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Kiili Aasta Tegu on
Erki Meistri kantaat
z Kiili valla elanikud
valisid hääletusel
tunnustuse vääriliseks Erki Meistri
loodud kantaadi Kiili
kammerkoorile ja
Kiili Kunstide Kooli
kammerorkestrile.

Kiili Vabadussammas päevavalguses ja õhtupimeduses. Tarmo Vaik

Kiilil on nüüd oma
Vabadussammas
Vallavanema eestvõttel ja Kiili
Varahalduse Sihtasutuse töömeeste
abil pani Haapsalu meistrimees
Aarne Taal nädalavahetusel Kiili
keskusesse püsti meie oma valla
Vabadusesamba.
Jääst rist kõrgub 3-meetrise postamendi otsas ning rõõmustab valla

elanikke ja külalisi seni, kuni kevadpäike selle üles sulatab ning samba
asukohale kaunid kevadlilled istutatakse.
Siinkohal suur tänu ka Kiili Betooni juhatajale Margo Metstele abi
eest.
Tarmo Vaik, vallavanem

Kantaat “Anima Horum Bona”
ehk eesti keeli “Hea elu” kogus
rahvahääletusel 34% häältest,
edestades Kiili sissesõidutee ja
ristmiku valmimist (31%) ning
Vallarahva sportmänge (29,4%).
Teose esmaettekanne toimus 29.
novembril Kiili Rahvamajas ja 4.
detsembril Tallinnas Niguliste
kirikus.
Kantaadi autor Erki Meister on
enda sõnul väga meelitatud, et tema
teos sellise tunnustuse osaliseks sai.
“See, et kantaat Kiili valla elanike
poolt Aasta Teoks valiti, on väga
meeldiv,” lausus ta, “heliloojale on
iga tunnustus vajalik.”

Valmis Kiili lumelinn 2010

Idee tekkis koolis
Selles, et helilooja kantaadi kirjutas, on suur osa Kiili kammerkoori
dirigendil Tuuli Metsojal, kellega
Erki Meister kohtus suvisel laulupeol. “Saime laulupeol jutule ja siis
Tuuli pakkus välja, et võiksin neile
ühe suurema teose kirjutada,” meenutas Meister.
Tuuli Metsoja nõustub, et tema
oli idee algataja, ent lisab, et algne
tõuge teose tellimiseks mõnelt
heliloojalt tuli siiski Kiili Kunstide
Kooli muusikaosakonnast. “Seal tekkis idee tellida spetsiaalselt teos
muusikakooli pillide koosseisule,”
rääkis Metsoja.
Teos tellitigi selle eesmärgiga, et
muusikakooli kammerorkester
suudaks oma väikese koosseisuga
ning Kiili kammerkoori abiga selle
ette kanda. Tuuli Metsoja leiab, et
kantaadi esitamisega saadi väga
hästi hakkama. “Oma võimete kohaselt kandsime teose ette,” arvas
Metsoja, “lapsed olid kindlasti väga
tublid.”
Teose esiettekandeks valmistuti
terve sügishooaja. Osad kantaadist
kanti Kiilis ette ka teisipäeval,
vabariigi aastapäeva tähistamisel.

6. veebruaril kogunes Kiili Gümnaasiumi ette iga-aastast lumelinna
ehitama kuus seltskonda.
Päev oli küllaltki krõbe, aga
sellest hoolimata sai tulemus väga
kena ning kuni sulani on võimalik
igaühel ka ise linna kaema-katsuma
tulla. Alljärgnevalt ka väike spikker
– kas arvad kohapeal ära, milline

Ladinakeelne luule
Erki Meistri sõnul on kantaat
üldfilosoofilise lähenemisega.
“Käsitlen teoses erinevaid tahke
inimese elus,” kirjeldas ta, “see on
justkui inimese teekond läbi elu.”
Kantaadis kasutas Meister enda
sõnul peamiselt tänapäeva luuletajate tekste, kuid mõned luuletused

Vaatamata pakasele ehitas Kiili lumelinna kuus seltskonda. Tarmo Vaik

ehitus millise nimega kokku käib?
• Naisselts “Kiili Ema Monument”.
• Kiili Gümnaasium 4b
“Segasummasuvila”.
• Valgus “Hull rada”.
• Snowfriends “Lumekindlus”.
• Lumemöldrid “Maja”.
• Labidamehed “Kindlus NO2”.
Eve Järvelill

Kantaadi “Anima Horum Bona” esmaettekanne toimus 29. novembril Kiili
Rahvamajas. Erakogu

Kiili valla Aasta Tegu 2009 hääletuse tulemused
• Erki Meister kantaat “Anima Horum Bona” (Hea elu), pühendatud
Kiili Kammerkoorile ja Kunstide Kooli Kammerorkestrile – 34,08%.
• Kiili sissesõidutee ja ristmiku valmimine – 31,03%.
• Vallarahva sportmängud – 29,42%.
• Kergliiklustee valmimine – 3,22%.
• Kiili lasteaia Uuesalu filiaali loomine – 2,25%.

on pärit näiteks Vana-Rooma luuletajalt Gaius Valerius Catulluselt.
“Tänapäevast kasutasin Roma
Ryan`i tekste, kes on popartisti Enya
lugude sõnade autor,” rääkis helilooja.
Kasutatud tekstid on kõik ladinakeelsed ning helilooja valis need
isikliku eelistuse järgi. “Kasutasin
tekste, mis on väga luulelised ja
romantilised,” selgitas Meister.
Kantaadi kirjutamiseks kulus
heliloojal kuu. “See kõik kukkus
lõpuks nii ilusti välja,” rõõmustas
Erki Meister, “tulevikus oleks sama

seltskonnaga väga meeldiv midagi
veel teha.”
Ka Kiili kammerkoori dirigent
Tuuli Metsoja ei välista, et lähitulevikus tellitakse mõnelt heliloojalt
uus teos. Ta lisab küll, et seekord
tahetakse kasutada mõnd teist
heliloojat.
“Noortele muusikutele on väga
oluline, et nad saaks ette kanda
erinevate muusikute teoseid,” selgitas Metsoja. Tema sõnul kaalutakse
võimalust, et teos tellitakse seekord
mõnelt “elavalt klassikult”.
Marko Tooming
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Sõbrapäeva kingitus
Üle pika aja korraldati 14. veebruaril
eliitkontsertide sarjas Sausti mõisakontsert. Esines ansambet Una
Corda koosseisus Liis Jürgens (harf),
Kristi Mühling (kannel), ja Ene Nael
(klavessiin).
Kavas olid Liis Jürgensi, Johann
Sebastian Bachi, Heino Elleri, Arvo
Pärdi, Cyrillus Kreegi, Rein Rannapi
ja Ester Mägi kandlele, harfile ja
klavessiinile loodud palad. Kontsert
pakkus meeliülendavaid hetki.
Nn. afterpartyl pakuti kohvi ja
erinevate täidistega kringleid. Kõik
olnuks tore, kui praegu ei oleks hirmu, et see jääb viimaseks kontserdiks. Kuigi pilet oli kolmandiku
võrra odavam kui varem, oli külastajaid vaid käputäis.
Tänades esinejaid, ütles vallavanem hr. Tarmo Vaik, et tänab Kiili
valla väikesearvulise muusikaklubi
poolt, andes üle kaunid lillekimbud.
Kus meie inimesed on, kas tukuvad oma lummemattunud kodudes
ja kurdavad selle üle, et midagi ei
toimu? See, et üritused toimuksid,
eeldab osavõtjaid.
Kontserdikülastajate poolt tänud
esinejaile ja vallale.
Helgi Taim
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Lapsed, bussid ja raha
Valeri Kukk
asevallavanem
Ligi aasta tagasi tulid esimesed
küsimused võimaluse kohta Metsanurga ja Sõmeru kandi laste normaalsest pääsemisest kooli ja koolist
koju.
Eelmise aasta lõpus küsis koolidirektor uuelt vallavalitsuselt, kas
lapsed saavad koolibussiga kooli ja
koju või mitte. Uurisin siis valla sotsiaalosakonnast ja avanev pilt logistilise lahenduse seisukohast tuletas
vägisi meelde vanu aegu maapiirkondadest, kus vantsiti jala maha
(või paremal juhul sõideti soome
kelguga) kilomeetreid, et bussi
peale saada ning siis edasi kooli.
Vahe on vaid selles, et täna sõidavad
bussid piisavalt tihedalt ning reisid
üldjuhul ära ei jää.
Metsanurga-Sõmeru kooliringi
teema pidi saama mingi lahenduse
seoses eelarve vastuvõtmisega, et
saaks paika rahaline kate. Seoses
rahaliste võimaluste vähenemisega

oli meil plaanis tõsta õpilaste kuukaardi omaosaluse määra.
Vabanenud rahaliste vahenditega
saabki käivitada Metsanurga-Sõmeru koolibussi ringi. Meie jaoks oli
ka tõsisemaks aruteluteemaks õpilaste kuukaardi omaosaluse määra
tõstmise kiirus ja hiljem ka paljulasteliste perede vanematele
kuukaardi soodustuse pakkumine.
Kuulasime maad ka naabervaldades,
kus arutleti samade teemade üle ja
mõneski vallas tõstetakse kuukaardi
omaosalus 50%-le kuukaardi
hinnast.
Meie otsustasime, et me ei tõsta
nii järsult rahalist koormust, kuid
samas ei anna ka paljulasteliste perede vanematele kuukaardi soodustust.
Selleks ajaks, kui leht ilmub ja te
loete seda artiklit, on volikogus
eelarve vastu võetud ja selle raames
on paika pandud ka nii MetsanurgaSõmeru kooliliin kui õpilaste kuukaardi omaosalusmäärade muudatused käesoleval aastal.
Esimene muudatus peaks toimuma alates 1. märtsist: hakkab
käima Metsanurga-Sõmeru kooliliin,
esialgu kord päevas ja samal ajal
tõuseb õpilaste kuukaardi omaosalusmäär praegusega võrreldes 50%

neile, kes kasutavad korraga bussiliini nr. 116 2.ja 3. tsooni kuukaarte.
Juhin tähelepanu: praegusega
võrreldes, mitte kuukaardi hinnast.
Me ei tõsta omaosalusmäära neile,
kes kasutavad ainult 2.tsooni kuukaarti ehk elavad Kiili vallas ja
kasutavad vallasiseselt liinibussi nr.
116.
Alates 1. septembrist hakkab
Metsanurga-Sõmeru kooliliin käima
kaks korda päevas ja seda õppeaasta
lõpuni. Samuti tõusevad omaosalusmäärad bussiliini nr. 116 2. ja 3.
tsooni kuukaartidele, kuid hind ei
tõuse oma vallas sõitvatele lastele.

