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Vasakul fotol on Kaltre talu vanim maja, tsaariajal püsti pandud hoone, mille talupere tahab taastada. Keskel jalutab taluperemees Elmo Noorak 12 aastaga laotud kiviaia kõrval. Aial on pikkust koguni 500 meetrit.
Parempoolsel fotol on talupere praegune elumaja, mis valmis 1995. aastal. Kokku on talus kuus hoonet, millest enamus on samas stiilis renoveeritud.

KALTRE TALU TUNNUSTATI PRESIDENDI POOLT

Ilus on kodu eelkõige enda jaoks
z Kodukaunistamise
Harjumaa Kogu valis
tänavu maakonna
maakodude seas
teisele kohale Mõisakülas asuva Kaltre
talu. Talu peremees
Elmo Noorak peab
tunnustusest tähtsamaks aga hingerahu,
mida korras majapidamine annab.
“Kodu peab eelkõige enda jaoks
ilus olema, et sa tunneks siin olles mingit rahuldust,” ütleb Elmo Noorak. “Et see pole kellegi
teise jaoks tehtud, vaid endale
elamiseks. Ja kui sa tunned end
kodus hästi, siis ongi see kõige
suurem auhind.”
Kaltre talu on hea näide järjepidevusest ning kuidas pidevalt majapidamise kallal vaeva
nähes võib jõuda suure tunnustuseni. Talu ajalugu ulatub tsaariaega ning sellest ajast saati on
eri põlvkonnad jätnud siia oma
jälje. Ja Eesti 20. sajandi kirev

ajalugu on siin majade kaupa
markeeritud: vanim hoonetest
on rajatud tsaariajal, järgmine
eelmise Eesti vabariigi aegu,
kolmas maja ehitati nõukogude
võimu ajal ning kõige uuem
ehitis on pärit uue vabariigi
ajast, aastast 1995.
Ajast aega
Kaltre talu algus jääb tsaariaega. 1920. aastal talureformi
käigus sai talukoha endale Elmo
Nooraku vanaisa. Esimesele
majale järgnes teine, mida vanaisa asus ehitama 1939. aastal,
teadmata, et ühe maja ehitamine võib vahetuva riigivõimu tõttu väga keeruline olla. “Kui sõda
tuli peale, siis tuli tal maja ehitamiseks palke välja osta nii
sakslaste kui venelaste käest,”
räägib Elmo Noorak. Maja sai
vaatamata raskustele valmis.
Nõukogude ajal ehitati elumajaks ümber laut-kuur. Ja
praegune pererahva elumaja
valmis 17 aastat tagasi.
“Ei, talukoht ei ole valmis,”
muigab Noorak ajakirjaniku kü-

simuse peale. “Soov on kõige
vanem, tsaariajal ehitatud maja
taastada nii, nagu see kunagi
oli.” Praegu on hoone konserveeritud seisus. Tuleb panna
uued palgid ja katus välja vahetada.
Kuid 1960ndatel tehti piirkonnas, mis seni oma iluga
silma paitas, lausmaaparandus.
Endiste majapidamiste asemele
kerkisid kivi- ja prahihunnikud.
Kui varem looklesid külateed kiviaedade vahel, siis maaparanduse käigus lõhuti aiad ära.
12 aastat tagasi hakkas Kaltre talu pere aga kivihunnikutest
kive võtma ning oma talumaa
ümber kiviaeda rajama. “Leidsime, et ainus koht, kuhu neid
maas vedelevaid kive panna, on
kiviaed,” meenutab Noorak.
“Lõpuks sai kive ise juurde toodud.”
Tosin aastat võttis ladumine
aega, ent nüüd on kiviaed valmis. Pikkust on aial ca 500
meetrit. Ja nagu arvab taluperemees, võiski kiviaed olla põhjus, miks Kauni Kodu konkursil

žüriile silma jäädi. “Muud ei
oska küll pakkuda. Meie eesmärk pole kunagi olnud näidisasja teha talust,” arutleb taluperemees. “Üle pole me pingutanud, rajanud ülisuuri lillepeenraid või midagi sellist. Lihtsalt
tegime kõik korda.”
Et sodi oleks vähem
Sellist isetegemise mõnu
soovitab Noorak ka teistele, sest
kuigi vallas on heakord viimase
20 aastaga tublisti paranenud,
leidub ikka kohti, kust pilk kohe
eemale põrkub. “See, kuidas
keegi oma majapidamise korda
teeb, sõltub inimese maitsest,”
arvab ta. “Peaasi on, et seda
laga ja sodi vähem oleks.”
Valla välimus on ka muus
osas viimase paarikümne aastaga tundmatuseni muutunud.
Uuselamud on endised põllud
vallutanud ning paljud põlistalud on jäänud hooleta, kus
omanik käib suve jooksul paar
päeva. See kõik ei aita valla välimusele kaasa.
“Olukord paraneb loomuli-

SIIRI TREIMANN
KESKKONNANÕUNIK
Noorakute pere eluase koos
ümbritseva alaga on alati
väga hästi korras, torkab
silma oma avaruse poolest,
sh ilmestavad seda hästi
laotud pikad kiviaiad. Hooned sobivad omavahel suurepäraselt kokku, samal
ajal on kõik minimalistlik ja
ei ole pisidetailidega üle
koormatud ning õueala on
lihtne hooldada. Karge ja
kena põhjamaine kodu, mida on pikka aega hoole ja
armastusega arendatud
ning Kiili vallavalitsusel on
väga hea meel, et lõpuks
nõustus omanik ka “Kauni
kodu” konkursil osalema.

kult, aga kaua see aega võtab, ei
tea,” ütleb Noorak. “Maatöö on
lõpmatu, seda kõike võib teha
väga pikka aega.”
MARKO TOOMING

Kauni Kodu tunnustusmärgi andis Elmo Noorakule üle president
Toomas Hendrik Ilves. 4x Marko
Tooming

Kiili vallas on ka koledaid kohti

Ohtlike jäätmete kogumisring Kiili vallas

Kiili vallas on kohti, kus omanikud ei näe vaeva oma kinnistu
korrashoiuga. Kiili Leht küsis, kas vallas on ka reaalselt kellelegi trahvi tehtud või on siiani piirdutud hoiatusega?
Vastab valla arendusnõunik Aimur Liiva:
Kiili vallavalitsus on juhtinud väga paljude kinnistuomanike
tähelepanu heakorraküsimusele, igal aastal läheb näiteks välja
kümneid kirju meeldetuletusega viia läbi kohustuslik krundi niitmine. Samuti tegeleb valla ehitusosakond ebaseaduslike ehitiste
küsimusega, mis tuleb kas likvideerida või siis võimaluse korral
seadustada. Esimesed sunniraha määramise juhtumid on juba
olnud ning mida aeg edasi, seda rohkem on vallavalitsusel jõudu ka
heakorra küsimustele tähelepanu pöörata. Trahvimine või asendustäitmine ei ole kindlasti eesmärk, vaid on pigem viimane abinõu.
Vallavalitsuse maaosakond pakub siinkohal välja ühe kinnistu
koos poolelioleva hoonega Rätsepa asumis (vaata fotot), mille omanikud ei ole vallavalitsuse korduvatest meedetuletustest hoolimata
midagi olukorra parandamiseks ette võtnud.

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika kogumine ja äravedu toimub
6. oktoobril. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumisauto peatumiskohad on järgmised:
1. Kiili
vallamaja parklas
10.00-10.40
2. Lähtse
Rätsepa tee juures
10.45-11.05
3. Nabala
bussipeatuses
11.15-11.35
4. Paekna
bussipeatuses
11.50-12.20
5. Luige
Luna väravas (Sausti tee poolt)
12.45-13.10
6. Luige
Kaare tn pakendimahutite juures
13.15-13.35
7. Luige
end. Lille bussipeatuse juures
13.45-14.05
7. Luige
Põllu 13 ees
14.10-14.30
8. Luige
Luige bussipeatuse juures
14.35-14.55
9. Kangru
Estko juures
15.05-15.25
10. Mõisaküla Väljamäe 1 juures
16.00-16.30
SIIRI TREIMANN, KESKKONNANÕUNIK
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26. september 2012

