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Uus rühm ja kaheksateist
rõõmsat last
z 11. oktoobril oli vallas taas üks tähtis
päev – avati kauaoodatud Kiili lasteaia
filiaal Lasteaia tänaval.
Kiili Leht käis lastel ja õpetajatel
külas, kui uutes ruumides oli kaks
nädalat juba elu käinud.
“Olemine on siin väga mõnus,”
lausus Kiili lasteaia juhataja Maibi
Rikker uue filiaali kohta. “Lapsi on
vähem, kui suures majas, õpetajad
on väga toredad ja tasakaalukad.”
Uutes ruumides on kohti 18 lapsele. Rohkem ei lubanud mudilasi
majja võtta tervisekaitse nõuded.
“Kõik 18 last, kes siia koha said,
tulid lasteaeda ju esmakordselt,”
rääkis Maibi Rikker, “varem olid nad
harjunud kodus olema.” Sisseelamine läks aga sujuvalt, kõik möödus
valutult ja hästi.
Lastevanemate mure, et võrreldes
suure ja uhke lasteaia peamajaga on
uus filiaal väike ja ahtake, on Rikkeri
sõnul asjatu. “Mänguruumi on siin
küll piisavalt,” lausus ta.
Tuleb teine rühm
Lisaks ei piirdu ehitamine Lasteaia tänaval asuvas majas vaid ühe
rühmaga. Järgmisel aastal peaks uksed avama sealsamas ka teine rühm.
Sinnani on veel väheke aega, kuid
juba praegu mõeldakse võimalikele
ümberehitistele.
“Kui teine rühm siia kõrvale tehakse, siis muutub ka praegune
köök suuremaks,” selgitas Maibi
Rikker. Teist rühma oodatakse vallas pikisilmi, sest järjekord lasteaiakohtadel on, nagu mujalgi Tallinna
ümbruses, päris pikk. Ka uus filiaal
võttis lapsi vastu järjekorra alusel.
“Siin on põhiliselt 3-4 aastased
lapsed, aga ka viis kaheaastast,”
ütles Rikker.
Kiili lasteaed koos filiaalidega
Lasteaia tänaval ja Uuesalus on kasvanud juba nii suureks, et hakatakse
jõudma vabariigi suurimate hulka.
Lasteaia peamajas on 192 ning Uuesalu filaalis 36 last. Koguarvuks tuleb nii 246.
Viimasel minutil
Lasteaia tänava filiaali ehitusega
oli rohkem kui kiire, sest õppeaasta
oli juba alanud. Maibi Rikker ei usu
enda sõnul siiani, et ehitusega lõpuks nii kiiresti valmis saadi. Kui
lasteaed avati esmaspäeval, 11.
oktoobril, siis kolm päeva varem,
reedel olid põrandad veel ehitussegu
ja -prahiga täidetud.
“Tegime oma jõududega kõik

Gunnar Podnek
Kiili Varahalduse SA juhataja
Filiaali ehitamise hind muutus
praktiliselt iga päevaga, lõpuks
läks ehitus maksma tükk maad
rohkem, kui algselt kavandatud.
Vald kattis lisakulud.
Nipet-näpet on veel teha, näiteks on vaja ära vahetada tulekindlad uksed. Lasteaias on
ohutusnõuded väga karmid.
Uue mänguväljaku rajamisega
hakkame tegelema kevadel,
enne pole selleks võimalust.
Plaanid on endiselt jõus, et teine
rühm järgmisel aastal samas
majas avada. Praegu ei saa tähtaegu lubada, planeerimine seisab vallaeelarve taga. Kui ehitamiseks läheb, siis ikka suvel, kui
on vaheaeg.

Uued ruumid, uued lapsed: sisseelamine läks kõigil valutult. 4x Marko Tooming
Lasteaia tänava maja sai ka väljaspoolt uue välimuse.

ruumid korda,” rääkis lasteaia juhataja. “Mööbel tuli viimasel hetkel,
sisustasime ruumid vaid ühe päevaga.”
Kui maja on seest ja väljast pärast
suurt remonti justkui uus, siis omaette mänguplatsi veel pole. “Käime
praegu suure maja juures mänguplatsil, aga sinna viib tee, kus on päris tihe liiklus,” muretses Rikker.
“Suur mänguplats on ka väheke üle
koormatud, sest kõik lapsed käivad
ju ühel ajal väljas mängimas.”
Lasteaia juhataja väike soov ongi,
et lähiajal saaks ka Lasteaia filiaali
juurde rajatud väike aiaga piiratud
väljak. Seda oleks Rikkeri sõnul eriti
vaja siis, kui ka teine rühm samas
majas avatakse.

Naerulindudel on omad hubased ruumid.

Loome Kiili oma
Vabatahtliku
Päästeseltsi!
Kiili korrakaitsekomisjon on oma
koosolekutel korduvalt arutanud
tuleohutuse teemadel. Ühest küljest
on hea meel tõdeda, et traagiliselt
lõppenud põlenguid pole meil peale
2007. aastat olnud, samas sai 2009.
aastal kaks inimest põlengutes
vigastada. Teisalt tekitab iga tuleõnnetus omanikule väga tõsiseid materiaalseid tagajärgi.
Teadaolevalt on tuleõnnetuse
puhul arvel iga sekund. Mida rutem
abi kohale jõuab, seda suurem on
võimalus, et põleng õnnestub kustutada. Kiilile kõige lähem päästekomando asub Assakul. Paraku ei
pruugi sealt abi alati õigeks ajaks
kohale jõuda.
Siinkohal saakski suureks abiks
olla kohalik vabatahtlikel põhinev
päästeselts. Korraliku tehnika olemasolu korral saaks abi mitte ainult
põlengute korral, vaid ka talvisel
ajal raskelt haigete inimeste transpordil, loodusõnnetuste puhul ja
miks ka mitte liuväljade loomisel.
Viimase 5 aasta jooksul on Kiilis
olnud ligi 300 väljakutset. See teeb
60 väljakutset aastas.
Olen kindel, et Kiili Päästeselts
saaks oma suure panuse anda meie
valla elanike turvalisuse tagamiseks.
Päästeseltsi loomine mingeid
kohustusi selle liikmetele ei sea. Tegemist on võimalusega veeta kasulikult oma vaba aega, anda midagi
tagasi oma kogukonnale. Päästeamet annab kõigile priitahtlikele
seltsidele omalt poolt ka komplekteeritud päästeauto!
Kuniks kõik mehed (miks mitte
ka naised) pole koolitust läbinud,
pole mingit kohustust väljakutseid
teenindada. Alles siis, kui on olemas
piisav hulk vabatahtlikke, võib hakata ka valves olema ning väljakutseid
teenindama.
Väike algatusgrupp on paar korda
koos käinud. Nüüd on aeg liituda
kõigil, kes soovivad oma panuse
anda ja seltsile alus panna.
Palun kõigil vabatahtlikel endast
teada anda kas meilitsi: tarmo@
naabrivalve.ee või telefoni teel
5344 6710.
Tarmo Vaik
Kiili korrakaitsekomisjoni
esimees

Päästeselts abistab ka liuväljakute
rajamisel. Marko Tooming
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Helkurita liikumine
toob kaasa trahvi
Kuigi me igapäevaselt ei mõtle
helkuri kasutamisele, on teadlikkus
selle vajalikkusest jõudnud aina
enam inimesteni.
Kahjuks peavad paljud täiskasvanud siiani helkureid rohkem laste
mängumaaks ja tüütult rippuvaks
vidinaks.
Helkur pole sugugi väga uus leiutis, vaid patenteeritud juba aastal
1934. aastal inglase Percy Shaw
poolt, kes sai helkuri loomiseks inspiratsiooni öösel teeääres kõndinud
kassi silmadest, mis tema autotulede
valgust peegeldasid.
Korralik helkur on autojuhile
kaugtulede valges nähtav juba 300
meetri kauguselt, mis on vajalik
kaugus reageerimiseks, pidurdamiseks ja võimaliku otsasõidu vältimiseks. Kui inimene aga jalutab teepervel tumedas riietuses ja helkurita,
märkab autojuht teda vaid paar
sekundit enne kohakuti jõudmist
ning tagajärjed võivad olla väga
traagilised.
Maanteeameti andmeil hukkus
mullu pimedal ajal 15 jalakäijat ja
kolm jalgratturit. Väljaspool asulat
hukkunud kümnest jalakäijast
üheksal puudus helkur!
Kinnita helkur õigesti!
Helkur tuleb kinnitada riietele
nii, et see oleks nähtav võimalikult
mitmest suunast. Rippuv helkur kinnitatakse haaknõelaga riiete külge
umbes põlve kõrgusele, keha sõiduteepoolsele küljele, aga muidugi
oleks parem, kui helkureid oleks
mitu. Helkurpaela võib lihtsalt varruka või püksisääre peale tõmmata
või õmmelda riiete alumiste servade
külge.
Samas tasuks vältida pimedal ajal
tumedaid riideid – juba heledamate
rõivaste kandmine võib päästa elu.
Kui helkur on ikkagi maha ununenud, võtke vähemalt kätte hele kilekott, sest seegi hakkab pimedas paremini silma.
Laste puhul on parimad rippuvad
helkurid, mis liikudes pendeldavad
ja tähelepanu äratavad. Ent kindlasti
ei tohi selliseid helkureid väga
kapitaalselt kinnitada, sest kui helkur peaks mõnel rüblikpoisil või