Praeguste plaanide kohaselt peavad
lapsed alates 1. jaanuarist 2011
omaosalusega katma 50% bussiliini
nr.116 2. ja 3. tsooni kuukaardi
hinnast. Täpsed summad ilmuvad
pärast eelarve vastuvõtmist Kiili
Valla kodulehel.
Ma tean, et mitte ainult valla
eelarve ei vähene, vaid ka valla elanike sissetulekud on vähenenud, kas
siis töökaotuse või palgavähenduse
tõttu. Masu mõjub kõigile. Siiski
proovime me kärbete arvelt leida
võimaluse mõne uue hüve andmiseks, mis aitaks kellegi olukorda
parandada.

Aeg otsustada: kas Kiili jääb
gümnaasium või põhikool?
individuaalse õppekava kohaldamise
kergendamisega, jäikade ainepiiride
mahendamisega (üldõpetuslik printsiip), loovtöödega jne.
Gümnaasiumi põhirõhk on kvaliteet ja akadeemilisus. Õpilase enda
poolt valitavate kursuste arv suureneb kolmandikuni, kool peab olema
suuteline pakkuma kolme õppesuunda ja senisest rohkem valikaineid.

Mihkel
Rebane
Kiili
gümnaasiumi
direktor
Koolireformi seis on segane ja nagu
majanduses, nii on ka hariduses
tekkinud ilmselge peataolek. Selge
on vaid see, et turbulentne aeg
jätkub, kiiret majanduskasvu ei tule,
eelarved lähiajal oluliselt ei suurene
ning laste arv enamuses kohtades
väheneb. Seetõttu räägitakse palju
Eesti koolisüsteemi majanduslikult
efektiivsemaks muutmisest.
Probleemi, et õpilaste arv väheneb ja õpitulemuste vahe on kooliti
väga erinev, pidid lahendama uus
“Põhikooli ja gümnaasiumiseadus”
ja uus riiklik õppekava. Avalikkuse
tähelepanu ongi peaasjalikult võitnud koolivõrgu ümberkorraldamise
plaan ehk põhikooli ja gümnaasiumi
lahutamine ning gümnaasiumide
arvu vähendamine. Hariduse sisumuutuse küsimusi on avalikult vähe
arutatud.
Tänaseks on selge, et põhikooli ja
gümnaasiumi sundlahutamist ei
toimu ning gümnaasiumi säilitamine
on iga valla enda otsustada. Õigustatud on küsimus, kas riik üldse peabki jõuliselt haridus ja halduskorraldusse sekkuma või hoopis ootama, et küll aeg nii kooli- kui ka
haldusjaotuse ise paika loksutab?
Isiklikult arvan, et päris riigi sekkumiseta ei saa, sest kui näiteks linna-

desse puhtaid gümnaasiume ei teki,
siis tähendab see paljudes kohtades
maapõhikoolide hävingut.
Siiski pole koolireform veel päriselt maha maetud. Gümnaasiumide
arvu olulise vähenemise võib põhjustada uus õppekava, mis seab
gümnaasiumile oluliselt kõrgemad
kvaliteedikriteeriumid. Ja muidugi
paneb raha nii mõneski kohas asjad
paika, sest alla 100 õpilasega keskkooliaste end ise ära ei majanda, lisa
tuleb võtta kas põhikooli arvelt või
valla eelarvest.
Uus õppekava rakendub järgnevalt:
•1.,4.,7. klass hiljemalt 2011
(1. sept);
•2.,5.,8. klass hiljemalt 2012
(1. sept);
•3.,6.,9. klass hiljemalt 2013
(1. sept), rakendub ka gümnaasiumis uus õppekava.
Uue õppekava taotlus põhikoolis
on õpilasekesksus, mida tahetakse
saavutada hindamise ümberkorraldamisega (hinnang hinde asemel),

Õpilaste arvu muutused Kiili
Gümnaasiumis
Kiili gümnaasiumis õpib praegu
425 õpilast, neist 370 põhikoolis ja
55 gümnaasiumis. Viimasel kahel
aastal on langenud gümnasistide
arv, samas on oluliselt kasvanud algkooli õpilaste arv.
Kooli tulevad lapsed on lähema
kuue aasta lõikes teada: keskmiselt
peaks igal järgneval aastal esimesse
klassi astuma kolm klassitäit ehk
umbes 65 uut õpilast. Seega on kuue
aasta pärast põhikoolis umbes 550
ja gümnaasiumis 70-80 õpilast. Alles
siis hakkab tõusma keskkooli
õpilaste arv, mis võiks kasvada 100110 õppurini.
Meie esimene probleem on
klassiruumid: praegu on koolis 21
klassikomplekti, kuid 2011 sügisel
juba 23 ja veel aasta pärast 25
komplekti. Kuue aasta pärast on
klassikomplekte 30.
2011. a sügisel teeme õpetajate
toa klassiruumiks, 2012 leiame ehk
ka lahenduse, kuid alates aastast
2013 ruumide ümbermängimine
enam ei päästa, kasutusele tuleb
võtta kas õhtupoolne vahetus või

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.
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Vallarahvas peab otsustama
Vastupidi, sundlahutamisel oleksid paljud keerulisest olukorrast, kus
õpilasi on vähe ja õpitulemuste tase
pole piisav, pääsenud ja samas oleks
saanud Toompea poole rusikat vibutada. Nüüd peab iga kogukond ise
otsustama, kas gümnaasiumiosa
säilitamine on jõukohane või mitte.
Esitan järgnevalt võimalikud
poolt- ja vastuargumendid:

Kindlasti leiaks veel argumente,
aga põhiline on aru saada, et kui me
tahame Kiilis jätkata gümnaasiumitasemel hariduse andmist, siis
•Tuleb leida raha juurdeehituseks, et luua keskkooliosale kvaliteetne keskkond, lisaks klassiruumidele tähendab see ka ainekabinette ja praktikumiruume.
•Kogukond peab uskuma, et Kiili
Gümnaasium on hea kool ja võimeline edasi arenema.
Otsustamiseks tuleb kaaluda kolme aspekti: raha (seda meil pole),
õpilased (põhikoolis palju, gümnaasiumis napib), õpitulemused (vabariigi keskmine).

Põhikooliks muutumise poolt
• Kiilis on hea õppetasemega
500-550 õpilasega põhikool.
• Koolil on selged ja mõõdetavad eesmärgid: kõik lõpetavad
põhikooli ja õpivad edasi ning
parimad astuvad tugevatesse
gümnaasiumidesse.
• Me loovutame nagunii osa
tugevamatest põhikooli lõpetajatest eliitkoolidele.
• Praegune õpikeskkond rahuldab. põhikooli ja võib kaaluda
võimalust, et võib-olla pole
juurdeehitust vaja.
• Gümnaasiumi õpikeskkond
vajab vältimatult investeeringuid, aga raha pole.
• Oleme keskkooli õpitulemustelt keskmikud, aga sellest ei
piisa, sest konkurents tiheneb.
• Väikest gümnaasiumi tuleb
rahastada põhikooli arvelt.

Gümnaasiumiosa säilitamise
poolt
• Piisavalt heal tasemel keskharidus kodu lähedal.
• Keskkooli ainus eesmärk
pole akadeemiline kõrgkool.
Ka rakenduskõrgkool ja kutsekool on keskkoolile endiselt
väljundid.
• Uus õppekava annab koolile
võimaluse pingutada ja taset
tõsta ning arendada koostööd
teiste koolidega.
• Kuna Tallinna gümnaasiumides on oma õpilastel suuremad võimalused keskkooli
pääseda, siis hakkavad vanemad juba esimesest klassist
eelistama linnakooli. Kiilis
õpilaste arv väheneb ning
senine töö, mille tulemusena
95% valib oma kooli, on olnud
ilmaasjata.

leida raha juurdeehituseks.
Pärast valitsuse otsust põhikoolide ja gümnaasiumide sundlahutamisest loobumisest ei lähe olukord
väikevaldades lihtsamaks.

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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Rasked otsused
raskel ajal
Tarmo Vaik
vallavanem

z Tänases lehes saate
tutvuda Kiili valla
2010. aasta eelarvega, mille volikogu
oma viimasel istungil kinnitas.
Nende numbrite taga on mitmeid
raskeid otsuseid ja valikuid, mis olid
tingitud eelarve vähenemisest.
Ühtegi otsust ei ole vastu võetud
kabinetivaikuses, vaid hoolega läbi
kaalutud koos vallavalitsuse osakondade ja allasutuste juhtidega,
leidmaks parimad võimalikud lahendused käesolevaks aastaks.
Samas on mitmed kulutused sotsiaalsfääris tõusnud võrreldes eelmise aastaga.
Siinkohal siis lühike ülevaade
tähtsamatest muutustest:
1. Tõusnud on lasteaia kulud
seoses otsusega avada sügisel üks
uus rühm. Praeguste plaanide kohaselt avatakse see Kooli 3 asuvas endise laste päevakeskuse ruumides.
2. Vähenenud on vallavalitsuse
personalikulud. Rasketel aegadel
tuleb kulutusi piirata ning eeskuju
peab näitama just valla juhtkond.
3. Tunduvalt on vähenenud kulutused avaliku korra tagamiseks tänu
aasta lõpus läbi viidud hankele,
mille võitis K-Grupp.
4. Kahjuks olime sunnitud selle
aasta eelarvest välja jätma kergliiklustee ehitamise. Samas võin lubada, et 2011 aastal jätkub ka see projekt ning Kangru aleviku ja Kiili alevi
vaheline kergliiklustee ehitatakse
lõpuni valmis.
5. Suurendanud oleme ka sotsiaaltoetustele mõeldud summasid.
Arvestades kõrget tööpuudust, on
oodata abivajajate hulga kasvu
võrreldes eelmise aastaga.
6. Õpilaste veo muutustest kirjutab lähemalt asevallavanem Valeri
Kukk siinsamas lehes juba täpsemalt.
Lumekoristusele kuluvad summad saame kokku lüüa siis, kui kevad käes, kuid juba praegu on selge,
et need ületavad tunduvalt aasta
alguses planeeritud summat.
Vallavalitsus on esitanud sel aastal mitmeid projekte eurorahade
saamiseks ning esitab kindlasti veel.
Paraku pole siiani veel otsuseid
tehtud, seega ootame ära positiivsed
vastused ning siis juba kirjutame ka
nendest pikemalt.
Vallavalitsus on otsustanud koostada ka pikema finantsperspektiivi
ning hakata igakuiselt koos allasutustega analüüsima tehtavaid kulusid.
See võimaldab loodetavasti järgmise aasta eelarvet veel täpsemalt
prognoosida ning leida võimalusi
suuremate probleemide (lasteaed,
teed, valgustus) lahendamiseks.