Kiili valla arengukava ja
eelarvestrateegia 2013-2016
z Vastavalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele peab
igal vallal ja linnal
olema 1. oktoobriks
volikogus vastu võetud arengukava koos
eelarvestrateegiaga,
mis katab järgmist
nelja eelarveaastat.
Kiili valla vastav dokument sai
ametlikuks augustikuises volikogus ja on kättesaadav valla
kodulehel rubriigis “Juhtimine”.
Kõigepealt tuleb mainida seda, et Kiili valla üldine finantspositsioon on tugev: põhitegevustulude ja -kulude vahe on
ligi 15% eelarvest, mis näitab,
et kulud on kontrolli all ja me
suudame tasuda võlgu ning teha ka investeeringuid. Järgmise
aasta lõpuks mahub valla võlakoormuse protsent seadusega
ettenähtud piiridesse. Viimane
on üks olulisemaid näitajaid,
mis kas lubab või ei luba omavalitsusel võtta laenu oluliste
kohaliku elu küsimuste lahendamiseks – taristu renoveerimiseks-ehitamiseks või hoopis lasteaia ehitamiseks.
Kahjuks seadusloome muutub pidevalt ning kohalikele
omavalitsustele seatakse aina
karmimaid rahalisi nõudeid isetegevuse piiramiseks. Senikaua,
kui laenamisvõimalus puudub,
on investeerimistegevus võimalik suhteliselt tagasihoidlikus
mahus.
Samas oleme oma investee-

ringuid aasta-aastalt suurendanud ja seda tänu konservatiivsele eelarvele, rangele finantsjärelvalvele ning tulumaksu
eeldatust paremale laekumisele.
Viimane johtub sellest, et tööhõive on vallaelanike hulgas
kõrge ning lasteaiakohtade
loomine võimaldab ka emadel
tööle minna. Vallaelanike keskmine sissetulek on Eesti kontekstis samuti kõrge.
Kooli juurdehitusest
Tuleb märkida, et Kiili gümnaasiumi õpilaste arv on kahel
viimasel aastal suurenenud ca
10% aastas ja teeb seda veel
mõnda aega. Olukorras, kus
esimesse klassi tuli sellel sügisel
täpselt 100 last ja neljandad
klassid käivad koolis teises vahetuses, on muutunud kriitiliseks ruumiprobleem. Seetõttu
on vallavalitsus planeerinud
algklasside osa juurdeehituse
nelja klassiruumi võrra, mis
optimistliku stsenaariumi kohaselt peaks olema õppetööks valmis juba septembris 2013.
Vallaelanike usk oma kooli
headusse on märkimisväärselt
kõrge, kuna ametlikult on esimese klassi lapsi vallaelanike
registris tänase seisuga 102, st
ainult kaks last läksid mujale
kooli. Kiili gümnaasium on meie
valla ainus kool ning kahtlemata
väärib arendamist – viimane ei
puuduta ainult juurdeehitust,
vaid ka õppevahendite kaasajastamist.
Teine oluline lähiaja investeeringuobjekt on Lasteaia tänava kõnnitee, mis mahub samuti

aasta 2013 plaanidesse ning
peaks oluliselt leevendama ohuolukordi väga tiheda liiklusega
tänaval, mida mööda igahommikuselt ja -õhtuselt liiguvad
lapsed ja lapsevanemad nii
autodega kui jalgsi. Liikluskoormus on veelgi tõusnud seoses
lasteaia väikese maja täies mahus kasutusele võtmisega ning
selle teelõigu jaoks tuleb ilmtingimata raha leida.
Kiili lasteaia ja Kiili kunstide
kooliga seoses on 2013. aastal
prognoositav oluline palgakulu
tõus, kuna Kiili vallas on olnud
traditsiooniks hoida kooliõpetajate ja teiste astutuste õpetajate palgad ühesugusel tasemel.
Kui kooliõpetajate palgaraha
eraldab üldjuhul riik (erandiks
on küll tugispetsialistid, nagu
logopeed jms), siis lasteaia ja
kunstide kooli õpetajate tasud
on puhtalt vallaeelarve teema ja
peavad kaetud saama valla üldisest maksutulust.
Teed tehakse korda
Õpetajate palgatõusuga seoses on riigi tasandil hetkel küll
veel väga palju segast, haridusministeeriumi ja omavalitsusliitude läbirääkimised käivad,
kuid tõenäoliselt on palgatõus
1. jaanuarist 2013 siiski tulemas. Kui rääkida konkreetsest
numbritest, siis Kiili valla puhul
tähendab kooli tugispetsialistide, lasteaia-ja kunstide kooli
õpetajate palgatõus 645 eurolt
700 euroni ca 50 000 eurot kulupoole suurenemist aastas.
Väga oluline osa investeeringutest on seotud teede- ja tä-

navate olukorra parandamisega.
Konkreetsemalt on nelja aasta
plaanid nähtavad eelarvestrateegia lisas nr 1, kuid siinkohal
võib olulisematest ära nimetada
Küttimi tee ja Põllu tn renoveerimise Luigel aastal 2013, Kurna
tee asfalteerimise jätkamise
2014 ja 2015, samuti Kiili alevi
keskosa järk-järgulise parandamise kõigil neljal aastal.
Erilise tähelepanu alla on
võetud valla omandis olevad
kruusateed, mille renoveerimine
jätkub lähiaastatel sama jõuliselt nagu see algas käesoleval
aastal. Samuti on vald valmis
kaasfinantseerima teede pindamist ja viimist musta katte alla
muudes probleemsetes piirkondades, kus kohalikud elanikud
ja ka ettevõtted on valmis osa
finantskohustustest enda kanda
võtma.
Kui rääkida kergliiklusteedest, siis pärast Lähtse-KiiliKangru-Raudalu lõigu terviklikku valmimist aastal 2012 on
järgmine prioriteet kindlasti
Kangru-Luige lõik, kuid selle
valmimine ei ole kindlasti reaalne enne aastat 2015.
Eurorahadega paus
Pikalt tühjana seisnud vallamaja teise tiiva renoveerimine
jätkub. Praegu toimetab seal
ühes osas Kiili noortekeskus,
kuid seal peaksid koha leidma
ka perearstid, kellest üks asub
üüripinnal ning teise ümberpaigutamisega saaksime valla
sotsiaalosakonnale sobivamad
ruumid.
Eelolevat nelja eelarveaastat

jääb ilmestama veel üks aspekt
– nimelt lõpeb aastal 2013 praegune nn “eurorahade periood”
ja uus algab 2014. Praktikas tähendab see halba uudist MTÜdele ja muudele organisatsioonidele, kes tahavad kasutada
Euroopa erinevate meetmete
rahastust, kuna mänguväljakute,
külaplatside, aga ka ettevõtlustoetuste jms osas tekib paratamatult 1-1,5-aastane vaheperiood ja seda põhjusel, et erinevatel fondidel saab raha otsa ja
uus raha ei tule enne kui suudetakse korda ajada kõik formaalsused nii Brüsselis kui riigisiseselt.
See kehtib ka kohaliku Leader tegevusgrupi Nelja Valla
Kogu kohta, kust mõnedki valla
pinnal aset leidnud ettevõtmised on seni toetust saanud.
Rahandusministeeriumi
poolt hiljuti loodud internetirakendus www.riigipilv.ee,
annab võimaluse vaadata erinevate kohalike omavalitsuste
(KOV) põhilisi kulusid ja tulusid
ning neid ka omavahel võrrelda.
Lõviosa Kiili valla, nagu ka enamiku teiste Eesti KOV-ide kulust, moodustavad kulud koolile
ja lasteaiale. Tulupoolel on erinevused suuremad – kui keskmine Eesti KOV saab oma tuludest suurema osa keskvalitsuse
käest, siis Kiili vald põhiliselt
üksikisiku tulumaksust.
Otsesõnu öeldes maksavad
Kiili elanikud riigile nii palju tulumaksu, et seda raha jaotatakse
ka teistele palju vaesematele
valdadele ümber.
Kahjuks on aastast 2013 ette

näha KOV maksubaasi olulist
vähenemist ning seda valitsuskoalitsiooni populistliku valimislubaduse tõttu, mis tähendab maamaksu osalist kaotamist. Kiili vald teenis 2011 maamaksust ei rohkem ega vähem
kui 251 000 eurot tulu. Kiili
vald kaotab sellega oluliselt
oma tulust, kuid kui palju, ei
suuda täna ka rahandusministeerium öelda, kuna arvestusvalemit veel ei ole.
Heaks võrdluseks on siinkohal, et umbes 250 000 eurot
võiks minna maksma Kiili gümnaasiumile nelja klassiruumi
juurde ehitamine ja sisustamine.
Kokkuvõtteks võib täie veendumusega öelda, et Kiili valla
rahaasjad on korras ning Eesti
kontekstis kuulume me omavalitsuste hulka, kes peavad läbi
maksuraha aitama teisi, mitte ei
vaja ise abi. Kiili valla laenukoormus väheneb ning raha on
järjest rohkem ka selliste kitsaskohtade lahendamiseks nagu
teede renoveerimine või tänavavalgustuse olukorra parandamine.
Eelarvestrateegia tervikuna
hoiab samas vägagi konservatiivset joont nähes ette keskmiselt ainult 1,25% tulude kasvu aastas, kuna arengud maailmamajanduses on ettearvamatud ja välised ohud alati olemas.
Kiili valla geograafiline asukoht
ja elanikkonna vanuseline
struktuur on siiski sellised, et
tulevikku võib igati optimistlikult vaadata.
VALERI KUKK , VALLAVANEM

kehtiv kuukaart 7,67 eurot, esimeses, teises ja kolmandas piletitsoonis sõitmiseks kehtiv kuukaart 9,59 eurot.
Harjumaa kõigil avalikel
bussiliinidel: esimeses ja teises
piletitsoonis sõitmiseks kehtiv
kuukaart 12,78 eurot, esimeses,
teises ja kolmandas piletitsoonis
sõitmiseks kehtiv kuukaart
15,34 eurot.
• Kui kaua ühiskaardipõhine
kuukaart kehtib?
Täpselt 30 päeva. NB! Arvestus ei käi kalendrikuude kaupa.
Kuupileti kehtivus algab päevast, mil see on ühiskaardile
ostetud.
• Kui 30 päeva on läbi ja uus
ühiskaardipõhine kuukaart on
jäänud kogemata ostmata, siis
mis saab?
Bussifirma on andnud lubaduse, et last bussist maha ei tõsteta, aga bussijuht annab sellest
lapsele kindlasti teada, et tal on
kuukaart läbi saanud. Loomulikult on parem mitte unustada.
• Kas ühiskaardile on võimalik
õpilase jaoks kuukaardid ära
osta pikemaks ajaks kui 30 päeva, nt kooliaasta lõpuni?

