 Kinnistu ostueesõigusest loobumine, Tuhkru tee 4.
Vallavalitsuse korraldus nr 12 Vallavara rendile andmise korraldamine, Kuldnoka tee 2.
16. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 14 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Metsanurga tee
23. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 20 Katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Pähklisalu.
MUUD KÜSIMUSED
28. NOVEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 424 Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine
2018. aastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 425 Kiili Varahalduse
Sihtasutuse nõukogu uute liikmete nimetamine ja
volituste pikendamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 426 OÜ Kiili KVH nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja volituste pikendamine.
5. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Lasteaiarühmade ja
lasteaiarühmades olevate kohtade arvu kinnitamine
2017/2018 õppeaastaks
12. DETSEMBER 2017
Vallavalitsuse määrus nr 7 Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 445 Kiili Lasteaia lastaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine.
16. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 16 Hankekomisjoni moodustamine.
23. JAANUAR 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 20 Katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Pähklisalu.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 449
“Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Välja ja Teeääre kinnistute detailplaneering”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist (KSH) Kiili vallas Kiili alevis (end Mõisaküla) Välja ja Teeääre kinnistute detailplaneeringule.
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ERAKUULUTUSED

Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee
Müüa kuivad kamina- ja ahjupuud võrkkotis.
30 cm pikad, 40 l kotid. Kask 2,7 €, lepp
2,4 €, tasuta vedu alates 40 kotist. Kuulutus
ei aegu. Tel 5554 1628
Müüa kvaliteetne puitbrikett 960 kg alus
172 €, Premium pellet 990 kg alus 199 €.
Kojuvedu hinna sees. Tel 5891 5954

Müüa otse tootjalt pakitud kase puitbrikett,
turbabrikett alates 140 €, pellet alates 175
€, kivisüsi 25 kg kotis, klotsid võrgus. Vedu.
Tel 506 8501
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543
bar500@hot.ee
Otsime veoauto mehhaanikut, veoauto
elektrikut ja puksiirautojuhti, kontakttelefon
523 4316, veronica@abgrupp.ee
Ostan kiiresti sõidukorras auto. Tel
5819 0200
Ostan nõukaaegseid mänguasju ja
portselanist kujukesi. Tel 5590 6683
Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088

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

Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Võib
pakkuda ka muud vanatehnikat. Tel
510 2349
Otsin koduabilist Kangrusse. 3–5 x nädalas,

Kiili Vallavalitsus algatas 6.06.2006 korraldusega nr
322 detailplaneeringu Kiili vallas Mõisakülas asuvate
Välja ja Harjuva (täna Välja ja Teeääre) katastriüksuste osas. Vastavalt korraldusele on Välja ja Harjuva
kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks Mõisaküla külas Välja (30401:001:0358) ja Harjuva
(301:001:0244) kinnistute planeeritava maa-ala
kruntideks jaotamine, moodustatavate kruntide
hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikelamutega
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas
valla üldplaneeringuga.
KSH hindamist ei algatata järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus
tuleb käsitleda Kurna-Tuhala teelt lähtuva mürataseme ja õhusaastuse muutumist (sh kumulatiivne mõju) ja vajadusel näha ette piisavad leevendusmeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu
koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja planeeringu elluviimisel rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on
eeldatavalt suhteliselt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Detailplaneeringus
tuleb näha ette alale uue kuivendussüsteemi projekteerimine ja selle väljaehitamine enne elamutele ehituslubade väljastamist;
3. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike,
kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega
kehtestatud nõudeid;
4. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime
ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest
planeeringu elluviimisel ei kaasne olulist negatiivset
mõju planeeringuala ümbritsevale keskkonnale – ala
on juba inimtegevusest mõjutatud;
5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid , mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
6. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
heaolu, vara ega kultuuripärandit;

4–8 h korraga. Hind kokkuleppel. maret.
ohlund@gmail.com

In Memoriam

ERICH KAUR

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakume Kangrus, Kiili vallas puhastusteenindajale lisatööd (kontori üldkoristus) õhtuti, alates kell 17.00. Tööaeg
E–R v.a. riiklikud pühad. Palk 235
eurot kuus. Autokompensatsioon 70
eurot. Anneli, mob tel 5885 9155

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Raamatupidamisteenus. Tel 5567 4867,
habonde@outlook.com
Reisijate transport 20-kohalise bussiga. Telli
buss või tule meie reisile: bustrip.ee, tel
5668 2396, e-post bustrip@bustrip.ee
“Süstime seinad soojaks” ja tuuulepidavaks
termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia. www.therm.ee,
tel 5660 6010
Tänavakivi paigaldusega tegelev firma pakub
algavaks hooajaks tööd sillutajatele. Kontakt
albertimati@gmail.com, tel 5335 588

