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VAJALIK INFO

Maakonna teatripreemia tuli Kiili valda
z Tänavune Harju
maakonna teatripreemia laureaat
on Rahvusooperi
Estonia solist Janne
Ševtšenko, kes on
Kiili valla elanik.

Kevadised sooduskampaaniad kassi- ja
koeraomanikele
Kiili vallavalitsus otsustas 15.02.
2011 toimunud istungil toetada
kampaania ajal Kiili valla elanikele
kuuluvate kasside ja koerte steriliseerimist või kastreerimist ning
koerte kiipimist 6,39 euroga looma
kohta.
Saku Loomakliiniku poolt
pakutavad soodusteenused:
• Emase kassi steriliseerimine,
kliendile 35,61 eurot.
• Isase kassi kastreerimine,
kliendile 16,61 eurot.
• Koera ja kassi märgistamine
mikrokiibiga, kliendile 5,61 eurot.
• Koera steriliseerimise/kastreerimise hinnad sõltuvad looma kaalust, hindu küsi kliinikust.
Sooduskampaaniale registreerumine toimub ajavahemikul 20.
märts-20. mai 2011.
Operatsioonid toimuvad kliinikus
ajavahemikul 1. aprill-30. mai
2011.
Lisainfo ja registreerimine esmaspäevast reedeni kell 12-18 Saku
Loomakliiniku telefonil 604 1997;
www.loomakliiniksakus, loomaarst
Sven Müürsepp 5343 9332.
Protseduuride ja operatsioonide
läbiviimise eelduseks on lemmiklooma kehtiv vaktsineerimine.
Kiili vald toetab rahvastikuregistri
andmetel Kiili vallas elava inimese
loomale osutatud teenust.
Loomaomanike soovil on lisatasu
eest (11,50 eurot) võimalik lemmikloomi registreerida tasulisse rahvusvahelisse registrisse www.lemmikloomaregister.ee.
Hooli oma lemmikust ja kasuta
head võimalust!

Konstaablipunkt
muudab asukohta
Aprillist saab Kiili valla konstaabel
uued ruumid Kiili vallamaja 2. korrusel.
Konstaabli juurde pääseb vallamaja hoovist ning vastuvõtuajad
jäävad endisteks.
Kiili Leht

Fotonäitus “Lugemise
lummuses”
Möödunud lugemisaasta raames
korraldas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös portaaliga
Delfi Pilt fotokonkursi “Lugemise
lummuses”.
Konkursile laekus 292 pilti, hääletada sai detsembri lõpuni ja 11.
jaanuaril valis žürii välja parimad.
Kuni 9. aprillini saab Kiili Raamatukogus vaadata konkursi huvitavamaid töid.
Edasi hakkab näitus rändama
teistes vabariigi raamatukogudes.
Taie Saar,
Kiili raamatukogu juhataja

Esimene külaskäik Askola valda toimus Anne Rentelil (pildil Soome kooliõpilastega) ja Esta Kullamaal selle aasta
jaanuaris, kui külastati Juornaankylä algkooli. Erakogu

Askola ja Kiili lapsed
ulatavad sõbrakäe
z Kiili vallal on Askola
vallaga Soomes
olnud sõprussuhted
juba palju aastaid.
Nüüd on suhted muutumas tegusamaks, kui omavahel asuvad teadmisi
ja oskusi vahetama kahe valla koolid.
Askola ja Kiili valla koolide suhteid arendavad siinpool Soome lahte
Kiili Gümnaasiumi õpetajad Anne
Rentel ja Esta Kullamaa. Mõlemad
on kindlad, et kui algus koostööle
on juba pandud, ei tohi enam asja
pooleli jätta.
“Septembris käis Kiili valla
esindus Askolat külastamas,” meenutab Anne Rentel. “Kui olime sealses põhikoolis, tuli jutuks, et miks
mitte teha koostööd ka algkooliõpilaste tasemel.” Ideest võttis kõigepealt kinni vallavanem Valeri
Kukk, kes asus soomlastega kirjavahetust pidama.

Jaanuaris käisid Anne Rentel ja
Esta Kullamaa külas Askola vallas
asuvas Juornaankylä algkoolis. Seal
kohtuti kooli direktori Eeva Hanhivaaraga, kes oli nõus koostööprojekti
Askola valla poolt vedama.
“Leppisime kokku, et alustame
väikestest asjadest,” räägivad Kiili
õpetajad. “Meie arusaam oli, et
peaksime leidma ühise teema ning
siis saaks tegelda ka õpilasvahetusega.”
Kirjavahetus kahe kooli vahel
juba toimib. Nii uurivad soomlased,
kuidas Kiilis tööõpetuse tunnis
erinevaid materjale kasutatakse.
Askola õpetajatele tutvustati ka Kiili
Gümnaasiumi algklasside keskkonnaprojekte.
Mai keskel tullakse Askolast Kiili
koolile külla. Mõtted, mida koos teha, on juba olemas. Soomlaste kindel soov oli Kiili Lasteaia külastamine. Ühe tulevikuplaanina
tahavad kaks kooli luua ka ühise
veebikülje, mida hakatakse koos
haldama ja täiendama.

Väikestest asjadest algus
Soomlased, tuli välja, olid koostööst koolide vahel väga huvitatud.
Vallavanem tegi algkooli õppejuhile
Anne Rentelile ettepaneku hakata
projekti eestvedajaks.

Erinevad suurusjärgud
Praegu veel mõeldakse, mis võiks
olla see teema, millega algklasside
ühist projekti alustada. Tark ei
torma, ütleb Esta Kullamaa ja lisab,
et ka soomlased on juba loomupä-

raselt rahuliku liikumisega inimesed,
kes enne oma tegemised läbi mõtlevad.
Konkreetse projektiga loodetakse
alustada uue õppeaasta alguses.
Kui loomus on meil põhjanaabritega sama, siis Kiili Gümnaasiumi
ja Juornaankylä algkooli mastaabid
on väga erinevad. Kui Kiilis õpib
algklassides praegu üle 220 lapse,
siis Askola valla koolis 56. Tõenäoliselt lisandub Askola valla teistest
koolidest siiski veel huvilisi.
Kuigi lapsed veel omavahel kohtunud ei ole, liiguvad mõtted ka
selles suunas. “Kui üks plaan täide
läheb, siis saame järgmisel õppeaastal lastega neile Soome külla minna,” ütleb Esta Kullamaa. “Selleks
on vaja projekt käivitada.”
Koostöö ei piirdu siiski vaid algkooliga. Juba Soomes külas käies
pakkus Askola valla noorsootöötaja
välja võimaluse, et Kiili noored saavad tulla sealsesse noortelaagrisse.
“Tore oleks, kui ka suuremate puhul
hakkaks õpilasvahetus toimima,”
märgib Anne Rentel.
Oma toetust kahe kooli koostööle
on lubanud ka Kiili vallavalitsus, kus
ollakse Esta Kullamaa sõnul väga
rahul, et soomlastega on asutud
usinasti sidemeid looma.
Marko Tooming

Kuigi Janne Ševtšenkot on nimetatud operetiprimadonnaks ning
kuulsate Eesti naislauljate mantlipärijaks, jäi naine auhinda vastu
võttes tagasihoidlikuks. “Teen igat
asja ausalt ja hindan publikut. Ei ole
primadonna ega käitu nii,” ütles ta.
Parim tunnustus on Janne Ševtsenko
arvates ikkagi publiku tagasiside.
Ševtšenko elab Tallinna kesklinnast 17 kilomeetrit eemal Kiili vallas. “Seal on korter. Väga mõnus
koht, kus saab aja maha võtta ja
ennast koguda. Rebased, jänesed ja
kitsed käivad akna taga,” lausus
teatripreemia laureaat.
Janne Ševtšenko on lõpetanud
1998. a Eesti Muusikaakadeemia.
Alates 2004. a on Janne Rahvusooper Estonia solist ning praeguseks
on temast kujunenud tõeline operettide täht. Ooperisolistina debüteeris
Janne Ševtšenko 1999. aastal Zerlinana (Mozarti “Don Giovanni”). Esinenud on ta ka Von Krahli Teatris ja
revüüteatris Bel Etage.
Janne Ševtšenko on laulnud solistipartiid Bachi “Jõuluoratooriumis”,
teinud koostööd ERSO ja Pärnu Linnaorkestriga, samuti mitmete Eesti
ansamblitega. Teiste etenduste seas
on ta mänginud Inessa Armandi rolli
filmis “Minu Leninid” (1997). Tema
hääl kõlab animafilmides “Peetrikese
reis Kuule”, “Blinky Bill”, “Haikala
lugu”, “Shrek 3” ning “Frank &
Wendy”.
Eelmisel aastal oli Harju maakonna teatripreemia laureaadiks Arne
Mikk. Varasemalt on preemia pälvinud Rahvusooperi solistid Helgi
Sallo, Teo Maiste, Jassi Zahharov,
Estonia kauaaegne balletimeister
Tiit Härm ja teised silmapaistvad
solistid.
Marko Tooming

