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Huvitav vastasseis: põhjamaad vs lõunamaad

Tule Eesti koondisele
kaasa elama!
z Oktoobri teises pooles toimub Kiilis
valla seni suurim
spordisündmus, kui
neli rahvusmeeskonda hakkavad
saalijalgpallis võitlema maailmameistrivõistluste
valikturniiri alagrupi
võidu eest.
Lisaks Eesti koondisele on alagruppi
loositud põhjanaabrid soomlased
ning Türgi ja Albaania. Seega toimub omamoodi minimatš Põhja- ja
Lõuna-Euroopa vahel.
“Loosimine kujunes tõesti väga
huvitavaks,” arvas ka Kiili Varahalduse Sihtasutuse juhataja Anu Altmets, kelle vastutusel on kõik, mis
puudutab võistlusruume ja -tingimusi.
Mängud algavad neljapäeval, 20.
oktoobril, kui kell 17.45 asuvad Kiili
spordihallis vastakuti Soome ja Albaania. Eesti esimene mäng on sama
päeva õhtul kell 20.00, kui kohtutakse alagrupi soosiku Türgiga.
Koolitööd ei sega
Reedel kohtub Eesti samal kellaajal Albaaniaga ning pärast vahepäeva toimub pühapäeval kell 17.30
mäng põhjanaabritega. Alagrupist
pääseb kindla peale edasi vaid grupi
võitja, kõigi alagruppide peale saab
järgmisse ringi ka kaks parimat teise
koha saajat.

Saalijalgpalli MM-valikturniir
• Mängud toimuvad 20.-23.
oktoobril Kiili spordihallis.
• 20. okt kell 17.45 SoomeAlbaania.
• 20. okt kell 20.00 Eesti-Türgi.
• 21. okt kell 17.45 TürgiSoome.
• 21. okt kell 20.00 EestiAlbaania.
• 23. okt kell 17.30 Eesti-Soome.
• 23. okt kell 20.00 AlbaaniaTürgi.
• Edasi pääseb kindlalt vaid
alagrupi võitja. Järgmises
ringis läheb alagrupi võitja
vastamisi Tsehhi, Valgevene ja
Hollandiga.
Eesti saalijalgpalli koondis. Eesti Jalgpalli Liit

Eesti koondis, kes soosikute hulka ei kuulu, vajab kindlasti marulist
toetust, et röövida punkte endast
tugevamatelt meekondadelt. Seega
peaks iga kiilikas koondisele kaasa
elama tulemist pidama auasjaks.
Pileti hinda pole veel kinnitatud,
kuid eeldatavalt maksab sissepääs
kaks eurot.
Kiili spordihall mahutab võistluste ajal 350 pealtvaatajat, kelle kasutusse antakse üks saali tribüünidest.
Teine tribüün on VIP-tsoon, kus on
kohad eraldatud sponsoritele ja
meeskondade külalistele.
Ööbivad sportlased Tallinnas
Pirital, Kiilis käivad jalgpallurid vaid
treenimas ja mängimas. Anu Altmetsa sõnul ei tohiks valikturniiri toimumine segada Kiili Gümnaasiumi
õppetööd. “Treeningud toimuvad
küll päevasel ajal, aga liikumine ei
toimu kooli peauksest,” lausus ta.
“Samas on kooliõpilastel hea võima-

lus vaadata, kuidas tippsportlased
trenni teevad.”
Lambid on üle loetud
Altmetsa sõnul teeb niivõrd kõrgetasemeline võistlus Kiili vallale
head reklaami. “Tegelikkuses oli
valikturniiri siia saamine väga pikk
protsess,” rääkis ta. “Jalgpalliliit tegi
juba sellega, et turniiri Eestisse saada, ära väga suure töö.”
Enne kui turniir Kiili valla korraldada anti, käis vastav komisjon uurimas ka spordihalli. Eelkõige hinnati
turvariske.
“Tuli täita kümme lehekülge
peensusteni viidud detailidega aruannet,” meenutas Anu Altmets.
“Näiteks oli vaja täpselt teada, mitu
lampi spordihalli laes on.”
Nüüd, mil valikturniir alguseni
veel kolm nädalat aega on, jääb üle
vaid loota, et Eesti saalijalgpalli

koondis kogu töö ja toetuse eest ka
vääriliselt tasub. Ära tuleb märkida,
et seniste MM- ja EM-valikturniiride
jooksul pole Eesti koondis veel
punktiarvet suutnud avada. See
tähendab, et kõik senised mängud
on kaotatud.
Koondise peatreener Kert Haavistu on varem öelnud, et lihtsaid
vastaseid Eesti jaoks ei ole, kuid
seekordne alagrupp on iseäranis
tugev.
“Soomega oleme varem kohtunud ning nende tase on väga kõrge.
Türgi on tugev jalgpalliriik ning
Albaania samuti lõunamaiselt tehniline. Ainus pluss asja juures on see,
et turniir toimub kodus,” lausus ta.
Kui Eestil peaks õnnestuma end
kaasaelajate toel ületada ning alagrupist edasi pääseda, ootavad neid
järgmises ringis ees Tšehhi, Valgevene ja Holland.

REEGLID
Mis on saalijalgpall?
z Kuivõrd saalijalgpalli mängitakse
tunduvalt väiksemal
väljakul kui tavalist
jalgpalli, siis on ka
reeglid mõnevõrra
teised.
• Mänguväljak pikkus peab rahvusvahelistel mängudel olemas
minimaalselt 38 m, maksimaalselt
42 m. Laiuseks on määratud minimaalselt 18 m, maksimaalselt 25m.
• Korraga on ühes võistkonnas
väljakul maksimaalselt 5 mängijat,
kellest üks on väravavaht.
• Lubatud vahetusmängijate arv
on seitse.
• Vahetuste arv mängu jooksul ei
ole piiratud. Mängija, kes on välja
vahetatud, võib uuesti siseneda
mängu teise mängija asemele.
• Mängimisel on lubatud vaid
pehmed kummi- või analoogse tallaga spordijalanõud.
• Erinevalt väljas mängitavast
jalgpallist peatatakse kell, kui pall
on mängust väljas.
• Mäng koosneb kahest 20-minutilisest poolajast.
• Mõlema poolaja lõpus on lubatud penalti või karistuslöögi sooritamiseks mänguaega pikendada.
• Võistkondadel on õigus üheminutilisele time-outile kummalgi
poolajal.
• Kui pall läheb küljejoonest üle,
ei sooritata palli mängupanemiseks
mitte küljesisseviset, vaid jalaga küljesisselöök.

Kõik läks nagu plaanitud: üks rühm mudilasi rohkem
z Augustis valminud
remont nn väikeses
lasteaiamajas käis
täpselt graafikus.
Ka viimistlustööd ning mööbli paigaldamine sujus tõrgeteta, nii said
mudilased uude rühma minna täpselt õigel päeval, 5. septembril.
Lasteaiamajas remonditi tegelikult korraga mõlema rühma ruume.
Ühes rühmas tehti korda mänguruumid ja teises sanitaarruumid.
Kõrval valik pilte uutest ruumidest.
Marko Tooming
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Maakasutusõigus
versus pindalatoetus

Ahti Bleive
PRIA peadirektori asetäitja

z Igal suvel jõuab
PRIAsse maaomanike kaebusi selle
kohta, et tema maid
kasutab ja saab
PRIAst pindalatoetust keegi, kellele
ta pole selleks luba
andnud. Vahel taotleb samale maale
toetust mitu isikut.
PRIAlt on päritud, miks me maaga
seotud toetustaotlusi vastu võttes
ei küsi kõigilt ka maakasutusõiguse
kohta dokumenti, et omanike õigusi
ei rikutaks.
Pindalatoetuste taotlejaid on üle
17 000 ja taotlusalust pinda üle
860 000 hektari, põllumassiive üle
220 000. Mõnigi suurtootja majandab mitmel tuhandel hektaril ning
on põllud rentinud sadadelt erinevatelt maaomanikelt.
Kui juba taotluse esitamisel nõuda maa kasutusõiguse kohta dokumente, siis oleks seda vaja nõuda
kõigilt taotlejatelt ja iga massiivi
ning katastriüksuse kohta, sest omanik võib iga oma põllu erineval ajal
erinevale rentnikule kasutada anda
ja osa maad hoopiski ise kasutada.
Tõendeid peaks koguma igal aastal
uuesti, sest olukord muutub pidevalt.
Poleks mõistlik toota sadu tuhandeid pabereid ja kulutada nende
koostamiseks ja töötlemiseks märkimisväärselt aega, sest ilma loata
maakasutuse juhtumeid on suhteliselt vähe. PRIA saab paljudel juhtudel neile rikkumistele jälile. Administratiivses (taotlusandmete
võrdlemine registriga) ja kohapealses kontrollis tuvastasime mullu 136
taotlejat, kel polnud tervele või osale taotletud maale kasutusõigust.
Neist viie kohta saime info kaebuse
või vihjena.
Rendisuhted ja seadused
Pindalatoetuse saamiseks peab
taotlejal olema õigus maa kasutamiseks ning ta peab tagama, et maad
hoitakse heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes. Kasutusõigus
on maa omanikul, rentnikul (põllumajanduslik rendileping), aga maa
kasutamine võib toimuda ka kasutusvalduse või tasuta kasutamise
lepingu alusel.
Rendisuhete tõendamiseks ei saa