Terveks õppeaastaks kuukaarte ette osta ei ole võimalik,
maksimaalselt saab osta 3
kuuks.
• Mida õpilane peab tegema, kui
ta bussi siseneb?
Sisenedes tuleb ühiskaart
bussijuhi kassaseadmes registreerida.
• Kuidas toimub sõit seni kuni
ühiskaart pole veel rakendunud?
Senikaua saab sõita ainult
õpilaspileti alusel. Alates 21.
septembrist tuleb hankida õpilasele ühiskaart ja sooritada sellega seotud vajalikud toimingud
ca nädala aja jooksul, seni saab
ka veel ainult õpilaspiletiga sõita. Ühiskaardi tegeliku rakendumise tähtaeg õpilastele on
planeeritud 1. oktoober 2012.
• Kas Kiili valla laps saab ühiskaardile laetud kuukaardiga
sõita ka Tallinna ühistranspordis?
Praegu veel mitte, aga alates
1. jaanuarist 2013 saavad kõik
kuni 19-aastased õpilased sõita
Tallinnas tasuta.
AIMUR LIIVA
ARENDUSNÕUNIK

Õpilaste soodushinnaga sõit ja uus piletisüsteem
Seoses Tallinna ja Harjumaa
uue piletisüsteemi rakendumisega ning õpilaste sõidusoodustusega on esitatud vallavalitsusele terve hulk küsimusi, millele oleme üritanud koostöös
muutuse algatanud osapooltega
vastust leida. Siinkohal esitame
need küsimuste ja vastuste vormis.
• Mis on ühiskaart?
Ühiskaart on uus Harjumaaja Tallinna bussides kehtiv
kaart, mille alusel saab sõita
alates 21. septembrist.
• Kust saab ühiskaardi osta?
Postkontorist, Selverist,
Maximast jne – ehk samadest
kohtadest, kus ka varem sai osta
bussipileteid ja kuukaarte.
• Mis ühiskaart maksab ja kaua
see kehtib?
2 eurot ja kehtib kuni
01.09.2016.
• Kas ma saangi ainult kahe
euro eest sõita edaspidi ja minu
laps samamoodi?
Ei saa, kaardi peab enne aktiveerima ja sinna on vaja ka raha
peale kanda või osta “peale”
toode (nt. kuukaart).
• Kas õpilase kooli ja koju bussi-

sõidu jaoks on vaja ilmtingimata
ühiskaart osta?
Jah, ka õpilase jaoks on vaja
ühiskaart osta, kui ta sõidab
bussiliiniga nr 116 või mõne
muu Harjumaa avaliku liiniga.
Sest ainult ühiskaardi “peale”
saab lapsevanem osta õpilasele
sooduskuukaardi.
• Kas õpilasele piisab ainult
ühiskaardist?
Ei, õpilasel peab olema kaasas nii ühiskaart kui ka õpilaspilet (või muu isikut tõendav
dokument).
• Kas Kiili õpilaste nn “külade
bussi” jaoks on vaja ühiskaarti?
Ei ole.
• Kas Kiili gümnaasiumi õpilaspiletit ei saaks ühiskaardi asemel kasutada, et ei peaks ühiskaarti ostma?
Kahjuks veel ei saa. Aga loodetavasti on see võimalus tulevikus ja sellest antakse kooli
kaudu kindlasti teada.
• Kas õpilastele bussisõidul seni
kehtinud vallapoolsed soodustused jäävad kehtima?
Jah, soodustused kehtivad
täpselt samamoodi.
• Kuidas sõidusoodustuse õpila-

sele saab?
Tuleb täita avaldus ja esitada
Kiili vallavalitsusele. Vormi saab
täita ja esitada vallamajas ja
selle saab saata ka e-posti teel
aadressil: info@kiilivald.ee.
Vormi asukoht: https://
kiilivald.kovtp.ee/et/sotsiaalja-tervishoid/avalduste-vormidõpilase sooduskuukaardi avaldus.
• Millal on vaja ühiskaart õpilasele osta?
Juhul, kui ta sõidab kooli ja
koju bussiga ning võimalikult
kohe, alates 21. septembrist.
• Kuidas ühiskaarti aktiveerida
ja siduda seda õpilase isikuga, et
sõidusoodustus hakkaks kehtima?
Kõige mõistlikum on seda
teha internetis, aadressil www.
pilet.ee, aga 1 euro eest on seda
võimalik teha ka kohas, kus te
ühiskaardi ostate (nt postkontoris).
• Millal hakkab õpilasele sõidusoodustus kehtima?
Pärast seda, kui te olete sooritanud eelmises küsimuses nimetatud toimingu ja Kiili vallavalitsus on omalt poolt www.

Kiili Leht

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: marko@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.

pilet.ee keskkonnas konkreetse
õpilase soodustuse vastavalt
teie esitatud avaldusele kinnitanud. Juhul kui te pole seda teinud, siis ei ole ka vallavalitsusel
võimalik soodustust kinnitada.
• Kiili vallavalitsus kompenseerib bussifirmale õpilase kuupiletist ainult osa, kuidas lapsevanem saab kaardile ülejäänud
vajaliku summa kanda ehk sellele kuupileti “peale” osta?
Kõige mõistlikum on seda
teha keskkonna www.pilet.ee
kaudu internetis (oma internetipangast), aga raha saab kaardile kanda ka ühiskaartide müügikohtades.
• Kui palju on vaja ühiskaardile
õpilase kuukaardi jaoks raha
kanda?
Täpselt sama palju, kui seni
maksis teie lapsele soodushinnaga kuukaart, mille hind sõltub ühistranspordi tsoonist, kus
teie elukoht paikneb. Täpsemalt:
Buss nr 116: Kiili valla piirides, teises ja kolmandas piletitsoonis, sõitmiseks kehtiv kuukaart 3,20 eurot, esimeses ja
teises piletitsoonis sõitmiseks

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.

Luige Kroon ja Oma raha
mõttetalgud Urvastes
z Nostalgiast Eesti
krooni vastu ning
vajadusest ja soovist
tänada inimesi, kes
annavad panuse vabatahtlikusse töösse, sai 2011. aasta
aprillis ellu kutsutud
kogukonna oma raha
Luige Kroon.
Maailmas on taolisi kohalikke
rahasid 5000 ringis, Eestis teadaolevalt kolmes kogukonnas:
Urvastes Urban, Paides P.A.I. ja
Luigel Luige Kroon.
Luige Krooni on välja jagatud
2011. ja 2012. aasta “Teeme
Ära” talgutest osavõtjatele ja
2011. aastal Vanamõisas Luige
küla “Talendikama Küla Võistluste” võistkonnale. 2012. aasta
võistlejad saavad samuti tänutäheks Luige Krooni. See on
tänu kogukonna liikmetele, kes
on kasutanud vaba aega enda
kodukoha reklaamimiseks ja
paremaks muutmiseks.
Kohaliku raha mõtteks on
olnud läbi aegade, et kogukonna
liikmed saavad soodustusi või
lausa tasuda selle erirahaga kodukandi piirides teenuste või
kaupade eest, mis garanteerib,
et see ressurss ei voola kogukonnast välja. Selline kauplemine toetab just kohalikke ärisid
ja kohalik raha muutub omamoodi “kliendilojaalsusrahaks”, ehk seob ostjad ja müüjad kokku ning toetab kohalikku
arengut.
Tegelikult ei ela ega toimeta
kauplejad ja tarbijad isoleeritult.
Nende mõlema huvid on seotud
kohaliku keskkonna arenemisega. Kaupleja huvides on ostujõuline ning võõrale just teda
eelistav tarbija. Selline tarbija
tekib aga siis, kui tema elukoht
pole lihtsalt koht, kus magada.
Kui tarbijal on põhjust ja võimalusi olla kohapeal, sest siin on
töökohad , mitmekesine kaubaja kultuurivalik, ning kui ta tänu
sellele on hakanud suhtuma
oma elupaiga ehk kogukonna
arendamisse terviklikumalt, siis
külastab ta kohalikku kaupmeest ja teenuste pakkujaid
rohkem.
Ja teistpidi – kui kohalik
kaupmees mõistab, et kogukonna arengusse panustamine on
nii tema ärihuvides kui parandab ka elukeskkonda, siis muutuvad paremaks ka tarbija võimalused: rohkem valikut ja hinnasoodustust.
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Oma Raha mõttetalgud. Erakogu

