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Teeme Ära Kiilis
Kiili Aktiviseerimiskeskuse talgud

• Kogunemine 10.00 Kiili vallamaja ees.
• Talgutööd: Siseruumidest prahi ja vana mööbli välja
viimine, prügi kokku koristamine, akende pesemine,
objektil pesemine, korrastamine ehituseks, mööbli lahti
kruvimine.
• Kohti 35, veel vabad 19.
• Kaasa võtta akutrell koos kruvikeeramise otsaga,
raudkang, kindad, pesemisvahendid, tööriided.
• Talgujuht Andra Perv, tel 510 1780.

Lille talgupäev
• Kogunemine: kohtume tiigi ääres.
• Talgutööd: plaan on parandada ühiselt tee olukorda
ja üldist ümbrust korrastada.
• Kohti 20, veel vabad 13.
• Kaasa võiks võtta labidad, kühvlid, kärud ja loomulikult hea tuju, õhtuks söögipoolist ja saunakõrvast.
• Talgujuht Rene Noni, tel 5399 6098.

Kivikalme korrastamine
• Kogunemine Metsanurga küla tee ääres, Sõgula/
Metsanurga küla piiril.
• Talgutööd: võsa mahavõtmine, risu koristamine,

jalgraja rajamine, pingikese tegemine.
• Kohti 10, veel vabad 7.
• Kaasa võtta töökindad, ilmaga sobivad riided, enda
jaoks joogivesi ja võileib.
• Talgujuht Jaanus Tärnov, tel 521 6684.

Oti küla talgupäev
• Kogunemine Oti küla mänguväljakul.
• Talgutööd: teede ja kõnniteede , metsaäärte ja
mänguväljaku koristus.
• Kohti 50, veel vabad 50.
• Kaasa võtta: kõigil lastel kaasa võtta emad-isad,
vanaemad-vanaisad, onud-tädid. Täiskasvanud talguline ole hea ja võta kaasa sobivaid tööriistu – reha,
labidas, võsalõikur jne.
• Talgujuht Külli Joonson, tel 518 4584.

Harju maavanem käis Kiili vallal külas
Teisipäeval, 27. aprillil külastas Kiili
valda Harju maavanem Ülle Rajasalu. Peale vallavalitsuse ametnikega
kohtumist jätkus visiit Kiili raamatukogus. Maavanem tutvus elu-olu-

ga ka Kiili rahvamajas, Kunstide
Koolis, Kiili lasteaias ning valla
noortekeskuses. Külaskäik valda lõppes visiidiga Kiili Gümnaasiumi.
Marko Tooming

Kodu ümbrus korda!
Palun vaata üle oma kodu ümbrus ja korrasta see hiljemalt emadepäevaks, 9. maiks. Teeme üheskoos valla ilusaks!
Tarmo Vaik, vallavanem
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Koeraomanikud,
hoidke oma
sõbrakestel silm peal!
Käes on kevad, nagu kõik ehk märganud on! Kevad aga toob kaasa
vemmeldava vere, suurema energia,
agressiivsuse, aga ka jooksuaja enamikel loomadel.
Samal ajal võib-olla olete ka märganud, et enda tervise eest hoolt
kandvad vallaelanikud on teinud algust kevadiste jooksudega. Olles
peaaegu igapäevane jooksja, olen
kogenud juba mitmel korral koerte
järelevalveta jätmist hooletute ja
vastutustundetute koeraomanike
poolt.
Viimane juhtum oli 15. aprilli
hommikul, mil lahtipääsenud koer
ründas, häirides avalikku korda ja
teiste isikute rahu ning tekitades
pisikese tervisekahjustuse. Sellega
omanik rikkus Kiili vallavolikogus
kehtestatud määrust “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kiili vallas”.
Üldiselt suhtutakse taolistesse
rikkumistesse väga tõsiselt, ent
leian, et karistamine hoiatuse ja
trahviga ei ole alati see peamine. Ka
mainitud juhtumi puhul jätsin
ametlikud sammud astumata. Pigem
panen koerteomanikele südamele
hoida oma sõbrad ja valvurid selleks
ette nähtud territooriumil.
Oma koerte eest hoolt mitte
kandvad omanikud ei ole vastutustundlikud teiste vallaelanike, aga
kindlasti mitte ka oma kallite sõbrakeste suhtes. Küsimus ei ole ju ainult
selles, et koer võib kedagi rünnata,
vaid ka võimaluses, et koeraomanik
võib lahtipääsenud koerast ilma
jääda, kui kutsu jääb mootorsõiduki
ette. Ja sellisel juhul kannab pisaraid
valav omanik üksi täit vastutust sõbra vigastada saamise või hukkumise
eest.
Kallid koeraomanikud ja -pidajad, hoidke oma sõbrakestel ja valvuritel silm peal ning välistage nende lahtipääsemine!
Janar Säkk

