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VAJALIK INFO
Õpilase kuukaardi saamiseks tuleb esitada
taotlus
Õpilaste bussisõidu sooduskuukaardi
ostmiseks on vajalik esitada Kiili
vallavalitsusele avaldus hiljemalt 9.
septembriks 2011, et oleks tagatud
selle õigeaegne kättesaamine Kiili
sidejaoskonnast osta soovijatele.
Kuni 16.09.2011 on õpilastel võimalik bussiga sõita õpilaspileti esitamisel, kuid 19.09. 2011 peab bussi
sisenemisel olema ette näidata juba
septembrikuu kaart. Selle puudumisel tuleb osta üksikpilet.
Kuukaardid järgmiseks kuuks on
müügil iga kuu viimasel nädalal,
Võimalus on osta kuukaart ka mitmeks kuuks korraga. Palume see
avaldusel ära märkida. Juhul, kui

kuukaardi soovi järgmiseks kuuks
enam ei ole, tuleb sellest ühistranspordikeskusele teada anda
telefonil 640 6788 või e-mailil:
raido.needrit@harjuytk.ee.
Avaldus esitatakse ühel korral
kogu õppeaastaks. Sooduskuukaarti
saab taotleda isik, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Kiili
vald.
Kuukaardi kaotamise juhul tuleb
osta uus kaart täishinnaga, kuna
kehtiva korra järgselt kompenseeritakse iga lapse kohta üks kuukaart
ühes kuus. Avalduse blanketi leiab
Kiili valla kodulehelt.
Kiili vallavalitsus

Päästekeskus kutsub lahtiste uste päevadele
Põhja-Eesti Päästekeskus korraldab
7. ja 8. septembril lahtiste uste päeva
Tallinna ja Harjumaa komandodes.
Päästjate tööga on oodatud tutvuma eelkõige põhikooli vanem
aste, gümnasistid, eakad, pered,
sõpruskonnad ja töökollektiivid,
kuid teretulnud on kõik. Eelregistreerimine ekskursioonidele lõpeb 5.
septembril.
Päästjad tutvustavad külalistele
tulekustutus- ja päästetehnikat ning
annavad ülevaate päästja elukutsest.
Saab kuulata ja vaadata, millega
päästjad tegelevad, ning uurida,
kuidas kulgeb elu komandos, kui
üks valvevahetus kestab 24 tundi.
Ekskursioone on päevas seitse:

kell 10, 11, 14, 15, 16, 17 ja viimane
grupp suundub komandoga tutvuma
kell 18. Külastuse kestus on 1 tund.
Tallinnas ja Harjumaal ootavad
7. ja 8. septembril huvilisi PõhjaEesti Päästekeskuse Kesklinna,
Lilleküla, Pirita, Kopli, Assaku, Keila, Paldiski, Kehra, Loksa ja Muuga
komando.
Et valida endale sobiv külastuse
koht, leiab komandode asukoha ja
aadressi Põhja-Eesti Päästekeskuse
kodulehelt aadressil www.pepk.ee.
Päästekeskus palub kõikidel soovijatel end külastuseks registreerida eposti aadressil galina.ozdoba@
rescue.ee.
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Kahju on sellest, et paljud maaomanikud leiavad, et lepingu sõlmimisega kergliiklustee talumiseks oma kinnistul on
võimalik rikastuda valla arvelt. Internet

Valda rajatakse
uued kergliiklusteed
Kiili vald osaleb projektis “Harjumaa
kergliiklusteede võrgustiku rajamine”. Projekt viiakse ellu Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahendite
toel, mis katab 85 % ulatuses abikõlbulikest kuludest ning 15 % katab
kohalik omavalitsus.
Esimese etapiga rajati kergliiklustee piki Kangru teed ja KurnaTuhala maanteed kuni Oti asumi
lõpuni Vaelas. Teise etapi raames
oleks Kiili vald saanud rajada kergliiklustee Tallinna linna piirist kuni
Kangru teeni, Oti asumist kuni Kiili
alevini ja sealt edasi Rätsepa teeni.
Kuna I etapi realiseerimisel tekkis
probleeme kinnistu omanikega ehk
kergliiklusteed rajati tihtipeale ilma
omanikega lepingut sõlmimata, siis
teise etapi puhul rahastatakse ainult
seda osa teest, kus on sõlmitud leping kinnistute omanikega. See on

seadnud ka piirid meile ehk sel aastal saame sõlmida lepingu kergliiklustee rajamiseks ainult 2,4 km ulatuses: Tallinna piirist Kangru teeni,
Oti asumist umbes 1,2 km lõik Kiili
alevi poole ning Kiili alevi sees.
Probleemid lepingutega
Ma ei pea ilmselt selgitama, kui
oluline on kergliiklustee olemasolu
meie valla elanikele, sest see on
näha kõigile, millise aktiivsusega
kasutatakse juba olemasoleva kergliiklustee lõike. Kahju on ainult sellest, et paljud, ka meie valla elanikud, leiavad, et lepingu sõlmimisega
kergliiklustee talumiseks oma kinnistul on võimalik rikastuda valla
arvelt.
Käesolevaga kutsun üles mõõdukusele ja jälgima tervet mõistust
neid kinnistute omanikke, kelle

maale tuleb planeeringu järgi kergliiklustee. Lisaks neile tuleb meil
jõuda lepinguni nende kinnistute
omanikega, kelle maile on tee juba
ehitatud, sest kahjuks on esimese
etapi raames tehtud töö jäänud
poolikuks.
Mis edasi?
Tulles praeguse hetke juurde, siis
selle aasta osas on hange läbi ning
võitjaks osutus Lemminkäinen Eesti
AS. Ehitus algab septembris ning
järgmise aasta suvel saab juba uut
teed kasutada.
Järgmisel aastal soovime lõpuni
ehitada teise etapi mahu ning siis
saame võtta endale uued eesmärgid
ehk jätkata meie keskkonna parendamist ja muutma seda veelgi inimsõbralikumaks.
Valeri Kukk, vallavanem

LÜHIDALT
Doonoreid oodatakse
Sakus
Saku vallas ja naabervaldades elavaid doonoreid oodatakse taas
verd loovutama 9. septembril kell
10-13 Saku valla maja (Teaduse
1, Saku) II korruse saalis toimuval
doonoripäeval. Teretulnud on nii
uued kui ka püsidoonorid.
Doonoriks sobib terve, puhanud
ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18-60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik
või elanud Eestis elamisloa alusel
üle ühe aasta.

Lisainfo www.verekeskus.ee ja
Facebookis fännilehel “Doonorid ja
Sõbrad” www.facebook.com/
DoonoridjaSobrad.
Kirsti Ruul

Vastuvõtuajad
metsaomanikele

Keskkonnaameti piirkondlik metsanduse spetsialist võtab vastu
metsaomanikke teisipäeviti kell
10.00-12.00 vallamaja II korrusel
koosolekute ruumis (Nabala tee
2a, Kiili alev). Kontakttelefon
501 9256.
Paul Lillepruun
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Uus õppeaasta Kiili Rahvakoolis
Rahvakooli uus õppeaasta algab oktoobris.
Sellel aastal töötavad edasi Keeltekool, Arvutikool ja Ajalookool.
Keeltekoolis saab õppida eesti keelt võõrkeelena, vene keelt, soome keelt ja inglise
keelt kahel tasemel: algajad ja kesktase.
Arvutikool õpetab oktoobrist detsembrini
algajaid ja teisel poolaastal edasijõudnuid.
Edasijõudnute rühma ootame ka neid, kes
eelmisel aastal läbisid algõppe.
Ajalookool jätkab meie kodukandi ajaloo
tutvustamist. Kavas on viis loengut. Oktoobris
selgitab Koidula Ameerikas Kiili piirkonna
arengulugu. Novembris ja detsembris koolitab
taas Ardo Niinre. Teemadeks on Kiili valla saamislugu ja Jüri lauluselts. Teisel poolaastal
saab kuulda Kiili valla talunimedest ja Kurna
asulast. Teatrireisid, mis on seni olnud meie
kõige populaarsem osakond, jätkuvad ka sellel
aastal.
Kiili vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsiooni
avalikustamisele kuuluvad
andmed 2010
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood (ei avalikustata)
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse
kandmiseni ka ehitised ja nende osad)
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
9. Pangaarved
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3 196 EUR,
kui ametikohal ametipalka ei maksta
11. Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3196 EUR, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)
12. Muud regulaarsed tulud. (Tulu suurust näitamata)
------------------------------------------------------1. Klara Orehova
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Kiili vald, Kangru alevik,
56274
7. Sõiduauto Mazda 6 (2008)
8. Puudub
9. Nordea pank arvelduskonto
10. Puudub
11. Nordea Finance Estonia AS elamuasemelaenu kaaslaenaja 110 377 EUR; Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaal sõiduauto liising 7743 EUR
12. OÜ Kindlustuse ABC palk, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 27.06.2011)
------------------------------------------------------1. Vambo Kaal
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Kinnistu, Saare maakond, Pöide vald,
741404; Harju maakond, Kiili vald
1817302
7. Ei oma
8. Swedbank pensionifond K3, osak
11169,492 tk, nimiväärtus 0,95126 EUR
kokku 10625,09 EUR
9. SEB arveldusarve, krediidiarve; Swedbank arveldusarve, krediidiarve
10. Puuduvad
11. Swedbank Liising AS sõiduauto liising
Toyota Avensis v.a. 2009 kuumakse 97,14
EUR (5120 krooni)
12. Kiili vallavanema töötasu, Kiili vallavalitsuse volikogu liikme tasu, Harjumaa
Omavalitsuste Liidu töötasu, Nelja Valla
Kogu juhatuse liikme tasu, Riigikogu
Kantselei pension
(Deklaratsioon koostatud: 26.04.2011)
------------------------------------------------------1. Andrus Mäe

Uued kursused
Igal aastal pakume ka vaheldust ja uusi
koolitusi. Selle aasta uudisteks on kiirlugemine, mälutreening ja koolitus lemmikloomaomanikele.
Kiirlugemise kursusel õpitakse tundma
erinevaid tehnikaid, mille tulemusena on võimalik kordades suurendada lugemiskiirust ja
ka meelde jääva info hulka. Lugemiseks kuluv
aeg väheneb, seega jääb kõigeks muuks rohkem aega.
Mälu treenimise koolitus on mõeldud neile,
kes tahavad oma mälu paremini kasutada.
Lemmikloomaomanikud saavad teada
enda ja oma lemmiku õigustest ja kohustustest, nende vajadustest, tervise- ja käitumisprobleemidest, õpivad lihtsaid dressuurivõtteid. Kursuse sihtrühmaks on lemmikloomaomanikud, õpetajad, loomakaitsehuvilised
noored ja täiskasvanud.

