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“Küll aga
võiks Kiili
olla eeskujuks
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Pakiautomaadi pani Omniva Kiili alevisse paika 30. juunil.

Pakiautomaat tuli, postkontor kaob
Enne kui postipunkt avatakse, tuleb kasutada kas postiljoni abi või käia teistes
postkontorites, mis asuvad lähedastes asulates.
Möödunud kuul paigaldas
Omniva Kiili alevisse pakiautomaadi. Ettevõtte hinnangul on
pakiautomaadid inimeste seas
nii popiks muutunud, et neid
kavatsetakse järjest juurde paigaldada. Samas tähendab see, et
kohalikku postkontorit kasutatakse järjest vähem ning lõpuks
need suletakse.
“Kuna kliendi ootus on, et
pakiteenus oleks eelkõige kiire,
mugav ning lähedal, siis ongi
Omnival hetkel käimas pakiautomaadivõrgu laiendamine. Lisaks kevadsuvisele 27 pakiautomaadiga laienemisele on Omnival plaanis teisel poolaastal
oma pakiautomaatide võrku
Eestis ligi kahekordistada,” rääkis Omniva meediasuhete juht
Mattias Kaiv.
Näiteks Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel on öelnud, et
ideaalne pakiautomaadivõrgustik näeks ette ligikaudu 1000
pakiautomaati Eestis. Praeguseks on Omniva pakiautomaa-

did paigaldatud 143 asukohta
ning 61 linna ja asulasse Eestis.
Miks aga sattus ka Kiili alev
nende väljavalitute sekka, kus
pakiautomaat asub? “Uute pakiautomaatide asukohti valides
arvestame nii kohalike inimeste huviga kui ka reaalsete olemasolevate pakimahtudega piirkonnas,” selgitas Kaiv.
Postkontor suletakse
Kunagi lauldi hobusest, et sind
ei vaja keegi enam nüüd. Aastal
2018 tuleb sama laulu laulda
postkontoritest.
“Kiili piirkonna postiteenuse osutamine on plaanis üle viia
postipunkti ning postkontor on
alates 12. juulist suletud. Kuna
enamiku postkontori tehingutest moodustavad just paki väljastused, siis nüüd eelistavad
kliendid kasutada selleks pigem
mugavat ning kellaajast sõltumatut pakiautomaati,” selgitas
Kaiv.
Ajavahemikus, kui Kiili post-

kontor on juba suletud, kuid
postipunkt pole veel tööd alustanud, suunatakse Kiili piirkonna elanike saadetised ajutiselt
Järve Keskusesse.
“Koostööpartneri leidmiseni
ja postipunkti avamiseni on kohalikel elanikel võimalik postiteenuseid tarbida tasuta kirjakandja vahendusel, kasutada
Kiilis olevat pakiautomaati või
külastada ümberkaudseid postiasutusi,” rääkis Kaiv.

Kiili piirkonna
postiteenuse
osutamine on
plaanis üle viia
postipunkti ning
postkontor on
alates 12. juulist
suletud.
Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või asuvad pos-

tiasutusest kaugemal kui 5 km,
on võimalus kutsuda kirjakandja koju või tööle ning kasutada
postiteenuseid oma elu- või
asukohast lahkumata, kinnitas
Kaiv. Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta, maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest, nagu tuleks maksta ka postkontoris. Kirjakandjat saab kohale
kutsuda Omniva kodulehel oleva vormi kaudu (www.omniva.
ee/era/abiinfo/kirjakandja_tellimine) või telefonil 661 6616.
Tellimusi võtab Omniva vastu esmaspäevast reedeni kell
9–20 ja puhkepäevadel 9–15.
Masin on mugavam
Pakiautomaat on juba praegu
Eestis kõige populaarsem kanal
nii pakkide saatmiseks kui ka
kättesaamiseks, kinnitatakse
Omnivast – rohkem kui 80% paki saajatest ja saatjatest eelistab
selleks kasutada pakiautomaati. Nõudlus on lausa nii suur, et

pakiautomaatidest on praegu
puudus.
“Kuna Omniva pakiautomaadid asuvad õues, siis on need
ööpäevaringselt kättesaadavad
ning lihtsasti ligipääsetavad nii
auto, jalgratta kui lapsevankriga. Pole ka saladus, et Eesti inimene on väga aldis kasutama
kõikvõimalikke iseteeninduskanaleid sh iseteeninduskassad,
e-teenindused ja ka pakiautomaadid,” selgitas Kaiv populaarsuse põhjust.
Kiili paigaldatud pakiautomaat kuulub uude põlvkonda.
uue tarkvaraga automaat ei erine praegu kuigivõrd vanematest, kuid uus tarkvara tähendab, et tulevikus muutub selle
kasutamine mugavamaks, kinnitati Omnivast. Muuhulgas on
pakiautomaadi kaudu võimalik
pakki ka e-poele tagastada. Selleks tuleb vaid oma kaup viia
vastava koodiga samasse automaati, millest pakk kätte saadi.
| Marko Tooming

Luige Nokk:
rahvast oleks
võinud olla
rohkem, aga
pole hullu
8.–10. juunil Luigel toimunud
esimene huumorifestival Luige
Nokk läks korraldajate ja artistide hinnangul korda, kuigi publikut oleks võinud väheke rohkem olla.
“Festival ise läks, nagu oli
planeeritud; kõik toimis, nagu
planeeritud,” ütles Harju Elule
üks korraldajatest, Indrek Ditman. “Rahvast oleks võinud
rohkem olla, aga tahame ürituse traditsiooniks muuta.”
Täpseid arve, kui palju piletiga rahvast kolme festivalipäeva jooksul Luigelt läbi käis, pole Ditmani sõnul veel kokku löödud, kuid 500–1000 inimest
“oleks võinud rohkem olla”.
“Enam-vähem jäime nulli,
aga oleks tahtnud, et järgmise
aasta jaoks oleks ka midagi
seemneks jäänud. Üritus korraldasime ju esimest korda, oli
täiesti uus asi, ega meil polnudki suuri lootusi,” rääkis ta.
Ajal, mil Eestimaal on suveüritusi rohkem, kui nende jaoks
publikut jätkub, ei karda Ditman, et ilusa ilma või konkureeriva ürituse tõttu keegi tulemata jätaks. “Aeg oli õige ja ilmaga
läks hästi. Suve algus on veel
viimane aeg, kui inimesed meediast midagi jälgivad. Tegu on
ka vana Rabarocki nädalavahetusega,” lausus Ditman.
Artistid, keda Luige Nokal astus üles paarkümmend, olid Ditmani sõnul asjaga rahul ning
huvitatud, et üritus ka edaspidi
toimuks. “Artistidelt ei tulnud
absoluutselt mingit negatiivset
tagasisidet, kõik olid väga positiivsed ja soovisid, et selline asi
ikkagi jätkuks. Meie suur telk oli
ehk väheke liiga suur ja tekitas
tühja ruumi tunde, aga see-eest
kinosaal oli pidevalt rahvast
täis,” rääkis ta.
Ditmani sõnul pole praegu
veel kindel, kas huumorifestival
toimub ka järgmisel aastal. “Augusti teises pooles istume tiimiga maha ja arutame asja. Ideaalis tahame jätkata ja samas kohas,” kinnitas ta. | Marko Tooming

Lõke süttis siiski

Foto: kuvatõmmis

Vaatamata jahedale ja niiskele ilmale, mis ootamatult kimbutama tuli, sai Kiilis jaanituli
korralikult ära peetud. Rütmiliselt pani rahva end liigutama
ansambel Untsakad.
Fotod: Reigo Salu