7. detailplaneeringu ala lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole registreeritud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju
tuleb vähendada valgustuse suunamisega elamute
poole (õuealale). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib esineda põhiliselt ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses
jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
9. kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse
sihtotstarvete muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise
korraldaja ja kehtestaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala
tee 2a, Kiili alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu
koostaja on KMK Stuudio OÜ (Raiesmiku 10, Saue,
tel 564 3889).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel ja tööajal Kiili
vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel 679
0260) ja Kiili valla elektroonilises dokumendiregistris.
VAELA KÜLAS PEETRI TEE 4, PEETRI TEE T2, PEETRI TEE 7A JA PEETRI TEE 7 DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
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. Planeeritava maa-ala
suurus on 1,95 ha. Planeeringuga tehakse ettepanek
kehtiva “Lageda kinnistu detailplaneering” osaliseks
muutmiseks. Kiili vallavolikogu otsus 11.12.2008 nr 81
kehtestab Kiili vallas 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 5 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

19.06.1934–22.12.2017

Südamlik kaastunne
Urmas Kreegile perega kalli

EMA

kaotuse puhul.
Lepiku tee naabrid

ESSEEKONKURSS

Kiili raamatukogu kuulutab välja esseekonkursi Minu Kiili (Minu kodu, Minu kodupaik,
Minu koduvald, Minu Eesti), mis on pühendatud Kiili valla 25. ja Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale.
Konkursi eesmärgiks on anda Kiili valla elanikele võimalus oma mõtete avaldamiseks
teemadel, mis meid puudutavad.

b) 13–18-aastased
c) 19-aastased ja vanemad

Konkursi tingimused:

4. Laekunud töid hindab 5-liikmeline žürii.

1. Osalejatel tuleb kirjutada 1–2 lehekülge
A4 formaadis eestikeelne essee (font 12,
reavahe 1,5).

5. Võitjad kuulutatakse välja Eesti vabariigi
sünnipäevaks raamatukogu kodulehel. Parimaid premeeritakse kaupluse Rahva Raamat kinkekaartidega 10, 20, 30 eurot.

2. Konkursil kutsutakse osalema kõiki Kiili
valla elanikke alates 7. eluaastast. Osalejad
jaotatakse 3 vanusegruppi:
a) 7–12-aastased
(pos. 1 – 6745 m2), mis on ette nähtud hoonestada
kahekorruselise ridaelamuga, milles kuni 8 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. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
VAELA KÜLAS MIKU KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, 29.01.–12.02.2018
Vastavalt Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusele nr 323 on käesoleva detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Vaela külas Miku (30401:001: 0845)
kinnistu kruntideks jaotamine, moodustavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksik- ja ridaelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 15% planeeritavast maa-alast näha ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana.
Planeeringuga on kavandatud Miku maaüksus jagada 17-ks elamumaa (E) sihtotstarbega krundiks, neljaks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks ja
üheks üldkasutatava maa (Üm) sihtotstarbega krundiks. Planeeritavad korterelamud (koormusindeks
503 kuni 547): pos. 1 kuni pos. 4. Planeeritavad ridaelamud (koormusindeks 808 kuni 850): pos. 5 kuni pos. 8. Planeeritavad üksikelamud: pos. 9 kuni
pos. 17. Planeeritav haljasala: pos. 18. Planeeritavad
transpordimaad: pos. 19 kuni pos. 22.
Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda. Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse. Koostatud detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu
muutmise ettepanekut.
Detailplaneerimise realiseerimine kolmes etapis:
1. etapp: krundid pos. 9–11, pos. 19.
2. etapp: krundid pos. 1–8, pos. 18,20,22.
3. etapp: krundid pos. 12–17, pos. 21.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajava-

3. Töö esitada 10. veebruariks 2018. a meiliaadressile raamatukogu@kiilivald.ee või
tuua raamatukokku Nabala tee 2a trükitult.
Lisatud peab olema autori nimi, vanus,
aadress ja meiliaadress.