-tüdrukul jääma näiteks bussi ukse
vahele ning seejuures mitte katkema, võib juhtuda omakorda kole
õnnetus. Samas muidugi peab olema helkur kinnitatud nii tugevalt, et
see päris niisama küljest ei kuku.
Lastele mõeldes saab nii grupile
kui ka kooli kutsuda helkurikoolituse, kus muuhulgas viiakse õppurid liiklejateta piiratud pimedale
teelõigule. Seal näidatakse neile,
kuidas paistab õhtusel ajal autojuhile teel liiklev tumedates ja heledates riietes ning helkuriga ja helkurita
jalakäija.
Pärast näitlikku ja õpetlikku tundi hakkavad kõik lapsed aru saama
helkuri tähtsusest.
Helkur kohustuslik
Kuigi iga päevaga läheb pimedamaks ning helkur on juba aastaid
olnud Eestis kohustuslik kõigile,
kordab uuest aastast kehtima hakkav liiklusseadus selle taas üle. Helkurita liiklemine on liikluseeskirja
rikkumine ning selle eest võib saada
trahvi.
Kuna helkur puudutab kõiki alates lastest ja täiskasvanutest ning lõpetades jalakäijate, autojuhtide ja
jalgratturitega, on uues seaduses
oma nõue ka sõiduautojuhtidele.
Alates uuest aastast peab olema igas
sõiduautos helkurvest ning juhid
peavad seda kasutama hämaral ja
pimedal ajal autost väljumisel. Helkurvesti olemasolu kontrollib politsei.
Taskulamp on pimedal ajal enda
nähtavaks tegemisel suur abimees –
siis näevad teised liiklejad teid teel
ning samal ajal saate ka enda ees
olevat teed ja takistusi valgustada.
Kindlasti ei tohi taskulampi suunata
sõidutee peale autode poole, vaid
ikka tee äärde end valgustama. Ja
väljaspool linna ning kõnniteid pidagem meeles, et ikka kõnnime
vasakpoolsel serval, sest nii näeme
ka ise paremini vastutulevaid autosid. Kui teil tekkis küsimusi tänase
teema kohta või on mureks muud
liiklusalased teemad, esitage oma
küsimus julgelt: info@rae-autokool.
ee
Vello Voog, Rae Liikluskool OÜ

Helkurvest on järgmisest aastast autos kohustuslik. Allar Viivik
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Vallavalitsus kui
organisatsioon, mis
soovib areneda
Valeri Kukk
vallavanem
Looduses toimub pidev selektsioon:
paremad elavad edasi, arenevad,
muutuvad tugevamaks ja nõrgemad
tõrjutakse kõrvale. Ärimaailma
edukamates ettevõtetes toimub
areng analoogselt loodusega läbi
valikute, kus õiguse elule saavad
innovaatilised ideed, mida kannavad
energilised ja pühendunud inimesed. Samasugust lähenemist viljeleb
ka praegune vallavalitsus.
Elu me ümber on pidevas muutumises ning kui me ei suuda kohaneda või paremal juhul isegi ette näha
protsesse, siis jääme me maha rongist, mis viib endaga kaasa sotsiaalse
turvalisuse, parema infrastruktuuri
jne. jne, ehk viib naeratuse meie
näolt ja jätab vaid võimaluse ainult
hädaldada.
Muutused vallavalitsuses
Ligi aasta tagasi püstitasime endale esmased eesmärgid ning selle
raames sai korrastatud ka vallavalitsuse struktuur. Aeg liigub edasi,

olukord me ümber muutub ja erinevate küsimuste tähtsus muutub.
Oleme kaardistamas oma vallavalitsust, et see toimiks efektiivsemalt
ning meie vallaelanikel oleks meiega
lihtsam suhelda ja me suudaksime
olla paremini abiks oma elanikele.
Selles kontekstis oleme vähendanud vallavalitsuse liikmete arvu
ning kaotanud asevallavanema
koha. Vallavanemat asendab vastavalt vajadusele vallavalitsuse vanim liige. Samuti oleme muutnud
veidi ruumilahendust vallamajas, et
töö ja teenindustingimused oleksid
paremad: nii on valla sotsiaaltöötajatel tänase seisuga kõigil oma
kabinet. Igaüks teab, kui ebamugav
on oma murest rääkida ja oma probleemile, mis on tihtipeale sügavalt
isiklik, lahendust leida, kui sind
kuulavad pealt ka teised.

Muudatusi tuleb veel
Aasta jooksul on toimunud palju
muudatusi, mõned väiksemad, mõned suuremad, mõned on selgelt
nähtavad, teiste tulemusi näeb kas
hiljem või need ei pruugi vahel üldse
otseselt nähtavad olla. Üheks ilmekamaks näiteks on valla rahaline
seis, mis praegu on väga kindlatel
jalgadel.
Tahan sellega öelda, et muutusi
tuleb ka edaspidi ja need ei johtu

mitte sellest, et meil on pea laiali
otsas, vaid sellest, et meil on soov ja
tahe areneda, julgust vastu võtta
otsuseid ning vastavalt vajadusele
neid hiljem ka korrigeerida.
Muudatus ei tähenda “restart”-i
ehk uut algust või lausa sammu tagasi, vaid arengut ja edasiliikumist
paremate tulemuste poole.
Kui eelviimasel valla volikogul
arvas opositsioon, et ehk paraneb
nende koostöö vallavalitsusega, siis
pärast viimast volikogu on sellest
soovist raske aru saada, sest kõikidele vallavalitsuse ettepanekutele
hääletati vastu põhjendusega, et nii
ei ole varem olnud või tehtud. Ja
sellest on kahju, kui ei soovita avada
oma meeli ja tahetakse istuda vaid
oma rees, kuna nii on kogu aeg
olnud.
Nii vallavalitsuse kui ka volikogu
eesmärk peaks olema võimalikult
paremal moel ja õiglaselt teenindada
vallaelaniku.
Aasta lõpus esitab vallavalitsus
oma plaanid ja nägemused järgneva
kolme aasta eesmärkide ja tegevuste
kohta, mis tulenevad küll Kiili valla
arengukavast, kuid näitavad ära
praeguse vallavalitsuse prioriteedid.
Eks seegi ole märk selguse poole
ning meil kõigil on võimalik hinnata,
kas olulised asjad tulevad enne ebaolulisi ja kuidas neid ellu viiakse.

No mis siis vallas toimub?
Olavi Israel
volikogu liige
Kiili vallavolikogu septembrikuu
istungil sai vallavolikogu uue esimehe ja vallavanema. Volikogu
valimistest ja valla juhtfiguuride
ametisse upitamisest on möödunud
aasta.
Selle aja jooksul peaks juba käised üles kääritud olema ning kibe
töö käima. Ühtäkki aga vahetame
keset traavi hobuseid! Eks igaühel
tekib tahtmatult küsimus, et mis siis
tegelikult toimub? Selle küsimuse
esitasin volikogus vastsetele võimumeestele minagi, kuid adekvaatset
vastust kahjuks ei saanud.
Eks jääb mullegi isiklik õigus sisetundest ja kogemusest asjaolusid

vaagida ja küsimustele vastuseid
leida. Mis tingis volikogu esimehe ja
vallavanema vahetuse? Küllap tasub
põhjuseid otsida juba volikogu valimiseelsest perioodist, kus võimul
olijate vastu tekkis selgelt vastanduv
valimisnimekiri.
Hetkel Kiilis vallavõimu teostavate valimisliidu ja erakondade aastatagusest valimiskampaania programmide läbivaks ideeks kirjanduslikult väljendatuna oli “tapame
Vambo ära ja vaatame mis siis edasi
saab – hurraa...” Kuid peagi selgus,
et valla juhtimine nõuab ka personaalset võimekust. Tegelikult libisesid juhtohjad asevallavanema pihku ning olukord vallavalitsuses
muutus kergelt öeldes halenaljakaks.
Käärimine algas võimuliidus eneses juba kevadel ja sügiseks päädis
see vallavanema tagasiastumisega.
Hää, et niigi läits, sest narr on ju võimuliidul ise endale umbusaldust
avaldada. Samuti ei saa võimuera-

Ootame Teid järgmisele kepikõnni
päevale 10 novembril 2010. a.
algusega kell 18.00.
Kiili alevikus vallamaja eest parklast.
Registreerimine ja lisainfo:
kiilinaised.blogspot.com.

Kiili Leht

Väljaandja: Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa
Toimetaja: Marko Tooming | E-mail: kiilileht@kiilivald.ee | Telefon: 679 0271
Reklaam ja kuulutused: kiilileht@kiilivald.ee
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.
Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.

konnad Riigikogu valimiste eel lubada negatiivset meediakära. Nii
saigi vallavanem teenistusest priiks
koos preemiaotsusega silmapaistva
töö eest. Küsimus, kui tulemuslikud
need teenistuskohustused ka olnud
on, vastust ei leidnud.
Mis saab edasi? Üks on kindel,
lainetavas vees on raske aerutada.
Taas vahetuvad inimesed vallavalitsuses ning volikogu komisjonides.
Seega oleme sunnitud seni läbitud teel mõnegi sammu tagasi astuma.
Peagi on ka parlamendi valimised
ukse ees. Kõhutunne ütleb, et Reformierakonna nimekirjast võib siis
eest leida meie vastse koolidirektorist vallavolikogu esimehe – aga
ma loodan, et see tundmus on mul
ekslik.
Lõpetuseks ühinen volikogus
sõnavõtnud kolleegidega, kes avaldasid lootust, et “restart” aitab kaasa
senisest tõhusamale koostööle
üldise hüvangu nimel.

Esmaspäeval, 15. novembril kell 19.00 algab
rahvamaja väikeses saalis kursus
“LAPITEHNIKAS KODUTEKSTIILI
VALMISTAMINE”
Juhendaja on NEVI PELLO.
Palun huvilistel eelregistreerida 10. novembiks
meiliaadressil antoniida.kauber@kiilivald.ee või
tel 604 0344, 5596 9085.