Luige Nokk.
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Kiili gümnaasiumi lõpetajad 2017/2018
Fotod: Terje Atonen

9A
Klassijuhataja Riina Juga
Marko Martin Aguraiuja
Jon Silver Eerma
Gedi Georg
Marcus Kommusaar
Ergo Kruusvee

Helena Karmen Kulden
Kermo Kütsen
Helen Mansik
Oliver Männamäe
Laura Männilaan
Egert Ojamaa
Ruth Pusa

Hendra Raud
Kirke-Triin Ritsik
Kirke-Helina Roosaar
Nele Roseniit
Karoliine Rämmi
Karmo Saviauk
Jonna Soomets

9C
Klassijuhataja Külli Hansson
Mari Einmann
Hanna Liisa Hanga
Robert Israel
Karita Jakobson
Catriin Kolbak

Sigrid Koor
Karmo Kütt
Kaili Laanemets
Kristina Limbach
Marc-Herman Nisu
Maria-Liisa Nõlvand
Kertu Paal

Richard Reintal
Anette Siim
Kristjan Stüff
Brittany Tool
Kristo Ventsel
Melissa Õismaa

Kiili Kunstide Kooli lõpetajad 2018
Järjekordne õppeaasta on seljataha jäänud ning õpilaste
jaoks on kätte jõudnud kaua oodatud suvevaheaeg. Ka Kiili
Kunstide Kooli seinte vahel valitseb harjumuspäratu vaikus
ning terve kool on vajunud pikka suveunne, et augusti lõpus
end tasapisi saabuvaks uueks
õppeaastaks taas üles äratada.
Suvevaheaeg on kõikide õpilaste jaoks toredaks puhkuseks,
kuid erilisemaks kujuneb see tavaliselt neile, kel kooliaasta lõpp
tähendab ka kooliastme lõpetamist. Kiili Kunstide Koolis oli sel
kevadel kokku 20 noort, kes läksid suvele vastu kas siis muusika- või kunstiosakonna lõpetamist või muusikaosakonna noorema astme lõpetamist tõendava dokumendiga.

9B
Klassijuhataja Leonid Snitko
Jelizaveta Gontšarenko
Caroline Jäger
Alice Kahu
Sandra Koiduste
Oliver Kruve

Mirjam Kuus
Rasmus Meius
Lili Heleen Mikk
Maria Liidia Mägi
Kristin Rahuoja
Kaur-Gabriel Rajasalu
Artur Reinvart

Oskar Sala
Jüri Saluste
Kristjan Steinfeldt
Marge Vahtra
Robin Valk
Aron Viirmaa

12. KLASS
Klassijuhataja Martina Kalam
Kadri-Ann Adra (hõbemedal)
Jako Amor
Robert Hanga
Annabel Israel
Kristin Juss

Kärt Kodar
Mai-Ly Kristal
Annika Krusimäe
Kristel Kübarsepp
Kevin Kütt
Märtin Laanemets
Annaliisa Mals

Anastasia Oberg
Kaur Palang
Fred Saarmets
Tauri Tammaru
Helena Vahtramäe
Brit Marleen Õismaa

30. mai oli Kiili Kunstide
Koolis pidulik aktus, kus lõpetajad said kätte oma tunnistused, mis pani punkti sellele peatükile.
Rõõm on sellest, et paljude
lõpetajate järgmine peatükk jätkub ikkagi Kiili Kunstide Koolis
– näiteks muusikaosakonna
noorema vanuseastme lõpetajatest jätkab enamus kas siis vanemas vanuseastmes või vabaõppes. Neil, kelle uus peatükk ei
ole enam tugevalt Kiili Kunstide Kooliga seotud, on ees teised
põnevad peatükid, kuid kõiki lõpetajaid aktusel vaadates on selge, et muusika ja kunst on kõikidesse nende järgnevatesse
peatükkidesse ikkagi ühel või
teisel viisil tugevalt sisse kirjutatud. | Kalev Vaidla, direktor

KIILI KUNSTIDE KOOLI LÕPETAJAD 2018
• Muusikaosakonna vanem vanuseaste
Kaisa Arumeel (flööt, õp Heili Meibaum)
Kärt Tepper (klaver, õp Sirle Piisang)
Marion Kiil (klaver, õp Sirle Piisang)

Mirjam Hiiekivi (klaver, õp Tiia Koppel)
• Kunstiosakond
Meribell Leol (õp Katrin Koskaru)
Miia Eliise Pors (õp Katrin Koskaru)
• Muusikaosakonna vabaõpe
Karoliine Rämmi (klaver, õp Sirle Piisang)

Martha Läänemägi (klaver, õp Tiia Koppel)
• Muusikaosakonna noorem vanuseaste
Elanor Lehtsaar (klaver, õp Sirle Piisang)
Elin Taim (laul, õp Triin Lutsoja)
Elis Sala (viiul, õp Ulvi Oismann)

Liisi Mäesalu (viiul, õp Katrin Varik)
Lili Heleen Mikk (kitarr, õp Robert Jürjendal)
Linda Pärn (klarnet, õp Helena Tuuling)
Melissa Marii Leima (klaver, õp Sirle Piisang)

Riho Nelk (tšello, õp Kristian Plink)
Tuuli Loho (flööt, õp Heili Meibaum)
• Pärimusmuusikaosakond
Heleri Änilane (õp Tiina Vaalma)
Mari Kamar (õp Tiina Vaalma)
Mirtel Kommussaar (õp Tiina Vaalma)

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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Sügava puudega
inimeste hooldajad saavad
lisapuhkepäevi

Kiili vald aastal 2030

PALJU ÕNNE

Koostamisel on Kiili valla uus arengukava.
Foto: Marko Tooming

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise
inimese hooldajatel võimalik
kasutada oma tööandja juurest
kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma
tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde,
vend, poolõde, poolvend, ema,
isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi
kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või
kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik
võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka päevade kaupa ja seda
saab kasutada kalendriaasta
jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel
on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid
lisadokumente, milleks võivad
olla näiteks kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta või väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis
tõendab, et puhkust kasutada
sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on
23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt
kolme kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda. |
Sotsiaalkindlustusamet

Vallamaja juures
toimus politsei
suurõppus
Harju- ja Raplamaa politseinikud harjutasid 19. juunil suurõppusel, kuidas kiiresti tabada
relvastatud kurjategijaid. Eelkõige lahendasid politseinikud
olukorda, mida oleme näinud
Euroopa suurlinnades.
Õppus sai alguse Kiili vallamaja eest, kus stsenaariumi järgi häiris rahulikku laadamelu
rahvamassi sõitnud kaubik. Kurjategijad põgenesid ning panid
teel toime aina uusi kuritegusid.
Õppuse korraldaja Janek Laaneväli ütles, et kaasatud oli kogu tööl olev ressurss nii politseist kui ka kiirabist.
K-komando juhi sõnul lõppes pantvangidraama hästi.
Kurjategijad saadi kätte ning
kõik pantvangid peale ühe õnnestus elusalt vabastada. Lõplik
analüüs, mis läks hästi ja mis
läks halvasti, ootab ees. | ERR/
Kiili Leht