Nii tekkiski mõte koguda Võrumaale Urvastesse juuli lõpuks
kokku Oma raha mõttetalgutele
üle Eesti kolm kogukonda. Bussisõitu rahastas EAS ja kokku
sai seltskond Kiili vallast, peamiselt Luige alevikust. Peale sai
võetud ka tublid paidekad.
Esimene kokkusaamine oli
väga põnev: rääkisime, kuidas
keegi jõudis oma rahani, kus on
raha jagatud, kuidas kasutatud
ning millised probleemid seonduvad inimeste ja ettevõtjate
kaasamisel kogukonna raha
arendamise etappidesse.
Paide ja Järvamaa P.A.I. eestvedaja Rainer Eidemiller on
jõudnud kogukonna raha arendamisel kõige kaugemale. Urvaste Urbani eestvedajaks on
Airi Hallik-Konnula ning Urban
oligi teadaolevalt esimene kogukonnaraha Eestis.
Kui me juba olime nii kaugele
sõitnud, siis käisime õhtul Metsamoori Kaanikojas saamas iidset tarkust apteegikaanide tervistavast väest. Rästiku said
kõik soovijad ümber kaela panna, et pahad sõnad eemale peletada ja vanahärra jagas veel tarkusi kopranõrest tehtud jookide
väest.
Järgmist päeva alustasime
Lasva veetorni külastusega. Ei
saanud jätta ka Suure Munamäe
tornis käimata ja samal päeval
käisid ümber torni ka suured
juubelipidustused.
Tagasiteel külastasime
Maanteemuuseumit. Väga korralikud eksponaadid ja teave
kenasti eksponeeritult meie
teede ja masinate ajaloost. Vähem kui 100 aastat tagasi ei lastud eitesid kõrtsiuksest sissegi,
eit istus vankris ja kudus sokki
sel ajal, kui meheke kõrtsis äriasju ajas.
Täname toredat ja vaprat
reisiseltskonda, EAS-i ja Kiili
vallavalitsust, kelle toel sai see
vajalik ja sisukas reis korraldatud.
KAIRE NUUT
MTÜ LUIGE KANDIKESKUS

KIILI RAHVAKOOL
Ringsõit Kiili valla muinas- ja loodusmälestistega tutvumiseks
algab laupäeval, 29. septembril 10.00 Kiili gümnaasiumi ees.
Muistiseid tutvustab Ardo Niinre. Teekond:
1. Ussiga ohvrikivi ja Niidimäe lahingupaik;
2. Kiili valla ammendatud kruusakarjäär;
3. Sookaera muinaspõllud;
4. Kivastiku mäe kivikalme ja ainulaadne kivikülv;
5. Sookaera paekarjäär;
6. Möldre talu juures oleva Angerja oja algus ja kurisu;
7. mälestusmärk Nabala koolile;
8. Paekna järv ja Vääna jõe algus;
9. Mäe talu juures olev kultusekivi (seal võib praktilise tööna
puhastada kivi samblast);
10. Kiili valla ainukene looduskaitse all olev objekt – pärnapuu;
11. Kabeli mägi;
12. Sõdina lohk;
13. Hämmartese mägi: unustatud katku ja Põhjasõja aegne
kalmistu.
Ekskursiooni pikkus on orienteeruvalt kolm tundi. Ilmast
sõltuvalt jalga kummikud, kaasa vihmakeebid.

KIILI VOLIKOGUL UUS ESIMEES

“Kõige tähtsam on
inimeste heaolu”
z 1. septembrist Kiili
vallavolikogu esimehe ametisse asunud
Andra Perv leiab intervjuus Kiili Lehele,
et volikogu liikmete
tegevuse eesmärgiks peaks olema
vallaelanike heaolu,
mitte isiklike poliitiliste ambitsioonide
elluviimine.

Mis saavad olema olulisimad
teemad lähikuudel volikogus?
Kõige valulisem on hetkel
Kiili valla vee- ja kanalisatsiooni
(ÜVK) projektiga seonduv valla
omafinantseeringu leidmine
ning selle töö teostamine. Lisaks
tuleb kohe 2013. aasta eelarve
koostamine, selle läbitöötamine
komisjonides ning kinnitamine
volikogus.
Nimetamist vääriks ka 2013.
aastal Kiili valla 20 aasta juubel
ja sellega seonduv töö.
Kuidas hindad senist koostööd või läbisaamist koalitsiooni ja opositsiooni vahel?
Koostöö koalitsiooni ja opositsiooni vahel peab olema
konstruktiivne ja lähtuma vallaelanike heaolust. Volikogus eelnõu hääletamise tulemustes on
näha, millele inimesed keskenduvad. Soovin, et volikogu liikmed teeksid tööd südame ja
vastutustundega ning eesmärgiks oleks inimeste heaolu, mitte isiklik poliitiline ambitsioon
pildile pääsemiseks. Igal vastuvõetud otsusel võib olla pikem
mõju kui üks valimisperiood ja
vastutustundetu otsus toob kaasa asjatuid kulusid Kiili vallale
või kulukaid kohtuvaidlusi.
Millesse Sa usud?
Usun tervesse mõistusesse,
aga samas tean ka, et palju on
elus juhust. Kui inimene reageerib juhusele õigesti, siis suu-

• 16. augustil Kerdo Väär,
palju õnne, Kerli Vibus ja
Karl Väär!
• 19. augustil Madli Rull, palju
õnne, Kärt Prede ja Addi
Rull!
• 23. augustil Adele Kompus,
palju õnne, Meeri ja Jaanus
Kompus!
• 9. septembril Gregor Käer,
palju õnne, Tiina Kuurmaa
ja Jüri Käer!
• 10. septembril Lydia
Rajaleid, palju õnne,
Annika-Matred ja Tarmo
Rajaleid!

Sünnipäevad
oktoobris
88 Leida Valton
87 Taima Kodar
84 Janis-Helmuts
Keizars
84 Salme Järv
83 Loreida Tint
82 Erna Kukk
81 Ivar Kallion
81 Vilma Põldaru
79 Enn Pedak
79 Hillar-Endel
Põldoja
77 Milda Mõttus
76 Oleg Izborski
75 Arne Roodla
75 Algur Feldhoff
70 Helmi Lumi
65 Toivo Naarisma
65 Sirje Tommingas
65 Astrid Põldoja

Kui sulle tehti ettepanek
volikogu esimehe kohale
asuda, kas olid kohe nõus?
Eks ma võtsin ikka mõtlemiseks aega. Mõtlesin enda jaoks
läbi, kas ma suudan seda tööd
teha, sest töö ja laste kõrvalt
peab palju aega panustama.
Siiski tundsin, et peale 7-aastast
kogemust volikogus ning revisjoni- ja arengukomisjonide esimehe rollis olemist olen enamaks valmis. Samuti ajendas
mind seda otsust tegema koalitsioonis olevate inimeste positiivne 3-aastane töö, omavaheline koostöö ja tugi, mida olen
tundnud. Seega julgesin tänu
neile kõikidele selle vastutuse
võtta.
Kuidas hindad volikogu
eelmise esimehe tööd?
Mihkel Rebane on olnud
väga hea volikogu esimees, rahulik, tark ja sihikindel, lisaks
hea juht, kellelt on palju õppida.
Tänan teda selle töö eest, mis
on eelnevalt tehtud.

Meie valda sündisid:

Andra Perv oli enne volikogu esimehe ametisse astumist 7 aastat Kiili
volikogu liige, juhtides ka arengu- ja revisjonikomisjone. Erakogu

Andra Perv endast
• Olen omandanud peale keskkooli toiduainetehnoloogi hariduse, peale töökogemust omandanud majandusalase
kõrghariduse.
• Olen elanud Kiili vallas 9 aastat, kui me ehitasime oma kodu
Kangru alevikku – olime sel ajal üks esimesi eramaja omanike
seal piirkonnas. Sündinud olen ma Pärnu linnas.
• Olen abielus ja mul on kaks last: 6-aastane tütar Pille-Riin ja
9-aastane poeg Patrick.
• Töötanud olen mitmel alal – alustasin koka ja kondiitrina,
edasi olen juhatanud paar aastat söögikohta ja ööklubi. Peale
kõrghariduse omandamist alustasin ettevõtlusega ning seda
olen ajanud väikeste vahedega siiani.
• Tänu 2009. aastal läbitud projektijuhi koolitusele suutsin hea
sõbranna kaasabil tuua Kiili valda ka Euroopa raha. ESF fondi
kaudu oleme kahele Kiili valla projektile saanud toetuse töötute koolitamiseks ning lisaks tervisekoolituste sarjale. 2009
novembris sai algatuse ka piirkondlik MTÜ Kiili Naisselts, mida
juhtides oleme läbi viinud juba paarkümmend ettevõtmist.
dab ta oma soovid teoks teha.
Samuti usun, et me kõik oleme
suutelised palju asju ise korda
saatma, tuleb ainult väga tahta
ja pühenduda oma eesmärkidele
ning selles suunas tööd teha.
Projektijuhina märkan tihti, kui
kergelt alla antakse, jäetakse
pooleli oma õpingud ja töö –
tahetakse lihtsamalt hakkama
saada.
Millised eesmärgid on Sul
volikogu esimehena?
Volikogu peab leidma aega
põhjalikult süveneda inimeste
poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks ning omapoolselt välja
pakkuma ning kinnitamisele viima õigusakte, mis neid jätkusuutlikult lahendavad.
Leian, et hetkel kõige olulisemat lahendust vajavad küsimused on kooli juurdeehituseks,

lasteaia mänguväljakute laienduseks ning teede lisafinantseeringuteks vajaliku lisarahastuse
leidmine, selleks on minul Reformierakonna liikmena kindlasti mitmeid erinevaid mõjutuskanaleid.
Näiteks 2012. aasta kevadel
saime küsida riigi eelarvest Kiili
Gümnaasiumile 15 000 eurot
tahvelarvutite pargi soetamiseks.
Kindlasti soovin ka, et valla
elanikud saaksid oma küsimustele ja probleemidele vastused.
Olen alati valmis kuulama Teie
ettepanekuid: mida on vaja teha, et elu Kiilis areneks positiivselt. Kutsun ülesse Kiili elanikke
saatma oma tähelepanekuid
mulle e-posti teel (a.perv@hot.
ee) või tulema minu vastuvõtule
eelnevalt kokkulepitud ajal.
KÜSIS MARKO TOOMING

10.10
24.10
18.10
01.10
07.10
08.10
30.10
29.10
05.10
06.10
14.10
10.10
02.10
10.10
25.10
31.10
26.10
28.10

Kiili raamatukogus
15.10.-5.11. näitus “Kasuline
kokaraamat”: Eesti kokaraamatute ajaloost.
Näitus on koostatud Rahvusraamatukogus.
20.10.-30.10. traditsioonilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus”.