PRIA ise tingimusi määrata, sest
Eestis reguleerib rendisuhteid “Võlaõigusseadus” (§ 339-360) ja see ei
kehtesta rendilepingule kohustuslikku vormi. See võib olla oma sõnadega kirja pandud või ka suuline.
Kasutusvaldust reguleerib “Asjaõigusseadus” (§ 201-224) ja tasuta
kasutamise lepingut “Võlaõigusseadus” (§ 389-395). Ka neid kokkuleppeid võib teha nii suuliselt kui kirjalikult.
Kui pindalatoetuste taotlejal
maakasutusõigus tegelikult puudub,
aga ta hakkas maad harima/kasutama, siis rikub ta tegeliku omaniku
omandiõigust ja ka toetuse saamise
tingimusi. Kui selline info PRIAsse
jõuab – näiteks maaomanik teatab
–, siis saadab PRIA taotlejale järelepärimise ja tal tuleb oma maakasutusõigust, nt suulise rendilepingu
olemasolu, tõendada. Kui taotleja
seda ei suuda, jätab PRIA talle toetuse maksmata.
Kui samale maale taotlevad toetust mitu taotlejat, kellest ükski ei
suuda tõendada oma maakasutusõigust ja maa tegelikku hooldamist,
jätab PRIA neile kõigile toetuse
määramata. PRIA omandivaidlusi ei
lahenda, vajadusel tuleb osapooltel
pöörduda kohtusse.
Eelista kirjalikku
Oleme nii rentnikest taotlejaile
kui ka maaomanikele alati soovitanud: sõlmige maakasutuse kohta lepingud kirjalikult, et vajadusel oma
õigusi tõendada.
Lepingus peaks kindlasti kirjas
olema andmed maa rendile andja ja
võtja kohta, nende õigused (sh õigus
taotleda pindalatoetusi) ja kohustused (sh rendi suurus või muu hüvitis), lepingu jõustumise ja kehtivuse aeg ning andmed maa kohta.
Lepingule lisage katastriüksuse
plaan, millel on rendile antav maa
tähistatud. Niisuguse lepingu olemasolu annab kindlust mõlemale
poolele.
Rendisuhte puhul on oluline, et
kui rendileandja vahetub (maa saab
uue omaniku), siis rendilepingu
kehtivus sellega ei lõpe. Kui näiteks
uus maaomanik tahab ise maad kasutada, tuleb tal eelmise rendileandja ja rentniku vaheline leping üles
öelda.
Kui maaomanik leiab, et tema
maad on omavoliliselt kasutatud,
saab ta sellest PRIAle teatada ja küsida, kas ja kes on tema maale toetust taotlenud. Kui sinna ongi taotletud, käivitub eespool kirjeldatu:
järelepärimine, õiguste tõendamine,
nende puudumisel toetusest ilmajäämine. Mõni maaomanik on ka
PRIA-le eraldi teatanud, et ei luba
oma maale üleüldse kellelgi toetusi
taotleda.
Topelttaotlemised samale maale
tuvastab aga PRIA administratiivse
kontrolli käigus: konkreetsel maal
saab olla vaid üks toetuste saaja.
Kokkuvõttes on maakasutusõigusega seotud sihilikke rikkumisi siiski
suhteliselt vähe ning taotlejate teadmised toetuse saamise nõuetest on
aasta-aastalt paranenud. Infot saab
alati meie kodulehelt www.pria.ee
ja infotelefonil 7377 679.
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KIILI VALLA KÜMME VÄLJAKUTSET
Hea vallaelanik! Alates sellest lehenumbrist algab
Kiili Lehes artiklite sari valla ees seisvatest kõige
olulisematest probleemidest ja väljakutsetest. Osa neist
on suurema kõlapinnaga ja teised pisut väiksemaga,
aga suurt osa vallarahvast puudutavad need kõik. Iga

nimetatud artikkel ilmub paralleelselt ka internetis
aadressil www.facebook.com/kiilivald, kus kõigil on
võimalik oma arvamust avaldada ja mis veelgi rohkem
oodatud – häid ja toimivaid lahendusi pakkuda.
Esimeses artiklis tuleb juttu lasteaiast.

Igale lapsele
lasteaiakoht
Kiili valla elanikkond kasvas aastatel
2005 kuni 2010 ametlikult 55%
võrra ja mitteametlikult veelgi
rohkem. Enamjaolt lisandus valda
nooremapoolne rahvas, kellel oli
piisavalt ettevõtlikkust ja julgust
võtta elamuasemelaenu. Noortel
inimestel on reeglina ka lapsed ning
tihtipeale ongi perre lisandunud
teine või kolmas laps juba Kiili vallas
sündinud. Sündide kõrghetk langes
aastatesse 2007-2009, täna on
täheldatav juba väike langustrend.
Palju uusi lapsi tähendab ka suurt
vajadust lasteaiakohtade loomise
järele, millega omavalitsus ei ole erinevatel põhjustel suutnud piisavalt
kiiresti toime tulla. Olgu need põhjused ka siinkohal ära toodud, nii
objektiivsed kui subjektiivsed.
Kolm põhjust
Esiteks on selline omavalitsuse
rahvastiku kasvutempo põhimõtteliselt väljaspool finantsvõimekuse
piire, oleks seda ka näiteks Soomes
või Rootsis. Üldiselt peetakse kriitiliseks piiriks kasvu 5% aastas, millest
alates kohalikud omavalitsused ei
suuda enam hästi ülesannetega toime tulla. See ei puuduta ainult teenuste pakkumist nagu lasteaiakohad,
vaid ka erinevate planeeringute menetlemist, ehitusjärelvalvet jms.
Teiseks: Kiili praeguse lasteaia
puhul tehti kahjuks eelmises vallavalitsuses otsus investeerida rohkem
uhkesse hoonesse ja mitte nii väga
lasteaiakohtadesse. Talveaed, draamaklass, käsitööklass, kunstiklass,
rääkimata ujulast – kõik see on tegelikult luksus, mida ei nõua ükski
lasteaiale kehtestatud riiklik standard, aga mis lõppkokkuvõttes on
nõudnud ehitamise raha ja nõuab
seda ka ekspluatatsiooniks.
Kolmandaks: uued elanikud toovad valda küll maksuraha, kuid see
on väga suure inertsiga protsess.
Lasteaiakohta on vaja pakkuda
kohe, mis nõuab ka suuri investeeringuid kohe ja praegu, samas kui
tulumaks laekub tasapisi ja kui peres
on kaks väikest last või kui mõlemad
vanemad ei käi tööl, siis on vallakassa seisukohast tegu juba kulu,
mitte tuluga. Kuna tulumaksu teemal on plaanis eraldi artikkel, siis
selle tekkimise ja laekumise mehhanismi hetkel pikemalt ei kirjeldaks.
Asi pole tahtmises
Vastavalt seadusandja tahtele on
kohalikele omavalitsustele pandud
teatud kohustused. Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et “Vallavõi linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele,
kelle elukoht on antud valla või lin-
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Järgmisel sügisel on plaanis avada kaks uut rühma nn “väikeses majas” teisel
korrusel, kuid rahalisi vahendeid paraku napib. Marko Tooming

na haldusterritooriumil ning kelle
vanemad seda soovivad, võimaluse
käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.” Hetkel ei suuda seda kohustust täies mahus eelkirjeldatud põhjustel täita mitte ükski nn “kuldse
ringi” omavalitsus, samuti Tallinn ja
ka Tartu koos teda ümbritsevate
valdadega.
Lisaks ilma lasteaiakohata lapsevanematele ei meeldi antud olukord
ka riigile ning Riigikogu menetluses
ongi uus koolieelse lasteasutuse
seaduse eelnõu, mille põhiline muudatus kätkeb endas sanktsioone
nende valdade suhtes, kes lasteaiakohti ei taha tagada. Aga mida
teha olukorras, kus tegu pole mitte
tahtmise, vaid sõna otseses mõttes
võimaluste puudumisega?
Kuna Kiili valla laenukoormus
ületab kehtestatud piirid (tegelikult
on isegi vabariigi kõrgeim), siis on
rahandusministeerium keelanud ära
igasuguse täiendava laenu võtmise
ja isegi Euroopa struktuurfondide
rahade kasutamise. Veelgi enam,
ministeeriumi tungiv soovitus on
hoopis võetud laenude kiirendatud
korras tagasi maksmine. Vaatamata
suurele laenukoormusele on Kiili
vallavalitsus viimastel aastatel avanud siiski vähemalt ühe uue lasteaiarühma aastas ja seda pideva jala
taha panemise kiuste, rääkimata
mingist riigipoolsest finantstoetusest.
Tuleb teha otsuseid
Järgmisel sügisel on plaanis
avada kaks uut rühma nn “väikeses
majas” teisel korrusel, kuid rahalisi
vahendeid paraku napib. Ruumide
remont ja kohandamine ning sisustamine on siiski ainult üks pool
asjast. Ühe lasteaiarühmaga seotud
püsikulu vallale on suurusjärgus
32 000 eurot (ca 500 000 krooni)
aastas, see läheb õpetajate ja abiõpetaja palgaks pluss pisut mängu-

asjadele.
Eelnevast johtuvalt on Kiili vallavalitsus ja Kiili Varahalduse Sihtasutus (KVS) teinud küllaltki raske
otsuse: peatada ujumisbasseini kasutamine õppeperioodil 2011/2012.
See otsus on tehtud majanduslikel
kaalutlustel ning viimaseks piisaks
karikasse oli kohaliku soojatootja
poolt kehtestatud küttehinna tõus
alates 1. septembrist ligi 18%. Kuigi
see otsus ei ole lõplik, sest seda arutatakse ka hoolekogus, on antud
otsusega võimalik vallavalitsusel ja
KVS-l aastas kokku hoida ca 19 000
eurot, mida kasutatakse just nimelt
uute rühmade loomiseks väikeses
majas ning lasteaia mänguväljaku
atraktsioonide uuendamiseks.
Kindlasti ei meeldi see otsus paljudele, kuid nii rahalises kui ka eetilises plaanis on ebaõiglane pakkuda
kulukaid teenuseid, mis ei ole hädavajalikud, samal ajal kui lasteaiajärjekord on pikk. Need 36 last ja
nende vanemad, kes seeläbi lasteaiakoha saavad, on loodetavasti rõõmsad.
Palju kirgi on üles kütnud ka
otsus lisada suure maja olemasolevatesse lasteaiarühmadesse täiendavalt juurde kolm last. Vallavalitsus
kinnitab, et jutt käib ainult kolmest
rühmast (kokku on rühmi majas
kaheksa) ning ühes neist rühmadest
on täiendavad kolm last juba 2010.
aasta sügisest. Lisaks on antud rühmade õpetajate suurema töökoormuse kompenseerimiseks välja
pakutud meetmed. Teemat arutleti
ühises ringis lasteaia õpetajatega
ning jätkatakse analüüsiga kevadel.
Lõpetuseks: pealkirjas soovitud
olukorra, kus igal seda vajaval lapsel
on lasteaiakoht, saavutab Kiili vald
loodetavasti aastaks 2014, vastav
tahe on olemas ning see on reaalne
eesmärk.
Valeri Kukk, vallavanem
Aimur Liiva, arendusnõunik

