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Paekna peole paneb
punkti Birgit Varjun
Paekna tantsupidu, kus ei puudu ka
laul, toimub tänavu juba seitsmendat korda. Toimumiskoht, nagu
kolm viimast aastat ikka, on Nabala
mõisa park.
Kuigi tänavune suvi on tantsupidudelt rikas, on kalendris koht
olemas ka Paekna peol. Juba sel laupäeval, 28. mail toimuv pidu on eriline seetõttu, et Kiili vallarahva rõõmuks on kohale kutsutud ka üle
Eesti tuntud lauljatar Birgit Varjun
koos oma bändiga.
Kui Paekna tantsupeol astusid
esimesel kahel aastal üles vaid tantsijad, siis aasta-aastalt on ka laulu
osatähtsus kasvanud. Kiili rahvamaja juhataja kt Lauri Kivil märgib, et
sel aastal on laulmise osakaal suurem kui kunagi varem. Oma panuse
annab selleks ka Birgit Varjun, kes
astub üles peo viimase esinejana.
Peo löövad lahti seekord Kiili
Kunstide Kooli laulueriala õpilased,
kelle jaoks on Paekna tantsupidu
omalaadne peaproov. Nimelt sõidavad noored kiilikad juunikuu algul
Soome konkursile.
Seejärel läheb tantsuks. Esinevad
Kiili naisrühm Kiilitar, Kiili seeniorid
Ago ja memmed ning Kiili segarühm
(juhendaja Triin Aas). Külalisteks on
tänavu kolm tantsurühma Tallinnast
– Kristiine kooli õpetajad ja lapsed
ning segarühm Koidupuna.
Pärast tantsurühmasid lööb laulu
lahti Kiili koor. Ning kui koor “Tuljakut” laulma peaks, tulevad murule
ka tantsijad.
Tantsupidu on algusest peale
vedanud tantsuõpetaja Triin Aas,
kes meenutab, et traditsioon sai
alguse pärast õnnestunud emadepäeva kontserti 2005. aasta mais.
Tantsurühma Kiilitarid naised täitsid
toona ka meeste rolli, tantsides ühe
korraliku Maie Orava meestetantsusüidi. “Siis tuli mõte, et kuna hooaja
lõpus puudub üks korralik lõpupiduesinemine, oli vaja see ise luua,” lausub Aas.
Esimene pidu peeti Paeknas Kersti ja Jaan Vahtramäe maalilisel õuel.
Pärast peo õnnestumist otsustas
MTÜ Taga-Nabala Külad koostöös
Kiili rahvamajaga Paekna tantsupeost traditsiooni luua.
Pärast kolme aastat kolis pidu
Nabala mõisa parki, kus ollakse siiani. Tantsijate jaoks on koht sobiv,
lauljad aga vajaksid ehk esinemiseks
lava, nendib Lauri Kivil. Vabaõhulava ideed on vallas ennegi välja pakutud, kuid kui see kuhugi rajatakse,
siis Kiili parki.
Seni aga oodatakse kõiki tantsupeole Nabala mõisa parki. Üritust on
tehtud juba kaua ja hingega ning
vallarahvast oodatakse tänavu rohkem kui kunagi varem.

Hetk möödunud aasta Paekna tantsupeolt. Kiili rahvamaja

Paekna tantsupidu
• Toimub tänavu 7. korda.
• Laulupeo osa on kavas viiendat korda.
• Pidu toimub Nabala mõisa pargis neljandat korda.
• Üritust korraldavad tantsujuht Triin Aas, dirigent Tuuli Metsoja ning
rahvamaja poolelt Helen Valdna ja Antoniida Kauber.
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Olukorrast Nabalas
Algas eelmises Kiili Lehes
Veeühingu seminaril kinnitas autor (R. Perens), et töös olevat arvestatud isegi kaksikpoorse veekeskkonnaga, mis tegelikult ei vasta tõele.
Kuigi EGK on Nabala mail teinud
tohutul hulgal uuringuid (nt 2007.
aastal koguni 3 geoloogilist uuringut
ja 4 seiret), murravad nad Nõmmevälja KMH programmis lk 4 ikka
veel pead selle üle, kuidas maa-alused jõed, mis soomlaste georadaruuringute alusel asuvad 4-6 m sügavusel, ei võta kuivaks ca 1,5 m
sügavusega kuivenduskraave? Põhjuseks on Nabala karstialale omapärane alaliselt kõrge põhjavee tase,
mis maapinnalt mõõdetuna on 0,31,7 m.
Ettevaatlikuks teebki asjaolu, et
ministeeriumi ametniku (T. All) intervjuust selgus, et maailma kõige
pädevamad karstiuurijad on meie
geoloogid, kes on Eestis leviva karstiga kõige rohkem kokku puutunud
ja kel on väga pikaajalised kogemused. Kas nende all mõeldakse geolooge, kes ei tunnista Nabala karstiala olemasolu ega tee vahet veesoonte ja maa-aluste jõgede vahel?
2007. a AS Mavesi tööst nr. 6040
“Nabala lubjakivimaardla kasutuselevõtu võimalik mõju Harju alamvesikonna vee seisundile” väljavõtteid lk. 8 ja 9:
“1965.-1967. aastatel liideti Angerja oja Pirita jõega isevoolse kanali
abil, lisavett saadi väidetavalt juurde
9600 m3 ööpäevas, kanali pikkus on
9,6 km. Tegemist oli ebaselge tulemuslikkusega ettevõtmisega ning tänaseks
Angerja oja vesi Tallinna linna veevarustuse jaoks tähtsust ei oma... Kaa-

luda tuleb Vääna jõe vooluhulga suurendamist Angerja oja tagasisuunamisega Vääna jõkke... Angerja oja
puhul on kesise seisundi põhjuseks
see, et tegemist on suures ulatuses tehiskanaliga, mida ei saa praegusel
kujul looduslähedases seisundis veekoguks lugeda... Seega on veekogudest
kõige halvemas olukorras Vääna jõgi,
mille seisundit tuleb igal juhul parandada”.
Sama töö lk 25 joonisel 1 on näidatud maardla võimalik mõjuala
Saku ja Kurna mõisani, Järlepa järve
ja Siniallikateni ning Keila ja Pirita
jõeni. Tammiku mäeeraldise KMH
menetluse käigus vastati, et joonis 1
demonstreerib võimalikku mõjuala
maksimumpiiri, kui kasutusele on
võetud kogu Nabala uuringuala.
Tervikliku maardla kasutuselevõtu soovi kinnitab arengukavasse
pandud mahud kogu maardla ulatuses koos prognoosvarudega. Seega
kaevandamise mõju Nõiakaevule on
reaalne.
Lääne-Eesti veemajanduskava,
kuhu kuulub ka Harju alamvesikond,
näeb ette veekogude heasse seisundisse viimise hiljemalt 2021. aastaks. Praegu saab Vääna jõgi alguse
Paekna allikajärvest, mida toidavad
peale Angerja oja ümbersuunamist
Pirita jõkke ainult maa-alused jõed.
Umbes 30 m sügavused karjäärid,
mida läbivad maa-alused jõed, suunaksid Vääna jõe ülemjooksu läbi
karjääride, settetiikide ja ojade
Pirita või Keila jõkke.
Mis juhtub Vääna jõega, kui vooluhulk veelgi väheneb?
Jätkub juuni Kiili Lehes
Salme Väljataga

Kiili vallavalitsus korraldab vanade asjade
äraveo.
• Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika. Ohtlike jäätmete (värvid,
lahustid, ravimid, väetised, taime- ja putukamürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja kodumasinate (sh.külmikud) kogumine ja äravedu
toimub 4. juunil 2011. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumisauto peatused:
• Kiili alev
• Lähtse
• Nabala
• Paekna
• Luige
• Luige
• Luige
• Luige
• Luige
• Kangru
• Mõisaküla

vallamaja parklas
Rätsepa tee alguses
bussipeatuse juures
bussipeatuse juures
AÜ Sangari väravas (Sausti tee poolt)
AÜ Luna-Aed väravas
Lille bussipeatuses
Põllu 13 ees
Luige bussipeatuse juures
Estko juures
endise Väljamäe AÜ juures

NB! Koduelektroonika peab olema komplektne (st mootorid jms.
peavad olema masinatel ja aparaatidel küljes).
Palun eelnevalt (hiljemalt 3.juuniks 2011) anda suurtest koduelektroonika asjadest (külmikud jms)
märku e-posti aadressil siiri.
treimann@kiilivald.ee.
Muudel aegadel saab koduelektroonikat ära anda MTÜ EES-Ringlus
kogumispunktides. Täpsem info tel.
648 4335, faks 630 7300, e-post
info@eesringlus.ee või www.
eesringlus.ee/1919.
• Vanametall. 11. juunil 2011
tuleb Kuusakoski auto ja võtab peale
vanametalli (näit. autokered, tühjad

10.00-10.35
10.40-10.55
11.00-11.20
11.30-11.50
12.15-12.35
12.40-13.00
13.05-13.25
13.30-13.50
13.55-14.15
14.20-14.45
15.05-15.25

tünnid, malmvannid, radiaatorid,
pesumasinad, elektripliidid, aiavõrk
jms).
Äraantav kraam tuleb 11. juu-ni
2011 varahommikuks (hiljemalt kell
8.30) paigutada võimalikult suure
tee lähedale, sest metalliveo auto on
suur ja ei saa sõita pehmele
pinnasele.
Teenuse vajajad saavad endast
märku anda (nimi, telefon, asjade
asukoha aadress) Kiili vallavalitsuse
keskkonnanõunikule Siiri Treimannile tel. 679 0278 või e-posti aadressil siiri.treimann@kiilivald.ee hiljemalt 9. juuniks 2011.
Siiri Treimann
Keskkonnanõunik
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Eelkool ja
koolikohustus
Mihkel
Rebane
Kiili Gümnaasiumi direktor

z Kas laps peab käima
eelkoolis?
Lühike vastus on, et ei pea, kui
laps käib lasteaias, sest eelkool on
mõeldud peamiselt kodustele ja/või
koolipikendusega lastele.
Eelkooli programm koostatakse
alushariduse e lasteaia põhimõtteid
arvestades ja õpitakse samu asju,
mida 6-7-aastased lasteaias õpivad.
Eesmärk on tagada sujuv sisseelamine kooliellu ka neile lastele, kes
pole lasteaias käinud. Oluliseks peetakse, et laps saaks positiivse õpikogemuse ning kollektiivis tegutsemise
oskuse.
Lasteaiast piisab
Väärarusaam, et lisaks lasteaiale
tuleb panna laps ka eelkooli, tuleb
sellest, et osa vanemaid ei usalda
lasteaia tööd laste kooliks ettevalmistamisel. Ilmselt ei olda kursis,
kuidas ja milliste meetoditega õppetöö lasteaias toimub ning õpetamiseks peetakse endiselt vaid seda,
mida tehakse tunnis ja laua taga.