Janne Ševtšenko ja Arne Mikk teatripreemia kätteandmisel. Allar Viivik
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Lasteaiakohad ja hinnatõus
Aimur Liiva,
Kiili vallavolikogu
kultuuri- ja
hariduskomisjoni
esimees
Vallavolikogu arutas veebruaris
ja märtsis eelnõu muudatust “Kiili
Lasteaias lapsevanema poolt kaetava
osa määr ja tasumise kord”.
Lühidalt öeldes on tegu kohatasu
tõusuga lapsevanema jaoks ca 11
euro võrra kuus alates 1. septembrist
2011.
Igasugune hinnatõus on kahtlemata ebameeldiv, samas võin kinnitada, et uut tõusu ei ole niipea karta
– asi jääb paika vähemalt kolmeks
aastaks. Kuna teema on tegelikult
laiem, siis püüan järgnevalt anda
väikese ülevaate nii hetkeseisust kui
perspektiividest.
Kohalikule omavalitsusele (KOV)
on pandud seadusega kohustus
tagada igale registris olevale lapsele
lasteaiakoht juhul, kui lapsevanem
seda soovib. Lapsevanemalt teenuse
eest küsitava omaosaluse suuruse
suhtes kehtib piirang – see võib olla
maksimaalselt 20% kehtivast miinimumpalgast ehk ca 55 eurot kuus.
Kiili lasteaia puhul on praegune
määr 10% ja uue korra järgi hakkab
olema 14% (ca 39 eurot kuus).
Kuidas jagunevad kulud?
Kiili Lasteaed tegutseb kolmes eri
kohas – on suur maja (8 rühma ja
192 last), väike maja (üks rühm, 18
last) ning Uuesalu maja (kaks rühma ja 36 last). Kroonilise kohtade
nappuse tõttu on suures majas
avatud teatud hulk osaajalisi kohti
(enamasti kolm ühe rühma kohta),
mis on nooremates rühmades ka
lastega täidetud.
• Kiili lasteaias täna lapsevanemalt küsitav kohatasu suurus on
10% miinimumpalgast + õppevahendite tasu 2,56 eurot, kokku ca 30
eurot kuus. Koha tegelik maksumus
on 221 eurot kuus, kui maja ehitamise laenumakset sisse mitte arvestada, ja 284 eurot kuus, kui see laenumakse sisse arvestada. See tähendab, et lapsevanem kannab reaalsetest kuludest ainult 13,6%. Juhul
kui lasteaias käib ühe pere kaks või
kolm last, on teise ja kolmanda lapse
kohatasu määr 50% kehtivast, mis
suurendab valla kantava osa isegi
üle 90%.
• Eralasteaias käivatele lastele
makstakse vallavalitsuse poolt tehtava otsusega (iga juhtumit käsitletakse eraldi) 160 eurot kompensatsiooni kuus.
• Lastehoiu teenust kasutavate
laste puhul on kompensatsioonimäär
volikogu otsusega maksimaalselt 96
eurot kuus ja minimaalselt 48 eurot
kuus – summa sõltub hoiupäevade
arvust.
• Mõne teise omavalitsuse munitsipaallasteaias käiva ja Kiili valda
sisse kirjutatud lapse eest maksab
vald teisele omavalitsusele nö pearaha. Peaaegu eranditult käib siin
jutt Tallinnast ja see pearaha suurus
on 2011. aastal 134,5 eurot kuus.
Kõikidel puhkudel on tingimuseks

see, et vähemalt üks vanematest ja
lasteaias koha saav või kompensatsiooni saav laps peavad olema
Kiili valda sisse kirjutatud.
Lisaks pakub lasteaed (vald finantseerib) suures majas teenuseid,
mis ületavad riikliku õppekavaga
nõutud miinimumi (ujula, kunstiklass, draamaklass, käsitööklass).
Rahalises mõttes tähendab see
lisaks nelja õpetaja töötasu, olulisi
kulusid basseinile jms. Antud asjaolu
tekitabki olukorra, kus Kiili valla
lasteaia kohatasu maksumus ühe
lapse kohta on 86,5 eurot kallim kui
Tallinnas. Meie suur ning uhke, basseini ja tohutute koridoripindadega
lasteaed tekitab ka väga suuri kulutusi – küttele, elektrile jne.
Demograafilisest olukorrast
Lasteaiakohtade planeerimisel,
lasteaedade ehitamisel ja uute rühmade avamisel ei saa üle ega ümber
rahvastikustatistikast. Toon siinkohal ära mõned graafikud, mis on
koostatud vallavalitsusest saadud
andmete põhjal.
Esimene asi, mis on juba täna
silmnähtavalt selge – lähiaastatel on
prognoositav oluline sündivuse langus. Põhjuseks on elanikkonna vanuseline struktuur, mida näitab ilmekalt ka rahvastikupüramiid
(joonis 1). Möödunud aastate sündivuse kasv on tulnud eeskätt kolmanda lapse perre sündimise arvelt
(seda kinnitab ka vallavalitsuse
info).
Hetkel on kõige arvukam elanikkonna kiht juba 31-41 aastased ja
sellele järgnev 21-29 aastaste osakaal on tunduvalt väiksem. 2009.
aastal registreeriti vallavalitsuses 89
lapse sünd, 2010. aastal oli vastav
number 80. Selle aasta jaanuaris
sündis vallas neli ja veebruaris kolm
last ja võib prognoosida, et 2011.
aasta sündivus jääb isegi alla 60
lapse.
Kinnisvarabuumi ajal aastas 2030% hüppeid teinud rahvastiku
mehhaaniline juurdekasv on samuti
stabiliseerunud. Nii saabujate kui
lahkujate osakaal püsib enam-vähem samal tasemel (joonis 3). Mehhaanilise iibe arvelt suureneb valla
elanikkond ca 80 inimese võrra aastas. Uue kasvu võiks või peaks tekitama uus kinnisvarabuum, mida aga
lähiajal kusagilt ei paista.
Peapõhjus on see, et puudub
maksevõimeline klientuur, kes võiks
üldse pangast kodulaenu saada,
mistõttu võib lähiaastatel jätkuvalt
prognoosida rahvastiku aeglast
kasvu ca 100-150 inimest aastas.
Muutuja, millest keegi õiget pilti
ei oma, on inimesed, kes reaalselt
elavad Kiili vallas, aga on sisse kirjutatud mujale. Hinnanguliselt on
pakutud selliste inimeste arvuks
tuhatkond. Kui paljud neist on lapsed, kui paljud tööealised ja kui paljud pensionärid, on samuti teadmata.
Teen siinkohal ettepaneku külaseltsidele viia läbi küsitlus oma
piirkonnas, et olukorrast ligilähedanegi pilt ette saada. N-ö ametkondlikus liinis sedasorti infot ei
eksisteeri.
Mida see tähendab pikemas perspektiivis lasteaiakohtade seisuko-

Joonis 1

halt? Juhul, kui sündivus stabiliseerub 50-60 lapse juures aastas,
mis on suhteliselt optimistlik prognoos, siis on lasteaiakohti üldse vaja
ca 275. Seda eeldusel, et lasteaias
on ka sõimerühm ja sinna saavad
lapsed, kes on saanud vähemalt
kaheaastaseks.
Juhul kui kehtib senine praktika
ja sõimerühmi ei ole, on kohtade üldine vajadus ca 220. See arv on
tegelikult juba täna reaalselt olemas,
eriti kui saab väikese maja (Lasteaia
26) täies mahus käiku võtta.
Aga kuna rahvastikuprotsessid
toimuvad kõik n-ö nihkega, on lähema 5-6 aasta jooksul lasteaiakohtade
vajadus siiski oluliselt suurem. Näiteks 2012. aastal jõuab lasteaiaikka
aastakäik, kus sündivus oli 89 last,
samal ajal vabaneb kooliminevate
laste arvelt ainult 72 kohta. Praeguse kohtade arvu juures jääb oluline
defitsiit kestma veel mitmeks aastaks, mida on vaja leevendada kas
täiendavate (ajutiste) rühmade avamisega või mingil muul moel.
Selge on, et väikese maja täies
mahus kasutuselevõtt on täiesti
möödapääsmatu, kuna Uuesalu
maja rendileping lõpeb kolme aasta
pärast ja arendaja ei pruugi olla
huvitatud selle pikendamisest.
Kui reaalne on uus lasteaed?
Eelnevat lugedes võib tekkida
küsimus, et miks vald ometi ei ehita
uut lasteaeda, nt Kangrusse. Sellele
võib vastata keeruliselt ja pikalt, aga
lihtne vastus on, et selleks pole vallal lihtsalt raha ning puuduvad ka
vastavad riiklikud meetmed, kust
võiks raha taotleda.
Raha on olemas pangas, aga kuna
Kiili vald on ennast juba olemasoleva
lasteaia ja kooli ehitamisega lootusetult lõhki laenanud, siis ei luba
rahandusministeerium rohkem laenu võtta ning seda lähema kümne
aasta jooksul.
Ning mitte sugugi vähem olulisem pole tõsiasi, et juba täna on
kooli juurdeehitus tegelikult veel
pakilisem teema kui lasteaed, just
lähtuvalt demograafilisest situatsioonist.
Meie kool ja lastead on küll põrandapinna poolest suured, aga õpilaste reaalse mahutavuse määrab
paraku ära rühmaruumide ja klassiruumide arv ning eri sorti riiklikest
määrustest tulenevad piirangud ja
nõuded. Koridori ei tohi ju kedagi
õppima ja magama panna.

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.
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Täiendava rühma avamine läheb vallale maksma 32 000 eurot aastas. Marko
Tooming

Lõpetaks sellega, et lastead ei ole
finantsilises plaanis ainult maja ehitus. Lasteaed on ka igakuised püsikulud. Suurtes piirides läheb ühe
täiendava rühma avamine vallale
maksma lisaks 32 000 eurot aastas,
millest lapsevanem katab täna omalt
poolt ainult pisut üle kümnendiku.

Sellel sügisel avatakse väikeses
majas üks rühm lisaks ja 18 last saavad koha. Järgmisel sügisel on sinna
plaanis avada veel kaks rühma.
Artikli alguses viidatud lasteaia
kohatasu tõusust tulev lisaraha aitab
vallavalitsusel veidikenegi sellega
seotud kulusid katta.