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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Kohtumispaigaks
on raamatukogu
Puhasta ja korrasta
kütteseadmed
Päästjad tuletavad meelde, et enne
kütteperioodi algust on tagumine
aeg kütteseadmed üle vaadata ja
puhastada.
Päästjate jaoks ei ole sügisel ja
talvel haruldased tahmapõlengutest,
katkistest kütteseadmetest või kütteseadme valesti kasutamisest põhjustatud tulekahjud. 2010. aastal oli
selliseid tulekahjusid Tallinnas ja
Harjumaal 58, neis hukkus üks ja sai
vigastada kuus inimest. Lisaks süttis
korstnas tahm 55 korral – need põlengud küll majatulekahjuks edasi ei
arenenud, kuid kütteseadet kahjustasid kindlasti.
Kõik sellised tulekahjud on võimalik ära hoida, kui korstnaid ja
küttekehi regulaarselt puhastada ja
hooldada.
Enne kütteperioodi algust vaata
küttesüsteem kriitilise pilguga üle –
ega kuskilt suitsu sisse ei aja; ega
lõõris, pliidis, soojamüüris, ahjus või
korstnas pole pragusid; ega korsten
pole pigitunud ja kas tahmaluugid
on kindlalt kinni.
Kui kütad maja puiduga läbi aasta, puhasta kütteseadmeid kaks korda aastas, kui hooajaliselt sügisest
kevadeni, siis üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid kord aastas.
Ahju küta kvaliteetse halupuuga.
Kui viskad küttekoldesse halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu,
pinnud jne), siis hoolda ka küttekeha tihedamini.
Eramu korstnat võib majaomanik
ise puhastada, kuid 2010. aasta 1.
septembrist kehtiv tuleohutuse seadus sätestab, et igal viiendal aastal
peab korstna puhastama ja kütteseadme ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija, kes annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli
kohta akti.
Korstnapühkijate kontakte küsi
pääste infotelefonilt 1524, need
leiab ka aadressilt www.korsten.ee

Niida maavaldus juba
sügisel
Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik. Ometi saab lõkkest
või maha visatud suitsukonist igal
kevadel alguse sadu kulupõlenguid,
mis põhjustavad kahju keskkonnale,
hävitavad elusloodust ja vara ning
milles hukkub või saab raskelt vigastada inimesi.
Ulatusliku kulupõlengu esimene
eeldus on kõrge rohi, mis kevadpäikese käes paraja kuivusastme saavutab ja tuulise ilmaga sama kiiresti
põleb kui bussi peale kiirustav treenitud mees. Selline tuli levib loetud
minutitega üle välja, jõuab metsatukka ja ongi käes metsatulekahju.
Et kevadised kulupõlengud ei
põhjustaks kahju, kutsuvad päästjad
omanikke maavaldusi juba sügisel
korrastama, kui rohtu veel võimalik
niita on.
Maaomanik, kes hilissuvel viimase heina maadelt niidab ja maavaldused korrastab, aitab ennetada
ohtlikke tuleõnnetusi, säästab elukeskkonda ja hoiab kokku päästeressurssi.
Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus

z 20. kuni 30. oktoobrini toimuvad üle riigi
raamatukogupäevad. Kiili raamatukogus tähistatakse sel
aastal päevi väheke
suurejoonelisemalt.

Sõlmiti Luige ühisveevärgi ehitamise leping

Raamatukogupäevade moto on tänavu lihtne: “Kohtume raamatukogus!”. Sama üleskutse esitab vallalelanikele ka Kiili raamatukogu juhataja Taie Saar.
“20. oktoobril korraldame koostöös vallaga Kiili lugeja päeva,” räägib ta eesootavast. “Oleme koostanud nimekirja raamatukogu aktiivsematest külastajatest ja neile saadame ka kutsed.”
Osalema kutsutakse lugeja päevale eraldi ka lapsi, nii algkooliealisi
kui gümnaasiumist. “Et nad tunneksid, et neil on side raamatukoguga,”
selgitab Taie Saar.
Tuntud laenutaja
Raamatukogus on valminud analüüs lugejate eelistustest, laste- ja
täiskasvanute kirjandusest eraldi.
“Palume aktiivsetel lugejatel teha
oma soovitusnimekirja, kuhu nad
paneksid raamatud, millest nad on
saanud lugemiselamuse,” ütleb juhataja. “Siis paneme raamatukogus
välja vastava edetabeli.”
26. oktoobril tuleb raamatukokku
raamatuid välja laenutama mõni
vallas tuntud inimene. Kes täpselt,
jääb veel saladuseks.
“Meil on käinud vallavanemad,
volikogu esimehed,” lausub Taie
Saar. “Aga see ei tähenda, et tuleb
ilmtingimata inimene vallavalitsusest või volikogust.”
21. oktoobril tuleb lisaks raamatuid laenutama ka mõni gümnaasiumiõpilane, kes toob loodetavasti
raamatukokku rohkem noori inimesi.
Tulevik e-raamatuga?
Millist kirjandust kiilikad enim
laenutavad? Taie Saare sõnul on
kõige popimad elulooraamatud.
“Populaarne on ka Petrone kirjastuse
reisikirjade sari. Tahetakse ikka
uudiskirjandust. Laenutatakse ka
ajaviitekirjandust, koka- ja aiaraamatuid. Meeslugejatele läheb ajalugu peale,” teeb ta lühikokkuvõtte.

Raamatukogu juhataja Taie Saar kutsusb kõiki raamatute maailma. “Kohtume
raamatukogus!” on tänavune raamatukogupäevade moto. Marko Tooming

Et noorte osakaal pole laenutajate
seas just ülemäära suur, on ajastu
märk. Nagu magnet hoiab noori enda küljes kübermaailm ja igasugu
tehnilised uusvidinad, mis sellega
kaasas käivad. Üks tehnikaime, mis
raamatukoguga aga otseselt seotud,
on e-raamat.
“E-raamat on praegu kuum teema,” ütleb Taie Saar. “Oleme arutanud, kas muretseda raamatukogule
e-lugeri.”
E-lugeriga on aga seotud teatavad
tehnilised takistused. Nimelt on lugeri tootjad siiani mõelnud vaid eraostjale ning raamatukogud on jäänud tähelepanuta. Seega pole ka
välja pakutud ühtegi lahendust, kuidas võiks toimida e-raamatu laenutus. Näiteks – kui raamatukogus on
e-luger, kas siis lugejad oleksid nõus
käima kohapeal lugemas? “Me peame samas sellega kindlasti kaasa

Raamatukogupäevad Kiili
raamatukogus
• 20. oktoobril lugeja päev – raamatukogu aktiivsete lugejate
tunnustamise päev. Algus kell
16.00.
• 21. oktoobril abiturient raamatukogus – lugejaid teenindab
Kiili Gümnaasiumi abiturient.
• 26. oktoobril tuntud inimene
raamatukogus – lugejaid
teenindab üks tuntud vallakodanik.

minema, tootjad tegelevad praegu
tehniliste probleemide lahendamisega,” lausub Taie Saar. “E-raamat
tooks kindlasti meile juurde ka noori
lugejaid.”
Marko Tooming

Algas rahvaloendajate värbamine
Statistikaamet kuulutas välja konkursid üle 2400 rahvaloendustöötaja leidmiseks aasta lõpus algava
rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks. Töökonkursid kestavad
novembri alguseni.
16. oktoobrini on avatud 132
piirkonnajuhi töökonkurss. Piirkonnajuhi ülesanne on juhtida 15-17
rahvaloendajat ja tagada, et tööplaan saaks täidetud. Piirkonnajuhid
värvatakse ajavahemikuks 5. detsember kuni 23. aprill.
23. oktoobrini otsitakse Tallinnasse 90 andmetöötluse operaatorit,
kelle tööülesanne on korrastada ja
töödelda loendusel kogutud andmeid. Operaatorid värvatakse ajavahemikuks 15.12.2011-04.04.2012.
Kõige suurem töökonkurss algab

LÜHIDALT

14. septembril sõlmiti hankeleping
Luige aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste väljaehitamiseks
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti raames sõlmiti hankeleping OÜ Kiili KVH ja
Skanska EMV AS vahel. Lepingu
maksumus on 6 862 864 eurot ilma
käibemaksuta. Luige aleviku vee- ja
kanalisatsioonirajatiste ehitamise
käigus rajatakse 10 reoveepumplat
ning teostatakse kinnistute vee- ja
reovee liitumispunktide rajamine
ning ümberühendamine. Vee- ja
kanalisatsioonivõrgu osas viiakse
läbi amortiseerunud torustike rekonstrueerimistööd ning rajatakse
vee- ja kanalisatsioonitorustikud
neisse Luige aleviku piirkondadesse,
kus hetkel ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. Lepingu tulemusena
varustatakse 2013. aasta alguseks
kõik Luige aleviku elamukinnistud
kvaliteedinõuetele vastava vee- ja
kanalisatsiooniteenuse liitumise
võimalusega.
Kiili valla ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti rahastab Ühtekuuluvusfond 14 401 576 euro ulatuses
ning projekti omaosaluse katab OÜ
Kiili KVH. Projektijuhtimist teostab
OÜ Europolis ning FIDIC inseneri ja
omanikujärelevalve teenust pakub
Infrainsenerid OÜ.
Kiili KVH OÜ ning Kiili valla jaoks
on tegemist väga suure taristuprojektiga, mille tulemusena paraneb
vallas oluliselt keskkonnakaitse olukord ning suureneb tsentraalse veeja kanalisatsioonisüsteemi tarbijate
arv ja töökindlus.
Sergei Kivi
Kiili KVH juhatuse liige

Sõlmiti Luige ristmiku
ehitusleping
7. septembril allkirjastati Maanteeameti poolt Luige eritasandilise
ristmiku ehitusleping, mis läheb
maksma 11,7 miljonit eurot. 85%
sellest summast tuleb Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist ning tööde valmimistähtaeg on 2013. aasta suvi.
Vastavalt lepingule ehitatakse
Tallinna ringtee Luige ristmiku ligi
3-kilomeetrine lõik I klassi maantee
nõuetele vastavaks neljarajaliseks
(2+2) eraldusribaga maanteeks.
Selle lõigu sees rajatakse üle Tallinna ringtee üks sõiduteeviadukt ning
üks jalg- ja jalgrattaviadukt. Samuti
rajatakse kaks ringristmikku, mis
asendavad olemasolevad ristumised
ringtee ja Tallinn-Rapla-Türi tugimaanteega. Lisaks ehitatakse 2 km
jagu jalg- ja jalgrattateid ning ligi
1,5 km müratõkkeseina.
Kiili Leht

Õiendus
3. oktoobril, kui hakatakse otsima
2200 rahvaloendajat. Rahvaloendaja
töö algab 6. veebruaril, kui nädala
jooksul viiakse läbi põhjalik koolitus.
Küsitlustöö elanikkonna kodudes
algab 16. veebruaril, loendaja töö
lõpeb 2. aprillil 2012. Loendajaks
saab kandideerida kuni 3. novembrini.
Kõikidelt kandideerijatelt ooda-

takse head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene) keele oskust kõnes ja
kirjas, head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust ja usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad
tingimused leiab www.REL2011.ee
rubriigist “Vabad töökohad”. Eestis
toimub rahvaloendus tänavu 31.
detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Kiili Leht