Marutaudi vastu
vaktsineerimisest
Nagu juba hulga aastaid, on kevad
endaga kaasa toonud kasside ja
koerte vaktsineerimise marutaudi
vastu. Kuna terve eelmise aasta oli
õhus teadmatus, millal ja milline
saab olema uus marutaudi tõrje eeskiri, siis nüüdseks on selgus majas.
Tuletaks loomapidajatele meelde,
millisest seadusepügalast tuleb lähtuda. Meile on tähtis loomatauditõrje
seaduse §7, kus punkt 1. ütleb, et
loomapidaja peab tagama temale
kuuluvate kasside ja koerte vaktsineerimise.
Punkt 2: esimest korda vaktsineeritakse kasse ja koeri 3-4 kuu vanuselt. Edaspidi vaktsineeritakse loomi
vaktsiiniga kaasasolevas infolehes
toodud juhiste kohaselt ja sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24
kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Seega kõik kassid ja
koerad, kes on vaktsineeritud enne
1.01.2010, peavad sel aastal veel
vaktsineerimisele tulema.
Ka sel aastal tuleb kindlasti kasside ja koerte tasuta vaktsineerimine, kuid ilmselt veidi hilisemal ajal.
Heli Suits, Kiili valla volitatud
loomaarst, tel 5041060

Aimur Liiva,
volikogu
esimees
Lasteaiakohtade nappus on probleem, mis kummitab hetkel peaaegu
kõiki Eesti suuremaid linnu ja neid
ümbritsevaid valdasid.
Erandiks ei ole siin kahjuks ka
Kiili vald. Meil on küll uus ja väga
heade tingimustega Kiili lasteaed
kaheksa rühmaga, kuhu mahub
igasse 24 last, ja Uuesalu filiaal,
kahe rühmaga, kummaski 18 last –
aga arvestades möödunud aastate
kinnisvarabuumist tingitud rahvaarvu hüppelist kasvu, on see ikkagi
ilmselgelt vähe.
Viimastel aastatel on vallas sündinud 70-80 last, siia kolinud inimesed on enamasti sellises eas, kus
pere juurdekasv on loomulik nähtus
ja lapsed on teatavasti meie tulevik.
Teisest küljest on teada, et kinnisvarabuum on möödas, optimistid
räägivad küll võimalikust uuest
tõusust, aga juhul kui see ka saab nii
olema, ei ole kindlasti tegu sadade
uute elanike lisandumisega aastas.
Loomulikud rahvastikuprotsessid
toimivad samuti omasoodu – tänased lõviosas noorte uusasumid nagu
Rätsepa kodu, Kangru või Maksima
on paarikümne aasta pärast tublide
keskealiste või pensionieelikute
omad ja juba ammu enne seda hakkab järk-järgult kahanema sündide
arv. Inimesed, kes on ületanud 40
eluaasta piiri või on lausa pensionieas, eriti palju lapsi ei saa.
Ei ole põhjust eeldada ka seda, et
massiliselt hakataks elama itaallaste
või iirlaste kombel kolm põlvkonda
ühe katuse all.
Milleks kogu see eelnev jutt? Eks
ikka selleks, et anda aimu olukorrast, mis on täna ja milline väga
suure tõenäosusega ootab meid ees
tulevikus. Erinevalt muudest tulevikuprotsessidest on rahvastikuga
seotud muutused suuresti ette prognoositavad.
Niisiis, täna sünnib meil vallas ca
80 last aastas ja see tendents jätkub
tõenäoliselt veel viie, võib-olla ka
kümne lähema aasta jooksul. Elementaarne loogika ütleb, et umbes
sama palju oleks aastas vaja ka
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Lasteaiakohtadest
täna ja tulevikus

