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Lasteaia filiaal
valmib oktoobris
z Kiili valla noortekeskuse ja lasteaia filiaali ehitustööd Kiilis Lasteaia tänava majas on käimas.

Kiili Gümnaasiumi
1. septembri aktus
algab kell 9.00
koolimajas.

Praeguse seisuga pääsevad mudilased uutesse ruumidesse oktoobrikuus.
Kiili Varahalduse SA juhataja Gunnar Podneki sõnul
on ehitustööd hetkel täies hoos, et lasteaiarühm sügisel
saaks mudilased vastu võtta. Lapsi võtab uus rühm
vastu 20 ringis.
Noortekeskuse ehitust rahastas Etttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) hasartmängumaksust, regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest 450 728 krooniga, oma osa lisas ka Kiili Varahalduse SA. Lasteaia filiaali ehitust rahastas Kiili vald.
Raha läks rohkem
Kuigi kõigi osapoolte suur plaan ja soov oli lasteaia
filiaal 1. septembriks valmis saada, lõppevad ehitustööd
praeguse seisuga oktoobris. Gunnar Podneki sõnul
nihkus tähtaeg eelkõige seetõttu, et hanke käigus
esitatud ettevõtetete hinnapakkumised olid ebatäpsed.
Kui projektides hakati tegema täpsustusi, muutus
ettevõtmine kallimaks. “Neid täpsustusi ja parandusi
sööme me siiamaani,” nentis Podnek.
Esialgne eelarve läks lõhki. Praegune tähtaeg tundub
asjaosalistele siiski reaalne. “Ehitus on täis üllatusi, eks
lõplik tõde kulude osas selgub siis, kui maja on valmis,”
selgitas Kiili Varahalduse juhtaja.
Nüüdseks on ehitusobjektil ka palgaline omanikujärelvalve (Pilveprojekt OÜ) ning projektijuht Armin
Soosalu.
Veel üks rühm
Suurim töövõtja on Rasmar Ehitus OÜ, kes korrastab
fassaadi ning teeb katuse- ja sisetööd. Lisaks paigaldatakse ruumidesse uus küttesüsteem ning tehakse ka
elektri- ja ventilatsioonitöid. Rohkem töid tuleb teostada
lasteaia filiaali ruumides, sest seal on ehitusalaseid
nõudmisi enam kui noortekeskuse puhul. Majal vahetatakse ka aknad ja uksed.
Pärast ehitustööde valmimist tuuakse lasteaia
ruumidesse ka uus mööbel, mille tellis vald.
Lasteaia filiaal saab vastu võtta umbes 20 mudilast.
Samas plaanitakse Lasteaia tänava majas arendustöid
jätkata, et järgmisel aastal lasteaiakohti juurde tekitada.
“Kui asjad lähevad nii, nagu plaanitud, on järgmisel
aastal võimalik üks rühm juurde komplekteerida,” sõnas
Podnek. “Selleks on vaja oma käsutusse saada kogu
esimene korrus.” Praegu elab maja esimesel korrusel
üks perekond, kellega on läbirääkimisi juba alustatud.
Marko Tooming

z Täpsema informatsiooni kooliaasta alguse
kohta leiate kooli koduleheküljelt.

Gunnar Podnek ja projektijuht Armin Soosalu väljuvad
majast, kus oktoobris avatakse uus lasteaiarühm. Marko
Tooming

Vald loob uued lasteaiakohad
Valeri Kukk
asevallavanem
Algamas on sügis ning lapsed lähevad kooli või lasteaeda. Nüüd
võimenduvad veelgi mured, mis
on seotud teljel lapsed-vanemadtöö. Nagu paljudel teistel valdadel,

kus elanike arv kasvas buumi
ajal kiiresti, ei suutnud ka Kiili
vald tagada näiteks lasteaia kohti
kõikidele, kes seda vajasid.
Praeguse vallavalitsuse ja volikogu üheks prioriteediks on uute
lasteaia kohtade loomine. Sel sügisel
avame uue rühma renoveeritavas
majas Kiilis aadressil Lasteaia 26
(uue aadressi järgi) ning leidsime
võimaluse teha kohti juurde meie
suures lasteaias. Sel aastal lõime ligi
30 uut lasteaia kohta ning me
proovime jätkata samas vaimus ka

järgnevatel aastatel. Tahame jõuda
sinna, et kolme aasta pärast ei peaks
lapsevanemad enam muretsema
lasteaia koha pärast.
Käesoleva aasta lõpus saab olema
lasteaia kodulehel uuendatud avalik
versioon lasteaia järjekorrast ning
sellega loodame teha olukorra
paremini jälgitavaks. Mul on kahju,
et me täna veel ei saa rahuldada
koheselt kõigi lastevanemate soovi
panna laps lasteaeda. Kuid me pingutame kõvasti, et likvideerida see
kitsaskoht võimalikult kiiresti.
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Loodan rahulikku
ja loomingulist
kooliaastat
Mihkel
Rebane
Kiili
Gümnaasiumi
direktor

z Muutused hariduselus peavad olema
rahulikud ja kaalutletud, sest hariduse
olemus on sügavalt
eetiline.
Hariduse andmise idee toetub ju
arusaamale sellest, kes on inimene
ja kuidas ta peab elama. Seega
räägin püsiväärtustest, millele
koolid on ehitatud, ja ka sellest, et
nooruses väljakujunenud väärtused
püsivad kogu ülejäänud elu jooksul
stabiilsed.
Ka haridusuuendajad räägivad
palju väärtustest, sest toimuva koolireformi kõige sisulisem eesmärk on
muutuda teadmiste kesksest koolist
väärtuskeskseks kooliks.
Paraku on paar viimast aastat
olnud koolielus väsitavalt närvilised,
sest liiga palju tehti asjatundmatut
kära ja poliitikat koolireformi kahe
alusdokumendi – põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ning õppekava –
uuendamise ümber. Raske oli mingeidki eesmärke seada, sest pidevalt
ja prognoosimatult muutuvas keskkonnas oli võimatu aru saada, kas
sinu kool või vald jäävad, ja kui
jäävad, siis millisel kujul.
Tänaseks on seadused lõpuks
vastu võetud ja see fakt on isegi olulisem, kui küsimus, kas need seadused on ikka parimad võimalikud
lahendused. Loeb stabiilsus ja
töörahu ning võimalus taas oma
kooli arendamist perspektiivikana
tajuda ning kindlasti on uued
seadused vanadest ka sisulisemad ja
täpsemad.
Õppekava
Ma ei jõua siinkohal rääkida kõigist muutustest ja kõik pole ka
olulised, sest nad ei mõjuta õpetaja,
õpilase ning lapsevanema igapäevaseid tegemisi. Seetõttu toon ühe
näite õppekavast (sisuline kooliarendus) ja teise koolikohustusest (kool
kui kohustus).