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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Õpilased saavad
hommikuputru

Valla lisaeelarvest

Kevadel toimus Kiili koolis personali
ajurünnak “Kuidas teha oma kooli
paremaks”. Kokku fikseeriti ligi 50
ideed, millest 30 üritatakse ka ellu
viia.
Üks aruteluteema oli see, et
lapsed – väga erinevatel põhjustel –
ei söö hommikuti, mis ei ole tervislik
ja mistõttu on neil raske pikale koolipäevale vastu pidada.
Nii otsustatigi, et iga õpilase päev
algab hommikueinega. Hommikupudru programmi mõte on toetada
ka neid lapsi, kes hommikusaginas
kodus ei jõua süüa või kui kodus
pole vanematel aega, võimalusi jne.
Hommikuputru hakkasime pakkuma septembri teises pooles. Putru
ja klaasi piima saab 20 min enne
tundide algust või esimesel vahetunnil. Kui esimesel nädalal oli pudrusööjaid igal hommikul 40-50, siis
täna on sööjate arv igal hommikul
stabiilselt üle saja ja mõni laps käib
lausa mitu korda.
Muidugi on igal asjal oma hind,
ka hommikupudrul, kuid aasta lõpuni suudavad kool ja Kiili Varahalduse SA oma eelarvest kulud katta.
Järgmisel aastaks on vallavalitsusega kokku lepitud, et vajaminev
summa planeeritakse eelarvesse.
Mihkel Rebane,
Kiili Gümnaasiumi direktor

Tulud
Aasta lõpuks on oodatav tulumaksu laekumine 2,3 miljonit krooni suurem planeeritust, samuti ületab maamaksu laekumine meie
ootusi. Toetusi oleme saanud SA-lt
Archimedes Kiili Gümnaasiumi Comenius projektile, lisaks tasandusfondist täiendavalt hariduskulude
katteks ja toimetulekutoetusteks.
Varade müügis kajastub auto
müügist saadud summa.

Arvamused
• Kooli kantselei juhataja Kairit: Tore on näha ka suuremaid poisse,
piimaklaas käes, pudrusabas seismas.
• Lapsevanem Toomas: See on üks kiiduväärt ettevõtmine. Esiteks on
tore, et puder lastele täiesti tasuta on ja teiseks näen lapsevanemana
ka oma laste pealt, et mõnel hommikul ei jää kodus söömiseks lihtsalt
aega. Hea on teada, et koolis selline võimalus on.
• Õpetajad Anne ja Tiiu: Väga positiivne samm. Lapsed jooksevad rõõmuga putru sööma. Lausa ootavad seda võimalust. Hea, et pakutakse
erinevaid putrusid.
• Õpetaja ja lapsevanem Terje: Äärmiselt positiivne ettevõtmine. Tundub, et see on vajalik. Osad lapsed ei tahagi hommikul süüa, kooli jõudes on aga kõht juba tühi.
• 3a klassi õpilane Kert: Käin igal hommikul koolis putru söömas. Kodus pole aega!
• 3a klassi õpilane Rait: Vahest jõuan enne kooli tulekut kodus süüa ja
vahest mitte, siis sööngi hoopis koolis putru.
• 3c klassi õpilane Carmen: Suhkrut võiks rohkem olla ja moosi ka.
• 3c klassi õpilane Laura-Liisa: Tore on hommikuti süüa ja samal ajal
ka sõpru näha.
• 11. klassi õpilane Mihkel: Tore, saab kõhu täis!
• 9. klassi õpilane Katariina: Puder on väga maitsev. Hommikuti
tavaliselt ei jõua kodus süüa.

Nabala kool 140
Kui esimesed õpilased Nabala kooli
1. koolimaja asukohta jõudsid, oli
suur kivimürakas kirjaga “Nabala
kool 1870-1922” meid seal juba
ootamas.
Särtsakas trompetisignaal kuulutas sündmuse algust. Kiili Gümnaasiumi õpetajad Esta Kullamaa ja
Maiu Aadli kandsid ette Nabala esimese kooli saamisloo, mis oli väga
ilmekalt kajastatud 1870. aasta
ajalehes Perno Postimees.
Eesti Forseliuse Seltsi esimees
Madis Linnamägi ja Kiili vallavanem
Valeri Kukk tervitasid kõiki kokkutulnuid ning harutasid lahti ümber
kivi seotud lindi. Seejärel pühitses
Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots
kooli asukoha mälestuskivi. Tervitama oli tulnud ka Tuhala Looduskeskuse juhataja Ants Talioja.

Organiseerijate kutsel jätkus
koosviibimine kohalikus Nabala
palvemajas. Üsna avar saal täitus
paljude osavõtjatega. Saime kaasa
voldiku, mis sisaldab olulisi andmeid
140. aastase kooli ajaloo kohta.
Järgnes kontsert gümnaasiumi
laululastelt ja pedagoogidelt, mille
eest tänu õpetaja Sirjele ja Eikele.
Siis aga kutsus Esta kõiki saalisolijaid kaasa laulma vanu tuntud
lastelaule.
Kontserdile järgnes Kiili kooli
direktor Mihkel Rebase tervitus ja
Madis Linnamägi andis õpetaja Viivi
Hiiekivile ja Ilme Põldsaarele Forseliuse Seltsi autasu “Ignatsi Jaagu
medal” kauaaegse töö eest Nabala ja
Kiili koolis. Kohaliku palvemaja
aktiivsed naised olid jõudnud katta
maitsva peolaua, kuhu kõiki kutsuti

keha kinnitama.
Kokkutulekust võttis osa ligi 80
osalejat. Paljude arvates oli see hästi
tore kokkusaamine sõprade ja endiste kooliõdede ja -vendadega.
Kellele öelda tänusõnad toreda
kokkutuleku eest: Kiili Varahalduse
SA, Kiili vallavalitsus, Kiili Gümnaasium, Renott Kivi OÜ, Harri Virkkunen, Ants Talioja, Neeme Mäe, Jaan
Vesiloik. Aitäh!
Aga veel. Kokkutuleku mõte on
proua Salme Väljatagalt. Tema tahtmise ja mõtted aitas sobivasse vormi
valada Kiili Gümnaasiumi õpetaja
Esta Kullamaa. Kumbki neist pole
kunagi Nabala koolis käinud. Sügav
tänu toreda ja sisuka kokkutuleku
päeva korraldamise eest.
Tiiu Kivisalu / Viljak
Nabala kooli vilistlane

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Peremehetute ehitistena on arvele võetud Luige alevis järgnevad ehitised
1. Endiste aiandusühistute “Rool” ja “Lehola” territooriumil asuv Vambola tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
2. Endise aiandusühistu “Rool” territooriumil asuv Rooli tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
3. Endise aiandusühistu “Lehola” territooriumil Lehola tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
4. Aiandusühistu “Mooni” territooriumil Mooni tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
5. Endise aiandusühistu “Tasuja” territooriumil Tasuja tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
6. Endise aiandusühistu “Energia” territooriumil Energia tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
7. Endise aiandusühistu “Energia” territooriumil Tammetalu tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
8. Endise aiandusühistu “Uus-Vargamäe” territooriumil Uus-Vargamäe tänavarajatis koos sellel asuvate
päraldistega;
9. Endise aiandusühistu “Aed” territooriumil Aia tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
10. Endise aiandusühistu “Aed” territooriumil Aia põik tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
11. Endise aiandusühistu “Kaasik” territooriumil Kaasiku tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
12. Endise aiandusühistu “Kaasik” territooriumil Kaasiku põik tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega;
13. Endise aiandusühistu “Side” territooriumil Side tänavarajatis koos sellel asuvate päraldistega.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult ning
dokumentaalselt tõestatuna, kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Kiili Vallavalitsusele aadressil:
Nabala tee 2a, Kiili alev 75401, Kiili vald, Harju maakond.

Kui eelmises lehes andsime üldisema
ülevaate põhilistest näitajatest, siis
nüüd on numbrid veidi täpsustunud
ning volikogu poolt vastuvõetud
lisaeelarve on juuresolevas tabelis.

Kulud
Vallavalitsuse soetuse real on
auto väljaostu tasu. Opositsiooni
soovil oleme tõstnud miljon krooni
maanteetranspordi soetuse reale
kergliiklusteede ehituseks.
Kulud videovalvele on suuremad,
kuna oleme investeerinud edastatava pildi kvaliteeti ning KOVGIS

programmi juurutamisega oleme
suurendanud majanduskulude eelarvet maakorralduses.
Tervishoiukulude real on 90 000
krooni uue perearstikeskuse tegevuse toetuseks. Täpsustunud on kulud seoses maja remondiga, kus on
noortekeskus ja lasteaed, samas vähendasime eelarves laste päevahoiule mõeldud kulude rida.
Kiili Gümnaasiumil tulu poolelt
on mainitud Comenius projekti
kulud ning riigieelarvest täiendavad
vahendid loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade
füüsilise õpikeskkonna parandamiseks lülitatud kooli eelarvesse.
Teiste omavalitsuste koolid ning
lasteaiad – aasta lõpuks jääb puudu
umbes ühe kuu summa.
Kes soovib täpsemalt lugeda lisaeelarve kohta, siis on igaühel võimalus tutvuda valla kodulehel oleva
lisaeelarve seletuskirjaga.
Kokku suurenevad tulud ja kulud
2 694 699 krooni.
Valeri Kukk, vallavanem
Lea Peterson, pearaamatupidaja

2010. aasta lisaeelarve tulud
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
322, 323 Kaupade ja teenuste müük
3500
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
352
Mittesihtotstarbelised toetused
381
Varade müük
382
Tulud varadelt
388
Muud tulud