3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Metsamaa, Harjumaa, Kiili vald, Piissoo
küla, 5300302; elamumaa, Harjumaa,
Kiili vald, Paekna küla, 5030402; maatulundusmaa, Harjumaa, Kiili vald, Paekna
küla, 5542702
7. Sõiduauto VAZ 2108, 1986; sõiduauto
VW Golf, 1988, sõiduauto Audi 2003
8. Puuduvad
9. SEB arveldusarve
10. Puuduvad
11. Käendusleping õppelaen 3515,14
EUR
12. OÜ Feneber juhataja töötasu, Kiili
vallavolikogu liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 27.04.2011)
------------------------------------------------------1. Rein Viljak
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa Harju, Kiili alev,
30401:001:0933; elamumaa ja elamu
50% Harju, Kiili alev, 3342302; maatulundusmaa, Lääne-Virumaa, Rakke vald
66001:001:0667; maatulundusmaa Lääne-Virumaa, Rakke vald, 0068-0069
7. Sõiduauto Seat 2000 a. Veoauto
UZ271591, 1986 a
8. Ei ole
9. Swedbank arveldusarve; Nordea Pank
arveldusarve; SEB arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Riiklik pension, Kiili vallavolikogu
liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 20.04.2011)
------------------------------------------------------1. Esta Kullamaa
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Harjumaa, Kiili alev,
3670402
7. Ei ole
8. Swedbank pensionifond K2, kogus
5857,994 nimiväärtuses 0,82016 EUR
koguväärtus 4 804,49 EUR; Kiili Rahvakool 200 osakut nimiväärtuses 6,25 EUR
koguväärtuses 1250 EUR
9. Swedbank 2 arvelduskontot, kogumispensionikonto, krediidikonto, investeerimishoius
10. Ei ole
11. Käendusleping õppelaen 3 tk; sõiduauto liisingleping Swedbank Liising AS
Mazda 6 703 MDR
12. Kiili Gümnaasiumi õpetaja töötasu,
vallavolikogu liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 28.04.2011)
------------------------------------------------------1. Mikk Rannik
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Korteriomand, Harjumaa, Kiili vald,
Kiili alev, 8344502
7. Ei ole
8. Wifest OÜ, 1 osa, 319,56 EUR (5000.kr) Swedbank, pensionifond K3, 1,

Koolitus toimub kahel laupäeval, korraga
6x45 min. Teadmisi jagab Eesti Loomakaitse
Seltsi koolitusjuht, MTÜ Kuulikodu (Hiiumaa
loomakaitse) juhatuse liige Kadri Taperson.
Eelkool lastele
Õppekäikude mõtte andsid meile eelmise
aasta õppurid. Plaanime külastada Presidendi
lossi, TTÜ raamatukogu, Tallinna Botaanikaaeda, Lahemaa rahvusparki ja Tallinna
bastionikäike. Nendes kohtades tavainimene
giidi saatel ei käi või ei sattu ta sinna üldse.
Eelkool on meie suurim uudis. Koostöös
Kiili vallavalitsusega valmistame kooliks ette
lapsi, kes lähevad I klassi 2012. a. sügisel.
Lapsed käivad kooliga harjumas üks kord
nädalas algusega 13.00. Toimub 4x35 ainetundi, kus õppetegevusteks on kuulamine,
kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning

901,53 EUR
9. SEB pank arveldusarve
10. Ei ole
11. Swedbank hüpoteek laenu tagatiseks,
käendusleping
12. People Plus OÜ töötasu, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis, Kiili Varahalduse AS
nõukogu liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 30.03.2011)
------------------------------------------------------1. Erki Noorak
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Rae vallavalitsus, aste 25, ametipalk 18
400 lisatasu 5% tööstaaži eest
6. Maatulundusmaa, Harjumaa, Kuusalu
vald, Tammistu küla, Harju 3937102;
maatulundusmaa, Harju maakond, Kiili
vald, Mõisaküla küla, Harju 10097802
7. Ei ole
8. DO-DO Bisnes OÜ, 1 osa, 2 556,5 EUR
9. Swedbank arveldusarve, SEB pank
arveldusarve, SAMPO arveldusarve
10. Ei ole
11. SEB Liising
12. Rae vallavalitsuse töötasu, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis, haigushüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 12.04.2011)
------------------------------------------------------1. Mart Nettan
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu; Kose vallavalitsus
5. Planeeringu spetsialist Kose vald,
ametipalk 920 EUR
6. Maatulundusmaa, Harju, Kiili,
11099002
7. Ekskavaator ETZ, 1982
8. Ei ole
9. SEB pank arvelduskonto
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Kose vallavalitsuse planeeringu spetsialisti töötasu; Kiili vallavolikogu liikme
hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 21.03.2011)
------------------------------------------------------1. Aimur Liiva
3. Volikogu liige
4. Tiigrihüppe SA
5. Puudub
6. Elamumaa Harjumaa, Kiili vald, Luige
küla, 30404:014:0004
7. Ei ole
8. Ei ole
9. SEB pank arvelduskonto, Swedbank
arvelduskonto
10. Puuduvad
11. Toyota Avensis 2004, Swedbank liising, kasutusrent, liisingumaksete kogusumma 5544 EUR, kuumakse 169 EUR
12. Tiigrihüppe SA töötasu, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis, Kiili KVH nõukogu
liikme tasu
(Deklaratsioon koostatud: 22.03.2011)
------------------------------------------------------1. Andra Perv
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Pärnumaa, Varbla vald,
Muriste küla, 2148706
7. Ei ole

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.

Registreerimine kursustele
• Registreerida saab e-aadressil
rahvakool@kiili.edu.ee; veebilehel
www.rahvakool.webs.com ja Kiili
raamatukogus.
• Märkida on vaja koolituse nimi, koolituse soovija nimi ja kontakt.
• Oma soovi saab toimetada ka Kiili
Gümnaasiumi administraatori kätte,
ümbrikule märge RAHVAKOOL.
• Kõikide koolituste puhul kehtib
ettemaks.
• Info kursuste toimumise aja ja hinna
kohta avaldame rahvakooli kodulehel.
mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Õpetajateks on Kiili Gümnaasiumi
õpetajad Terje Zimmermann ja Sirje Kullus.
Laste eest, kes on Kiili valda sisse kirjutatud
ja ei käi lasteaias, tasub eelkoolis õppimise
Kiili vald.
Kiili Rahvakool

8. OÜ Security Solution Partner 1 osak
nimiväärtuses 2 550 EUR
9. Nordea pank arvelduskonto, krediidikonto; Swedbank arvelduskonto
10. Ei ole
11. Puudub
12. Kiili vallavalitsuse projektijuhi töötasu, Kiili vallavolikogu liikme hüvitis,
komisjoni esimehe hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 11.04.2011)
------------------------------------------------------1. Ellen Rööp
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Kiili vald, 56288
7. Ei ole
8. Ei ole
9. SEB pank arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Kiili vallavolikogu komisjoni esimehe
hüvitis, perearsti õe töötasu, riiklik pension
(Deklaratsioon koostatud: 19.05.2011)
------------------------------------------------------1. Olavi Israel
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Korteriomand Põllu 63 A, 311, Tallinn;
Viljandi maakond, Karksi, 28564; maatulundusmaa Viljandi maakond, 28120
7. Puudub
8. OÜ Akmar Projekt, 1 osak, 2 550 EUR
9. SEB arveldusarve; Swedbank arveldusarve, Sampo arveldusarve
10. Puudub
11. SEB elamuasemelaen 70 047 EUR
12. OÜ Wolmreks Ehitus töötasu, Kiili
vallavolikogu liikme hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 30.03.2011)
------------------------------------------------------1. Peeter Veltmann
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Maatulundusmaa, Valgamaal, Hummuli vald, Valdnepi 20801:004:0700
7. Maastur Mitsubishi 1997; sõiduauto
Wolksvagen 1994
8. OÜ Pagari Liisu, 1 osak summas 6199
EUR; OÜ Tippauto 2 osakut 1278 EUR
nimiväärtus kokku väärtuses 2556 EUR,
OÜ Waide, 23000 osakut nimiväärtuses
0,64 EUR, kokku väärtuses 14 700EUR
9. SEB arveldusarve, krediitarve, valuutaarve
10. Puudub
11. Preemialaen SEB 2 4030 EUR
12. Kiili vallavolikogu liikmehüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 29.04.2011)
------------------------------------------------------1. Aivar Somarokov
3. Volikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa, Kiili vald, Nabala küla,
10401102, elamumaa, Kiili vald, Nabala
küla, 12075802; maatulundusmaa, Sõgula küla, 9124502; ärimaa, laut, Kiili vald,
Nabala küla, 9124502

7. Ratastraktor MTZ82, ratastraktor
T25,Kaubik WV Transporter.
8. Puuduvad
9. Arveldusarved SEB, Sampo Pank, Tallinna Äripank ettevõtluse arvelduskonto
10. TTB Äripank investeerimislaen
54 166,37 EUR.
11. SEB elamuasemelaen, kasutusrent
12. FIE tulu ettevõtluses
(Deklaratsioon koostatud: 02.06.2011)
------------------------------------------------------1. Klemens-Augustinus Kasemaa
3. Vallavolikogu liige
4. Kiili vallavolikogu
5. Puudub
6. Elamumaa: Harjumaa, Kiili, Kangru
Harju: 7635502 (1/4 osa); elamumaa:
Jõgeva, Palamuse, Änkkula, Jõgeva:
431435; maatulundusmaa: Jõgeva,
Palamuse, Änkkula, Jõgeva: 2694235
7. Väikelaev Kiili Paat, 2007
8. Netix Group OÜ, osak 400 tk; väärtuses
1000 kr; 40 000 kr. Sampo Pension 50
osak, 13 574 tk väärtuses 1,06023 EUR,
14 391 EUR
9. Sampo Pank arveldusarve, Nordea
Pank arveldusarve 2 tk
10. Nordea Pank 63 000 EUR
11. Ei ole
12. Webware OÜ töötasu, Kiili vallavolikogu komisjoni esimehe hüvitis
(Deklaratsioon koostatud: 22.03.2011)

Kiili vallavalitsuse liikmete
majanduslike huvide
deklaratsioonid 2010
1. Benno Johanson
3. Vallavalitsuse liige
4. Kiili vallavalitsus
5. 16 500 krooni
6. Korter Valga maakond, Valga linn,
687040; garaaž Valga linn, 1759540;
korter Harjumaa, Kiili vald, Kiili alev,
Lasteaia tn, nr 7216202
7. Sõiduauto BMW 316I, 1991
8. Puudub
9. SEB arveldusarve 3 tk, pensionisammas, Swedbank arveldusarve
10. SEB pank 25211,15 EUR
11. Puudub
12. Ei ole
(Deklaratsioon koostatud: 05.04.2011)
------------------------------------------------------1. Lea Peterson
3. Vallavalitsuse liige
4. Kiili vallavalitsus
5. 1054,54 Eur + 10% staažitasu
6. 1/2 korterist Harjumaal, Kiilis,
30401:001:0125
7. 1/2 sõiduautost Opel Vectra 2000 a
8. Puudub
9. SEB arveldusarve, Swedbank
arveldusarve
10. Ei ole
11. Ei ole
12. Ei ole
(Deklaratsioon koostatud: 25.04.2011)

Valeri Kukk (vallavanem) ja Mihkel
Rebane (volikogu esimees) esitasid
deklaratsioonid riigikantseleile.