Lumetõrje jaoks
tuleb esitada
taotlus
Erateedel tasuta lumetõrje teostamiseks tuleb esitada Kiili vallavalitsusele vormikohane taotlus. Lumetõrje teostamist reguleerib Kiili valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise kord (Kiili
vallavolikogu määrus 17. november 2011 nr 10).
Taotluste esitamise tähtaega
on pikendatud kuni 15. oktoobrini.
Vormikohase taotluse leiate
Kiili valla kodulehelt www.kiilivald.ee.
Taotlusi saab esitada Kiili
vallavalitsusele paberkandjal
aadressile: Nabala tee 2a Kiili
alev või elektroonselt info@
kiilivald.ee.
KADRE RUMM
EHITUSJÄRELEVALVE
SPETSIALIST

Lumetõrje. Allar Viivik
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KAASTÖÖ

Ida-Virumaa ekskursioon
z 11. septembril käisime koos paralleelklassiga õppeekskursioonil Ida-Virumaal. Hakkasime
sinna sõitma hommikul kella 8 ajal.
Koolist saime toidu
kaaasa.
Bussiaknast oli hästi näha kõike,
millest mööda sõitsime: metsi,
teid, suuri põlde, ja kõige tähtsamad asjad, mida nägime, olid
kaevurikülad, kus kaevurid olid
oma töö kaotanud. Veel nägime
me tuhamägesid.
Reisil läbisime Jõelähtme,
Kuusalu, Loobu, Viitna, Haljala,
Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Illuka
ning siis jõudsime Kuremäe
kloostrisse, sealt edasi läksime
Kohtla-Nõmme kaevandusse.
Kõigepealt käisimegi Kuremäe nunnakloostris, mis on hinnatud Ida-Virumaa kõige suuremaks turismimagnetiks. Kloostri
territoorium oli suur, puhas ja
korras. Mitte midagi polnud
katki, lõhutud ega kole. Klooster
oli nagu õigeusu kirikud ikka,
hästi rikkalik värvide poolest ja
ilus.
Kõik, kes seal käisid, olid
peamiselt vene rahvusest.
Meie giidiks oli nunn Arhipa,
ta oli lühike, peas must koonusmüts ja seljas kandis ta pealaest
kuni jalatallani musta riietust.
Arhipa jutustas meile nunnade elust, kloostrist ja selle territooriumist ning ajaloost. Nunnad ei ela täiesti kinnist elu, neil
on lubatud ka väljas käia, aga
nende kodu jääb kloostrisse.
Nad peavad iga päev palvetama
ning enamuse töödest, mis vaja
teha on, teevad nad ka ise ära.
Kloostri lillepeenrad olid
kõik ilusti haritud ja korras.
Õunaaed oli muljetavaldav,
samuti puuriidad, kus puud olid
riita laotud nii, et sellest tekkis
torn, mis tipust teravaks läks.
Mäel, kus asus kloostri asuta-

ja vürst Šahhovskoi haud, oli
veel veel ka tema suvemaja,
kirik ning ristimismaja.
Õigeusklikud kastavad seal
end pühasse allikasse, sest nad
usuvad, et see toob õnne, tervist
ja rikkust igas asjas. Minule tundus, et sealsed inimesed, keda
nägime, olid suhteliselt õnnelikud.
Järgmisena sõitsime me edasi Kohtla-Järve kaevandusmuuseumi.
Seal räägiti meile kivisöe
tähtsusest, et sellest saab elektrit ning ka õli ja edaspidi ka
autokütust.
Maa-alla minnes pidime
pähe panema kiivrid ning selga
kaevurite kilejoped, et me endid
mustaks ei teeks. Seal nägime
erinevaid masinaid ja ka käsitsi
töötavat puuri ning põnevaid
kaevanduskäike. Töö Kohtla
kaevanduses lõpetati 1971.
aastal.
Meile tutvustasid kaevurielu
kaks endist kaevurit, kes nüüd
töötasid seal giididena. Inimesed, kes seal töötavad, peavad
olema hea närviga, terved ning
nad ei tohi karta pimedust ega
raskeid töötingimusi. Need olid
seal päris halvad, sest maa-all
oli must ja kole ning kogu aeg
tilkus laest vett kaela.
Kaevandusasulad jäävad kõledaiks. Seal elavatel inimestel
pole pärast töö kaotamist piisavalt raha, et maju ja põllualasid
ilusti üleval pidada, seega vaatepilt on suhteliselt trööstitu.
Noortele see muidugi ei meeldi
ning nad lahkuvad kaevuriasulatest ja lähevad linna elama.
Ida-Virumaal on elu palju
raskem kui Põhja-Eestis. Siin on
kõigil ilusad suured majad, aga
vanades kaevuriasulates polnud
uusi maju näha.
Koju jõudes ma mõtlesin , et
hea on ikka elada siin, kus me
elame.
KRISTEN KARRI
KIILI GÜMNAASIUMI 8A
KLASSI ÕPILANE
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UUEST AASTAST MUUTUS KOOLIS HINDAMISSÜSTEEM

Kunstide koolis
puhuvad uued tuuled
z Uus kooliaasta Kiili
Kunstide Koolis on
mitmeti erinev eelmistest. Lisaks uuele õpilaste hindamise
juhendile toimus ka
vastuvõtt muusikaosakonda tänavu väheke teiste põhimõtete järgi.
“Sel õppeaastal seadsime vastuvõtus prioriteedi pillierialadele, kus on vähem õpilasi,” selgitab kooli direktor Lauri Kivil.
“Need pillid olid viiul ja tšello,
kuhu võtsime õppima vastavalt
seitse ja kolm õpilast.”
See oli mõnes mõttes sundkäik, tunnistab direktor, sest ainult nii on koolis võimalik keskenduda suuremas mahus ansambliõppele ning luua paari
aasta pärast hästi toimiv keelpillorkester.
Koolis on traditsiooniliselt
tugevad ja populaarsed erialad
kitarr, klaver ning laul. Õpilasi
on nendel erialadel palju, kuid
samas ei taha kooli muusikaosakond muutuda kitarri- või
klaverikooliks, märgib Kivil: “Et
sisulist tööd teha, peab erialade
vahel olema mingi võrdsus.”
Rühm täiskasvanutele
Samas ei võetud teistele erialadele õpilasi kitarri- ja klaveriõppe arvelt, neis kahes jäi
õpilaste arv samaks. Kuna kooli
eelarve ei kasva, siis suurendati
kohtade arvu sisemiste vahendite arvelt – vähenesid kontsertmeistri tunnid ning eelklassi
õppemahud.
Õpilaste enda initsiatiivil
alustati tänavu ka täiskasvanute
solfedžorühmaga. “Muusika põhiosakonnas on meil 140 õpilast, neist 18 on täiskasvanud,”
räägib Kivil. “Et täiskasvanuõpe
oleks põhjalikum, avasime neile
eraldi solfedžorühma. Solfedžo
on paras pähkel ja mõnes mõttes matemaatika, aga selle tulemusel on õpilase erialane areng
kindlasti kiirem.”
Täiskasvanutele lisaks toimus areng ka vanuseskaala teises otsas. Nimelt liitus kunstide
kooliga sel õppeaastal väikelaste
lauluring, kus käivad lausa sülelapsed.
“Vanusepiiriks on seal kolm
aastat, pärast seda võivad lapsed jätkata muusikaosakonna
ettevalmistusklassis sama õpetaja juhendamisel,” ütleb Kivil.
Muutus toimus ka lauluosakonnas. Kooli kauaaegne tugisammas Kaili Inno jätkab õpetajatööd ülikoolis, tema asemel
tuli õpetajaks tuntud laulja Dagmar Oja.
Kunst päästab rutiinist
Sellest sügisest tõusis koolis
ka õppetasu, senise 19 euro asemel tuleb lapsevanemal tasuda
pilliõppe põhiosakonnas 24 eurot kuus. “Kõik läheb kallimaks
– selleks, et kool saaks võimaldada kvaliteetset õpet ning
pille, tuli tõsta ka õppetasusid,”
põhjendab Kivil. “Samas on KKK