2 300 000
140 000
-170 000
190 567
141 982
167 150
-110 000
35 000

2010. aasta lisaeelarve kulud
01111
Volikogu
personalikulud
01112
Vallavalitsus
soetus ja renoveerimine
personalikulud
01114
Reservfond
01700
Muud kuludLaenu teenindamine
03100
Politsei
personalikulud
majanduskulud
03600
Muu avalik kord
majanduskulud
04210
Maakorraldus
majanduskulud
soetus
04510
Maanteetransport (teed)
personalikulud
soetus ja renoveerimine
04740
Üldmajanduslikud arendusprojektid
majanduskulud
eraldised
05100
Jäätmekäitlus
eraldised
06601
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
majanduskulud
06603
Hulkuvate loomadega seotud kulud
07
Tervishoiu kulud
eraldised
08105
Kiili Kunstide Kool
personalikulud
08106
Teiste KOV huvikoolid
08107
Noortekeskus
eraldised
08201
Raamatukogu
personalikulud
08202
Rahvamaja
personalikulud
08300
Kirjastamisteenused
majanduskulud
09110
Lasteaed
eraldised
personalikulud
09220
Kiili Gümnaasium
majanduskulud
09600
Õpilaste vedu
majanduskulud
09220
Teiste KOV koolid
09110
Ostetav lasteaiateenus
10121
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
majanduskulud
10201
Koduhooldus
majanduskulud
10402
Muu perekondade ja laste kaitse
Laste päevahoid
10500
Töötute sotsiaalne kaitse
majanduskulud
10701
Toimetulekutoetus
10900
Muu sotsiaalne kaitse
personalikulud
majanduskulud

20 000
20 000
214 130
157 130
57 000
-265 580
-30 000
-8 000
-12 000
4 000
46 000
46 000
-45 000
30 000
-75 000
1 009 100
9 100
1 000 000
70 000
-380 000
450 000
75 000
75 000
40 000
40 000
-30 000
90 000
90 000
18 000
18 000
80 000
210 000
210 000
2 000
2 000
11 000
11 000
15 500
15 500
357 000
310 000
47 000
245 447
245 447
155 000
155 000
160 000
150 000
35 000
35 000
-35 000
-35 000
40 600
-30 000
45 000
45 000
46 000
3 502
3 000
502
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Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi
poolt. Projekt nr: 1.3.0102.100291 “Tegus Kiili – tööturult
väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”

Planeeritud tegevused töötutele
ja mittehõivatud inimestele
novembrist
• Seenioride klubi
Kutsume Kiili mittetöötavaid
inimesi vanuses 50-74 aastat
õpitubadesse. Tööle saamise eesmärgil pakutakse arvutiõpet, ID
kaardi toimingutega seonduvat
jm vajalikku. Samuti kutsume
Teid koos psühholoogiga arutama
teemadel enesekehtestamine,
negatiivsusega toime tulemine,
konflikti lahendamine ja positiivne
mõtlemine. Planeerime tegevuse Kiili Vallamaja kodukambris kohvi ja
küpsisega väga õdusas keskkonnas
koos juhendaja psühholoog Toomas Takjasega. Palume oma osalemise soovist teatada Kiili Valda
sotsiaalosakonda või helistada
telefonil: 5694 9272.
• Noortele (16-24 aastat)
Noortele, kes ei ole veel jõudnud
oma valikut teha kooli ega töö kasuks, pakume võimalust osaleda
karjäärinõustamisel või suuname
koolitusele erinevatesse teistesse
projektidesse. Karjäärinõustaja
Anne Naelapea. Palume kindlasti
soovi korral kõigil registreerida: eposti teel: a.perv@hot.ee või
helistada 5694 9272.
Endiselt on oodatud kõik mittetöötavad Kiili valla elanikud Kiili
Aktiviseerimiskeskuse poole CV
koostamiseks, tööklubidesse, psühholoogilisele nõustamisele, karjäärinõustamisele. Palume osalemise
sooviavaldused saata e-posti a.
perv@hot.ee või helistada telefonile
56 949 272. Info: www.kiilivald.ee.

Sügislaat Kiilis
10. oktoobril toimus Kiili rahvamajas sügislaat, kus kaubeldi nii sügisandide, mee, käsitöö kui ka
riietega nii müüjad.
Meelelahutust pakkusid Eesti
tipp baarmanid, kes olid end kehastanud klounideks.
Laadal korraldasime esimest korda hoidiste konkursi ning valisime
parimad magusad ja soolased hoidised. Jagame esimeste kohtade
retsepte, katsetage ja osalege meie
tulevastel konkurssidel.
Suvikõrvitsa moos
• 1 kg suvekõrvitsat,
• 200 g purustatud ebaküdooniat,
• 200 g alõtsat,
• 1 sidruni mahl ja koor riivida,
• maitse järgi kardemoni,
• 800 g suhkrut.
Tükelda ained potti ja keeda 30
minutit.
Köögiviljad ingverimarinaadis
• 5 porgandit,
• 1 keskmine suvikõrvits,
• 1 väiksem lillkapsas,
• 2 paprikat,
• 3 sibulat,
• Marinaad: 7 dl vett, 2 spl soola, 4
dl suhkrut, 1 tl terapipart, tükk
ingverit (riivida jämeda riiviga), 1/2
tl nelki, 2 küüslauguküünt, 3 dl
valgeveiniäädikat.
Kuumuta vesi, lisa kõik marinaadi
ained ja lase keema, lisa tükeldatud
porgand, keeda 5 min ja lisa kõik
teised köögiviljad ning keeda veel
10 min ja pane purki.
Andra Perv, Kiili Naisselts
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Keset Kangru küla
asub tehas
z Kangru külas asuv
Estko tehas toodab
puhastusaineid professionaalidele.
Poest kodu tarbeks puhastusvahendeid ostes ei tea meist enamik, et
need tooted on juba veega kümnekordselt lahjendatud. Estko tehas
Kangrus valmistab aga tooteid, mis
tavatähenduses on kontsentraadid.
“Autopesulad, puhastusfirmad,
suurköögid, restoranid, koolid,
lasteaiad,” loetleb Estko juhataja
Hainer Õunapuu ettevõtte põhilisi
kliendirühmi. “Jaemüügist meie
tooteid reeglina ei leia.”
Tehas enne küla
Kui lugejal tekib küsimus, kuidas
saab keemiatoodetega tegelev tehas
asuda keset küla, siis Hainer Õunapuu sõnul pole selles midagi imelikku. “Meie segame siin kokku puhastusaineid, ohtu selles piirkonnale ei
ole,” selgitab ta. “Regulatsioonidega
on täpselt paika pandud, mis aineid
saab tehases hoida, meil on kõik
vajalikud load olemas. Lisaks veel
ISO sertifikaadid, mille saamine
eeldab, et kord aastas käivad välised
audiitorid meie tegemisi kontrollimas.”
Lisaks tuleb mainida, et tehas
asus Kangrus varem, kui sinna elurajoon tekkis. “Siis polnud siin uhketest häärberitest juttugi,” lausus
Õunapuu. Külaseltsiga on tema sõnul suhted head.
30 inimesele tööd andev Estko
valmistab puhastusaineid nii Eesti
kui piiritagusele turule. Eksport
moodustab müügist 40%, Estko tooteid müüakse Soomes, Lätis, Leedus
ja Valgevenes. Leedus asub firmal ka
tütarettevõtte.
Teine, autokeemiaga tegelev tütarettevõte asub Estkol Kuusalu vallas Kiiul.
Üle ootuste hästi
Kui viimase paari aasta jooksul
on majandusest räägitud vaid mustades toonides, siis Hainer Õunapuu
tunnistab, et nii hästi, nagu viimase
poole aasta jooksul, pole ettevõttel
tükk aega läinud. Võrreldes eelmise
aastaga on müük olnud parem 7%.
“2008. aasta tasemele me tänavu
siiski ei jõua,” nentis Estko juht,
“sinna kavatseme jõuda järgmisel

Estko juhataja Hainer Õunapuu kutsub kõiki Kangrusse ettevõtte toodetega
tutvuma. Marko Tooming

aastal.”
Ettevõtluse madalseisu üldisemalt kommenteerides ütles Õunapuu, et heal ajal vaadati kulusid leebema pilguga, masu muutis ettevõtted efektiivsemaks.
Palkasid Estkos kriisiajal kõikidel
vähendatud pole. Loomulikult vähenes sissetulek inimestel, kellel see
on seotud otseselt müügi või tootmisega.“Leppisime töötajatega nii
kokku, et raskel ajal töötasu ei vähenda, kuid hea aja saabudes kohe
ka ei tõsta,” selgitas firmajuht Estko
palgastrateegiat.
Enamik ettevõtte töötajatest elab
Tallinnas, kuid palgal on ka ligi 10
Kiili valla elanikku. “Kevadel võtsime tööle ühe töötu vallaelaniku,
kellel polnud erialast väljaõpet,”

meenutab Õunapuu üht juhtumit.
“Temast on juba tänaseks saanud
meile väga hea töötaja. Soovitajaks
oli meie enda töötaja.”
Tulevikust rääkides lausus Estko
juht, et Kiili tehnopargis on ettevõttel krunt, kuhu kolimist kaalutakse.
“Siin Kangrus pole meil võimalik
laieneda, ümber on elamupiirkond,”
ütles Õunapuu. “Kui me peaksime
näiteks Kiiul asuva tütarettevõttega
ühinema, kaalume kindlasti tehnoparki kolimist.”
Praegu asub aga ettevõte Kangrus
ning seal on avatud ka firmapood,
kuhu tasub uudistama tulla. “Kõik
on teretulnud ostma, siin on, mida
saab ka kodus kasutada,” kutsub
Hainer Õunapuu.
Marko Tooming