Augusti Kiili Lehes toodud Kiili
vallavolikogu liikmete 2010. aasta
majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamisele kuuluvates
andmetes ilmnesid vead, palume
vaadata deklaratsiooni kokkuvõtet
Kiili valla kodulehelt www.kiilivald.
ee/5951.
Andra Perv
revisjonikomisjoni esimees

4

V A L L A S T

Kiili Leht

Tule tasuta
nõustamisele!
Kutsume Kiili valla töötuid (12
kuud) nõustamisele ja koolitustele.
Pakume karjäärinõustamist, mille
eesmärk on aidata inimesel jõuda
äratundmisele, mida ta soovib teha,
mida saavutada, milline eriala talle
sobib. Projekti kaudu on meil võimalus pakkuda erinevaid koolitusi
terve 2012. aasta jooksul, aga inimesel peab olema endal julgust ja pealehakkamist, et tulla osalema.
Karjäärinõustaja Anne Naelapea
annab juhiseid ja testib inimest Kiili
vallamaja II korrusel, aeg kokkuleppel, palume soovijatel ühendust
võtta projektijuhi Andra Perviga epostil a.perv@hot.ee või telefonil
5694 9272 või 510 1780.
Septembrist detsembrini on koolitused metallitöölistele ja lapsehoid-

jatele. 2011. aastal hakkame registreerima uusi inimesi Kiili vallast ka
haljastaja-aedniku kursusele, kuhu
ootame juba sooviavaldusi.
Tegemist on ESF projektiga nr
1.3.0102.11 – 0336 “Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja Saue vallas”, mis
sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks on
Kiili vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja Saku vallavalitsused.

28. september 2011

Täiskasvanud õppija nädal Kiili vallas

“Õppimine seob
põlvkondi”
• 28.09. kell 18.30 Kiili rahvamajas – koduveini
valmistamise koolitus, koolitaja Kaido Otsus,
koolitus on tasuta, toimub Kiili rahvamajas
• 10.10. kell 19.00 Kiili Rahvakoolis – kiirlugemise
kursus, koolitaja Tauri Tallermaa, tasuline kursus,
toimub Kiili Gümnaasiumis
• 11.10. kell 19.00 Kiili rahvamajas – täiskasvanute
kunstiõpe, juhendaja Galina-Maria Kauber, tasuline
kursus, toimub Kiili Rahvamajas
• 12.10. kell 18.00 Kiili Rahvakoolis – arvutikool
algajatele, koolitaja Tiina Teder, tasuline koolitus,
toimub Kiili Gümnaasiumis
• 12.10. kell 19.00 Kiili Rahvakoolis – vene keele
kur-sus, koolitaja Larissa Panova, tasuline kursus,
toimub Kiili Gümnaasiumis
• 12.10. kell 19.00 Kiili Rahvakoolis – inglise keele
kursus (kesktase), koolitaja Marina Rannula,
tasuline kursus, toimub Kiili Gümnaasiumis
• 12.10. kell 18.00 Kiili Rahvakoolis – soome keele
õpe, koolitaja Aare Mae, tasuline kursus, toimub Kiili
Gümnaasiumis
• 13.10. kell 18.30 Kiili Rahvakoolis – inglise keele
kursus (algtase), koolitaja Mare Roes, tasuline
kursus, toimub Kiili Gümnaasiumis
• 14.10. kell 18.30 Kiili rahvamajas – loeng “Suhete,
armastuse ja sõpruse feng shui”, lektorid Janno ja
Siret Seeder, tasuta, toimub Kiili Rahvamajas
• 15.10. kell 10.00 Kiili Rahvakoolis – lemmiklooma
koolitus, koolitaja Kadri Teperson, tasuline koolitus,
toimub Kiili Gümnaasiumis
• 17.10 kell 13.30 Kiili rahvamajas – fotokursus,
koolitaja Peeter Sirge, tasuline kursus, toimub Kiili
rahvamajas
• 20.10. kell 17.00, Kiili rahvamajas – arhitektuurikursus noortele, koolitaja Kaire Nõmm, tasuline
kursus, toimub Kiili rahvamajas
• Oktoobris Kiili raamatukogus - raamatukogude
andmebaaside URRAM ja ESTER kasutaja koolitus,
koolitaja Taie Saar, tasuta koolitus, kokkulepitud
aegadel

Kõikidele kursustele ja koolitustele vajalik
eelregistreerimine:
• Kiili Rahvakooli kursusustele rahvakool@kiili.edu.ee
• Kiili rahvamaja kursustele
antoniida.kauber@kiilivald.ee
• Kiili raamatukogu koolitusele
raamatukogu@kiilivald.ee

Oktoober Kiili Rahvakoolis
• Ajalookool
3.10. kell 19.00 Kiili piirkonna arengulugu. Koolitaja Koidula Ameerikas. Ajalookool toimub iga kuu esimesel esmaspäeval. Hind 10 tundi
30 eurot.
• Arvutikool algajatele
5.10. kell 18.00 arvutiklassis. Tunnid toimuvad 1x nädalas kolmapäeviti. Koolitaja Tiina Teder. Hind 22
tundi 75 eurot.

Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?
Eesti Loomakaitse Selts pöördub
kõikide loomaomanike poole üleskutsega: ärge jätke oma lemmikloomi suvilapiirkondadesse maha
ega visake loomi autodest välja!
Hülgamise tulemusena võivad
tekkida kasside ja koerte kolooniad,
levivad haigused ning loomad kannatavad ja paljud surevad. Autodest
välja visatud lemmikloomad võivad
sattuda avariidesse, tekitada liiklusohtlikke olukordi, hukkuda või
raskelt viga saada. Paljud lemmikloomad lõpetavad oma viimsed elupäevad ja -tunnid vigastatuna kraavis, maantee ääres lebades või puu
külge seotuna nälga surres. Tähelepanu tuleb pöörata ka järelvalveta
hulkuvatele lemmikloomadele.
Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomi abistavatele organisat-

sioonidele laekub aastas kümneid
tuhandeid teateid hulkuvatest ja
hüljatud lemmikloomadest. Näiteks
2010. aasta jooksul püüti ja hoiustati
ainuüksi MTÜ Loomade Hoiupaigas
üle 800 koera ja üle 2500 kassi.
Lisaks on Varjupaikade MTÜs ja teistes Eestis tegutsevates varjupaikades
aasta jooksul läbi käinud mitmeid
tuhandeid kasse ja koeri.
ELS tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab oma lemmiklooma
eest nagu teistegi pereliikmete eest.
Loomaomanik, ole inimene ja vastuta, sest sinu lemmik on elusolend,
kes sõltub täielikult oma peremehest! Teata hüljatud loomast Eesti
Loomakaitse Seltsi infotelefonile
526 7117, varjupaika või kohalikule
omavalitsusele.
Eesti Loomakaitse Selts

• Keeltekoolis:
Soome keel 5.10 kell 18.30 ruumis
145. Tunnid toimuvad 1x nädalas
kolmapäeviti. Koolitaja Aare Mae.
Hind 30 tundi 110 eurot.
Inglise keel, algtase 6.10 kell 18.30
ruumis 253. Tunnid toimuvad 1x
nädalas neljapäeviti. Koolitaja Mare
Roes. Hind 30 tundi 105 eurot.
Inglise keel, kesktase 5.10 kell
19.00 ruumis 253. Tunnid toimuvad

1x nädalas kolmapäeviti. Koolitaja
Marina Rannula. Hind 30 tundi 105
eurot.
Vene keel 5.10 kell 19.00 ruumis
146. Tunnid toimuvad 1x nädalas
kolmapäeviti. Koolitaja Larissa
Panova. Hind 30 tundi 105 eurot.
Eesti keel võõrkeelena.
• Kiirlugemine
10.10. kell19.00 auditooriumis.
Neile, kes soovivad kordades suurendada lugemiskiirust ja meelde
jääva info hulka. Tunnid toimuvad
1x nädalas esmaspäeviti. Koolitaja
Tauri Tallermaa. Hind 16 tundi +
CD, õppematerjalid 200 eurot.
• Lemmikloomakool
15.10. ja 29.10. kell 10.00-15.00 auditooriumis. Kaks koolituspäeva
neile, kes tahavad olla paremad ja
targemad peremehed oma neljajalgsele sõbrale. Sisaldab praktilist

koerte koolitamise õppust.
Koolitaja Kadri Taperson. Hind12
tundi 45 eurot. Ühe koolituspäeva
hind 25 eurot.
• Eelkool
6.10 kell 13.00-15.50 ettevalmistus
kooliks lastele, kes 2012. septembris astuvad 1. klassi. Tunnid toimuvad 1x nädalas neljapäeviti. Koolitajad Terje Zimmermann ja Sirje
Kullus.
• Teatrireis
22.10. Ugala “Väike raha” vt lisa
www.ugala.ee. Reisi hind 22 eurot.
Väljasõit vallamaja juurest kell
16.15
Palun kiirustage
registreerimisega!
Eelteade. 5.11. külastame Tallinna
Botaanikaaeda. Giidiks Urmas
Laansoo.
Vaata www.rahvakool.webs.com.