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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Kommentaar Riigikontrolli aruandele

Neli valda pöördusid
õiguskantsleri poole

Maamaksu peab
tasuma maa omanik
z Maamaksuseadusest tulenevalt tasub
maamaksu maa
omanik. Kui maa on z 23. märtsil avaldati
veel erastamata, siis
Delfi portaalis Maamaa kasutaja.
lehe rubriigis artikkel Riigikontrolli
Varasematel aastatel said paljud
korteriühistud maamaksu teate
kontrollaruande
Maksu- ja Tolliametilt (MTA) ja
maamaksu tasusid samuti korterikohta, mille kohaselt
ühistud.
kinnisvarabuumi ajal
Sel aastal viis enamik omavalitsusi maamaksu määramiseks vajaEesti suurimateks
like andmete edastamise kooskõlla
ehitustandriteks
maamaksuseadusega ning Maksu- ja
Tolliametile on kohalikud omavakujunenud omavalitsused esitanud maksustamise
litsused vaatasid
andmed iga maaomaniku (sh korteriomaniku) kohta eraldi.
ebaseaduslikku
Omanik saab teate
ehitamist enamasti
Seega 2011. aastal korteriühistud
pealt ega võtnud
enam maamaksuteadet ei saanud,
sest vastava maksuteate sai iga korselle tõkestamiseks
teriomanik eraldi. Nõudest kinnipimidagi olulist ette.
damine tagab ühtlasi, et korteri-

Seoses sellega, et vabariigi valitsus võttis 10. märtsil vastu
“Ehitusmaavarade kasutamise
riikliku arengukava 2011-2020”,
soovivad nelja valla esindajad, et
õiguskantsler kontrolliks otsuse
õiguspärasust.
Pöördumises seisab: “Kuna nimetatud arengukava puudutab otseselt
Kiili, Kohila, Kose ja Saku valla elanikke seoses Nabala lubjakivimaardla nimetamisega selles dokumendis,
siis on allakirjutanutel palve Teile
kontrollida valitsuse otsuse õiguspärasust.”
Vastavalt Säästva arengu seadusele kuuluvad olulise tähtsusega
arengukavad kinnitamisele Riigikogus. Seetõttu leiavad Kiili, Kohila,
Kose ja Saku vallavanemad, et “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik
arengukava 2011-2020” peaks vastavalt seadusele kinnitama Riigikogu.
“Palume Teil, kui Eesti Vabariigi
Õiguskantsleril anda omapoolne
arvamus nimetatud küsimusele ning
seaduse rikkumise tuvastamisel
astuda vajalikud sammud,” leitakse
nelja valla ühises pöördumises,
millele on alla kirjutanud valdade
ühine esindaja Tarmo Vaik.
Marko Tooming

Nimetatud artikli aluseks oli Riigikontrolli 2011. a. koostatud aruanne “Ehitustegevus kiire elanike
arvu kasvuga omavalitsustes” (aruandega saab tutvuda aadressil www.
riigikontroll.ee).

Kiilis võistlevad Harju
parimad pranglijad
z Harjumaa meistrivõistlused Miksikese
Pranglimises ehk
online peastarvutamises toimuvad 30.
aprillil Kiili gümnaasiumis, võistluste
algus on kell 12.00.

omanikul ei teki maamaksu võlga,
kui vahendaja jätab talle tasutud
maamaksu mingil põhjusel Maksuja Tolliametile edasi kandmata.
Maksu- ja Tolliamet saatis veebruaris välja 237 000 paberil ja üle
200 000 elektroonilise maamaksu
teate. Nende teadete alusel kuulub
tasumisele 50,8 miljonit eurot maamaksu.
Maksu- ja Tolliamet palub tähele
panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab inimene, kes ei ole
2011. aasta maamaksuteadet 25.
veebruariks veel kätte saanud, teavitama sellest 30 päeva jooksul MTA
piirkondlikku teeninduskohta. Kõige
mugavam võimalus maksuteate
kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on teha
seda e-maksuametis/e-tollis.

Alla 5 euro ei maksa
Maamaksu tasumise tähtaeg on
31. märtsil. Kui aastane maamaksu
summa ületab 64 eurot, tasutakse
31. märtsiks sellest vähemalt pool,
kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maksust tuleb ära maksta
hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja
Tolliamet kannab laekunud maamaksu täies ulatuses üle kohalikele
omavalitsustele.
Maamaksu ei määratud ja maksuteadet ei väljastatud juhul, kui summa jääb alla 5 euro.
Arvestades 2011. aasta tulude
deklareerimist järgmisel, 2012.
aastal, palub Maksu- ja Tolliamet, et
inimesed suhtuksid maamaksu tasumisse suure tähelepanuga.
Järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga
ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel ajal ja perioodil 15. veebruar 2011 kuni 14. veebruar 2012 ei ole inimesel maksuvõlga.
Just maamaksu mitmes osas
tasumine võib aga inimesele võla
tekitada ja takistada tuleval aastal
ka enammakstud tulumaksu kiiret
tagasisaamist. (MTA)

Seadustamine käib
Riigikontroll tuvastas ajavahemikul 2003-2009 Kiili vallas 9 ehitist
(aruande lk 9, p 14), millel puudus
ehitusluba. Riigikontroll on oma
aruandes leidnud, et Kiili vallal oli
Riigikontrolli valimisse kuulunud
ehitise ebaseaduslikkuse kohta info
olemas, kuid hoolimata sellest ei
võetud midagi ette.
Kiili vallavalitsus sellise järeldusega ei nõustunud. Vallavalitsus
märkis oma vastuses Riigikontrollile,
et tegelikkuses olid osade ehitise
omanikud juba auditi tegemise ajal
(2010) alustanud ehitiste seadustamisega ning tänase seisuga on kolmele ehitisele üheksast ehitusload
väljastatud. Kusjuures ühe ehitise
puhul on läbi viidud ka vajalikuks
osutunud detailplaneeringu muudatus. Samuti jätkub intensiivne töö
ülejäänud valimisse kuulunud ebaseaduslike ehitiste ehitusseadusega
kooskõlla viimiseks.
Seega ei saa õigeks lugeda Riigikontrolli seisukohta, et Kiili vallavalitsuse poolne tegevus on puudunud.
Miks nii juhtus?
Selleks, et Kiili valla elanikes ei
süveneks arusaam, mille kohaselt
vallavalitsus tegeleb ebaseaduslike
ehitistega passiivselt või üldse mitte,
peame vajalikuks Kiili valla kodanikele selgitada põhjuseid, mis tingisid
sellise olukorra, et Kiili vallas oli Riigikontrolli poolse auditi koostamise
hetkel suhteliselt kõrge arv ebaseaduslikke ehitisi.
Vallavalitsus on seisukohal, et
vastavasisuline Riigikontrolli kontrollaruanne on vajalik ning asjakohane dokument, mis annab objektiivse hinnangu ehitusjärelevalve tegevusele. Niisamuti seab see omavalitsustele kohustuse teha aruandes
märgitust olulised järeldused, et
vältida tulevikus olemast samasisulise auditi negatiivne näide.
Riigikontrolli auditis märgitud
ebaseaduslik ehitustegevus leidis

Riigikontrolli auditi tegemise ajal klassifitseerusid need ehitised Kiili vallas
veel ebaseaduslikeks. 3x Riigikontroll

enamasti aset aastatel 2004-2007,
millal “eesmärk pühitses abinõu” ja
sageli arendajad/ehitajad ehitusseadusest ei hoolinud. Kahjuks osutus
kõikide arendajate/ehitajate korralekutsumine nimetatud ajaperioodil Kiili vallavalitsusele ülejõu
käivaks.
Vallavalitsuse poolse nn haldussuutmatuse nimetatud valdkonnas
põhjustas mitte niivõrd tahtmatus ja
hoolimatus, vaid tööjõupuudus.
Ehitusbuumi aastatel olid valglinnastumise piirkondade omavalitsused, k.a Kiili vald, nõrga planeerimise tõttu äärmiselt suure surve all, millega kaasnes tihti isevooluteed kulgev arendus- ja ehitustegevus. Ehitusbuumi ajal oli vallavalitsuse spetsialistide tase kehvem
ning puudus oskus end kehtestada,
mis omakorda tõi kaasa ebakindluse
negatiivsete otsuste langetamisel.
Mistahes negatiivse otsuse tegemine
tõi üldjuhul kaasa kohtuvaidluse ja
keelduvaid otsuseid püüti seetõttu
vältida.
Lisaks kogemuste puudumisele
oli nõrga ehitusjärelevalve põhjuseks
ka pädevate spetsialistide puudumine. Kohalikku omavalitsusse oli
raske leida pädevaid spetsialiste,
kuna erasektoris olid palgad tundu-

valt kõrgemad ning vastutus oluliselt väiksem.
Järeldused tehtud
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riigikontrolli kontrollaruanne on selge ja
suhteliselt adekvaatne läbilõige ehitusjärelevalve kitsaskohtadest ning
ei saa vastu vaielda, et Kiili vald
koos teiste omavalitsustega jäi selgelt hätta buumiaegse haldussuutlikkusega ehitusvaldkonnas.
Õnneks on tänaseks situatsioon
muutunud ning ehitus- ja planeerimistöö stabiliseerunud, mis omakorda annab võimaluse tegelda
kitsaskohtade likvideerimisega ning
haldussuutlikkuse tõstmisega ehitusvaldkonnas.
Vallavalitsus on teinud omapoolsed selged järelduses Riigikontrolli
kontrollaruandes märgitust ning jätkab kõigi ebaseaduslike ehitiste
kaardistamist ja nende omanike kohustamist olemasolevate ebaseaduslike ehitiste legaliseerimiseks.
Niisamuti kasutab vallavalitsus
kõiki seaduslikke sunnimeetmed
isikute osas, kes keelduvad ebaseaduslike ehitiste legaliseerimises
koostööst vallavalitsusega.
Lugupidamisega,
Kiili vallavalitsus

Võistluste käiku saab iga huviline
jälgida arvuti kaudu. Kell 11.30 on
kavas kogunemine, 12.00 avatakse
meistrivõistlused. Kell 12.15 võistlevad Sirgujad ja Oskajad, kell
13.15 naised, mehed ja veteranid.
Võistlusele järgneb autasustamine.
Meistrivõistlusi saab otse vaadata
aadressil miksike.ee/live.
Kiili koolist on enim osalejaid Sirgujate hulgas, kümnest võistlejast
üheksa on Kiili gümnaasiumi 2.-3.
klassi õpilased. Oskajatest on kümnest neli Kiili gümnaasiumi 5. klassi
õpilased. Naiste ja meeste arvestuses
võistleb kolm 7.-8. klassi õpilast Kiilist.
Maakondlike eelvõistluste esimene etapp, juhukolmevõistlus toimus
17.- 28. jaanuaril, teine etapp, lemmikkolmevõistlus 7.-18. veebruaril
ja kolmas etapp, staatiline kolmevõistlus 28. veebruarist 11. märtsini.
Igal võistlejal läksid kokkuvõttes
arvesse kahe parema etapi punktid.
Reeglistik näeb ette, et maakondlikku finaali kutsutakse maakonna
iga võistlusklassi 10 parimat pluss
maakonna parim 1. ja 2. klassi võistleja, kui nad pole 10 parema hulgas
ning parim 7. klassi õpilane, kui
võistleja ei ole parima 10 hulgas.
Kohalikele finaalvõistlustele
kutsutakse ka viieliikmelised nende
koolide võistkonnad, kes on eelvõistlust põhjal vabariiklikus pingereas 40 parema hulgas.
Kutse saavad ka nende klasside
5-liikmelised võistkonnad, kes on
eelvõistluste põhjal oma klassiastme
arvestuses vabariigis 6 parema
hulgas.
Regina Lilleorg
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KOOLITUSED
Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili
vallas”