Ansambel JAAKKO LAITINEN & VÄÄRA RAHA kontsert
Kiili Rahvamajas laupäeval, 30. oktoobril kell 18.00.
Piletite ettetellimine 604 0344, 5596 9085.
Müük 25.10-28.10 kell 11-13 ja kell 18-20.
Pilet 80.-, sooduspilet 60.- (pensionärid, õpilased, tudengid).
ANSAMBLIST
Jaakko Laitineni & Väära Raha looming on segu Balkani mustlasmuusikast ja vanast
Soome tangostiilist.Kõik muusikud on pikaajalise kogemusega ja pärit Lapimaalt, mille
unikaalne õhkkond annab muusikale kirgliku ja keevalise iseloomu.Bänd laulab nii
soome kui mustlaskeeles, kuulda võib nii hoogsaid kui tundelisi ja hingematvaid
ballaade. VÄÄRA RAHA on moodustatud vaid aasta tagasi, kuid sellest hetkest alates on
Helsingis ja ka mujal antud mitmeid kirglikke kontserte.Sügisel 2009 lindistas ansambel
debüütalbumi, mis ilmus 2010 märtsis.Jaakko Laitinen ja Väära Raha on ansambel, kelle
kontsertidel saab nii naerda, nutta kui tantsida. Vaata ka www.myspace.com/mrjaakko

November Kiili
Rahvakoolis
Alates novembrist on võimalik osaleda Kiili Rahvakoolis erinevate kursuste üksikutel loengutel.
3. nov. kell 19.00 Õiguskoolis
loeng teemal “Maksundus” – Eesti
maksusüsteem, riiklikud ja kohalikud maksud. Maksuvaidluste lahendamine, isiku õigused maksuametiga
suhtlemisel. Nõu annab Maret Hallikmaa. Loengu hind 60.17. nov. kell 19.00 Homöopaatia
loeng “Külmetuse ravi”. Koolitajaks
homöopaat Krista Koppel. Loengu
hind 150.17. nov. kell 19.00 Aiakoolis
loeng “Koduaia kujundamise planeerimine. Köögiviljad tagasi aeda”.
Koolitaja Ülle Michelson. Loengu
hind 200.Ajalugu – Nabala, Sausti ja Kurna
mõisate ning Peeter Suure merekindlusega seotud objektide külastus. Ürituse toimumise aja saab teada Rahvakooli kodulehelt. Juhendab
Ardo Niinre. Osalustasu 100.Arvutikooli õppused toimuvad 8.
ja 22. nov. kell 18.00. Ühe koolituse
hind 100.Kõigile koolitustele on vajalik eelnev registreerimine rahvakool@
kiili.edu.ee või meie kodulehel
www.rahvakool.webs.com.

Noor kunstnik võitis
autasu
MTÜ Loomingulise Keskuse
Kungla poolt tänavu veebruaris
väljakuulutatud laste ja noorte
omaloomingu
võistlusel
Vanvouver 2010 sai autasu ka
Kiili Kunstide Kooli kunstiklassi
õpilane Helery Põllumägi. Helery
võistlustöö “Unistades” (pildil)
sai kuni 14-aastaste konkurentsis
internetihääletuses enim hääli.
Autasustamine toimus 25. septembril Saku Suurhallis messil Laps
ja Pere 2010.

Ettevaatust, värske
värv!
Värske ja tuultpidava remondi järel
uut hooaega alustanud Kiili Valla
Noortekeskus kutsub kõiki noori
koolivaheajal kooki ja kontserti
maitsma. Seda 27. oktoobril algusega kell 18 aadressil Kooli 3, teisel
korrusel. Esineb rockansambel Aides.
Kiili Valla Noortekeskus pakub
kõigile 7-26 aastastele noortele vaba
aja veetmise võimalust. Keskus on
avatud viiel päeval nädalas, ning lisaks igapäevasele tegevusele korraldatakse ka erinevaid noorteüritusi
ja viiakse läbi projekte noorsootöö
arendamiseks. Tegemistest ja võimalustest täpsemalt saab lugeda www.
kiilinoortekeskus.ee
Kiili Noortekeskus on avatud
E
12.00-17.00
T-K
12.00-19.00
N-R
12.00-20.00
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Kiili Kunstide Koolil täitus
kahekümnes tegevusaasta
z Selleks, et inimene,
kes on otsustanud
rajada oma kodu
Kiili valda, oleks
oma valikuga rahul
ka aastate pärast, ei
piisa ainult ilusast
loodusest ning laiadest teedest.
Kõige suuremat vastutust jätkusuutliku ning kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel kannab
kohalik haridussüsteem. Kiili Gümnaasium, Kiili Kunstide Kool ning
lasteaed moodustavad koosluse,
mis võimaldab Kiili valla lastel
omandada mitmekülgse ning
kvaliteetse hariduse.
Kooli loomise lugu
1990. a. septembri numbris kirjutas Kiili Leht järgmist: “Tõepoolest
on Kiili Kunstide Kool Eesti esimene
õppeasutus lastele, kus võimalus õppida kolme erinevat kunsti – tantsu,
muusikat ja kujutavat kunsti. Koolis
on õppureid 69 – tantsus 21, kunstis
14 ja muusikas 34. Sellisena alustas
kool 3. septembril oma tööd.”
Määrus Kiili Kunstide Kooli asutamise kohta kirjutati alla 14.08.
1990. Reaalset tegutsemist alustati
3. septembril Kiili Rahvamaja ruumides.
Meenutab kooli asutaja ning esimene direktor Tonio Tamra: “1990.
aasta suvi oli kooli ametlik algus,
kuid tegelik protsess käis juba varem. Kui mina Kiili jõudsin, see oli
aastal 1987, elati siin väga aktiivset
seltsielu. Lasteaia juures tegutses
laulujütside stuudio, koolis kapell
ning koorid. Klubis tegutsesid tantsu
segarühmad ning oli olemas bänd,
mida juhtis Ain Agan. Kui meelde
tuletada, siis oli kolhoos sellel ajal
õitsval järjel ja mis seal salata, kolhoosi seltsielu oli Eesti muust elust

kõvasti-kõvasti eespool. See oli aeg,
kus majandi juhtkond – siin ütleksin
tänusõnad Rudolf Mannovile – soosis erinevaid majandi rahvale pakutavaid üritusi ning ettevõtmisi.”
Kooli asutamise ajal kuulus Kiili
veel Saku valla koosseisu. “Ega seda
kooli poleks muidu tulnudki, kui
majand poleks selle loomisele õlga
alla pannud toetava kaaskirja kirjutamisega kultuuriministeeriumile,
et Kiilis asuvasse “Rahva Võidu” kolhoosi oleks vaja ühte kooli,” jätkab
Tamra.
“Tants oli olemas, see sai kooli
võetud sellepärast, et tolle aja seaduste järgi pidi koolis olema 51
õpilast, muidu ei saanud uut kooli
moodustada, oleks pidanud lihtsalt
filiaali tegema. Kaks aastat oli aeg
dokumentide ja bürokraatia kadalipu läbimiseks ning nii see asi suure
pauguga käima läks, ja sama kõva
pauguga läks ka see vana riigi värk
teisele poole lõhki. On huvitav fakt,
et kuna Kiili valla moodustamine
jõudis õnneliku lõpuni valitsuse
määrusega 22. juulil 1993, siis on
Kiili Kunstide Kool (KKK) kolm
aastat vanem kui Kiili vald.”
Kool täna
Täna õpib KKK-s 193 last. 20 tegevusaasta jooksul on siit majast
läbi käinud muljetavaldav arv õpilasi ning õpetajaid. Tantsu-, kunstining muusikaosakonnast on lõpetanud tegevuse loetelus esimene –
tants. Valla ainsa huvikooli eesmärgiks on olnud juba aastaid kõrge
kvaliteediga muusika- ja kunstialase
(alg)hariduse andmine kõrvuti
muusikat ja kunsti mõistva ning
hindava, terve ellusuhtumise ja ennast väärtustava inimese kasvatamisega.
Vallarahvas katusel
2010. aastal töötab kool suurepäraselt renoveeritud ruumides.
Kooli haldab ning hoiab korras vallas vastavateks ülesanneteks loodud
ettevõte.
“Algusaastatel oli täiest tavaline,

et kool ise planeeris remonte ning
viis neid läbi kasutades osaliselt ka
kooli personali. Kui 1993. aastal toimus kooli katuse vahetamine, olid
lisaks valla abile kaasatud ka paljud
vabatahtlikud. Katusel olid nii lapsevanemad, kohalikud elanikud kui
ettevõtjad. Oli hea tunda nii laialdast toetust kunstide kooli tegevusele”, meenutab Tamra.
Suure sammu on edasi astunud
ka õppetöös kasutatav tehniline inventar. “Praeguses mõistes tehti
täiesti olematute vahenditega puhtalt entusiasmist ära võimatuna näivaid asju – kahe mikrofoniga kogu
üritus, muusikalid, kontserdid. Etendus, mil vana ning laenutatud helitehnika lihtsalt streikimise asemel
keset esinemist läbi põleb, voolukatkestused jne tunduvad tagasi vaadates nostalgiliste hetkedena, kuid vanade ning väsinud aparaatidega
juhtus sarnaseid hetki palju”, meenutab endine direktor Sirle Piisang.
Edulugu
Enamus organisatsioone on pidevas muutumises. Haridusasutus on
üks kindlamaid ning stabiilsemaid
struktuure terves ühiskonnas. Koostöös koduga kannab kool kõige fundamentaalsemat rolli ühiskonna
ning inimese kujunemisel. Aeg muutub ja meie koos sellega. Sama kehtib ka kooli kohta.
KKK-d on kõige enam mõjutanud
demograafilised muutused Kiili vallas. Selle tulemusel on antava hariduse ning kooli töös osalevate õppurite arv suurenenud enam kui
kaks korda. Osaliselt on see tingitud
ka õpilaste vanusepiiride nihutamisest – ettevalmistusklassid huvikooli
mõlemasse osakonda astumiseks
toimuvad juba lasteaiaealistele lastele.
Viimastel aastatel on suurenenud
ka täiskasvanute osakaal vabahariduslikus muusika- ning kunstiõppes. Prognoosid õpilaste arvu kohta
näitavad jätkuvat suurenemist, mis
on vastupidine tendents paljudele
maapiirkondade muusikakoolidele.