Kiili valla 2010. aasta eelarve

Hulkuvate loomad

79 200

TULUD
Maksud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks

Veevarustus

81 432

Tervishoiu kulud
s.h. majanduskulud

20 000
20 000

46 800 000
43 000 000
3 800 000

Kaupade ja teenuste
müük
Riigilõivud
Kaupade ja teenuste
müük

3 292 600
200 000
3 092 600

Toetused
10 277 610
Sihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks
300 583
Sihtotstarbelised toetused
põhivara soetamiseks 1 438 300
Mittesihtotstarbelised
toetused
8 538 727
Muud tulud
Varade müük
Tulud varadelt
Muud tulud

1 522 000
1 272 000
190 000
60 000

TULUD KOKKU

61 892 210

KULUD
Üldised valitsemissektori
teenused
8 173 555
Volikogu
s.h. personalikulud
majanduskulud

513 000
493 000
20 000

Valitsus
s.h. personalikulud
majanduskulud

6 153 655
4 748 655
1 405 000

Muu valitsussektor
eraldised
Reservfond
Muud kulud
Laenu teenindamine

160 000
160 000
1 206 900
140 000
140 000

Avalik kord ja julgeolek

57 280

Politsei
s.h. personalikulud
majanduskulud

20 000
15 000
5 000

Muu avalik kord

37 280

Majandus
Maakorraldus
majanduskulud
soetused

2 373 100
350 800
140 800
210 000

Vaba aeg, kultuur,
religioon

7 469 747

Kunstide Kool
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised

3 109 947
2 673 947
257 500
178 500

Teiste KOV huvikoolid

320 000

Noortekeskus
personalikulud
majanduskulud
eraldised

810 000
380 000
114 000
316 000

Vabaaja/spordiüritused 1 349 000
s.h. personalikulud
235 000
majanduskulud
864 000
eraldised
250 000
Raamatukogu
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised

788 000
320 000
131 500
336 500

Rahvamaja
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised

858 200
434 600
165 600
258 000

Seltsitegevus
s.h. majanduskulud

5 000
5 000

Kirjastamisteenused
personalikulud
majanduskulud

214 600
37 600
177 000

Religioon jm.
Eraldised
Haridus

38 326 024

Lasteaed
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
uued rühmad

13 601 047
6 600 747
3 454 300
3 106 000
440 000

Kiili Gümnaasium
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised

20 120 977
9 295 474
5 802 503
5 023 000

Õpilaste vedu
s.h. majanduskulud

995 000
955 000

Maanteetransport
1 572 300
personalikulud
15 000
majanduskulud
977 300
eraldised
45 000
soetus ja renoveerimine 535 000

Haridusüritused

Üldmajanduslikud
arendusprojektid
s.h. majanduskulud

Sotsiaalne kaitse

Keskkonnakaitse/
haljastus

450 000
450 000
1 020 700

Jäätmekäitlus
majanduskulud

100 700
100 700

Haljastus
s.h. personalikulud
majanduskulud

920 000
180 000
740 000

Elamu ja kommunaalmajandus
1 260 632
Tänavavalgustus
majanduskulud
soetus

730 000
680 000
50 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
personalikulud
majanduskulud

370 000
20 000
350 000

15 000
15 000

59 000

Muud hariduskulud
3 550 000
Teiste KOV koolid
1 830 000
Ostetav lasteaiateenus 1 720 000
2 959 589

Puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
s.h. eraldised
personalikulud
majanduskulud

473 993
221 993
180 000
72 000

Koduhooldus
personalikulud
majanduskulud

105 000
55 000
50 000

Muu perekondade ja laste
kaitse
50 000
Lapsehoiuteenus
Toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse
s.h. personalikulud
majanduskulud
eraldised
KOKKU KULUD

732 734
25 512
1 572 350
495 000
148 350
929 000
61 660 627

Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor Raik Saart räägib, kuidas selline idee
alguse sai. Põhja-Eesti Päästekeskus

Harjumaa
eakad saavad
hädaabinupud

z Põhja-Eesti Päästekeskus ja MTÜ Eesti Naabrivalve on käivitanud projekti, mille käigus
paigaldatakse kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel tuginev valvesüsteem.
Projekti “Vabatahtlikel baseeruva
tugiteenuse arendamine hajaasustuses” käigus paigaldatakse Saue,
Kiili ja Kernu valla kaugemates
külades üksi elavatele eakatele
mobiilsidel tuginev valvesüsteem
– suitsuandur ja hädaabinupp.
Tulekahjust või hädaabinupu
häirest annab vabatahtlikule, kelleks võib olla lähim naaber või
aktiivne külakogukonna liige, teada
mobiilile saabuv sõnum. Õnnetuse
teatele peab vabatahtlik reageerima
vähemalt kümne minutiga, et
selgeks teha häire põhjus ning
vajadusel abi anda ja/või kutsuda.
Reageerijad läbivad pädeva abi
andmiseks ka vastavad koolitused
(tuleohutus, esmaabi, eakatega
suhtlemine).
18. veebruariks on paigaldatud
neli valvesüsteemi. Projekti juhi
Mare Kärneri sõnul on esimene tagasiside olnud positiivne: “Esimene
valvesüsteem on Saue vallas käigus
olnud juba neli nädalat. Vanem
mees, kelle koju süsteem on paigaldatud, on öelnud, et pole juba pikka
aega nii rahulikult maganud kui
nüüd, teades, et vajadusel reageerib
tema hädaabi teatele kaks vabatahtlikku.” Samas pole osalejate leidmine läinud nii ladusalt, kui oodata
võinuks.
“Esialgu ehmatab projekti uud.
sus, seejärel kardetakse näiteks, et
tegemist on pealtkuulamisaparaadi
ga,” kirjeldab komistuskivisid MTÜ
Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina
Ristmäe. Siiski on tegevused nüüdseks käimas ja võib keskenduma
hakata analüüsile, mis valmib projekti lõpuks ning hindab süsteemide
toimivust ning üle-eestilist rakendatavust.
Päästeteenistuse seisukohalt on
projekti eesmärk kiirendada õnnetuste avastamist ja vähendada õnnetusteatele reageerimise aega. Häirekeskusele laekub suures mahus kõnesid, mille tõsiduse hindamine ja
olukorra määratlemine on keeruline
ja aeganõudev. Lisaks on aeganõudev professionaalse abi kohale jõud-

mine maapiirkondades – päästemeeskonna või kiirabibrigaadi saabumiseks võib kuluda mitukümmend
minutit. Halvimatel juhtudel pole
aga abivajajal näiteks terviseprobleemi või puude tõttu võimalik telefonini jõuda, et abi kutsuda. Vabatahtliku kiire sekkumine võib aga
olla elulise tähtsusega.
Eesti Naabrivalve ühing, mis
loodi 2000. aastal kodanikualgatuse
korras ja mille eesmärgiks on
elanike aktiivse tegutsemise kaudu
tõsta turvalisust oma kodudes ja
lähemas ümbruskonnas, on omalt
poolt projekti lisanud kogukonna
kaasamise ja ühendamise eesmärgi.
Nii ongi mõeldud üksi elavale vanurile abistajaks just lähedal elav
inimene või inimesed, kes kasvõi
kartulipõllul olles jõuaks häire
korral õigeaegselt uurida, mis juhtunud. Ideaalis võiks selline süsteem
külakogukonnas toimida ka ilma
taoliste projektide või nupusüsteemita – üksi metsanurgas elav
memm-taat võib abi või hoolitsust
vajada ka muul ajal kui õnnetuse
puhul.
Niisiis ühendab antud projekt
kiirema reageerimise vajaduse ning
aktiivsete inimeste huvi hoida oma
naabruskond turvalisena, seda kõike
eriti piirkondades, millest professionaalne abi on kaugel. MTÜ Eesti
Naabrivalve ja Põhja-Eesti päästekeskus loodavad väga inimeste
koostöövalmidusele, ainult nii saab
teoks edukas projekt, mis võib olla
aluseks terve Eesti turvalisemaks
muutmisele.
Projekti “Vabatahtlikel baseeruva
tugiteenuse arendamine hajaasustuses” toetab Euroopa Sotsiaalfond
prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” raames 405 000 krooniga, millest 10% omafinantseeringut
katab Põhja-Eesti päästekeskus.
Lisaks päästekeskusele osalevad
projektis Päästeamet, Siseministeerium, Harju Maavalitsus, Saue, Kiili
ja Kernu vald.
Helen Kuuseoja,
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Taotle raha kodukandi arendamiseks!
z MTÜ Nelja Valla
Kogu (NVK), mis
hõlmab Kiili, Saue,
Saku ja Harku valda,
avab selle aasta
projektitaotluste
kevadvooru tegevuspiirkonna mittetulundusühingutele ja
väikeettevõtjatele.
2009. a. esitasid meie tegevuspiirkonna organisatsioonid PRIA-le
33 projekti. Loodame, et ka sellel
aastal jätkub teiepoolne aktiivne
projektipõhine arendustegevus oma
kodukandis ja laekuvad projektid on
veelgi põhjalikumad ning vastavad
teie piirkonna arendusvajadustele.
Selle aasta üheks põhilisemaks
hindamiskriteeriumiks on projektide
jätkusuutlikkus, mille üle tasuks enne mõtiskleda kui projekte esitada.
Uus taotlusvoor algamas
Täna on aeg alustada kevadvooru
ettevalmistamisega. MTÜ Nelja
Valla kogu juhatus on otsustanud, et
2010.a. kevadvoor avatakse 1. märtsil ja voor on avatud kuni 29. märtsini. Kõik vastavad blanketid ja
projektide esitamise tingimused on
ära toodu meie koduleheküljel
www.4kogu.ee ning lisateavet saab
telefonil 501 5563 või meiliaadressil: deiw.rahumagi@harku.ee.
NVK juhatuse teeb teatavaks
kevadvooru tulemused 14. aprillil,
pärast mida on positiivse otsuse saanud projektitaotlejatel õigus kahe
kuu jooksul oma projekt esitada
PRIA maakondlikku büroosse registreerimiseks.
Kevadvooru koolitus kõigile
taotlusvoorust osavõtjatele ja ka
teistele asjast huvitatuile on kavas
läbi viia 3.märtsil kell 16.00 Vääna
Külakojas. Seal on võimalik saada
oma küsimustele vastuseid ja miks
ka mitte jagada oma eelnevat kogemust teistega. Oma nõuandeid tulevad jagama PRIA spetsialistid. Kindlasti ootame me oma ridadesse ka
uusi liikmeid.
Muudatused taotlemisel
Eelmise aasta keskel muudeti Põl
lumajandusministeeriumi poolt
vastavat Leader määrust, mis tõi
kaasa ka paar põhimõttelist erinevust taotlemisel. Investeeringuid
sisaldavatel projektidel peab olema
lisatud ehitusluba juba koos eelpro-