Osale tasuta
koolitustel!
Kutsume osalema tasuta Kiili valla
töötuid või kaua töölt eemal olnud
inimesi, lapsevanemaid, kes on
lapsega kodus olnud üle 18 kuu, ja
lühiajalisi töötuid.
1. Teeninduse-müügi koolitus
Koolitus sisaldab teeninduse olemust, teenindussuhtlemist, eneseväljendusoskuse treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamist; põhitõed müügist.
Koolitus, mis kestab 6 päeva, sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ja videoharjutusi. Koolituse
läbinud on valmis tööle suunduma
teenindus- ja müügivaldkonda.
Grupp koosneb maksimaalselt 10
inimesest ning koolitus algab mais
2011 Kiili alevis. Ootame registreerumist.
2. Eesti keele kursus vene keelt
kõnelevale elanikkonnale.
Töötutele ja tööl olevatele inimestele, kelle töökoht on ohustatud
seoses eesti keele mittetundmisega,
alustame 11.04 kell 18.00-20.15 uut
eesti keelekooli, kuhu on veel kohti.
Kohtumised toimuvad Kiili vallamaja II korruse uutes koolituse ruumides. Õpetaja Tatjana Zhaivoronskaja.
Palume registreeruda: a.perv@hot.
ee, tel: 5694 9272.
3. Karjäärinõustamine
Aitab määratleda oma sobivust
konkreetsesse valdkonda, juhtimistasandile või ametikohale; luua realistlikku arusaama oma omadustest,
kompetentsidest ja võimetest; selgitada välja oma eeldused ja huvi
tulevase või olemasoleva ametikoha
suhtes; suurendada või avastada

alternatiivseid tegutsemisvariante;
saada teadlikumaks isiklikest arenguvajadustest
4. Motivatsioonikoolitus. Teemad
mida läbitakse:
eneseväärtustamine; enesekindlus ja selle saavutamine; uskumused,
mis aitavad elust rohkem rõõmu
tunda; stress ja stressist vabanemise
tehnikad; pinge alandamise võtted;
suhtlemistakistused; töö otsimine;
ootused tööle, vajadused, huvid ja
soovid; tööintervjuu – mida küsitakse ja kuidas neile küsimustele
vastata. Kohtumistel on kõigil võimalik kaasa rääkida. Huvitavad
küsimustikud ja positiivsed praktilised harjutused.
4. Psühholoogiline nõustamine:
Enesekindlus ja suhtlemine.
Millised isiksuse omadused soodustavad või segavad meie suhtlemist. Kuidas me näeme teisi
suhtlemise käigus. Me loome endast
mudeli, kes hakkab suhtlema meie
eest. Mida sellega teha? Kuidas leida
endale sobivat käitumist. Kuidas
saavutada sisemist tasakaalu. Arutelud, mõned testid, video tagasiside
ja harjutused tagasiside saamiseks
endale ja endast.
Kõikidele koolitustele palume
osalemise sooviavaldused saata eposti: a.perv@hot.ee või helistada
telefonile: 5694 9272.

Aprill Kiili Rahvakoolis
z Aprill on rahvakooli
õppeaasta viimane
kuu. Toimuvad järgmised koolitused:
6.04. kell 19.00 Õiguskoolis:
Täitemenetlus ja pankrotiõigus
Mis on maksekäsu kiirmenetlus?
Millal pöörduda täituri poole? Mida
teha, kui täitur on saatnud täitekutse? Pankrotimenetlus, võlgniku ja
võlausaldaja õigused ja kohustused.
Koolitaja Maret Hallikmaa. Hind
3,85 eurot.
09.04. kell 11.00 Aiakoolis
praktiline koolitus: Viljapuude
lõikamine.
Kogunemine Kiili gümnaasiumi
parklas. Kaasa oksakäärid ja päikeseprillid. Aiatööks sobilik riietus ja

jalanõud. Koolitaja Ülle Michelson.
Hind 13 eurot
14.04. kell 19.00 Homöopaatia:
Traumade ravimine.
Koolitaja Krista Koppel. Hind
9,60 eurot
11.04. ja 25.04 kell 18.00
Arvutikool. Koolitaja Tiina Teder.
Laupäeval, 16. aprillil toimub
teatrireis Rakverre. Sõidame vaatama etendust “Kui Harry kohtas Sallyt.” Reisi hind 19 eurot. Buss väljub
vallamaja eest kell 16.45.
Kiili Rahvakooli loengud toimuvad Kiili Gümnaasiumis. Koolitustele
on vajalik eelregistreerimine rahvakool@kiili.edu.ee või kodulehel
www.rahvakool.webs.com – võta
ühendust!
Kiili Rahvakool

Jäärajasõiduga said Kiili tehnikaringi poisid tuttavaks Vaelas. Rada oli libe ja raske, aga nagu ütles kuulus väejuht
Suvorov: “Raske õppustel, kerge lahingus.” Jaan Saluste

Kiili tehnikaring
ootab motohuvilisi
z Sügisel käivitus
kohaliku motohuvilise Jaan Saluste
eestvedamisel Kiilis tehnikaring, kus
jagatakse mootorispordihuvilistele
poistele vajalikke
teadmisi.
Ühe mehe ettevõtmine sai alguse,
kui Jaan perega Kiili valda kolis.
Ise terve elu motokrossi sõitnud
mehe lapsed kimasid mootorrattaga
pidevalt koduaias, nii et kogu
küla teadis. Jaan ise tegeles ja
tegeleb siiani pitbike’ide ehk väikeste krossimotikate müügi ja
varuosadega Kiilimoto poes. “Ühel
hetkel tekkis mul tunne, et palju polegi vaja: tehnikaringi tegemiseks
on neid, kel tahtmist, küll ja küll,”
räägib Jaan.
Mõeldud-tehtud – Jaan käis jutul
vallamajas ning Kiili Gümnaasiumis.
Nii koolis direktor Mihkel Rebasega
rääkides kui vallamajas oli tagasiside
positiivne.
Teooriat ikka ka
Suure aitähi tahab tehnikaring
ühiselt öelda Kiili Gümnaasiumile,
kus nad saavad tasuta klassiruumi
kasutada. Seal õpivad poisid, kuidas
mootor töötab, millised on ohutusnõuded jne. “Klubi mõte ongi, et
saad talv otsa käia tehnikaringis,

Kiilimoto tehnikaring
• Tegutseb alates 2010 sügisest. Koos käiakse vähemalt korra nädalas,
vähemalt viis korda kuus.
• Eelarve koosneb poiste osalustasust, vald toetab võimaluste piires.
Kiili Gümnaasium toetab ringi tasuta ruumiga.
• Toetajad on Kiili vald, Kiili Gümnaasium ja ATM Racing, mis tegeleb
varuosade maale toomisega.
• Et ring oma tegemistega paremini ots-otsaga kokku tuleks, on Jaan
Saluste sõnul vajalik, et keegi toetaks neid näiteks kütuse või vana
tehnikaga, mis muidu niisama kuskil nurgas vedeleb.
• Alates märtsist käiakse koos ka Kiili spordihoones palli mängimas.
• Kui küsimusi tekib, võib alati tulla küsima. Internetist leiab ringi
kohta infot www.kiilimoto.ee või Facebookist.

saad teada, mismoodi näiteks mootor töötab,” selgitab Jaan. “Saad nii
käed mustaks kui ka sõidukogemuse.”
Sõidukogemuse said poisid lumerajal Vaelas. Rada oli libe ja raske,
aga need poisid, kes talvise libedusega hakkama saavad, tunnevad
ennast suvel palju kindlamalt sadulas. Kuid rõhku ei panda tehnikaringis vaid sõitmisele. Juttu on olnud
palju just ohutusest: kuidas käia
tehnikaga ringi, tutvutud on lukksepatööga, ohutusreeglitega, elektriohutusega jne.
Ka isad võivad tulla
Jaani sõnul on väga oluline, et
noorel algajal motomehel oleks kõrval keegi, kes igas olukorras oskaks
talle nõua anda ja aidata. Kuigi
pitbike on väike motikas, võib sellegagi väga haiget saada, kui gaasi ja
siduriga õigesti ei käitu.
Sõiduohutusest on poistele sel
õppeaastal käinud rääkimas kiir-

abiarst Külvar Mand, kel on olemas
rahvusvaheline litsents motovõistlustel meditsiinitoimkondades töötamiseks. Rajakohtunike tööst käis
tehnikaringis rääkimas Martin Arumäe Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonist (EMF). Tehnikaringis
rajakohtuniku eksami läbinud poisid
saavad ka EMF-i rajakohtuniku
litsentsi.
Käed teevad poisid õliseks praegu
Jaani garaažis. Ideaalis oleks mehe
sõnul tehnikahuvilistele vaja ruumi,
kus oleks garaažitehnika ja olmenurk. Jaan pakub välja, et huvi pakuks poistele ka kindlasti mõne
vanaaegse motika restaureerimine.
“Meilt on küsitud, et kas 40aastaseid ka ringi võtad,” muheleb
Jaan. “Meil ongi plaanis korraldada
üksikuid päevi pereüritustena, kuhu
ka isad saavad tulla.”
Aprilli lõpus korraldatakse aga
infopäev, kuhu kõik pered võivad
uudistama tulla.
Marko Tooming
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Pantrite sõpruskohtumised soomlastega
lõppesid edukalt