Tänasel päeval õpib Kiili Kunstide Koolis 193 last. Lauri Kivil

Kool alustas 20 aastat tagasi oma
tegevust 9 pedagoogi ning direktoriga. Tänaseks töötab 13 pedagoogikohal kokku 20 õpetajat, ning ametikoht direktor-raamatupidaja-helitehnik-õpetaja-remondimees-autojuht on asendunud kindla struktuuriga, kus kõigil inimestel on kanda
oma kindel roll kvaliteetse hariduse
andmisel.
On hea meel tõdeda, et kooli
tööle asuvad õpetajad jäävad enamuses siia pikemaks ajaks. “Mul
puudub igasugune mälestus sellest,
kuidas ma KKK-sse tööle sattusin.
Päris tõsiselt kohe. Ma arvan, et ma
lihtsalt “käisin ära” ja see oli koht,
mis ootas mind tagasi”, ütleb kooli
tänane õpetaja Angelika Linnamägi.
Õpetajate stabiilsus näitab pikaajalist head kooli juhtimist ning on
taganud tänu sellele ka head õpilaste erialased tulemused. Selle
taustal tundub täiesti tavaline, et
Kiili Kunstide Kooli õpilased saabuvad nii maakondlikelt kui vabariiklikelt konkurssidelt tagasi võitudega. Kuid tegelikkuses on selle taga
hea erialase ettevalmistusega pädevad pedagoogid.
“Kustunud” erialad tagasi
Läbi kahe aastakümne on järjepidevalt toiminud tervikuna kunstiosakond ning muusikaosakonna
kolm eriala: klaver, plokkflööt ja kitarr. 2010. aastaks on lisaks hästi
toimivale klaveri- ning kitarriõppele
suurepärase taseme saavutanud
keelpilliosakonnas õpetatavad viiul
ja tšello.
Parimaid võimalusi bändi tegemise oskuste omandamiseks pakub
tasemel pillidega varustatud levimuusikaosakond elektri-, basskitarri
ja trummiõppega. Oma tööga on
vallale kuulsust toonud flöödi- ja
plokkflöödiosakond ja selle õppes
toimiv Kiili Vanamuusikaansambel.
Samuti lauluklassi õpilased.
Üldist arengut on pidevalt toetanud solfedžo ning muusikaajalugu.
Jätkusuutlik ning suurepäraste tulemustega on ka kunstiosakond, mille
õpilaste hulgas on enim hiljem samal erialal õpinguid jätkavaid lõpetajaid. Aastast 2009 on lisandunud
õppesse trompet ja tromboon. Sellest sügisest klarnet ning saksofon.
Tänaseks on algusaastate erialadest
ainsana puudu veel akordion.

Lähiaastate perspektiivis on
puhkpilli osakonna suurenemise
kaudu orkestri loomine ning inimeste südamesse tee leidnud pärimusmuusika õppe avamine.
Võrdväärne partner
KKK on Kiili vallas ainulaadne.
Paiknedes Kiili alevi südames, gümnaasiumi ning lasteaia vahetus läheduses, on see asutus lapse üldist
arengut toetav, olles võrdväärne
partner üldhariduskoolile mitmekülgse hariduse andmisel.
Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuringule “Vanemate suhtumine laste ja noorte
huviharidusse” loodetakse huvikoolilt, et see:
• hoiab noori eemal halvast;
• aitab vähendada kuritegevust;
• võimaldab lapsele
keskkonnavahetust;
• arendab loovust;
• annab lisandväärtuse lapse
haridusse.
KKK eesmärk õppe- ja kasvatustöö kaudu on aidata kujuneda isiksusel, kes:
• mõtleb loovalt ja oskab oma
tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
• suudab valida, otsustada ja
vastutust kanda;
• oskab teha tööd;
• oskab ennast väljendada ja
julgeb esineda;
• on valmis koostööks;
• suhtub lugupidavalt iseendasse ja oma kaaslastesse.
Lisaks eelpoolnimetatule peab
KKK oma õppes oluliseks ka mõisteid
nagu vaimsete võimete arendamine,
kogemuslik õppimine, praktilised
oskused, saavutusvajadus, vastutustunne, suhted, eduelamus, kollegiaalsus ning individuaalsus.
Laste, lapsevanemate ning valla
jätkuv toetus kooli tegevusele kinnitavad, et KKK on suutnud meile
usaldatud ülesandeid täita. Nagu
igas õppeasutuses, on ka KKK-s lisaks koordineeritud õppetööle toimunud arvukal hulgal naljakaid
seiku, ehmatavaid hetki, olnud muresid ja rõõme. Kuid kui tsiteerida
ühte kooli lõpetajat, siis on see koht,
mida hakatakse armastama, koht,
mis annab loomingulise vabaduse,
võime teha tööd ning julguse katsetada.
Lauri Kivil, KKK direktor
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Tervitus Kiili
võrkpallisõpradele!
z Algamas on uus
hooaeg Eesti meeste
võrkpallimeistrivõistluste esiliigas.
Suurte plaanidega läheb hooajale
vastu TTÜ/Kiili meeskond, kuna
tiitleid, mida kaitsta, on eelmise
fantastilise hooaja tõttu lausa neli:
Eesti meeste meistrivõistluste
esiliigas esikoht, Eesti valdade
meistrivõistluste esikoht, Harjumaa
meistrivõisluste esikoht, Tallinna
meistrivõistluste esikoht.
Latti allapoole lasta ei ole plaanis
ja loodame ka saabuval hooajal Kiili
võrkpallihuvilisi rohkete võitudega
rõõmustada.
Võistkonnas on alles enamus
eelmisel hooajal ilma teinud
mängumeestest, lisandunud on
hulganisti noormängijaid eesotsas
nende treeneri Raigo Tatrikuga.
Ootame kõiki võrkpallihuvilisi
Kiili Spordihalli häälekalt oma
koduvõistkonnale kaasa elama!
Kristo Meius
TTÜ/Kiili võrkpalliklubi

27. oktoober 2010

Kiili alustas mänge
Tallinna Kossuliigas
Kiili Spordiklubi alustas tänavust
Tallinna Kossuliiga hooaega 7.
oktoobril kodus 85:62 võiduga
Tallinna Ülikooli üle.
Suurimad punktitoojad olid Milvert Vaaks (20 p) ja Jens Vendel (19
p). Oma debüütmängu tegi ka Kiili
SK uus keskmängija, 206 cm pikk
Sven Kukemelk. Lugematu arv lauapalle ja 14 punkti, igati korralik
esitlus endise tartlase poolt, kes
viimased neli hooaega pallinud SK
Kuremaa ja BC Fausto meeskondades G4S Meistriliigas.
Teises kohtumises, 14. oktoobril
jäädi kodus alla Sport Court mees-

konnale numbritega 68:76. Kiili
suurimad punktitoojad olid viis
kolmest läbi rõnga saatnud Ott
Põldsaar (23 p) ja Priit Allikas 15
punktiga.
Kaotusele vaatamata pole muretsemiseks põhjust, kui arvestada, et
viis põhikoosseisumeest jäi erinevatel põhjustel mängust kõrvale.
Iga aastaga aina populaarsust
võitvas Tallinna Kossuliigas lööb
tänavu kaasa rekordilised 67 meeskonda. Tugevamas, A-divisjonis
konkureerib koos Kiili SK`ga veel 15
meeskonda.
Mikk Rannik

Spordivõistlused Kiili
Spordihallis
Möödunud hooajal 4 tiitlit võitnud TTÜ/Kiili meeskond. Erakogu

TTÜ/Kiili järgmised kodumängud:
• Pühapäev 31.10 kell 13.00 TTÜ/Kiili-Eesti Näitused (meeste esilliiga).
• Neljapäev 4.11 kell 18.00 TTÜ/Kiili-TTÜ 2 (Eesti meeste karikavõistlused, 1/8 finaal).
• Laupäev 13.11 kell 13.00 TTÜ/Kiili-Võru VK (meeste esiliiga).

• 28. oktoober Tallinna Kossuliiga
kell 20.30 Kiili SK-KK Välk
• 31. oktoober Eesti 2011 a.
MV võrkpallis, mehed I liiga
kell 13.00 TTÜ / Kiili-Eesti Näitused
• 31. oktoober Eesti 2010/2011 a. MV
saalijalgpallis
kell 16.30 Kiili SK-EMÜ SK II liiga lääne piirkond
kell 19.00 Unibet/Nõmme Kalju-Tallinna FC
Ararat-TTÜ meistriliiga

SPORDIUUDISED
Orienteerumine
Rahvusvaheline orienteerumisjooks
XXII Suunto Games 627 osavõtjaga
toimus 25.-26. septembril Põlvamaal
Hatikul.
Paremus selgitati 52 vanuseklassis. Osavõtjaid oli lisaks eestlastele
veel üle saja Soomest, samuti Lätist,
Rootsist, Venemaalt ja ka Islandilt.
M70 vanuseklassis võitis pronksmedali Jaan Orav. Palju õnne! M65
vanuseklassis saavutas Georg Sooberg 11. koha.
2. oktoobril peeti KiidjärvelTaevaskojas XI TAOK rogain – aasta
osavõturohkeim orienteerumisüritus. Osales 380 võistkonda, kokku ligi tuhande osavõtjaga, kaasa
lõid võistkonnad Lätist, Soomest,
Venemaalt, Ukrainast, USAst, Kanadast ja Tšehhist.
8-tunnise (!!!) kontrollajaga
(maastikul oli 40 kontrollpunkti)
valikorienteerumisvõistlusel osalesid ka Kiili valla orienteerujad. Üldjärjestuse 41. koha (meeste klassi
28. koha) saavutas ajaga 8 tundi, 14
min. ja 11 sek. võistkond OK Lehola
Atosed (koosseisus ka Meelis Atonen) ja üldarvestuse 166. koha
(segavõistkonna arvestuse 55. koha)
saavutasid ajaga 7 tundi, 44 min. ja
56 sek. võistkond Oravad koosseisus
Jaan ja Virve Orav. Kõvad tegijad!