Tublid õpilased saavad stipendiumi
Noortele suunatud konkursi Tulevikutalent 2011 raames saavad tublid ja andekad Eesti õpilased taotleda
5. oktoobrini stipendiumi hobide ja õppimisega seotud
tegevusteks. Taotlusi 25 stipendiumile saavad esitada
5.-12. klassi õpilased viies erinevas kategoorias: ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst,
muusika ja kultuur; sport ja tervis.
Igas kategoorias valib žürii välja viis laureaati, kellest
kategooriate parimaid premeeritakse 600 euroga. Iga
kategooria lõikes antakse välja ka neli teist kohta, keda
premeeritakse igakuise 50-eurose stipendiumiga – kokku 450 euro ulatuses. Stipendiumi kasutamise otstarbe
saab otsustada iga noor ise.
Parimad õpilased valib välja žürii, kuhu kuuluvad
pedagoog ja laulja Silvi Vrait, kergejõustiklane Kaire
Leibak, näitleja Liina Vahter, ajakirjanik ja loodussõber

Heiki Valner, laulja Teele Viira ning Maxima Eestist Ty
Lehtmäe.
Osalemiseks on vaja esitada järgnevad dokumendid:
eelneva õppeaasta koolitunnistus, vastava kategooria
võistlustelt, konkurssidelt ja/või olümpiaadidelt saadud
diplomite jms tunnistuste koopiad; kandidaadi motivatsioonikiri, kus muuhulgas näidatakse ära ka auhinnaraha kasutusviis; õpetaja/juhendaja soovituskiri; lapsevanema avaldus, millega vanem kinnitab, et on teadlik
lapse osalemisest konkursil. Konkursi stipendiumi
paneb välja Maxima Eesti OÜ.
Dokumente saab esitada läbi www.tulevikutalent.ee
veebikeskkonna või tavapostiga – Maxima Eesti OÜ,
Peterburi tee 47, 11415, Tallinn, Eesti.
Tulevikutalent 2011 võitjad tehakse teatavaks 11.
oktoobril.
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Huvialaringid Kiili
vallas 2011/2012
Taidlus- ja huviringid Kiili rahvamajas
• Kiili kammerkoor (dirigent Tuuli Metsoja) teisipäeval kell 19.00 (alustas
juba tegevust, kuid huvilistel veel võimalus liituda).
• Naisansambel “Elurõõm” (juhendaja Nele Vendel) neljapäeval kell
17.00.
• Tantsurühm “Kiilitar” (juhendaja Triin Aas) neljapäeval kell 19.30
(alustab 13. oktoobril).
• Tantsurühm “Kiili Memmed ja Ago” (juhendaja Triin Aas) neljapäeval
kell 18.00 (alustab 13. oktoobril).
• Segatantsurühm “Kiili Keerulised” (juhendaja Triin Aas) pühapäeval kell
19.00 (alustab 9. oktoobril).
• Näitering (juhendaja Niina Kauber) esmaspäeval kell 19.00 (alustab 10.
oktoobril).
• Täiskasvanute peotantsuring (juhendaja Maarja Kauber) esmaspäeval
kell 18.30 (tasuline ring).
• Jooga treening (juhendaja Meeta Kalle) kolmapäeval kell 20.00 (alustab
5. oktoobril, tasuline ring).
• Moodustamisel külakapell ja kõhutantsuring (info selle kohta ilmub
kodulehel www.kiilirahvamaja.ee).

Anna-Maria Vaino istub koos sõpradega rajatud hubases Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudios. Siia toob ta sel sügisel
ka noored Kiili valla kunstihuvilised. 2x Marko Tooming

Nabala kunstistuudio alustab
kaheksandat hooaega
z Kunagi pühapäevakoolist välja kasvanud kunstiringi on
kõik need aastad
juhendanud AnnaMaria Vaino.
“Olin Nabalas pühapäevakooli
õpetaja, aga mul on “kunstiviga”
küljes,” muigab Anna-Maria. “Lastele meeldis, et tegelesime palju
kunstiga ja nii kasvaski kunstiring
pühapäevakoolist välja. Toredaks
üllatuseks oli, et vald nõustus meid
rahastama.”
Nii ongi kunstistuudio juba seitse
aastat Kiili vallas toimetanud. Igal
aastal kirjutab Anna-Maria jälle uue
projekti ning algab uus hooaeg. Tänavune hooaeg algas tavapärasest
nädala võrra hiljem, 23. augustil,
sest Anna-Maria oli Soomes. Ikka
kunsti pärast, sest see on tema eriala, nagu ta ütleb.
Tarbekas kunst
Kunstistuudio tunnid toimuvad
Nabala palvemajas, kuid sel aastal
kavatseb juhendaja viia lapsed tundide raames ka Tallinna Nõmmele
oma sõpradega rajatud Nõmme
Klaasi- ja Keraamikastuudiosse. Et
lastel oleks vaheldust, sest Nõmmel
on klaasisulatuse ja keraamikaga
tegelemise võimalused mitmekesisemad.
“Meie kunstistuudios on põhiline
tarbekunsti suund, kuid tegeleme ka
joonistamise ja maalimisega,” räägib
Anna-Maria. “Kasutame põhiliselt
tarbekunstitehnikaid – voolime,

maalime klaasile ja siidile, teeme
vitraaži, kasutame hobitehnikaid,
teeme klaasmosaiiki, ehteid jms.”
Et lastele kunstiga tegelemine ja
ringi juhendaja meeldivad, on AnnaMaria jaoks piisav põhjus, miks jälle
uut hooaega alustada. See arendab
laste oskusi ja mõtlemist, ütleb ta.
Enda poolt loodut oskavad lapsed
ka hästi ära kasutada – näiteks valmistavad nad oma kätega kingitusi.
Kunstistuudios käimine annab nii
mõnelegi lapsele ka suunised edasiseks eluks. “Paljud lapsed lähevad
meilt Kiili Kunstide Kooli ja käivad
siin ringis kooliga paralleelselt edasi,” toob Anna-Maria näite. “Meil on
rohkem tarbekunsti suund, nõnda
me täiendame kunstide kooliga teineteist.”
Vanus pole oluline
Mitmekesised tunnid on lastele
olulised, sest neid paneb tegutsema
ikka uus ja huvitav. Üks kunstitund
kestab kaks ja pool tundi, väikseimad, kes ringis käivad, on 1. ja 2.
klassi õpilased. “Nemad ei jaksa üle
pooleteist tunni olla,” ütleb AnnaMaria.
Tunnis on korraga tavaliselt kümmekond last; sügisest kevadeni, kui
kunstiring toimub, käib sealt läbi
paarkümmend last.
“Täiskasvanud käivad meil umbes kord kuus eraldi tunnis,” nendib
juhendaja. “Nad teevad tihti samu
tehnikaid, mis lapsedki.” Kuid üks
oluline erinevus siiski on – täiskasvanud mõtlevad oma tööd ja tegemised paremini läbi, et lõpptulemuses
kindel olla. Lapsed aga on see-eest
vahest loovamad ja katsetavad rohkem, ei hooli nii palju etteantud

Valla üritused oktoobris
8.10 kell 17.00 Kolhoosi pidu Kiili rahvamajas
kell 12.00 Heidete mitmevõistlus Kiili Gümnaasiumi
staadionil
14.10 kell 18.30 loeng “Suhete, armastuse, sõpruse
feng shui”, lektorid Janno ja Siret Seeder Kiili
rahvamajas
16.10 kell 16.00 mälumäng “Kiili MNEMO” Kiili

Alustavad kursused
• Täiskasvanute kunstiõpe (juhendaja Galina-Maria Kauber) alustab
teisipäeval,11.oktoobril kell 19.00 (tasuline).
• Fotokursus (juhendaja Peeter Sirge) alustab 17.oktoobril kell 18.30
(tasuline).
• Arhitektuurikursus noortele (juhendaja Kaire Nõmm) alustab 20.
oktoobril kell 17.00 (tasuline).
Täiendavat infot ringitegevuse ja kursuste kohta saate meiliaadressil antoniida.kauber@kiilivald.ee või telefonidel 604 0344, 5596 9085.

Huviringid Kiili Gümnaasiumis

“Laste tööd on loovamad,” ütleb
Anna-Maria.

raamidest.
Anna-Maria sõnul võivad kunstiringi tulla kõik, kel selleks soovi. Ei
pea olema varasemat kunstiga tegelemise kogemust. Kõik on teretulnud, oluline on vaid tahtmine.
Üks väike piirang siiski on – laps
peaks olema vähemalt algklassiealine, sest suurem osa vanadest
käijatest on juba ammu kooliealised
või koguni gümnaasiumiikka jõudnud.
Kel huvi, võib võtta Anna-Mariaga ühendust: helista 503 3851
või saada meil annamaria.vaino@
gmail.com. Ja siis – meisterdama!
Tunnid toimuvad reedeti.
Marko Tooming

rahvamajas
20.-30.10.2011 raamatukogupäevad: ettelugemispäev; eesti raamatu päev; tuntud inimene raamatukogus Kiili raamatukogus
21.10 kell 19.00 komöödiateatri etendus “Palun
lahkuge lavalt” Kiili rahvamajas
28.10 kell 19.00 disko koolinoortele Kiili rahvamajas
30.10 kell 15.00 “Tujutare” pärastlõuna Kiili rahvamajas

Ringid alustasid 19.09. • Spordiring
K. Soima
1.-3.kl.
• Ringi nimetus
E 13.00-14.00
Ringi juht
Spordisaal
Kooliaste
5621 6684
Toimumisaeg
Toimumiskoht
• Spordiring
Kontakt
K. Soima
4.-5.kl.
• Punase Risti ring
E 14.00-15.00
A. Põldoja
Spordisaal
alates 5. kl.
5621 6684
R 12.00-13.45
Arstikabinet
• Spordiring
5662 9657
K. Soima
algklassid
• Majandusõpe
N 13.00-14.00
K. Kaasik
Spordisaal
3. klassid
5621 6684
T 13.00-13.45
x
• Lastekoor
517 6547
S. Kullus
5.- 9. kl.
• Mõttemängud
T 14.00-14.45
K. Rajasalu
Muusikaklass
algklassid
5591 7560
E 12.45-14.00,
N 13.15-14.15
• Ansambel
Ruum 220
S. Kullus
507 4893
10.-12. kl.
R 14.00-14.45
• Korvpall
Muusikaklass
T. Tamm
5591 7560
5.-7. kl. (p)
T,R 14.00-15.30
• Mudilaskoor
Spordisaal
S. Kullus
53300856
1. kl.
N 12.00-12.45
• Võrkpall
Muusikaklass
T. Tamm
5591 7560
7.-12. kl.
N 15.40-17.15
• Mudilaskoor
Spordisaal
S. Kullus
5330 0856
2.-4.kl.
T 13.05-13.50
• Kergejõustik
Muusikaklass
T. Maller
5591 7560
1.-12. kl.
T 15.40-17.15
Spordisaal
512 3644