Kunstide kool jagab lahkelt ruume Kiili rahvamajaga. Sel aastal astus kooli muusika- või kunstiharidust
saama 40 õpilast. Sama suur järjekord saab kooli direktor Lauri Kivili sõnul olema sisseastumisel ka
järgmisel aastal. Marko Tooming

uued õppetasud võrreldes teiste
huvialakoolidega Harjumaal
endiselt keskmisel tasemel.”
Kooli kunstiosakonda oli sel
aastal 13 sisseastumisavaldust.
Kuigi eelklassi õpilaste arv on
osakonnas tõusnud aastatega
seitsmelt 39-ni, algavad probleemid 5. klassist ehk põhiosakonnas. “Selles vanuses tekivad
lastel sageli muud huvid: sport,
TV, arvuti, koolis muutub koormus suuremaks, lisaks on linn
lähedal,” loetleb Kivil. “Seetõttu
teeme oktoobris põhiosakonda
lisavastuvõtu.”
Tema sõnul on see hea hetk
naasta kunsti juurde noortel,
kes esimese n-ö kasvuperioodi
on läbi käinud ning otsivad oma
ellu uusi väärtusi. “Näiteks
keskkoolinoortele on siin hea
koht põhiõpingutest eemaldumiseks: tulla siia nädalas korra
või kaks kunstiga tegelema,”
pakub Kivil välja. “Siin saab süveneda, arendada eneses loovust.”
Mõeldes vanemate õpilaste
kiirele elutempole, võimaldatakse sellest aastast kunsti põhiosakonnas käia ka osalise
koormusega – kahe korra asemel üks kord nädalas. Osalise
koormuse puhul on soodsam ka
õppemaks. Küll aga rakendub

Kiili Kunstide Kooli täiendav vastuvõtt kunstiosakonda
• Ootame õppima gümnaasiumi V-XII klassis käivaid noori.
• Meil saad loovas keskkonnas maalida, joonistada, voolida
ning tutvuda kunstiajalooga.
• Võimalus osaleda õppes kas üks või kaks korda nädalas.
• Tule kunstiõppega tutvuma Kiili Kunstide Kooli kunstiklassi
9. oktoobril ajavahemikus 15.00-18.00.
• Täpsem info lauri.kivil@kiilivald.ee.
osalise koormuse puhul vabaõppe ainekava ning õpilane ei saa
täielikku kunstialast algharidust.
Järgmisel suvel tahetakse
kunstiosakonna õpilastele ja
õpetajatele korraldada projektilaagrid. “Oleme leidnud head
koostööpartnerid ning kolme
kooli ühislaager toimub suure
tõenäosusega Hiiumaal,” ütleb
Kivil. “Loodame laagrisse saada
ka mõne inspireeriva kunstiinimese.”
Kokkuvõttev hindamine
Alates jaanuarist on kunstide
koolis välja töötatud uut hindamisjuhendit. “Vana süsteem,
kus erialal edasi jõudmist hinnati numbriliselt neli korda aastas, ei anna lapsevanemale piisavalt tagasisidet ei lapse kui
isiksuse arengust ega pillimänguoskusest,” selgitab kooli direktor muutuse vajalikkust.

Selle asemel on muusika põhiosakonnas edaspidi kasutusel
kokkuvõttev hindamine, mis
jõuab lapsevanemani poolaasta
lõpus. Et kokkuvõtet koostada,
lepivad õpilane ja õpetaja poolaasta alguses kokku eesmärgid
ja tegevuskava, poolaasta lõpus
antakse tagasiside nende täitmisele. Lõpuks peab hinnangus
kajastuma, mis on läinud hästi
ning mida saaks teha paremini.
Oluline on lähtekoht, et möödunud perioodi analüüs annab
tegevuskava uueks poolaastaks.
“Ootame kindlasti lapsevanematelt tagasisidet, et kuidas
edasi minna,” lausub Kivil. “Eks
iga muutus on keeruline ja me
oleme sellise hindamisega pilliõppes teerajajad. Teised muusikakoolid jälgivad huviga, mismoodi meil uus hindamissüsteem tööle hakkab.”
MARKO TOOMING

Rahvamajas algab
juubelite hooaeg
z Kui Kiili rahvamaja
tähistab sel sügisel
oma 50. sünnipäeva,
siis sama teeb ka
Kiili koor. See pole
aga veel kõik – järgmisel aastal algavad
rahvamajas Kiili valla loomise 20. aastapäevale pühendatud üritused.
“Rahvamaja sünnipäeva tähistame 17. novembril,” ütleb maja
kunstiline juht Kadi Kroon-Laur.
“Ootame peole kõiki rahvamajaga varem ja praegu seotud inimesi. Siis võtame maja poolsajandi sujuvalt kokku.”
Pidu tuleb täpselt nii suur,
nagu maja välja kannatab ning
sinna on oodatud kõik, kes tulla
tahavad. Ei pea ilmtingimata
olema rahvamaja pidev külastaja.
Samal päeval, või õigemini
õhtul, tähistatakse ka Kiili koori
loomise 50. sünnipäeva. “Koor
alustaski tegutsemist koos rahvamajaga. Ootame kõiki endiseid ja praeguseid kooriliikmeid,” lausub Kroon-Laur.
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Rahvamaja suures saalis käis septembri keskel veel kibe töö. Kadri
Kroon-Laur tutvustab uut ventilatsioonisüsteemi, mis tagab vajaliku
õhu ka suuremate ürituste ajaks. Marko Tooming

Tooge pilte!
Rahvamaja poolsajandi sisse
mahub nii mõndagi huvitavat.
Et sellest huvilistele näitus

koostada, oleks vaja rohkem
visuaalset materjali – pilte, miks
mitte ka videoid. Kõik inimesed,
kel on kodus pilte rahvamaja
üritustest, võiksid need tuua
rahvamajja Kadi Kroon-Laurile.
Eriti on oodatud materjalid algusaegadest. “Pilte on küll koorist, aga näiteks peotantsuringist
väga vähe,” toob Kroon-Laur
näite. “Majas tegutses kunagi ka
bänd Ain Agani eestvedamisel,
sellest pole säilinud aga ühtegi
ülesvõtet. Tahaks, et kõik rahvamajas toimunu oleks mingilgi
määral kajastatud.”
Kummalisel kombel on vähe
pilte ka 1990ndatest, aga seda
saab seletada vast üleminekuga
digiajastule.

Kiili rahvamaja
ringitegevus hooajal
2012/2013
Kõik ringid ootavad uusi
osalejaid!
• Harrastusteater täiskasvanutele (näitering), 1. kohtumine 27. septembril, juhendaja Ellen Teemus.
• Kiili kammerkoor, kolmapäeviti kell 19.00, juhendaja

Tuuli Metsoja.
• Segarühm Kiili Keerulised,
teisipäeviti kell 19.00, 1.
kohtumine 2. oktoobril, juhendaja Triin Aas.
• Tantsurühm Kiili memmed ja Ago, neljapäeviti kell
18.00, 1. kohtumine 4. oktoobril, juhendaja Triin Aas.
• Naisrühm Kiilitar, neljapäeviti kell 19.30, 1. koh-

Fotokursus alustab taas
z Kiili rahvamajas alustab
oktoobris taas fotokursus.
Kursusele on oodatud kõik fotohuvilised,
kes soovivad oma aparaati paremini tundma
õppida, fotokonkurssidel osaleda, perealbumisse ilusaid pilte teha või miks mitte ka
fotograafi ametit alustada.
Seitsme kursusepäeva jooksul omandatakse fotograafia algtõed ja praktilised oskused. Oodatud on nii algajad kui ka need,
kel juba on mingid teadmised fotograafiast.
Kursust juhendab fotograaf Peeter Sirge.
Kursuselt saab teada, mis on ava, säriaeg,
teravusulatus; milline on õige varustus ja
abivahendid; kuidas mõõta valgust, teravustada jne; kuidas pildistada stuudios, kuidas
looduses; räägime pildi kuldreeglitest: kompositsioon, kolmandikureegel jne; tutvustatakse Photoshoppi, fototöötlust ning kursuse tulemusena valmivad lõputööd.
Kodutööde sooritamiseks on soovitav
isikliku fotoaparaadi olemasolu.
Koolitus toimub 18.10-29.11. kell 18.0021.00 Kiili rahvamajas, Nabala tee 12. Hind
90 eurot.
Kursuse ajakava:
• 18. oktoober – erinevate fotoaparaatide
ja objektiivide ehitus ning kasutamine, säriaeg, ava, ISO, fookuskaugus.
• 25. oktoober – valgus, särituse määramine, valgebalanss.
• 1. november – kompositsioon.
• 8. november – pildistamine stuudios,

Kiili valla 20. aastapäev üritused saavad hoo sisse järgmisel
aastal. Vald loodi 22. juulil
1993. aastal, ent üritusi jätkub
terve 2013. aasta peale. “Tahame enamuse üritustest teha nii,
et need oleksid seotud valla
aastapäevaga,” selgitab KroonLaur.
Saalis on õhku
Sel suvel asuti lahendama ka
pikaaegset probleemi, mis rahvamaja ja selle külalisi kimbutanud on – nimelt õhupuudus.
Maja suur ja väike saal olid siiani ilma ventilatsioonita, mis
muutis ruumid rahvarohkemate
ürituste ajal väga umbseks.
Nüüd sai rahvamaja n-ö CO2
tumine 27. septembril, juhendaja Triin Aas.
• Naisansambel Elurõõm,
neljapäeviti kell 17.00, 1.
kohtumine 4. oktoobril, juhendaja Nele Vendel.
• Täiskasvanute kunstiring,
teisipäeviti kell 19.00, alustab 16. oktoobril, juhendaja
Galina Kauber.
• Jooga, kolmapäeviti kell

portree ja vaikelu.
• 15. november – pildistamine looduses.
• 22. november – Photoshop, fototöötlus.
• 29. november – kordamine, lõputööde
valimine, printimine.
Info ja kursusele registreerimine telefonil
5349 4683 või e-maili aadressil kadi@
kiilivald.ee.