Rahvamajas toimus
rokk-kontsert!
z 4. märtsil toimus
Kiili Rahvamajas
esmakordselt koolinoorte üritus Rockout Party.
Eredad prožektorite valgusvihud,
rokilikud kitarririhvid, hoogsalt
näppu viskav kuulajaskond
– selliselt võib iseloomustada
märtsikuu esimesel reedel Kiili
Rahvamaja ja Kiili Gümnaasiumi
koostöö tulemusena aset leidnud
kontsertüritust.
Idee taolist üritust korraldada
tekkis ettevõtlikel Kiili Gümnaasiumi
õpilastel ja kooli huvijuhil. Eesmärgiks oli korraldada kohalikele noortele üks vahva õhtu. Selleks kutsuti
esinema bände nii Kiilist kui kaugemalt. Kohalikest muusikutest olid
üritusel hea meelega nõus lavale
astuma poisid koosseisudest NonStop Sunday ja SHS-Projekt. Viimane neist moodustati spetsiaalselt
Rockout Party’l esinemiseks.
Esialgu saadi kiire nõusolek ka
mitmelt Jüri ja Tallinna bändilt, kes
kahjuks tulemata jäid. Tundub, et
esimesed soojad päikesekiired olid
muusikute pead üpris sassi ajanud.
Seetõttu avastasid nii mõnedki
neist, et endalegi ootamatult oli lubatud esineda mitmes kohas korraga. Olukorra päästjaks oli Saue
noortebänd Kristen Kasuk & The
Band, kes olenemata hilisest kutsest
oli nõus esinema.
Rahvas tõmmati käima
Märkamatult oligi kätte jõudnud
märtsikuu esimene reede ning rahvamajja kogunesid vaikselt esimesed
ootusärevuses kuulajad. Esimesena
astus lavale SHS-Projekt, kes kostitas esimesi kuulajaid nii omaloodud
akustiliste lugudega kui ka hoogsamate ning rokilikema kaveritega
tuntumatest lugudest. Tagasihoidlikud eestlaseid lava ette meelitada
oli raske, kuid võib vast väita, et sellega saadi üsna edukalt hakkama.
Järgmisena oli kord Non-Stop
Sunday käes. Andekad noored demonstreerisid oma võimeid laulmises ning pillimängus. Sellega
haarati kogu rahvas hoogsalt kaasa
elama. Peamiselt omaloomingut
esitanud Kiili bändil õnnestus lava
ees seisnutel jalad maast lahti rebida
ning näpud viskesse meelitada. NonStop Sunday lahkus lavatagustesse
tugeva aplausi ning valjude hõisete
saatel.
Lõpetuseks disko
Viimasena astus üles Kristen Kasuk & The Band. Taaskord oli tegemist oskuslike noorte muusikutega,
kes suutsid rahva pingutusteta endaga kaasa elama panna. Mehepojad
esitasid enamjaolt kavereid tuntud
rokkhittidest. Märkimisväärne on
seejuures fakt, et esinemise päevaks
oli verivärske bänd teinud koos vaid
mõne üksiku proovi. Sellest hoolimata oli nende kava pikk ning mitmekesine, sisaldades tehniliselt väga
raskeid lugusid. Üritus lõppes diskoga, mida viis läbi DJ Kristo Kütt.
On äärmiselt hea meel tõdeda, et
üritus nimega Rockout Party läks
igati korda. Seda tänu Kiili rahvamajale, Kiili Gümnaasiumi ettevõtlikele inimestele, vapratele
esinejatele ning loomulikult kõigile
neile, kes kuulama olid tulnud! Suur
aitäh Teile ja jääme lootma uue
Rockout Party toimumist juba järgmisel aastal!
Heikki Lett

z Pantrid pidasid enne
uue hooaja algust
maha sõpruskohtumised pesapallis
soomlastega Tallinnas Männikul
Nõmme Unitedi jalgpallihallis.
Populaarne lauluvõistlus “Päikeseratas” toimus juba 11. korda. Ahto Nellis

Päikeseratas tõi
kokku üle 50 lapse
z Laupäeval, 19. märtsil oli Kiili
Rahvamajja kogunenud rohkearvuline publik kuulama ja vaatama noori lauljaid. Juba 11. korda
toimus populaarne lauluvõistlus
“Päikeseratas 2011”.
Nagu alati, oli ka seekord palju võistlejaid, koguni
üle 50 lapse. Kõige rohkem oli osalejaid 7-9 aastaste
vanuserühmas. Kuna palju lauljaid oli võrdsel tasemel,
siis paari vanuserühma puhul oli päris raske välja valida just kõige parimad. Žürii koosseisu kuulusid Eve
Pärnsalu (G. Otsa muusikakooli lauluõpetaja), Riine
Pajusaar (laululooja), Madis Arro (muusik).

Tubli töö tulemusena selgitati välja parimatest
parimad, kes lähevad aprillikuus Kiili valda esindama
lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2011”. Need
lauljad on: 3-4 aastaste vanuserühmast Anett Mäesalu
(lauluõpetaja Tiina Vaalma), 5-6 aastaste vanuserühmast Elise Tilk (lauluõpetaja Tiina Vaalma), 7-9 aastaste
vanuserühmast Lauri Luup (lauluõpetaja Kaili Lass), 1012 aastaste vanuserühmast Johanna Kristina Artjušin
(lauluõpetaja Sirje Kullus), 13-15 aastaste vanuserühmast Kärt Kaska (lauluõpetaja Kaili Lass), 16-18 aastaste vanuserühmast Reigo Salu (lauluõpetaja Kaili Lass).
Hoiame neile kõigile pöialt ja soovime edukat esinemist! Suured tänud lauluõpetajatele Kaili Lass, Tiina
Vaalma, Sirje Kullus, Eike Vellend, Maria Vahermägi,
Sille Rohi juhendamise ja õpetamise eest! Kohtumiseni
taas järgmisel kevadel!
Antoniida Kauber, Kiili rahvamaja juhataja

Noored tšellistid esinevad Kiili
Kunstide Koolis
z Laupäeval, 2. aprillil kell 13 toimub
Kiili Kunstide Koolis tšelloõpilaste
kontsert, kus kohalike õpilaste kõrval
esinevad külalised
Kuusalu Kunstide
Koolist ning Viimsi
ja Rapla Muusikakoolist.
Märkimisväärne osa esinejatest
osales äsja Loode-Eesti regiooni
keelpillikonkursil, kus auhinnalisi
kohti jagus kõikide nimetatud
koolide õpilastele. Kiili Kunstide
Kooli noortest tšellistidest pälvisid
neli õpilast oma vanusegrupis tunnustuse. Tobias Erik Liiva, Karl Erik
Villems ja Lennart Mathias Männik
olid II klassi arvestuses vastavalt I,
II ja III koha laureaadid ning Kasper
Inno saavutas IV klassi arvestuses II
koha.
Kasper Inno esines edukalt ka vahetult enne konkurssi Tartus toimunud XI Eesti Noorte Tšellistide Festivalil, kus osales kokku üle 100
noore tšellisti üle terve Eesti.
Tšello on popp
Tartus toimunud festivali järel
võis tõdeda, et tšellomängijate arv
Eestis on endiselt kasvamas ning
tšello on muutumas üha populaar-

semaks pilliks. Üheks populaarsuse
põhjuseks on kindlasti asjaolu, et
tšello on väga mitmekülgne instrument. Ta sobib hästi nii soolopilliks
kui ansamblis mängimiseks ning
samuti on tšellod alati vajalikud erinevates orkestrites. Suure registrilise
ulatuse tõttu on võimalik moodustada ka ansambleid, mis koosnevad
ainult tšellodest.
Ent tšellistide arvu kasv ei ole
kindlasti seotud ainuüksi pilli universaalsusega. Põhjusi tuleks otsida
ka pilli kõlaomadustest. Tihti võrreldakse tšello kõla inimhäälega, sest
nii pilli toon kui ulatus on inimhäälele väga lähedased. Paljudes orkestriteostes on heliloojad kirjutanud
oma kõige laulvamad ja ilusamad
soolod just tšellodele.
Tulge kontserdile!
Laupäevasel kontserdil esinevad
nelja kooli I-V klassi õpilased. Kuna
muusikakoolis ei ole määratud kindlat vanust, millal peab õppimist
alustama, siis näeme kontserdil väga
erinevas vanuses noori muusikuid.
Näiteks noorima ja kõige vanema
esimeses klassis käiva õpilase vanuse vahe on üle kümne aasta. Ent
vanusele vaatamata on kõigil ühine
soov – õppida tšellot ja mängida ilusat muusikat.
Laupäevasel kontserdil soovivad
esinejad õpitut ka kuulajatega jagada. Kontserdile on oodatud kõik
muusikahuvilised, kes sooviksid näha ja kuulda esinemas noori tšelliste.
Kalev Vaidla, Kiili Kunstide
Kooli tšelloõpetaja

26. märtsil mängis Pantrite seeniorite meeskond Soome meistri Espoo
Expose vastu ning võitis 7:6.
27. märtsil mängisid Pantrite
noored Soome noortega ja võitsid
mängu tulemusega 12:7.
Lõpp hea, kõik hea
Mäng Espoo Exposega kujunes
väga põnevaks – Kiili Pantritel alustas söötjana 14-aastane Kristjan Ojasaar. Esimeses voorus rakendas
Expos kohe tööle oma löögiarsenali
ning asus juhtima 3:0, samas kui
Pantrid ei saanud oma lööki kuidagi
käima – esimestes voorudes oli meil
raskusi end isegi pesale lüüa. Expos
juhtis juba mängu seisuga 5:0, kui
Vahur Põderil õnnestus Pantritele
esimene punkt tuua.
See ei jäänud viimaseks – 6. voorus õnnestus Pantritel rünnakul
pesad täis mängida ning Vahur Põder tegi tugeva löögi tagaväljakule,
tänu millele muutus Pantrite seis
kohe lootustandvamaks 5:4. Viimane Pantrite löögivoor otsustas mängu saatuse – seis oli viigis 6:6. Löömas oli Vahur Põder, kellel õnnestus
pall lüüa just shortsstopi seljataha
lakke.
Põrkest muutis pall suunda ning
tagaväljaku püüdja ei saanud seda
otse õhust püüda. Kristjan jõudis
libistades kodupessa napilt enne
tema puutumist ning sellega lõppes
mäng seisul 7:6 Pantrite kasuks.
Pantrid peavad oma esimese kohtumise Soome liigas Espoo Exposega
7. mail, kuid siis mängitakse juba
punktide peale.
Soomlased arenevad
Pantrite noorte mäng Soome ainukese noortevõistkonnaga kujunes
samuti põnevaks. Pantrid juhtisid
seisuga 5:1. Siis sai esimest korda
võistlustel sööta meie teise pesa
vaht Haron Sepper, kes tegi väga
hea esimese vooru, söötes söödumäelt kaks strike outi, teises voorus
kahjuks nii hästi ei läinud ning
soomlased näitasid samas ka head
löögioskust ja möödusid Pantritest
– 6:5.
Kuuendas voorus tuli söötma
Kevin Kiil, kelle jaoks oli see samuti
esimene kord söötjaametit proovida.
Pantrid ründasid aktiivselt, sooritades mitmeid häid lööke tagaväljakule ning möödusid soomlastest,
võites lõpuks 12:7.
Noorte Pantrite võistkonnas mängisid Kristjan Ojasaar, Kevin Kiil,
Raivo Maripuu, Haron Sepper, Robert Hanga, Kento Fujimoto, Robin
Nurk, Kairo Arna, Aleks Kris Koppel,
Oliver Sepp, Kai Tiede.
Tauno Koppel