Tõendada tuleb maa kasutamise
õigust. Internet

jektitaotlusega. Teiseks suuremaks
muutuseks on maa omandiküsimus.
Kinnistu omaniku või rentniku ja
kohaliku omavalitsuse vahel peab
olema sõlmitud avaliku kasutamise
leping.
2010. a. avatud meetmed
• I Kvaliteetse elukeskkonna
loomine. Eesmärk: Võtta kasutusele,
projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus- ja teenindusmaad
uuteks töö- või vabaaja veetmise
kohtadeks, pakkuda kohalikele elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja
vaba aja veetmise võimalusi. Suurendada elanike teadlikkust ja oskuseid kohaliku arengu kavandamisel.
Arendada kaugtöökohtade loomise
võimalusi.
• III. Jalgratta- ja puhkeplatside
ning nende juurdepääsuks matka- ja
jalgrattaradade projekteerimine ja
ehitamine. Eesmärk: Arendada välja
vabaaja veetmiseks avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning
luua erinevaid juurdepääsuteid
kultuuri- ja vaatamisväärsustele.
• IV. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine. Eesmärk:
Eksponeerida kohalikule elanikkonnale ja turistidele piirkonna
ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike
objekte, tagada neile ligipääs läbi
viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.
Osale ja sa ei kahetse!
Deiw Rahumägi,
Nelja Valla Kogu juhatuse liige

Vallaelaniku päev toimub 27. märtsil
Juba neljandat aastat korraldab Kiili
vallavalitsus koostöös allasutuste,
kohalike mittetulundusühingute
ning ettevõtjatega valla elanikele
oma kodukanti tutvustava päeva.
Toredaks traditsiooniks saanud
päev on olnud läbi aastate pidevas
muutumises ning nii ka sellel aastal.
Tänavuse Vallaelaniku päeva uudsuseks on nii selle koht, aeg kui ka
sisu. Varasematel aegadel jaanuaris
ning Kiili Gümnaasiumis toimunud
üritus toimub tänavu märtsi viimasel
laupäeval Kiili Rahvamajas.
Suurimaks sisuliseks erinevuseks
võib pidada ürituse muutumist oluliselt praktilisemaks. Nagu ka päeva
alapealkiri “Teeme ise” märgib, ei
ole sündmus külastajate jaoks pelgalt infotahvliks, vaid kõigil on

võimalus erinevate töötubade kaudu
ka ise paljus kaasa lüüa. Kätt saab
proovida näiteks stuudiofotograafias
ja keraamikakursusel. Päevast ei
puudu ka meelelahutusprogramm
nii Kiili Kunstide Koolilt, Kiili rahvamajalt kui Kiili Lasteaialt. Lisaks on
lavale oodata külalisesinejaid. Huvitavaid tegevusi aitavad leida Kiili
Noortekeskus, Kiili Naisselts, Kiili
Raamatukogu, kohalikud mittetulundusühingud ning ettevõtjad.
Vallaelaniku päeva raames kuulutatakse välja ka fotokonkursi “Kiili
Talv 2010” võitja.
Kogu päev lõppeb rahvamaja
suures saalis toimuva tantsuõhtuga.
Täpsem info ning ajakava ilmub
Kiili valla kodulehel märtsi alguses.
Kiili vallavalitsus

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Andres Õunap (paremal) ning ehitusjärelevalve spetsialist Toomas Kärvet
selgitavad, miks on vaja omavolilisele ehitisele luba taotleda. Marko Tooming

Omavoliline ehitis
tuleb seadustada
z Inimestel puudub
pahatihti teadmine,
et ehitamiseks,
olgugi, et eramaal,
on vaja omavalitsusest saada kirjalik
nõusolek või ehitusluba. Vastavat luba
saab taotleda ka nö.
tagantjärgi.

Õunap. Peahoonele lisaks kõrvalehitisi rajades arvatakse, et selle jaoks
pole projekti ega luba tarvis. “Paljud
arvavad jah, et olen ise ilutegija ja
panen hoone püsti,” kommenteerib
Andres Õunap.

Kiili valla ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Andres Õunap nendib, et igasugune ilma
omavalitsuse poolt välja antava
loata ehitamine on seaduse silmis
omavoliline ehitamine.
“Arvatakse, et mul on krunt, see
kuulub mulle ja seal võin teha, mis
tahan,” räägib Õunap. Igale alale on
siiski valla üldplaneeringuga või
konkreetse detailplaneeringuga
sätestatud tingimused, mida ja kuhu
tohib ehitada. Igal krundil on määratud ka alad, mida võib hoonestada.

Tingimusi ei teata
Hiljuti käisid vallavalitsuse ehitusjärelevalve spetsialistid koos
vallaarhitektiga vallas ringsõidul, et
vaadata, kas elamutele tehtud juurdeehitised on maja projekteerinud
arhitekti kavandatud. Poolesajast
kontrollitud elamust oli umbes neljandikul oma äranägemise järgi
juurdeehitis püstitatud.
Kui nõudmistest mitteteadlikult
ehitama hakatakse, ei järgita ka
kõige elementaarsemaid tingimusi:
ehitiste vahele ei jäeta tuleohutuseks
vajalikke kujasid ega arvestata
nõuetega valgustatusele. “Kui ehitis
rajatakse ettenähtud hoonestusalalt
väljapoole, seab see tinglikult piiranguid ka naaberkrundile,” teab
Õunap. Näiteks on olemas kindlad
nõudmised, kui palju ja mitme tunni
jagu ööpäevas peab olema elumajale
tagatud loomuliku valguse juurdepääs.

Ise ilutegija
Peale selle, et ehitatakse ilma
vastava loata, ei ole inimesed Õunapi sõnul teadlikud ka sellest, et ka
juurdeehitise projekteerimisel on
olemas konkreetsed tingimused.
Näiteks on mõnes piirkonnas antud
ehitistele kindlad parameetrid kõrguse või asukoha suhtes. Samuti
võivad kehtida arhitektuursed lisatingimused, näiteks ehituseks kasutatava materjali- või vormikäsitluse
osas.
“Kui ehitusluba pole taotletud
ega vallavalitsuse ehitusspetsialistidega suheldud, ei olda pahatihti
ka tingimustest teadlikud,” nendib

Tule vallamajja
Kiili vallavalitsus kutsubki üles
kõiki vallaelanikke omavolilisi
ehitisi seadustama. Kel juba loata
ehitis püsti, saab vallamajja tulles
taotleda sellele ehitusluba. Trahvi ei
tehta kellelegi, kes ise luba taotlema
tuleb, rahaline karistus võib järgneda aga siis, kui ehitusjärelevalve
spetsialist ise ukse taha tuleb. Ametnik võib omavolilise ehitise eest teha
ettekirjutuse, määrata trahvi või
algatada väärteomenetluse.
Ka juba olemasolevale ehitisele ei
saa taotleda Õunapi sõnul kohe
kasutusluba, enne on nö. tagantjärgi
vaja lunastada ehitusluba. Selleks

Vaata kinnistu andmeid ka
veebist
• Iga maaomanik saab oma kinnistul asuvate ehitiste kohta
teavet ka Internetist.
• Ehitusregistri veebikülg asub
aadressil www.ehr.ee.
• Maakatastri andmeid saab
kontrollida ka aadressilt
www.maaamet.ee.
• Kiili vallavalitsuses tegelevad
küsimustega ehitus- ja
planeerimisosakonna juhataja Andres Õunap ning
ehitusjärelevalve spetsialistid
Heli Märtson ja Toomas Kärvet. Kontaktid leiad Kiili valla
kodulehelt www.kiilivald.ee.

on vajalik, et ehitis oleks projekteeritud vastavalt projekteerimistingimustele või kehtivale detailplaneeringule, vastasel juhul tuleb kas
ehitisest osa või tervik lammutada.
Andres Õunap märgib, et see, kui
kaua omavoliliselt rajatud ehitis
juba püsti on olnud, ei oma tähtsust.
Lühidalt öeldes tähendab see seda,
et omavoliline ehitis ei muutu teatud aja möödudes iseenesest seaduslikuks.
“Kes on väärteo toime pannud,
see ka vastutab selle eest,” lausub
Õunap, “ega naaber ei pea selle pärast kannatama, et omavalitsuse
vastav ametnik pole jõudnud veel
järelevalvet läbi viia.”
Segadus võib tekkida ka siis, kui
inimene ostab kinnistu, mille puhul
pole tal kindlat teavet, millised ehitised on ehitisregistris arvele võetud, millised mitte. Teadmatus ei
vabasta kohustusest. Kui ilmneb, et
mõni ehitis klassifitseerub omavolilisena, peab uus omanik ise vallamajas nendele load taotlema.
Marko Tooming