Jaan Urb
OÜ Cumulus Consulting
konsultant

Kiili valla uue arengukava
koostamine on nüüdseks väldanud juba pea kaks kuud. Kuivõrd
arengukava on oma olemuselt
kogukonna laiapõhjaline kokkulepe, on mõttekas teha vahekokkuvõte toimunust ja tuua
välja olulisimad suunad.
Arengukava koostamiseks
moodustati aprilli lõpus 10-liikmeline juhtrühm, kuhu kuuluvad vallavalitsuse ja -volikogu
esindajad. Juhtrühma ülesanne
on arengukava koostamise koordineerimine ja põhimõtteliste
valikute langetamine. Lehe ilmumise ajaks on juhtrühm kohtunud kolmel korral, et arutada
ootusi arengukavale, määratleda visioon ja eesmärgid ning sõnastada tulemuslikkuse hindamise mõõdikud. Lisaks on toimunud kaks valdkondlikku arutelu. N-ö pehmete teemade grupis käsitleti hariduse, kultuuri
ja sotsiaalvaldkonna eesmärke
ning tegevusi. Kõvade teemade
omas aga taristut, keskkonda,
kommunaalmajandust ja ettevõtlust. Lisaks oli kõikidel vallaelanikel võimalik oma arvamust avaldada veebipõhise küsitluse kaudu. Täiendavalt toimusid fookusgrupi intervjuud
spetsiifilisemate teemade täpsustamiseks, käsitleti ettevõtlust, kogukondade tegevust ja
sporti. Senise töö tulemused
võttis kokku arenguseminar.

Kiili vald on piisavalt
väike, et kujundada
sellest Eesti kõige korrashoitum omavalitsus.
Töögruppide töö tulemused
on kättesaadavad ka Kiili valla
kodulehel arengukavade rubriigis.
Rahvaarv kasvab
Omavalitsuse jaoks on määrava
tähtsusega elanike arv, kuna sellest sõltub otseselt valla tulubaas. Samuti on selle baasil võimalik kavandada avalike teenuste mahte. Alljärgneval joonisel on välja toodud Kiili valla
elanike dünaamika eelneval viiel
aastal.
Märkimisväärne on, et noorima ja vanima grupi suurus on
praktiliselt sama, mis viitab
noorele elanikkonnale. Samas
tuleb arvestada, et järgmise 10
aastaga jõuab osa tööealistest
pensioniikka, mis suurendab

Praeguses tempos kasvades ulatuks valla rahvastiku arv 2030. aastaks umbes 7500 inimeseni, mis tähendab, et eeldada võib liiklustiheduse kasvu.

Elanike arvu kasv viimase viie aastaga.

nõudlust mitmesuguste sotsiaalteenuste järgi.
Aasta keskmine juurdekasv
on olnud u 180 inimest aastas.
Erandiks oli 2016. aasta, mil lisandus 300 inimest seoses sissekirjutuse kampaaniaga. Samas
tempos kasvades ulatuks valla
rahvastiku arv 2030. aastaks u
7500 inimeseni. See tähendab,
et otseselt kasvab vajadus koolikohtade järele. Samuti võib
eeldada liiklustiheduse kasvu.
Arengukava koostamise käigus on täpsustunud, mida Kiili
valla puhul enim hinnatakse ja
mida peetakse kõige olulisemateks väljakutseteks (kasutan seda alternatiivina mõistele
“probleemid”, kuna “väljakutse”
on olemuslikult lahendusele
suunatud). Selgeteks eelisteks
on siinne elukeskkond – linnale lähedal, kuid siiski maahõnguline, vaikne ning turvaline.
Väljakutseteks peetakse osaliselt taristut (mustkatteta teed,
augud kergliiklusteede võrgustikus jms), ruumikitsikust hariduse ja kultuuri valdkondades
ning tänapäevase avaliku ruumi puudumist valla südames.
Samuti on olnud ettepanekuid
juhtimise osas. Nendele tugine-

des ongi määratletud sihid järgmiseks aastakümneks.
Kiilist korralik keskus
Omavalitsuse arendamist kavandatakse sageli üksnes valdkonnapõhiselt. See tähendab, et
püstitatakse kitsad eesmärgid
konkreetsete murekohtade lahendamiseks (lasteaia- ja koolikohad, sotsiaalteenused, teed
ning tänavad jne). Kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus
sedastab täpselt, millega tegelda tuleb. Valdkonnapõhisel lähenemisel on üks oluline puudus – kellelgi ei teki n-ö suurt
pilti, seosed jäävad pahatihti käsitlemata. Arengus olulise hüppe saavutamiseks tuleb seega
teha rohkem, hoomata tervikpilti ja püstitada ambitsioonikamaid sihte. See ei tähenda, et
valdkondlikud eesmärgid käsitlemata peaksid jääma.
Kiili valla tulevikku kavandades on välja koorunud kolm
laiemat valdkonda, mis hõlmavad mitmeid eri teemasid. Seetõttu on neid paslik nimetada
programmideks. Esimene neist
on keskuste väljaarendamise
programm. See on esmajoones
suunatud Kiili alevist meeldiva

vaba aja veetmise paiga kujundamisele (tänapäevast käsitlust
arvestav avalik ruum koos sinna juurde kuuluvate teenustega
Kiili vallamaja ümbruses). Samuti tuleb kaaluda keskuse
kontseptsiooni väljatöötamist
Luigel.
Teine programm on oma olemuselt n-ö pehmemat laadi. See
on suunatud vallavalitsuse, kogukondade ja ettevõtjate koostöö arendamisele, et küsimused
leiaksid kõiki arvestava lahenduse.
Kolmas programm on suunatud heakorrale. Kiili vald on juba praegu enamjaolt hea ja ilusa elukeskkonnaga omavalitsus.
Küll aga võiks Kiili olla eeskujuks ka teistele. Vald on piisavalt väike, et kujundada sellest
Eesti kõige korrashoitum omavalitsus.
Järgmiseks sammuks on tegevuste ja investeeringute kava
koostamine. Valla arengukava
eelnõu valmib augusti alguseks.
Esimene lugemine toimub augusti teisel poolel. Seejärel on
veel kõigil soovijatel võimalik
oma ettepanekuid esitada, kuni
toimub teine lugemine septembris.

SÜNNIPÄEVAD JUULIS
97 VALLI EVARDSON
96 LAINE LAEV
89 LINDA SAAR
87 HELMI VIIRSALU
86 EETLA LEEDU
84 MARA ŽAROVA
84 MILVI TAMMER
83 VAHUR KASK
83 LOREIDA SALUMÄE
80 MARIAN FEDUKHA
80 EEVI LEPPIK
79 EVE KALJUSAAR
79 MAIE RÄMMI
78 KOIDU SOLO
77 EVI KASK
77 ELLE KURMISTE
77 UNO SIREL
76 TIIT KÕUHKNA
76 ANNI SOOSAAR
76 ENNO SULG
76 AIME VALDNA
70 VALVE OSKAR
70 REET ROODLA
70 HILJA TIMTŠENKO
65 EINO KÕOSAAR
65 ALEKSANDER LASTOTŠKIN
65 HEINAR PAPPEL
65 MARINA ZARIPOVA
SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
88 NELLI TOATER
87 ANTS VESKIMÄE
86 LEILI ALLIK
86 VOODE KÖÖP
85 ALEKSANDRA CHERTOVA
85 ELMAR IDA
83 NIINA KOMAROVA
81 ANNE JUHKAM
80 REIN VILJAK
79 ÜLLAR HIIEKIVI
79 VALDUR SUITS
79 VELLO SUITS
78 VÕIDO RAHULA
77 MALLE GUNJAŠIN
77 ELMAR METSAR
77 ELMI TIISMUS
77 HELGI VÄLJATAGA
76 MARE UUSTAL
70 JOHANNES KIVISALU
70 HELINA LEVO
70 HELLE PREEGEL
70 REIN TERA
65 HELVE MOGOM
65 SERGEI NESTEROV
65 JÜRI NÕMMIK
65 REIN ROOSE
65 SERGEY UGARKIN

MEIE VALDA SÜNDISID
• 11. mai SIMONA BRITT VOLMER, palju õnne, Kristi ja Priit
Volmer!
• 23. mai LISSE KELLAMOV, palju
õnne, Kairi ja Vahur Kellamov!
• 4. juuni HARRI URB, palju õnne,
Maarja ja Jaan Urb!
• 8. juuni KELLY KAUPMEES, palju
õnne, Heddy Paasrand ja Janek
Kaupmees!
• 13. juuni ADELE-JOHANNA
RÕKKA, palju õnne, Triinu Kiviloo
ja Roomet Rõkka!
• 14. juuni MATIS MAASIK, palju
õnne, Kristi ja Mario Maasik!
• 15. juuni VANESSA VAARMETS,
palju õnne, Sirli Sinivesi ja Tauno
Vaarmets!