vabanevaid lasteaiakohti (tegelikult
isegi natuke vähem, kuna päris kõik
lapsed ei käi lasteaias).
Sellise hulga kohti aastas suudab
vald tulevikus kindlasti ka pakkuda,
aga tõsiseks probleemiks on endiselt
lähemad 2-3 aastat, kus elanike
hüppelisest kasvust tingitud teatud
eagruppide laste arv on hetkel sellest veel oluliselt suurem.
Pikemas perpektiivis tagab Kiili
lasteaed koos Uuesalu filiaali ja
sellest sügisest lisanduva Kooli 3
majaga tegelikult vajaliku kohtade
arvu ja veel pikemas perspektiivis
on üsna tõenäoline, et võib piisata
ka ainult Kiili lasteaiast.
Aga nagu juba öeldud, täna on
erakorraline aeg ja see nõuab ka
erakorralisi meetmeid. Ka see aeg
tuleb kuidagi nii üle elada, et teenus
oleks vallakodanikele võimalikult
suurel määral tagatud. Ühest küljest

on reaalne lootus, et vald suudab
alates 2010. aasta sügisest luua
täiendavalt üle 40 munitsipaallasteaiakoha ja 2011 sügisest veel
mingi hulga juurde. Teemaga tegeldakse praegu väga intensiivselt.
Teiseks on endiselt jõus määrus,
mille alusel vald kompenseerib
kõigile eralasteaias käijatele tasust
2400.- krooni kuus. Kolmandaks,
rasket aega aitavad üle elada ka
tegutsevad eralastehoiud, mille puhul hakkab alates 1. juunist kehtima
uus määrus ja kus maksimaalseks
valla poolt kompenseeritavaks
määraks saab olema 1500.- krooni
kuus.
Lastehoiutoetuse osas on olnud
viimase paari kuu jooksul liikvel
palju emotsioone ja legende, aga
soovitus on siiski lugeda aprillikuus
volikogus vastu võetud määrust ja
selle juurde kuuluvat seletuskirja,

Teehooldusest meie vallas
Valeri Kukk
asevallavanem
Talv on läinud ja lumised teed ei
muserda enam kedagi, kui just
keegi ei tuleta meelde mõnda
ebameeldivat seika, mis tõstaks taas
veidi vererõhku.
Möödunud talv oli viimaste
aastakümnete üks lumerikkamaid.
Talverõõmude nautimiseks lõi lumi
väga head võimalused, kuid teede
korrashoius tekitas tõsist peavalu.
Valla, kui nii võiks öelda, linnastunud põhjapoolel oli oluliselt rohkem
probleeme kui lõunapoolel, kus

elanike asustustihedus on väiksem
ja infrastruktuur ei ole nii heas
korras.
Kui näiteks Kangrus ei oldud siseteid lihtsalt piisavalt laialt lahti
lükatud, siis Luigel ei olnud see
lihtsalt võimalik. Suvilapiirkonnas
on teed tehtud nii kitsad, et lumi ei
mahtunud tee äärde ära. Mitmetes
endiste aiandusühistute piirkonnas
pääses isikliku autoga veel liikuma,
kuid prügiveoauto ei mahtunud
lumevallide vahelt läbi.
Lume äravedu ei pidanud me
võimalikuks seoses rahaliste vahendite nappusega. Jäätmete teema
suutsime ära lahendada elanike,
jäätmeveofirma ja teehooldusettevõttega koostöös, küll väikeste
tagasilöökidega mõnes kohas.
Lõuna pool, kus valdavalt on
kruusateed, olid teed heas korras.

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.