Algab Kiili Rahvamaja
fotokonkursside sari
2010. aastal alustab Kiili Rahvamaja
fotokonkursside sarjaga, mille eesmärgiks on Kiili vallas toimuvate
arengute, sündmuste, looduse ning
elukeskkonna muutuste kajastamine
läbi aastate.
Esimene konkurss sarjast kannab
alapealkirja Kiili Talv 2010 ja see on
mõeldud kõikidele Kiili valla elanikele ilma vanusepiiranguta.
Miks pildistada?
• Pildistamine on parim vaba aja
veetmise viis – see ei väsita, tutvustab Sulle ilusa kaadri otsimisel uusi
ning huvitavaid paiku, õpetab Sind
asju taas “nägema”.
• Konkursi “Kiili Talv 2010” parima töö autor saab tasuta osaleda
uuel kahekuulisel fotokursusel, mis
toimub aprillis-mais Kiili Kunstide
Koolis.
Mida pildistada?
Konkursile laekuvate tööde üldnõue on, et pildid oleks tehtud
2010. aasta talvel ning fotol kirjeldatu peab olema seotud Kiiliga. Muid
temaatilisi piiranguid ei ole.
Kuidas pildistada?
Pildista selle mõttega, et fotot
oleks huvitav vaadata ka teistel. Alati lähtu pildistamisel sellest, et foto
ei tohi kahjustada sind ümbritsevaid
inimesi. Fotode puhul, kus ilmselgelt
on eksponeeritud inimest/inimesi,
tuleb küsida pildile jäävalt persoonilt/persoonidelt nõusolekut, et fotot/fotosid käesolevale konkursile
esitada.
Mida hinnatakse?
Fotokonkursile esitatud fotode
puhul hinnatakse väljendusrikkust
ja emotsionaalsust ning kunstilist ja
tehnilist taset ja headest pildistamise
tavadest kinni pidamist.
Komisjonil on õigus konkursilt
eemaldada tööd, mis ilmselgelt ei
ole pildistatud vastavalt konkursi
tingimustele, kus ei ole märgitud
korrektsed osaleja andmed või kus
osaleja on esitanud valeandmeid.
Kui mitu pilti ma esitada võin,
kuhu ning kuidas?
Igalt autorilt on oodatud kuni 3
tööd. Esitada võib nii tava- kui digikaameraga pildistatud mustvalgeid
või värvifotosid ja need esitatakse
digitaalsel kujul e-posti aadressil
foto@kiilivald.ee. Võistlusfoto resolutsioon peab olema vähemalt
1780x2480 pikslit.
Fotode edastamisel tuleb kindlasti juurde märkida foto pealkiri ja
selgitus pildi kohta, pildistamise
kuupäev, võistleja kontaktandmed
(ees- ja perekonnanimi, aadress,
telefon, e-post)!
Millal võin fotosid esitada?
Võistlusfotosid võib saatma hakata kasvõi kohe, viimane esitamise
kuupäev on 24. märts. Hiljem laekuvaid töid ei jõua komisjon enam läbi
vaadata.
Fotosid hindab kolmeliikmeline
zürii, kuhu kuulub professionaalne
fotograaf, Kiili Vallavalitsuse esindaja ning Kiili Kunstide Kooli esindaja. Konkursi võitja kuulutatakse
välja Kiili Vallaelaniku päeval 27.
märtsil Kiili Rahvamajas. Samal üritusel toimub ka konkursil osalenud
piltide esitlus.
Fotokonkursi korraldajal on õigus
tasuta kasutada konkursil osalenud
fotosid (viitega autorile) meediaväljaannetes, internetikülgedel, trükistes ja avalikel üritustel.
Lisainfo lauri.kivil@kiilivald.ee
Lauri Kivil, konkursi juht
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Kiili Moeshow –
kes me oleme?
z Kiili Moeshow on
üle-eestiline noorte
moekonkurss, mille
üheks eesmärgiks
on reklaamida Kiili
Gümnaasiumit ja
valda.

2.-5. veebruaril Eestis aset leidnud
Eesti-Soome-Rootsi ühisseminar
on Euroopa Liidu Interreg IV A
programmi rahastatava noorsootöö
arendamise projekti esimene rahvusvaheline kokkusaamine.
Projektis osalevad Harku, Kiili ja
Saku vald Eestist, Söderhamni kommuun Rootsist ja Sipoo vald Soomest. Pea 60 noorsootöötaja ja noore
osalusel keskenduti seminaril kolmele teemal – noorte vaba aeg ja
huvitegevus, noorte riskikäitumine
ja noortekeskuste töö.
Kiili valla noori esindasid Lisanna
Sinisalu, Leho Nurklik, Ergo Rohi,
Toomas Liiv ja Marko Koiduste.
Noortel tuli seminari raames grupitööna otsida lahendusi arutelude
käigus esile kerkinud probleemidele
ja üheskoos tutvuti ka naabervaldade
ja välispartnerite ettekannetega
noorsootöö olukorrast. Lisaks tõsistele tegemistele sisaldas programm
ka palju meelelahutuslikke ettevõtmisi – tutvuti Eesti kultuuri ja
rahvuskommetega, külastati noorsootöö asutusi, osaleti erinevates
töötubades jne.
Antud seminar andis kiire ülevaate noorsootöö hetkeolukorrast
kolme riigi sarnaste kogukondade
näitel ja puudutas põgusalt kitsaskohti nendes piirkondade noorte
elus. Asisest infovahetusest aga tähtsam on inimestevaheline suhtlus ja
side – selles väljendubki tõeline piiriülene koostöö.
Urmet Haas, projektijuht

Teisteks eesmärkideks on:
• Keskenduda publikule, et nende jaoks oleks show huvitav.
• Keskenduda noordisaineritele,
leides nende jaoks uusi võimalusi ja
autasusid, nt oleme saavutanud selle, et disainerid võivad oma kollektsioone müüa koostöös US Style
Groupiga.
•Pakkuda huvitavaid ja erinevaid
lava- ja valguslahendusi.
Kiili Moeshow on kogunud populaarsust tänu sellele, et meil on igal
aastal olnud suurepärane lava ja
tingimused koha peal kollektsiooni
ette valmistada, mida enamus koolid endale lubada ei saa. Paljud on
üllatunud Kiili Gümnaasiumi ja valla
suuremeelsusest, kuna nad on meid
juba viis aastat toetanud.
Tundub uskumatu, et üks kool ja
vald annab noortele umbes 60 000
krooni, pluss tasuta spordihalli rendi, et ühte üritust korraldada (tänavune tehnika eelarve nii suur ei olnud).
Raha endalt ja toetajatelt
Arvutasime kokku ligikaudse Kiili
Moeshow 2010 eelarve, summaks
saime umbes 200 000 krooni. Meie
raha tuleb sponsoritelt ja nii mõnedki asjad maksame me ise kinni.
Kokku oleme Kiili Moeshow alla
pannud enda raha umbes 30 000
krooni. Selle aasta piletiraha läks
töökulude maksmiseks lavatehnikutele. Ise me ürituse korraldamisest
kasumit ei teeni. Hetkel organiseerime üritust eraisikuna, kuid me loome MTÜ-d.
Kiili Moeshow on üks nendest
üritustest, mis on kõige paremini
meie valda reklaaminud. Meil on
selle üle hea meel ja me tahame seda joont jätkata. Paljud meie disainerid ja nende modellid on meile
öelnud, et Kiili Gümnaasium on üks
ilusamaid koole, kus nad eales olnud
on. Nad on ka öelnud, et nad ei
teadnud ennem Kiili vallast midagi,
aga nüüd tunnevad seda moevalla
nime all.
Osalejaid kõikjalt
Sellel aastal oli meil osalejaid:
Otepäält, Tartust, Rakverest, Viljandist, Kuressaarest, Tabasalust,
Viimsi vallast, Tallinnast, Rae vallast, Kiilist. Kiili Moeshow 2010
võitjad on järgmised:
• I koht vanemas kategoorias:
Kristiina Purga Kuressaarest kollektsiooniga “Voodoo”.
• I koht nooremas kategoorias:
Anni Tahk, Amina Ahhajeva, Maarja
Hannus, Liis Kask, Helina Aun Kiilist
kollektsiooniga “Technology Dollys”.
• XL-Fotostuudi eriauhinnad:
Taavi Turk Kuressaarest kollektsiooniga “Versus 2.0” ja Kristina Toome
Viljandist kollektsiooniga “Eestimaal
on nukumaja.”
• Salon+ eriauhinnad (soeng +

Rahvusvaheline
noorsootöö
arendamise seminar
keskendus koostööle

Hetk Kiili Moeshow 2010 etenduselt Kiili spordihallis. Marko Tooming

värvimine): Mirjam Kristian, Tabasalust ja Maris Lember, Kiilist.
XL-Fotostuudio ja Salon+ otsusustasid enne auhindade väljakuulutamist panna välja enda auhinnad
eriauhindadena ehk enda lemmikule. Sellest võis publikule tekkida ka
segadus, miks tavapärane fotosessioon, mis tavaliselt on läinud esikohale, läks hoopis sponsorite lemmikule. See oli lihtsalt sponsorite enda
soov anda välja eriauhindu, selle
asemel, et neid esikohale anda. Me
peame nende soove arvestama ja me
oleme neile tänulikud.
Kiili vahvad disainerid
Töötades läbi erinevaid ankeete
ja kavandeid, mida disainerid meile
saatsid, siis võin uhkusega öelda, et
Kiili valla nooremad disainerid on
lihtsalt suurepärasel tasemel võrreldes teistega! Eriti märgiksin ära
noorema kategooria võitjad, kelle
nimed te artiklis eestpoolt leiate ja
Doris Kivisalu. Nemad on meie
moeshow nooremate disainerite
kõrgklass. Ma usun, et nad suudaksid võita paljusid disainereid vanemas kategoorias.

Mul on hea meel, et meil sel aastal nii palju sponsoreid ja abistajaid
oli, eriti tänulikud oleme Magic
Design`ile, kes lisaks auhindadele ja
kuulutustele meile ka nõuga abiks
olid. Sel aastal oli meil palju takistusi ja me nägime terve meeskonnaga tohutult vaeva, et üritus toimuks. Me tegime selle ära! Kõigi
nende laste ja meie publiku nimel.
Nagu ütles ka meie žüriiliige Andrus
Roos: Kiili Moeshow on samaväärne,
mis teised Eesti suured moeshowd
– seda nii disainerite taset arvesse
võttes, kui ka korraldust.
Järgmisel aastal on meil hoopis
teised plaanid üritusega, kuna see
on nii suureks muutunud. Ma loodan, et meie ideed ja mõtted õnnestuvad ja järgmine aasta tuleb üritus
veelgi parem. Ühte me lubame – me
näeme tõsiselt vaeva Kiili Moeshow
2011 korraldamisega.
Tahaksime veel tänada publikut,
kes väga aktiivselt disaineritele
kaasa elasid. Meil on hea meel, et
teil oma koduvalla moeshow vastu
nii suur huvi on.
Airi Mandre,
Kiili Moeshow meeskonnajuht