• Mudilaskoor
S. Kullus
2.-4.kl.
N 13.05-13.50
Muusikaklass
5591 7560
• Solistid
S. Kullus
kokkuleppel
kokkuleppel
Muusikaklass
5591 7560
• Muusikaring
S. Kullus
5.-9. kl.
E 14.00-15.40
Muusikaklass
5591 7560
• Kunstiring
Anne-Ly Saagim
1.kl.
T 12.55-13.40
Kunstiklass
2.-4.kl.
T 13.40-14.25
Kunstiklass
• Programmeerimisalused SCRACH
M. Kõrvas
5.-12. kl.
E 14.55-16.25
Arvutiklass
514 4078
• Legorobootika
A. Lutter
5.-7.kl.
K 14.00-15.40
Arvutiklass
• Tehnikaring
J. Saluste
3.-12.kl.
T, N 18.00-20.00
Vaela küla, Kiili
motorada
511 2577
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Lõppesid Kiili vallarahva
IV sportmängud
z 17. septembril
peeti Kiili staadionil
Kiili vallarahva IV
sportmängude neli
viimast ala.
13. ala – laste kombineeritud teatevõistluse – võitis Kiili I võistkond
ajaga 2.39,04, koosseisus Merilin
Parts, Martha Läänemägi, Markus
Parts, Rasmus Meius, Saara Pors,
Annifrida Õismaa, Allan Varatu,
Richard Reintal.
Teise koha saavutas ajaga
2.40,92 Sausti-Luige võistkond,
koosseisus Kaili Laanemets, Caroline
Jäger, Artur Reinvart, Patrick Soome, Kent Salu, Hendrik Väljataga,
Nele Roseniit, Carolyn Kokk ning
kolmanda koha ajaga 2.42,68 Kiili
noored võistkond koosseisus Triin
Raja, Lisandra Pekkenen, PaavoOtto Rohi, Robert Israel, Teele Raja,
Brigitta Voogla, Lauri Luup, Kaspar
Pajusalu. 4. Mõisaküla-Vaela. 5. Kiili
2, 6. Kangru, 7. Lähtse.
14. ala – korvpalli vabavisked –
võitis 27 tabamusega Kangru, koosseisus Enn Lamp, Janno Perv, Janett
Perv. Teise koha saavutas 22 tabamusega Kiili 2 võistkond, koosseisus
Märt Allikas, Kaupo Kütt, Birgit Piibur ning kolmanda koha 20 tabamusega Kiili noored, koosseisus Kristo
Kütt, Silver Klaar, Mari-Liis Ladvik.
4. Lähtse, 5. Kiili I, 6.-7. NabalaPaekna ja Sausti-Luige, 8. Mõisaküla-Vaela.
15. ala – petanki – võitis Kiili 2

Kiili staadion. Marko Tooming

võistkond, koosseisus Üllar Aun,
Arvo Rohi, Kaile Kullamaa. Teise
koha saavutas Mõisaküla-Vaela
koosseisus Raoul Annion, Sven
Maiste, Mari-Mai Koha ning kolmanda koha Kiili I võistkond koosseisus
Tõnu Rannula, Urmas Roossaar,
Triin Maller. 4. Kangru, 5. Kiili noored, 6. Lähtse, 7. Sausti-Luige.
16. ala – köieveo – võitis kindlalt
Nabala-Paekna, koosseisus Aivar
Somarokov, Tiit Jasson, Lauri Leosk,
Vahur Õismaa, Marko Parvi, Magnus
Ruutopõld.Teise koha saavutas Kiili
I võistkond koosseisus Jüri Käer,
Tanel Kosemaa, Marek Onno, Ott
Kivisalu, Elvis Nurmetalo, Andrus
Järvekald ning kolmanda koha
Kangru koosseisus Veljo Volt, Margus Rämmi, Janno Perv, Enar Leht,
Olav Kask. 4. Kiili noored, 5. Mõisaküla-Vaela. Kaupo Kütt

Lõplik paremusjärjestus
(arvesse läks 16 alast 14)
• I Mõisaküla-Vaela 122 p. (osales 16 alal – kokku 53 inimest)
• II Kiili 1 120 p. (osales 16 alal
– kokku 54 inimest)
• III Kangru 112 p. (osales 16
alal – kokku 49 inimest)
• 4. Kiili 2 94 p. (osales 13 alal
– kokku 41 inimest)
• 5. Kiili noored 88 p. (osales 13
alal – kokku 41 inimest)
• 6. Lähtse 80 p. (osales 13 alal
– kokku 42 inimest)
• 7. Nabala-Paekna 63,5 p. (osales 11 alal – kokku 32 inimest)
• 8. Sausti-Luige 37,5 p. (osales
7 alal – kokku 25 inimest)
• Kiili vallarahva IV sportmängudel osales 337 inimest – 156
meest, 82 naist, 99 last (eelmisel aastal osales 262 inimest).

28. september 2011

Harju Jalgpallikool
alustab tegevust Kiili
vallas!
Harju Jalgpallikool alustas aktiivse
treeningtööga 2010. aastal sügisel
ning klubi liikmeks astus ligi 700
noort jalgpallurit. Praeguseks ajaks
on klubis treenimas juba ligikaudu
1000 last erinevates treeninggruppides ja lasteaedades üle Harjumaa.
Tegutseme Tallinna, Saue ja
Keila linnas ning Harku, Raasiku,
Saue, Keila, Rae , Kernu vallas ning
nüüd ka Kiili vallas. Meie suuremad
keskused asuvad hetkel Sauel, Keilas, Tabasalus, Arukülas, Laagris ja
Peetris.
Kiili vallas alustab Harju Jalgpallikool tegevust Kiili lasteaias, kus
lapsed treenivad korras nädalas lasteaia territooriumil. Samuti kutsume
juba sellel aastal Peetri 2005-2006
treeninggruppi jalgpallihuvilisi koolieelikuid. Sellel hooajal on plaanis
gruppidega osaleda veel paljudel
turniiridel, teha kõvasti trenni ning
järgmisel suvel on plaanis ka pree-

miareis Soome.
Harju Jalgpallikooli eesmärgiks
on pakkuda eakohaseid, lõbusaid,
arendavaid ning kõige kvaliteetsemaid jalgpallitreeninguid. Kõik Harju Jalgpallikooli treenerid kasutavad
suurte jalgpalliriikide metoodikaid
(Inglismaa, Hispaania, Saksamaa ja
Holland).
Kui tekkis huvi liituda Harju Jalgpallikooliga, võtke julgesti ühendust
e-maili teel info@harjujk.ee või telefonil 5690 7970. Kindlasti külastage ka meie kodulehte www.
harjujk.ee.

Harju Jalgpallikooli kasvandikud Soomes preemiareisil – Harju JK vs Espoo
Honka. Harju jalgpallikool

SPORDIUUDISED
Jalgpall
Kiili SK jalgpallimeeskond osales
27. augustil Jüri staadionil peetud V
Jüri Sügisturniiril. Osales viis meeskonda. Mängiti turniirisüsteemis
ehk kõik kõigiga läbi.
Mänguaeg 2x15 min. ja väljakul
5+1 mängijat. Esimeses mängus
võitis Kiili SK raskelt 3:2 Havi Logistics meeskonna, seejärel lausa
purustas 11:0 Tallinna Kalevi. Järgmises mängus võideti 4:2 Jüri meeskonda ning viimases väga põnevas
mängus viigistati 0:2 kaotusseisust
4:4 eelmise aasta turniirivõitja Arukülaga.
Nii Kiili SK kui ka Aruküla kogusid võrdselt 10 p., kuid tänu paremale väravate vahele saavutas turniiril esikoha Kiili SK meeskond
(väravate vahe 22:8). Super! Teine
oli Aruküla (väravate vahe 22:9)
ning kolmas Havi Logistics. Kiili
võistkonnas mängisid Tauno Koppel, Silver Uudelt, Jaan Uudelt, Sander Saar, Sven Haas, Rainer Põld,
Kevin Arike, Aivo Kuusmaa, Remi
Lott, Ott Kohjus, Ergo Rohi. Treenerid Rainis Saar ja Kaupo Kütt. Võistkonna parimaks mängijaks valiti
Rainer Põld.
Rahvaliigas mängis Kiili SK meeskond 4. septembril Tartus Annelinna
staadionil 1/16 finaali mängu kohaliku JK Ropka Korpus Tartu meeskonnaga. Kuna mäng toimus täismõõtmetega ja kunstkattega platsil,
platsil 10+1 mängijat, ei tundnud
Kiili SK mängijad ennast kõige
paremini – pole ju enamusel suurel
platsil mängimise kogemust. Kuid
meeskonnatöö tõi võidu. Jäime küll
esimesel poolajal 0:1 taha, kuid

Tauno viigistas poolaja lõpus – 1:1!
Teisel poolajal aga panime oma
füüsise maksma, vastane väsis ja
Tauno lõi veel kaks väravat –
lõppseis seega 3:1 meile!
1/8 finaalis ei vedanud jälle
loosiga, vastasteks saime SK Roosu,
mäng toimus vastaste koduplatsil
Võrumaal Sõmerpalu vallas, Sulbi
külas, “kiviviske kaugusel” Kiilist.
Jäime kohe mängu alguses löödud
väravast taha 0:1, Jaanis viigistas
poolaja keskel. Poolaeg seega – 1:1.
Teisel poolajal lõi Sander 2:1,
tundus juba, et ka kolmas värav on
kohe-kohe tulemas, kuid hoopis vastane lõi kaks väravat järjest – 2:3.
Sven küll viigistas, kuid viimane
sõna jäi kohalikele – lõppseis 3:4.
Kahju, meie poolt halb mäng. Õnnitlused Roosu meestele. Sellega on
Rahvaliiga meie jaoks lõppenud ja
mehed saavad nüüd saali kolida, et
valmistuda novembris algavateks
saalijalgpalli Eesti meistrivõistlusteks.
Eestimaa Rahvuste Ühenduse ja
Eesti Jalgpalliliidu poolt viiendat
aastat korraldatud Rahvuste Karikaturniiril võitis kolme etapi kokkuvõttes FC Boitsy (valgevene), järgnesid FC Maccabi (juudid) ja kolmas
oli Kiili SK (eesti). Jess!! Viimase,
kolmanda, etapi võitis FC Boitsy, kes
alistas finaalis Polonia (poola)
meeskonna koguni 5:0. Kolmanda
koha mängus võitis Kiili SK FC Maccabi 0:1 kaotusseisust 2:1 (väravad
Tauno Koppel). Võistkonnas mängisid Ergo Rohi, Raigo Kivi, Sander
Saar, Sven Haas, Tauno Koppel, Karl
Aksin, Rein Aasmäe, Rainer Põld,
Jaan Uudelt, Paul Kask. Treenerid
Silver Uudelt ja Aivo Kuusmaa.

Orienteerumine
Eesti meistrivõistlused tavarajal
peeti 27. augustil Põlulas. M60
vanuseklassis tuli Eesti meistriks
Tiit Tatter ja M70 vanuseklassis tuli
Eesti meistriks Georg Sooberg. Palju
õnne! Lisaks saavutas N21A vanuseklassis hõbemedali Anneli Orav.
N60 vanuseklassis saavutas 5. koha
Virve Orav ja 13. koha Erki Kriks.
Eesti meistrivõistlustel orienteerumisjooksu öisel tavarajal, mis
peeti 3. septembril Mädaral, saavutas N55 vanuseklassis 4. koha Virve
Orav, N21 vanuseklassis 7. koha
Anneli Orav ning M45 vanuseklassis
13. koha Einar Luup.
Eesti meistrivõistlustel orienteerumise pikal rajal peeti 17. septembril Hiiumaal Kõpu poolsaare metsades. M60 vanuseklassis (11929 m,
20 KP)tuli Eesti meistriks Tiit Tatter.
Palju õnne! M70 vanuseklassis
(8179 m., 14 KP) tuli Eesti meistriks
Georg Sooberg. Palju õnne! N21A
vanuseklassis (7099 m., 13 KP) võitis hõbemedali Anneli Orav. Palju
õnne! N60 vanuseklassis (8179 m.,
14 KP) võitis pronksmedali Virve
Orav. Palju õnne!