Taaskasutuse huviring
z Alates 10. oktoobrist alustab
iga kolmapäeva õhtul kell 19
Kiili rahvamajas tegevust uus
taaskasutuse huviring.
Taaskasutuse ringis saab kõik vana ja kasutu teha uueks ja uuesti kasulikuks. Vaja on
vaid veidi õigete tehnikate tundmist ning
igaüks suudab luua uskumatut ilu omamata
joonistusoskust või kunstiannet.
Huviringis on plaanis õpetada erinevaid
tehnikaid ja taaselustada koduseid esemeid.
Uue näo saavad vanad taldrikud, pudelid,
kellad, lambid, pluusid jpm. Munakarpidest
valmib lamp, beebitoidupurkidest omanäolised maitseainepurgid, niidetud murust
saab rahapuu jne. Populaarseimaks on siiani ostunud krakleetehnika ja salvrätitehnika
kasutamine – esimene annab esemetele
suurepärase “vana” efekti ja teine aitab alati
välja, kui joonistamisoskus ei ole kõige parem. Vanuselist piirangut töötubades ei ole,
tehnikatega saavad hakkama nii koolilapsed

Loomade varjupaik saab
Kiili noortelt raha

rahade toel saalidesse ventilatsiooni ning õhupuuduse üle ei
tohiks enam keegi kurta.
Muidu on uus hooaeg tuure
kogumas tavapäraste ringidega,
millele lisandub aasta jooksul
paar uut ettevõtmist.
Üheks uueks asjaks on näitering, mida asub juhendama Ellen Teemus, kes varem oli tegev
Orissaare harrastusteatri juhendajana. Tegevust alustab näitering oktoobris, kuid juba praegu on Kroon-Lauri sõnul huvilisi
kogunenud üle kümne. “Meil oli
mõte, et esimese etendusega
võiks valmis saada detsembriks,”
avab rahvamaja kunstiline juht
tulevikuplaane.
Algamas on kohe-kohe ka
fotokursus ning käsitööring.
Kuhugi pole kadunud ka mälumänguturniir Kiili Mnemo Allar
Viiviku juhtimisel, mille esimene etapp on juba peetud. Sel
aastal on osalevaid võistkondi
koguni kümme.
Enne kui rahvamaja tähistab
suurt juubelit, toimub 13. oktoobril tavapärane hooaja avapidu. Kõik on oodatud, kaasa
võib võtta oma joogi ja söögi.
Kes kaasa tassida ei viitsi, siis
avatud on ka puhvet.
Pilet on kaks eurot ning tantsuks teeb muusikat ansambel
Absolute.
MARKO TOOMING
20.00, 1. kohtumine 3. oktoobril, juhendaja Meeta
Kalle.
• Tantsugrupp Fermosa, esmaspäeviti kell 17.00, kolmapäeviti kell 18.00, juhendaja Mariana Sinisalu.
Tel. 604 0344, 5349 4683
e-mail: kadi@kiilivald.ee,
www.kiilirahvamaja.ee,
facebook/kiilirahvamaja.

kui kõrgemas eas inimesed. Oodatud on
kõik.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis on
kindlasti vajalik eelregisteerimine. Koolilastele ja pensionäridele kehtivad ka hinnasoodustused. Kindlasti arvestatakse töötubade
teemades lähenevaid pühasid – enne jõule
valmistame erilisi jõulukaarte, enne sõbrapäeva teeme midagi ilusat ja erilist sõpradele.
Lisainfo ja registreerimine aadressil
www.kunstituba.com. Töötubasid viib läbi
OÜ Kunstituba. Esimeses töötas valmib 3osaline seinapilt salvrätitehnikas.

Koolivaheajal
looduslaagrisse!
z Looduslaagrisse on oodatud
lapsed vanuses 8-11. Laager
toimub Kiili rahvamajas 22.25. oktoobril.
Iga päev erinevad tegevused looduses:
teemakohased mängud, meisterdamised,
viktoriinid, avastusretked linnu- ja loomariigis. Laagri käigus külastatakse Nõmme loodusmaja.
Laagripäev kestab 9.00-16.00. Hind 26
eurot. Hinna sees toitlustus ja transport.
Laagrisse registreerimine ja info e-maili
teel kadi@kiilivald.ee. Registreerimisel kirjutage lapse nimi ja vanus. Arve jaoks vajalikud andmed on: lapsevanema nimi, postiaadress, e-mail ja telefon.
KADI KROON-LAUR

z 15. septembril toimus Tallinnas Järve
Keskuse parklas
Loomade Hoiupaiga
toetuseks heategevusüritus.
Noorte omaalgatusena sündinud aktsiooni raames koguti
annetustena ca 800 eurot, mille
eest ostetakse varjupaiga asukatele toitu.
Harjumaa ainuke kodutute
loomade varjupaik asub Tallinnas Viljandi maantee ääres, Kiili
valla vahetus läheduses. Kodutute loomade toidulaua ja peavarju eest hoolitsevad peamiselt
annetajad – seaduse järgi tasub
omavalitsus omanikuta looma
ülalpidamiskulud vaid 14 päeva
ulatuses. See, et õnnetuid loomi
peale selle aja täitumist magama ei pandaks, sõltub suures
osas heade inimeste panusest.
Neli tundi annetusi
Kiili noorteühing Direct
Action Group (DAG) soovis olukorra parandamiseks midagi ka
ise reaalselt ära teha, ning selleks, et probleemile avalikkuse
tähelepanu tõmmata ja abivajavatele loomadele toitu muretseda, otsustati korraldada heategevuslik üritus.
Euroopa Sotsiaalfondi Kiili
Valla Noortekeskuse projekti
“Noorte Omaalgatusfond” toel
teoks saanud aktsioon tõi kokku
aktiivsed Kiili noored, kes neli
tundi väldanud ürituse käigus
jagasid Loomade Hoiupaigaga
seotud infot, ning kogusid annetusi. Toetajate meeleheaks olid
noored küpsetanud sadu muffineid, mida kohapeal annetajatele jagati.
Idee argielust
Kodus nelja koera kasvatamisega tegelev Kiili gümnaasiumi 11. klassi õpilane Karl
Aksin kommenteerib üritust
heategevuskampaania idee
autorina: “Direct Action Group

MTÜ Loomade Hoiupaik
• www.pets.ee
• Asub Viljandi mnt. 24D.
• Telefonid: 631 4747 (24h)
teated hulkuvatest loomadest, 5349 4045 (E-P 10-17)
info hoiupaigas olevate
loomade kohta.
• Avatud: T-R 14-17, L-P 1216, E suletud.
• Annetusi saab teha SEB
kontole 10220043748018
(makse selgitus: annetused
loomadele). Helista ja toeta:
900 6580 – 2 eurot, 900 6590
– 10 eurot.

Kiili noored kodututele loomadele raha kogumas. DAG

tegeleb heategevuslike aktsioonide, kampaaniate ja ürituste
korraldamisega. Toetust väärivad kindlasti väga paljud
abivajajad, kuid käesoleva aktsiooni valikul lähtusin isiklikust
soovist aidata koeri, kes on osa
minu igapäeva elust. See on
mulle väga südamelähedane
valdkond.”
Suure tänu on ära teeninud
ürituse õnnestumisele kaasa
aidanud ettevõtted ja toetajad:
Manuela Pihlap Silikaat Grupp
AS-ist, Evelyn Valtin ja Geit
Karurahu Eesti loomakaitse
seltsist, Ivari Petrauskas Kiili
varahalduse sihtasutusest, Järve Kaubanduskeskus OÜ, Purina
PetCare, Skinners, AS Fifaa Tsärgipood.
URMET HAAS
KIILI NOORTEKESKUSE
JUHATAJA
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Harju JK alustab
Kiilis treeninguid
Harju jalgpallikool kutsub lapsi
lasteaia mängurühmadesse
ning treeninggruppidesse. Septembris algavad treeningud ka
Kiilis: igal teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 14.00 Kiili
gümnaasiumi muruväljakul –
ootame kõiki huvilisi!
Uus õppeaasta on alanud ja
lasteaiad ning koolid täituvad
uudishimulike maailmavallutajatega.
Et digiajastu lapse igapäevastes tegevustes ainurolli ei
võtaks ning kehalist arengut
seisma ei jätaks, on käes õige
hetk tuua oma lapse ellu üks
tõeliselt sportlik harrastus!
Viime läbi lapsesõbralikke
ning eakohase arenguga arvestavaid jalgpallitreeninguid lasteaias kohapeal. Treeningrühmadesse ootame 3-7-aastaseid
jalgpallureid, kes pakatavad
energiast ning on valmis õppima uusi oskusi. Meie treeningmetoodikad põhinevad teadatuntud jalgpalliriikide pikaajalisel kogemusel. Spordiga seonduv positiivne emotsioon on
varases nooruses vundamendiks,
mis aitab lapsel olla sportlik ka
tulevikus.
Lisaks lasteaedadele pakume
lastele võimalust mängida treeninggruppides. Liituda saab olenemata varasemast osalemisest
meie lasteaiatreeningutel. Kõik
pallivõlurid on teretulnud!
NB! Tasuta näidistreening!
Esimene treening on aastaringselt tasuta, tule ja registreeri
kohapeal või meie kodulehel:
www.harjujk.ee.