Kiili tantsijad käisid
Tuhamägedel
z Sügisel tööd alustanud segarühm tähistas sõbrapäeval oma
esimest tähtpäeva,
nimelt on koos tantsu löödud juba 100
päeva.
Selle aja jooksul on rohkesti jalga
keerutatud. Selja taha on jäänud
ka mitmed esinemised nii Kiilis kui
kaugemal.
Kiili tublid tantsupaarid käisid
mõnusat talveilma nautimas KohtlaNõmmel Tuhamägede Tantsupeol.
Tantsupeo eesmärk oli näidata, et
need tuhamäed, mida me tavaliselt
nuhtluseks peame, õivad meile ka
rõõmu tuua. Tantsiti nii maa all kui
maa peal. Uhke tunne oli 750
osaleja hulgas olla, kes kõik sügaval
kaevanduses eestlastele tuntud
rahvatantsu sümbolit – kaerajaani
tantsisid.
Maa all tantsitud, liiguti maa
peale tagasi ja üks tõeline tantsupidu
võis alata. Tantsiti lumes, mis tegi
tantsimise tantsijatele eriti lõbusaks,
sest ega need polkasammud seal
lumes just lihtsad tulema ei olnud.
Kui tantsud tantsitud, algas suur
tuleshow, peale mida liiguti ühise
ronkäiguna Kohtla-Nõmme Rahvamajja, kus toimus suur simman. Kogu üritus jättis tantsijatele unustamatu mälestuse.
Triinu Liiv
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Kiili Leht

25. veebruar 2010

Kiili noored võrkpallurid
olid Harjumaa koolide
meistrivõistlustel edukad
z 3. veebruaril toimusid Kiili Spordihoones Harjumaa
koolide meistrivõistlused kuni 6. kl tüdrukutele minivõrkpallis.
Kokku osales 8 võistkonda Harjumaa erinevatest koolidest. Kiili
Gümnaasiumi võistkond saavutas
III koha.
I ja II koha mängus kohtusid
Kuusalu ja Maardu Gümnaasiumi
võistkond, võitjana väljus Kuusalu
Gümnaasiumi võistkond. III ja IV
kohale mängisid Kiili ja Maardu
Põhikooli võistkonnad, mängu võitsime tulemusega 2:1.
Meie võistkonnas mängisid Laura
Väikemaa (5 kl), Kadri-Ann Adra (4
kl), Johanna Maar (3 kl), Annaliisa
Mals (4 kl), Äli Leontjev (3 kl), Kätlin Karolin Kruusvee (5 kl) ja AnnaGreta Õismaa (4 kl).
Poiste võistlused toimusid 28.
jaanuaril, kus Kiili Gümnaasiumi
võistkonnad saavutasid 18 võistkonna seas 5. ja 15. koha.
Pika päeva jooksul mängiti erinevate vastastega kokku seitse mängu,
neist kuus võideti tulemusega 2:1,
kuid veerandfinaalis tuli võtta vastu
2:1 kaotus, mistõttu jäi poolfinaali
koht napilt kättesaamatuks.
Järgnevad mängud mängiti kohtadele 5-8, kus olime kõigis mängudes võidukad.
Poiste võistkonnas, kes saavutasid
V koha, mängisid Rasmus Meius (1
kl), Karl Erik Villems (2 kl), Markus

24. jaanuaril Parksepas toimunud
alagrupiturniiril tegid ajalugu meie
naiskorvpallurid.
Kui meie valla meeskorvpallurid
on aastaid olnud pidevalt finaalturniiril ja selle turniiri ka kaks korda
ära võitnud, siis seekord hoidsid valla korvpallurite au kõrgel meie kaunid tüdrukud. Esimeses mängus võideti kohe Paikuse valda 31:24, teises
mängus anti kõva lahing eelmise
aasta võitjale Võru vallale, kuigi
kaotati 32:47 ning kolmandas otsustavas mängus võideti Imavere valda
tulemusega 31:23. Fantastika!
Finaalturniiril, mis toimub 27.28. veebruaril Väike-Maarjas, on
kuus naiskonda ning Kiilil loosiõnne
ei olnud: mängitakse A-alagrupis ja
vastasteks on eelmise aasta II koht
Tartu vald ja eelmise aasta III koht
Tähtvere vald. Aga tüdrukud on
juba ennast ületanud ja minnakse
mängima pingevabalt – kuid lahing
antakse kõigile. Edu neile!
Naiskonnas mängisid: Sälli Vendel, Anet Vendel, Kristiine Klaser,
Margit Miina, Riin Loo, Mariell Miilvee ja Mari-Liis Ladvik.

Esimese 8 alaga on alavõidu
saanud 6 võistkonda (!) – Kangru
(2), Kiili I, Mõisa Otid, Sausti,
Lähtse, Kiili noored ning võistlustules on käinud 128 meest ja
51 naist.

Kiili vallarahva
sportmängud jõudsid
8. alani
z 5. ala – mälumäng
– lõppes Kangru
võistkonna võiduga,
kellele see oli juba
teine (!!!) alavõit.
Kangru võistkond kogus 17 p. ja
mängis järgmises koosseisus: Toomas Koobas, Tõnu Seil, Siim Rannik,
Piret Koobas ja Andra Rannik.
Kiili I võistkond kogus 15 p. ja
saavutas II koha (Olev Rannik, Mati
Noode, Mikk Rannik, Sälli Vendel ja
Triin Maller) ning kolmanda koha
saavutas 13 punktiga Kiili 2 võistkond koosseisus Erki Raadik, Raivo
Arusoo, Üllar Aun, Karin Kütt ja Katrin Soima. 4.koht – Mõisa Otid, 5.
koht – Lähtse, 6. koht – Kiili vald, 7.
koht – Sausti.

Kiili Gümnaasiumi kuuenda klassi tüdrukud võitsid koolide meistrivõistlustel kolmanda koha. SK TATS

Lopato (3 kl), Erik Lopato (5 kl),
Jüri Käer (6 kl), Siim Lomp (6 kl) ja
Lauri Arumeel (5 kl).
Kiili Gümnaasiumi võistkondade
tüdrukud ja poisid treenivad MTÜ
Spordiklubis TATS. Meie võistkondade tüdrukud ja poisid osutasid

tugevat vastupanu kõigile vastastastele ning edukas III koht ning V
koht on hinnalised, sest teeningutega alustasime 2009. a sügisest
ning vastaste seas oli enamus 6.
klassi õpilasi.
Järgmised olulised võistlused on

Eesti meistrivõistlused, kus osaleb
nii meie tüdrukute kui ka poiste
võistkond.
Raigo Tatrik,
SK TATS
Vaata ka www.sktats.ee

SPORDIUUDISED
Naiskorvpallurid
jõudsid talimängude
finaalturniirile

Võistkondlik paremusjärjestus
peale 8. ala
1.
Kiili 2
73 p.
2.-3. Kangru
71 p.
2.-3. Mõisa Otid
71 p.
4.
Kiili I
68 p.
5.
Kiili noored
55 p.
6.
Lähtse
43 p.
7.
Sausti
40 p.
8.
Nabala
34 p.
9.
Kiili vald
31 p.

Korvpall
Harjumaa meistrivõistlustel on põhiturniiri II ring poole peal ja Kiili SK
on teel finaali.
Kiili SK on võitnud Maardu SK
59:56, GMG Ferax Haiba 85:79 ja
kaotanud eelmise aasta Harjumaa
meistrile RSK Raele 61:62 (vastased
tabasid koos lõpusireeniga 3-punkti
viske lauapõrkega). Kiili Autoveod
on kaotanud GMG Ferax Haibale
69:87, Rae Kossule 55:81 ja Kose
KK-le napilt 63:65, aga poisid on II
ringis kindlamalt mängima hakanud
ja loodavad mõne võidu veel noppida.
Tallinna Kossuliigas on LKB Kiili
SK oma vahegrupis hetkel liider:
võideti SK Altius 75:61, Hausers /
Webmedia 63:56, Kopernics 62:59
ja kaotati Feliks Uksele 76:80 ja koht
veerandfinaalis on kindlustatud.

Jalgpall
Eesti meistrivõistlustel futsalis on
Kiili SK I liigas lõunatsoonis hetkel
7. kohal: kodus kaotati 4:8 Tartu
Ülikool FC Faunale, Kohilas saadi
selle hooaja suurim kaotus JK Kohila
Püsivuse käest 4:17, kodus saadi
mõnus võit Järva-Jaani FC Kivicomi

üle 8:2. Nõo Spordihoones kaotati
tsooni esikoha kindlustanud Tartu
Raitwoodile ilusa mänguga 5:8.
Meeskond tänab jälle oma fänne!
6. veebruaril toimus Tabasalu
Spordikompleksis traditsiooniline
saalijalgpalliturniir. Kiili SK mängis
A-alagrupis: esimeses mängus kaotati 1:3 võistkonnale Promill, teises
mängus võideti 5:0 JK Jalgpallihaigla ja kolmandas otsustavas mängus
– vajati ainult võitu – kaotati 1:0
eduseisust 1:2 SK Augurile, jäädi
alagrupis kolmandale kohale ja
kokkuvõttes jagati 5. kohta.
Meeskonnas mängisid: Jaan
Uudelt, Silver Uudelt, Sven Haas,
Rainer Põld, Sander Saar, Kevin
Arike, Rein Aasmäe ja Kaupo Kütt.

Võrkpall
Eesti 2010 a. meistrivõistlustel
meeste I liigas saavutas TTÜ/Kiili
meeskond I tugevusgrupis 18 punktiga esikoha!
Viimastes mängudes võideti 3:1
G4S meeskonda, 3:0 Liider/Rolltrans meeskonda, kaotati 1:3 Pärnu
VK II meeskonnale ja 0:3 EMÜ SK
meeskonnale ning minnakse veerandfinaalis kokku paari Narva SK
Energia/SK Viktooria – Ülenurme/

Luunja võitjaga. Edu meestele!
Tallinna 2010 a. meistrivõistlustel
on TTÜ / Kiilil hetkel A-alagrupis 2
võitu: võidetud on Sylvesteri meeskond 3:0 ning FK Keskus samuti kuivalt 3:0. Aga turniir on alles poisike!
Kalle-Malle Segavolles B-alagrupis on Kiili SK võistkond võitnud
3:1 võistkonda Võrklased, 3:0 võistkonda E-Service ning kaotanud 0:3
võistkonnale Hansa SK.
Elioni Rahvaliigas saavutasid Kiili
SK naised Põhja regioonis Btugevusgrupis A-alagrupis III koha
ja läksid veerandfinaalis kokku Balagrupis II koha saanud Hiiu Teed
naiskonnaga ja üllatasid nii ennast
kui fänne: Hiiumaal peetud mäng
võideti 3:2!
Poolfinaalis minnakse kokku
Peetri sõbrad naiskonnaga, kellele
alagrupis 1:3 kaotati. Nüüd on
revanši võtmise aeg!