Teelõigud, mis olid sügisel halvasti
sõidetavad, auklikud, oli lumi ära
tasandanud ning muutunud ühtlaselt siledaks.
Kui rääkida numbritest, siis kui
kogu selle aasta eelarves oli meil
teede hoolduseks arvestatud
777 300 krooni, on meil tegelikult
kulunud juba 1 047 667 krooni. Riik
on öelnud, et kohalikud omavalitsused peavad ise hakkama saama
ning vaatamata erakordsetele lumeoludele rahalist tuge ei saa.
Arvan, et saime möödunud
talvega hea õppetunni ning suve
lõpul, kui hakkame ette valmistama
uusi talve teehoolduslepinguid,
teeme nii mõndagi teistmoodi.
Vaadates eelolevale suveperioodile, siis ei jää meil, vaatamata eelarve järgsele ülekulule, hooldamata
kergliiklusteed või pindamata teed.

kus asi küllaltki puust ja punaseks
on tehtud.
Üht-teist on plaanis muuta ka
registreerimise ja teavitamise osas.
2011 sügisest lasteaiakoha saajate
nimed peavad olema selged hiljemalt 1. detsembriks 2010.
Nii on vanema(te)l kindlus ennast enne tuleva aasta 1. jaanuari
vallaelanikuks registreerida, mis
ühtlasi on ka üks koha saamise
tingimusi.
Ülaltoodud meetmed on need,
mida on täna ja praegu võimalik
välja pakkuda ja millele on võimalik
leida reaalset rahalist katet. Need ei
pruugi loomulikult panna kõigil
silmi särama ega tuua rahulolu, sest
on ju räägitud ka teise uue lasteaia
ehitamisest.
Arvan siiski, et aus tõde on välja
öelduna parem kui asjata lootuste
tekitamine.

Selleks ajaks, kui artikkel lehes ilmub, on kergliiklus- ja kõnniteedel
vallas talvejärgne puhastus juba
tehtud. Samuti olen läbi sõitnud
koos teehooldusettevõtte kohaliku
juhiga kõik valla pindamata teed,
mida me hooldame, et otsustada,
kuidas ja mida me teeme suveperioodil.
Ilmselt ka suveperioodil tuleb
siit-sealt vastukaja, kuidas teid on
hooldatud (või siis ei ole), ja mul
oleks hea meel, kui need tuleks ettepanekutena või meie tähelepanu
juhtimisena ühele või teisele probleemile. Ma arvan, et see on palju
konstruktiivsem kui lauskriitika, sest
kahjuks ei saa me olla korraga igal
pool. Seetõttu ongi oluline, et kohalikud elanikud, kes näevad olukorda
kõige paremini, informeerivad meid
sellest.

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.

Toimus esimene
Külade ja Alevike
Koostöökoda
27. märtsil toimunud Vallaelaniku
Päeva juhatas sisse esimest korda
toimunud Külade ja Alevike Koostöökoda. Kutsed sellel osalemiseks
olid saadetud kõigile Kiili vallas
registreeritud mittetulundusühingutele. Kohal olid nii külaseltside,
aiandusühistute kui ka ettevõtete
esindajad.
Ürituseks planeeritud poolteist
tundi möödus kiiresti ja juttu oleks
jätkunud kauemakski. Millest siis
räägiti? Juttu oli nii valla arengukavast, Teeme Ära 2010 aktsioonist,
vallarahva küsitlusest ja mitmetest
teistest teemadest. Tõsine arutelu
toimus ka lõkete tegemise teemal
tiheasustusega piirkondades.
Lepiti kokku, et edaspidi hakkab
vallavalitsus kõikidest olulistest teemadest, mis valla elu puudutavad,
teavitama e-kirja teel ka MTÜde
esindajaid. Esialgu on nimekirja lülitatud kõik koostöökojas osalenud.
Kes mingil põhjusel ei saanud kohale tulla, aga soovib samuti operatiivselt infot saada, peaks oma soovist
teada andma aadressil tarmo.vaik@
kiilivald.ee.
Info jagamise peamine eesmärk
on saada tagasisidet ja arvamusi
ning ettepanekuid, mis oleks läbi
arutatud külaseltsides ja teistes
elanike ühendustes. Järgmine Koostöökoda toimub aasta pärast.
Tarmo Vaik, vallavanem