Vaatamata vihmale võttis rattamatka ette üle 60 ratturi. Kadi Kroon-Laur

Jalgratturid käisid Saku vallas
z 19. augustil toimus
järjekordne jalgrattamatk Kiili Vänt.
Vaatamata vihmasele ilmale oli matkast
osa võtma tulnud üle
kuuekümne ratturi
Kiilist, Tallinnast,
Rae vallast ning lausa Orissaarest.
Seekordsel matkal võeti ette
retk Saku valda. Kui matka
alguses oli ilm pilvine, kuid

kuiv, siis esimesed piisad hakkasid langema juba peale väikest
sõitu ja edasi kulges matk korralikus sajus. Läbi Lähtse, Paekna ja Tõdva sõideti Metsanurme
külakeskusesse, kus osalejaid
said kosutust sooja supi ning
maitsva koduse koogi näol.
Metsanurme perenaine Anneli
tutvustas matkalistele külakeskust ning peagi alustati tagasisõitu Kiili poole.
Tore oli näha,et 45 kilomeetrise matka võtsid ette igas vanuses ratturid – sõitmas oli nii

koolilapsi kui vanavanemaid
ning kohale oli tuldud ka peredena.
Finišis ootas matkalisi soe
tee ja spordijook ning osalejate
vahel loositi välja mitmeid teemakohaseid auhindu. Peaauhinna, kahetunnise saunakülastuse,
pani välja Hotell Euroopa. Loosiõnn naeratas Tallinnast pärit
Hele-Liinale. Suured tänud kõigile osalejatele, abilistele ning
toetajatele! Kohtumiseni järgmisel aastal!
KADI KROON-LAUR

26. september 2012

In memoriam

Elmar
Kaseoja
08.01.1930-01.09.2012
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In memoriam

In memoriam

Lev Süld

Saima Kelve

05.04.1946-01.09.2012

11.09.1929-06.09.2012

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...
Mälestame

Südamlik kaastunne
Marikale abikaasa

ja avaldame kaastunnet
omastele.
Armilde, Anni, Aavo,
Peeter

kaotuse puhul.

Lev Süld’i

Saima Kelvet

M.V.Wool kalatööstus
võtab töömahu
suurenemise tõttu
oma meeskonda tööle
KALATÖÖTLEJAID.

Endise Mäe farmi ja
Nabala POÜ töötajad

Töö sisu: kalatoodete
töötlemine ja pakendamine.

In memoriam

Vladimir
Zamkovoi
11.04.1953-22.08.2012

In memoriam

Lenja Olev
11.08.1939-13.09.2012

VOLIKOGU OTSUSED
September 2012
Kiili Vallavolikogu otsus nr 75 Liivi katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 76 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine, Tammemasti tee T1.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 77 Lõhmuse katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 78 Karja katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 79 Väike-Tõnuri katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 80 Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 81 Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule).
Kiili Vallavolikogu otsus nr 82 Esindajate nimetamine Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekule ja Eesti Linnade Liidu volikogusse.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 83 KIK nõukogu poolt kehtestatud
laenutingimuste teatavaks võtmine ja KIK´i poolt koostatud
laenulepingu projekti kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
28. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 320 Ehitusloa väljastamine ühisveevärgi püstitamiseks Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 321 Ehitusloa väljastamine Nurga,
Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II kinnistute detailplaneeringu järgse tänavate püstitamiseks (I etapp) Vaela
külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 322 Ehitusloa väljastamine kanalisatsiooni püstitamiseks Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 323 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Vambola tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 324 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Vambola tn 7, Luige alevik.
4. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 331 Projekteerimistingimuste
määramine Kiili-Paldiski D- kategooria gaasitorustiku püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 330 Ehitusloa väljastamine aiamaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks üksikelamuks UusVargamäe tn 1 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 332 Ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lehola tn 14
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 333 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Lehola tn 14, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 334 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise (varjualune) püstitamiseks Lehola tn 14, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 335 Peremehetuks varaks tunnistamine.
10. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 341 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Luige piirkonna vee-ja kanalisatsioonirajatise optiline andmesidevõrk) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 342 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisest keeldumine Lehola tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 343 Kiili alevis Loopõllu kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
18. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 349 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Tam-

Südamlik kaastunne Lea
Petersonile ja tema perele kalli isa, äia ja vanaisa

Nikolai Valli
kaotuse puhul.
Kiili vallavalitsus ja
vallavolikogu

Südamlik kaastunne
Ago Raudlamile

ema

metalu tn 20.
Vallavalitsuse korraldus nr 350 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Side tn
22.
Vallavalitsuse korraldus nr 351 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Tammetalu tn 29.
Vallavalitsuse korraldus nr 352 Projekteerimistingimuste
määramine ehitusprojekti koostamiseks Kiili alev, Andrese tn
1a.
Vallavalitsuse korraldus nr 353 Projekteerimistingimuste
määramine reoveepuhasti projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 354 Projekteerimistingimuste
määramine Lepiku kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 355 Projekteerimistingimuste väljastamine Kangru tee 6 kinnistu gaasiliitumispunkti projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 356 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Hiiemäe, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 357 Ehitusloa väljastamine abihoone püstitamiseks Hiiemäe, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 358 Ehitusloa väljastamine üksikelamurekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Kaasiku tn 32
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 359 Vaela külas Kadaka tee 20 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse määrus nr 14 Kiili valla hankekord.

Kiili tantsumemmed

www.mvwool.ee.

KUULUTUSED
• Ehitusjärelevalvega tegelev firma soovib rentida vähemalt järgmise aasta juunini 2-4 toalise korteri või ridaelamuboksi
Luigel või Luige lähistel ajutise kontori

4. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 340 Kiili Lasteaia rühmade arvu
kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu määramine.

NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

materjali männist ja kuusest. Rohkem infot
www.wellmax.ee või 5685 4501

• Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud. RSG Invest OÜ, tel 5688 1135

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel
5690 0686

• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel

----------------------------------------

5820 0800

• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,

----------------------------------------

klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos

• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti va-

veoga. Tel 501 8594

javat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Sa-

----------------------------------------

mas ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda

• Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis – kask

võib kõike. Tel 5678 6526

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

----------------------------------------

klotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid), okas-

• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete

puuklotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid).

torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-

Hinnad soodsad, kott alates 1,50 eurot. Alates

süsteemiga liitumispunktides ning teeme san-

50-st kotist on transport Kiili valda tasuta. Telli-

tehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku,

mine: tel 5198 9070 või info@unitedexpo.ee,

haljastusmulda ja ehitusliiva. Tel 660 4455,

www.unitedexpo.ee

5850 4300

---------------------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,
60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne

28. august 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 327 Kase tn 3, Kase tn 5, Kase tn 7
ja Toominga tn 1 katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 328 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Tammemasti tee T1.

Muud küsimused

pordiga. Soovi korral toodame ka muud höövel-

513 0919

Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375

18. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 362 Altoa ja Uuetoa katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 363 Katastriüksuse piiride muutmine, Kaevu.

saematerjali Teie koju, vajadusel koos trans-

(koos ööbimisvõimalusega) tarbeks. Tel

tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrk-

10. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 345 Preesioja ja Vana -Miilimäe
katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 346 Lehola tänav ja Lehola tn 14
katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 347 Õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamine, Jõeääre A-143.
Vallavalitsuse korraldus nr 348 Pääsukese tee 13 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest.

Kontakt:
karli@mvwool.eu
tel 5340 4174

surma puhul.

Keskkonna- ja maaküsimused

4. september 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 336 Katastriüksuse piiride muutmine, Kangru tee 6.
Vallavalitsuse korraldus nr 337 Väike-Reinu katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 338 Paekna külas Mäe katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 339 Arvamuse andmine jäätmeloa
taotlusele.

Tööle asumise aeg: kohe.

ema

surma puhul.
Töökaaslased Kiili
Varahalduse SA-st.

Töötamine vahetustes!

Avaldame kaastunnet
Ago Raudlamile

kottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.
või halupuu24@hot.ee
---------------------------------------• Müüa soodsalt ilmastikukindlaid Siberi lehi-

Kiili Leht
Parim reklaamikanal Kiilis!

reklaam@harjuelu.ee

sest terrassilaudu, voodrilaudu vms höövli- ja

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
Alates 1.10 kuni 29.10.2012 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:
1. Kiili alevis Loopõllu kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud Kiili alevis 1,07 ha
suurusel maa-alal kinnistu jagamine neljaks elamumaa
sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine nelja kuni kahe korruselise üksikelamu püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00–16.30
ning reedel kell 9.00- 14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a,
Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud:
1. Vaela külas Kadaka tee 20 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kadaka tee
20 kinnistu ehitusõiguse määramine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone rajamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260
m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,2 ha.
Kiili Vallavolikogu kehtestas 23. augustil:
otsusega nr 63 Kangru alevikus Kullerkupu tn 10 kinnistu
detailplaneeringu; otsusega nr 64 Kangru aleviku osalise
siseteede detailplaneeringu; otsusega nr 65 Luige alevikus AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneeringu; otsusega
nr 66 Lähtse külas Kubja kin-nistu detailplaneeringu; otsusega nr 67 Kangru alevikus Kaevu kinnistu detailplaneeringu; otsusega nr 73 Vaela külas Kangru tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
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Kiili Leht

R E K L A A M

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7

26. september 2012

JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!
tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine
transport
Tel. +372 5333 4566
e-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