Taotlus põhikoolis on õpilase
kesksus: hinde võib asendada hinnanguga, rohkem on võimalusi
individuaalseteks õppekavadeks,
loovtööde osatähtsus suureneb ja
jäigalt eraldiseisvate õppeainete
piire hajutatakse.
Keskkooli eesmärk on akadeemilisus ja kvaliteet: kool peab kujundama kolm õppesuunda, pakkuma
oluliselt rohkem valikaineid ja
senisest enam individualiseerima
iga õpilase õppetegevuse. Oluline
on teada, et koolireformi algne
põhitaotlus (gümnaasiumi ja põhikooli lahutamine) realiseeritakse
õppekava kaudu, sest kui kool ei
suuda õppekava nõudeid täita, siis
ta koolitusluba ei pikendata.
Koolikohustus
• Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas.
• Õppest puudumine on lubatud
üksnes mõjuvatel põhjustel (nt haigestumine, läbimatu koolitee, olulised perekondlikud põhjused, muud
kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused). Kool hindab, kas õppest puudumise põhjused saab mõjuvaks
lugeda.
• Vanem teavitab kooli puudumise esimesel päeval, kui vanem pole
seda teinud, teavitab kool vanemat
hiljemalt puudumise teisel päeval.
Kui koolil ei õnnestu puudumise
põhjust välja selgitada, teavitab ta
vallavalitsust.
• Andmed õpilase kohta, kes on
ühe õppeveerandi jooksul õppest
mõjuva põhjuseta puudunud rohkem kui 20% tundidest, kantakse
hariduse infosüsteemi õpilaste
registrisse.
• Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema
koolikohustuslik laps on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata
puudunud rohkem kui 20% õppetundidest.
Need on vaid mõned näited. Kõik
muudatused saavad tuntavaks ja
nähtavaks õppeaasta jooksul, kui
kool on muutnud nii kodukorda,
arengukava, põhimäärust kui ka
õppekava.
Õpilastele ja nende vanematele
soovin head algavat õppeaastat ja
kui kellelegi toodud näited rusuvalt
mõjusid, siis võin kinnitada, et kool
ja õpetaja esindavad õpilase huve,
töötades tema tuleviku nimel ka siis,
kui see õpilase hetkehuvidele
vastandub.
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Kiili vald läbi
elanike pilgu
2010. aasta kevadel toimus Kiili
vallarahva küsitlus. Kuna Kiili
vald on viimaste aastate jooksul
tormiliselt edasi arenenud, lisandunud on palju uusi elanikke
ning oma ilusa looduskeskkonna
ning Tallinna läheduse tõttu võib
prognoosida ka edasist aeglustunud
elanike lisandumist, leiti, et vaja
oleks uuendada seni kehtinud arengukava, aluseks võttes ka vallarahva
küsitlusest selgunud tulemusi.
Järgnevalt tutvustamegi mõningaid
neist.
Vastajate üldandmed
Küsitlusele vastas kokku 251 inimest (5,4% valla elanikest ), suurem
osa eelistas täita küsimustiku internetis.
Vastajate hulgas oli kõige enam
töötavaid inimesi (79%) ja keskmine
vanus oli 38 aastat (kõige vanem
vastaja oli 85-aastane ja kõige noorem 16-aastane) ning küsimustiku
täitjatest rohkem kui pooled moodustasid naised (61,5%).
Lähtuvalt tulemustest saab väita,
et keskmine Kiili valla elanik on haritud – ülikoolist hariduse saanuid
oli kokku 62%.
Üle poolte vastajatest olid Kiili
vallas elanud 3-10 aastat. Vähem
kui 3 aastat ning 10-25 aastat Kiilis
elanuid oli mõlemal juhul 15%.
Eramajades elasid 70% vastanutest.
Vastajate seosed vallaga
Kiili näol on tegemist Tallinna
naabervallaga, mis funktsioneerib
kui pealinna eeslinn, kus loodetakse
päevatöö lõppedas leida rahu,
vaikust ja kosutust. Nii leidis ka üks
valla elanik: “Hubane kodukoht
päälinna külje all!”. Seega pole
üllatav, et 98% vastajaist elavad Kiili
vallas, tööl käivad aga peamiselt
Tallinnas (69%). Natuke enam kui
pooled vastanutest tegelevad Kiili
vallas spordiga, külastavad raamatukogu ning teevad sisseoste.
Kiili vallas on palju lastega peresid, mis on tohutult positiivne ja
paljud Eesti vallad võiksid kadestada
väikest Kiili valda sellise jätkusuutliku elanikkonna pärast. Kahjuks
kaasneb sellega hetkel pakiline ja
lahendamist vajav probleem –
lasteaiakohad. Pooled vastajatest
leidsid, et vald peaks oma vahendid
suunama just lasteaedade ehitamisse. Lisaks on see ka peamine
põhjus, miks 18% küsitletutest ei ole
end registreerinud valla elanikuks.
Inimeste frustratsioon kumas läbi ka
küsitlusankeetidest – küsimused,
kus oli tarvilik hinnata lasteaia tööd,
hinnati olukorda, kus lasteaiakohti
pole piisavalt. Eeldatavalt peaks
probleem lahenema 3 aastaga.
Elukeskkonna juures pidasid vastajad kõige olulisemaks puhast
loodust, kodukoha tunnet ja Tallinna lähedust. Kõige vähemoluliseks
peeti üllataval kombel iseseisva
valla staatust ja töökohtade olemasolu, kuigi küsimusele, kas vastaja
sooviks töötada Kiili vallas, vastas
56%, et sooviks küll, kui vallas oleks
kvalifikatsioonile vastav töökoht ja
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Joonis 1. Kiili vallarahva küsitlusele vastaja keskmine vanus ning pereliikmete
arv.

Joonis 2. Küsitletute kvalifikatsioon.

töölemineku aeg oleks lühem. Kvalifikatsiooni poolest on Kiili vallas
ülekaalukalt kõige enam spetsialiste
– ametnikke (58,2%) ning kõige vähem lihttöölisi. Vastajate kvalifikatsioon on toodud illustreerival
joonisel 2.
Kõige enam inimesi töötas hulgija jaemüügi (27%) ;avaliku halduse,
riigikaitse (26%); hariduse (23%) ja
tööstuse, energeetika (23%) valdkonnas.
Kiili valla suurimateks puudusteks nimetati asulate valgustatust
(seda hindasid alla keskmise 45%
vastajatest), oma turvalisuse huvides on mitu vastajat ise oma maja
vahetusse lähedusse paigaldanud
tänavavalgustuse. Välja toodi ka
töökohtade olamasolu (alla keskmise hinde andsid 43% vastajatest)
ning arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet: teenus, mida Kiilis kasutavad
pooled vastajatest, sai keskmisest
madalamaid hinnanguid 40% juhtudest.
Vee kvaliteedi ja varustatuse osas
jagunesid vastajate arvamused üldjoontes kaheks: 40% vastanutest ei
pidanud seda puuduseks ning 38%
arvasid vastupidi, et vee kvaliteet on
alla keskmise. Peamised kaebused
vee kvaliteedi osas olid, et vesi on
sogane, lõhnab ja maitseb halvasti
ning on raua- ja lubjarikas. Parandamist vajaksid 70% vastajate arvates teed ja tänavad (sh. kergliiklusteed) ning tänavavalgustus.
Rahul oldi kooli ja huvihariduse-,
sportimisvõimalustega ning raama-

tukoguga. Koolis käivad Kiili vallas
poolte vastajate lapsed, sealjuures
põhihariduse omandamise võimalusi
pidas heaks või pigem heaks 82%
vastajatest, keskhariduse omandamisvõimalusi 76%. Kiili Gümnaasiumit hinnatakse väga kõrgelt, nt.
kirjutas üks vastaja: “Kõik on väga
hea, olen Kiili Gümnaasiumiga väga
rahul.”
Põhjustena, miks laps ei käi
kohalikus koolis toodi kõige enam
välja, et nii on kergem korraldada
sõitu kooli ja süvaõppe võimalused
on mujal paremad. Huvihariduse
taset hindasid heaks 70% küsitletutest. Väga rahul oldi muusikalise
haridusega, parandada võiks aga
tehnikaspordi ja eelkooliealistele
mõeldud ringidega seonduvat.
Raamatukogu kohta ei antud
ühtegi negatiivset hinnangut,
lahtiolekuajad rahuldavad 98%
vastanutest ning peamiselt laenutatakse raamatuid ja ajakirju.
Siiski, lisaks olemasolevatele võimalustele võiks Kiili vallas olla rohkem sportimiseks sobivaid kohti (nt
ujula, mõned matkarajad ja rohkem
kergliiklusteid), laste mänguväljakuid ning sotsiaalset kooskäimist
võimaldavaid rajatisi (nt pubi ja
kohvik). Kultuuriüritustest soovitakse enam vabaõhuüritusi ja teatrietendusi, mis võiksid toimuda Kiili
staadionil, Sausti mõisas ja rahvamajas.
Birgit Müürsepp, Katrin Anier
Jätkub järgmises lehes.

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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Mis saab ühisveevärgist?
Aimur Liiva
volikogu
esimees

z Augustikuisel vallavolikogu koosolekul oli esimesel lugemisel dokument,
mis käsitleb ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (lühidalt
ÜVK) kohta käivate
kehtivate määruste
muudatusi.
Keskmise vallakodaniku jaoks tundub see teema ilmselt ebahuvitav,
aga ma pean kohe ütlema, et asjata – tegu on kõige “olulisema” küsimusega üldse, vähemalt rahalisest
aspektist vaadatuna, sest Kiili valla
nn ÜVK projekti maksumus on
uskumatud 285 miljonit krooni,
mis ületab näiteks valla praegust
aastaeelarvet pea neli ja pool korda.
See on raha, mis on kavas panna
maa alla torude näol, et vesi tuleks
ka Luigele ja reovesi ära läheks ja et
Kiili alevi vanad torud mõnedel
tänavatel saaks uutega asendatud.
Miks volikogu antud küsimust
praegu arutab? Eeskätt põhjusel, et
seda on soovinud Eesti Vabariigi
õiguskantsler, kes väidab, et Kiili
valla vastavad määrused ei ole põhiseadusega kooskõlas. Tungimata
hetkel sügavuti õiguskantsleri pika
kirja sisusse, on probleem kahe
sõnaga lahti seletatuna järgnev.
Neilt majaomanikelt, kelle eluaseme ametlik lugu Kiili vallas algab
pärast üht konkreetset kuupäeva ja
kes tahavad ÜVK võrguga ühineda,
peavad sõlmima vastavalt eespool
nimetatud määrustele liitumislepingu ja maksma liitumistasu, mis
arvutatakse ühe päris keerulise valemi järgi ja mille suurus on lähtuvalt
krundi suurusest 100 000 kuni
200 000 krooni. Õiguskantsler
arvab, et sellise liitumistasu küsimine ei ole põhjendatud, liitumistasu
peab olema reaalne ja kajastama

Kiili valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekti maksumus on uskumatud 285 miljonit krooni. Marko Tooming

konkreetse liituja pärast tehtud
kulutusi.
Samas on teada, et täpselt analoogsel kujul on vastavad määrused
kehtivad enamikus Eesti omavalitsustes.
Tõenäoliselt ootavad praegu kõik
huviga, mis edasi saama hakkab, kas
Kiili valla volikogus arutlusel olevad
suhteliselt kosmeetilised määruste
muudatused rahuldavad õiguskantslerit ja kas ta läheb edasi Kiili valla
vastu kohtusse jne.
See kõik on asja üks pool, nimetagem seda juriidiliseks. Teine pool
on pragmaatiline pool. Päris alguses
oli juttu ÜVK projektist, mis maksab
Kiili valla rahaliste võimaluste mõistes märkimisväärsed 285 miljonit.
Loomulikult ei tuleks kogu see raha