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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Kiili Gümnaasiumis läheb 1. klassi 80 last. 2x Marko Tooming

Õpeta õpilast, mitte
ainet
Kiili Gümnaasiumi uus
õppeaasta

Mihkel Rebane,
Kiili Gümnaasiumi direktor

Sellel sügisel on õppeaastat alustades – õpetajaid ja õpilasi kooli
oodates – mõtted kuidagi hajevil
ja hüplikud. Uus kooliseadus ja
õppekava on tinginud hulgaliselt
muudatusi ja uuendusi kooli paljudes dokumentides ning keeruline on endalegi selgitada, kas neis
tekstikuhjades on ka mingi olemuslikult uus ja sisuline sihiseade.
Kui mõelda suurelt ehk riigi hariduspoliitikat kompavalt, siis peaksid
seadusemuudatused pingutama
eelkõige selles suunas, et traditsiooniline koolikohustus liiga ohtlikult
ei formaliseeruks ja et meile jõukohane koolikorraldus ei laguneks.
Lihtsamalt öeldes – me peaksime
väga tahtma, et laste loomulik õpihuvi realiseeruks senisest enam just
koolitunnis ja kooliseinte vahel.
Uutmoodi hindamine
Uue õppekava üks olulisemaid
väljakutseid (eriti põhikooli astmes)
ongi muuta õpetamise-õppimise
käsitust. Eesmärk on sisendipõhiselt
õpetamismudelilt minna üle väljundipõhisele ehk saavutada olukord,
kus õpetaja õpetaks eeskätt õpilast,
mitte ainet. Peamine vahend eesmärgi saavutamiseks on hindamispõhimõtete (ehk õpiprotsessi tagasiside) muutmine. Õpetajalt oodatakse, et ta hindaks eelkõige iga
õpilase arengut.
Uue mõistena on kasutusel kujundav hindamine ehk õppe kestel
toimuv hindamine, mille käigus
analüüsitakse ja antakse tagasisidet
õpilase tulemuste ja vajakajäämiste
kohta. Antav tagasiside on enamasti
suuline. Hindajaks ja tagasiside andjaks on õpetaja, õpilane ise või kaasõpilased. Tagasiside peab kirjeldama
õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi
ning sisaldama ettepanekuid ja soovitusi edaspidisteks tegevusteks, mis
toetaksid õpilase arengut. Tagasiside
andmisel peab õpetaja keskendume
konkreetse õpilase edusammudele
ja tema arengut võrreldakse ainult
tema endaga.
Kujundavale hindamisele järgneb
kokkuvõttev hindamine, mida võib
läbi viia nii õppe käigus kui ka õppe-

• Esimesse klassi astub tänavu
Kiilis 80 õpilast.
• Kokku õpib tänavusel õppeaastal Kiili Gümnaasiumis 500
õpilast.
• Kooli kodulehelt www.kiili.
edu.ee leiab lugemiseks dokumente, kust saab tervikliku
pildi muutustest koolikorras,
õppekavas jms.

teema lõppedes. Õpilase ainealaseid
teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas
toodud oodatavate õpitulemustega
ja tema õppele püstitatud eesmärkidega.
Number ei motiveeri
Uus õppekava lubab kokkuvõtvate hinnete puhul kasutada kahes
esimeses kooliastmes sõnalisi hinnanguid. Kiili Gümnaasiumil on
plaanis järk-järgult üle minna sõnalistele hinnangutele kõigis I kooliastme klassides. Kasutame võimalust
lükata edasi numbriliste hinnete
panemine, sest numbriline hinne on
justkui loodud paljastama vigu,
mitte motiveerima. Numbrite süsteem stimuleerib rivaliteeti, sõnalised hinnangud kajastavad täpsemas ja mõistvamas vormis lapse
tugevusi ja nõrkusi ning kindlasti
seda, mida ja kuidas on vaja veel
harjutada, et tulemus oleks parem.
Laps saab õppimisest rõõmu
tunda, loodetavasti kujuneb positiivne enesehinnang ja sisemine motivatsioon õppida. Jääb ära õpilaste
liiga varane võrdlemine ning tähelepanu koondub iga lapse arengule
ja õppimisele. Eesmärk on õppimine,
mitte õpitulemuste fikseerimine.
Nii võiks lühidalt kokku võtta uue
õppekava ühe suure eesmärgi. See
on hea ja õige eesmärk ja ma olen
kindel, et väljundipõhine õpe kogu
hariduses alates lasteaiast kuni ülikoolini võiks õnnestumise korral
kaasa tuua olulise kvaliteedi tõusu.
Samas peame arvestama, et see on
väga olemuslik muudatus, mille rakendamine eeldab suuri pingutusi ja
palju aega.
P.S.
Tühjas klassiruumis või õpetajate
toas on ohutu unistada millestki,
mida on raske saavutada. Kui aga
ruum täitub õpetajate ja õpilastega,
alles siis selgub, mis on võimalik,
mis mitte, sest vägisi ju ei saa. Nagu
me ei teaks: Arnogi jääb kooli hiljaks, Toots ei tee ise pooltki rehkendust ning Julk-Jüri sikutaks kõiki
mõnuga kõrvust, kui vaid saaks!

Valla 2010. aasta
majandusaastast
z Kiili vallavolikogu
kinnitas oma juunikuu istungil Kiili
valla 2010. aasta
konsolideeritud
majandusaasta aruande.
Tavaliselt on see dokument, mida
paljud ei loe, kuna see on päris
mahukas ning sisaldab peale ajaloo kirjelduse ka suurel hulgal
igasuguseid numbreid, millest on
raske aru saada. Samas kirjeldavad
erinevad finantsnäitajad päris täpselt valla rahalise tervise olukorda
ja suundumust.
Sooviksingi veidi lahti seletada
2010. aasta aruannet ning kirjeldada
pilti, mis avaneb nende numbrite
taga ning kuidas me sinna jõudsime.
Tulusid planeerides olime konservatiivsed ning arvestasime vallaelanike väiksema tulumaksu osaga
kui 2009. a. eelarves, kuid saime
arvestada ühe kinnistu müügist
saadud rahaga.
Kulude poolelt vaatasime üle
kõigepealt valitsemise kulud ning
kärpisime neid ligi poole miljoni
krooni võrra. See sisaldas ka vallaametnike igakuist ühte palgata puhkuse päeva.
Kärpekääre said tunda ka vabaaja ja kultuurisektor ning praktiliselt
kõikide allasutuste majanduskulud
tõmmati koomale. Lisaks oli arvestatud 2%-se reservfondiga ning eelarve oli tasakaalus.
Ootamatud kulud
Uue vallavalitsuse esmaseks ülesandeks oli ka eelarvest kinnipidamine ja selleks me kehtestasime range finantsdistsipliini ning viisime
selle kõikide osakondade, allasutuste ja teiste koostööpartnerite teadvusse.
Kuid elu teeb oma korrektiivid ja
kõiki kulusid ei oska ette näha. Peab
ütlema, et kõik said aru, et kulutada
saab nii palju kui on arvestatud,
kuid ilm teeb oma trikke. Nii läkski
meil oluliselt rohkem raha teede
korrashoiuks, sest meile saabus tõeline talv. Samuti hakkasid ehitushinnad tõusma ning uue lasteaia
rühma ehitus läks kallimaks ning

Vallavanem Valeri Kukk. Marko Tooming

need kulutused tuli katta reservfondis olevatest rahadest. Kuid Kiili
valla rahvas on tubli, töökas ning
ilmselt hinnatud, sest töötuse määr
oli meil väike ning tulumaksu laekus
meile rohkem kui olime prognoosinud.
Laen kahaneb
See kõik tähendab seda, et Kiili
valla eelarve pidas ning üle mitme
aasta jäi reservfondis olev raha alles,
mida saab sel aastal kasutada investeeringuteks ehk antud juhul kergliiklustee ehituse omaosaluse katmiseks.
Sai tehtud kõik suuremad planeeritud tööd nagu näiteks Kiili
Noortekeskus hoone renoveerimine
koos ruumide ettevalmistamisega
lasteaia rühma jaoks.
Meie valla laenukoormus on väga
suur ja rahandusminister on korduvalt öelnud eelmisel aastal, et
tema ei tea, kuidas Kiili vald hakka-

ma saab. Laenukoormus väheneb
vastavalt maksegraafikule, kuid
valla maksevõime ja likviidsus ehk
raha ja lühiajaliste kohustuste suhe
on oluliselt paranenud. See on tõstnud valla mainet ning usaldusväärsust nii Rahandusministeeriumi kui
ka meie valla partnerite silmis.
Laenu me ei kavatse kiiremini või
rohkem tagasi maksma hakata, sest
soovime edaspidigi jätta raha investeeringute tarvis ja meil on palju
vaja veel teha.
Ühe aasta hea tulem ei tähenda
seda, et nüüd peaks end lõdvaks
laskma. Me peame jätkama sama
joont ning vastavalt eelarve suurenemisele saame anda rohkem rahalisi vahendeid erinevate tegevuste
tarbeks.
Täpsemalt saab Kiili valla 2010.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannet lugeda valla
kodulehelt.
Valeri Kukk, vallavanem