Alustati Eesti
ilusaima postkasti otsinguid
Omniva ja Postimees asuvad
otsima Eesti ilusaimat postkasti ning inimestel palutakse saata pilte oma kodu kaunistavatest põnevatest postkastidest.
Fotosid oodatakse veebiaadressil postimees.ee/postkast kuni
6. augustini.
Peaauhinnaks on 500-eurone Bauhofi kinkekaart. Maakondade lõikes auhinnatakse kolme
ilusaimat postkasti igas maakonnas Postimehe paberlehe
aastatellimusega. | Kiili Leht
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Õppimise eest
saab toetust ka
töötav inimene
Põhjused, miks haridustee on
kunagi pooleli jäänud, on erinevad, kindlasti tuleb julgustada
neid, kes on otsustanud aastaid
hiljem uuesti kooli minna. Töötukassa toetab nii töötute kui
töötavate inimeste õpinguid
kutse- ja kõrghariduses.
Täiskasvanutel takistab hariduse omandamist eelkõige vajadus töötada ja sissetulekut
teenida ning tihe töögraafik.
Neid takistusi aitabki osaliselt
ületada töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, mis katab
osa õpingutega seotud kuludest.
Olgu nendeks näiteks kulu
transpordile või lapsehoiule, aga
ka kaotus palgas, kui on tarvis
õpingute ajal töötada väiksema
töökoormusega.
Tasemeõppes osalemise toetust pakub töötukassa neile, kellel puudub kutse- või erialane
haridus ja kel on kooli lõpetamisest möödas vähemalt viis
aastat. Lisaks nendele inimestele, kel on eri- või kutsealase
hariduse (kaasa arvatud kõrgharidus) omandamisest on möödunud vähemalt 15 aastat. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses
või bakalaureuseõppes.
Toetuse suurus sõltub sellest,
kas inimesel on sissetulek. Kui
sissetulekuid pole, on toetuseks
260 eurot kuus. Kui aga tulevane õppur saab töötasu, töötutoetust, töötuskindlustushüvitist, vanemahüvitist, riiklikke
pensione või töövõimetoetust,
on toetus 130 eurot kuus.
Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu
on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid
napib. Erialad on välja valitud
tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel.
Sellel aastal saab töötukassa
toel kutse- või kõrgharidust
omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.
Nende seast leiab mitmeid õppekavasid, kus saab haridust
omandada kaugõppes või töökohapõhises õppes.
Õppima minemine on tähtis
otsus ja enne nii suurt sammu
on hea spetsialistiga asja arutada. Nõustamise aja saab broneerida e-töötukassas või telefoni
teel, soovi korral saab nõustamisel osaleda ka Skype'i teel.
Kui plaan koos, siis tuleb
minna ja kandideerida kutsevõi kõrgkooli tasuta õppekohale ning esitada töötukassale
avaldus toetuse saamiseks, avaldus tuleb esitada esimesel võimalusel enne õppima asumist
(kindlasti enne õppeasutuse nimekirja kandmise kuupäeva) ja
seda saab teha posti teel või
e-postiga, töötukassa esinduses
kohapeal ja loomulikult ka
e-töötukassas, mis on kõige kiirem ja mugavam viis oma avalduse esitamiseks. Küsimuste
korral helista töötukassa infotelefonile 15 501. | Töötukassa

Foto: Reelika Riimand

Kiili Imelise aasa kodutütred Nabala palvemaja juures.

Head kodutütred ja sõbrad!
Meie kolmas tegus aasta on
lõppemas. Selle aastal nägime
higi, pisaraid, võidujoovastust,
saime uusi kogemusi. Me tegime paljusid asju esimest korda
ja väga edukalt.
Nii näiteks eelmise aasta juulis osalesime vabariiklikus suurlaagris ja üleelamiskursusel. Samuti aitasime korraldada maleva suvelaagrit, pärast mida said
kaks tüdrukut rühmajuhtideks.
Augustis saime jagada mõtteid ja kogemusi üleriiklikus suvekoolis.
September algas tarkusepäevaga, kus tüdrukud olid vormides koolis ning kuu lõppes Har-

ju Pimedate Ööde võistlusega.
Tähelepanuväärne on see, et
sellel võistlusel olime kõige
nooremad ja ainuke tüdrukute
võistkond!
Oktoobris läks põhirõhk piirkondliku laagri korraldamisele,
kus olid kohal abipolitseinikud
ja politseikoerad. Tunnistan, et
koera hambajäljed on veel tänagi minu kannikatel. Paljudele
meie rühma kodutütardele oli
see esimeseks laagriks. Koduigatsus küll hiilis ligi, kuid keegi ei murdunud, sest leiti uusi
sõpru. Ma olen uhke tüdrukute
üle.
Novembris ja detsembris oli

põhirõhk iganädalastel koondustel, mille lõpetas detsembris vanalinnas toimunud talvepäev.
Aastat alustasime Eesti 100.
sünnipäeva ootuses ja see kulmineerus veebruaris, kui saime
privileegi heisata Pika Hermani
tornis lippu ning samuti kooli
aktusel liputoimkonnas olla.
Meie tugevust näitab see, et
veebruari lõpus ja märtsi alguses osalesime üle 20-kraadise
pakasega kahes järjestikuses
laagris, kus ööbisime telkides.
Märtsi lõpetasime tubase laagriga, kus omandasime perenaise erialamärgid.

Kevad saabus suurte võitudega. Osalesime Viru Tarval ja
Harju Luureretkel. Viimase
võistluse me võitsime ja saime
õiguse esindada Harju ringkonda Võrumaal vabariiklikul võistlusel Ernake.
Juuni esimesel nädalavahetusel Ernake toimuski ja sealt
tulime tagasi väga tugeva 8. kohaga ja suurte kogemustega.
Aasta lõpetame võidupüha
paraadiga lauluväljakul. Loodan,
et kohtume kindlasti seal, sest
rivis on neli meie kodutütart.
Aitäh kõigile! Aitäh toetajatele ja lapsevanematele! On au
teiega koos teenida! | Aivar Aas

Ansambel Elurõõmu üritused
Kuna viimasel ajal on moes
kodu- ja koduaia kontserdid, sai
see teoks ka Elurõõmul 8. märtsil. Lauluproov ja naistepäeva
tähistamine toimus laulja Liina
Rattasepa kodus. Naiste toodud
toitudest sai külluslik peolaud.
Liina on meil selline inimene, kes pakub oma kodu kõigile
– ja seal on hea olla. Juhendaja
Nele aga valmistas meile üllatuse – millest kujuneski kodukontsert. Nele kutsus esinema
Kiili Kunstide Kooli õpilase Tristan Kommusaare klarnetil koos
õpetaja Helena Tuulinguga ja
Grethe Rohi mängis klaveril See
oli suur üllatus ja lõpuks laulsime ise.
15. jaanuaril 2018 täitus ansamblil 23. tegevusaasta ja samal päeval oli ka Ülle Mannovi
sünnipäev, nii et kaks üritust
korraga.
13. märtsil sai aga juhendaja
Nele Vendel 65 ja teda tulid õnnitlema rahvamaja juhataja Kalev Vaidla ja kunstiline juht Reigo Salu – kimbu lillede ja šampusega. 27. märtsil sai aga Maire Pikk 80. Teda õnnitles rahvamaja juhataja Kalev Vaidlo lille
ja tänukirjaga pikaajalise koostöö eest. Tänud rahvamaja juhtidele!