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav
taotlusvoor Kiili vallas
Kiili vallavalitsus kuulutab välja hajaasustuse veeprogrammi 2010.a.
täiendava taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu alates 30.08.2010 kuni
30.09.2010.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.
Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks
toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude
varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja kasutajad ning
valla mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja
veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub
oma liikmete või elanike veega varustamine. Toetuse ülemmääraks on
100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas oma
rahalise panusega.
Enne taotluse koostamist ja esitamist Kiili vallavalitsusele (Nabala tee
2a, Kiili alev) palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja
taotlejale suunatud informatsiooniga Harju Maavalitsuse kodulehel
www.harju.ee ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt aadressil www.eas.ee.
Siiri Treimann, keskkonnanõunik

vallaeelarvest: 84% oleks nn eurorahad ja 16% oma panus. Viimane
peaks jagunema KVH (17 miljonit)
ja valla (27 milj) vahel). Seda niisama eelarvest millegi arvelt leida
kusagilt pole ja ainus variant on
võtta pangalaen. Pangalaenu samas
vallale ei anta, sest niigi oleme omavalitsuste hulgas enese lõhkilaenamise poolest esikohal.
Kolmas pool on asjal ka ja see
puudutab õiglust. Kui nui neljaks on
kusagilt vaja leida omapanus (kokku
44 miljonit), siis pole just väga palju
variante käepärast. Üks on pangalaen – mida nagu mainitud, enam ei
anta ja mida ei tohi võtta. Teiseks,
ÜVK liitumistasu küsimine on seadusega keelatud neilt, kes tarbisid
teenust enne 1999. aastat. Kolman-

daks, liitumistasu küsimine on
raskendatud ka neilt, kelle piirkonnad satuvad selle uue, uhke ja kalli
projekti sisse – Luigel on teatavasti
ca 800 suvilat või maja.
Kahjuks on kujunenud olukord
selline, et väga raske on siin näha
üldse mingit lahendust, rääkimata
heast lahendusest. Paraku ei saa
niisama lihtsalt ÜVK europrojektist
välja astuda ja Luigel on tegelikult
vee- ja kanalisatsiooni olukorra
lahendamist hädasti ka vaja. Igal
juhul on enne teist ÜVK määruste
muudatuste lugemist nii vallamajas
kui volikogu komisjonides kõvasti
peamurdmist ning varjud minevikust
ei jäta meid niipea maha.
Loe artiklit täismahus Kiili valla
Facebook`i lehel!

Kiili Ettevõtjate Liit kutsub sügispäevale
Hea Kiili valla ettevõtja, meil on heameel kutsuda Sind ja sinu ettevõtte
töötajaid traditsioonilisele Kiili Ettevõtjate sügispäevale, mis sel aastal
toimub 25. septembril, algusega kell 15.00. Asukoht nagu varemgi,
Vaela külas, Miku talu maadel.
Tule ise ja võta vähemalt neli meeskonna- (või ka perekonna-) liiget
kaasa. Üritus on endiselt kergelt sportlik-loominguline, nagu ikka on
plaanis omavahel mõõtu võtta ja paremusjärjestus paika panna.
Tantsida saab! Suhelda saab! Toitu-jooke saab!
Osavõtutasu on 350.-/inimese kohta. Raha tuleb kanda Kiili Ettevõtjate Liidu arveldusarvele. Registreerumisel saadame teile arve.
Päevakavas:
15.00 Piduliste vastuvõtmine, registreerimine ja supi söömine
15.45 Pidulik avamine ja meeskondade/ettevõtete tutvustamine
16.15 Müramine, mängimine ja võistlemine
19.15 Ühine õhtusöök ühisest pajast
20.15 algab tants ja tagaajamine, kuni lõpuni.
Palun anna enda meeskonna osalemisest teada 5. septembriks
telefonil 50 232 40 või e-postiga kiili.evl@mail.ee.
Peatse kohtumiseni, Kiili Ettevõtjate Liit

Meie valda sündisid:
• 17. juunil Stian Hillar
Vaarmann.
Palju õnne, Õnne NeareVaarmann ja Steven
Vaarmann!
• 18. juunil Mirell Desiree Oja.
Palju õnne, Triin Maller ja
Peeter Oja!
• 21. juunil Marek Arro.
Palju õnne, Marit Arusoo ja
Madis Arro!
• 30. juunil Robin Ulm.
Palju õnne, Virge Poopuu ja
Margus Ulm!
• 09. juulil Rihard Rajaleid.
Palju õnne, Annika-Matred ja
Tarmo Rajaleid!
• 10. juulil Mathias Oja.
Palju õnne, Merilin ja Miko
Oja!
• 17. juulil Sander Saarjärv.
Palju õnne, Sirle Sulg ja Risto
Saarjärv!
• 20. juulil Rika Rannik.
Palju õnne, Kätlin Kaareste ja
Mikk Rannik!
• 21. juulil Oskar Lindre.
Palju õnne, Helen Vaikre ja
Markin Lindre!
• 21. juulil Kristofer Kuus.
Palju õnne, Kadri Hubelmann
ja Gert Kuus!
• 25. juulil Sebastian Soe.
Palju õnne, Anna-Liisa
Tõnisson ja Raigo Soe!
• 31. juulil Karl-Tristan Mäe.
Palju õnne, Janika Koch-Mäe
ja Mait Mäe!
• 02. augustil Simone Haas.
Palju õnne, Kaia-Liisa ja Fred
Haas!
• 05. augustil Gerret Kuusmaa.
Palju õnne, Raili ja Aivo
Kuusmaa!
• 10. augustil Mari Annabel
Tölpt.
Palju õnne, Margit Mätas ja
Arno Tölpt!

Sünnipäevad
augustis
87
85
84
82
80
80
79
78
78
78
77
75
70
70
65
65
60
60

Valmi Toajaak
Aleksandra Kuzmina
Erika Kurre
Aino-Adele Tiik
Eino Saar
Nelli Toater
Ants Veskimäe
Leili Allik
Voode Kööp
Saima Raudsepp
Elmar Iida
Ester Salamäe
Võido Rahula
Vladimir Valler
Kaljo Arro
Lia Kõuhkna
Rein Ots
Vjatsheslav Rusak

06.08
27.08
28.08
12.08
31.08
10.08
18.08
21.08
12.08
26.08
29.08
05.08
07.08
15.08
20.08
17.08
07.08
08.08

septembris
97
88
86
84
82
81
81
81
80
80
78
77
77
76
75
70
70
60
60
60

Salme Türna
Mari Ader
Kiira Uudne
Palmi Sõmer
Vladimir Zaytsev
Helju Aru
Richard Kalbus
Saima Kelve
Laine Kahu
Vaike Pervik
Valdo Põldsaar
Aleksander Moistus
Albert Noormets
Uuno Trahov
Kaljo Arakas
Aita Mihkelsoo
Elvi Tae
Oleg Konts
Sirje Minhof
Anne Toomsaar

26.09
20.09
03.09
04.09
26.09
21.09
02.09
11.09
29.09
28.09
30.09
25.09
16.09
13.09
17.09
15.09
10.09
07.09
17.09
28.09
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Kiili Leht

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt.
Projekt nr: 1.3.0102.10-0291 “Tegus Kiili – tööturult väljalangenud
inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”

Aktiviseerimiskeskus
on avatud uutes
ruumides
Oleme avanud Kiili alevis Nabala
tee 2a endistes söökla ruumides
töötutele ja mittehõivatud inimestele. Kohapeal toimuvad erinevad
koolitused ning on avatud internetipunkt töö otsimiseks. Aitame koostada CV-d, kaaskirja või avaldust
tööle konkureerimiseks, abistame
tööotsimisel ja juhendame arvuti
kasutamisel.
Tasuta koolitused töötutele ja
mittehõivatud inimestele augustseptember 2010
24. ja 31. august 10.00-14.00
toimub motivatsioonikoolitus ja
karjäärinõustamine. Teemad, mida
läbitakse motivatsioonikoolitusel:
Eneseväärtustamine; enesekindlus
ja selle saavutamine; uskumused,
mis aitavad elust rohkem rõõmu
tunda; stress ja stressist vabanemise
tehnikad; pinge alandamise võtted;
suhtlemistakistused; töö otsimine;
ootused tööle, vajadused, huvid ja
soovid; tööintervjuu – mida küsitakse ja kuidas küsimustele vastata.
Kohtumistel on kõigil võimalik
kaasa rääkida. Huvitavad küsimustikud ja positiivsed praktilised
harjutused. Karjäärinõustamine ja
motivatsioonikoolitus toimub töö-

kesksete nõustamisvestluste vormis,
millele eelneb ka personaalne hindamine (üldvõimekuse- ja isiksuse
omaduste testid, rollimängud jm).
Karjäärinõustamine toimub isiklikult kokkulepitud ajal maksimaalselt 3 tundi inimese kohta. Karjäärinõustajaks on Anne Naelapea.
Eesti keel venekeelsele
elanikkonnale
23. ja 26. augustil kell 16.3019.00, edaspidi igal esmaspäeval ja
neljapäeval. Eesti keele kool on
mõeldud vene keelt kõnelevale inimesele, kes ei saa tööle seoses
keeleprobleemiga. Pakume koolitust
töötutele, mittehõivatud inimestele,
18 kuud lapsega kodus olnud lapsevanemale, pensionärile, kes ei tööta.
Õppejõud Tatjana Žaivoronskaja.
Palume eelnevalt registreeruda.
Kursused toimuvad Kiili alevis
Aktiviseerimiskeskuse uutes ruumides Nabala tee 2b, Kiili vallamaja
teine osa. Lisainfo: Andra Perv
5694 9272, a.perv@hot.ee, lisainformatsioon: kiiliaktiviseerimiskeskus.edicypages.com/et.