Käisime Kangru külas
MTÜ Kiili Naisselts alustas projektiga “Käime koos Kiili vallas” ning
meie poolt korraldatud esimene
kepikõnd instruktori juhendamisel
toimus Kangru alevikus 12. aprillil.
Kepikõnni instruktor Kaili Toompalu rääkis põhjalikult, millised kõnnikepid on head ja vastupidavad
ning kuidas erinevatel pinnastel
neid kasutada.
Osavõtjaid oli meeldivalt palju
ning julgemad olid ka tugevama
poole esindajaid kampa kutsunud.
Poolel teel oli väike puhkepaus, kus
Kangru elanik Mart Raukas tutvustas
meile Kangru ajalugu ja koha sotsiaalset identiteeti. Matk jätkus läbi
männimetsa linnulaulu saatel Mareti küla poole.
Naisselts korraldab iga kuu teise
kolmapäeva õhtul erinevas Kiili valla asumis koos instruktoriga kepikõnni päeva.
Järgmine kooskäimine toimub
12. mail Paeknas algusega kell
19.00. Lisainfo kodulehel: kiilinaised.blogspot.com, registreerumine
kiilinaisselts@gmail.com.
Kaire Nuut, MTÜ Kiili Naisselts
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Kiili kool jätkab
gümnaasiumina
z Pärast arutelusid
koolis, vallavolikogus ning vallaelanikega on otsustatud,
et Kiilis asuv kool
peab ka edaspidi tegutsema gümnaasiumina.

26%
Esimese kolme kuuga laekus valla
eelarvesse 26% plaanitud tulumaksust ehk 421 529 krooni rohkem, kui
planeeritud. Töötute arv on 160. See
on jäänud samale tasemele eelmise
aasta lõpuga võrreldes.

LÜHIDALT

Kiili Gümnaasiumi direktori Mihkel
Rebase sõnul arutati keskkooliosa
jätkamist või mittejätkamist kooli
hoolekogus, vallavolikogu haridusja kultuurikomisjonis, märtsi lõpus
toimunud Vallaelaniku päeval ning
aprillikuisel vallavolikogu istungil.
“Tänasel päeval on otsus minu
jaoks kõrgema organi ehk lapsevanema ja vallakodaniku poolt tehtud –
jätkame gümnaasiumina,” lausus
Rebane.
Otsuse kaks külge
Kiili Gümnaasiumi direktor tõdes,
et otsusel on kaks külge. Ühelt poolt
on tervitatav, et valla võim ja rahvas
soovivad keskkooliosa säilimist.
Teisest küljest tähendab see otsus ka
seda, et gümnaasiumiosa peab mitte
ainult säilitama, vaid soovitavalt
tõstma senist taset. Olukorra muudab keerulisemaks vähene keskkooliõpilaste arv Kiili koolis.
“Kiili asukohta arvestades saab
siin pidada vaid heal tasemel gümnaasiumi, sest me konkureerime
Tallinna eliitkoolidega,” nentis
Rebane. “Meile ei piisa vaid sellest,
et suudame kohapeal keskkoolitunnistuse kätte anda.”
Esmane ülesanne on direktori
sõnul vähendada nende õpilaste
hulka, kes arvavad, et pärast põhikooli lõppu peab siirduma pealinna
keskkoolidesse. “Mingi arv inimesi
valib Tallinna niikuinii,” lausus Rebane, “et meile jääks tugev gümnaasium, peab olema piisavalt palju
põhikooli lõpetajaid.”
Õnneks kasvab põhikooli õpilaste
arv Kiilis väga kiiresti – järgmise
kuue aasta jooksul peaks õpilaste
arv põhikoolis tõusma paarisaja
õpilase võrra. Kuid keskkooliaste
vaevleb veel 2-3 aastat õpilaste puuduses.
Tänaseks on jõutud loodetavasti
lähiaastate miinimumini, st et paaril

KIILI KUU

4 valda asusid Tuhala
nõiakaevu kaitsma
9. aprillil toimus Kiili vallavalitsuses
Kose, Kohila, Saku ja Kiili valla juhtide kohtumine eesmärgiga alustada
ühist tegutsemist kaevanduste vastu.
Tarmo Vaik, Kiili vallavanem ja
kohtumise initsiaator sõnas, et ainult üheskoos tegutsedes on meil
võimalik vastu seista kaevandajate
survele.
26. aprillil kohtusid vallavanemad
keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga, järgmine kohtumine on kavas 5.
mail. KL