Jalgrattasport
19. septembril sõideti 13. SEB Tartu
rattamaraton. Osalejaterohkemaks
distantsiks oli 89 km, kuhu oli registreerunud 3251 harrastus- ja
eliitratturit, kellest vihmases ilmas
raskeks muutunud raja läbimise
järel ületas finišijoone 2782.
500 parema sõitja hulka jõudsid
Kiili vallast: 59. Anti Arumägi, 74.
Tõnno Palm, 103. Olavi Israel, 216.
Bruno Tamm, 484. Arno Aamisepp.
Naistest oli 93. lõpetaja Eva Salumäe. Tubli töö!
Team Rattapood Cup/Kalevi

Jalgrattakooli Noorte Mägirattasari
2010 üldkokkuvõttes võitis M10
vanuseklassis hõbemedali Markus
Pajur. Palju õnne! M16 vanuseklassis
saavutas Kevin Kaldma 4. koha ja
meeste seenior 1 vanuseklassis Bruno Tamm 5. koha.
SEB Kõrvemaa VI Rattamaraton
2010 peeti 25. septembril. Distantsi
pikkus 40 km, osales 632 ratturit.
Esimesed 7 kohta kuulusid Eesti tõelistele rattaässadele: 1. Sigvard
Kukk, 2. Erki Pütsep, 3. Caspar
Austa, 4. Alges Maasikmets, 5.
Helmet Tamkõrv, 6. Jaan Kirsipuu,
7. Raido Kodanipork. Kiili parimana
saavutas tubli 52. koha Arno Aamisepp – kaotus võitjale 12 min. ja 20
sekundit.

Jalgpall
Harjumaa 2010 a. meistrivõistlused
peeti 9. oktoobril Laagri kooli kunstmuru väljakutel. Mängiti 2x10 min.
ja väljakul 6+1 mängijat. Ajalugu
tegi Kiili SK jalgpallimeeskond
– võideti hõbemedalid!!! (auhinnakapis juba 2 pronksi).
B-alagrupis võideti esimeses
mängus Kernu Kadakas 2:0 (väravad
Rainer Põld ja Sven Haas), teises
mängus viigistati 0:0 Saue JK/RSK
Kuusega (eelmise aasta 2. koht)
ning kolmandas mängus võideti FC
Muuga 4:0 (väravad Sven Haas 2,
Rainer Põld ja Erkki Kubber; lisaks
kollane kaart Rainer Põld) ja saavutati alagrupis esikoht.
Poolfinaalis mindi kokku A-alagrupis teise koha saanud Aruküla
Pallimängude Klubiga. Sven Haas
viis Kiili SK ette 1:0, viigivärava lõid
vastased minut enne lõppu – ilusast
kauglöögist otse ristnurka! (enne
seda aga tabas Sven Haas ilusal vasturünnakul posti!).
Järgnenud penaltiseeria võitsid
meie mehed kindlalt 5:4 – supertõrjed meie uuelt väravavahilt Ermolt. Finaalis mängiti FC Maarduga
(võitsid teises poolfinaalis Saue

võistkonda 5:1), normaalaeg 0:0,
taas penaltid ning siin võitis pikale
veninud seeria kahjuks FC Maardu.
Taas tegi martpoomilikke tõrjeid
Ermo!
Aga müts maha meeste ees – kõik
pingutasid ja andsid endast maksimumi! Meeskonnas mängisid Ermo
Ojaste, Sven Haas, Rainer Põld,
Kevin Arike, Erkki Kubber, Ingar
Naudi, Raigo Kivi ja Mikk Mangus.
Treener-pallipoiss-veetassija Kaupo
Kütt. Kiili SK juhatuse esimees Mikk
Rannik saatis mehed enne turniiri
teele sõnadega – eesmärgiks medal!!
–, nagu näha, mehed pidasid sõna
(ikkagi jalgpallurid) ja saavad
Mikule öelda – tehtud!
16. oktoobril peeti Kiili Spordihallis I Kiili Cup saalijalgpallis. Osales 4 meeskonda (Kiili, Pirita, Sparta
ja Rantipol). Mängiti 2x10 min.
(puhas mänguaeg). Alustuseks
mängiti turniirisüsteemis omavahel
läbi ning kaks esimest mängisid
finaalis ja kaks järgmist selgitasid
kolmanda-neljanda koha. Mängude
tulemused: Kiili SK – Sparta 5:6,
Pirita – Rantipol 4:4, Kiili SK – Pirita
7:0, Rantipol – Sparta 4:4, Sparta –
Pirita 7:2, Kiili SK – Rantipol 7:5.
Seega kogus Sparta 7, Kiili SK 6,
Rantipol 2 ja Pirita 1 p.
Turniiri 3.-4. koha mängus kohtusid Rantipol ja Pirita. Mäng lõppes
viigiliselt 4:4. Järgnesid penaltid:
siin oli kindlama jalaga Rantipol –
3:1. Finaalmängus kohtusid Kiili SK
ja Sparta. Mäng kujunes tõeliseks
thrilleriks.
Kordagi polnud vahe suurem kui
1-2 väravat. Poolteist minutit enne
lõppu seisul 7:7 jäi Kiili meeskond
vähemusse – Kevin Arike teenis
mängu (turniiri kolmanda!) teise
kollase, mis tähendas automaatselt
punast kaarti ja mängu lõpuni
eemaldamist ning meeskond pidi 2
min. vähemuses mängima! Koheselt
asusid spartalased 8:7 juhtima, kuid
Kiili ei murdunud ja suutsid vähemuses mängides mõnikümmend

Kiili SK jalgpallimeeskond võitis Harju meistrivõistlustel hõbeda. Erakogu

sekundit enne mängu lõppu viigistada 8:8 ja mängu penaltide peale
viia! Penaltisid lüües osutusid spartalaste löögid täpsemateks – 3:2 –
õnnitlused võitnud meeskonnale ja
tänud kõigile osalejatele.
Turniiri lõplik paremusjärjestus:
1. Sparta, 2. Kiili SK, 3. Rantipol, 4.
Pirita. Kiili SK meeskonnas mängisid
Sander Saar, Silver Uudelt, Jaan
Uudelt, Sven Haas, Raigo Kivi, Kevin
Arike, Tauno Koppel ja Rainer Põld.
Meeskonna treener Rainis Saar. Kiili
meeskonna väravad lõid: Sven Haas
7, Kevin Arike ja Silver Uudelt 5,
Tauno Koppel 4, Rainer Põld 3, Jaan
Uudelt 2 ja väravavaht Sander Saar
1 värav.
Suured tänud turniiri peakorraldajale Rainis Saarele! Kohtume
järgmisel aastal!

Võrkpall
Septembri lõpus toimus Sparta
I retroturniir võrkpallis. Turniiri
eripäraks oli 1960ndate reeglite
kasutamine. Mängiti kaks geimi
15 punktini põhimõttel, et iga
punkt tuleb serviga välja teenida.
Liberot kasutada ei saanud. Pallida
sai kindlast kitsast alast, servi ajal
oli võrgupuude keelatud, nagu ka
pallingu vastuvõtt sõrmedega.
Samuti loeti blokk esimeseks
puudutuseks. Meeste turniiril saavutas Kiili SK 7. koha ja naiste turniiril jagas Kiili SK 5.-6. kohta. Päeva
naelaks oli Kalev-68 meeskonna
nostalgiline sõprusmäng, kus platsil
käisid ka Kalevi omaaegsed legendaarsed liikmed Kalle Kukk, Tarvi
Uljas ja Henn Karits.
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KUULUTUSED

Meie valda sündisid:
• 14. septembril Tristan Somelar.
Palju õnne, Marjan Tarkus ja Marek Somelar!
• 26. septembril Mae Rull. Palju õnne, Kärt Prede ja Addi Rull!
• 30. septembril Jakob Kreegi. Palju õnne, Tuuli ja Urmas Kreegi!
• 03. oktoobril Lisette Arjukes.
Palju õnne, Heleri Rembla ja Rauno Arjukes!
• 18. oktoobril Laura Roos. Palju õnne, Liilian Roos ja Markko Süld!

In memoriam

Jüri Raag
14.04.1946-24.09.2010

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu toimub 3. novembril
2010. a. kell 18.00 Kiili Gümnaasiumis, Kooli tn 2. AÜ Kõivu üldmaa kinnistu detailplaneering (algatatud
Kiili vallavalitsuse 9. veebruari 2010 korraldusega nr 45) eesmärgiga Luige alevikus AÜ Kõivu üldmaa
kinnistu jagamine, sihtotstarbe määramine vastavalt krundi tegelikule maakasutuse otstarbele ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala suurus 1,03 ha.
Kiili Vallavolikogu kehtestas 23. septembri 2010 otsusega nr 55 Saare ja Tominga kinnistu detailplaneeringu.