Soovitan siinkohal kõigil tutvuda
lasteaia õppekavaga, mis näiteks
Kiili Lasteaia puhul kattub hästi
alushariduse riikliku õppekavaga,
ning Kiili Gümnaasium peab seal
seatud eesmärke piisavaks, et laps
võiks rahulikult kooli tulla.
Edaspidi oleks kooli ja lasteaia
koostöös mõistlik, kui lasteaia
õppekava läbinud laps saab koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused, ja mille
vanem esitab kooli, kus laps asub
täitma koolikohustust.
Kuna Kiili vallas on igal aastal
kooli tulemas lapsi, kes pole lasteaias käinud, siis on vald kohustatud
neile aasta enne kooli astumist nn
eelkooli võimalust pakkuma. Ka
2011/12 õppeaaastal tegutseb
nende laste jaoks kooli juures kooliastujate rühm ja õppekulud katab
Kiili vallavalitsus.
Kui kooliastujate rühmas on vabu
kohti, siis võivad sinna tulla ka
lasteaia lapsed, kuid õppekulu jääb
sel juhul vanemate kanda. Täpsem
informatsioon alates septembrist,
rühm alustab oktoobris.
Koolikohustusest
Kuna viimasel ajal on sagenenud
vanemate soov oma laps aasta varem kooli panna, siis mõni sõna ka
sellest.
Seadus on siinkohal ühemõtteline
– koolikohustuslik on isik, kes on
saanud enne käimasoleva aasta 1.

Lp lapsevanemad!
• Kiili Gümnaasiumi ruumides
alustab oktoobris tööd kooliks ettevalmistav rühm
nendele lastele, kes sel
õppeaastal ei käi üheski
lasteaias ning tulevad kooli
1. klassi 2012. aasta sügisel.
Soovijatel registreerida
e-posti aadressil:
rahvakool@kiili.edu.ee.

oktoobrit seitsmeaastaseks. Koolil
on vanema soovil õigus ka noorem
laps kooli võtta, kuid siis peab lisaks
vanema soovile olema ka lasteaia
hästi põhjendatud seisukoht.
Piisavalt lapsepõlve
Minu isiklik veendumus on, et
kuueaastase lapse põhitegevus on
mäng ja seetõttu ei pea ma mõistlikuks laste lapsepõlve aasta võrra
lühendamist.
Koolivalmiduse hindamisel palun
lastevanematel aga arvestada, et
tähtsad pole vaid lugemis- ja arvutamisoskus. Lapse suhtlemisjulgus,
silmaring ja sotsiaalsed oskused,
rääkimata kasvust, füüsilisest arengust ja tervisest – kõik see kokku
moodustab kooliks valmisoleku.
Ma arvan, et meil on parematki
teha, kui kogu aeg kiirustada.

Lõppes Rahvakooli esimene õppeaasta
z Esimest õppeaastat
saab Kiili Rahvakool
pidada igati õnnestunuks.
Võtsime plaani õpetada eesti, vene,
soome ja inglise keelt. Avamata
jäi ainult eesti keele rühm väheste
soovijate tõttu.
Kõige südimad olid soome keele
õppijad, kes jätkasid kevadeni tunde
kaks korda nädalas. Vene ja inglise
keele õppijad pidasid seda intensiivsust liiga suureks ja õppisid teisel
poolaastal üks kord nädalas. Ka
täidetud ankeetidelt on näha, et
inimeste elu- ja töökoormus on liiga
tihe, et sinna mahutada veel intensiivne keeleõpe.
Tagasiside näitas, et menukad
olid meie aia-, tervise-, ajaloo-, arvuti- ja õiguskoolid. Kõikide koolitajate
ja läbiviidud kursuste kohta lausuti
ohtralt kiidu- ja tänusõnu. Küsisime
ka, mis rahvakooli juures meeldib?
Korraldajatel oli tore lugeda
selliseid arvamusi:
• Toimub kodu lähedal, sobiv
kellaaeg ja toimumise sagedus,
teavitus.
• Käsitletavad teemad on asjakohased ja õpitut saab praktilises elus
rakendada.
• Mõistliku hinnaga saab ennast
kodu lähedal harida.
• Võimalus Kiili valla rahvaga

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.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.

koos targemaks saada.
• Meeldiv õhkkond, hea korraldus.
Meeldiva õhkkonna loovad küll
positiivselt meelestatud õpilased ise
ja just sellised on olnud meie rohkem kui 70 õppurit. Siinkohal tahame veel kord tänada meie õpetajaid
ja õpilasi, tänu kellele rahvakool
eksisteerida saab.
Elamused teatris
Teatrireisid viisid sel õppeaastal
huvilised Viljandisse, Pärnusse ja
Rakveresse. Saime osa Ugalas etendunud poliitilise alatooniga lavastusest “Stockmannid”. Sellest loost
meenub, kui lihtne on üksikisikul
muuta rahva arvamust ning kui suur
on poliitika osa inimestevahelistes
suhetes, sõpruses ja vaenus.
Endla teatris tutvusime naiste elu
varjatud poolega, vaadates komöödiat “Tiramisu” ning kontsertdraama
“Algus” andis jõudu uskuda, et kõik
siin ilmas on võimalik, kui vaid
julged astuda selle esimese sammu
soovitu poole.
Külalislahkust pakkusid meile
Rakvere teatri väike ja suur maja.
Pisut hirmutava teemaga oli lavastus
“Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale”, mida vaadates elasime kaasa poisile, kes elas oma elu viimaseid
kahtteist päeva, kuid Ines Aru ja
Üllar Saaremäe suurepärane näitlejatöö ning etenduse positiivne ülesehitus ei lasknud vaatajal noruspäi

lahkuda. Seevastu suures majas
pakkus rõõmu romantiline komöödia “Kui Harry kohtas Sallyt”.
Jätkame kindlasti
Selline kirju see aasta meile oli.
Kokku külastas teatrireise pea 100
inimest. Huviliste arv ja aplaus reisi
lõpus ütlevad kõik – me jätka-me ka
uuel õppeaastal.
Edukas esimene aasta annab rahvakoolile julgust järgmiseks aastaks
valmistuda. Õppekava veel lõplikult
koos ei ole, aga esialgsed plaanid on
tehtud.
Enamus kursuslasi soovisid jätkukursusi oma valitud aines. Planeerime jätkata keele- ning arvutiõpet.
Lisaks sooviti veel 14 erinevat kursust (psühholoogia, raamatupidamine, toitumine jne).
Arvestades Kiili elanike arvu, ei
ole väga kirju õppeplaan mõistlik,
aga midagi uut pakume kindlasti.
Alati ootame ettepanekuid ja pakkumisi vallarahvalt.
Täname seniseid koostööpartnereid Kiili vallavalitsust, Kiili Varahalduse Sihtasutust, Kiili Gümnaasiumi, Kiili raamatukogu, Kiili Kunstide Kooli, Kiili Lasteaeda, Kiili
Ettevõtjate Liitu, kes on meid hea
sõna ja teoga toetanud.
Info uue õppeaasta kohta avaldame augustis-septembris. Tööd alustame taas oktoobris.
Kohtumiseni!
Kiili Rahvakool