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade
02.08.2011. aasta korraldusega nr 290 “Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Vaela külas Kadaka
tee 22 (30401:001:1226) asuva kinnistu detailplaneeringule põhjusel, et planeeringu eeldatav lahendus ei
kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Vaela külas Kadaka tee 22 kinnistu ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Planeeritava maa-ala suurus on 0,2ha. Planeeritav krunt asub lisanduva asustusega
alal olemasolevas elamupiirkonnas, olemasoleval hoonestatud maa-alal. Planeeritavale alale kavandatakse kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamist. Planeeritav hoone maht ei muuda
piirkonna hoonestuslaadi ega ole vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega. Planeeritava ala elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud.
Detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a
Kiili alev), detailplaneeringute kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart Liho
tel 6790272) alates 01.09.2011 kuni 15.09.2011.
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Parim võimalus –
koolitus,
praktika, töö
Kutsume Kiili valla pikaajalisi töötuid ümberõppele.
• metallitöölise-keevitaja
erialale.
Koolitused toimuvad
Tallinnas, millele lisandub
praktika Saue ja Saku
ettevõtetes ja parimaid
ootavad töökohad.
• lapsehoidja kutse õppele.
Koolitused algavad septembri lõpus ja ametikoolitusele lisandub
eksam ning praktika
tööandaja juures.
Koolituste ja praktika ajal:
• kompenseeritakse
osalejatele
transpordikulud
• makstakse lisaks veel
õppe- ja
praktikastipendiumi.
Lisaks pakume:
• abi CV’de koostamisel
• psühholoogilist- ja
karjääri-nõustamist
• motivatsiooni koolitust.
Tegemist on projektiga
“Tegusalt tööturule Kiili,
Saku ja Saue vallas”, mis
sai toetuse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondilt. Projekti
juhtpartneriks on Kiili
vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja Saku
vallavalitsused.
Ettevõtted, kes soovivad
võtta oma firmasse praktikale pikaajalisi töötuid ja
Kiili valla elanikud, kes ei
ole olnud tööga hõivatud
viimased 12 kuud või rohkem, ning soovivad projektis osaleda, võtke koheselt ühendust:
Andra Perv, projektijuht
e-post: a.perv@hot.ee
tel 5694 9272 või 510 1780
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Uus lasteaiarühm valmis
täpselt tähtajaks
Juunikuus alanud uue lasteaiarühma
ehitustööd lõppesid täpselt sel
päeval nagu lepingus oli ette nähtud
– 15. augustil.
Uus lasteiarühm, mille ehitamisega tegeles Rasmar Ehitus, valmis
samas, nn noortekeskuse majas, kus
eelmisel sügisel avati samuti üks
rühm. Nüüd kuulub maja kogu esimene korrus mudilastele.
Kiili Varahalduse Sihtasutuse
juhataja Anu Altmetsa sõnul möödus
tänavusuvine rühma ehitus ilma
komplikatsioonideta. Mis oli vaja,
tehti ning täpselt õigeks ajaks.
“Meil oligi lepingus tööde lõppemise tähtaeg nõnda sätitud, et jääks
kaks nädalat aega uute ruumide
proovimiseks, enne kui mudilased
sisse tulevad,” selgitas ta.
Lapsed, keda uude rühma võetakse vastu 18, pääsevad ruumidesse 5.
septembril. Enne seda kontrollitakse
ruumid üle, et välistada võimalikud
ehitusvead, sisustatakse mööbliga
ning tehakse veel viimased koristustööd.
Õu veel valmib
Maja ümber rajatakse ka aed, mis
muudab mudilaste liikumise turvalisemaks. “Puudu on hetkel veel õueala, mida hakatakse rajama,” ütles
Anu Altmets.
Õuealale peaksid lastele tulema
ka erinevad atraktsioonid, kuid sellega on asi keerulisem, kui arvata
võib. “Muidugi oleks kõige toredam,
kui koguksime lapsevanemad kokku
ja teeksime lastele mänguväljaku
talgukorras,” nentis Altmets.
“Atraktsioonide puhul on nõudmised
aga äärmiselt karmid ja seal on
omad sertifikaadid vajalikud, seetõttu pole võimalik mänguväljakut
oma jõududega rajada.”
Mänguväljak pole odav lõbu, kui
arvestada kasvõi suve algul Kiilis
valminud väljaku maksumust.

Lasteaia katus sai korda
• Talvel suurele lumehulgale
järgi andnud ning vett läbi
laskma hakanud Kiili Lasteaia
katus tehti suvel korda.
• Kiili Varahalduse SA juhataja
Anu Altmetsa sõnul tehti
tööde käigus kõik võimalik, et
välistada sama stsenaariumi
kordumine. “Palju sai kokku
keevitatud kõikvõimalikke
lahtiseid servasid, kust vesi
võiks tee ruumidesse leida,”
rääkis ta. “Paigaldamisel on
ka soojuskaablid, mis varem
puudusid.”
• Peale katuse parandamise
tehti ära siseruumides ka
sanitaartööd, sest vesi oli kahjustanud nii mõndagi ruumi.
• Katuse remont koos sisetöödega läks maksma 25 000
eurot.

Rühma siseruumid on valmis, mööbel ootab paikapanemist. 5. septembril
mängivad siin juba mudilased. 2x Marko Tooming

Lasteaia rühma ehitusega tulid
töö käigus juurde ka ettearvestamatud lisakulud, näiteks selgus, et
on vajadus parkla järele. Seose
parkla rajamise ja paari muu
lisatööga – majal tuli lammutada ka
korsten – suurenesid kulud algselt
arvestatuga võrreldes ca 5000
eurot.
Noortekeskus veel ei koli
Nagu Kiili Leht kevadel kirjutas,
on olemas kindel plaan ehitada kogu
kahekorruseline maja lasteaiaks.
Praegu on mudilased esimesel
korrusel. Teisel korrusel asub Kiili
noortekeskus, kes peaks enne ehitustööde algust majast välja kolima.
Et uusi ruume noortekeskuse jaoks
vallamaja teises tiivas välja ehitada,
taotleti raha. Taotlust aga ei rahuldatud.
“Plaan oli, et juba järgmisel suvel

Maja ümber rajatakse ka aed, et lastel oleks turvalisem.

oleks saanud keskuse praegustesse
ruumidesse juurde ehitada kaks
lasteaiarühma,” selgitas Anu Altmets. “Nüüd peab uuesti võimalused
läbi mõtlema.”
Ruumipuudus sundis kolima ka
sihtasutust. Kui veel kevadel asuti
Kiili Gümnaasiumi ruumides, siis

seoses kooli suurenenud ruumivajadusega koliti suvel vallamaja teise
tiiba. Muutunud on ka Kiili Varahalduse SA telefoninumbrid, üldnumber on nüüdsest 608 2512.
Ülejäänud numbrid leiab sihtasutuse
kodulehelt www.kiilivarahaldus.ee.
Marko Tooming

Toimus seitsmes Kiili Kuulijänn
28. augustil Kiili jaanitule platsil
toimunud VII Kiili Kuulijännil (kuuli
tuleb seitsmel erineval moel tõugatavisata) võistlesid esimest korda
ka naised. Tõugata tuli neljakilost
kuuli ning parimaks osutus Triin
Maller. Teise koha saavutas MariMai Koha ja kolmanda koha Kertu
Väikemaa. Järgnesid Mari-Liis Iljin,
Piia Laanemets, Marily Visnapuu,
Merike Urbanik, Rita Paas, Karin
Kütt, Kaja Muuli, Olvi Aasmäe, Tiina
Kuurmaa, Svetlana Zvirgzdins, Tiia
Pajusalu.
Meeste võistkondliku jänni (kuul
7,26 kg) võitis Kiili Sulgpalliklubi
koosseisus Mihkel Luigas, Robin
Lilleorg, Meelis Karo. 2. koha saavutas võistkond Favoriidid koosseisus
Jüri Käer, Margus Parts, Marek
Onno ning kolmanda koha TTÜ/
Kiili võrkpallimeeskond koosseisus
Viljar Sinimeri, Kristo Meius, Erkki
Meius. Järgnesid Kiili Spordiklubi
(Karmo Allikas, Jens Vendel, Ott
Kohjus), võistkond 46+ (Ott Põldsaar, Siim Rannik, Andres Lüütsep)
ja Kannu Kõrts (Taisto Kruusma,
Rain Semiskar, Mihkel Kravik).
Mehed individuaalse võistluse
võitis Karmo Allikas, teise koha
saavutas Meelis Karo ja kolmanda

Naiste võistluse 14 osavõtjat paremusjärjestuses. Vasakul võitja Triin Maller.

Naiste parima Triin Malleri ülepeatõuge.

Erkki Meius. Järgnesid Robin Lilleorg, Viljar Sinimeri, Jüri Käer, Margus Parts, Kristo Meius, Ott Põldsaar, Mihkel Luigas, Tanel Kosemaa,
Jens Vendel, Taisto Kruusma, Marek
Onno, Ermet Vain, Mihkel Kravik,
Kytsu – Kaido Kütsen.
Tänud Kiili vallavalitsusele ja
Kiili Spordiklubile ning kõigile pealtvaatajatele.
Kaupo Kütt

Meeste võistkondade kolm paremat: (vasakult) Kiili Sulgpalliklubi, Favoriidid,
TTÜ/Kiili. 3x Marko Tooming
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Algul töö, siis lõbu