VOLIKOGU OTSUSED
Oktoober 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 15, lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine.
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 16, Kiili Vallavolikogu
22.06.2004 määruse nr 21 “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord” ja 22.06.2004 määruse nr 22 “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
tasu arvutuse alused” muutmise määrus.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 58, isikliku kasutusõiguse
seadmine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks, Kiili alev,
Kurna tee 1a.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 59, Mihklimäe katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 60, Ringikese katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 61, Tillupõllu (30401:001:
0815) katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 62, Tillupõllu katastriüksuse
(30401:001:0816) jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 63, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 64, isikliku kasutusõiguse
seadmine OÜ Kiili KVH kasuks, Kiili alev, Toompihla
tänav.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 65, isikliku kasutusõiguse
seadmine OÜ Kiili KVH kasuks, Kiili alev, Nabala tee 4c.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 66, Papi katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 67, Papimetsa katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 68, Lehise tänava katastriüksuse omandamine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 69, Toominga tänava katastriüksuse omandamine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 70, maa munitsipaalomandisse taotlemine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 71, Kiili Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 72, Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 73, Vallavalitsuse liikmete
arvu kinnitamine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 74, Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 75, Vallavanema töötamisega
seotud kulude hüvitamine.
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 76, Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Haridus- ja kultuuriküsimused, 28. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 368, Kiili Lasteaia hoolekogu
koosseisu kinnitamine.
12. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 433, Kiili Gümnaasiumi
hoolekogu kinnitamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 434, Kiili Lasteaia personali
koosseisu kooskõlastamine.
19. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 475, Kiili Lasteaia hoolekogu
liikme kinnitamine.
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 28. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 369, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamise
projekti koostamiseks, Lähtse küla, Pähkli-Annukse.
• Vallavalitsuse korraldus nr 370, projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamise projekti koostamiseks, Luige alevik, Masti tn 28.
• Vallavalitsuse korraldus nr 371, Kiili Vallavalitsuse

• Kadaka Kütteladu müüb neljakandilist puitbriketti (2500 kr/
alus), kaminapuid (kask, lepp).
Vedu tasuta. Kadaka 1 Tallinn. Tel
5629 1608, 687 5979
• Must muld koos transpordiga kuni
6 tonni (ca 8m3). Must kasvumuld
on suure huumusesisaldusega,
turba ja sõnnikuga kompostitud
ning ilma kivideta. Hind 1500 kr.
mullavedu@hot.ee, tel 525 2632
• Müüa kvaliteetset kartulit Kiilis.
Väetise- ja kemikaalivaba. Tel
5567 4646
• Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda võib ka teisi vene
päritolu masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. heino@ruumen.ee,

02.09.2008 korralduse nr 322 “Projekteerimistingimuste
määramine” muutmine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 372, ehitusloa väljastamine
üksikelamu rekonstrueerimiseks, Sõgula küla, Sõeru.
• Vallavalitsuse korraldus nr 373, ehitusloa väljastamine
abihoone püstitamiseks, Sõgula küla, Sõeru.
• Vallavalitsuse korraldus nr 374, ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik, Side tn 6.
• Vallavalitsuse korraldus nr 375, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla, Lepiku tee 15.
• Vallavalitsuse korraldus nr 376, ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik, Kuu tn 50.
• Vallavalitsuse korraldus nr 377, ehitusloa väljastamine
ehitise (“Kiilivaela” ja “Maksima” alajaamade vaheline 20
kV maakaabelliin) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 378, kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise rekonstrueerimiseks, Luige alevik,
Kuu tn 50.
• Vallavalitsuse korraldus nr 379, kasutusloa väljastamine
paariselamule, Kangru alevik, Heina põik 1.
• Vallavalitsuse korraldus nr 380, kasutusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Kiili alev, Mäe tn 6.
5. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 404, projekteerimistingimuste määramine Kaugemäe AJ ja Metsanurga AJ vahelise
10 kV maakaabelliini projekteerimiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 405, ehitusloa väljastamine
olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue üksikelamu
püstitamiseks, Luige alevik, Tasuja tn 6.
• Vallavalitsuse korraldus nr 406, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi veevarustus) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 407, ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili alevi reoveekanalisatsioon) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 408, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Jaani kinnistu puurkaev).
• Vallavalitsuse määrus nr 8, kaevetööde taastamistööde
tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha
määrad.
12. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 435, projekteerimistingimuste määramine Rõõmu tn ja Kaevu kinnistu vahelise
valguskaabli projekteerimiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 436, võõrandada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le (registrikood 11050857) Kiili vallas,
Luige alevikus, Aia põik // Aia tänav (katastritunnus
30404:016:0290) asuv elektrivõrk (AÜ “Aed” elektrivõrk,
ehitisregistri koodiga 220603504), hinnaga 0.- (null)
krooni.
19. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 476, projekteerimistingimuste määramine Pähkli-Annukse ja Saare-Annukse elektrivarustuse projekteerimiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 477, projekteerimistingimuste määramine Uuetoa kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 478, projekteerimistingimuste määramine aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise
projekti koostamiseks, Luige alevik, Päikese põik 2.
• Vallavalitsuse korraldus nr 479, projekteerimistingimuste määramine tenniseväljaku püstitamise projekti
koostamiseks, Sõmeru küla, Eeskase.
• Vallavalitsuse korraldus nr 480, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu ja abihoone püstitamise projekti koostamiseks, Sausti küla, Luhaveere.
• Vallavalitsuse korraldus nr 481, projekteerimistingimuste määramine elamu rekonstrueerimise projekti
koostamiseks, Kangru alevik, Kullerkupu põik 11.
• Vallavalitsuse korraldus nr 482, Kiili Vallavalitsuse
21.10.2009 korralduse nr 561 “Projekteerimistingimuste
määramine abihoone projekteerimiseks, Luige alevik,
Küllus 39” muutmine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 483, ehitusloa väljastamine

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
• Probleemsete ja ohtlike puude
langetamine. Langetan raskesti
ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Teostan samuti
väiksema mahulisi raietöid. Annan
nõu metsa harvenduse, uuenduse
ning muude metsaga seotud probleemide osas. Tel 5648 2680
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee, tel 666 1355

ehitise (Mõisaküla sidemast) püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 484, ehitusloa väljastamine
Kuldnoka tee 9, 11 ja 12 kinnistute veevarustuse
püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 485, ehitusloa väljastamine
Kuldnoka tee 9, 11 ja 12 kinnistute kanalisatsiooni
püstitamiseks.
• Vallavalitsuse korraldus nr 486, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks,Toompihla tee 6, Kiili alev.
• Vallavalitsuse korraldus nr 487, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Metsanurga küla, Uuepõlde.
• Vallavalitsuse korraldus nr 488, kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise (abihoone) püstitamiseks, Luige alevik,
Masti tn 28.
• Vallavalitsuse korraldus nr 489, Kiili Vallavalitsuse
22.03.2005 korralduse nr 128 “Detailplaneeringu koostamise algatamine, koostamise ja finantseerimise
õiguse andmine” kehtetuks tunnistamine.
Keskkonna- ja maaküsimused, 28. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 382, maa riigi omandisse
jätmine, 11 Tallinna ringtee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 383, maa riigi omandisse
jätmine, 11115 Kurna-Tuhala tee.
5. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 411, õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 412, õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 413, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Paali-Siimu tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 414, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Nabala-Patika tee.
• Vallavalitsuse korraldus nr 415, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tamme tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 416, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Järve tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 417, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kesa tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 418, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Põllu tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 419, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kuldnoka tee.
12. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 439, hajaasustuse veeprogrammi projekti lõpparuande heakskiitmine, Lähtse küla,
Jaani.
• Vallavalitsuse korraldus nr 440, katastriüksuse
lähiaadressi muutmine, Mooni tn 13.
• Vallavalitsuse korraldus nr 441, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tuule tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 442, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kaare tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 443, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Kõivu tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 444, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Luna tänav.
• Vallavalitsuse korraldus nr 445, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine, Tammetalu tänav.
19. oktoober 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 492 katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Luna tn 15.
• Vallavalitsuse korraldus nr 493, katastriüksuse lähiaadressi muutmine, Luna tn 13.
• Vallavalitsuse korraldus nr 494, õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 495, peremehetuks ehitiseks
tunnistamine.
• Vallavalitsuse korraldus nr 496, hajaasustuse veeprogrammi projekti kaasrahastamine, Sõmeru küla,
Vesihaldja.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

Sünnipäevad oktoobris
91
88
86
86
84
83
83
80
79
79

Vilma Leosk
Selma Ruutopõld
Jekaterina Dranko
Salme-Susanna Hinnov
Uuno Loo
Ella Heinla
Leida Käige
Muza-Erika Rahuoja
Leida-Benita Kirsch
Eva Liigmann

23.11
08.11
14.11
13.11
02.11
18.11
23.11
20.11
12.11
01.11

78
78
78
78
77
77
77
75
70
60
60
60

Hugo Aruaas
Veera Laev
Astra Ross
Malle Seller
Ester Kalviste
Ilme Kuura
Eino Viilukas
Ilmar Mikkor
Aleksei Grintshuk
Eve Grensmann
Aino-Helene Liiv
Lidia Seeberg

08.11
23.11
01.11
04.11
29.11
15.11
06.11
04.11
05.11
29.11
21.11
11.11

27. oktoober 2010

KARDINAD SINU KOJU Valla üritused
Kardinate disain, õmblemine, paigaldus.
Teostame ka muid õmblusteenuseid –
rõivaste õmblemine, parandustööd.
tel. 5560 1647
info@hansagard.eu
www.hansagard.eu

novembris

7. november
“Tujutare” sügispidu, kell 15.00 Kiili Rahvamajas
8.-14. november Põhjamaade
raamatukogunädal “Maagiline
põhjala”. Väljapanek norra kirjandusest Kiili Raamatukogus.
19. november
Tantsuõhtu, kell
20.30 Kiili Rahvamajas.
21. november
Mälumäng
“Kiili MNEMO”, kell 16.00 Kiili
Rahvamajas.
28. november
Advendiaja avaüritus, kell 16.00 Kiili Rahvamajas.
30. november
Ettelugemishommik väikelastele, kell 11.00 Kiili
Raamatukogus.