Kabe
Eesti naiste 38. meistrivõistlustel
rahvusvahelises kabes, mis peeti 30.
jaanuarist 5. veebruarini Tallinna
Malemajas, saavutas Helina Rajasalu 5. koha.
Kaupo Kütt

Lauatennis
6. ala – lauatennise – võitis kindlalt Kiili 2 võistkond (Lauri Peterson,
Paul Lillepruun, Katrin Soima), II
koha saavutas Kiili I võistkond –
Oleg Ratijev, Mikk Rannik, Madli
Lillepruun – ja kolmanda kohaga
üllatas Kangru võistkond – Heino
Laidmaa, Veljo Volt, Merje Volt.
4. koht – Kiili vald, 5. koht – Kiili
noored, 6. koht – Lähtse, 7. koht –
Mõisa Otid, 8. koht – Sausti, 9. koht
– Nabala.
Sulgpall
7. ala – sulgpalli – võitis selle ala
kindel valitseja Lähtse võistkond,
kes mängis järgmises koosseisus:
Mihkel Luigas, Jaan Murumets ja
Heleri Kruusimaa. Kõva lahingu aga
andis Lähtsele seekord Mõisa Otid,
kellele kuulus II koht – Margus
Maidla, Andrus Raidma ja Margit
Maidla ning tubli kolmanda koha
saavutas võistkond Kiili noored
koosseisus Kert Toming, KristerMartin Hani ja Kertu Väikemaa.
4. koht – Kangru, 5. koht – Kiili 2,
6. koht – Sausti, 7. koht – Kiili vald,
8. koht – Nabala.
Teatesuusatamine
8. ala – teatesuusatamine – pakkus ülipõneva võistluse ning lõppes
Kiili noorte võistkonna võiduga (Liina Lüütsep, Heikki Lett, Kerth Aun
ja Arno Aamisepp). Teist ja kolmandat kohta jäi lahutama kõigest 30
cm. II koha saavutas lõpuks Kiili 2
võistkond – Katrin Soima, Erki Kriks,
Andres Lehtsalu ja Ivo Tatrik ning III
koha Kiili I võistkond koosseisus
Triinu Tikku, Olavi Iisrael, Jaanus
Tiisvend ja Mikk Rannik.
4. koht – Mõisa Otid, 5. koht –
Kangru, 6. koht – Nabala, 7. koht Kiili vald.
Kaupo Kütt

Kiili valla ürituste ja sündmuste kalender
Kuupäev Üritus
VEEBRUAR
28.
Tujutare pidu, kell 15.00
MÄRTS
3.
Teatrietendus lastele 1. Kitzbergi
“Kolm soovi”, kell 10.45
6.
Maakondlik puhkpillide konkurss.
10.
Leivategemise töötuba, kell 18.00-20.00

Koht
Rahvamaja

Rahvamaja
Kiili Kunstide Kool
Kiili Gümnaasiumi
kokandusõppeklass
11.
Teatripäev “Karsumm”
Kiili Lasteaed
15.-19. Lugemisnädal
Raamatukogu, Gümnaasium,
Lugemisaasta 2010 raames
Lasteaed, noortekeskus
17.
SUUR LUGEMISPÄEV
Raamatukogu, gümnaasium,
(täpsem info edaspidi reklaamidel)
lasteaed, noortekeskus
20.
Võrkpalliturniir Kiili CUP, kell 10.00
Kiili Spordihall
20.
Laste lauluvõistlus
Rahvamaja,
“Päikeseratas”, kell 12.00
Kunstide Kool
21.
Kiili MNEMO, kell 16.00
Rahvamaja
27.
Vallaelanikupäev. Pidu kell 20.00
Kiili Rahvamaja
27.
Kiili vallarahva sportmängud –
laskmine, kell 11.00
Männiku lasketiir
30.
Ettelugemishommik
Raamatukogu

1. Kui Eesti kunstihuviline seltskond külastab
Lätimaad, püütakse külastada Cesise (Võnnu) kirikut, et
näha Eesti kunstniku poolt tehtud 4 m kõrgust altarimaali. Kas selle autoriks on Ants Laikmaa, Johan Köler,
Paul Raud või Jüri Arrak?
2. Nendel kuudel olevat Eestis surma tõenäosus
kõige suurem. Rahvasuu kutsub neid SURMA KUSTAS
ja MULLA MADIS. Millised kuud? (Üks neist on aasta
esimeses pooles, teine teises pooles).
3. See sportmäng oli kavas juba esimestel kaasaegsetel olümpiamängudel (1896). See ala kuulus
olümpiamängude kavva 1920. aastani. Uuesti lülitati
programmi 1988. aastal. Selle sportmängu väljaku piiride laius on 10,97 m ja pikkus 23,77 m. Mis spordiala?
4. Millised kolm Euroopa riiki kuluvad NATO-sse,
aga Euroopa Liidu liikmesriikide hulka ei kuulu?
5. Registreeritakse igasuguseid rekordeid. Kelle
nimel on püsinud aplodeerimise rekord 1988. aastast,
kui Berliinis pärast Donizetti ooperit “Armujook” kestis
katkematu aplaus 67 minutit. Kes oli see tipplaulja, kelle
laulmine ooperis sellise aplausitormi vallandas?

Haridus- ja kultuuriküsimused
26. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 20.
Kiili Lasteaia hoolekogu liikme
kinnitamine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 21.
Kiili Gümnaasiumi hoolekogu
kinnitamine.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
26. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
22. Kasutusloa väljastamine.
Harukraanisõlm elektrivarustuse püstitamisel.
2. veebruar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
28. Projekteerimistingimuste
määramine puurkaevu projekteerimiseks, Sõmeru küla
Karlamäe;
• Vallavalitsuse korraldus nr
29. Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks,
Kangru alevik Heina põik 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr
30. Ehitusloa väljastamine
masuudipumbamaja-hoidla
täielikuks lammutamiseks,
Kiili alev Aiandi.
9. veebruar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
42. Projekteerimistingimuste
muutmine, Luige alevik Lehola
AÜ 21;
• Vallavalitsuse korraldus nr
43. Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Luige alevik AÜ Luna
elektrivarustus);

Meie valda sündisid:

Sünnipäevad
märtsis

04. jaanuaril
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Joosep Tammes
Palju õnne, Liia ja Tarmo
Tammes!
21. jaanuaril

Isadora Nõulik
Palju õnne, Sandra Nõulik!
24. jaanuaril

Helena Väljataga
Palju õnne, Airi ja Kuldar
Väljataga!
04. veebruaril

Laura Sõõrde
Palju õnne, Pille ja Ahti Sõõrde!

6. Bernt Notke “Surmatants” Niguliste kirikus on
võib-olla üks kuulsamaid Eestis asuvaid kunstiteoseid.
Samasugune Notke teos asus Lübeckis. Tollel tänaseks
hävinud Lübecki varaindil kutsus Surm kõiki tantsule
flööti mängides. Millist pilli mängib Surm aga
Nigulistes?
7. Kui J. Stalin 1952. a. Kremlis NSVL paremaid
sportlasi vastu võttis, ütles ta ühele eestlasele: “Mulle
räägiti, et sa oled maailma tugevaim inimene.” “See on
tõesti nii, sm. Stalin,” vastas see sportlane ja haaras
riigijuhi sülle. Kes?
8. Millise Eesti väikesaarega on tegemist (2,9 ruutkilomeetrit), mida rootslased tunnevad Ulfsö, sakslased
Wulfi nime all? See saar on rikas suurte rändrahnude
poolest. Saarel on tegutsenud kool, kabel, isegi kasiino.
Saar on kuulunud Peterburi kaitsesüsteemi merekindlusena. Saare nimega sigarette oli nõukogudeajal müüa.
Saar?

1. Johan Köler, 2. oktoober, jaanuar, 3. tennis,
4. Türgi, Norra, Island, 5. L. Pavarotti, 6. torupill,
7. J. Kotkas, 8. Aegna.

Kiili Lehe mälumäng

VALLAVALITSUSE OTSUSED

Kiili Leht 7

T E A T E D

25. veebruar 2010

• Vallavalitsuse korraldus nr
44. Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Sõmeru küla Janni
kinnistu elektrivarustus);
• Vallavalitsuse korraldus nr
45. AÜ Kõivu üldmaa kinnistu
detailplaneeringu koostamise
algatamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
26. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 25.
Kangru tee 19 katastriüksuste
sihtotstarbe määramine;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 26. Kiili Vallavalitsuse
30.09.2008 korralduse nr
367 “Katastriüksuse nime
ja sihtotstarbe määramine”
muutmine.
2. veebruar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
31. Aasa katastriüksuste
sihtotstarbe ja lähiaadressi
määramine;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 32. Nõusoleku andmine
jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks, Luige alevik
Lille AÜ 1;
• Vallavalitsuse korraldus nr 33.
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Nabala küla
Jõeääre elamu;
• Vallavalitsuse korraldus nr 34.
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Luige alevik
Sangar 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 35.
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Luige alevik

Sangar 67;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 36. Nõusoleku andmine
jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks, Luige alevik
Meremees-34;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 37. Nõusoleku andmine
jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks, Mõisaküla küla
Helinurme;
• Vallavalitsuse korraldus
nr 38. Nõusoleku andmine
jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks, Luige alevik
Sangar 44;
• Vallavalitsuse korraldus nr 39.
Korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest tähtajaline vabastamine, Luige alevik
Kivi AÜ 18;
• Vallavalitsuse korraldus nr
40. Vabastuse mitteandmine
korraldatud olmejäätmeveoga
liitumise kohustusest, Sausti
küla Kordoni;
• Vallavalitsuse korraldus nr 41.
Hajaasustuse veeprogrammi
projekti lõpparuande heakskiitmine, Arusta küla ArustaArbo.
Muud küsimused
26. jaanuar 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 27.
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine.