6. Konkursil osalemisega annab autor nõusoleku oma töö avaldamiseks Kiili Lehes.

hemikus 29.01.–12.02.2018.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
VAELA KÜLAS MARDI DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Mardi
katastriüksuse (30401:001:0941) jagamine elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks ning moodustatavatele elamumaa kruntidel
ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks (3–4 ridaelamu boksi krundi
kohta) ning planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Planeeringulahendus näeb alale ette kuus ridaelamu
krunti. Lahendus arvestab ridaelamubokside planeerimisel üldplaneeringust tuleneva koormusindeksiga
KKKI – 800 m2 krundi pinda/korteri kohta. Ridaelamumaadele antakse ehitusõigus 3–4 korteriga ridaelamute ehitamiseks. Kokku planeeritakse alale 19
ridaelamu korterit. Kõik planeeritavad hooned võivad olla maksimaalselt kahekorruselised, kõrgus
maapinnast on kuni 9,0 meetrit. Ridaelamumaade
minimaalne haljastuse protsent on 40%.
Planeeringulahendus näeb alale ette avaliku kasutusega üldkasutatava maa krundi, suurusega 3887 m2,
mis moodustab planeeritavast alast ligikaudu 15%.
Üldkasutatav krunt antakse peale planeeringu realiseerimist üle Kiili valla munitsipaalomandisse.
Lahenduse koostamisel on arvestatud kehtestatud
Karla maaüksuse detailplaneeringuga ning algatatud Tillupõllu, Ringikese, Ringi kinnistute detailplaneeringuga transpordimaade ühendamise osas Mardi detailplaneeringualaga, et tulevikus moodustuks
planeeringualade vaheline ühtne teede võrk. Kohaliku maantee Opmani tee koridori laiendamiseks on
planeeritud 20 m laiune koridor ehk 646 m2.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering
on üldplaneeringule vastav detailplaneering.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
VAELA KÜLAS SONNI KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
08.02.2018 kell 13.00 toimub Kiili Vallavalitsuses
(Nabala tee 2a, Kiili alev) Vaela külas Sonni kinnistu
detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik
arutelu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
27.11.–11.12.2017 ning selle ajal esitati detailplaneeringule kolm vastuväidet-ettepanekut.
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100 lemmikut eesti kirjanduses
Head Kiili valla inimesed! Selgitame välja oma lemmikraamatud eesti kirjanduses. Lemmiku valimisest saavad osa
võtta kõik alates 7. eluaastast. Hääletamine algab 10. jaanuaril ja lõpeb 10. veebruaril. Hääletada saab aadressil
koolipr@gmail.com või täites hääletussedeli raamatukogus, koolis, lasteaias, noortekeskuses, vallavalitsuses. Nimekiri 100st lemmikust on näha Kiili raamatukogu kodulehel www.kiiliraamatukogu.ee alates 23. veebruarist 2018.
Me peame end raamaturahvaks ja lugejarahvaks. Vaatamata statistika väitele lugemishuvi vähenemisest, loeme
me jätkuvalt keskmiselt 5–6 raamatut aastas elaniku kohta. Küsitluse
eesmärk on teada saada, mida on
loetud ja loetakse. See teadmine aitab ehk nii mõnegi juhatada lugemata lugude, avastamata kirjanike
juurde.
Täname kõiki lemmiku valijaid.

NB!
JÄRGMINE KIILI LEHT JÕUAB POSTKASTIDESSE
ALATES 28. VEERBUARIST.
KAASTÖID JA TEATEID-REKLAAME OOTAME
HILJEMALT 22. VEEBRUARIKS.

Nordic Plast OÜ on lehtplastide
töötlemise ja tellimustoodete
valmistamisega tegelev ettevõte,
mis ekspordib 90% oma toodangust.

Otsime meeskonda tootmistöölist
Töö kirjeldus
• lehtplastide saagimine,
painutamine, liimimine,
servatöötlus, komplekteerimine ja muu töötlemine
• tööde kvaliteedi kontroll
Nõudmised kandidaadile
• eesti keele oskus
• jooniste lugemise oskus
• täpsus ja korrektsus
• tehniline ja kiire taip

• valmidus meeskonnatööks
Ettevõte pakub
• kaasaegset töökeskkonda
ja töövahendeid
• tööalast väljaõpet ja
koolitust kohapeal
• tööd huvitavas valdkonnas
• konkurentsivõimelist
töötasu
• meeldivat kollektiivi

• eelnev töökogemus plastide või muude
lehtmaterjalidega tuleb kasuks
• täistööaeg, palgatöötaja (töö on vahetustega)
• töö toimub kahes vahetuses (hommikune ja õhtune),
nädalavahetused on vabad
• ettevõte ei paku transporti tööle saamiseks
• asukoht Kurna tee 14, Kiili
Kandideerimiseks palun saata CV e-aadressile
raigo@nordicplast.ee.