Kaspar Inno. Erakogu
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Kiili Leht

Kabe
Eesti 2011. a. meistrivõistlustel minikadettidele 100 ruudu kabes, mis
peeti 12.-13. veebruaril Tallinnas,
saavutas poistest 11. koha Karmo
Saviauk ja 15. koha Jan Arro. Tüdrukutest saavutas 12. koha Jonna
Soomets. Tublid!
Eesti noorte karikavõistlustel klubidele, mis peeti 19. veebruaril
Tallinnas Paul Kerese Malemajas,
tuli vene kabes (64 ruutu) Nõmme
Kabeklubi 1 võistkonna koosseisus
Eesti karikavõitjaks Helina Rajasalu.
Palju õnne! Diana Romanenkova
saavutas Nõmme Kabeklubi 2 võistkonnaga pronksmedali!
20. veebruaril peetud rahvusvahelises kabes (100 ruutu) tuli jällegi
Nõmme Kabeklubi 1 võistkonnaga
esikohale Helina Rajasalu. Õnnitlused! Nõmme Kabeklubi 2 võistkonna koosseisus saavutas Diana
Romanenkova II koha. Tubli tüdruk!
Tallinna noorte meistrivõistlustel
rahvusvahelises kabes, mis peeti 12.
märtsil Tallinna Malemajas, võitis
tüdrukute vanuseklassis 1992 ja
nooremad hõbemedali Helina Rajasalu ja pronksmedali Diana Romanenkova.
Jalgpall
Eesti 2010/2011 a. saalijalgpalli
meistrivõistlustel II liigas lääne piirkonnas pidas Kiili SK oma viimase
alagrupi mängu 20. veebruaril Sparta spordihallis Tallinnas alagrupi
liidri Sparta Balticwateriga.
Seis alagrupis oli selline, et kaotuse või viigi korral oleme kolmandad ning ainult võit annaks tabelis
esikoha!
Mängu algus ei tõotanud midagi
head – 5. minutiks oli seis 0:2. Sander lõi kauglöögist 1:2 ning siis hakkas Sveni soolo – 4 väravat järjest
viisid meie mehed ette 5:2!
Vastased lõid 5:3. Poolaeg selliselt lõppeski. Poolteist minutit enne
lõppu õnnestus vastastel üks värav
tagasi lüüa – 5:4 ning neil oli veel
võimalusi, kuid õnneks kõlas mängu
kohtuniku Kert Küttise lõpuvile ja
võidutants võis alata!
Teise liiga lääne piirkonna lõplik
tabeliseis:
1. Kiili SK 28 p, 2. Sparta Balticwater 28 p, 3. FC Reformierakond
Rapla 27 p.
Tänu võidule ei saadud veel
teenitud puhkusele jääda, vaid ees
ootasid üleminekumängud teise
liiga ida piirkonna võitja Sillamäe
Almaz’iga.
Võitja kahe mängu kokkuvõttes
pääseb otse esiliigasse, kaotaja mängib veel üleminekumängu pääsu
eest esiliigasse esiliiga eelviimase
meeskonna FC Maarduga.
Esimene mäng Sillamäega peeti
juba 27. veebruaril Kiilis. Kiili SK
read olid küllaltki hõredad, nimelt
seljavalu tõttu ei saanud mängida
Tauno ning Sparta vastu teenitud
kollane kaart (hooaja kolmas) jättis
pingile ka Ergo. Puudus ka Raigo.
Kaotasime 3:6.
Korduskohtumises Sillamäel 6.
märtsil oli meil võimalus. Poolaja
võitsime 4:1. Juhtisime veel 6:4,
ning et pidime võitma vähemalt 3
väravaga, võtsime riski, meid karistati kohe ära – kaotasime 7:8 ning
selle võiduga pääses Sillamäe järgmiseks aastaks esiliigasse.
Meil oli veel ees kaks mängu
Maarduga. Esimene mäng Kiilis
toimus 13. märtsil. Algus ei olnud
hea – jäime taha 0:2, siis hakkasime
ise ka väravaid lööma, poolaja võitsime 5:3. Teisel poolajal vastased
surusid ja ründasid, väravaid aga
lõime meie. Seisul 7:3, 4 minutit
enne mängu lõppu teenis mängu
teise kollase kaardi ja ühtlasi punase

kaardi Tauno.
Mäng lõppeski 7:3, kolm väravat
lõid nii Tauno kui Sven. Kahjuks teenis kollase kaardi ka Sander (hooaja
kolmas) ja järgmine mäng tuleb
vahele jätta. Nagu ka Taunol.
Maardus toimunud korduskohtumises 19. märtsil oli esimene poolaeg väga võitluslik. Meil oli kasutada
ka kolm 10 m. penaltit, kuid ühtegi
ei löönud ära. Esimene poolaeg oli
tegelikult 5-6 minutit pikem, kuna
lauakohtunik oli ikkagi oma mees.
Et omadele aega juurde anda,
“unustas” ta kogu aeg mänguaja sisse lülitada. Meiepoolsetele pidevatele meeldetuletustele vaatamata
olid ka kohtunikud saamatud, et
midagi ette võtta, lõpuks jätsid veel
meie lõpus löödud värava ka
lugemata.
Õnneks teisel poolajal võttis
peakohtunik ise oma kellaga aega,
sellega see kellajama lõppes. Kaotasime poolaja 0:2, teise poolaja alguses lõi Silver ühe tagasi ja see oli ka
kõik.
Kaotasime 1:7 ja see tähendas, et
esiliigas jätkab FC Maardu, palju
õnne, meie peame järgmisel aastal
jällegi alustama teisest liigast. Aga
edu järgmiseks hooajaks! Tänud ka
meeskonna toetajale Kiili KVH-le.
Võrkpall
Eesti 2010/2011 a. meistrivõistlustel
I liigas võitis TTÜ/Kiili meeskond II
etapi viimastes mängudes Tartus
kindlalt 3:0 eelmise aasta finalisti
EMÜ SK ning kodusaalis 3:2 TTÜ
II meeskonda. Selles mängus said
mänguaega ohtralt ka varumehed.
Alagrupp lõpetati 17 p. ja esikohaga.
Play-off’i esimeses ringis oldi vabad ning veerandfinaalis mindi
kokku Pärnu VK II meeskonnaga.
Esimeses mängus Pärnus tehti ippon
tulemusega 3:0 (22, 18, 16) ning
järgmisel päeval Kiilis sama lugu
– seljavõit 3:0. Poolfinaalis mindi
kokku väikese üllatuse teinud Paide/
Väätsa/Türi VK meeskonnaga, kes
võitis veerandfinaalis Eesti Näituste
meeskonda.
Credit 24 Rahvaliigas kaotas Kiili
SK meeskond kahjuks Harjumaa
piirkonna veerandfinaalis 1:3 Paldiski/Vasalemma meeskonnale ja
selleks hooajaks on meeste mängud
rahvaliigas mängitud. Kiili SK
naiskond aga võitis veerandfinaalis
– saadi loobumisvõit – Keila
Hariduse SA ja poolfinaalis mängiti
Kohilas kohaliku VK naiskonnaga.
Naised tegid imet – 0:2 kaotusseisust võideti 3:2, viimane otsustav
geim 17:15!! Tublid kaunitarid! Regiooni finaalis mängitakse Peetri
Sõbrad naiskonnaga.
Tallinna meistrivõistlustel võitis
Motroonik meeskond A-alagrupis
3:0 Sylvesteri meeskonda. TTÜ/Kiili
meeskond võitis samuti Sylvesterit
3:0. Kahe Kiili meeskonna omavahelise mängu võitis 3:1 TTÜ/Kiili
meeskond ning tõestas selle võiduga, et on hetkel ikkagi parim Kiili
võrkpallimeeskond. TTÜ/Kiili saavutas alagrupis täiseduga esikoha ja
Motroonik 3. koha.
Nüüd jätkusid mängud vahegruppides. TTÜ/Kiili kaotas F-vahegrupis
kodus üllatuslikult 1:3 Elioni SK
meeskonnale. Motroonik naiskond
aga kaotas Sparta naiskonnale 1:3,
TLÜ naiskonnale 0:3, TTÜ naiskonnale 1:3 ja tasavägises mängus 2:3
Retro naiskonnale ja saavutas alagrupis 7. koha. Nüüd jätkuvad mängud vahegrupis.
Kalle-Malle Segavolles võitis Kiili
SK võistkond kodusaalis 3:2 Sunrent/Retro võistkonna ning seejärel
kaotati Kiilis alagrupi liidrite mängus TTÜ Dynamole 1:3. Seejärel võideti 3:1 võistkonda Võrklased ja