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 kiilileht@kiilivald.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Tuletõrje- ja Päästeselts ootab uusi
liikmeid
z 31. mail 1931 asutati
Nabala Vabatahtliku
Tuletõrje Ühing.
Ühingu esimeheks oli Ferdinand
Mäe, sekretär Arved Härma, laekur
Taavet Praks ning revisjonikomisjoni
esimees Richard Metsis.
1939. aastaks oli ühingul 67 liiget
ning ühing omas kolme käsipritsi,
hüdropulti, kahte pritsikaarikut ning
165 meetrit survevoolikuid ja 15
meetrit imevvoolikuid.
1939. aastal toimunud vallareformiga liideti Harjumaal Kurna, Nabala ja Saku vallad üheks Tõdva
vallaks. Sellega seoses liitus ka Nabala Tuletõrje Ühing Tõdva valla
Vabatahtliku Tuletõrje Ühinguga.
Peale sõda tegutses kolhoosi Rahva Võit juures samuti aktiivselt
Tuletõrje Selts. Osaleti aktiivselt
tuletõrjespordis ning omati ka kustutustehnikat (k.a. tuletõrjeauto).
Paraku katkes ka see tegevus kolhooside lagunemisega ning viimane
ZIL-tüüpi päästeauto anti ära.
2. veebruaril 2011 kogunes Kiili
rahvamajas seltskond aktiivseid
vallaelanikke, kes panid aluse KiiliNabala Tuletõrje- ja Päästeseltsile.
Tänaseks on kõik asutamisega seotud formaalsused tehtud ning aeg
on alustada aktiivse tegevusega.
Mida plaanime?
Esmaseks eesmärgiks on leida
piisav hulk vabatahtlikke, kes oleksid peale koolituse läbimist valmis
andma oma panuse Kiili valla (ja
miks mitte naabrite) tuleohutuse ja
turvalisuse parandamisse.
Peale koolituste läbimist on kavas
leida Nabala ja Paekna piirkonnast
ruum, kus saaks päästeautot ja
-tehnikat hoida. Seejärel esitada
taotlus Põhja-Eesti Päästekeskusele
vajaliku varustuse saamiseks. Kui
kõik ettevalmistustööd on ühel pool,
saame loodetavasti ka 24-tunnise
valve tagada. Aga sinna on veel
aega.
Paar küsimust
Minu käest on tihti küsitud, kas
naised võivad ka liituda?
Loomulikult! Usun, et igaüks
saab anda oma väärilise panuse seltsi tegemistesse.
Liitumisavaldusel saab igaüks ära
näidata selle valdkonna, kus soovib
kaasa lüüa.
Kas liitumisega kaasneb ka väljaminekuid?
Ühingu asutamiskoosolekul lepiti
kokku liikmemaksu suurus. Selleks
on 10 eurot aastas.
Peale oma aja panustamise rohkem väljaminekuid ei kaasne.
Kas valves olemise eest saab
palka?
Kui ükskord nii kaugele jõuame,
saab ühing tõepoolest hüvitist nii
valves olemise kui ka väljasõitude
eest, kuid kogenud vabatahtlike sõnul piisab nendest sissetulekutest
vaid tehnika ülalpidamiseks.
Loodan, et kõik aktiivsed vallaelanikud, kes tunnevad huvi päästevaldkonna vastu ja soovivad anda
oma panuse Kiili valla paremaks
muutmisel, leiavad aja ja liituvad
meiega. Esimene koolitus peaks
algama juba sügisel.
Info: Tarmo Vaik, Kiili-Nabala
TPS juhatuse esimees: 5344 6710,
kiilinabala.tps@gmail.com.
Tarmo Vaik

Luigel nüüdsest oma
koduleht

Lasteaia direktor Maibi Rikker näitab Mesimummide rühmas vee tekitatud kahjustusi. Katus hakkas läbi laskma ühel
jaanuari nädalavahetusel, esmaspäeval lasteaeda jõudes tabas kogu lasteaiapere ebameeldiv üllatus. Marko Tooming

Lasteaia katus saab
suvel korda
z Jaanuari lõpus vett
läbi laskma hakanud
Kiili Lasteaia katus
tehakse sügiseks
korda.
Lekke põhjus on nüüdseks ka teada
– tegu oli ehitaja veaga. Kuigi lasteaia neli aastat tagasi ehitanud Koger
& Partnerid esindajad on vallavalitsuse ametnikega suheldes väitnud,
et nendepoolne viga pole võimalik,
tuvastasid eksperdid ehitusvead.
“Kurb pool asja juures on see, et
kindlustus ei hüvita ehitajapoolse
praagi tõttu tekkinud kahjusid,”
nendib vallavanem Valeri Kukk.
Raha on olemas
Ehitusfirma katse enda pealt
süüd ära lükata tundub seda kummalisem, et alles eelmisel aastal käisid Koger & Partnerid töömehed
lasteaias garantiiremondi korras
katust parandamas. Juba siis ilmnesid esimesed vead, katus lasi niiskust

läbi.
“Ega nad ei tahtnud ka siis oma
vigu tunnistada ega garantiiremonti
teha,” meenutab Valeri Kukk, kes
toona oli abivallavanema ametis.
Pärast garantiiremonti ütlesid
ehitusfirma töömehed, et nüüd on
kõik korras. Möödunud talv tõestas
kahjuks vastupidist. “Remondi kulud peavad nüüd kandma vald ja
Kiili Varahalduse SA,” ütleb vallavanem.
Tänaseks on remondihange välja
kuulutatud ning paar firmat on käinud juba tööde mahtu hindamas.
Konkreetset hinnapakkumist pole
veel keegi esitanud.
Valeri Kuke hinnangul lähevad
remonditööd maksma 30 00035 000 eurot.
Kiili Varahalduse juhataja Anu
Altmets lisab, et see summa sisaldab
ka sisetöid, mitte ainult katuseparandamist. Kannatada said vee tõttu ju
ka siseruumid, kõige rohkem mesimummide rühmatuba.
“Vallal on remondiraha olemas,
selle võtame reservfondist,” kinnitab
vallavanem. Suve jooksul peab katus

korda saama.
Jaanuarikuus lekkima hakanud
katusele oli tolleks hetkeks kogunenud märgatav kogus lund ja jääd.
Kui algul loodeti, et lume ja jää
eemaldamisega katuselt saab kõik
korda, siis selgus, et paksu jääkihti
polegi võimalik katuselt eemaldada.
Kaablid olid puudu
Põhjus, miks katus järele andis,
on üsna proosaline – veel polnud
lihtsalt kuhugi voolata. Vihmaveerennid olid jäätunud, sest seal puudusid küttekaablid. Kaablite paigaldamist ei pidanud ehitusfirma aga
lasteaeda ehitades vajalikuks, meenutab lasteaia direktor Maibi Rikker.
Seega ei vasta tõele vahepeal vallas levinud legend, et katuse lõhkusid lumekoristajad.
Kevadel puhastati ka vihmaveerennid ning paigutati nendesse küttekaablid. See peaks tagama, et tulevikus voolab vesi katuselt ikka maapinnale, mitte lasteaia ruumidesse.
Marko Tooming

Uues rühmas saab sügisel koha
18 mudilast
z Suvel algavad ehitustööd Kiilis nn
noortekeskuse majas, kuhu ehitatakse
juurde uus lasteaiarühm.
Möödunud sügisel avati samas
majas lasteaiarühm, kuhu sai koha
18 mudilast.
Saabuvaks sügiseks muutub maja
kogu esimene korrus lasteaiakorruseks, seoses uue rühma ehitamisega ehitatakse mõnevõrra ümber
ka esimese rühma ruumid.
Väike lasteaiamaja
20. juuni on kuupäev, mil ehitustööd algavad. Lepingu järgi peab
ehitaja valmis rühmaruumid üle
andma 20. augustiks. Sügisel saab

mõlemas rühmas olema 18 last, seega kokku 36 mudilast.
Vallavanem Valeri Kukk selgitab,
et suund on sellele, et hoonest
saakski “väike lasteaiamaja”. “Pikemas plaanis läheb lahti ehitus ka teisel korrusel, aga see sõltub teistest
projektidest, näiteks kuhu ja millal
kolib noortekeskus,” selgitab Kukk.
Kiili Varahalduse SA juhataja Anu
Altmetsa sõnul on tänaseks päevaks
juba terve maja peale ehitusprojekt
olemas.
“Me tellisimegi kogu maja projekteeringu, majas saab tulevikus kahel
korrusel olema neli rühma,” lausub
ta.
Aed ja mänguväljak
Vallavanem lisab, et hetkel ei
tundu reaalne, et teisel korrusel juba
järgmisel aastal uus rühm avatakse.
“Tõenäoliselt toimub see kas aastal
2013 või 2014,” nendib ta.

Teise korruse täielikuks väljaehitamiseks kulub hinnaguliselt
35 000-40 000 eurot.
Peale selle, et suve jooksul saab
valmis uus rühm, rajatakse maja
ümber ka aed. “See on vajalik, sest
tekib eraldi territoorium, kus lapsed
saavad turvaliselt olla,” selgitab Anu
Altmets. “Praegu satuvad lapsed
majast väljudes otse sõiduteele.”
Kui aed saab majale ümber, siis
atraktsioonide jaoks hetkel raha
napib.
Anu Altmets räägib ideest korraldada atraktsioonide rajamise toetuseks heategevuspäev koostöös
noortekeskuse ja Kiili Naisseltsiga.
“Heategevuspäeva korraldame tõenäoliselt sügisel,” arvab ta.
Lähiajal peaks aga avatama Kiilis
uus laste mänguväljak, mis asub
Lasteaia tänaval ning on mõeldud
vabalt kasutamiseks kõigile.
Marko Tooming

MTÜ Luige Kandikeskus ja MTÜ
Luige Külaselts said maikuu alguses
hakkama piirkonna kodulehega:
www.luigekandikeskus.ee.
Kodulehelt võib leida vajalikku
infot nii plaanis olevate ürituste,
elektrikatkestuste kui ka plaanis
olevate ja plaanitavate projektide
kohta. Seltsid ning aiandusühistud,
kes ei pea otstarbekaks endale kodulehte teha või soovivad lisavõimalust
oma seltsitegevuse tutvustamiseks,
saavad seda teha just tollel kodulehel ja seda tasuta.
Tasuta saab ka lisada kuulutusi
ning anda infot toimuvate ürituste
kohta, mille saame kodulehele lisada.
Kaire Nuut, Luige
Kandikeskuse juhataja

Digiboksile tuleb teha
ümberseadistus
Ööl vastu 26. maid hakkavad ETV,
ETV2, Kanal2 ja TV3 edastavad
digilevi telesaatjad tööle 28. kanalil, mistõttu tavaantenniga digitelevisiooni vaatavates kodudes
tuleb 26. mail teha oma digiboksil
või -teleril tehase algseadete taastamine ja uus kanaliotsing.
Üleminek madalamale sageduskanalile on oluline osa digilevi vastuvõtutingimuste parandamisest.
26. mai varahommikul kella 2 ja
4 vahel viiakse digilevi 45. kanali
saatjad üle madalama sagedusega
28. edastuskanalile. Sagedusemuudatus puudutab televaatajaid Harju-, Lääne-, Rapla-, Järva- ja LääneVirumaal. KL