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt.
Projekt nr: 1.3.0102.10-0291 “Tegus Kiili – tööturult väljalangenud
inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”

Lapsehoidjaks on
võimalik õppida tasuta
Kui sa soovid saada lapsehoidjaks
ning sa ei tööta ega õpi hetkel, siis
on sul võimalus õppida tasuta.
Lapsehoidja koolitus koosneb
104 tunnist auditoorsest õppetööst,
20 tunnist praktikast ning 36 tunnist
juhendatud iseseisvast tööst. Kursus
kestab septembrist novembri lõpuni
ning sisaldab pedagoogikat, eripedagoogikat, lastekaitset, ülevaadet laste haigustest, lapse tervise
tugevdamise võimalusi, ettevõtluse
aluseid, kodumajandust, toitlustamist ning koristustöid. Kursuses
sisaldub 16 tundi esmaabikoolitust,
mille jooksul sooritab õppur praktilise eksami ning talle väljastatakse
eraldi tunnistus esmaabi koolituse
läbimise kohta.
Koolituse korraldaja Perekasvatuse Instituudi Lapsehoidja II koolitus tagab ettevalmistuse sooritamaks kutseeksamit lapsehoidja
kutse saamiseks – eksam toimub

Kiili raamatukogus
28. septembril
kell 11.00
väikelastele
ettelugemishommik.
30. augustist raamatukogus
taas tavapärased
lahtiolekuajad:

E 12-19
T, N 10-19
K 10-20
R 10-18
L 10-16
Pühapäev on puhkepäev.

Pedagoogilises Seminaris detsembris
2010. Koolitustunnistuse saamiseks
peab osaleja viibima vähemalt 80%
loengutest, sooritama praktika ning
kõik iseseisvad tööd.
Koolitusele saavad registreeruda
mittetöötavad lapsega üle 18 kuu
kodus olnud emad, lühiajalised- ja
pikaajalised töötud, pikalt kodus
olnud mittetöötavad inimesed, aga
kindlasti peab neil olema huvi tegutseda hiljem lapsehoidjatena. Koolitus on tasuta, kuna oleme Euroopa
Sotsiaalfondist saanud selleks toetuse, lisaks makstakse stipendiumi,
sõidutoetust ning vajadusel lapsehoidmise kulud (eelneval kokkuleppel lapsehoiu asutuse või FIEga
ning arve alusel).
Ootame gruppi maksimaalselt 10
inimest, kursused toimuvad Kiili
alevis Aktiviseerimiskeskuse uutes
ruumides Nabala tee 2b, Kiili vallamaja teine osa. Lisainfo Andra
Perv 5694 9272, a.perv@hot.ee,
lisainfo kiiliaktiviseerimiskeskus.
edicypages.com/et.
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Kas kiiliga vapp
sobib Kiili lipule?
z Vabariigi Heraldikanõukogu liikme
Priit Herodese ettepanekul on Kiili vallas tulemas lähiajal
arutlusele valla lipu
muutmine.
Vallavanem Tarmo Vaigu sõnul
tuli lipuvahetus Herodesega jutuks juunikuus, kui tuntud ja
tunnustatud heraldik avas oma loomingut tutuvustava näituse Kiili
raamatukogus.
“Ta tegi ettepaneku, et lipuga
võiks midagi peale hakata, sest see
näeb praegu välja nagu Põhja-Korea
lipp,” meenutas Vaik.
Kiili valla praegune vapp ja lipp
registreeriti Riigikantseleis 1994.
aasta märtsikuus. Vöödilisel valla lipul on esindatud punane, sinine
ning valge. Priit Herodese sõnul
meenutab see vöödiline kangas
lisaks kangesti merenduse signaallippu C (Charlie).
Pole legendi
Lisaks sarnasusele mõne teise
lipuga puudub Tarmo Vaigu sõnul
Kiili valla lipul tähis, mis viitaks
näiteks valla ajaloole. Hoopis teised
lood on Kiili valla vapiga, mis on
Priit Herodese sõnul nn kõnelev
vapp: sellel asuv hõbedane kiil viitab
versioonile, et paigale on nime
andnud “see armas tiivuline olend”.
“Saateks olev hõberaha osutab
valla muinaspärandile – kivikalmed,
kultuskivid, lahingupaigad, arheoloogilised leiud,” selgitas heraldik.
Herodese sõnul on kahju, et
1994. aastal ei võetud valla lipuna
kasutusele vapist otseselt tulenevat
heraldilist lipuvarianti – sinisel kangal valge kiil ja sõõr.
Vapp lipule
Herodese ettepaneku kohaselt
säiliks valla praeguse lipu värvilahendus, ent sellele lisataks valla
vapp. “Mulle isiklikult see idee meeldib,” lausus vallavanem Tarmo Vaik,
“aga mina ei saa üksi midagi otsustada.”
Vaik ise arvas, et arvamused
jagunevad kaheks. “Arvata võib, et
nooremad inimesed on muutustele

Kiili vallavanem Tarmo Vaik leiab, et valla vapp lisaks lipule tugevama
identiteedi. Marko Tooming

Heraldik Priit Herodese väljapakutud uus Kiili valla lipp.

vastuvõtlikumad,” ennustas ta,
“vanemate puhul kahtlen veidi, kas
ettepanekusse soosivalt suhtutakse.”
Ka Priit Herodes leiab, et vallaelanikud ei pruugi ettepanekut
rõõmuhõisetega vastu võtta. “Kaldun uskuma, et Kiili valla sümbolite
kasutusele võtmisest möödunud 16
aasta jooksul on paljudele vallaelanikele ka praegune, valla- ja maakonnavärve edastav lipukangas
armsaks saanud,” lausus heraldik.
Eeskuju olemas
Kust praegune värvilahendus
kangal pärit on, ei oska keegi väga
täpselt öelda. Vallavanem Vaik ajas
enda sõnul väheke jälgi, et tõde teada saada. “Niipalju sain targemaks,
et kunagi tuli kamp tarku inimesi
kokku ja valis lihtsalt välja paar
toredat värvi, mis võiks lipul olla,”
lausus ta.

Rae valla spordikeskus
Koolialguse eri 10=12. Kõikidel
septembris ostetud õpilaste ja noorte (kuni 22.
a) 10x kaartidel on 12 kasutuskorda!!!
DanceAct Tantsustuudio. Alustab bailatino
treeningutega 5.septembrist. Registreeru
trenni juba nüüd www.danceact.ee.
Aeroobika ja pilates. Treeningtunnid algavad
6. septembrist. Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
19.00 toimub pilates edasijõudnutele ning
teisipäeviti ja neljapäeviti 19.00 pilates
algajatele. Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 20.00
toimub aeroobika. Treeneriks Kristi Pedaru.
Judoklubi MIKATA. Laste treeningtunnid
algavad 6.septembrist. Täiskasvanute enesekaitsekursus alustab 12. septembril. Info ja
registreerimine meili teel krister@parbo.ee või
helistades telefonil 5648 4950.

Sporttantsuklubi Palestra ootab trenni
väikeseid tüdrukuid. Treeningtunnid algavad
6. septembrist ja toimuvad esmaspäeviti ning
neljapäeviti 14.30. Info ja registreerimine
meili teel palestra@palestra.ee või helistades
telefonil 512 2220.
Laste tervisestuudio. Individuaalsed ujumisning võimlemistunnid algavad 6. septembrist.
Info ja registreerimine telefonil 507 9260.
Vesiaeroobika. Treeningtunnid algavad 7.
septembrist ning toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti 17.30 ja 18.45. Treener Maiu
Herzmann.
Indrek Sei ujumiskool. Treeningtunnid algavad 7. septembrist. Treener Britta Westholm.
Info ja registreerimine meili teel brittawest@
hotmail.com või telefonil 5559 6663.

Vapi lisamine lipule oleks Vaigu
sõnul hea lahendus juba seetõttu, et
see näitaks ära, mis valla lipuga tegu
on. Ka Priit Herodese sõnul tugevdaks see lahendus lipu identiteeti.
“Sellise ajaloolise lipu täiendamise on juba teinud näiteks Tartu
linn, eristamaks linna lippu Poola
lipust, sama on otsustanud oma triibulipuga teha Kuressaare,” toob
heraldik näiteid.
Möödunud neljapäeval tutvustas
vallavanem mõtet vallavolikogu
liikmetele. Ühine arvamus oli, et
lipu muutmisel võiks kaaluda erinevaid variante ning need ka vallarahvale arutamiseks välja pakkuda.
Seega ootab vallavalitsus kõigi
vallaelanike arvamust e-posti või
kirja teel – kas Kiili valla lippu tuleks
muuta? Kas lisada vapp, või muuta
ka lipu värve? Kõik head ideed on
teretulnud.
Marko Tooming