Arhitektuurikursus algab Kiili rahvamajas 20. oktoobril. Marko Tooming

Arhitektuuri ja pärimusmuusika
kursused Kiilis
z Septembris alustavad Kiili Kunstide
Kool (KKK) ning Kiili
rahvamaja taas oma
tavapärast tegevust.
Rahvamajas on kõikidel huvilistel
võimalik osaleda peo- ning rahvatantsurühmade tegevuses, kunstiringis ja fotograafiakursustel,
Kiili Kammerkooris ja joogas. Aktiivselt tegutseb naisansambel “Elurõõm”, eakateklubi “Tujutare”. Oma
teadmisi saab proovile panna populaarses mälumängusarjas “Kiili
Mnemo”.
KKK-s on võimalik õppida kunstiosakonnas kunsti, muusikaosakonnas klarnetit, saksofoni, klaverit,
vaba klaverisaadet, viiulit, flööti,
plokkflööti, trompetit, trombooni,
kitarri, tšellot ja laulmist. Bändi
tegemise oskust ning rokkpillidega
on võimalik tutvuda levimuusikaringis, kus õpetatakse bass-ja elektrikitarri ning trumme.
Kuid kuidas võiksid suhestuda
kaks artikli pealkirjas kõlavat valdkonda? Loomulikult on mõlemad

loovad kunstiliigid, põnevad erialad
ning tegevused, mis paljudele tunduvad kauged ja kättesaamatud. On
hea öelda, et need kaks kohtuvad sel
sügisel Kiilis ning ootavad huvilisi
kätt proovima. Mõlema eriala algust
on lisaks Kiili vallale toetanud ka
Hasartmängumaksu Nõukogu, esimest osalise kursuse maksumuse
finantseerimisega ning teist kaheksa
uue kandle soetamisega.
Arhitektuurikursus
Kursuse idee autoriks on eesti
arhitektuurimaastikul väga tuntud
tegija arhitekt Kaire Nõmm. Eesti
Arhitektuurikeskuse all pilootprojektina alustanud ning suurepäraselt
õnnestunud kursusest kasvas välja
idee sama tegevust võimaldada ka
Kiili noortele.
Kaire Nõmm: “Kursus õpetab
noortele mõistmist arhitektuurist,
ruumist ja linnast. Töötoad on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele ehk teemale, mida tänased
üldhariduskoolide õppekavad vaid
väga põgusalt puudutavad. Igas
loengus tutvutakse uue teemaga,
arutatakse mõisteid ja küsimusi;
ehitatakse, meisterdatakse, joonistatakse või joonestatakse, uuritakse,

kuidas valminud töö teemaga suhestub, milliseid lahendusi pakub või
milliseid küsimusi tekitab. Töötubades ei õpita arhitektiks, vaid ruumilise maailma eri- ja seaduspärasid
märkama ning tajuma”.
Kursus alustab 20. oktoobril Kiili
rahvamajas ning osalema ootame
noori alates 15. eluaastast.
Pärimusmuusika
Oma erialade valikut laiendab ka
KKK. Sellest sügisest on võimalus
noortel asuda õppima pärimusmuusikaringis. Eelpool mainitud kandled
on alles ringitegevuse algus. Pärimusmuusika eesmärk on võimaldada õpilastele võimalikult paljude
rahvapillide valdamist, lisaks keelpillidele tutvutakse ka erinevate
puhkpillidega, õpitakse rahvalikku
laulu ning väga suur roll saab olema
ansamblimängul. Ring alustab oma
tegevust oktoobris.
Kursustele registreerumine ja
täpsemat Kiili Kunstide Kooli ja Kiili
rahvamaja tegevust kajastavat informatsiooni on võimalik leida meie
kodulehel.
Tere tulemast meie majja!
Lauri Kivil, Kiili Kunstide Kooli
direktor, Kiili Rahvamaja juhataja

Tulge kepikõnnile!
Kiili naisselts
ootab järgmisele
kepikõnnipäevale
14. septembril 2011
algusega kell 19.00
Sookaera külas.
Autod saab
parkida bussijaama lähedusse.
Lisainfo tel
5669 4949.
Kohapeal
kõnnikepid tasuta
kasutamiseks.

Esimesel Kiili segarühma kokkutulemise aastal, 2009 sügisel võeti
plaani, et meestele tehakse uued riided, kuna need lihtsalt puudusid ja
suvel oli meestetantsupidu tulemas.
Riided sai tehtud ja peolgi osaletud.
Nüüd, aasta hiljem, vaatasid naised kurvalt oma riideid ja tahtsid ka
ilusamad välja näha. Kuna uute rõivaste tegemine on väga kulukas ja
seda lausa 8 naisele, siis võtsime
oma osavad käed välja ja tegime
vanad rahvariided ise korda.
Algatuseks võtsime plaani, et
alustame pärgadega. Kutsusime
endale appi tantsurühma “Leigarid”
rahvarõivahalduri Kristi Haarde.
Kuna ta oli ennegi rahvarõivaid korrastanud ja ka pärgasid teinud, saime temalt väga häid näpunäiteid ja
õpetussõnu pärja tegemiseks. Esialgu tundus paljudele, et ei oska seda
teha või ehk keegi teine teeb ära.
Kuid kui kõik ühe laua taga asjaga
algust tegime, läks töö lõbusalt.
Muidugi nii mõnigi kord tungis nõel
kanga asemel hoopis sõrme, aga see
meid ei heidutanud. Pärjad tulid
kaunid ja neid võis Kiili Segarühma
naistel peas näha juba Paekna tantsu- ja laulupeol 28. mail.
Uued seelikud
Peale pidu võib nagu ikka hinge
tõmmata. Aga segarühma naised
hakkasid mõtlema välja uut plaani.
Otsustasime, et nüüd peavad korda
saama seelikud. Ilus on ju vaadata,
kui kõigil naistel ilusad pikad seelikud.
Kuna meid oli 16. juuliks Misso
rahvapeole esinema kutsutud, siis
võtsime kuu aega seelikute korrastamiseks. Jällegi saime suurt abi Kristi
Haardelt. Seelikud said alläärde
tumesinised toodid, mille ülaossa
läks kuldne kardpael ja alläärde
vanaroosa punutud pael. Samuti tuli
seelikud uuesti kokku voltida ja värvel uue taskuga peale panna. Tööd
oli rohkesti. Mõni hetk tundus, et
see seelik ei saagi valmis. Nii palju

oli vaja teha ja oskustestki jäi puudu.
Siiski valmisid seelikud peo ajaks.
Peale naiste riiete sai Kiili segarühm endale veel midagi väga erilist.
Nimi ja pidu
Misso rahvapidu toimus juba 82.
korda. Pidu alustab alati rongkäik.
Aga et rongkäigus osaleda, on sul
vaja nime. Meie rühmal aga nimi
puudus. Muidugi on käinud kärarikkaid arutlusi nime üle, neid oli
valikus isegi kaks lehekülge. Aga
nagu ikka, siis valituks ei osutunud
ükski. Nii võttis meie vahva tantsuõpetaja Triin Aas vastu otsuse. Ta
mõtles välja nime, mis sobis meile
nagu valatud. Peaproovis enne pidu
tõi ta trenni n-ö lipu, mis ta oli valmistanud meie nimega. Kui ta seda
näitas ja me esmakordselt oma rühma nime tumepunasel kangal kollases kirjas nägime, olid tunded ülevad. Olime lihtsalt sõnatud või õigem oleks vist öelda, et emotsioonid
olid laes. Nimeks oli Kiili Keerulised.
See oli õige nimi meie rühmale, oleme kõik ju keerulised nii mõtetes kui
tantsides.
Nüüd, nagu õige rühm kunagi,
läksime Misso rahvapeole, nimega
“Kiili Keerulised” ja seljas kaunid
rahvarõivad. Päris mõnus on mõelda, et saime rühmale nime tänu sellele üritusele.
Koht tantsimiseks oli väga kaunis
Pullijärve ääres olev puudealune.
Seal oli laululava ja tantsida saime
puidust põrandal. Päris uhke värk,
mõeldes, et tegemist on väikese kohaga. Peol oli esinejaid Võru folkloori festivalilt, Lätist ja muidugi
kohalikud esinejad. Esinemine läks
hästi ja tore oli teisi tegijaid vaadata
ning kuulata. Samuti oli esinejatele
korraldatud toitlustamine. Peale
rahvapidu sai järve kaldal kaunid
pildid tehtud. Veidi ootamist ning
pidu võis jätkuda vabas vormis ja
muusikat nautides.
Triin Nikkari

30. september-1. oktoober toimub Tallinnas Salme
Kultuurikeskuses (Salme 12) Eakate Festival.
• Festivali tasuta piletid on saadaval kõigis Inkotubades (info
aadresside kohta www.kuivaks.ee) ja Apotheka apteekides (www.
apotheka.ee) üle Eesti. Kohapeal maksab festivali pilet 2 EUR.
• Endiselt ootame töid meie konkursile “Aastad täis sära ja väärikust”.
Täpsema info leiate www.inkotuba.ee festivali lehelt. Konkursi
tähtaeg on 20. september.
• Käib aktiivne taidluskollektiivide registreerimine. Osalemiseks
vajalik registreerimine lehel www.inkotuba.ee. Kohtade arv on
piiratud. Eakate Festivali täpsem programm üleval 1. septembrist.
Festivali korraldaja on MTÜ Inkotuba. Festivali korraldamist toetavad
TENA, Apotheka, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sampo Pank,
Sirowa Eesti, GSK, Corega, Swedbank, Artis, EMT, Tallink, jt.
Tunnustame eakate elu vääristajaid
Eakate Festivali peakorraldaja MTÜ Inkotuba ootab osalejaid
konkursile “Aastad täis sära ja väärikust”, mille eesmärk on
tunnustada neid, kes on 2010-2011 panustanud eakate elu väärikamaks
ja aktiivsemaks muutmisel. Konkursi parimaid autasustatakse 30.
septembril Eakate Festivali avatseremoonial. Esmakordselt antakse
välja ka Karuohaka tiitel. Peaauhinna paneb välja Tallink. Info
konkursi kohta www.inkotuba.ee
Eakate Festivaliga tähistatakse Eestis rahvusvahelist eakate päeva.
Eakate Festivali eesmärk on väärtustada eakate rolli ühiskonnas, näidata aktiivse ja tervisliku eluviisi võimalusi, ning pakkuda kohtumisja suhtlemisvõimalust.
Olete bussiga tulemas? Andke meile teada!
Palun andke meile teada, kui plaanite tulekut bussiga. Püüame leida
lahendust busside parkimisele ning selleks vajame kasvõi
umbkaudset busside arvu. Kohtumiseni Eakate Festivalil 2011 Salme
Kultuurikeskuses, Tallinnas!
Eha Topolev, MTÜ Inkotuba tegevdirektor, eha@inkotuba.ee
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Kiili Leht