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

Helmi Kõrm
Ella Tilk
Ellen Vettik
Alfred Rohi
Vilja Karlson
Asta Mandre
Aleksander Soots
Edgar Uljata
Heida Valdre
Ants Kirsch
Hilda Ivask
Ilina Rattasepp
Helgi Trahov
Aleksander Kester
Endel Kivistik
Endel Viirsalu
Tõnis Solo
Rein Tamme
Helgi Iida
Valmi Kallion
Virve Soom
Marta Vares

In memoriam
29.03
08.03
11.03
16.03
11.03
17.03
06.03
24.03
12.03
11.03
08.03
05.03
09.03
06.03
31.03
15.03
24.03
28.03
22.03
16.03
10.03
26.03

Else-Susanna
Kolk
04.02.1923-29.01.2010

In memoriam

Peeter Kään
23.08.1939-03.02.2010

Abi, mis suurendab inimese tunnet, et ta suudab olukorda ise juhtida, ning
tal on toetav seljatagune, tõstab motiveeritust ning julgustab iseseisvat
lahenduse otsimist ja sihipärast tegutsemist. Aitamine on abivajajale
võimaluse andmine. KUI TUNNED, ET KA SINA SOOVID TEISI INIMESI
AIDATA, siis ootame, et annad endast märku, sest otsime inimesi, keda
suunata tugiisiku koolitusele.
Tugiisiku töö nurgakivideks on: • tugev sotsiaalne huvi teiste toimetulekut
parandada; • oskus kujundada inimlik toetav koostöösuhe; • oskus
virgutada kliendi loovust, et aidata Tal luua olemasolevast “segadusest”
midagi ilusat: harmooniat, terviklikkust, rahulolu.
Kasuks tuleb: • kui Sul on teadmisi sotsiaaltööst, pedagoogikast, psühholoogiast, ja/või meditsiinist; • oled valmis osalema koolitustel ja
supervisioonidel.
Tugiisiku tööülesanneteks on: • lapse turvalisuse jälgimine peres; • pere
(liikmete) juhendamine lapse kasvatamisel (sh õppetöös abistamine);
• koostöös perega loovate lahenduste leidmine probleemide lahendamiseks/
leevendamiseks, mis põhinevad pere enda jõuvarude ülesleidmisel ja nende
tugevdamisel/toetamisel; • pere toimetuleku toetamine ümbritsevas
kogukonnas ning seostamine teiste (sotsiaal)teenustega; • sotsiaal- ja/või
lastekaitsetöötaja kursis hoidmine peres toimuvate muutustega, dokumentatsiooni vormistamine; • konfidentsiaalsuse põhimõtte jälgimine.
Koostöös tugiisikuga on pereliikmetel ja/ või lastel hea võimalus: • avastada
iseenda “peidetud” tugevusi; • õppida uusi oskusi, et iseenda ja pereliikmete
eest paremini hoolitseda; • hakata lahendama eksisteerivaid probleeme;
• otsida muutusevõimalusi; • saada tagasisidet, et liigutakse õiges suunas
ning tehakse õigeid asju igapäevase toimetuleku parendamise nimel.
Töö on tasustatud ning toimub koostöös omavalitsuse lastekaitsetöötajaga.
Lisainfo Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakond, kontaktisik Tiia Part.
Telefon 679 0246. E-mail tiia.part@kiilivald.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade
Kiili Vallavalitsus teatab, et 09.02.2010. aasta korraldusega nr 45
AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist Kiili vallas Luige alevikus asuva AÜ Kõivu üldmaa
(katastritunnus 30404:010:0200) detailplaneeringule põhjusel, et
planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke
tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra,
vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus, lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Detailplaneeringuga kavandatav
tegevus ei too kaasa olulist negatiivset mõju planeeringuala ja
selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest ümbruskonna
keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava
tegevusega ei teki olulist keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku
alale, sest planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal.
Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele
ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Luige alevikus AÜ Kõivu üldmaa
(katastritunnus 30404:010:0200) kinnistu jagamine, sihtotstarbe
määramine vastavalt krundi tegelikule maakasutuse otstarbele
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Planeeritava maa-ala suurus on 1,03 ha.
Koostatava detailplaneeringuga jagatakse AÜ Kõivu üldmaa
kinnistu vastavalt tegelikule maakasutusele ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendused. Detailplaneeringu koostajat pole
veel valitud. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev).
Detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a
Kiili alev). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses
(Kiili alev Nabala tee 2a, kontaktisik Mart Liho, tel 679 0272) alates
22.02.2010 kuni 08.03.2010.
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Kiili Leht
KUULUTUSED

• Kuivad küttepuud. Tel 5662 4838
• Müüa kuivad halupuud (sanglepp)
40 L võrkkotis. Tel 5562 1018
• Müüa kuivi küttepuid. Tel
528 0616
• Riverside OÜ puurib puurkaeve,
paigaldab pumba ja hüdrofori,
teostab elektri- ja automaati-

katööd, paigaldab torustiku pumplast tarbijani. Aitame dokumentide
vormistamisel (kooskõlastuste
ja lubade hankimisel, koostame
projekti, puurkaevu passi ja arvestuskaardid). Info tel 5349 5478,
meelis.tomberg@riverside.ee



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

Fotokursus
algajatele

Aprillis käivitub Kiili Rahvamajas
esimene fotokursus. Kahe kuu vältel
toimub 8 põnevat loengut.
Oma eriala professionaalide
juhendamisel läbitakse kõik olulised
teemad kompositsioonist
stuudiopiltideni.
Registreerumine ning
kursuse täpsem info:
http://kiilirahvamaja.ee,
lauri.kivil@kiilivald.ee

Kiili Naisselts kutsub kõiki huvilisi

LEIVATEGEMISE TÖÖTUPPA
10. märtsil Kiili Gümnaasiumi Kokanduse
õppeklassi kell 18-20.

Leivategija Assar Kalvet
annab näpunäiteid koduseks leivategemiseks.
Osavõtutasu 50.-, Kiili Naisseltsi liikmetele 25.Palume registreeruda kuni 6. märtsini aadressil
kiilinaisselts@gmail.com.
Lisainfo: http://kiilinaised.blogspot.com.
Aprillis ja mais planeerib naisselts teha
järgmised töötoad: “Kondiitritund” ja
“Maitsetaimed köögis ja aias”.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise teade
Kiili Vallavalitsus teatab, et 1. 19.01.2010.
aasta korraldusega nr 14 Kääri tee 1 ja Kääri
tee 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine otsustati mitte algatada
keskkonnamõju strateegilist hindamist
Kiili vallas Lähtse külas asuvate Kääri tee 1
(katastritunnus 30401:003:0070) ja Kääri tee
3 (katastritunnus 30401:003:0073) kinnistute
detailplaneeringule põhjusel, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi
kahjulikke tagajärgi (nagu vee, pinnase või
õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon,
valgus, soojus, kiirgus, lõhn) ja ei põhjustata
eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus
ei too kaasa olulist negatiivset mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest ümbruskonna keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata.
Planeeritava tegevusega ei teki olulist keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku alale,
sest planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal. Planeeringu eeldatav lahendus
ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Lähtse külas Kääri
tee 1 (katastritunnus 30401:003:0070) ja
Kääri tee 3 (katastritunnus 30401:003:0073)
kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks
jaotamine, moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse seadmine kuni nelja kahekor-

Noor pere ostab
metsaga maatüki,
sobib ka vana
talukoht.

Kuivad
küttepuud.
Telefon
5662 4838

Kiili
Leht

!

25. veebruar 2010

Kiili Naisselts

ruseliste üksikelamute ehitamiseks ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Planeeritav 0,33 ha suurune maa-ala asub olemasolevas elamupiirkonnas. Planeeritud maa-ala varustatakse
tehnovõrkudega, rajatakse avalikult kasutatavad teed. Elanikele tagatakse vajalikud
sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
2. 19.01.2010. aasta korraldusega nr 15 Pärna
IV kinnistu osa detailplaneeringu koostamise
algatamine otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas
Luige alevikus asuva Pärna IV (katastritunnus
30402:001:0063) kinnistu detailplaneeringule põhjusel, et planeeritava tegevusega ei
kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus, lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi
negatiivseid tagajärgi. Detailplaneeringuga
kavandatav tegevus ei too kaasa olulist
negatiivset mõju planeeringuala ja selle
lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest
ümbruskonna keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava tegevusega ei teki olulist keskkonnamõju Natura
2000 võrgustiku alale, sest planeeritav ala ei
asu Natura 2000 võrgustiku alal. Planeeringu
eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese
tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa

659 6141
508 7146
Rein

• Väikeehitus- ja
remonditööd;
• kaminad, pliidid, ahjud
ja nende remont;
• kanalisatsiooni- ja
elektritööd;
• kõik keevitustööd
• sõiduautode keevitus-,
plekitööd ja värvimine,
plaststangede remont;
• kabriolettsõidukite
katuste õmblemine;
• imesepistused – teie
ideede teostamine.
Aatemees OÜ
Tel 507 4924, 501 1573

Kiili Gümnaasium
kuulutab välja konkursi
klassiõpetaja ametikoha
täitmiseks, tööle
asumisega 01.09.10.
Eeldame:
vastavust
kvalifikatsioonile
varasemat töökogemust
klassiõpetajana
Avaldus ja CV saata 10.
märtsiks aadressil Kooli
2, 75401 Kiili, Harjumaa
või kool@kiili.edu.ee
Info tel 679 9201

Tähelepanu, lapsevanemad,
kelle laps alustab sügisel
kooliteed!
On alanud 2010/11. õppeaastal Kiili
Gümnaasiumi I klassi tulevate õpilaste
avalduste vastuvõtt. Avaldus palun esitada
kooli kantseleisse või saata aadressil Kooli
2, 75401 Kiili, Harjumaa. Avalduse võib
täita ka elektrooniliselt ja saata kooli e-posti
aadressile kool@kiili.edu.ee
Lähemalt kooli sisseastumisest vaata kooli
kodulehelt www.kiili.edu.ee.

olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Luige alevikus
Pärna IV (katastritunnus 30402:001:0063)
kinnistu osal kruntide moodustamine, sihtotstarbe määramine, moodustatavatele
krundile ehitusõiguse seadmine restorani,
kuni 60-kohalise hotelli ja tankla ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Planeeritava maa-ala
suurus on 2,1 ha. Pärna IV kinnistu osa
asub menetletava Kiili valla üldplaneeringuga määratud kaubandus-, teenindus- ja
büroohoonete alal, seega lähtutakse detailplaneeringut koostades üldplaneeringu
seisukohtadest. Planeeritud maa-ala varustatakse tehnovõrkudega, rajatakse avalikult
kasutatavad teed. Planeeritava ala elanikele
tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused
olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed,
kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
Detailplaneeringute koostajat pole 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 (Kiili alev Nabala tee 2a,
kontaktisik Mart Liho, tel 6790272) alates
08.02.2010 kuni 22.02.2010.

VSA Eesti AS palub
kõikidel majaomanikel ja haldajatel
tagada juurdepääs
konteineritele tühjendamise päeval.
Kui hindate enda
kinnistule ligipääsu
konteineri tühjenduspäeval keeruliseks või võimatuks,
siis teavitage VSA
Eesti ASi klienditeenindust, võimalusel
vähemalt päev enne
tühjenduspäeva,
telefonil 603 0780,
et jäätmevedu
tühistataks.
Sel moel saab vältida ka tühisõiduarvet.