Fotod: erakogu

Elurõõm Luige laadal.

Aasta lõpupoole on veel kaks
juubelit tulemas – 85. ja 55.
Igav meil ei ole. 17. aprillil
esinemine Oru rahvamajas eakate klubis Hõbelõim. Viimaseks
esinemiseks sel poolaastal Luige laadal Kiili valla telgis, kus oli
ka teisi esinejaid. Mina aga pidin sellest üritusest loobuma
põlveoperatsiooni pärast, kuid
pole hullu, mind asendas noor
laulja Grethe Rohi. Ta ei karda
laulda koos eakate ansambliga.
Olid tubli, Grethe! | Maire Pikk

Kodukontsert Liina Rattasepa juures.

“EV100 igas
külas” – kogukondade sünnipäevakink
Juba teist suve saab Eesti elada oma suures sünnipäevas. Külades ja linnades, kodu- ja välismaal – kõikjal tähistame oma
riigi iseseisvuse uhket 100. aastapäeva.
Kõige kokkuhoidvamad ja ettevõtlikumad kogukonnad on
oma EV100 kinkide ja sündmustega koondunud suurde ühiskingitusse “EV100 igas külas”.
Nii ongi üle kogu Eestimaa juba
praegu paljusid külasid ja linnu
ehtimas ning EV100 meenutamas kaunid hõbedased tunnusplaadid – riigi kingitus kogukondadele, kes meie suurt juubelit
eriti väärikalt tähistada on võtnud.
Tunnusplaat on nii Sõrve
Sääre renoveeritud tuletornil
kui Niitsiku kogukonnakeskusest kõrtsihoonel; Peipsi äärses
Lohusuu-Venekülas tähistab see
kogumiku “100 Peipsiäärse vene köögi retsepti” ja Tallinnas
Kalamajas kogukonnaraamatu
“Õhus on Kalamaja” ilmumist.
Ääsmäe saja kirsipuu pargis
ja Juuliku küla lipuväljakulgi on
just nende nimega hõbedane
plaat. Tunnusplaadid on jõudnud nii Siberi eesti küladesse
kui eestlaste kogukonna juurde
Torontossegi.
Ühtekokku enam kui paarsada “EV100 igas külas” kogukonda on tänaseks juba EV100 tähistanud. Mitusada toredat
sündmust ja kogukondlikku kinki ootab veel ees – oleme ju oma
34 kalendrikuud – just sama pika kui vaba Eesti riigi sünniaeg
– kestva juubeliperioodiga jõudnud vaevalt poole peale ja aasta 2020 Tartu rahu aastapäevani on veel päris pikk ühine tee
minna.
Ülevaate kõigist praeguseks
liitunud kogukondadest saab
EV100 veebilehelt www.ev100.
ee/et/ev100-igas-kylas.
Harjumaalt on meie sünnipäevakaardil juba praegu enam
kui 30 kogukonda. Lääne-Harjust on juba tunnusplaat näiteks
nii Mõnuste-Murrumetsa loodusrajal kui Tuula ja Pällu küla
Pärnaalleel ja Ellamaal Ruts
Baumani mälestuspingil. Ees on
ootamas näiteks Turba aleviku
lipuväljak, Klooga küla järveäärne mõtiskluspink ja paljud teised.
Hea Kiili valla tegus kogukond! Olete teiegi oodatud
“EV100 igas külas” ühiskingiga
liituma, oma kogukonnaga just
teile vajalikku ja jõukohast juubelikinki tehes ja just teile meelepärast EV100 pidu pidades.
Andke vaid oma headest mõtetest ja toredatest plaanidest teada “EV100 igas külas” Lääne-Harju koordinaatorile Olvia
Laurile (olvialaur@hot.ee) ning
teiegi kodukohas jääb meie riigi juubeli väärikat tähistamist
tunnustama ja tunnistama kaunis metallplaat, millel kirjas just
teie linna/küla nimi ja teie
EV100 peo kuupäev. | Olvia Laur
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Sõmerlased tähistasid ligipääsu
Möllu allikale
Aastal 2014 tegid kohalikud
elanikud valmis Nabala-Paekna
matkaraja, mis tutvustab Nabalakandi külade (Paekna, Nabala,
Kurevere, Piissoo) aja- ja kodulugu muinasajast kuni 2. maailmasõjani (www.luigekandikeskus.ee/kylalisele).
2018. aastal tähistasime raja
ja ligipääsu Möllu (rahvasuus ka
Möll) allikale.
Meie esivanemad pidasid allikat pühaks, ka tänapäeval on
oluline pühades paikades liikuda osata, loodust ja metsa austada ja armastada.
Möllu allikas asub Nabala-Tuhala looduskaitseala
sihtkaitsevööndis, karstialal.
Möllu allikas asub Kose valla ja
Rapla maakonna piiril metsamassiivis. Andmebaasi EELIS
andmetel moodustavad Möllu
allika 2 kõrvuti asetsevat allikalehtrit, millest idapoolsemast
väljub maaliline umbes 10 cm
veesügavusega oja. Idapoolse allikalehtri läbimõõt on 2–3 m,
läänepoolsemal ca 5 m, sügavus
ei ole teada.

Allikaid ümbritseb soine lagendik, mis kunagi on olnud kahe talu heinamaa. Allikas on
tõenäoliselt seotud lõhelise
karstisüsteemiga.
Möllu allikas on metsloomade-lindude joogikoht, samuti
südamerahupaik külastajale,
siin ei ole vaja kiirustada.
Kuidas allikani jõuda? Riigimaanteelt 11115 Sõmeru külas
viitab silt Möllu suunas (Tammiku tee) ning sealt omakorda
u 1 km pärast metsaveoteele,
millel veidi alla 2 km liikudes
jõuame väikese oja kaldale. Oja
kulgu järgides jõuadki Möllu allikale.