Eestimaa XIII
suvemängud
Eestimaa XIII suvemängud peeti 8.10. juulini Rakveres. Väga edukalt
esinesid suvemängudel Kiili valla
sportlased. Suurte valdade (2000
elanikku ja rohkem) arvestuses
saavutas Kiili 49 valla seas tubli 4.
koha.
Esikolmik: 1. Tartu vald, 2. Türi
vald ja 3. Ülenurme vald. Ka talvel
peetud valdade talimängudel olime
4., võitis samuti Tartu vald, kokku
liites suvise ja talvise võistluse oleme
Tartu valla järel Eestis teine sportlikum vald. Kiili ja Tartu vald olid ka
ainsad, kes osalesid kõigil 8 alal.
Kõige edukamalt võistlesid kergejõustiklased. Kiili vald saavutas kergejõustikus 53 valla võistkonna seas
väga tubli 4. koha. Kaks kuldmedalit
võitis Tähti Alver. Tüdrukute 100 m
jooksus oli võiduaeg 12,66 (18. Triinu Tikku 13,78, 19. Kertu Väikemaa
13,82) ning tüdrukute kaugushüppes tõi kuldmedali tulemus 5.66
(35. Kertu Väikemaa 4.34 ).
Kaks medalit võitis ka Anu Teesaar. Naiste kuulitõukes tuli kuldmedal tulemusega 13.33 ning naiste
kettaheites hõbemedal tulemusega
44.08. Õnnitlused! Kuldmedali võitis ka Relika Mell, kes näitas teistele
kandu NV I grupi 1500 m jooksus,
juhtides jooksu algusest lõpuni ja
saavutas aja 5.29,84. Super! (Katrin
Soima saavutas 4. koha, ajaga
6.16,64.)
Hõbemedali võitis Kristiina Pärn
naiste kaugushüppes tulemusega
5.81. (17. Mann Vares 4.49).
Pronksmedali naiste kõrgushüppes
saavutas Kristel Pärn, tulemus 1.65.
Kui eelmisel aastla võitis Kiili vald
meeste 4x100 m teatejooksus
pronksmedali, siis seekord kordas
seda tulemust Kiili valla naiskond,
koosseisus Tähti Alver, Kertu Väikemaa, Triinu Tikku ja Kristiina Pärn,
tulemusega 51,44. Super!
Veel tulemusi: naised 100 m 7.
Kristiina Pärn 13,11, 23. Mann
Vares 14,09, 28. Liis Lüütsep 15,17.
NV I grupi 400 m 7. Katrin Soima
1.19,48. NV I grupi odavise 10. Relika Mell 24.11. NV I grupi 100 m. 13.
Katrin Soima 15,97, 17. Merike Kiil
17,03. NV I grupi kettaheide 15.
Merike Kiil 14.40. Naised 800 m. 22.
Liina Lüütsep 3.25,66. Tüdrukute
kuulitõuge 24. Grete Leosk 8.56.
Meestest võitis kaks medalit
vanameister Einar Luup. MV I grupi
kaugushüppes tuli hõbemedal tulemusega 5.74 ja MV I grupi 800 m
jooksus ajaga 2.11,42 pronksmedal.
Mehed 100 m. 24. Silver Siim 11,72,
45. Tauno Koppel 12,42. Mehed 400
m. 18. Silver Siim 53,05, 33. Kusta
Kaja 57,92. Mehed kaugushüpe 19.
Silver Siim 6.05, 28. Kusta Kaja
5.40. Mehed kuulitõuge 21. Tauno
Koppel 12.28, 22. Miljard Liik
12.23. Mehed kettaheide 27. Tauno
Koppel 31.44. Mehed odavise 13.
Ken Kiviväli 52.81. Poisid kuulitõuge
8. Sven Lillimägi 12.94. Poisid kettaheide 10. Sven Lillimägi 38.11. MV I
grupi kettaheide 17. Einar Luup
26.18. Mehed 4x100 m. teatejooks
8. koht (Kusta Kaja, Kevin Arike,
Enn-Erik Mirt, Silver Siim).
Meeste võrkpallis ei suudetud
eelmise aasta esikohta kaitsta ja tuli
leppida 5. kohaga. Alagrupis võideti
2:0 nii Tarvastu, Paikuse kui Audru
valda ning saavutati alagrupis esikoht. Vahegrupis võideti 2:1 Tartu
valda, kuid kaotati 0:2 Haaslava vallale. Kuna Tartu vald võitis Haaslava
valla, kogusid kolm võistkonda
võrdselt 3 p. ning halvem geimide
vahe jättis Kiili mehed 3. 5.-6. koha
mängus võideti 2:0 Luunja valda.
Meeskonnas mängisid Kristo
Meius, Kuldar Männilaan, Mihkel

Sepp, Henry Oro, Martin Thalfeldt,
Kaupo Kivisild, Madis Mäe, Markus
Lepmets, Raido Seppam, Andres
Kärner. Treener Jaano Haidla.
Köieveos on Kiili vald endiselt
tegijate seas. Seekord saavutati 6.
koht. Alagrupis võideti 2:0 Märjamaa valda, kuid kaotati 1:2 SuureJaani vallale. Veerandfinaalis kaotati 0:2 Tartu vallale, kohtadele 5.8. võideti 2:0 Imavere valda, kuid
kaotati 0:2 Jõgeva vallale. Meeskonnas tõmbasid Tiit Jasson, Lauri
Leosk, Marko Parvi, Jüri Käer, Andrei Dubov, Rait Kuhlberg, kapten
Urmas Kikkas. Mälumängus osales
32 võistkonda ja Kiili vald saavutas
oma kõigi aegade parema tulemuse
– 8. koha, koosseisus Hannes Palang, Anu Printsmann, Mihkel Kangur, Jaanus Tärnov ja Aimur Liiva.
Naiste võrkpallis võitles Kiili valla
naiskond välja väga tubli 8. koha.
Alagrupis võideti 2:0 Haaslava valda, kuid kaotati 1:2 nii Tartu kui ka
Paikuse vallale. Vahegrupis kaotati
0:2 Ülenurme vallale, võideti 2:1
Lasva ja 2:0 Paikuse valda ja 7.-8.
koha mängus kaotati 0:2 Rae vallale. Naiskonnas mängisid Marit Laidroo, Marika Raiski, Piia Ossip, Merje
Volt, Eve Tappo, Õnne-Ly Tammsaar
ja Mari-Mai Koha.
Orienteerumise lühirajal saavutas
Kiili vald 34 võistkonna seas tubli 8.
koha. Sellelt alalt saime peale kergejõustiku ka veel ainsana medali. M45 vanuseklassis saavutas pronksmedali Meelis Atonen. Einar Luup
oli samas klassis 27. N-45 vanuseklassis saavutas tubli 6. koha Virve
Orav. M-35 vanuseklassis saavutas
11. koha Vermo Siim ja 13. koha
Taimo Nellis. N-21 vanuseklassis
saavutas 14. koha Anneli Orav. M21 vanuseklassis saavutas 20. koha
Dag Ainsoo ja 36. koha Alo Ansmann.
Jalgrattakrossis saavutasime 23
võistkonna seas 11. koha. Kõige parema, 9. koha sõitis välja M-40
klassis võistelnud Olavi Israel. Erki
Arumeel oli samas klassis 28. Meestest saavutas Arno Aamisepp 18. ja
Bruno Tamm 34. koha. Mehed 50+
vanuseklassis saavutas Tõnu Aamisepp 18. ja naiste 35+ vanuseklassis
Andra Rannik samuti 18. koha. Jahilaskmises saavutas Kiili vald 20
koha. Võistkonnas lasid Lauri Sõitja,
Jaan Luks, Sergei Kivi, Toomas
Tauts, Andres Vilu ja Asko Veetamm.
Tänud: Kiili vallavalitsus, bussijuht
Arved, Turven Treu (Saku Õlletehas), Toomas Eha. Mina tänan aga
kõiki sportlasi, kes valda esindasid.

Kiili vallarahva IV
sportmängud
23. juulil peeti 11. ala – teatejooks.
Võistlus toimus Kangru terviserajal.
Võistkonna suurus 7 inimest, ringi
pikkus 1 km. Võidu võttis Kiili I
võistkond koosseisus Kadri-Ann
Adra, Jakob Nurmsalu, Triin Maller, Diina Rahimsaikova, Urmas
Roosaar, Mati Noode, Mikk Rannik,
ajaga 1.07:19,6.
Teisena lõpetas koduradadel
jooksnud Kangru koosseisus Liis
Grete Atonen, Johann Koobas, Evelyn Ilves, Katrin Laikre, Indrek Vaher, Vermo Siim, Ingmar Vutt, ajaga
1.07:28,4, ja kolmanda koha üldliider Mõisaküla-Vaela koosseisus Elizabeth Jõgi, Jaan Pisang, Ülle Tammerik, Anu Soomets, Janar Novitski,
Fred Haas, Margus Maidla, ajaga
1.11:01,1.
16. augustil peeti Kiili staadioni
ümbruses 12. ala – maastikuratta
teatesõit. Võistkonna suurus 7 inimest, ringi pikkus 1,1 km. Võitis
Mõisaküla-Vaela võistkond: Elizabeth Jõgi, Markus Pajur, Anu Soomets, Ly Pajur, Kevin Kaldma, Maa-

rek Pajur, Karel Lumik, ajaga
1.15:33,81. Teise koha saavutas Kiili
I võistkond koosseisus Laura Väikemaa, Kevin Raja, Evelin Vares,
Õnne-Ly Tammsaar, Bruno Tamm,
Andres Aamisepp, Ivo Tatrik, ajaga
1.17:43,36. Võimsa lõpuga tõusis
kolmandaks Sausti-Luige võistkond
koosseisus Kaili Laanemets, Märtin
Laanemets, Vaike-Astrid Kuusk, Piia
Laanemets, Rein Krüner, Raul Koppel, Asko Nurm, ajaga 1.23:18,63.
Paremusjärjestus peale 12. ala:
1. Mõisaküla-Vaela
106 p.
2. Kiili 1
98 p.
3. Kangru
92 p.
4. Kiili 2
69 p.
5. Lähtse
64 p.
6. Kiili noored
59 p.
7. Nabala-Paekna
49 p.
8. Sausti-Luige
20 p.