Spordiklubi Fortuna kutsub 6-14 aastaseid
lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega.
Treeningtunnid algavad 8. septembrist. Info ja
registreerimine meili teel info@skfortuna.ee
või helistades telefonil 5569 2569.
Bodypump Les Mills. Treeningtunnid algavad
3. oktoobrist ja toimuvad esmaspäeviti ja
neljapäeviti 18.00 ning pühapäeviti 19.00.
Treener Marek Sooäär.
Sportlikud sünnipäevad. Jüri spordihoones on
võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute
sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida
ujularadu ja erinevaid saale. Torti saab süüa
aeroobikasaalis või siis nõupidamisteruumis.
On võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab
mänge ja võistlusi läbi viia. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid meili teel
info@raespordikeskus.ee.
Külasta ka kodulehte www.raespordikeskus.ee.
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Rahvamaja ringid
alustavad oktoobris
Uuele hooajale mõeldes on päris
asjakohane teha väike tagasipõige
eelmisse hooaega. Rahvamaja taidlusringidele oli see aeg töine ja
tegevusrohke.
Lisaks esinemistele tuli korraldada mitmeid lisaproove, laulu- ja
tantsulaagreid, et repertuaar korralikult omandada. Aeg nõuab ka
taidluselt head taset, et olla arvestatavate hulgas. Kiili kammerkooril
tuli selgeks õppida Erki Meistri poolt
meie koorile ja Kunstide Kooli kammerorkestrile kirjutatud kantaat
Anima Horum Bona.
Saadi hästi hakkama ja esmaettekanne toimus 29. novembril Kiili
rahvamajas ja 4. detsembril Niguliste kirikus. Selle heliteose ettekande eest pälvis koor ka tunnustuse
Kiili Valla Aasta Tegu 2009.
Lisaks sellele suurvormile toimusid kooril kontsertesinemised Jüri
kirikus II advendil Jõulumüsteeriumil, Rahvamaja aastalõpupeol,
Tulepeol “Jõuluaja ärasaatmine”,
vabariigi aastapäeva pidulikul õhtul.
Aprillikuus võeti osa Eesti Kammerkooride konkursist Haapsalus, maikuus esineti Paekna laulu-tantsupeol, juunis käidi Türil Segakooride
laulupäeval ja esineti Kiili jaaniõhtul.
Toimekas oli eelmine hooaeg ka
rahvatantsurühmadel: Kiilitar, Kiili
Ago ja Memmed, Noorte segarühm
ja Kiili Mehed – juhendaja Triin Aas.
Esineti Kiili valla tänuõhtul laulu-ja
tantsupeol osalejatele, Kiili rahvatantsupeol “Tantsuga talvesse”, Kiili
valla elaniku päeval, Paekna laulutantsupeol. Lisaks neile esinemistele
osales noorte segarühm Sakus rahvatantsu aastalõpuüritusel ja Talvisel Tuhamägede Tantsupeol.
Naisrühm “Kiilitar” võttis osa vabariiklikust naisrühmade võistutantsimisest Võrus. Auhinnalist kohta
küll ei saadud, kuid esineti tublilt.
Eakamad taidlejad – Kiili Ago ja
Memmed, naisansambel “Elurõõm”
ja sõnakunstnikud Enn Pedak ning
Milvi Raudlam käisid juuni algul
kontsertreisil Hiiumaal, mis samuti
pälvis tähelepanu ja möödus edu-

Tantsurühm “Kiili mehed” meeste tantsupepeol Rakveres. Erakogu

Tule osale rahvamaja taidlus- ja huviringides!
• Kiili kammerkoor – dirigent Tuuli Metsoja.
• Naisrühm “Kiilitar” – juhendaja Triin Aas.
• Tantsurühm “Kiili Ago ja memmed” – juhendaja Triin Aas.
• Noorte segarühm – juhendaja Triin Aas.
• Neidude ja laste liikumisrühm – juhendaja Mariana Sinisalu.
• Külakapell.
• Naisansambel – juhendaja Nele Vendel.
• Peotants täiskasvanutele – juhendaja Maarja Kauber.
• Jooga.
• Kõhutants.
• Fotoring algajatele ja edasijõudnutele – juhendaja Peeter Sirge.
• Täiskasvanute kunstiring – juhendaja Galina-Maria Kauber.
• Käsitööring.
• Alustab taas mälumäng “Kiili mnemo”.
Eelinformatsioon tel 604 0344, 5596 9085, antoniida.kauber@kiilivald.
ee. Koduleht www.kiilirahvamaja.ee.
Kiili rahvamaja üritused septembris
• 3. september kell 19-22 koolialguse disko.
• 17. september kell 21.30 disko, karaokeõhtu.
• 25. september mihklipäeva laat

kalt.
Üks huvitavamaid väljakutseid
oli II Meeste tantsupidu Rakveres ja
selleks loodud tantsurühm “Kiili
Mehed”, kes on ka noorte segarühma tantsijad. Igal juhul väga tublid
mehed, kes ei pidanud paljuks pühapäeva õhtuti rahvamajas rahvatantsu vihtuda.
Kiili külakapell hakkas tegutsema
alles märtsikuus ja esimene üles-

astumine toimus valla elaniku päeval. Kapellis mängivad Kiili Kammerkoori lauljad, kes naudivad ka pillimängu. Eesmärk on veel muusikuid
kaasa haarata, et edaspidi rahvapilliansambli mõõdu välja annaks.
Uueks hooajaks sooviks kõigile
tegutsemislusti ja energiat! Tänud
vallavalitsusele meid toetamast!
Antonida Kauber
rahvamaja juhataja

SULGPALLITREENINGUD
LASTELE
Kiili lasteaias toimuvad
sulgpallitreeningud
esmaspäeviti ja neljapäeviti
järgmistel kellaaegadel:

Kiili sulgpallilaagri treenerid, keskel Kristo Kasela. Marko Tooming

Juulikuu kuumuses toimus sulgpallilaager
Palava juulikuu lõpus toimus Kiilis nädala pikkune sulgpallilaager, kus
tänavu osales 35 last. Laagri organiseerija, Kiili Sulgpalliklubi liikme Kristo
Kasela sõnul oli lapsi vähem kui möödunud suvel, mil laagris oli 60 noort
sulgpallurit. “Eks majanduslik olukord mõjub kõigile,” arvas ta.
Laagri korraldas Kiili Sulgpalliklubi ja nii juba kolmandat aastat järjest.
Lisaks kolmele Eesti treenerile oli lastele sulgpallialast tarkust jagamas ka
treener Indoneesiast, kes tuli möödunud aastal koos eestlase Gert Künkaga
(kes samuti laagris lapsi treenis) Rootsi meistriks paarismängus. (Marko
Tooming)
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16.20-17.00
nooremad (4-5 aastased),
17.00-17.40
vanemad (6-7 aastased),
17.40-18.20
nooremad (4-5 aastased),
18.20-19.00
vanemad (6-7 aastased).
Samuti ootame koolis toimuvatele
sulgpallitreeningutele uusi lapsi.
Lisainfo ja registreerimine
5624 2282 või
kristo@kiilisulgpall.ee
Kristo Kasela, Kiili Sulgpalliklubi

Augusti kepikõnni
õhtu Nabalas
Kuum juulikuu oli seljataha jäänud
ja meie valla aktiivsemad naised
kogunesid Nabala mõisa õuele augustikuu teisel kolmapäeva õhtul.
Juulikuus toimus meie kõnd
mööda Sausti-Kiili maantee äärt,
kuid Sausti mõis oma väravaid meile
paraku ei avanud ja seega pidime
autod parkima tee äärde ning soojendusegi pidime tegema heinamaa
nurgakeses. Nabala mõisa vastuvõtt
erines tunduvalt eelmise mõisa
vastuvõtust. Naeratav perenaine
kutsus lahkesti meid mõisa aeda
vaatama ja tutvustas mõisa ajalugu
ja praegust kodukorda.
Tegime eelsoojenduse meie
toreda instruktori Kristi juhendamisel põlispuude all ja suundusime
kõnnile. Naised, kes on korduvalt
võtnud osa kepikõnni õhtutest, kõnnivad hoogsalt ees, ja need, kes esmakordselt meie üritusest osa võtavad või veel juhendamist vajavad,
võtab instruktor oma valvsa pilgu
alla ja tegeleb nendega terve õhtu,
et õiged võtted selgeks saaksid.
Iga kord on väga keeruline välja
mõelda järgmist küla, kus kepikõnni
üritust korraldada, autosid pole
kuhugi parkida ja tegelikult pole ka
peale teeäärte kusagil kõndida.

Valida on asfalttee ääred koos tiheda liiklusega või siis kruusateed
koos tolmuga.
Kui me seda projekti kirjutasime,
oligi eesmärgiks käia läbi kahe aastaga valla kõik külad ja asulad ning
tutvuda külade vaatamisväärsustega
ning teada saada nende muredest.
Praeguseks on selgunud valla
terav probleem, et tervisespordi
võimalus külades praktiliselt puudub. Me alustasime oma ürituste
sarja Kangru külas, mis on osutunudki siiani kõige tervisespordisõbralikumaks kohaks, kuid seda ka tänu
Kangru küla aktiivsetele elanikele!
Järgmisel kevadel on plaanis
hakata ehitama kergliiklusteed
Tallinna piirist ühildudes Kangru
küla kergliiklusteega ja suundudes
läbi Luige küla ringteeni ning Oti
asumini, sealt edasi läbi Kiili aleviku
Rätsepa asumini. Rätsepa ja Luige
Küla Selts organiseerivad ise oma
külasisesed kergliiklusteed.
Järgmine kepikõnni õhtu toimub
Sookaera külas 8. septembri õhtul
18.30 (sest muidu jääme pimeda
kätte). Kogunemine toimub Sookaera bussipeatuse juures.
Kaire Nuut, “Käime koos Kiili
vallas” projektijuht