Rahvasuus on Möllu
allikaga seotud mitmeid legende, millest
tuntuim on seotud rahapajaga, mis allika
põhjas peidus.
MTÜ Sõmerlased jõududega
paigaldasime teele ja allikale infotahvlid ning tähistasime Möllu allikale viiva rajakese metsas
värvimärgistusega. Möllu allikale jõudmiseks ja taas teele
naasmiseks tuleb läbida umbes
1,6 km.
Rada asubki metsa sees, see
on suurematest takistustest ja
okstest puhastatud, aga loodus-

lik pinnas eeldab külaliselt ikka
kummikuid ja metsas liikumiseks sobivat riietust. Ja mõistust
ning lahtiseid silmi – märka punast tähistusmärki puudel, nii
jõuad kohale.
Rahvasuus on Möllu allikaga
seotud mitmeid legende, millest
tuntuim on seotud rahapajaga,
mis allika põhjas peidus. Rahapaja kättesaamise lugu koduloos
on värvikalt kirjeldanud Mari-Ann Remmel põhjalikus raamatus “Vennaste ja vete vald.
Nabala kohalood”.
Keda tänada tuleb? Eks kõigepealt keskkonnaametit ja
RMK kooskõlastuse eest. Ning
omasid, kes tegid – Kaupo
Kaupmeest, Heigo Amorit, Ervin Bernhardti, Avo Lendi, Juuli ja Urmas Nemvaltsi, Kristi
Sökki, Iirika Thomsonit ja kõiki
lapsi, kes innukalt kaasa lõid.
Ning nagu ikka tuli kaasa koer
Lotte.
Metsas toimetasime kahel
korral – maipühade talgute ajal
puhastasime raja okstest ning
juuni alguses said paika viidad
ja infotahvlid.
Kutsume loodust väärtustavaid inimesi Möllu allikale ja
sellega meie kaunile põlisloodusele oma külaskäiguga austust avaldama. | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem

Fotod: erakogu

Allikale ligipääsu tähistamine sõmerlaste poolt.

Hea Kiili valla elanik!
Kiili vallavolikogu hariduse-, kultuuri-,
sotsiaal- ja külaelukomisjon kutsub juubeliaasta raames osalema konkursil
“Kiili külad korda” 2018.
2018.
2018. aastal tähistab Eesti Vabariik
oma 100. sünnipäeva ning Kiili vald 25.
sünnipäeva. Nende sündmuste väärikaks tähistamiseks kutsume kõiki Kiili
valla asumeid ja aktiivseid elanikke
üles oma kodukanti korda ning ilusamaks tegema. Kas lähiümbruses asuv
park vajaks koristamist või võiks koduküla kaunistamiseks näiteks lilli istutada? Või soovite oma kodukanti hoopiski midagi uut luua? Kõigi vahvate
mõtete ja ideede teostused on teretulnud osalema!
Oma ümbritsevat elukeskkonda paremaks tehes teeme üheskoos juubeliaas-

taks kingituse ka Kiili vallale!
Konkurss kestab 1. maist 1. augustini
2018.
Konkursil osalemiseks palume teostatud konkursitöö tutvustus koos fotodega edastada e-maili teel hiljemalt 1.
augustiks aadressil maarika.nimmo@
kiilivald.ee.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks
ning autasustamine toimub Kiili valla
juubeli tähistamisel augustis 2018.
2018.
Lisaks on soovi korral võimalik oma
konkursitöö teha ka Eesti Vabariik 100.
juubeliaasta kingitusena, tingimused
on leitavad veebilehel www.ev100.ee.
Aktiivset osavõttu ootama jäädes, HKSK
komisjoni nimel Maarika Nimmo, komisjoni esimees

Juuni 2018 | nr 6 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

6 | TEATED

Kiili vallarahva
11. sportmängud
Kiili vallarahva 11. sportmängude 7. ala – rannatennis – toimus 10. juunil Kangru aleviku
rannavolle väljakutel ja korraldajateks Kiili Noored võistkond.
Osales 11 võistkonda, võistkonnas üks mees ja üks naine ehk
segapaar. Esmakordselt kavas
olnud ala võitis Kiili 1 võistkond, koosseisus Kätlin Kaareste-Mikk Rannik, kogudes 9 p.
Teine koht (8 p) kuulus Kangru
võistkonnale (Laura-Liisa
Volt-Veljo Volt) ning auhinnaline kolmas koht kuulus 6 p Maksimaa võistkonnale (Catleen
Koort-Nils Erik Rühka). Järgnesid: 4. Kiili Noored 6 p, 5. Kiili 2
5 p, 6. Lähtse 5 p, 7. Sõmerlased
4 p, 8. Metsanurga 4 p, 9. Nabala-Paekna 3 p, 10. Vaela-Mõisaküla 3 p, 11. Luige-Sausti 1 p.
Tänud Taavile.
13. juunil toimus 8. ala – viskejooks – korraldajateks Kangru võistkond ja koht Kangru aleviku korvpalliväljak. Osales 10
võistkonda ja võistkonnas kaks
meest ja üks naine. Võitis ajaga
49.04,69 Luige-Sausti võistkond, koosseisus Kaili Laanemets, Tõnis Vaiksaar ja Oliver
Immato. Tubli teise koha saavutas Metsanurga võistkond, koosseisus Kati Koosa, Kevin Raja ja
Raimo Rohi, ajaga 49.07,19, ning
kolmanda koha ajaga 49.47,71
Lähtse võistkond, koosseisus
Kaja Tiidema, Kaivo Kivistik ja
Rünno Pusa. Järgnesid: 4. Maksimaa 50.59,78, 5. Kiili Noored
51.34,64, 6. Kangru 51.53,52, 7.
Sõmerlased 53.21,94, 8. Kiili 1
53.56,10, 9. Kiili 2 57.29,73, 10.
Nabala-Paekna 58.19,40. Tänud
Kangru aleviku korraldustiimile. Võistkondlik paremusjärjestus peale 8. ala
1. Luige-Sausti
58 p
2. Metsanurga
56 p
3. Maksimaa
55 p
4. Kiili 1
53 p
5. Kangru
53 p
6. Sõmerlased
51 p
7. Lähtse
50 p
8. Nabala-Paekna
43 p
9. Kiili 2
42 p
10. Kiili Noored
40 p
11. Vaela-Mõisaküla
25 p

Kergejõustik
Romet ja Ramon Ridalaan on
väikesed poisid, aga teevad oma
isa Raini juhendamisel juba
suuri tegusid jooksuradadel
(kõikide nende võistluste ajal oli
Romet 9-aastane ja Ramon
8-aastane).
22. aprillil Rae Run kevadjooks 350 m P 8–9-a – Romet 1.
koht ajaga 01:06, Ramon 4. koht
ajaga 01:14. 29. aprill Tabasalu
25. jooks 1400 m. Grupis (P
9–10-a) – Romet 1. koht ajaga
4:53, Grupis (P 7–8-a) Ramon 1.
koht ajaga 5:11. 12. mai Stroomi jooks 1500 m P 8–9-a: Romet 1. koht ajaga 5:43, Ramon
2. koht 6:23 (kokku oli üle 150
osaleja ja kuni 15-aastased lapsed, Romet sai lisaks oma vanusegrupi esikohale ka kogu jooksu üldvõidu!). Seni suurim võit!
Edu edaspidisteks! | Kaupo Kütt

Fotod: erakogu

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 7 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus.
Kiili Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 14 Kiili valla 2017 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 15 Asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamine.
Kiili vallarahva 11. sportmängude 7. ala – rannatennis – võitja Kiili 1 võistkond.

Kiili vallarahva 11. sportmängude 8. ala – viskejooks – võitja Luige-Sausti võistkond.

VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
29.05.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 177 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Luhaveere, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 178 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Ellamaa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 179 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Energia tn 5, Luige alevik ja Kiili Vallavalitsuse 03.11.2016 korralduse nr 662 “Ehituslubade väljastamine Energia
tn 5, Luige alevik” punkti nr 2 kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Sausti turbatootmisala, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 181 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 24, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 182 Ehitusloa väljastamine ehitiste (madalseikluspark) püstitamiseks Pargi tn 1, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Ehitusloa väljastamine ehitise (Kiili
vallas Vaela külas Peetri tee sõidutee ja kõnnitee) ehitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 184 Kasutusloa väljastamine ehitisele (garaaž) Tammemasti tee 10, Kangru alevik.
5.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 11, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Purje tn 16, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 197 Ehitusloa väljastamine ehitiste (Arise
detailplaneeringuala drenaaž, veevarustus ja kanalisatsiooni torustikud) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Haldja tn 35, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 199 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nõmme tee 37, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 200 Kasutusloa väljastamine ehitisele
(tootmishoone) Tööstuse tn 30, Kiili alev.
12.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks Külluse tn 18,
Luige alevik ja Kiili Vallavalitsuse 19.09.2017 korralduse nr 323 “Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Külluse tn 18,
Luige alevik” kehtetuks tunnistamine.
19.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 214 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Köstrioja tee 3, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 215 Ehituslubade väljastamine ehitiste
(puurkaev ja maasoojuspuuraugud) rajamiseks Vana-Laastu, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 216 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Janni, Sõmeru küla.
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
29.05.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 185 Katastriüksuse jagamine, Sausti tee
68.
Vallavalitsuse korraldus nr 191 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine,
Petersoni, Paekna küla.
5.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 203 Katastriüksuse jagamine, Papi.
Vallavalitsuse korraldus nr 204 Katastriüksuse jagamine, Miku.
Vallavalitsuse korraldus nr 205 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Miku tee 3.
19.06.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 217 Kinnistu ostueesõigusest loobumine,
Kubja.
MUUD KÜSIMUSED
29.05.2018
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Osaühing Kiili KVH 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV
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NB!
Kiili Lehe toimetus soovib kõigile
toredat suve.
Kohtume taas augustis, mil leht
tuleb postkastidesse 34. nädalal.
Kaastööd ja teatedreklaamid peaks toimetusse
laekuma 15. augustiks.

Kiili vallavalitsus teatab
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA JÕEÄÄRE DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 25.06.–
25.07.2018
Detailplaneeringu on koostanud osaühing Hirundo,
töö nr HDP-02/2017.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas.
Planeeringuala suurus on ca 14,23 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering. 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 hajaasustuse põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kolme kuni ühekorruselise
abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil
kokku kuni 500 m2. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ka ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse
sihtotstarvet vaid 25% kogu maa-alast ning ei moodustata 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 Külakeskuse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus,
mis paikneb 350 m kaugusel planeeritavast alast).
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellega, et ei moodustada sotsiaalmaa krunti. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a,
Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 25.06–25.07.2018.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU MÕISAKÜLAS TÕNNU DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 30.06.– 30.07.2018
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 rahuldav. 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 arvestav piirkonna
arendamine. 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 30.06.–30.07.2018. Detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses või
digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
KIILI ALEVIS TÜÜSTRE TEE 5 DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE ALGATAMINE
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeritava maa-ala suurus on 27 104 m2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine ning moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa sihtotstarbega krunt kaheks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi üks elamu (kuni kahekorruseline
ja maksimaalne kõrgus 9 m) ja üks abihoone (kuni
ühekorruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5 m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 300 m2. Krundile
pos. 2 tuleb ette näha servituut pos. 1 ligipääsu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja
tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

KIILI ALEVIS TÜÜSTRE KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Detailplaneeringu on koostanud Harju Arhitektuuribüroo OÜ, töö nr 141DP.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha. Planeeritaval
maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tüüstre
katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Tüüstre tee 19 kinnistule liikluse juurdepääsu lahendamiseks moodustatakse lisaks olemasolevast Tüüstre tee 4 kinnistust lisakinnistu. Tüüstre
tee 4 kinnistu omanik on Kiili vald.
Planeeritav ala on jagatud neljaks krundiks:
1. Tüüstre tee 17 elamumaa EE 100% pindala 7404 m2
2. Tüüstre tee 15 elamumaa EE 100% pindala 5558
m2
3. Tüüstre tee 19 elamumaa EE 100% pindala 6720
m2
4. Tüüstre tee T2 transpordimaa T 100% pindala
2098 m2
Elamumaa kokku 19 682 m2.
Planeeritava krundi pos nr. 3 Tüüstre tee 19 juurdepääsutee (planeeritav transpordimaa) moodustatakse Tüüstre tee 4 olemasoleva kinnistu arvelt, kinnistu
suurus 113 212 m2.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili

valla geoinfosüsteemis EVALD.
KANGRU ALEVIKUS KIVILA 11 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, 23.07.2018 KUNI 06.08.2018
Detailplaneeringu on koostanud Hirundo OÜ, töö nr
HDP-01/17.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 1106 m2.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili Vallavolikogu
09.11.2004 otsusega nr 57 kehtestatud Kivila 2 maaüksuse detailplaneeringu muutmine Kivila tn 11 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:1074) osas
eesmärgiga täpsustada ehitusala ning suurendada
ehitusõigust (ehitisealust pinda) praegu planeeringuga ette nähtud 180 m2 uue planeeringuga 300 m2
Kivila tn 11 krundil, et saaks seadustada krundile püstitatud ning ehitisregistrisse kandmata abihoone.
Abihooneks on mitteköetav garaaž-kõrvalhoone.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 23.07.–06.08.2018.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili
valla geoinfosüsteemis EVALD.
KIILI ALEVIS KURNA TEE 16, 16A JA LOOVÄLJA TEE
3 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeritava maa-ala suurus on 13 088 m2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kurna tee
16, 16a ja Loovälja tee 3 kinnistute piiride muutmine,
moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolevate Kurna tee 16, 16a ja osa Loovälja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse kaks uut
tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16
krundi hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda
suurendatakse. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2000 m2. Loovälja tee 3 krunti on
lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000 m2.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE.
Kiili Vallavalitsuse 26.06.2018 korraldusega nr 229
“Kurna tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 detailplaneeringu
koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest:
1. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta
planeeringus kavandatud mahus ehitiste rajamine
olulist negatiivset keskkonnamõju. Kruntidel toimuvaid tegevusi tuleb planeerida selliselt, et tegevustega kaasnevad võimalikud mõjud (eelkõige müra,
õhusaaste, vibratsioon) on väikesed ja nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga;
2. detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole
täpselt teada alal edaspidi toimuma hakkavad tootmistegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt
tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Planeeringuga tuleb näha ette alale sellised tegevused, mis olulisi negatiivseid mõjusid ei põhjusta või näha ette negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed. Õigusaktidega kooskõlas toimuvate tegevuste korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime
ega loodusvarade taastumisvõime ületamist;