Lemmikloomade
vaktsineerimisest
Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub laupäeval, 4. juunil järgmiselt:
10.00-10.50 Kiili vallamaja ees,
11.00-11.30 Lähtse bussipeatuses,
11.50-12.10 Nabala keskuses,
12.20-13.00 Paekna bussipeatuses,
14.15-14.45 Luige keskuses, 15.0015.20 a/ü Rool, 15.30-16.00 Ringtee bussipeatuses.
Võimalik vaktsineerida koeri katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse vastu – hind 6 eurot.
Leptospiroosi, katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfluentsa vastu – hind 10 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida
herpesviiruse, kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse vastu – hind 8
eurot. NB! Kaasa vaktsineerimispassid.
Heli Suits, volitatud
loomaarst, tel. 504 1060

Kiili raamatukogu on 1. juunist
kuni 31. augustini avatud
järgmiselt:
E 12-19, T-R 10-18, lõuna 13-14.
Laupäev, pühapäev suletud.
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Pakutakse ümberõpet
neljal erialal
z Kiili, Saku ja Saue
valla ühisprojekti
eesmärgiks on
kohapealse kvalifitseeritud tööjõu
suurendamine,
pakkudes soovijatele ümberõpet
ja tööandjatele
värskelt koolitatud
tööjõudu.
Projekt on suunatud pikaajalistele
töötutele, neile, kellel ei ole olnud
töösuhet vähemalt 12 viimast kuud,
samas ei eeldata ametlikult töötuna
arvel olemist. Vanusepiirangut osalemisel ei ole, teretulnud on nii
pensionieelikud, kui aastatagused
gümnaasiumilõpetajad.
Projekt pakub ümberõppe võimalust neljal erialal – saab osaleda sügisel 2011 metallitöölise-keevitaja,
lapsehoidja, 2012. aastal aednikhaljastaja või teenindaja-müüja
ametikoolitusel. Koolitused toimuvad projektis osalevate valdade territooriumil ja Tallinnas.
“Kui näiteks lapsehoidjate koolitusele registreerunud on suures osas
Kiili valla kodanikud, siis toimub
koolitus tõenäoliselt just seal piirkonnas,” täpsustab projektijuht
Andra Perv.
Samas kompenseeritakse osalejatele transpordikulud ning makstakse lisaks õppe- ja praktikastipendiumi. Koolitus ei jää pelgalt seminariruumi vaikuses teoreetiliseks
õppetööks, vaid sellele järgneb ka

kuu pikkune praktika.
“Praktikakohtade osas oleme pidanud läbirääkimisi kohalike ettevõtetega, osaliselt on praktikabaasid
ka kinnitatud, aga kindlasti ootame
firmadelt veel initsiatiivi. Kui neis
neljas valdkonnas tegutsevad ettevõtted vajavad värsket verd, siis
võiksid nad lahkesti ühendust
võtta,” kutsub projekti koordinaator
Andra Perv firmasid huvist teada
andma. Osalevatele ettevõtetele
makstakse ka praktikajuhendaja
tasu.
Lisaks pakutakse CV-de koostamisel abi, psühholoogilist ja karjäärinõustamist ning motivatsiooni
koolitust.
Tegemist on projektiga “Tegusalt
tööturule Kiili, Saku ja Saue vallas”,
mis sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks
on Kiili vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saku ja Saue vallavalitsus.
Projekti maksumuseks on
121 743 eurot, millest toetussumma
on 109 443 eurot ning 12 300 eurot
kolme omavalitsuse omafinantseering.
Ettevõtted, kes soovivad võtta
oma firmasse praktikale pikaajalisi
töötuid ja Kiili valla elanikud, kes ei
ole olnud tööga hõivatud viimased
12 kuud ning soovivad projektis
osaleda, võtke ühendust projektijuhi
Andra Perviga: a.perv@hot.ee tel
569 49272. Lisainfo: www.kiilivald.
ee.

Tasuta nõustamine ettevõtjatele ja
kodanikeühendustele HEAKist
soodsa tasu eest või mõnikord ka
z Harju Ettevõtlushoopis tasuta.
ja Arenduskeskus
Et olla infoüritustega hästi kursis,
samuti
avanevate rahastusvõimalus(HEAK) on loodud
tega, on kõigil huvilistel võimalik
maakonda just selliituda meie infolistidega. Need on
eraldi nii ettevõtjatele kui MTÜleks, et olla Harjudele, nii eesti- kui venekeelsetena.
Kirjuta meile, millise listiga liituda
maa ettevõtlikule
info@heak.ee või hoia silinimesele abiks oma sooviksid:
ma peal meie kodulehel www.heak.
ee.
ideede elluviimisel.
HEAK tegeleb igapäevaselt nii
alustavate kui tegutsevate ettevõtjate ja kodanikeühenduste nõustamisega ning seda täiesti tasuta.
Aitame teil läbi mõelda oma idee,
valida õiget juriidilist vormi ning
vaatame ka asutamisdokumendid
koos teiega läbi. Ettevõtjatele oleme
toeks äriplaani ja finatsprognooside
koostamisel ja MTÜsid abistame
nende igapäevategemiste planeerimise küsimustes.
Uurime teiega koos, kas ehk mõnest fondist oleks võimalik taotleda
teie idee elluviimiseks ka kaasrahastust ning aitame taotlusdokumentide
ja projektide ülevaatamisel, kui
tarvis. Küsi meilt julgelt abi!
Korraldame Harju maakonnas
ettevõtjatele ja MTÜdele ka koolitusi
ja teabepäevi. Teemadeks nii erinevad rahastusvõimalused kui spetsiifilised teadmised näiteks äriplaani
koostamisest, MTÜ tegevuse käivitamisest, raamatupidamisest, turundusest või muust vajalikust. Neid
koolitusi saame tänu Euroopa Sotsiaalfondi toele läbi viia kas väga

Kui soovid tulla aga nõustamisele,
kas siis ettevõtluse või mittetulundusliku tegevuse osas, helista meile
656 6641 või kirjuta info@heak.ee
ja lepime konsultatsiooniks aja kokku. Meie meeskond töötab igapäevaselt Omavalitsusmajas, Tallinnas
Sirge tn 2. Nõustamine on Sinu
jaoks, hea Harjumaa aktiivne kodanik, täiesti tasuta!
Head Edasimineku Algust Koostöös meiega!

Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant
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Emballage müügiosakonnas töötav Ilona Leushina roosa porolooni kõrval. Seda materjali kasutatakse pakendite
pehmendamiseks. 2x Marko Tooming

Hinnaline ese tahab
head pakendit
z Me kõik oleme ju
huvitatud, et meile
niivõrd kallid ja vajalikud asjad ühest
kohast teise transportides terveks
jääksid. Selleks on
vaja lihtsalt head
pakendit.
Kiili alevis toodab löögikindlaid
pakendeid juba kümnendat aastat
Emballage Technologies Tallinn
OÜ. Lainepapist karbid, erinevatest
materjalidest kohvrid, sisustatud vajalike pehmendustega, et ka kõige
peenem mõõteriist jõuaks sihtkohta
täpselt sellisena nagu teekonda
alustades.
“Meie kliendid on väga erinevad,”
räägib ettevõtte tegevdirektor Inna
Ralli. “Pakendeid soovitakse elektroonikale, mõõteriistadele, mööblile, reklaamidele, klaasile, meditsiinitehnikale.” Ettevõtte usaldusväärsust näitab kasvõi see, et klientide hulka kuulub ka kaitsevägi, kes
tellib Ralli sõnul neilt musta värvi
kohvreid.
Pole odav, pole kallis
“Meie soov on pakkuda kliendile
kõikvõimalikke pakendeid,” sõnastab Inna Ralli. “Kui klient siia tuleb,
siis pakume talle ka täieliku lahenduse.” Kui kellelgi on soov osta löögikindel pakend, siis selle ta ka saab.
Samamoodi pakutakse Emballage`s
antistaatilisi materjale, eeskätt
elektroonikatööstuse tarbeks.
Ja kui kliendil pole aimugi, milline peaks olema pakend, näiteks
kohver, mis tema hinnalist aparaati

Nii lõigatakse vineeri kohvrite tarbeks, kus transporditakse eriti tundlikke
aparaate – mõõteriistu näiteks.

peaks teekonnal kaitsma, tehakse
Emballage`s joonised valmis ning
pakendit asutakse valmistama. Lihtne. Kuid kui palju läheb see maksma?
“See ei ole odav, aga ka mitte
liiga kallis,” ütleb Inna Ralli. “Oleneb soovist. Mõnele pole vaja väga
head pakendit, piisab ka ühekordsest
pakendist.”
Aga igal juhul on parem karta kui
kahetseda. “Kui mõeldakse, et pakend pole oluline ja pannakse oma
asjad lihtsalt kile või paberi sisse,
siis elu on näidanud, et sellest ikka
ei piisa,” räägib tegevdirektor. “Ettevõtted on aru saanud, et pakend on
oluline ja peavad arvestama hea pakendiga.” Ja hea pakend tagab selle,
et midagi ootamatut ei juhtu.
Kasvas Kiiliga kokku
Kümme aastat tagasi, kui ettevõte
Saku vallast Kiili kolis, oli siin kõik

veel teisiti. “Kiili on palju kasvanud.
Eelmisel nädalal käis meil külaline,
kes käis siin viimati kuus aastat tagasi,” räägib Ralli. “Kui ta Kiili jõudis, mõtles ta, kas on ikka õiges kohas.”
Kiili kasuks otsustas ettevõte hea
asupaiga tõttu. Ühendus pealinnaga
on ekstraklassist, samuti sobisid
tootmispinnad. Lisaks on olemas
võimalused laienemiseks. Kas ja
millal Emballage tootmist laiendada
tahab, ei ole veel kindel, kuid plaanid on olemas.
Ettevõte pakub ka kiilikatele
tööd. Vallast käib siin tööl 10 inimest, kokku on Emballage`l 33 töölist.
Ja miks on ettevõttel nõnda
keeruline nimi, mille hääldamine
võtab kukalt kratsima? Seletus on
väga lihtne – sõna “emballage” tähendab prantsuse keeles pakendit.
Marko Tooming