Orienteerumine
30.06.-09.07. peeti Ungaris Pecsi
linnas seenioride maailmameistrivõistlused orienteerumises. Georg
Sooberg saavutas M-70 vanuseklassis sprindi B-finaalis 33. koha
ja Jaan Orav 44. koha. Tavarajal
saavutas Jaan Orav A-finaalis 61.
koha ja Georg Sooberg 75. koha. M60 vanuseklassi tavarajal saavutas
Tiit Tatter A-finaalis 73. koha.
EOL Open – Eesti-Läti orienteerumisliiga 6,7 etapp – Viljandimaal
Lillis saavutas lühiraja võistlusel
M16 vanuseklassis 15. koha Hans
Erik Atonen, M45 vanuseklassis 9.
koha Meelis Atonen ja M70 vanuseklassis tubli 2. koha Georg Sooberg.
Tavarajal sai Hans Erik Atonen 18. ,
Meelis Atonen 7. ja Georg Sooberg
jälle esikolmikus – 3. koht.
23. Koprakarikas peeti Koorastes.
12. augustil peetud lühiraja võistlusel saavutas N 12TR vanuseklassis 8.
koha Liis Grete Atonen, M16B vanuseklassis 4. koha Hans Erik Atonen,
M-45 vanuseklassis 10. koha Meelis
Atonen, M-60 vanuseklassis 2. koha
Tiit Tatter ja M-70 vanuseklassis 10.
koha Georg Sooberg. 13. augustil
peetud tavaraja võistlusel saavutas
N 12TR vanuseklassis 8. koha Liis
Grete Atonen, M16B vanuseklassis
5. koha Hans Erik Atonen, M-45
vanuseklassis 7. koha Meelis Atonen, M-60 vanuseklassis 3. koha Tiit
Tatter ja M-70 vanuseklassis 5. koha
Georg Sooberg. 14. augustil peetud
tavaraja võistlusel saavutas N 12TR
vanuseklassis 6. koha Liis Grete Atonen, M16B vanuseklassis 5. koha
Hans Erik Atonen, M-45 vanuseklassis 5. koha Einar Luup ja 7. koha
Meelis Atonen, M-60 vanuseklassis
6. koha Tiit Tatter ja M-70 vanuseklassis 5. koha Georg Sooberg.

Jalgpall
13. augustil peeti Kiili staadionil
XVII Rein Kütt´i mälestusturniir
jalgpallis. Osales neli meeskonda.
Teist aastat järjest üllatas võiduga
Kiili SK meeskond.
Esimeses mängus võitis FC Plato
(Kütt&Co) 2:1 JK Pärnu-Jaagupi,
teises mängus purustas Kiili SK
tulemusega 5:1 Eestimaa kasakad,
kolmandas mängus võitis Kiili SK
teise koosseisuga mänginud FC Plato 4:0 – Kevin Arike lõi selles mängus 3 väravat. Neljandas mängus
viigistasid JK Pärnu-Jaagupi ja Eestimaa kasakad 3:3, viiendas mängus
võitis Eestimaa kasakad 2:1 FC Plato
ja turniiri viimases mängus viigistasid 2:2 Kiili SK ja JK Pärnu-Jaagupi.
Lõplik tabeliseis: 1. Kiili SK, 2.
Eestimaa kasakad, 3. FC Plato ja 4.
JK Pärnu-Jaagupi. Turniiri parimaks
kaitsemängijaks valiti Kiili SK mängija Remi Lott. Tänud: Kiili vallavalitsus, Kiili Spordiklubi, Kiili Varahalduse Sihtasutus ja Saku Õllete-

31. august 2011

Noorte võrkpallurite aktiivne suvi
Kohe pärast jaanipäeva toimus SK TATS-i noorte võrkpallilaager. Tavaks on kujunenud, et laager toimub Kesk-Eestis Säreveres. Kiili vallast oli laagris kokku 40 noort pallurit.
Sel aastal oli võimalus olla laagris lausa 14 päeva. Sportimiseks oli
meie kasutuses Järvamaa Kutsehariduskeskuse spordibaas koos õpilaskoduga ning kokkadel olid igaks päevaks valmistatud maitsvad toidud. Kuna ilmad olid imeilusad, said lapsed palju trenni teha õues,
nautida päikesepaistet ning käia ujumas Türi järves.
Meie laagri lapsed võtsid aktiivselt osa ka Türi linna päevadest, kus võideti mitmeid auhinnalisi kohti nii ümber järve jooksus, indiacas, aerutamises kui vibulaskmises. Laagrit jäävad lastele meenutama aktiivsed
treeningud, vahupidu ja rock-kontsert, kus esines üks treeneritest ansambliga Kodanik. Treeneritele jäävad aga laagrist meelde lapsed, kes
tegid usinalt trenni ja pingutasid kogu hingest.
13. ja 14. augustil toimusid Tallinna meistrivõistlused rannavõrkpallis.
Kiili poisid Rasmus Meius, Karl Erik Villems saavutasid kuue võistkonna konkurentsis E-vanuseklassis (sünniaasta 2000 ja nooremad) esikoha ning teisel päeval mängis Rasmus Meius Lauri Arumeelega Dvanuseklassis (sünniaasta 1998 ja nooremad) ning saavutasid samuti
esikoha.
Spordiklubi Tats ootab taas vanu ja uusi
lapsi treeningutele
Kiili Spordihoonesse. Täpsem info
www.sktats.ee või
telefonil 5662 6230.
has.
Rahvaliigas lõpetas Kiili SK meeskond I alagrupis oma viimased mängud võidukalt. Kose-Uuemõisas võideti kohalik meeskond FC Jott 6:4 ja
Kosel JK Oper/Kose meeskonda
12:5 ning lõpetati oma alagrupp esikohaga! 1/16 finaalis tuleb kokku
minna JK Ropka Korpus Tartu võistkonnaga, mäng toimub Tartus.
Kiili SK jalgpallimeeskond osales
suvel ka kahel rannajalgpalliturniiril
ning mõlemal korral jõuti finaali.
Võrus peetud Silja Sport Cupil kaotati finaalis penaltide löömisel järel
ning Võsul peetud Männiku Cupil
kaotati finaalmäng 0:1.

Kergejõustik
Eesti A- ja B-klassi meistrivõistlustel
27.-28. juuni l Jõgeval võitis TB
vanuseklassi kolmikhüppes hõbemedali Kertu Väikemaa, tulemusega 11.16. Karl Aksin, SK Fortis,
saavutas PA vanuseklassi 400 m
jooksus ajaga 54,24 9. koha, 110 m
tõkkejooksus ajaga 16,37 10. koha
ja kõrgushüppes tulemusega 1.75
11. koha. Triinu Tikku, SK Fortis,
saavutas TA vanuseklassi 100 m
jooksus ajaga 13,89 19. koha ja 200
m jooksus ajaga 29,38 23. koha.
Eesti noorsoo ja juunioride meistrivõistlustel Rakveres saavutas NJ
400 m jooksus Mann Vares, SK Fortis, ajaga 1.05,51 11. koha.
Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustel Tartus saavutas B-klassi seitsmevõistluses 11. koha Marite Helina
Sihver, SK Leksi 44, tulemusega
2835 p.

Rulluisutamine
Pärnu Rullimaraton 42 km: 24. Raul
Villo, 82. Ingmar Vutt, 114. Elmer
Taim.
Kunda Rullimaraton 42 km: 50.
Raul Villo, 76. Ingmar Vutt, 112.
Elmer Taim.
Kalevipoja Rullimaraton 43,8
km: – 33. Raul Villo, 60. Ingmar
Vutt, 81. Elmer Taim, 83. Jens
Vendel.
SEB 5. Tartu Rulluisumaraton 42
km: 78. Raul Villo, 131. peaminister
Andrus Ansip, 140. Ingmar Vutt,
203. Elmer Taim, 251. Jens Vendel.

Jalgrattasport
14. Tallinna Rattamaraton (58 km)
– 64. Anti Arumägi, 95. Olavi Israel,
131. Arno Aamisepp, 137. Kevin
Kaldma, 163. Bruno Tamm, 215.

Asko Nurm, 426. Jaanus Tiisvend,
468. Andres Altma, 568. Tõnu
Aamisepp, 685. Rein Krüner, 772.
Ly Pajur (naiste 28.).
11. Elva Rattamaraton (68 km)
– 27. Anti Arumägi, 78. Tõnno Palm,
79. Olavi Israel, 186. Bruno Tamm,
246. Asko Nurm, 555. Tõnu Aamisepp, 738. Ly Pajur (naiste 19.).
12. Jõulumäe Rattamaraton (55
km) – 30. Tõnno Palm, 88. Kevin
Kaldma, 100. Bruno Tamm, 104.
Asko Nurm, 220. Andres Aamisepp,
373. Jaanus Tiisvend, 504. Tõnu
Aamisepp, 522. Andres Altma, 640.
Ly Pajur (naiste 17.).
Filter Temposõidu karikasari III
etapp (19 km, paarissõit) – 28. Tõnno Palm, 37. Kevin Kaldma, 51. Bruno Tamm, 63. Raul Villo, 106. Jaanus Tiisvend-Andres Altma, 132.
Olavi Israel.
IV etapp – Tallinn – 33. Raul
Villo, 62, Andres Altma.
V etapp – Viimsi – 15. Kevin Kaldma, 50. Raul Villo, 72. Olavi Israel,
81. Ingmar Vutt, 101. Andres Altma.
Haapsalu 11. Rattaralli (97 km)
– 9. Tõnno Palm, 67. Kevin Kaldma,
102. Anti Arumägi.
Võru 6. Rattaralli (104 km) – 9.
Tõnno Palm, 53. Kevin Kaldma.
Lühike distants – 41 km. – 1. Olavi
Israel.
Team Rattapood Cup / Kalevi
Jalgrattakooli Noorte Mägirattasari
2011 III etapp Põltsamaal – M18
vanuseklass 1. Kevin Kaldma, M12/
N14 vanuseklass 9. Markus Pajur.
IV etapp Rakveres – M12/N14
vanuseklass 10. Markus Pajur.
Lauri Aus´i VIII memoriaal – Tallinn (116 km) – 24. Anti Arumägi,
47. Kevin Kaldma.
Fakto Auto Tallinna Rattafestival
2011 – I etapp Stockmanni kriteerium – 5. Tõnno Palm, 10. Anti Arumägi.
II etapp Tallinna Temposõit – 5.
Kevin Kaldma, 10. Anti Arumägi,
26. Tõnno Palm, 34. Raul Villo.
III etapp Tallinna Rahvasõit 102
km – 11. Anti Arumägi, 35. Tõnno
Palm, 57. Kevin Kaldma, 108. Andres Altma, 258. Tõnu Aamisepp,
405. Tõnu Seil. Koondprotokoll : I
Anti Arumägi, 5. Tõnno Palm.
Craft Tamsalu I Rattamaraton 70
km – 16. Asko Nurm.
Premium 7 Kambja III Rattamaraton 73 km – 20. Asko Nurm.
Napal Tallinna XXVIII Rattaralli
123 k. – 45. Anti Arumägi, 46. Olavi
Israel, 170. Tõnu Aamisepp.
Kaupo Kütt
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade
21.06.2011. aasta korraldusega nr 246 “Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Luige alevikus Tamme tn 3
(30402:001:0073) asuva kinnistu detailplaneeringule põhjusel, et planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta
ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu ehitusõiguse muutmine ühe kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus:
Planeeritava maa-ala suurus on 0,2 ha. Planeeritav krunt asub lisanduva asustusega alal olemasolevas
elamupiirkonnas. Planeeritavale alale kavandatakse ühe kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamist. Planeeritav hoone maht ei muuda piirkonna hoonestuslaadi ega ole vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega. Planeeritava ala elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel valitud.
Detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili vallavalitsus (Nabala tee 2a
Kiili alev), detailplaneeringute kehtestaja on Kiili vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart Liho
tel 679 0272) alates 01.08.2011 kuni 15.08.2011.