Jalgrattasport
12. Rakvere Rattamaraton – 70 km.
– 8. Anti Arumägi, 27. Asko Nurm.
Otepää Rattamaraton – 63 km. –
22. Tõnno Palm, 125. Asko Nurm,
166. Arno Aamisepp, 168. Bruno
Tamm, 513. Tõnu Aamisepp, 686.
Ly Pajur (naiste 15.).
Tabasalu Rattaralli – 101 km. –
18. Tõnno Palm, 102. Anti Arumägi,
112. Olavi Israel, 195. Ingmar Vutt.

Filter Temposõidu VI etapp –
MNT meeskonnasõit 19 km. – 26.
Tõnno Palm, Anti Arumägi, 45. Olavi Israel, 53. Kevin Kaldma, 76.
Ingmar Vutt, Raul Villo.
11. Mulgi Rattamaraton – 60 km.
– 84. Olavi Israel, 98. Anti Arumägi,
107. Kevin Kaldma, 112. Asko
Nurm, 191. Bruno Tamm, 199. Arno
Aamisepp, 442. Jaanus Tiisvend,
615.Tõnu Aamisepp.
SEB 14.Tartu Rattamaraton – 89
km. Esimese 500 lõpetanu seas : 23.
Tõnno Palm, 79. Anti Arumägi, 128.
Kevin Kaldma, 264. Bruno Tamm,
273. Arno Aamisepp, 297. Asko
Nurm, 397. Olavi Israel.

Triatlon
Mart Haruoja nimelisel mälestusvõistlusel täispikas triatlonis – 3,8
km ujumist, 180 km rattasõitu ja
42,2 km jooksu – saavutas 16. koha
Ivo Tatrik ajaga 10 tundi, 31 minutit
ja 37 sekundit ning 23. koha Andres
Aamisepp ajaga 11 tundi, 9 minutit
ja 14 sekundit. Hullud vanad!

Rulluisutamine
Jüri Rullimaraton (EMT Rullituur 6.
etapp) – 41,6 km. – 28. Raul Villo,
64. Ingmar Vutt, 76. Elmer Taim.
EMT Rullituur 2011 a. koondarvestus (6. etappi) – rulluisumaratoni
distants –mehed: 22. Raul Villo, 45.
Elmer Taim, 91. Jens Vendel. M40:
15. Ingmar Vutt.

Jooks
SEB Tallinna maraton – 42,195 km.
Esimese 500 lõpetanu seas: 172.

Raul Villo, 210. Ivo Tatrik, 269.
Andres Aamisepp, 415. Tarvo Kapp,
429. Relika Mell.

Kabe
Eesti meistrivõistlused kiirkabes
– 100 ruutu – peeti 10. septembril
Tallinna Malemajas.
12 punktiga tuli Eesti meistriks
Kangru mees Urmo Ilves. Tubli töö!!
Palju õnne!
Eesti meistrivõistlustel minikadettidele 64 ruudu kabes saavutas poistest 11. koha Ergo Kruusvee, 15.
koha Jan Arro, 21. koha Hendrik
Väljataga ja 23. koha Kaur-Gabriel
Rajasalu.

Võrkpall
24.-25. septembril kontrollis oma
mänguvormi TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond, osaledes Narvas 13.
Vladimir Nikolajevi mälestusturniiril.
Lisaks osalesid turniiril kohalik
Narva SK Energia ning kaks meistriliiga klubi – Rakvere Grossi Toidukaubad ja Valio Võru VK. Mehed
näitasid, et on oktoobris algavateks
I liiga meistrivõistlusteks ja tiitli
kaitsmiseks valmis.
Turniir võideti, kusjuures eriti
magusad olid võidud meistriliiga
meeskondade üle. Nii Rakveret kui
Võru võideti 2:1 ning Narvat 3:0.
Esimesed
kodumängud
2011/2012 a. I liiga meistrivõistlustel mängitakse Kiili Spordihallis
8. oktoobril kell 12.00, kui vastaseks
on TLÜ ja 16. oktoobril kell 13.00,
mil mängitakse Pärnu VK II meeskonnaga.
Kaupo Kütt
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KUULUTUSED

Valus on mõelda, et Sind pole
et iial Sa meie juurde ei tule

Kallist poega ja venda

Andrus
Kuldmaad

01.07.1967-09.09.2011

In memoriam

In memoriam

Andrus Kuldmaa

Juta Prints

01.07.1967-09.09.2011

13.02.1942-17.08.2011

leinavad sügavas
valus ema ja õde.

Helju
Pantelejeva
04.06.1933-28.08.2011

Meie valda sündisid:

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Alates 5.10 kuni 2.11.2011 toimub detailplaneeringute avalik väljapanek:
1. Tauno kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Kangru alevikus 1,82 ha suurusel maa-alal
Tauno kinnistu jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine nelja üksikelamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
2. Kubja kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Lähtse külas 30,17 ha suurusel maa-alal
Kubja kinnistu jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine 28 kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, 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 ei algatanud detailplaneeringut:
1. Kiili Vallavalitsuse 14. juuni 2011 korraldusega nr 224 “Purikamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine” otsustati jätta soovitud eesmärgil – kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast äri-tootmismaaks ja ehitusõiguse määramine kaubandus-teenindushoone ja
tankla rajamiseks – Vaela külas Purikamäe kinnistu detailplaneeringu koostamine algatamata.
2. Kiili Vallavalitsuse 20. septembri 2011 korraldusega nr 351 “Kirsi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine” otsustati jätta soovitud eesmärgil – olemasoleva üksikelamuga hoonestatud
kinnistule teise üksikelamu ehitamine – Kiili alevis Kirsi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamine algatamata.
Kiili Vallavalitsus tunnistas kehtetuks:
1. Kiili Vallavalitsuse 6.novembri 2007 korralduse nr 626 “Nabala tee 2a krundi piiri määramine ja Nabala
tee 2b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.
2. Kiili Vallavalitsuse 22.märtsi 2005 korraldus nr 129 “Detailplaneeringu koostamise algatamine”, mille
eesmärgiks oli Kiili vallas Sausti külas jätkuvalt riigi maa, Tedremäe maaüksuse (lähteülesanne number
AT0412020069) maa-ala kruntimine, maa sihtotstarbe muutmine, moodustatavate kruntide ehitusõiguse
määramine ning vastavalt hoonestuskavale planeeritava maa-ala juurdepääsuteede, tehnovõrkudega
varustamise ja haljastuse põhimõtete väljatöötamine.
Kiili Vallavolikogu kehtestas:
1. 25. augusti 2011 otsusega nr 59 Kooli tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneeringu.
2. 15. septembri 2011 otsusega nr 68 Arise kinnistu detailplaneeringu.

VOLIKOGU OTSUSED, september 2011
Kiili Vallavolikogu otsus nr 60 Uuesalu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 61 Valli katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 62 Raja katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 63 Isikliku kasutusõiguse seadmine Pikkaru tee T2 Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 64 Isikliku kasutusõiguse seadmine Opmani tee T2 Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 65 Trummi katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 66 Eesvälja katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 67 Väljataguse katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 68 Arise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 69 Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 70 Vallavalitsuse liikme
kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 71 Kiili Vallavolikogu
21.10.2010 otsuse nr 75 “Vallavanema töötamisega
seotud kulude hüvitamine” muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 1.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 314 Ehitusloa väljastamine korterelamu rekonstrueerimiseks Lasteaia tn 6, Kiili alev.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 315 Kasutusloa
väljastamine Kiili alev, Uue-Matsi kanalisatsioonipumpla elektrivarustusele.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 316 Kasutusloa
väljastamine ehitisele (Kalju tee ja Kaljula tee 0,4
kv maakaabelliinid).
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 317 Kasutusloa
väljastamine üksikelamule Põllu tn 18a, Luige alevik.
6.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 326 Ehitusloa väljastamine Kiili alev, Kooli tn.2 rannavõrkpalliväljaku püstitamiseks.

In memoriam

13.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 331 Projekteerimistingimuste määramine Kiili alev, Metsa tn Allika tn, Ristiku tn ja Aru tn teeosa, sadevetekanalisatsiooni, sidetrassi ja tänavavalgustuse püstitamiseks.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 332 Projekteerimistingimuste määramine Metsanurga küla alajaama, 10 kv maakaabli ehitus ja kõrgepinge õhuliini demontaazh.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 333 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Mooni tn 21,
Luige alevik.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 334 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Mooni
tn 21, Luige alevik.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 335 Kirjaliku nõusoleku andmine puurkaevu püstitamiseks Õismaa,
Sõmeru küla.
Keskkonna- ja maaküsimused, 1.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 322 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Arusta küla, Tambergi.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 323 Puurkaevu
asukoha kooskõlastamine, Kurevere küla, Jõeääre.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 324 Arvamuse
andmine jäätmeloa muutmise taotlusele AS
Epler&Lorenz.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 325 Hajaasustuse
veeprogrammi 2011.aasta täiendava taotlusvooru
välja kuulutamine.
6.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 329 Kiili Vallavalitsuse 8.02.2011.a. korralduse nr 62 “Paju maa ostueesõigusega erastamise võimalikkusest” muutmine.
13.09.2011
Kiili Vallavalitsuse määrus nr 9 Kohanime määramine, Seedri tee.
Haridus- ja kultuuriküsimused, 1.09.2011
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Eralasteasutuse
toetuse taotlemise ja aruande vormi kinnitamine.
Muud küsimused, 13.09.2011
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 345 Sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2011. aasta eelarvesse.
Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 346 Kiili Varahalduse Sihtasutuse nõukogu liikme tagasikutsumine
ja uue liikme nimetamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

• 11. augustil Triin Truuvelt.
Palju õnne, Elina Jürgenson ja
Rainer Truuvelt!
• 11. septembril Hardi Lahe.
Palju õnne, Marit Koort ja
Mihkel Lahe!