Kuidas läks “Teeme
Ära” Luigel?
Mõte oli alustuseks hea ja vajalik, et
kole prügi saaks metsast kuivenduskraavidest välja õngitsetud. Positiivseks kujunesid ka kõik koostöösoovid.
Piisas vaid RMK-sse helistada, kui
sealt pakuti kohe tasuta konteinerit
ja prügikotte. Valda helistasin ka ja
andsin plaanist teada, vastu sain
portsu töökindaid. Vahva!
Käisin ja postitasin veel lendlehti
lähedalasuvate aiandusühistute
elanike postkastidesse, teavitus sai
ka valla lehtegi pandud.
Aga ikkagi, mida lähemale talgupäev jõudis, seda rohkem ärevus
kasvas. Kas kõik ikka laabub nagu
plaanitud? Kuidas ilmaga veab? Kas
koguneb piisav hulk talgulisi jne.
Andra Perviga oleme koos Kiili
Naisseltsis aktiivselt tegutsenud
ning nüüd tuli ta mulle abiks ja
toeks. Naisselts tegi talgulistele supi
välja, ise küpsetasin koogi.
Ja siis oligi tore päikesepaisteline
hommik käes. Kogunemiskohta jõudes toimetas seal juba Energia tänavalt meesterahvas, naerunägu ees,
hiljem lisandusid talle appi ka tema
ema ja isa. Nii saigi plaaniväliselt
korda ka väike puudesalu Tammetalu Ööbiku tänava ristis, kuhu on
kavas rajada lastele mänguväljak.
Kõik laabus, rahvast kogunes piisavalt ja usin töö hakkas pihta. Palju
oli ka väikseid talgulisi.
Mu tubli vanem poeg ütles pärast, et kõik tegid sellise hooga tööd,
et puhkepausi polnud ühtegi. Lõpus
tekkis väike paanika, sest konteiner
hakkas kiirelt täituma, aga prügi
lõppu metsas veel ei paistnud ja
prügikotidki hakkasid otsa saama.
Ühisel nõul otsustati, et tegelikult
sai mets tublisti rohkem korda, ja et
otsustame metsa jäänud prügi saatuse järgmisel kevadel.
Jääme lootma, et edaspidi on
puhtasse metsa esimest kotti visata
juba raskem!
Kel kiireid edasisi plaane polnud,
kogunesid päevahoiu maja õuele
suppi sööma ja vestlema. Räägiti
edasistest plaanidest ja hea oli saada
tuttavaks oma küla inimestega.
Tänutäheks said nii suured kui ka
väikesed osavõtjad MTÜ Luige Kandikeskuse poolt välja antud “Luige
Krooni”, mis annab võimaluse edasistest üritustest kas tasuta või soodushinnaga osa võtta.
Suur tänu veelkord kõigile talgulistele, ning need, kes varem ära
ruttasid ja “Luige Krooni” ei saanud,
võivad julgelt minuga ühendust
võtta telefonil 5669 4949. Pilte saab
vaadata www.luigekandikeskus.ee.
Kaire Nuut, Luige
Kandikeskuse juhataja
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Tegusad naised Kiilis
z Kiili Naisselts MTÜ
registreeriti 19. novembril 2009. aastal.
Meie tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja elavdamine,
seltsiliikmete silmaringi laiendamine
ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.
Kui 2011. aasta jaanuaris kutsusime kokku üldkoosoleku, siis tõdesime jahmatusega, et oleme oma
esimese aastaga juba väga palju teha
jõudnud.
Oleme jõudnud leivategu õppida
ja lumelinna ehitada, “Teeme Ära”
raames talgupäevadel Kiili Aktiviseerimiskeskuse ruumid tühjaks tassida
ja ära koristada ning korraldada
kevadel, sügisel ja jõulude eel kahel
aastal laatasid, kus tegevust on alati
jagunud ka lastele. On olnud etteasteid ja samuti ka koduküpsetistega
kohvik.
Taotlesime 2010. aasta kevadel
EAS-i KOP-ist raha kahele projektile
ja saime positiivsed otsused ning
projektid on edukalt läbi viidud,
need olid:
1. “Käime koos Kiili vallas” – selle
aasta mais algab kohe jätkuprojekt,
kus kepikõnni instruktor Kristi Pedaru meid kenasti jälle järje peale
aitab.
2. Käisime “Setumaa Kuningriigil”
külas 7.-8.08.2010 õppimas käsitööd ja laatade korraldamist. Seegi
aasta on plaan minna, seekord Pärnumaale toimekale seltsile külla, et
vaadata, õppida ja kogemusi vahetada.

Tänu projektitoetustele oleme
2011. aastal läbi viimas veel mitut
tegevust:
1. “Käsitöö Kiili naiseni”, mis toimub kaks korda kuus. Õppisime
tegema jõuluehteid, viltimist ning
pärlitega kaelakeede, käekettide ja
sõrmuste valmistamist. Kohe on
tulemas ka fimoehete kursus.
2. Oleme saanud koostöölepingu
Kiili vallavalitsusega ning sisustasime ka ruumi laudade, toolide ja
kappidega. Nüüd on meil mõnus
koht, kus plaane pidada ja kursuseid
ning õppepäevi korraldada.
3. Alates maikuust iga kuu teisel
kolmapäeval toimub kepikõnd valla
erinevates külades, et oleks põhjust
kaema minna, kuidas küla elab ja
tutvuda sealsete tervisespordi võimaluste ja vaatamisväärsustega.
Ja seda kõike oleme me suutnud
ühe aastaga. Kel vähegi huvi, võib
julgelt meiega liituda ja osa saada
meie tegemistest. Alati on ka oodatud ettepanekud, mida võiksime
veel korraldada, et elu meie vallas
oleks huvitavam ja naisperele mokkamööda. Meie liikmed on väga toredad ja täiesti tavalised naised,
kellel on tahtmist peale “tööle, poodi, koju voodi” veel midagi vahvat
koos teiste omasugustega organiseerida.
8. juunil ootame kõiki kepikõnni
huvilisi treenima ja arendama oma
kõnnioskusi koos treener Kristi
Pedaruga Paeknas palvemaja ees
kell 19.00-20.30.
Kaire Nuut, Kiili
Naisseltsi projektijuht

Peetris pakuti ratturitele sooja suppi. Erakogu

Kiilist vändati ratastel Peetrisse
z Traditsiooniline jalgrattamatk Kiili Vänt
toimus tänavu juba
üheksandat korda.
Seekordse matka sihtpunktiks oli
Rae vallas asuv Peetri küla.
15. mail kell 11 Kiili vallamaja
eest startinud jalgratturitel tuli
läbida 35 kilomeetrit.
Rada kulges marsruudil KiiliSausti-Kangru-Uuesalu-JärvekülaPeetri-Assaku-Kurna-MõisakülaKiili.
Rõõmu tegi see, et vaatamata

eelmise õhtu suurele vihmale oli
matkale tuldud terve perega – isademad lastega, kes kas ise raja läbi
väntasid või pakiraamil turvatoolis
ümbrust uudistasid.
Ürituse korraldas Kiili vallavalitsus koostöös Kiili rahvamaja ja Kiili
Spordiklubiga.
Täname toetajaid: firmasid OÜ
Lanimo, AleCoq, Clarion Hotell Euroopat, maanteeametit, G4S-i, Rae
vallavalitsust, Kiili Vänt tegijate
meeskonda ja kõiki osalejaid, sest
tänu Teile oli meil kõigil tore pühapäevane matk!
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Eve Järvelill

1. juunil 18.00 Ungari Instituudi siseõues (Piiskopi 2)

CD esitluskontsert
Samm sajandite taha

Kiili noorte muusikute edu konkurssidel
Muusikakoolide konkursid on selleks õppeaastaks lõppenud. Kiili
Kunstide Kool õnnitleb kõiki võitjaid
ning tänab õpetajaid osalejate ettevalmistamise eest.
Tulemused:
Ingrid Kaur (plokkflööt) –vabariiklik puhkpilliõpilaste konkurss I
koht, Loode-Eesti puhkpilliõpilaste
vabariikliku konkursi eelvoor – I
koht.
Tobias Erik Liiva (tšello) – LoodeEesti keelpilliõpilaste konkurss – I
koht.
Inge Ivaste (plokkflööt) – LoodeEesti puhkpilliõpilaste vabariikliku
konkursi eelvoor – II koht.
Karl Erik Villems (tšello) – LoodeEesti keelpilliõpilaste konkurss – II
koht.
Kasper Inno (tšello) – LoodeEesti keelpilliõpilaste konkurss – II
koht.
Hans-Erik Põldoja – Loode-Eesti

kitarriõpilaste konkurss – II koht.
Harjumaa lauluansamblite konkurss: tüdrukute ansambel – II koht,
poiste ansambel – III koht.
Reigo Salu – Harjumaa lauluõpilaste konkurss – III koht.
Kevin Kiil – Loode-Eesti klaveriõpilaste vabariikliku konkursi eelvoor – III koht, Loode-Eesti regiooni
eesti klaverimuusika konkurss –
diplom.
Laura Männilaan (viiul) – LoodeEesti keelpilliõpilaste konkurss – III
koht.
Lennart Mathias Männik (tšello)
– Loode-Eesti keelpilliõpilaste konkurss – III koht.
Signe Saarmets – Loode-Eesti regiooni eesti klaverimuusika konkurss – III koht, Loode-Eesti klaveriõpilaste vabariikliku konkursi eelvoor – diplom.
Lauri Kivil, Kiili
rahvamaja juhataja

Kiili vanamuusikaansambel Heili Meibaumi juhendamisel
ja Maria Staak (laul, rataslüüra)
Sissepääs tasuta.
Halva ilma korral toimub kontsert Ungari Instituudi saalis.
www.intranordic.com/kiili

Valla üritused
juunis
1. juunil kell 15.00-18.00
lastekaitsepäeva tähistamine.
2. juunil kell 18.00 Kiili
Kunstide Kooli 2010.-2011.
õppeaasta lõpetamise kontsert.
21. juunil Kiili Gümnaasiumi
lõpuaktused. Kell 12.00
9. klassi lõpuaktus, kell
15.00 12. klassi lõpuaktus.
23. juunil kell 20.00 Kiili
jaaniõhtu Kiili pargis.