Kiili vald Facebookis

Kiili Gümnaasiumi direktori Mihkel Rebase sõnul tuleb vähendada nende
noorte arvu, kes tahavad pealinna keskkooli minna. Kaia Roots

järgneval aastal õpib keskkooliastmes kokku 50 õpilast. “Uus õppekava eeldab aga, et keskkooliastmes
on vähemalt 90 õpilast,” ütles Mihkel Rebane. “Selle arvuni jõuame
Kiilis eeldatavalt aastal 2018.”
Valik tagasihoidlik
Kuid aastani 2018 on veel aega.
“Otsus, et jätkame gümnaasiumina,
sunnib meid leppima teatud paratamatustega ja me peame olema kannatlikud,” lausus Rebane.
“Näiteks halveneb õpikeskkond,
sest suureneb ruumipuudus. Kuid
õpikeskkond pole ainult klasside arv
ja koridoride ruutmeetrid, vaid ka
vaimne ning sotsiaalne suhete keskkond. Näiteks keskkooliõpilane
vajab arenguks enda ümber piisavat
arvu omaealisi, sest õpitakse nii õpi-

kust kui ka erinevate kaaslastega
suhtlemisest.
Teine mure puudutab õpilaste
valikut, kes Kiili kooli gümnaasiumiosasse kandideerivad. “Kuna põhikooli lõpetajaid pole piisavalt, on ka
valik tagasihoidlikum ja peame oma
senist valikukünnist veidike alla
laskma,” lausus kooli direktor.
“Siiani oleme olnud Eestis tugevad
keskmikud, keskkooli on sisse pääsenud õpilased, kelle põhikooli keskmine hinne on vähemalt 3,7.”
Selleks, et hoida hea kooli mainet, peab Rebase sõnul suutma
investeerida kooli õpikeskkonda
ning kool ise peab suutma teha sisulise arenguhüppe. See tagaks ka
tulevikus, et helgemad pead ei siirdu
pealinna eliitkoolidesse.
Marko Tooming

Jalgratta seljas
lahingusse!

Jäädvustame kohalikku koolielu!

Aeg on välja otsida jalgrattad ning
valmistuda iga-aastaseks jalgrattamatkaks “Kiili Vänt”, sest juba 16.
mail saab sadulasse istuda ning ühiselt teele asuda.
Sel aastal sõidetakse külla meie
naabritele Kose valda, Viikingite
külla, kus leiab aset linnuse vallutamine, millest võivad osa võtta kõik
soovijad. Peale väsitavat lahingut
saavad kõik matkalised keha kinnitada ning asuda koos tagasiteele.
Kõigi matkal osalejate vahel loositakse välja uhke jalgratas. Registreerimine matkale algab 16. mai
hommikul kell 10.00 Kiili vallamaja
ees ning start antakse kell 11.00.
Tule sinagi ja veedame koos ühe toreda päeva! Ürituse täpsem info
peatselt Kiili valla kodulehel.
Eve Järvelill

Aegade hämarusest peale on räägitud, et maailm püsib
kolmel elevandil. Ka Kiili koolil on oma kolm alustala
– Sausti, Kurevere koolist välja kasvanud Nabala ja
Kurna kool. Kiili kooli 150. juubeliks avasime kooliõuel
tarkusesamba, mis tähistab siia koondunud hariduselu.
Küll aga vajavad praeguse koolihoone juures ära
märkimist just need alustalad.
Seepärast kutsume üles Sausti, Nabala, Kurna ja Kiili
koolide vilistlasi, endiseid ja praeguseid töötajaid ning
õpilasi osalema ühise mälestuskompleksi loomisel.
Tahame tarkusesamba jalamile püstitada mälestuskivid
kõikidele endistele koolidele.
Käesoleval aastal möödub 140 aastat Nabala kooli
loomisest Kureveres. Soovime mälestuskivid avada
oktoobris 2010 Nabala kooli juubeliüritusel.
Juba täna võid saata oma panuse Kiili Vallavalitsuse
arveldusarvele Swedbank 1120218700 või SEB
10052030588006 märksõnaga TARKUSESAMMAS.
Täname väikese Kurna kooli vapraid vilistlasi, kes
juba on annetanud oma kooli kivi jaoks 500 krooni.
Margit Kohjus, Kiili Gümnaasiumi huvijuht

Alates 8. aprillist on Kiili vallal
oma ametlik konto populaarses
suhtlusportaalis Facebook. Valla
sündmustel ja olulisemal infol saad
silma peal hoida ja arvamust avaldada aadressil www.facebook.com/
kiilivald. Varem on Harjumaa omavalitsustes oma kontod Facebookis
avanud näiteks Keila linn ja Saue
vald. KL