Kiili Extreme 2010 võit jäi koju!
8. augustil toimunud ekstreemspordivõistlusel Kiili Extreme 2010
tõukerattasõidu võitis kohalik noormees Kerth Aun. Koduväljakueelis sai
määravaks 13 sõitja ees, esikolmikusse mahtusid veel teise koha võitnud
Mikael Parman ja kolmandaks jäänud Deeno Lippand.
Ürituse teisel alal – trikiratta BMX-võistlusel – osales samuti 13 sõitjat
üle Eesti, parimateks kuulutati Roland Lepp, kes sai auhinnalise 4. koha,
Erik Pirn kolmanda, Rasmus Paimre teise ning Andres Lainevool esimese.
Lisaks võistlustele esinesid demoshowga Eesti Trikirulluisutamise Klubi
in-line sõitjad. Õpilasmaleva poolt värskelt remonditud skateparki jäi
kaunistama ka graffitikunstnik Toze97 poolt ürituse raames loodud taies.
Pildigalerii üritusest leiate Kiili Noortekeskuse kodulehelt www.
kiilinoortekeskus.ee. Suured tänud sponsoritele, kes üritust toetasid – Jess
Burger, Kristiine Lazergames, SkyPark, Megazone ja Red Bull.
Urmet Haas

Tulge Kiili rahvakooli!
Õppetöö algab oktoobris 2010.
Õppida saab:
Õiguskoolis
Aiakoolis
Arvutikoolis
Ajalookoolis
Keeltekoolis – eesti, vene, soome, inglise keel
Tervisekoolis – homöopaatia, Pilatese võimlemine
Teatrireisid Eestimaa teatritesse.
Koolitused toimuvad õhtuti Kiili Gümnaasiumi ruumides.
Info ja hinnad: rahvakool.webs.com.
Registreerimine: rahvakool@kiili.edu.ee ja
Kiili raamatukogus.
Kohtumiseni koolitusel
Kiili Rahvakool
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Kiilis on parimad
töölissportlased
z Juuli alguses toimusid Tallinnas Rahvusvahelise Töölisspordiliidu (CSIT)
maailmamängud,
mille korraldajaks
oli Eesti Spordiselts
Kalev.
Võrkpallis meeste arvestuses esikoha võitnud Kalevi meeskonna
moodustasid tänavu Eesti esiliigas
parimaks osutunud TTÜ/Kiili meeskonna liikmed. Võistlus oli väga
värvikirev, kuna just iga päev ei
ole au võistelda nii rahvusvahelise
seltskonna seas.
Alagrupis alistati väga tasase
mängu järel Venemaa ja Prantsusmaa tulemusega 3:0.
Portugalist käis jõud üle tulemusega 3:1. Seega lõpetasime alagrupiturniiri üllatuslikult täiseduga.
Draama poolfinaalis
Poolfinaalis läksime vastamisi
Itaalia meeskonnaga ja selles mängus oli võitlust ja draamat kogu raha
eest. Pärast meie poolt õnnestunud
esimest geimi kaotasime kaks järgmist ja seega hakkasime neljandat
geimi mängima selg vastu seina
surutud seisust. Ka neljas geim

Töölisspordi maailmameistri karikas kuulus Eestit esindanud TTÜ /Kiili
meeskonnale. Erakogu

jätkus itaallaste dikteerimisel, kusjuures nad kasutasid väga hästi ära
oma ca 2.10 pikka liidrit, kes meie
võistkonnale palju peavalu tekitas.
Au fännidele
Kaotusseis neljandas geimis oli
halvimal momendil 17:22 ja siis veel
20:23, pärast mida suutsime tänu
meie publiku (Kiili võrgufännid, kes
seekord oli maskeerunud Eesti
lippude ja Eesti koondise särkidesse)
marulisele toetusele siiski raskest
seisust välja tulla ja lõppema kippunud mängu otsustavasse viiendasse geimi viia.
Viies geim kulges juba täiesti Kiili
meeskonna dikteerimisel ja finaali-

koht tagati 15:9 geimivõiduga.
Finaalis läksime uuesti vastamisi
Venemaaga , kes oli alagrupimängust
tõsiseid järeldusi teinud ja andis seekord väga tugeva lahingu. Kuid ka
selles mängus oli õnn kiilikate poolt
ja finaalivõit saavutati tulemusega
3:1. Seega kuulus töölisspordi maailmameistri karikas Eestit esindanud
TTÜ /Kiili meeskonnale.
Tahaks siinkohal taaskord tänada
meie vapustavat toetajaskonda –
Kiili SK võrgufänne, kes meid kogu
selle pika turniiri vältel väga ustavalt, emotsionaalselt ning valjuhäälselt toetasid.
Kristo Meius, TTÜ / Kiili
võrkpalliklubi

Eesti spordiveteranide 43. suvemängud peeti 10.-11. juulil Kohilas.
Harjumaa koondises oli 16 Kiili valla
sportlast. Neist kõige paremini läks
seekord Kaupo Küttil. M-40 klassi
kettaheites (2 kg) tuli esikoht ja M40 klassi odaviskes (800 g.) III koht!
Palju õnne!
M-40 klassi 100 m ja kuulitõukes
(7,26 kg) saavutas Kaupo Kütt 4.
koha. Orienteerumises saavutas N55 klassis Virve Orav 4. koha ja M55 klassis 8. koha Jaan Orav ning
12. koha Georg Sooberg. Petanqis
saavutasid Andra Rannik, Veljo Volt
ja Siim Rannik Harju II võiskonnaga
13. koha. Võrkpallis (N-35) mängisid 4. koha saavutanud Harju võistkonnas Piia Ossip, Õnne-Ly Tammsaar, Eda Vain, Merje Volt, Eve Tappo, Ülle Volkova ja Andra Rannik
ning M-35 5. koha saavutanud Harju
võistkonnas Erki Arumeel, Tõnu
Rannula, Veljo Volt ja Margus
Rämmi.
Üldkokkuvõttes jäi Harju spordiveteranide koondis 15 võistkonna
hulgas 5. kohale.

Jalgpall
Rahvaliigas Harjumaa II tsoonis
mängis Kiili SK oma esimese kodumängu 4. juulil Kiili Gümnaasiumi
staadionil.
Vastasvõistkond Kotis! jäi esiteks
mängule tund aega hiljaks. Kuigi
pärismängul läheb sellise teo eest
turniiritabelisse alistusvõit, otsustasime mängu ikkagi ära pidada, kuna
mängu oli vaatama tulnud hulgali-

selt pealtvaatajaid. Õigeks mänguks
aga ei läinudki, poolajaks juhtisime
juba 8:0 ja lõpp 17:3! Tauno Koppel
lõi 5, Raul Koppel 3, Sven Haas 2,
Silver Uudelt 2, Jaan Uudelt 1, Aivo
Kuusmaa 1, Mikk Rannik seekord 1
värava ning jala sai valgeks ka
võistkonna pesamuna Riivo Rohi
ning 1 väravaga kostitasid vastased
end ise!
27. juulil oldi koduväljakul
vastamisi võistkonnaga FC Zuk
(Tallinn). Kuna tegemist oli vene
rahvusest noormeestega, oli platsil
toimuv kogu aeg närviline-tõuklevpuksiv tegevus, (tasuks 2 kollast
kaarti – Kiili poolel Kevin Arike!).
Poolaeg 2-1 meile (väravad Kevin
Arike), teise poolaja algul vastased
penaltist viigistasid, kuid siis läks
lahti – esmalt lõi rohkem korvpallurina tuntud Jens Vendel 3 väravat
järjest! (kokku 5!). Kaks väravat
lisas samuti kossumees – alias Elumees – Priit Allikas, ühe värava lõid
nii Aivo Kuusmaa kui ka Raul Koppel
(kossumees!).
Seega – üldseis 11:2! Ei maksa
meie õuele kaklema tulla!!!
1. augustil oli Kiili SK jalgpallivõistkonnal väga pikk tööpäev.
Esmalt mängiti Tabasalus Harku
valla lahtistel meistrivõistlustel ning
finaalis võideti Tabasalu-Suurupi
ühisvõistkond 7:3 (väravad: Sven
Haas – 4, Sander Saar – 2 ja Rein
Aasmäe – 1). Võistkonnas mängisid
Sven Haas, Sander Saar, Rein
Aasmäe, Silver Uudelt, Remi Lott,
Raigo Kivi, Indrek Kuldva, Kevin
Arike, Kristjan Leol, Risto Ojasaar,
Rainis Saar – mängiv treener. Pallipoisi rollis seekord Kaupo Kütt.
Tänud bussijuht Arvedile!
Õhtul oli Kiilis Rahvaliiga mäng

Eesti valdade XVIII
suvemängud
26.-27. juunil Türil toimunud
Eesti valdade XVIII suvemängude
finaalvõistlustel esinesid Kiili
valla sportlased väga edukalt ja
saavutasid üldkokkuvõttes 3. koha!
Eesti valdade XVIII suvemängudel
osales kokku 1348 sportlast 63
vallast. Üldkokkuvõttes 3 paremat
valda:
1. Tartu vald
Tartumaa
191 p.
2. Türi vald
Järvamaa
189 p.
3. Kiili vald
Harjumaa
171 p.
Eesti valdade suvemängudel võisteldi kergejõustikus, mälumängus,
köieveos, jalgrattakrossis, orienteerumises, meeste ja naiste võrkpallis.
Kiili vald koos Türi vallaga olid ainukesed, kes osalesid kõigil spordialadel!
Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla kergejõustiku võistkonna kohapunktidele
kolme parema spordiala kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt spordialadelt.
Kiili valda esindas 49 sportlast ja
koju toodi 5 medalit (2 kulda ja 3
pronksi)!