AS Farve pakub tööd
TRAKTORISTILE ja
KÄSITSITÖÖLISTELE.
info tööpäeviti
8.30-16.00.
Telefon 604 5252

1. juunil kell 15.00-18.00 tähistame
lastekaitsepäeva!
Üritus toimub Kiili Noortekeskuse aias, vihma korral Kiili
Spordihallis. Batuudid, näomaalingud, joonistamisvõistlus,
pannkoogiköök. Kell 15.30 toimub ürituse raames Kiili Lasteaia
saalis lepatriinude rühma etendus “Kanaema kook”. Üritus on
tasuta.

Kui Sul on teema või idee,
millest peaks

Kiili Lehes
kindlasti kirjutama, anna
teada: marko@harjuelu.ee.
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Kiili Leht

Korvpall
Tallinna Rahvaliigas võitis KAM
Personal/Kiili play-offi mängus
kohtadele 9.-16. meeskonda Hansaraama/Socrates kindlalt 86:59
(Kaarel Loo viskas selles mängus 9
kolmest!).

Jalgpall
Eestimaa Rahvuste karikavõistlused
2011 toimuvad juba viiendat aastat.
Esimene etapp peeti 23. aprillil
Sportland Arenal. Kiili SK/Eesti
mängis A-alagrupis.
Esimeses mängus kaotati 0:1
Maccabi/Juudid meeskonnale, teises mängus võideti kindlalt 3:0
Polonia/Poola meeskonda (väravad
Mikk Mangus, Indrek Kuldva ja Sander Saar) ja kolmandas mängus
kaotati kahjuks 0:1 FC Jerevan/
Armeenia meeskonnale ning saadi
alagrupis 3 p. 3. koht.
Kohamängudel 5.-8. viigistati esmalt 0:0 meeskonnaga FC Ukraina
Kasakad. Järgnenud penaltilöömise
võitsime kindlalt 3:1 (täpsed olid
Remi Lott, Lauri Mänd ja Sander
Saar) ning mängus 5.-6. kohale viigistasime 2:2 meeskonnaga FC
Dnipro/Ukraina (väravad Sander
Saar ja Mikk Mangus) ning järgnenud penaltilöömise võitsime jälle
kindlalt 2:0 (täpsed olid Remi ja
Sander) ja saavutasime 5. koha.
Meeskonnas mängisid Rainis Saar,
Sander Saar, Remi Lott, Lauri Mänd,
Indrek Kuldva, Mikk Mangus, Ott
Kohjus ja Kaupo Kütt.
Suvel algab teist aastat korraldatav Rahvajalgpalliliiga ehk Rahvaliiga, mis kogus taas suurt populaarsust – kui mullu osales 67 võistkonda, siis tänavu on kirjas 103
võistkonda, lisanduvad Narva ja
Hiiumaa esindused.
Võistkonnad on jaotatud 16 alagruppi, kohamängudele pääsevad
iga grupi kaks paremat. Kiili SK
meeskond, kes eelmisel aastal saavutas 5. koha, mängib I alagrupis –
Harju.

KUULUTUSED
• Hoonete ehitusprojektid, mõõdistusprojektid, ehitustööde järelevalve. Tel 509 9173, info@pilveprojekt.ee
• Müüa kaminapuud ja klotsid, tel
501 8594
• Müüa saetud küttepinnud 180 eur
/ koorem ja saetud ning lõhutud
lepa küttepuud 35 eur / rm. Info
ja tellimine 5346 6680, 523 1346 ja
www.hirvlisaeveski.ee
• Pakutakse tööd aluste parandajale, sorteerijale ja valmistajale,
tel 513 4768
• Soovin osta suvilat Luigel. Tel
5341 4552 / 5691 5025
• Voodrilaua viimistlusega tegelev
ettevõte otsib initsiatiivikaid, ausaid ja kohusetundlikke töötajaid.
Nõutav B-kat juhilubade olemasolu. Töökoht asub Kiilis, väljaõpe
kohapeal. CV saata meilile triin@
decowood.ee. Lisainfo triin@decowood.ee või tel 5343 7072
• Värsked seakondid kojutoomisega
3 eur 20 kg ja sea kamar 10 eur
20 kg kast. Võimalik ka 1/2 kast.
Tellige ka valmistoodangut! Tel
5359 6544

Meie valda sündisid:
• 27. aprillil Kristo Maalust.
Palju õnne, Eline Otsa ja
Rait Maalust!
• 15. mail Kert Lõuke. Palju
õnne, Janne Rump ja Üllar
Lõuke!

Vastased on väga tugevad: FC
Oru, JK Rapla, FC Jott, JK Oper/
Kose, Kohila Kolvid ja Saku Sporting. Meeskonnad peavad praegu
ohtralt sõpruskohtumisi, nii ka Kiili
SK meeskond. 3. mail peeti Nabala
jalgpalliväljakul sõpruskohtumine
võistkonnaga Vihased Koprad. Mäng
võideti 4:0 (poolaeg 0:0). 17. mail
tehti vastukülaskäik Tallinna hipodroomile, kus on Vihaste Kobraste
koduplats. Mäng võideti 11:3.

Võrkpall
Tallinna meistrivõistlustel kaotas
Motroonik meeskond H-vahegrupi
viimases mängus 0:3 meeskonnale
Retro I ning saavutas vahegrupis
4 p. 5. koha. Järgnenud play-off`i
esimeses ringis kohtus Motroonik
meeskond Kiviõli SKIP meeskonnaga
ja kaotas kodusaalis kahjuks 1:3
ning selleks hooajaks selles sarjas
mängud mängitud. Mehed said palju häid mänge ja kogemuse võrra
rikkamaks ning said teada, kust king
kõige rohkem pigistab.
TTÜ/Kiili kohtus play-off`i esimeses ringis Retro I meeskonnaga ja
võitis kodusaalis kindlalt 3:0. Veerandfinaalis mindi kokku Neemeco
meeskonnaga ja kodusaalis võideti
3:1. Hea mäng vastaste poolt! Poolfinaalis mindi kokku TTÜ Dynamo
meeskonnaga, kus võistkonnas ka
ohtralt meistriliiga mängijaid.
TTÜ/Kiili poolt väga hea mäng,
võideti 3:1 (19, 23, -19, 21), vaatamata sellele, et mängiti võõrsil ja
mäng hakkas harjumatul kellaajal –
nimelt 21.30 (uneaeg!). Finaalis
mängitakse Elioni SK meeskonnaga.
Mäng toimub 26. mail TTÜ spordihoones ja algab kell 20.00. Tulge
omadele pöialt hoidma!
Motroonik naiskond võitis aga Dvahegrupi viimases mängus 3:1
Serveri naiskonda ja saavutas vahegrupis 9 p. 2. koha! Play-off`i esimeses ringis mindi kokku VK Kramp
naiskonnaga ja võideti suht lõdvalt
3:0. Veerandfinaalis aga kaotati
sama kindlalt 0:3 GMP naiskonnale

/
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22. Eesti meistrivõistlustel orienteerumise lühirajal, mis peeti
14. mail Piigandil, saavutas M60
vanuseklassis (3780 m; 12 KP)
pronksmedali Tiit Tatter. Palju
õnne!
M70 vanuseklassis (2670 m, 10
KP) saavutas 5. koha Jaan Orav,
M45 vanuseklassis (3840 m, 13 KP)
saavutas 7. koha Einar Luup, M35
vanuseklassis (4240 m, 13 KP) saavutas 8. koha Erki Kriks ning M21
vanuseklassis (5640 m, 17 KP) saavutas 18. koha Dag Ainsoo.

(29,07 km) 13. koht Kevin Kaldma,
MU vanuseklassis (38,76 km) 24.
koht Anti Arumägi, Sport/Sen. vanuseklassis (15 km) 3. koht Tõnno
Palm.
IV etapp – 53. Elva Tänavasõit –
M12 vanuseklassis (3,4 km) 9. koht
Markus Pajur, M18 vanuseklassis
(30,6 km) 16. koht Kevin Kaldma,
MU vanuseklassis (40,8 km) 18.
koht Anti Arumägi, Sport/Sen.
vanuseklassis (25,5 km) 4. koht
Tõnno Palm.
Filter maanteekarikasarja I etapil
Tallinnas Püha Loomaaia 11.
Rattarallil, põhidistantsil 79,4 km
saavutas 34. koha Tõnno Palm, 37.
koha Kevin Kaldma, 68. koha Anti
Arumägi. Lühikesel distantsil – 53,6
km – 6. koht Bruno Tamm.
II etapil Elva 26.Rattapäeval, 100
km, saavutas 23. koha Anti Arumägi,
33. koha Tõnno Palm, 38. koha
Kevin Kaldma, 229. koha Raul
Villo.
Filter Temposõidu Võistlussari
2011 I etapil Tallinnas saavutas 7.
koha Kevin Kaldma, 40. koha Ivo
Tatrik.
Rõuge Rattamaraton – 53 km –
võitis Alges Maasikmets, 18. Anti
Arumägi, 182. Bruno Tamm, 242.
Arno Aamisepp, 249. Kevin Kaldma,
376. Jaanus Tiisvend, 481. Tõnu
Aamisepp, 610. Ly Pajur.
8. Saku 100 rattasõit – 100 km –
28. Andres Aamisepp.