Kiili valla Õpilasmalev
2010
Selle aasta õpilasmalev toimub
ühes vahetuses perioodil 26.07
kuni 08.08. Kümne päeva jooksul
tegelevad 15 noort koduvallas
peamiselt heakorratöödega ja
osalevad töökasvatuslikes ning
meelelahutuslikes tegevustes. Samuti võetakse osa üleriigilisest õpilasmalevate kokkutulekust.
Malevasse kandideerimisel on
vanusepiiriks 15 eluaastat. Kandideerimine algab maikuus, täpsema
info ja avalduse vormi leiab Kiili
Valla Noortekeskuse kodulehelt
www.kiilinoortekeskus.ee. KL

Rita Kanistik tuli Eesti
meistriks
17. aprillil saavutas Rita Kanistik
Kimura Shukokai karate Eesti
meistrivõistlusel üle 13-aastaste
tütarlaste katas esikoha. Kullale lisab kaalu asjaolu, et värske Eesti
meister tähistab tänavu juunis alles
12. sünnipäeva. Rita (vasakult kolmas) on osalenud Shukokai treeningutel alates 2007. aastast ja tema
vööaste on sinine (5 Kyu). KL

Tarkusesammas ootab alustalasid ja ümbruse
korrastamist. Erakogu
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Töötud õpivad aednikuks
Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi
poolt. Projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili
vallas”

Kiili töötute
aktiviseerimiskeskus
teatab: koolitused ja
nõustamine mai-juuni
Eesti keele kursus venekeelsele
elanikkonnale algab kolmapäeval,
5. mail kell 16.30-19.00.
Eesti keele kursus on mõeldud
vene keelt emakeelena kõnelevatele
inimestele, kes soovivad eesti keele
õppimisega algust teha. Õpetaja
Tatjana Zhaivoronskaja. Kursus
toimub kokku 50 tundi.
Tööklubi – enesemotiveerimise
kursus – vene/eesti keeles. Kooskäimine: 6., 13., 27. mail kell 10.1515.00.
Teemad:
Eneseväärtustamine; enesekindlus ja selle saavutamine; uskumused,
mis aitavad elust rohkem rõõmu
tunda; stress ja stressist vabanemise
tehnikad; pinge alandamise võtted;
suhtlemistakistused; töö otsimine;
ootused tööle, vajadused, huvid ja
soovid; tööintervjuu – mida küsitakse ja kuidas neile küsimustele vastata.
Kohtumistel on kõigil võimalik
kaasa rääkida. Huvitavad küsimustikud ja positiivsed praktilised harjutused.
Registreerumine hiljemalt 5.
maiks e-posti aadressil a.perv@hot.
ee, Andra Perv, 5694 9272. Lisainfo
www.kiilivald.ee
Koolitused toimuvad: Kiili alev,
Kooli 3

Noortele,
lapsevanematele
ja lühiajalistele
töötutele!
Kutsume tööklubisse, karjäärinõustamisele ja psühholoogilisele
nõustamisele mais ja juunis:
• töötuid ja mitteõppivaid noori
vanuses 16-24 aastat;
• lapsevanemaid, kes on lapsega
kodus olnud üle 18 kuu;
• lühiajalisi töötuid.
Kutsesobivuse testimine, tööotsimise juhendamine, individuaalse
tegevuskava koostamine tööturul
kindlama positsiooni või tööturule
jõudmise/naasmise jaoks vajalikest
tegevustest.
Kohapeal abistatakse ka CV-de ja
kaaskirjade koostamisel ning internetiportaalides tööle konkureerimisel.
Tööklubi ja enesemotiveerimise
kursus alustab 3., 10., 17. juunil kell
10.30-15.00.
Palume osalemise sooviavaldused
saata hiljemalt 10. maiks 2010
e-posti aadressile a.perv@hot.ee,
Andra Perv või helistada telefonile
5694 9272. Lisainfo: www.kiilivald.
ee