VOLIKOGU OTSUSED
August 2011
Kiili vallavolikogu määrus nr 6 Koolieelsete eralasteaedade toetamise kord.
Kiili vallavolikogu otsus nr 56 Söödi katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili vallavolikogu otsus nr 57 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaare tänavale Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili vallavolikogu otsus nr 58 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaasiku tänavale Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili vallavolikogu otsus nr 59 Kooli tn 2, Tennise ja
Kiili kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
28. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 256 Ehitusloa väljastamine ehitise (Maksima jaotusalajaama sidumine
Kiili asula elektrivõrguga) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 257 Ehitusloa väljastamine ehitise (külakoda) püstitamiseks, Mikomäe
tee 5, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 258 Ehitusloa väljastamine ehitise (külakoja abihoone) püstitamiseks,
Mikomäe tee 5, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 259 Kasutusloa väljastamine Kangru aleviku metsajooksuraja ja korvpalliväljaku valgustusele.
30. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 269 Projekteerimistingimuste määramine 30 meetri kõrguse tuulegeneraatori projekteerimiseks, Allikavälja kinnistu
Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 270 Kasutusloa väljastamine üksikelamule, Paju tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 273 Kirjaliku nõusoleku andmine puurkaevu püstitamiseks, Uuepõlde,
Metsanurga küla.
Vallavalitsuse määrus nr 8 Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja
tagatisraha määrad.
2. august 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Projekteerimistingimuste määramine Kase-Annukse kinnistu
elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Projekteerimistingimuste määramine Farmi kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 278 Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Haldja tn 18.
Vallavalitsuse korraldus nr 279 Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Purje tn 16.
Vallavalitsuse korraldus nr 280 Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Side tn 26.
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Ehitusloa väljastamine abihoone püstitamiseks, Õnne tn 6, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 282 Ehitusloa väljastamine aiamaja laiendamiseks, Luige alevik,
Tammetalu tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 283 Ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks, Luige alevik,
Ööbiku tn 2.
Vallavalitsuse korraldus nr 284 Ehitusloa väljasta-
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mine üksikelamu püstitamiseks, Kangru alevik,
Kasteheina tn 38.
Vallavalitsuse korraldus nr 285 Kasutusloa väljastamine paariselamule, Kasteheina tn 8.
Vallavalitsuse korraldus nr 286 Kasutusloa väljastamine paariselamule, Rukkilille tn 16.
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Kasutusloa väljastamine üksikelamule, Tammetalu tn 10.
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Kasutusloa väljastamine üksikelamule, Rõõmu tn 5.
Vallavalitsuse korraldus nr 290 Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
9. august 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 298 Ehitusloa väljastamine ehitise (330 kv õhuliini L506 ristväljade 0,4 kv
maakaabel) püstitamiseks Sõgula külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 299 Ehitusloa väljastamine Luige alevik, Kaasiku tn 44 elamu elektrivarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 300 Kasutusloa väljastamine üksikelamule, Kasteheina tn 44, Kangru
alevik.
22. august 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 302 Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Veenuse tn 23.
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Projekteerimistingimuste määramine korterelamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Kiili alev, Lasteaia tn
2a.
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Ehitusloa väljastamine Vaela küla, Kiili alev, Kurna-Tuhala mnt äärde kergliiklustee laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Kasutusloa väljastamine üksikelamule, Kivila tn 8, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Tauno kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Rae vallas, Kurna
tee ja selle äärse kergliiklustee, Kurna-Tuhala
perspektiivse maanteelõigu ja Saare kinnistule
planeeritud teede ühendamise detailplaneeringu
kooskõlastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 308 Lihtsustatud hankemenetlusega riigihanke Kiili valla kergliiklusteede rajamine pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse valimine.
Keskkonna- ja maaküsimused
28. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Ppuurkaevu asukoha kooskõlastamine, Sausti küla, Luhaveere.
30. juuni 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 271 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Lähtse küla, Saare-Annukse.
Vallavalitsuse korraldus nr 272 Nõusoleku andmine vee erikasutuseks, Reinson OÜ.
Haridus-ja kultuuriküsimused
9. august 2011
Vallavalitsuse korraldus nr 297 Kiili Lasteaia rühmade arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste
arvu määramine.
Muud küsimused
28. juuni 2011
Vallavalitsuse määrus nr 7 Ametikohtade loetelu
väärteomenetluses osalemiseks.
NB!
Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili
vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

Valla üritused
septembris
01.09 Kooliaasta avaaktused Kiili Gümnaasiumi spordisaalis, 1.-4. ja 10.-12.
klass kell 9.00, 5.-9. klass
kell 11.00

In memoriam

Aino-Adele Tiik
12.08.1928-23.06.2011

02.09 kell 18.00 Kiili Kunstide Kooli avaaktus Kiili Kunstide Koolis
09.09 kell 19.00 koolialguse
disko koolinoortele Kiili
rahvamajas
17.09 kell 11.00 vallarahva
sportmängud, 4 viimast ala
Kiili Gümnaasiumi staadionil, kell 19.00 vallarahva
sportmängude lõpetamine
Kiili rahvamajas
18.09 kell 15.00 mälumäng
KIILI MNEMO Kiili rahvamajas
24.09 kell 11.00 sügislaat
Kiili rahvamajas
24.09 Kangru rattavõistlus
(nelikürituse viimane etapp)
Kangru alevikus

In memoriam

Aksella Liivak
31.10.1926-18.07.2011

In memoriam

Aleksei Grintsuk
v

05.11.1940-21.07.2011

KUULUTUSED
• Kojutoomisega maitsvad singid,
vorstid jne. Saadaval ka värsked seakondid 3 eurot – 20 kg
ja seakamar 5 eurot – 10 kg. Tel
5359 6544
• Müüa kaminapuud ja klotsid. Tel
501 8594
• Müüa kuivad küttepuud (lepp,
kaseklotsid) võrkkotis. Alates
50-st kotist on transport Kiili
valda tasuta. Tel 5198 9070, www.
unitedexpo.ee, info@unitedexpo.
ee
• Müüa kvaliteetseid postkaste kortermajadele. Tel 5858 6512
• Nabala POÜ pakub tööd lüpsjale.
Maarika Loosaar, tel. 5666 4722,
nabala@hot.ee
• Oktoobris Sauel avatav lillepood
pakub tööd kogemusega lilleseadjale. CV-d ja sooviavaldust ootame
aadressil raili@lillelaegas.ee. Info
telefonil 525 3753
• Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869
eurot. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
• Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184
• Vahetada 35 m2 1-toaline korter
Kiili alevis suurema korteri vastu.
Tel 5691 1975
• Väikeveod (kuni 2,5 tonni). Liiv,
muld, killustik, sõnnik, täitepinnas. Tel 509 2936

Kiili
Leht
Parim reklaamikanal
Kiilis!
Reklaami enda valla
loetavamas lehes!
Loe lähemalt:
www.kiilivald.ee/leht

In memoriam

Endel Adami
05.06.1922-17.08.2011

Mälestame

Aino Siimut
Tunneme kaasa
lähedastele.
Endised töökaaslased
kolhoosist “Rahva Võit”

Sügav kaastunne Oksana
Maasikale ja tema
perekonnale kalli isa

Aleksei
Grintsuki
v

kaotuse puhul.
Töökaaslased Kiili
Varahalduse SA-st

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga,
mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuulega taeva all,
ma olen talvehommiku hall,
sügisel su juurde vihmana tulen...

Südamlik kaastunne Laidale
ja Valerile perega

isa

surma puhul.
Kiili Lasteaia töötajad.

Mälestame endist
vallavalitsuse töötajat

Endel Adamit

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

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

Meie valda
sündisid:
• 02. juunil Rebeka Remmel.
Palju õnne, Liia ja Vladimir
Remmel!
• 10. juunil Mia-Loore Henning.
Palju õnne, Liina ja Martin
Henning!
• 22. juunil Hannela Väljataga.
Palju õnne, Merle Tammiste ja
Marek Väljataga!
• 24. juunil Roland Purge. Palju
õnne, Kristiina ja Romet Purge!
• 04. juulil Silver Naarits. Palju
õnne, Liisi ja Sven Naarits!
• 07. juulil Sten Marten Toome.
Palju õnne, Jaanika Orav ja
Marko Toome!

• 08. juulil Keron Žuravlev. Palju
õnne, Moonika Žuravleva ja
Vadim Žuravlev!
• 22. juulil Robert Tamme. Palju
õnne, Carmen Pritson-Tamme ja
Priit Tamme!
• 05. augustil Rebecca Kuusk.
Palju õnne, Krista Kaur ja Henry
Kuusk!
• 09. augustil Kirsika Taaler.
Palju õnne, Juliana Kapralova
ja Marko Taaler!
• 10. augustil Delina Lehtsalu.
Palju õnne, Pille Mäesti ja
Andres Lehtsalu!
• 10. augustil Delisa Lehtsalu.
Palju õnne, Pille Mäesti ja
Andres Lehtsalu!
• 12. augustil Merilin Lumiste.
Palju õnne, Merleen Lemetsar ja
Argo Lumiste!

Sünnipäevad
septembris
98
Salme Türna
89
Mari Ader
87
Veera Sõtšjova
87
Kiira Uudne
85
Palmi Sõmer
83
Vladimir Zaytsev
82
Helju Aru
82
Saima Kelve
82
Richard Kalbus
81
Laine Kahu
81
Vaike Pervik
79
Valdo Põldsaar
78
Moistus Aleksander
78
Albert Noormets
77
Uuno Trahov
76
Kaljo Arakas
75
Milvi Rohtla
75
Jaak Avamere
75
Aadu Seller
70
Leonora Soots
70
Tiiu Rannik
70 Margarete Laanemets
70
Hilse Ambos
65
Lembit Lihtmaa