Kabe

Kergejõustik
Nüüd kõigest lähemalt. Ligi 400
osavõtjaga kergejõustikus toodi Kiili
tervelt neli medalit. Meesveteranide
I grupis – MV I – võitis ülekaalukalt
odaviske (800 g) 53.41-ga Andres
Õunap.
Vanameister (kunagi edukalt 10võistlust teinud) tõestas konkurentidele, et ta on ka vana rasva pealt
võisteldes kõva tegija. Andres võitis
ka teise medali, nimelt MV I grupi
kettaheites (2 kg) saavutas 34.06-ga
3. koha! MV I grupi kaugushüppes
saavutas Einar Luup 5.35 3. koha
(Einar tuli ka eelmisel aastal Kohilas
peetud suvemängudel kaugushüppes
3.).
Suure üllatuse valmistas meeste
4x100 m teatevõistkond. Jörgen
Norkroos, Kevin Arike, Tauno Koppel ja Rain Ridalaan saavutasid
ajaga 47,19 3. koha! Kiili Gümnaasiumi kiiremate poiste – Jörgen,
Kevin – ning praegu tublilt kergejõustikku harrastava Raini ja kunagise Eesti MV 100 m pronksimehe
Tauno koostöö sobis hästi ja tasuks
kõrge koht.
Veel esikaheksa kohti kergejõustikus: MV I grupi kuulitõukes 4. koht
Andres Õunap, MV I grupi kettaheites 4. koht Kaupo Kütt, NV I grupi
100 m jooksus 5. koht Merje Volt,
NV I grupi 400 m jooksus 5. koht
Katrin Soima, NV I grupi 1500 m
jooksus 5. koht Katrin Soima, meeste 400 m. jooksus 5. koht Rain Ridalaan, meeste kõrgushüppes 5. koht
Miljard Liik, meeste 100 m jooksus
6. koht Tauno Koppel, meeste kaugushüppes 7. koht Rain Ridalaan,
MV I grupi 800 m jooksus 7. koht
Kaupo Kütt, NV I grupi 400 m jooksus 8. koht Merje Volt ja NV I grupi
1500 m jooksus 8. koht Merike Kiil.
Kergejõustikus esindasid Kiili
valda veel Veljo Volt ja Rita Safonov.
Kiili saavutas kergejõustikus 37
valla konkurentsis 378 punktiga
tubli 10. koha (eelmisel aastal 15.).

Euroopa noorte meistrivõistlustel
kabes – 100-ruudulises –, mis peeti
1.-7. augustini Poola linnas Minsk
Mazowieckis, saavutas Diana Romanenkova juuniorid-tüdrukud arvestuses 22. koha.
Kaupo Kütt

Võrkpall
Meeste võrkpallis tõestas Kiili
meeskond taas, kes seda ala sel
aastal valitseb. TTÜ/Kiili meeskond
võitis ju sel aastal Eesti meeste võrkpalli I liiga ja Tallinna meistrivõistlused, Kiili SK tuli teadaolevalt

SPORDIUUDISED
Eesti spordiveteranide 43.
suvemängud

25. august 2010

võistkonnaga FC Lebo Ülesanne
(Tallinn).
Vastased tulid mängule väga
suurte jõududega (igal mängijal veel
pruut ka kaasas!) Algus oli väga
tasavägine – siis aga avas Sander
Saar skoori, Sven Haas lisas teise
ning kui vastased tõmbasid Sander
Saari enne väravavahiga üks-üks
olukorda sattumist maha – tasuks
punane kaart, mängust eemaldamine ning vähemusse jäämine – oli
mäng tehtud!
Taaskord arvukale pealtvaatajaskonnale pakuti väravaid igale
maitsele ja hästi palju. Lõppseis
16:1! Väravalööjad: Sven Haas – 4,
Tauno Koppel – 4, Sander Saar – 3,
Raul Koppel – 3, Aivo Kuusmaa – 1
ja Rainis Saar – 1. Hetkel ollakse
oma tsooni liider – 5 mängust 5
võitu – jätkake samas vaimus!

Jalgrattasport
Pirita GP Tallinn – VII Lauri Ausi
Memoriaal 2010 – Rahvasõidus
(40,6 km) saavutas väga tubli III
koha Tõnno Palm. Võitis selline
kuulus mees nagu Janek Tombak.
Filter Eesti meistrivõistlustel
maanteesõidus Rakveres saavutas
M16 klassi grupisõidus 15. koha ja
eraldistardis 14. koha Kevin
Kaldma.

Harjumaa meistriks meeste võrkpallis ning nüüd tuldi Türil Eesti
valdade suvemängude meeste võrkpalli võitjaks!
Meeskond koosseisus Kristo
Meius, Kuldar Männilaan, Raigo
Tatrik, Mihkel Sepp, Martin
Thalfeldt, Andres Kärner, Viljar
Sinimeri, Henry Oro, Markus
Lepmets ja Jaano Haidla (ühtlasi ka
meeskonna treener) võitis alagrupimängudes 2:0 nii Rae kui ka
Märjamaa valda.
Mängides kohtadele 1-4, kaotati
esmalt küll 1:2 Türi vallale, võideti
aga 2:0 nii Pärsti kui Tartu valda.
Kiili vald, nagu ka Pärsti vald, kogus
5 p., kuid üldine geimide suhe oli
kiilikatel parem ja tasuks I koht!
Super! Üldse osales meeste võrkpallis koos alagrupiturniiriga 34
valda.
Köievedu
Köieveos saavutas Kiili valla
meeskond – Aivar Somarokov, Tiit
Jasson, Vahur Õismaa, Margus
Parts, Marko Parvi, Argo Valdna ja
kapten Peep Kodar 11 võistkonna
seas 5. koha. Alagrupis võideti
Imavere valda 2:0, Mäetaguse valda
2:0, kaotati 0:2 Juuru vallale ja 0:2
Mikitamäe vallale ning 5.-6.koha
matsis tehti tuul alla Väike-Maarjale
2:0 (eelmisel aastal saavutati 3.
koht).
Jalgrattakross
Jalgrattakrossis saavutas Kiili
vald kokkuvõttes 16 valla konkurentsis tubli 5. koha! Meeste klassis
saavutas tubli 4. koha Tõnno Palm,
7. koha Arno Aamisepp, 12. koha
Bruno Tamm, 19. koha Maarek Pajur ja 25. koha Jaanus Tiisvend.
Naiste arvestuses saavutas tubli
9. koha Ly Pajur ning M-40 klassis
19. koha Erki Arumeel ja M-40-55
klassis Tõnu Aamisepp tubli 4. koha
– pronksmedalist jäi puudu olematud 0,1 sekundit! N-35 klassis
esindas Kiili valda Andra Rannik.
Muud alad
Orienteerumises saavutati 21
valla konkurentsis 7. koht ( eelmine
aasta 9. koht ). N-45 klassis saavutas
Virve Orav tubli 4. koha. M-21
klassis Dag Ainsoo 6. koht, M-40
klassis Einar Luup 6. koht, M-50
klassis Tiit Tatter 11. koht, Georg
Sooberg 14. koht ja Jaan Orav 35.
koht.
Mälumängus saavutasid Sigrid
Särak, Riina Tamm, Kristel Kõrvits,
Koit Uusväli ja Neeme Mäe 20 valla
konkurentsis 14. koha.
Naisvõrkpallurid seekord finaalvõistlustele ei pääsenud, jäid eelturniiril oma alagrupis 3. – üldkoht
seega 17.-24.
Ja meenutuseks – Kiili vald saavutas 2009 a. ka Eesti valdade XVII
talimängudel üldkokkuvõttes III
koha. Esikoha on lisaks võrkpalluritele saavutanud ka Kiili valla
korvpallimeeskond, kes on olnud
vabariigi parim vald lausa kaks
korda – aastail 2002 ja 2005!
Suured tänud kõigile sportlastele,
kes valda esindasid. Suured tänud
bussijuht Arved`ile. Suured tänud
Kiili vallavalitsusele – vallavanem
Tarmo Vaik osales isiklikult suvemängude avamisel, elas innukalt
kaasa ka valla sportlaste esinemistele! Soovin teile kõigile ilusat
suve!
Kaupo Kütt, Kiili valla esindaja
Eesti valdade XVIII suvemängude
finaalvõistlustel
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Südamlik kaastunne
Eevile abikaasa

In memoriam

Eino Leppiku
surma puhul

In memoriam

Eino Leppik

Rosalie Lund

25.09.1942-11.08.2010

26.11.1911-03.07.2010

Mave ja Arved

Tähtede taga
koidab Sul taevas,
vaikne lootus
Sul täide seal läeb...

In memoriam

Inga Sepp

Doris Kesa

21.10.1972-01.08.2010

16.02.1995-21.07.2010

Kallist

Inga Seppa

In memoriam

mälestab Kiili lasteaia pere

Näe, praegu metsa taha päike suri,
mis aitaks hüüe :“Ära mine veel!”

In memoriam

Südamlik kaastunne Elisele kalli ema ja kõigile lähedastele armsa

Inga Sepa
kaotuse puhul.