Jalgrattasport

Jooks

Eesti meistrivõistluste I etapil
kriteeriumisõidus – 5. Kuressaare
Tänavasõit – saavutas M18 vanuseklassis (31,311 km) 13. koha Kevin
Kaldma.
II etapp – 52. Pärnu Tänavasõit –
M12 vanuseklassis (4,5 km) 15.
koht Markus Pajur, M 8 vanuseklassis (27 km) 11. koht Kevin Kaldma,
Sport/Sen. vanuseklassis (18 km) 4.
koht Tõnno Palm.
III etapp – Viljandi Tänavasõit –
M12 vanuseklassis (5 km) 15. koht
Markus Pajur, M18 vanuseklassis

SEB 29. Tartu jooksumaraton
– 23 km – võitis Worku Raji Assefa
Etioopiast, 221. Raul Villo, 260.
Arno Aamisepp, 265. Ivo Tatrik,
364. Meelis Atonen, 510. Herkki
Suurman, 613. Tarvo Kapp, 745.
Olavi Israel, 1580. Eva Salumäe,
1686. Virve Orav.

ja naised said pikale veninud hooajast lõpuks teenitud puhkusele
minna. Aga tüdrukutelt tubli saavutus!
Kalle-Malle Segavolle 2011 sarjas
kaotas Kiili SK poolfinaalis, nagu
arvata võis, ühele suurfavoriidile
TTÜ Dynamo võistkonnale 0:3 ning
kohtus 3.-4. koha mängus TTÜ I
võistkonnaga. Kahjuks aga mängiti
just nüüd oma hooaja kõige kehvem
mäng ja kaotusest polnud kuskile
pääsu – 0:3! Seega 4. koht. Pole
paha!

p. surnud ringiga Kiili 2 võistkond
kooseisus Kaido Kütsen, Margus
Parts, Karin Kütt. 4. koht (3 p) – Kiili
noored, 5. koht (3 p) – Kiili I, 6. koht
(2 p) – Kangru ja 7. koht (1 p) –
Nabala-Paekna.

Keegel

17. rahvusvahelisel kabeturniiril
“Nõmme Kevad”, mis peeti 22.-24.
mail , saavutas Diana Romanenkova
24. koha. Võitis Martin Dolfing
Hollandist.

Eesti klubide võistkondlikel meistrivõistlustel 2010/2011 võitis SK
Talke võistkond viimases voorus
oma lähima konkurendi KK Reval I
ning tuli Eesti meistriks! Võistkonda
andis suure panuse ka Vaela küla
mees Toomas Vendel. Õnnitlused!

Kiili vallarahva IV
sportmängud
Kiili vallarahva IV sportmängudel
peeti 9. ja 10. ala. 14. mail Kiili
Gümnaasiumi sööklas peetud kabevõistlus oli nagu eelmisel aastal väga
tasavägine ja lõppes Kiili I – Peeter
Kosemaa, Vello Madissoon, Olga
Kivisalu, Sälli Vendel – võistkonna
võiduga, kes kogusid 32 p.
Mõisaküla-Vaela võistkond koosseisus Lembit Maidla, Georg Sooberg, Aime Siimer, Carmen Kukkur
saavutasid 30 p. 2. koha ja Lähtse
küla võistkond Alex Kokk, Aivo
Kuusmaa, Katrin Rajasalu, Helina
Rajasalu 29 p. 3. koha. 4. koht (28
p) – Kangru, 5. koht (20 p) – Kiili
noored, 6. koht (19 p) – Kiili 2, 7.
koht (10 p) – Nabala-Paekna.
Dartsi võistlustel võidutses 5 p.
Mõisaküla-Vaela võistkond koosseisus Urmas Liivo, Raoul Annion,
Kersti Kruus, kes selle võiduga astus
suure sammu üldesikoha suunas.
Teise koha 4 p. saavutas Lähtse küla
võistkond – Kajar Laus, Heino Mustsaar, Anu Lamp ja kolmanda koha 3

Alates 01. juunist 2011 kehtib Kiili KVH OÜ vee-ettevõte piirkondades 2 (kaks) kastmisvee arvestuse korda:
1. Eraldiseisev kastmisveearvesti, mis on paigaldatud pärast kinnistu peaveearvestit. Kastmisveearvesti eest tasub klient igakuiselt (aastas kokku 23,04 EUR) abonenttasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Lisaks abonenttasule tuleb tasuda tarbitud vee eest.
2. Kastmiseks kasutatud vee kogus leitakse arvutuslikult. Arvestuse aluseks on kliendi eelneva talvise perioodi, s.o. vahemikus
01.10.2010-31.03.2011, keskmine veetarbimine. Kui kliendi suveperioodi, s.o. 01.06.-31.08.2011, keskmine veetarbimine on talvise
perioodi keskmisest tarbimisest suurem, loetakse kanalisatsiooni
juhitud heitvee hulk võrdseks talvise perioodi keskmise veetarbimise alusel arvutatud heitvee kogusega. Kliendile suvisel perioodil esitatavatel arvetel loetakse ärajuhitud heitvee hulk võrdseks
tarbitud veega, kusjuures eelduseks on arvete tähtaegne tasumine ja igakuine veenäitude edastamine. Kastmisel mittekanaliseeritud arvestusliku heitvee kohta esitatakse kliendile üks kreeditarve pärast suvise perioodi lõppu, s.o peale 31. augustit 2011.
Kreeditarve summat kliendile välja ei maksta, vaid selle summa
võrra vähendatakse tasumata arve summat või loetakse see tulevaste arvete osaliseks ettemaksuks. Suveperioodil soodustusega
mittekanaliseeritava kastmisvee arvestamiseks tuleb kliendil esitada sellekohane avaldus hiljemalt 31.08.2011 Kiili KVH OÜ klienditeenindusse (Toompihla tn 1, Kiili alev, 75401, info@kiilikvh.ee).
Iga klient saab valida endale sobivaima arvestuse viisi. Kliendi
poolt valitud arvestuse kord kehtib minimaalselt 2 (kaks) aastat.
Palun igal kliendil, kes soovib kastmisvee arvestust eraldiseisva
arvesti järgi meiega ühendust võtta.

In memoriam

25. mai 2011

In memoriam

Arvi Põllu

Villu Aun

02.06.1936-12.04.2011

29.08.1965-26.04.2011

Võistkondlik paremusjärjestus
peale 10. ala:
I Mõisaküla-Vaela
88 p.
II Kiili I
79 p.
III Kangru
76 p.

Kabe

Orienteerumine

Rulluisutamine
Jõulumäe rulluisuvõistlus “Jõulurull” (42 km) – 5. Raul Villo.
Kaupo Kütt

Kiili Lehe toimetus teatab
Vastavalt Kiili vallavalitsuse 17. mai 2011 määrusele nr 5 kehtivad
Kiili Lehes alates lehe 2011. a juunikuu numbrist (kaasa arvatud)
järgmised reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad ja tingimused.
Moodulid Hind
1
20 eurot
2
40 eurot
4
80 eurot

Moodulid Hind
6
120 eurot
8
160 eurot
10
200 eurot

Moodulid Hind
12
240 eurot
20
400 eurot
40
800 eurot

Moodulreklaami soodustused:
• Kiili valla elanikust FIE-le ning eraisikule kehtib reklaami
avaldamise hinnast soodustus 50%. Kiili Ettevõtete Liidu liikmele
kehtib soodustus 25%.
• Reklaami hinnale lisandub kujundustasu, mis on 10% reklaami
avaldamise hinnast, kuid mitte vähem kui 3,0 eurot.
• Sama reklaami ühekorraga tellimisel ja tasumisel kahte või
enamasse järjestikusse numbrisse on hinnasoodustus 20%.
Reakuulutused
Reakuulutuse hind eraisikule on 3 eurot, kuulutuse maht kuni
150 tähemärki. Reakuulutuse hind ettevõttele on 5 eurot,
kuulutuse maht kuni 200 tähemärki.
Muud reklaami avaldamise tingimused jäävad samaks.

Avaldame sügavat kaastunnet Diina Keizarsile
perega

ema

ootamatu lahkumise puhul.
Endised Rahva Võit kolhoosi
töökaaslased kontorist

Südamlik kaastunne Heli
Märtsonile ja tema perele
kalli abikaasa ja isa

Jaak Märtsoni
surma puhul.
Töökaaslased
Kiili vallavalitsusest

Kiili Leht 7
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Maakonna bussiliini nr 116 graafik alates 6. juunist

MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus
Tel 6 406 780
GSM 53 434 882
info@harjuytk.ee
www harjuytk.ee

Tööpäeviti
Balti jaam post 3
“Kosmos”
Raudalu
Lauri
Luige
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera

05.20
05.26
05.40
05.45
05.52
05.53
05.57
06.01
-

06.00
06.06
06.20
06.24
06.27
06.34
06.35
06.40
06.44
-

06.35
06.41
06.55
07.00
07.06
07.07
07.12
07.16
07.21

07.20
07.26
07.41
07.45
07.48
07.55
07.56
08.01
08.05
-

08.50
08.58
09.13
09.19
09.25
09.26
09.31
09.36
-

10.30
10.38
10.53
10.58
11.00
11.08
11.09
11.14
11.19
-

11.30
11.38
11.53
11.58
12.00
12.08
12.09
-

12.25
12.33
12.48
12.53
12.55
13.03
13.04
13.09
13.14
-

13.35
13.43
13.58
14.04
14.10
14.11
14.16
14.21
-

14.20
14.28
14.43
14.48
14.50
14.58
14.59
-

14.55
15.03
15.18
15.23
15.25
15.33
15.34
15.39
15.44
15.49

15.45
15.53
16.08
16.13
16.15
16.23
16.24
16.29
16.34
-

16.35
16.45
17.03
17.07
17.10
17.17
17.18
17.23
17.28
-

17.25
17.35
17.53
17.57
18.00
18.07
18.08
18.13
18.18
18.23

18.15
18.25
18.42
18.47
18.49
18.57
18.58
19.02
19.07
-

19.15
19.23
19.38
19.42
19.45
19.52
19.53
19.58
20.02
-

20.20
20.28
20.43
20.47
20.50
20.57
20.58
-

21.30
21.36
21.51
21.56
21.58
22.05
22.06
22.11
22.15
-

23.20
23.26
23.38
23.42
23.44
23.51
23.52
23.57
00.00
-

Sookaera
Paekna
Nabala
Kiili kool
Kiili
Lauri
Lille
Luige
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam

06.05
06.11
06.17
06.18
06.25
06.28
06.32
06.47
06.53

06.50
06.56
07.03
07.04
07.13
07.16
07.20
07.36
07.44

07.25
07.30
07.36
07.43
07.44
07.53
07.56
08.00
08.16
08.24

08.35
08.41
08.48
08.49
08.57
09.00
09.04
09.19
09.26

10.00
10.05
10.11
10.12
10.18
10.23
10.38
10.44

11.25
11.30
11.36
11.37
11.44
11.47
11.51
12.06
12.12

12.30
12.31
12.38
12.41
12.45
13.00
13.06

13.20
13.25
13.31
13.32
13.40
13.43
13.47
14.02
14.08

14.35
14.40
14.46
14.47
14.54
14.59
15.14
15.20

15.25
15.26
15.34
15.37
15.41
15.56
16.03

15.55
16.00
16.05
16.11
16.12
16.21
16.24
16.28
16.44
16.52

16.55
17.00
17.06
17.07
17.16
17.19
17.23
17.39
17.47

17.45
17.50
17.56
17.57
18.03
18.08
18.24
18.32

18.25
18.30
18.35
18.41
18.42
18.49
18.52
18.56
19.11
19.17

19.15
19.19
19.24
19.25
19.32
19.35
19.39
19.54
20.00

20.20
20.24
20.29
20.30
20.37
20.39
20.43
20.58
21.04

21.05
21.06
21.13
21.16
21.19
21.33
21.39

22.20
22.24
22.29
22.30
22.37
22.39
22.43
22.56
23.02

00.00
00.04
00.09
00.10
00.17
00.19
00.23
00.36
00.42

Kuukaartide
müügikohad:
Tallinn, Balti jaa-ma
peahoones Edelaraudtee piletikassas
nr 3. Kassa on avatud
E-R 7.10-18.15,
lõuna 11.30-12.30
ja L, P 8.00-18:15,
lõuna 11.30-12.30.
Kohapeal kaardimakse
võimalus.
Eesti Posti kontorites:
Haabneeme, Harku,
Jüri, Keila, Kiili, Kolga,
Kose, Kostivere, Kuusalu, Laagri, Loksa,
Loo, Paldiski, Rummu,
Saku, Tabasalu, Turba,
Vaida.
Keila Jaama platsi
INFOJAAM.

Laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel
Balti jaam post 3
“Kosmos”
Raudalu
Ööbiku
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera

05.45
05.51
06.04
06.11
06.19
06.20
06.24
06.28
-

07.30
07.37
07.50
07.57
08.05
08.06
-

08.00
08.07
08.20
08.27
08.35
08.36
08.40
08.44
08.49

09.00
09.07
09.22
09.28
09.33
09.34
-

10.00
10.07
10.22
10.29
10.36
10.37
10.42
10.47
-

11.00
11.07
11.22
11.29
11.36
11.37
-

12.00
12.07
12.22
12.29
12.36
12.37
-

13.00
13.07
13.22
13.28
13.33
13.34
13.39
13.44
-

14.00
14.07
14.22
14.29
14.36
14.37
-

15.00
15.07
15.22
15.29
15.36
15.37
15.42
15.47
15.52

16.00
16.07
16.22
16.29
16.36
16.37
-

17.15
17.22
17.37
17.44
17.51
17.52
17.57
18.02
18.07

19.30
19.37
19.50
19.57
20.05
20.06
20.10
20.14
-

21.30
21.36
21.49
21.56
22.03
22.04
22.08
22.12
-

23.20
23.26
23.38
23.44
23.50
23.51
23.56
00.00
-

Sookaera
Paekna
Nabala
Kiili kool
Kiili
Ööbiku
Lille
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam

06.35
06.39
06.44
06.45
06.52
06.59
07.13
07.19

08.10
08.11
08.18
08.25
08.39
08.46

08.55
09.00
09.05
09.11
09.11
09.19
09.25
09.40
09.46

09.55
09.56
10.01
10.07
10.21
10.27

10.50
10.55
11.01
11.01
11.09
11.15
11.30
11.36

11.55
11.56
12.03
12.10
12.24
12.30

12.55
12.56
13.03
13.10
13.24
13.30

13.50
13.55
14.01
14.01
14.06
14.12
14.27
14.33

14.55
14.56
15.03
15.10
15.24
15.30

15.55
16.00
16.05
16.11
16.11
16.19
16.25
16.40
16.47

16.55
16.56
17.03
17.10
17.24
17.32

18.15
18.20
18.25
18.31
18.31
18.39
18.45
19.00
19.06

20.20
20.24
20.29
20.30
20.37
20.43
20.57
21.03

22.20
22.23
22.28
22.29
22.36
22.42
22.54
23.00

00.00
00.03
00.08
00.09
00.16
00.22
00.34
00.40

VOLIKOGU OTSUSED
Mai 2011
Kiili vallavolikogu otsus nr 36, isikliku kasutusõiguse
seadmine, Tööstuse tänav T1.
Kiili vallavolikogu otsus nr 37, isikliku kasutusõiguse
seadmine, Nabala-Patika tee T1.
Kiili vallavolikogu otsus nr 38, isikliku kasutusõiguse
seadmine Nabala-Patika tee T4.
Kiili vallavolikogu otsus nr 39, Kase katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 40, Tammeoksa katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 41, Hansu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 42, Kurna tee 16a maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 43, vee-ettevõtja määramine ja
vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 44, vallavanema puhkusele
lubamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
26. aprill 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 146, ehitusloa väljastamine
üksikelamu ehitamiseks, Vaela küla, Kuuse tee 4 // Lepiku
tee 35.
Vallavalitsuse korraldus nr 147, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Põllu tn 9.
3. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 150, projekteerimistingimuste
määramine reoveepumpla elektrivarustuse projekteerimiseks, Luige alevik, Männi 1a.
Vallavalitsuse korraldus nr 151, projekteerimistingimuste
määramine peakaitsme suurendamise projekteerimiseks,
Sireli 6.
Vallavalitsuse korraldus nr 152, projekteerimistingimuste

määramine Kiilivaela JA-Mooni AJ ning Mooni AJ –
Energia AJ vaheliste 10 kV kaabellliinide projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 153, ehituslubade kehtetuks
tunnistamine.
10. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 161, projekteerimistingimuste
määramine alajaama,20KV ja 0,4 KV maakaabli, liitumiskilbi ja õhuliini demontaazhi projekteerimiseks, Kiili
vald, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 162, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Side tn 2.
Vallavalitsuse korraldus nr 163, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Mooni tn 1.
Vallavalitsuse korraldus nr 164, projekteerimistingimuste
määramine aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Kivi tn 22.
Vallavalitsuse korraldus nr 165, projekteerimistingimuste
määramine abihoone püstitamise projekti koostamiseks,
Sõmeru küla, Õismaa.
Vallavalitsuse korraldus nr 166, projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Mooni tn 21.
Vallavalitsuse korraldus nr 167, kirjaliku nõusoleku väljastamine, Metsa tn 18, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 168, kasutusloa väljastamine,
Lageda maaüksuse elektrivarustus.
Vallavalitsuse korraldus nr 169, detailplaneeringu koostamise algatamine, Kasteheina tn 30 kinnistu.
17. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 176, ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik, Haldja tn 39.
Vallavalitsuse korraldus nr 177, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Köstrioja tee 6, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 178, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Kuura tn 2.

Maakonna ja Tallinna liinidel kehtivad piletihinnad
Tallinna-Harjumaa tsoonisisene kuukaart 28.44
Tallinna-Harjumaa kahe tsooni kuukaart 38.67
Tallinna-Harjumaa kolme tsooni kuukaart 48.89
Tallinna-Harjumaa nelja tsooni kuukaart 59.12
Tallinna-Harjumaa viie tsooni kuukaart 69.34
Ainult maakonna liinidel kehtiv üksikpileti hind
Tsoon
1
2
3
4
5
1
0.77 1.41 2.05 2.68 3.32
2
1.41 0.77 1.41 2.05 2.68
3
2.05 1.41 0.77 1.41 2.05
4
2.68 2.05 1.41 0.77 1.41
5
3.32 2.68 2.05 1.41 0.77
Ainult maakonna liinidel kehtiv kuupileti hind
Tsoon
1
2
3
4
5
1
15.34 28.15 40.90 53.69 66.47
2
28.12 15.34 28.15 40.90 53.69
3
40.90 28.12 15.34 28.15 40.90
4
53.69 40.90 28.12 15.34 28.15
5
66.47 53.69 40.90 28.12 15.34

Keskkonna- ja maaküsimused
3. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 155, Kiili vallavalitsuse 27. novembri 2007 korralduse nr 673 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine” kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 156, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kurna tee 16a.
10. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 170, maa riigi omandisse jätmine, 15 Tallinn-Rapla-Türi tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 171, maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest, Kurna tee 22.
Vallavalitsuse korraldus nr 172, maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest, Sepamäe tee 16.
Vallavalitsuse määrus nr 4, kohanime määramine, Kaire
tee, Paekna tee.
17. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 181, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tammetalu tänav T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 182, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Aia põik.
Vallavalitsuse korraldus nr 183, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Mooni tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 184, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Rooli tänav.
Muud küsimused
10. mai 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 175, sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2011. aasta eelarvesse.
17. mai 2011
Vallavalitsuse määrus nr 5, ajalehes Kiili Leht ja Kiili valla
kodulehel reklaami ja kuulutuste avaldamine.
NB!
Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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R E K L A A M

25. mai 2011