samuti 3:1 võistkonda Savijalakesed
– no on ikka nimi! – ja saavutati Aalagrupis 9 p. II koht. Nüüd jätkuvad
mängud vahegrupis.
Eesti valdade XIX talimängude
finaalturniir
Eesti valdade XIX talimängude
finaalturniiril 26.-27. veebruaril
Tartumaal Lähtel esines edukalt Kiili
valla võistkond. Koondarvestuses
saavutas Kiili vald 55 valla seas väga
tubli 4. koha.
I Tartu vald
197 p.
II Tähtvere vald
165 p.
III Luunja vald
163 p.
Kiili vallal läksid arvesse suusatamise 11. koht + kabe 2. koht +
naiste korvpalli 7.-8. koht ja lauatennise 13. koht.
Kiili vald oli esindatud kõigil talimängudel kavas olnud 6 alal. Kabevõistkond, koosseisus Urmo Ilves,
Imre Anton, Helina Rajasalu, Riivo
Rohi ja Kärt Ilja, treener Diana
Romanenkova läksid Lähte medali
järele ja selle nad ka said. 36 punktiga saavutati väga tubli 2. koht!
Super!
Meeste I laual saavutas Urmo 9,5
p. ja I koha, meeste II laual Imre 6 p.
ja 6. koha, naiste laual Helina 7 p. ja
4. koha, poiste laual Riivo 7,5 p. ja
4. koha ja tüdrukute laual Kärt 6 p.
ja 6. koha. Võitis Rae vald, kolmas
oli Tartu vald. Finaalis osales 12
võistkonda.
Suusatamises saavutas Kiili vald
31 valla seas tubli 11. koha. N45
vanuseklassis saavutas tubli 5. koha
Marje Ott (pronksmedalist jäi puudu
3,3 sekundit) ja 16. koha Virve
Orav; N35 vanuseklassis 12. koha
Marju Tempel ja 17. koha Katrin
Soima.
Naiste arvestuses sai 20. koha
Anneli Orav ja 23. koha Ly Pajur;
M16 vanusegrupis 34. koha Kerth
Aun; meeste arvestuses 35. koha
Jaanus Tiisvend; M40 vanuseklassis
14. koha Einar Luup ja 20. koha
Herkki Suurman. Meeste 4x5 km
teatesõidus saavutas 7. koha Kiili I
võistkond, koosseisus Andres Aamisepp, Martin Tammiste, Arno Aamisepp ja Mattis Jaama ning Kiili II
võistkond, koosseisus Kerth Aun,
Jaanus Tiisvend, Herkki Suurman ja
Einar Luup 15. koha (osales 19
meeskonda).
Suusavõistlustel osales Andrus
Veerpalu tütar Anette Veerpalu, kes
võitis N16 vanuseklassis kuldmedali
ning ka Anti Saarepuu, kes loomulikult võitis meeste 10 km sõidu. Suusavõistlustel osales kokku üle 300
võistleja. Suusatamise võitis Tahkuranna vald.
Lauatennises saavutas Kiili vald
tubli 13. koha (eelmine aasta 14.
koht). Võideti Mäetaguse valda ja
Väike-Maarja valda, kaotati Kernu,
Suure-Jaani, Põltsamaa ja Kehtna
vallale. Võistkonnas mängisid Oleg
Ratijev, Jaan Sinisaar, Terje Liivas,
Vesta Lissovenko ja pesamuna Vitali
Osmushkin. Võitis Tartu vald, teine
oli Viru-Nigula vald ja kolmas Kernu
vald. Finaalis osales 16 võistkonda.
Meeste korvpallis võitis Kiili vald
D-alagrupis Tamsalu valda, kuid
kaotused Haljala ja Võru vallale
jätsid meeskonna alagrupis 4. kohale (kahju, oli võimalus palju kõrgemale tõusta). Kohamängudes 13.16. kohani kaotati esmalt Vasalemma vallale ning saadi loobumisvõit
Karksi vallalt, seega 15. koht. Meeskonnas mängisid Ott Põldsaar, Mikk
Rannik, Alari Kasemaa, Allen Talviste, Kris Pulver, Sven Kukemelk,
Priit Allikas, Raul Kõiv ja Kaarel Loo.
Treenerid Sten Vendel ja Karmo
Allikas. Finaalis osales 16 võistkonda.
Kiili valla esindajana tänan kõiki
sportlasi, kes valda esindasid, tänud
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Kiili vallavalitsusele, tänud bussijuhtidele – Arved ja Tõnu, tänud Kiili Spordiklubile. Kohtume 8.-10.
juulil Rakveres, kus toimuvad Eesti
valdade suvemängud.
Kiili vallarahva IV sportmängud
Kiili vallarahva IV sportmängud
jätkusid 13. märtsil Kiili Gümnaasiumi sööklas 7. alaga – mälumänguga. Osales 7 võistkonda. Võistkonnas 3 meest ja 2 naist ja vastata tuli
25 spordiküsimusele. Võistlus oli
ülipingeline.
Võitsid 16 punktiga selle ala
vaieldamatud valitsejad, Kangru
aleviku mäluhiiglased Andra Rannik, Siim Rannik, Mart Seer ja Toomas Koobas. Teise-kolmanda koha
selgitamiseks (mõlemad kogusid 14
p) tuli appi võtta lisaküsimus ja selle
vastas õigesti ja saavutas 2. koha
Kiili I võistkond, koosseisus Tiiu
Tamm, Triin Maller, Mikk Rannik,
Mati Noode ja Rain Semiskar ning 3.
koha saavutas Mõisaküla-Vaela
võistkond – Mari-Mai Koha, Ly Pajur, Maarek Pajur, Risto Paasian ja
Georg Sooberg.
Samuti läks vaja lisaküsimust 4.5. koha selgitamiseks (mõlemad kogusid 13 p). Siit väljus võitjana Nabala-Paekna võistkond, kes jättis 5.
kohale Kiili 2 võistkonna. 6. koha
saavutas 9 p. Sausti ja 7. koha Lähtse (7 p). Võistkondlik paremusjärjestus peale 7. ala:
1. Mõisaküla-Vaela 59 p, 2.
Kangru 57 p, 3. Kiili I 55 p.
Järgmine ala, võrkpall, toimub
10. aprillil Kiili Spordihallis. Tulemused ja juhendid saadaval Kiili
Spordiklubi ja Kiili valla kodulehel
(ühistegevus).
Suusaorienteerumine
Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises (ühtlasi Eesti-Läti orienteerumisliiga 2. osavõistlus) peeti
Viljandimaal Holstre-Polli mägedes
12.-13. veebruaril. Tavarajavõistlus
peeti 17-kraadises pakases ja päikesepaistes. M45 vanuseklassis
(8770 m ja 21 KP) tuli hõbemedalile
Einar Luup. Palju õnne!
M35 vanuseklassis (9990 m ja 21
KP) saavutas Vermo Siim 9. koha.
Lühirajal saavutas Vermo (4460 m
ja 15 KP) 10. koha ja Einar (4140 m
ja 14 KP) 15. koha.
Jalgrattasport
38. jalgratturite talikrossi “Elva
2011”, ühtlasi Tartumaa lahtised
meistrivõistlused, 1. etapp peeti
26. veebruaril. SEN-2 vanuseklassis
(rattakross 3x3,2 km) saavutas 2.
koha Tõnno Palm ja M-18 vanuseklassis (rattakross 5x3,2 km) Kevin
Kaldma 15. koha.
2. etapil 5. märtsil Elvas, EJL 2.
kategooria, saavutas SEN-2 vanuseklassis (rattakross 4x3,4 km) Tõnno
Palm 2. koha ja M-18 vanuseklassis
Kevin Kaldma 17. koha. Üldkokkuvõttes saavutas Tõnno tubli 2. koha
ja Kevin 17. koha.
Elvas toimusid 17. Eesti meistrivõistlused talikrossis, EJL 2. kategooria. SEN-2 vanuseklassis (rattakross 4x3,4 km) saavutas hõbemedali Tõnno Palm. Ole meheks!
M-18 vanuseklassis (rattakross
4x3,4 km) saavutas 17. koha Kevin
Kaldma.
Lauatennis
Harjumaa meistrivõistlustel lauatennises saavutas meesveteranide II
grupis tubli 6. koha Oleg Ratijev.
Korvpall
Tallinna Kossuliigas A-divisjoni
vahegrupi C-alagrupis võitis Kiili
SK Feliks Uks meeskonda 66:57
(Siim Palu 23, Jens Vendel 13, Sten
Vendel 13, Sven Kukemelk 12 p) ja

viimases mängus kaotati SK Marcus
meeskonnale 67:80 (Sven Kukemelk
25 ja Jens Vendel 16 p).
Alagrupis saavutati 3 võidu ja 4
kaotusega 6. koht ja A-divisjoni
play-off’i esimeses ringis mindi kokku KK Tallinna Ülikoolid meeskonnaga. Mõlemad kohtumised olid
väga tasavägised. Esimeses mängus
Tallinnas kaotati 71:74 ( Sven Kukemelk 24, Ott Põldsaar 12, Jens Vendel 12, Siim Palu 10, Milvert Vaaks
10 p) ja korduskohtumises Kiilis pidime võitma vähemalt 4 punktiga,
et jõuda veerandfinaali.
Kahjuks kaotasime ka selle mängu 56:57 ( Jens Vendel 19, Sven
Kukemelk 15, Siim Palu 15 p). Nüüd
on jäänud veel kohamängud.
Keegel
Eesti klubide võistkondlikel meistrivõistlustel hoiab SK Talke hetkel
3. kohta (võistkonnas ka Toomas
Vendel).
KK Killuke auhinnavõistlustel
18.-19. märtsil Zelluloosi keeglisaalis Tallinnas saavutas meeste
arvestuses 2. koha Toomas Vendel.
KK Reval auhinnavõistlustel 17.-19.
veebruaril Tallinnas Zelluloosi keeglisaalis saavutas Toomas Vendel
meeste arvestuses 11. koha.
Suusatamine
40. Tartu Maratoni (EMT Estoloppet
sari 2011) 63 km klassikasõidu, mis
peeti 20. veebruaril, võitis Jerry
Ahrlin Rootsist. Kiili vallast sõitsid
end 1000 parema sekka: 123. Arno
Aamisepp, 412. Olavi Israel, 485.
Andres Aamisepp, 614. Herkki
Suurman, 727. Einar Luup, 782.
Jaanus Tiisvend, 800. Raul Villo,
(902. peaminister Andrus Ansip),
936. Tiit Tatter.
14. Tallinna Maratoni (Estoloppet
sari 2011), mis peeti 27.02 Kõrvemaal, võitis 42 km vabatehnikas Anti Saarepuu. 500 parema suusataja
hulka sõitsid Kiili vallast: 395. Tarvo
Kapp, 438. Urmet Hiiekivi, 459.
Timo Runge.
39. Haanja Maratoni (Estoloppet
sari 2011), mis peeti 5.03. Haanjas,
võitis 43 km klassikasõidu Algo
Kärp. 500 parema hulka sõitsid Kiili
vallast: 62. Arno Aamisepp, 239.
Einar Luup, 282. Herkki Suurman,
446. Urmet Hiiekivi.
Swedbank Suusamaratonil 38 km
vabatehnikas, mis peeti 12.03 Valgehobusemäel, olid kiilikate kohad:
30. Olavi Israel, 33. Arno Aamisepp,
80. Raul Villo, 155. Timo Runge,
226. Tõnu Aamisepp.
ETV-Swedbank noorte suusasarja
III etapil saavutas M-20 vanuseklassis 15 km klassikas 12. koha Arno Aamisepp. 4. etapil suusakrossis
saavutas M-11 vanuseklassis 20.
koha Markus Pajur. 5. etapil saavutas M-20 vanuseklassis 10 km
klassika eraldistardiga sõidus 12.
koha Arno Aamisepp. Sarja kokkuvõttes saavutas M-11 vanuseklassis
120 võistleja hulgas tubli 24. koha
Markus Pajur ja M-20 vanuseklassis
45 võistleja seas 15. koha Arno
Aamisepp.
Haanja Suusa100 2011 (Eesti
pikim suusamaraton) saavutas 100
km vabatehnikas 22. koha Andres
Aamisepp ja 100 km klassikasõidus
16. koha Tõnu Aamisepp.
Finlandia Hiihtol Soomes Lahtis
hoidsid Kiili valla lippu kõrgel: 62.
Arno Aamisepp ajaga 2.39,13; 375.
Andres Aamisepp 3.13,45; 505.
Raul Villo 3.23,03 ja 1248. Tõnu
Aamisepp 4.04,19. Järgmisel päeval
sõidetud 50 km vabatehnikasõidu
võitis venelane Vjatsheslav Zujev
ajaga 2.10,41. Teist päeva järjest oli
stardis Raul Villo, saades 275. koha
ajaga 3.05,10. Hull vana!
Kaupo Kütt
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Kiili Naisselts kutsub:

Meie valda
sündisid:

Kiili kevadine laat
ja kirbuturg Kiili
rahvamajas
10 aprill 2011
kell 11.00-14.00

Kui sa soovid soodsalt müüa või osta aiataimi, käsitööd,
kasutatud riideid, jalatseid, majapidamistarbeid, lasteasju,
aiasaaduseid ja palju muud, siis oled just õiges kohas!
• Lastele tegevused tasuta • Kell 12.00 Kiili judo ja karate laste
etendus • Ehete valmistamise töötuba (5 eur) • Avatud puhvet,
kus müügil kodused küpsetised, pirukad ning joogid •
Müügikoha broneerimine: kiilinaisselts@gmail.com (2 eur).
Lisainfo kiilinaised.blogspot.com.
Soovitame kaasa võtta oma alused asjade eksponeerimiseks.

• 24. veebruaril Doris Mill.
Palju õnne, Anu ja Tarmo
Mill!
• 01. märtsil Karl-Erik
Eha. Palju õnne, Kristin
Kütt ja Ermo Eha!
• 04. märtsil Kärolin
Toompuu. Palju õnne,
Maivi Veliste ja Endrik
Toompuu!
• 17. märtsil Jonathan
Hagen. Palju õnne,
Hannele Kruusel ja
Peeter Hagen!

Südamlik kaastunne Palmi
Sõmerile

Jossif
Lindebaum

abikaasa
surma puhul.
Õde Mari lastega

Sügav kaastunne
Helmet Varatule
kalli

Huno Sõmer

kaotuse puhul.
Naabrid Ubalehed
ja Salusted.

Sünnipäevad
aprillis

VOLIKOGU OTSUSED
Märts 2011
Kiili vallavolikogu määrus nr 4, Kiili vallavolikogu
14. mai 2009. a. määruse nr 11 “Kiili Lasteaias
lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise
kord” muutmise määrus.
Kiili vallavolikogu otsus nr 28, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 29, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 30, isikliku kasutusõiguse seadmine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
kasuks.
Kiili vallavolikogu otsus nr 31, Lauri 1 katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Haridus- ja kultuuriküsimused, 1. märts 2011
Vallavalitsuse määrus nr 3, õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist
väljaarvamise kord.
Ehitus- ja planeerimisküsimused,
22. veebruar 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 75, ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks, Pähkli-Annukse,
Lähtse küla.
15. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 95, projekteerimistingimuste määramine aiamaja üksikelamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Luige alevik, Päikese põik 6.
Vallavalitsuse korraldus nr 96, projekteerimistingimuste määramine aiamaja üksikelamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostami-

seks, Luige alevik, Rõõmu tn 13.
Keskkonna- ja maaküsimused, 8. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 82, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Lehola tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 83 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Side tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 84, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Kaasiku tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 85, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Kaasiku põik.
Vallavalitsuse korraldus nr 86, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine Vambola tänav T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 87, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Energia tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 88, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Tasuja tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 89, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Uus-Vargamäe
tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 90, ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Aia tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 91 ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine, Paeknaraba tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 92, arvamuse andmine
jäätmeloa muutmise taotlusele.
15. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 97, Mõisaküla tänav ja
Mõisaküla tn 5 katastriüksuste piiride muutmine.
Muud küsimused, 8. märts 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 94 Sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2011. aasta eelarvesse.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

12.04.1919-17.03.2011

In memoriam

venna

84 Miralda-Leontine
Ringvelt
84 Laine Ramjalg
83 Irina Kuzmina
83 Emalia Toks
83 Alma Jaanus
83 Kalju Rentsel
82 Endla Kaljuste
81 Erna Mäe
78 Elvi Leimets
78 Edkar Leimets
77 Edna Kipus
76 Aasa Pors
76 Endel Lumi
75 Ene Mäsak
75 Lilia Gering
75 Vidrik Siim
75 Tõnu Taim
70 Georg Sooberg
70 Nikolay Filippovich
70 Viive Jõgi
70 Ilvi Aasma
65 Lev Süld
65 Jaak Pählapuu
65 Vaike Kärner
65 Ene Višnevski

In memoriam

28.04
17.04
18.04
10.04
10.04
06.04
04.04
10.04
27.04
27.04
18.04
29.04
01.04
17.04
07.04
19.04
15.04
02.04
24.04
07.04
08.04
05.04
30.04
19.04
22.04

DETAILPLANEERINGU
AVALIK ARUTELU
Kooli tn 2, Tennise ja Kiili
kinnistu osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku
toimumise ajal 7.027.03.2011 esitati üks kirjalik
ettepanek ja vastuväide.
Kooli tn 2, Tennise ja Kiili
kinnistu osa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 6. aprillil 2011 a kell
18.00 Kiili vallamajas,
Nabala tee 2a, Kiili alev

PRÜGIVEO HIND MUUTUB
Seoses saastetasumäärade
ja Tallinna prügila vastuvõtutasude muutumisega andis Kiili vallavalitsus
15.02.2011 korraldusega nr
73 nõusoleku jäätmevedajale AS VSA Eesti korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
segaolmejäätmete ja biolagunevate köögi- ning sööklajäätmete veo teenustasude suurendamiseks 11%
võrra. Hinnad muutuvad
alates 01.04.2011.

02.06.1933-21.03.2011

Valla üritused
Kuni 9. aprillini fotonäitus
“Lugemise lummuses” Kiili
raamatukogus
5. aprill kell 10.00 rahvusvaheline
lasteraamatupäev. Kiili raamatukogus, Kiili lasteaias ja Kiili
gümnaasiumis
6.aprill väljapanek lasteaia laste
isetehtud raamatutest Kiili
raamatukogus ja Kiili lasteaias
8. aprill kell 19.00 koolinoorte
disko Kiili rahvamajas
10. aprill kell 11.00-14.00
Kiili Naisseltsi kevadlaat Kiili
rahvamajas
10. aprill kell 11.00 Kiili vallarahva
sportmängud – võrkpall Kiili
spordihallis
16.-17. aprill kell 10 Harjumaa
meistrivõistlused võrkpallis Kiili
spordihallis
17. aprill kell 16.00 mälumäng
Kiili Mnemo ja hooaja lõpetamine
Kiili rahvamajas
27. aprill kell 11.00 lasteteatri
“Lepatriinu” etendus “Matkasellid” Kiili rahvamajas
29. aprill kell 21.00 Volbriöö pidu
Kiili rahvamajas

KUULUTUSED
• Kiili Maxima vajab kassapidajamüüja ametikohale töötajaid. Kontaktisik: kaupluse direktor Külli
Peterkop 5556 6082 või 658 5193
• Kojutoomisega värsked seakondid, 3 eur-20 kg / kast ja seakamar; 5 eur-10 kg / kast. Tellige ka
valmistoodangut! Tel 5359 6544
• Lastepesa otsib oma kollektiivi hoidja abi. Tel: 5561 1689 või
5552 2453, e-kiri: lastepesa@
lastepesa.ee
• Müüa kaminapuud ja klotsid. Tel
501 8594
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Ohtlike ja probleemsete puude
langetamine suurte kogemustega eksperdilt. Langetan raskesti
ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vajadusel kasutan
köistehnikat või tõstukit. Kindlustan puhta ja korrektse tulemuse. Tel 5648 2680
• Ostan autoromusid – sõidu-,
paki-, veoautod, bussid, vajadusel ARK kustutamine, transport
tasuta, raha kohe. Paku kõike, ka
vanametalli. Samas ostan ka korralikke sõidukeid, kuni 6000 eur.
Paku kindlasti, tel 5829 5083
• Puitpõrandate paigaldus, lihvimine, restaureerimine, lakkimine,
õlitamine ja hooldamine. Töö kiire
ja korralik! Tel 5340 5988
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
• Viljapuude lõikamine. Tel
5331 4076
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AIATÖÖD
Teostame ilupuude, viljapuude
ja hekkide hoolduslõikusi.
• Vanade ja noorte puude
kujundlõikus
• Hoolduslõikus
• Noorenduslõikus
• Võra kujundamine
Tel: +372 5624 3297

Rehvitöökoda
Töökojakinnistul
(Maxima taga)

 Rehvitööd
 Pisiremont
 Õlivahetus
 Kasutatud rehvid
 Autokaubad
 Auto ja Moto keemia (Xeramic)
 Kodugaas
 Puidutööd
Lahti: E-R kell 9.00-17.00
Tööväline aeg kokkuleppel.
Info tel. +372 5344 6483
Samas anda vabu pindu rendile.

PUITBRIKETT
PELLETID
KOJUVEDU ÜLE
EESTI

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

Julge muuta
oma elu!

Perevägivalla ohvrite tasuta nõustamine.
Registreerimine kell 11-17, tel 526 4697.
Sinu tugiisik Kiili vallas: reedeti kell 14-16 tel 5353 4103.
www.avasilmad.eu www.naisteabi.ee