Sajajalgsete rühma lapsed ja lapsevanemad

VOLIKOGU OTSUSED
August 2010
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 38, Hirvo katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 39, Vaela kergliiklustee
katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine ja võõrandamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 40, Nabala tee 2c maa
munitsipaalomandisse taotlemine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 41, isikliku kasutusõiguse
seadmine OÜ Jaotusvõrk kasuks;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 42, isikliku kasutusõiguse
seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 43, Kiili Vallavolikogu
18.02.2010 otsuse nr 9 “Õpilase kuukaardi omaosaluse
suuruse määramine” muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused 22. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 211, ehitusloa väljastamine
ehitise (Köstrioja tee kinnistute elektrivarustus)
püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 212, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Arusta küla Kivi;
• Vallavalitsuse korraldus nr 213, ehitusloa väljastamine
ehitise (abihoone) püstitamiseks, Arusta küla Kivi;
• Vallavalitsuse korraldus nr 214, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Kasteheina tn ja Viljandi mnt ristmiku seadmekapi elektrivarustus);
• Vallavalitsuse korraldus nr 215, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Kangro IX detailplaneeringuala TV-kaabel);
• Vallavalitsuse korraldus nr 216, reformimata riigimaale
(taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise
algatamine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 217, Uue-Matsi ja Kiivi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise
korraldamine ja keskkonnamõju strateegilist hindamise
algatamata jätmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 218, Ilba ja Lepiku kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise korraldamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 219, Pika kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise korraldamine
ja keskkonnamõju strateegilist hindamise algatamata
jätmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 220, Metsameeste kodu,
Mareti tn T5 kinnistu ja Viimsi metskond M55 kinnistu
osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
29. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 228, projekteerimistingimuste määramine aiamaja elamuks laiendamise ja
rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Luige alevik
Lehola tn 8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 229, ehitusloa väljastamine
ehitise (Lageda kinnistu detailplaneeringuala reoveekanalisatsioon) püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 230, ehitusloa väljastamine
ehitise (Lageda kinnistu detailplaneeringuala
veetorustik) püstitamiseks;

Naima
Kudrjavtseva
26.05.1930-04.08.2010

Seoses uue perearsti nimistu avamisega
Kiili vallas otsitakse tööle

PEREÕDE

CV palun saata Meelika Lutteri nimele uue perearstikeskuse aadressil Nabala tee 4a, Kiili 75401, Harjumaa.
Postituse viimane kuupäev on 15. september 2010.

KIILI VALLAVALITSUS
TEATAB:
Detailplaneeringu avalik
arutelu.
Metsameeste kodu, Mareti
tänav T5 kinnistu ja Viimsi
metskond M 55 kinnistu
osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise
ajal 9.07-6.08.2010 esitati
kaks kirjalikku ettepanekut
ja vastuväidet.
Metsameeste kodu, Mareti
tänav T5 kinnistu ja Viimsi
metskond M 55 kinnistu
osa detailplaneeringu avalik arutelu toimub 8. septembril 2010 a kell 18.00
Kiili Gümnaasiumis, Kooli
tn 2, Kiili alev

• Vallavalitsuse korraldus nr 231, ehitusloa väljastamine
ehitise (Lageda kinnistu detailplaneeringuala tänavavalgustus) püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 232, ehitusloa väljastamine
ehitise (abihoone) püstitamiseks, Mõisaküla küla Kai;
• Vallavalitsuse korraldus nr 233, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kangru alevik Kasteheina tn
22;
• Vallavalitsuse korraldus nr 234, kasutusloa väljastamine
ehitisele, Suurekivi detailplaneeringuala veetrass;
• Vallavalitsuse korraldus nr 235, kasutusloa väljastamine ehitisele, Suurekivi detailplaneeringuala
kanalisatsioonitrass;
• Vallavalitsuse korraldus nr 236, kasutusloa väljastamine ehitisele, Suurekivi detailplaneeringuala drenaazhitrass);
• Vallavalitsuse korraldus nr 237, Rätsepa tee 64 kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 238, Kääri tee 9 kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 239, Kuusemetsa kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine.
2. juuli 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 256, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Lähtse küla Kriilemetsa;
• Vallavalitsuse korraldus nr 257, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla, Lepiku tee 14.
3. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 259, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu ja abihoone püstitamise
projekti koostamiseks, Luige alevik Veenuse tn 2;
• Vallavalitsuse korraldus nr 260 projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamise ja abihoone püstitamise projekti koostamiseks, Sausti küla Nachtigalli;
• Vallavalitsuse korraldus nr 261 projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti
koostamiseks, Luige alevik Vambola tn 22;
• Vallavalitsuse korraldus nr 262, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Kadaka tee 35;
• Vallavalitsuse korraldus nr 263, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Kiili alev Põllu tn 7;
• Vallavalitsuse korraldus nr 264, kasutusloa väljastamine
ehitisele, Kai kinnistu biopuhasti;
• Vallavalitsuse korraldus nr 265, kasutusloa väljastamine
ehitisele, Laadeniidi 1 elektrivarustus.
10. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 275, Kiili Vallavalitsuse
13.04.2010 korralduse nr 107 “Projekteerimistingimuste
määramine paariselamu laiendamise projekti koostamiseks, Kangru alevik Kasteheina tn 8” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 276, ehitusloa väljastamine
üksikelamu laiendamiseks, Kiili alev Sireli tn 8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 277, ehitusloa väljastamine
üksikelamu rekonstrueerimiseks, Luige alevik Kuura tn
2 (endine Kuura 11);
• Vallavalitsuse korraldus nr 278, ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik Veenuse tn
7 (endine Luna 61);
• Vallavalitsuse korraldus nr 279, kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (saun) püstitamiseks, Arusta küla
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Tambergi;
• Vallavalitsuse korraldus nr 280, kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise (majandushoone) püstitamiseks,
Luige alevik Veenus tn 7 (endine Luna 61).
17. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 285, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kiili alev Paju tn 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 286, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kangru alevik Kasteheina tn
36;
• Vallavalitsuse korraldus nr 287, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lepiku tee 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 288, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Köstrioja tee kinnistute elektrivarustus).
Keskkonna- ja maaküsimused
29. juuni2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 251, arvamuse andmine
jäätmeloa muutmise taotlusele;
• Vallavalitsuse korraldus nr 252, hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor;
• Vallavalitsuse korraldus nr 253, katastriüksuste lähiaadressi määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 254, Kiili Vallavalitsuse
12.05.2010 korralduse nr 156 “Katastriüksuse lähiaadressi määramine” muutmine.
3. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 268, riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Teeninduse;
• Vallavalitsuse korraldus nr 269, Kiili Vallavalitsuse
08.06.2010 korralduse nr 196 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Biotiigi” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 270, Kiili Vallavalitsuse
08.06.2010 korralduse nr 197 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Lootuse tn 3” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 271, Kiili Vallavalitsuse
08.06.2010.a. korralduse nr 194 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Pumpla” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 272, Kiili Vallavalitsuse
08.06.2010 korralduse nr 195 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Põllu tn 14” muutmine.
10. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 283, katastriüksuste lähiaadressi määramine, Mareti;
• Vallavalitsuse korraldus nr 284, anda nõusolek AS’ile
Tootsi Turvas Harju maakonnas Kiili vallas Lähtse külas
asuvalt Paekna turbatootmisalalt Viimsi metskond
M61 (30401:002:0050) kinnistult kuivendusvee ärajuhtimiseks.
17. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 290, katastriüksuste lähiaadressi määramine.
Muud küsimused
29. juuni 010
• Vallavalitsuse korraldus nr 255, sihtotstarbeliste
vahendite lülitamine Kiili valla 2010 aasta eelarvesse.
3 august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 273, sihtotstarbeliste
vahendite lülitamine Kiili valla 2010 aasta eelarvesse.
4. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 274, vallavara võõrandamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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25. august 2010

Bussiliin nr 116: Tallinn-Raku-Luige-Kiili-Nabala-Sookaera
Sõiduplaan kehtib alates 01.09.2010. Liini teenindab AS Samat, tel 677 9663.

Tööpäevadel

Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

KUULUTUSED
• Aiad-väravad soodsalt! Tel
524 9034
• Bilansivõimeline raamatupidaja,
TTÜ majandusharidus, otsib lisatööd, olemas programm HansaRaama 6.1. Tel 511 9966
• Kopp-laaduri teenus. Tel
5645 4137
• Ostan remontivajava ekskavaatori
ja roomiktraktori (buldooseriga).
Pakkuda võib ka teisi vene päritolu
masinaid, seadmeid ja haakeriistu. Email heino@ruumen.ee, tel
507 8478
• Ostan teie vanad autoromud, vajadusel ARK kustutamine, transport tasuta. Ostan ka vanametalli,
demontaazh, suured ja väiksed
kogused. Ostan ka korralikke
sõidu-, veo- ja pakiautosid, paku
kõike, raha kohe. Töötame iga
päev. Tel 5829 5083
• Otsime 2- või 3-toalist soodsat
üürikorterit. Tel 511 2577, email
aare.lutter@mail.ee
• Piksekaitse paigaldus eramajale,
töökogemus. Tel 5667 4254
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee. Tel 666 1355
• Soovin leida lapsehoidja Kiilis 4aastasele poisile 2x nädalas kell
17-19.30 alates septembrikuust.
Tel 511 3914
• Süstime seinad soojaks. Tel
5660 6010, www.therm.ee
• Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184

Eesti Genealoogia Selts (EGeS) ja EELK Kose kogudus teatavad: laupäeval, 28. augustil,
kell 15-18 toimub Kose kihelkonnapäevade raames kirikumõisas (pastoraadis)

õppepäev sugupuu koostamisest.

Sõnavõtud kogemustega suguvõsauurijatelt, küsimused-vastused, individuaalsed konsultatsioonid.
Pastoraadihoone asub Kose kiriku kõrval. Päevade kava leiad sites.google.com/site/eelkkose.
Tallinnast Kosele saab sõita ka ühistranspordiga.
• Avalikud liinid: bussid nr 128, 130, 138, 141 (need liinid sõidavad laupäeval) Balti jaamast.
• Kommertsliin (marsruuttakso) nr 229 Estonia teatri juurest.
Vt: soiduplaan.tallinn.ee/