In Memoriam

ELLA HEINLA
18.11.1927–12.06.2018

3. avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike,
kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega
kehtestatud nõudeid;
4. keskkonnalubade vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu menetlemise käigus. Koos ehitusloa
taotlusega tuleb vallavalitsusele esitada rajatavasse
ehitisse planeeritud tootmise tehnoloogiline kirjeldus selliselt, et oleks võimalik kaaluda keskkonnamõju hindamise vajadust;
5. 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;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
registreeritud jääkreostust ega mõnda keskkonnaohtlikku tegevust, mis põhjustaks kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid;
7. tegevusi tuleb alale planeerida selliselt, et ei kaasneks olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada
valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks
liiklejaid teedel, tänavatel ega läheduses asuvaid ettevõtteid ja piirkonna elanikke;
8. keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt planeeringumenetluse käigus;
9. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega
aladele ja/või kaitsealustele objektidele eeldatavalt
kauguse tõttu oluline negatiivne mõju puudub;
10. kavandatud tegevusele KSH mittealgatamise
osas küsiti Keskkonnaameti ja Terviseameti seisukohti. Keskkonnaamet (kiri 07.06.2018 nr
6-5/18/7267-2) on seisukohal, et planeeringuga kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 22 mõistes olulist keskkonnamõju. Terviseamet (18.04.2018
nr 9.3-4/2629 ) on seisukohal, et KSH algatamine
pole vajalik, kui detailplaneeringu raames kajastatakse planeeritava tootmistegevuse võimalikke negatiivseid mõjusid ümbruskonnale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kurna tee
16, 16a ja Loovälja tee 3 kinnistute piiride muutmine,
moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Olemasolevate Kurna tee 16, 16a ja osa Loovälja tee 3 kruntide liitmisel moodustatakse kaks uut
tootmismaa sihtotstarbega krunti. Kurna tee 16
krundi hoonestusala nihutatakse ja ehitusalust pinda
suurendatakse. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2000 m2. Loovälja tee 3 krunti on
lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000 m2.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Kavandatud tegevusele KSH mittealgatamise osas
küsiti Keskkonnaameti ja Terviseameti seisukohti.
1. Väljavõte Keskkonnaameti (07.06.2018 nr
6-5/18/7267-2) kirjast: “Keskkonnaamet on tutvunud
Esitatud dokumentidega ning on seisukohal, et planeeringuga kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt
KeHJS § 22 mõistes olulist keskkonnamõju”
2. Väljavõte Terviseameti (18.04.2018 nr 9.3-4/2629)
kirjast: “Terviseamet on tutvunud Kiili alevis Kurna
tee 16, 16a ja Loovälja tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu ja selle KSH eelhinnanguga ning on seisukohal, et KSH algatamine pole vajalik, kui detailplaneeringu raames kajastatakse planeeritava tootmistegevuse võimalikke negatiivseid mõjusid ümbruskonnale”
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 Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik Siiri
Treimann, tel 679 0278 või info 679 0260).
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ERAKUULUTUSED

AS Tallinna Toiduveod võtab tööle veoauto
mehaaniku. Palk alates 900 € neto. Nõutav
eelnev töökogemus. CV saata e-mailile
toiduveod@toiduveod.ee, tel 611 9209
Geelküüned, geellakkimine ja jumestus.
Sensorial iluteenused Vaela koostöökeskuses, Miku tee 7. Mob 53 733 153

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
Korstnapitside ja moodulkorstnate
ehitustööd. Tel 5557 9399
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee
Müüa biopuhastid, septikud, imbtunnelid –
vaata www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118 või
viljar@biomahuti.ee
Müüa liiv, killustik, mullad, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet
premium 6 mm ja 8 mm, kuivad
kütteklotsid 48 kotti / 100 €, lepp, kask.
Laost saab osta paki kaupa. www.leilibrikett.
ee, tel 637 9411, 5692 4924
Müüa toored küttepuud – lepp 39 € / rm,
sanglepp 42 € / rm, kask 55 € / rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna sees. Tel
5551 8498

HopKid toimetab lapsed huviringi
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne
kaup, toodetud Eestis. Info tel 5559 7572

Hopkid on uus sõidu- ja saatmisteenuse platvorm, mis paneb kokku transporditeenuse ja lapsehoidja parimad omadused ning võimaldab lasta lapsi turvaliselt sõidutada ja saata kooli, trenni või sünnipäevale. Enam ei pea lapsevanem olema oma lapse taksojuht ja sõidutajatel on võimalik teenida lisaraha.
HopKidi eripära võrreldes tavaliste sõidujagamisplatvormidega ongi n-ö
sõiduteenusele lisanduv saatmisteenus. Teisisõnu sõidutab kontrollitud taustaga juht sinu lapse õigesse kohta ja annab vajadusel lapse vastuvõtjale üle.
Sõidutajateks/saatjateks on aga valdavalt teised lapsevanemad või lapsehoidjad, kes peavad vastama kindlatele tingimustele ja läbima taustakontrolli, et
tagada teenuse usaldusväärsus. Teine eripära on selles, et tegemist ei ole klassikalise taksoteenusega ning vähemalt algusperioodil tuleks sõidud tellida
eelmisel päeval ette, et tagada sobiv sõidutaja.
Üha rohkem lapsevanemaid kasutavad juba täna lahendust, et ühel nädalal viib kõikide lapsed kooli üks ja teisel nädalal teine vanem. HopKid pakub
nii nendele lapsevanematele kui ka teistele lisateenimise võimalust ning kutsub üles kasutama mugavat HopKidi platvormi.
Eriti vajalik on selline teenus maapiirkondades, kus huvikoolid on sageli
tõmbekeskustes ja ühistransport ei käi piisavalt sageli. Seetõttu loodame ka
maapiirkondadest leida palju toredaid juhte, kes oleksid valmis lisaks enda
lastele transportima ka teisi sama piirkonna lapsi.
HopKidi rakenduse testversiooni saab alla laadida Google Play'st.

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543,
bar500@hot.ee
Ostan kiiresti sõidukorras auto. Tel
5819 0200
Ostan MTZ-80-1025.3, DT-55, vene
linttraktori, vene või lääne ekskavaatori,
Volvo, Scania veoautosid ja busse, ZIL, MAZ,
Kamaz veoauto, DON, Niva, Jennisei, T-150,
K-700, Kvernelandi adra, Saksa virtsapüti.
Tel 5199 6548
Ostan Teie sõiduki! Võib olla uus, remonti
vajav või seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! Tel +372 5457 5055,
alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
Terrasside, sauna- ja leiliruumide ning
fassaaditööd. Uste, akende, liistude ja
parketi paigaldus. Tel 5360 5083
Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936

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

Kiili vallavolikogu otsus nr 15, 21.06.2018
ASUSTUSÜKSUSTE LAHKMEJOONTE
MUUTMISE ALGATAMINE
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §
6 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 25.11.2004
määruse nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime
ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”
§ 2 lõike 3, § 3, § 8, § 9 punktide 5 ja 6, § 10
ja § 11, Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsuse
nr 26 “Kiili valla üldplaneeringu kehtestamine” ning Rahandusministeeriumi 10.04.2018
kirja nr 14-3/1081-3 alusel.
Saku valla ja Kiili valla vahelise halduspiiri
muutmisega lisandub Kiili valla koosseisu
osa Tammjärve külast, mis tuleks liita Kangru ja Luige alevikega.
1. Algatada Kangru aleviku ja Luige aleviku
lahkmejoone muutmine vastavalt lisatud
asendiplaanile.
2. Avaldada teade asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamise kohta ajalehes
Kiili Leht ja valla kodulehel.
3. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus kolmekümne päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 46 lg
1 avalikustab Kiili vallavalitsus asustusüksuste lahkmejoonte muutmise algatamise
eelnõu. Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 20.07.2018.

Lisa: asendiplaan

Metrosystem OÜ on 2000. aastal asutatud, tänaseks suurim kaubaaluste käitleja Eestis. Peamiseks tegevusalaks on
puidust kaubaaluste kogumine, parandamine ning kordusja taaskasutusse suunamine.

Seoses töömahu suurenemisega otsime

puidust
kaubaaluste parandajaid
Nõudmised kandidaadile: kohusetunne, hea füüsiline
vorm, valmisolek töölähetusteks
Ettevõte pakub stabiilset töökohta, paindlikku tööaega
Töötasu tükitöö alusel, keskmiselt 1100 eurot kätte
Asukoht Harjumaa
Töö tüüp täistööaeg, palgatöötaja
Lisainfo tel 513 1992, veljo@metrosystem.ee