Sünnipäevad
oktoobris
87
Leida Valton
86
Taima Kodar
84
Alma Kään
83
Klaara Käer
83
Salme Järv
83 Janis-Helmuts Keizars
82
Loreida Tint
81
Erna Kukk
80
Vilma Põldaru
80
Ivar Kallion
78
Hillar-Endel Põldoja
78
Enn Pedak
77
Valdor Tammik
76
Milda Mõttus
75
Oleg Izborski
70
Rain Rebbas
70
Arved Teder
70
Ain Laast
70
Eevi Lehtsalu
70
Helle Alas
65
Enn Vainomees
65
Vello Saar
65
Helgi Vitkin

• Kodulindude söödad ja tarvikud
ühest kohast – ainult Kiti Kanala
Söödatoast Harjumaal, Tagadi
külas. Kontakt: www. kitikanala.
kogu.info või tel 5569 4711
• Kojutoomisega maitsvad singid,
vorstid jne. Saadaval ka värsked seakondid 3 eurot 20 kg ja
sea kamar 5 eurot 10 kg. Tel
5359 6544
• Maja mõõdistamine, maja paberid
korda. Tel 522 0023, M.Mikk
• Maja projektid, detailplaneeringud. Tel 522 0023, M.Mikk
• Müüa kaminapuud ja klotsid, tel
501 8594
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Müüa kuivad küttepuud (lepp, kaseklotsid) 40 l võrkkotis. Alates
50-st kotist on transport Kiili valda
tasuta. Tellimine tel 5198 9070,
www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee
• Nabalas asuv ettevõte vajab aluste
valmistajaid, sorteerijaid ja parandajaid. Kontaktelefon 513 4768
• Raamatupidaja otsib erialast lisatööd, raamatupidamine algdokumendist aastaaruandeni. Oman
programmi HansaRaama, mugav
internetilahendus! Tel 511 9966
• Raamatupidamisteenus väikefirmadele ja korteriühistutele. OÜ
Karren, tel 5146500
• Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869
eurot. Tel 666 1355 www.kodukliima.ee
• Varu oma talveküte juba praegu ja
kõige soodsama hinnaga. Pakume Eestis toodetud loodussõbralikku küttematerjali igasse küttekoldesse. Puitbrikett võtab vähe
ruumi ja on odavam kui küttepuu.
Tel 5829 9840
• Väikeveod (kuni 2,5 tonni). Liiv,
muld, killustik, sõnnik, täitepinnas. Tel 509 2936

Kiili Leht

Parim reklaamikanal Kiilis!
Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

Hajaasustuse veeprogrammi 2011. aasta täiendav taotlusvoor
Kiili vallas
Kiili Vallavalitsus kuulutab välja hajaasustuse veeprogrammi
2011. a. täiendava taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu alates
12.09.2011 kuni 17.10.2011.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi
paranemine. Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja kasutajad
ning valla mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad
korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste
hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine.
Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla
suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Enne taotluse koostamist ja esitamist Kiili Vallavalitsusele
(Nabala tee 2a, Kiili alev) palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Harju maavalitsuse kodulehel www.harju.ee (http://www.harju.ee/index.
php?id=14515), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel
aadressiga http://www.eas.ee/ (http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/
hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt).
Siiri Treimann
keskkonnanõunik
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Kiili Leht
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Harjumaa
kergliiklusteed” ja selle keskkonnamõjude strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek (26.09.-23.10.2011)
Harju maavanem võttis 24.08.2011 korraldusega nr 1584-k vastu
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Harjumaa kergliiklusteed”. Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega. Planeeringualaks on kogu Harju maakond, välja arvatud Tallinna linn.
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja planeeringukaardist.
Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna kergliiklusteede
paiknemist ning tehakse ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku
täiustamiseks. Riigipiiriülest keskkonnamõju planeeringu elluviimine kaasa ei too. Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel
on lisaks kohalike omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja ELi ressursid, siis on antud teemaplaneering
üheks aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju maavalitsuses ajavahemikul 26.09.23.10.2011. aastal. Koos planeeringuga avalikustatakse ka teemaplaneeringu “Harjumaa kergliiklusteed” keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne (KSH). Planeeringu ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering ja
selle KSH Harju Maavalitsuse veebilehel www.harju.ee/index.
php?id=14240.
Avalikud arutelud toimuvad: • 02.11.2011 algusega kell 17.00
Maardu linnavalitsuses (Kallasmaa 1, Maardu), • 03.11.2011 algusega kell 17.00 Keila linnavalitsuses (Keskväljak 11, Keila) ja
• 04.11.2011 algusega kell 13.00 Harju maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn).
Teemaplaneeringu ja KSH aruande osas on võimalik ettepanekuid
ja vastuväiteid esitada kirjalikult e-postil info@mv.harju.ee või tavakirjaga Harju maavalitsusele – Harju maavalitsus, Roosikrantsi
12, 15077 Tallinn. Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn), tel 611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee, või tel 611 8790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.
Teemaplaneeringu koostamise osapooled:
• Teemaplaneeringu koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja: Harju maavanem. Kontakt: info@mv.harju.ee; Roosikrantsi
12, 15077 Tallinn.
• Teemaplaneeringu koostamise korraldaja: Harju maavalitsus.
Kontakt: info@mv.harju.ee; Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn.
• Teemaplaneeringu koostamise konsultant, KSH teostaja: OÜ
Hendrikson&Ko. Kontakt: hendrikson@hendrikson.ee; Raekoja
plats 8, 51004 Tartu

28. september 2011

Kui Sul on teema või idee,
millest peaks

Kiili Lehes

kindlasti kirjutama, anna
teada: marko@harjuelu.ee.

Päästjad tulevad koju
nõu andma
Septembrist saavad Harjumaa ja
Tallinna elanikud kutsuda koju
päästespetsialisti, kellega koos
vaadata üle võimalikud ohukohad,
nagu küttekolded või elektriseadmed-paigaldised.
Kodukülastuste käigus ei vormistata ettekirjutusi ja trahve, see tee-

nus on tasuta.
Need, kes soovivad koju kutsuda
päästespetsialisti, helistagu pääste
infotelefonil 1524.
Sellelt numbrilt saab igaüks teavet ka pottsepateenuse, korstnapühkimise, lõkketegemise, grillimise ja
päästespetsialistide kontaktide kohta.
Sirje Piirsoo
Põhja-Eesti Päästekeskus

Tahad AUTOJUHILUBASID?
Tule koolitusele KIILIS!
Teoorialoengud toimuvad
teisipäeviti algusega 18.10.11
kell 18.00 Kiili Gümnaasiumi
ruumides Kooli 2.
Registreeru www.autosoit.ee
Lisainfo tel 648 8080.

Komöödiateatri etendus
“Palun lahkuge lavalt” Kiili
rahvamajas 21. oktoobril kell
19.00.
Pilet: 10 eurot, sooduspilet
8 eurot (õpilased, tudengid,
pensionärid).
Piletid eelmüügis rahvamajas
alates 26. septembrist.
Esmaspäeval ja teisipäeval
kell 11.00-14.00 ja kell
18.00-20.00.
Kolmapäeval ja neljapäeval
kell 12.00-15.00 ja kell
18.00-20.00.

Julge
muuta
oma elu!
Perevägivalla ohvrite tasuta
nõustamine. Registreerimine
kell 11-17, tel 526 4697.
www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Kiili Kammerkoor ootab bassi, tenori ja soprani häälerühma uusi
lauljaid. Proovid toimuvad teisipäeviti 19.00-21.00 Kiili rahvamajas.
Ühendust palume võtta aadressil tuuli@kiirvool.ee.

Rae valla spordikeskus
Jüri spordihoones ootavad Teid
ujula: 25-meetrine 4 rajaga bassein, lastebassein,
mullivann ning leili- ja aurusaun
jõusaal: avar jõusaal vaatega ujulasse, kaasaegsel
tasemel mitmekesised jõumasinad ja 2 jooksurada
Koolialguse eri 10 = 12
Kõikidel septembris ostetud õpilaste ja noorte
(kuni 22.a) 10x kaartidel on 12 kasutuskorda !!!
Rühmatreeningud
Bodypump: 1. septembrist alustasime taas
bodypump treeningutega. Treeningud toimuvad
endiselt teisipäeviti ja neljapäeviti 18.00 ning
pühapäeviti 19.00. Treener Marek Sooäär
Kõhueri: 1. septembrist pakume uut, kõhu ja alaseljalihaseid tugevdavat treeningut. Treeningtund
kestab 30 min ja tunnid toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti 19.00. Treener Marek Sooäär

Stepaeroobika: 1. septembrist alustasime uue
aeroobse treeninguga. Treeningtunnid toimuvad
esmaspäeviti 18.00 ja neljapäeviti 19.45. Treener
Maiken Haarde
Vesiaeroobika: 6. septembrist alustasime taas
vesiaeroobika treeningtundidega. Tunnid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti 18.00. Treener Maiu
Herzmann
Sportlikud sünnipäevad: Jüri spordihoones on
võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu ja
erinevaid saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või
siis nõupidamisteruumis. On võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab mänge ja võistlusi läbi viia. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid
meili teel info@raespordikeskus.ee
Otsi meid ka Facebook’ist ja külasta ka meie kodulehte www.raespordikeskus.ee

Kiili Spordihallis
alates 4. oktoobrist
teisipäeviti ja neljapäeviti
pilates kell 19.00,
Trimming kell 20.00,
Power Jooga
pühapäeval kell 17.30.
Info telefonil
5348 1680 Kristi

Kiilis avatud
massaažituba!
Hinnad soodsad:
klassikaline, spordi ja
aroomimassaaž 12 € h.
Ostes kümnese kuuri,
maksad üheksa eest!
Helista ja küsi lisa.Tel:
5837 9408

Endine kolhoosipere, tuleme kokku!

S

aame kokku laupäeval, 8. oktoobril kell 17.00 Kiili
rahvamajas, et meenutada ühiseid tööaastaid “Rahva
Võidu” kolhoosis. Oodatud on peole endised kolhoosis
töötanud inimesed, aga ka kõik mittekolhoosnikud, kes olid
nõu ja jõuga abis majandi töödes (koolipere ja teised šeffidena
oma panuse andnud inimesed).
Meelelahutust pakub Iiukala bänd Hiiumaalt. Vajalik on
eelregistreerimine, osavõtutasu 12 eurot maksta hiljemalt
30. septembriks sularahas Kiili raamatukokku Diina
Keizarsile (telefon 604 0341, samas ka täpsem info ürituse
kohta) või ülekandega SEB panka arveldusarvele
10010703962014 (Lii Luup, selgituseks märkida “Kokkutulek”).
Ootame rohket osavõttu.
Korraldustoimkond