Aprillikuust alates toimuvad Kiili
valla töötutele ja mittehõivatud inimestele aednik-haljastaja koolitused
ning praktika töölesuunamisega.
Grupp käib koos kolm korda nädalas
ja praktiline õpe ning teooria toimuvad vaheldumisi.
Õpitud on aedniku kutse-eetikat,
õigeid aiatöövõtteid, taimesüstemaatikat, taimeliikide tähistamist,
taimede määramist ja juurestikku.
Praktilise tööna on õpitud viljapuude
ja marjapõõsaste lõikamist. Käidud
on tutvumas Hansaplant`is ja Nabalas Sepaviljade aiandis nii taimede
kasvatuse kui ka puukooliga.
Kursusele registreeris end 11 inimest. Koolitust viib läbi maastikuehitaja Kati Veski, kes on õpetanud
ka Luua Metsanduskoolis.
Kati Veski näeb enda sõnul kursusel kahte eesmärki. “Kuivõrd inimesed, kes kursusel osalevad, on töötud, siis esimene eesmärk on taastada nende enesekindlus ja tahtmine
tööd teha,” rääkis ta.
Kuigi kursus on lühike (kokku 14
koolituse päeva), saavad inimesed
Veski sõnul algoskused, mille pealt
ise edasi õppida. Teiseks eesmärgiks
on anda inimestele algoskused aednikuna tegutsemiseks.
Kuigi töötuse tase on riigis kõrge,
vaevlevad aiandusega tegelevad
ettevõtted erialaste oskustega töötajate puuduses. Inimene, kel abiaedniku oskused olemas, saab kind-

lasti kergemini tööd, märkis Kati
Veski. Kursuse lõpus viiakse läbi ka
abiaedniku kutsestandardi eksam,
selle sooritajail on kindlasti parem
võimalus tööle saada.
“Firmade eesmärk on kasumit
teenida, nende jaoks on oluline, et
inimene, kes tuleb tööle, omaks juba
algteadmisi,” märkis Veski. “See
tähendab, et inimene juba teab, kuidas taime kasvatada, lõigata, väetada jne.”
Kursuse kasulikkust hindavad ka
osavõtjad. Kairi, kes enda sõnul käib
kursustel “enda huvides”, märkis, et
olulisi teadmisi sai ta juba esimeste
tundidega. “Lihtsa huvilisena ju
juurestikku ja mulda ei uuri,” rääkis
ta, “mõtled hoopis, et miks see taim
mul siin ei kasva.”
Aednik-haljastaja koolitus toimub
projekt nr: 1.3.0102.10-0291 “Tegus
Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”
raames, mis on rahastatud Euroopa
Sotsiaalfondi poolt.
Kui tekkis huvi Kiili töötute projekti kohta, siis pakume võimalust
osaleda karjäärinõustamisel, erinevatel koolitustel, tööpraktikal, motiveerimiskursustel või CVde koostamisel. Palume kindlasti ühendust
võtta. Lisainfo ja registreerumine:
a.perv@hot.ee või Andra Perv
5694 9272. Vaata ka www.kiilivald.
ee.
Andra Perv, Marko Tooming

Kiili Vallavalitsus korraldab järgmiste vanade asjade äraveo:
1. Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika:
Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid,
päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh. külmikud) kogumine ja
äravedu toimub 29. mail 2010. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Kogumisauto peatub järgmistes suuremetes keskustes:
Kiili alev
vallamaja parklas
10.00-10.30
Nabala küla
bussipeatuses
10.45-11.05
Paekna
bussipeatuses
11.25-11.45
Luige alevik
AÜ Sangari väravas (Sausti tee poolt) 12.10-12.30
Luige alevik
Lille peatuses
12.40-13.00
Luige alevik
Põllu 13 ees
13.10-13.30
Luige alevik
aiandusühistute tee (Luige peatus)
13.35-13.55
Kangru alevik Estko juures
14.05-14.25
Mõisaküla küla end. Väljamäe AÜ juures
14.50-15.10
NB! Koduelektroonika peab olema komplektne (st mootorid jms. peavad
olema masinatel ja aparaatidel küljes). Palun eelnevalt (hiljemalt 27.
maiks) anda suurtest koduelektroonika asjadest (külmikud jms) märku
e-posti aadressil siiri.treimann@kiilivald.ee.
Muudel aegadel saab koduelektroonikat ära anda MTÜ EES-Ringlus
kogumispunktides. Täpsem info tel. 648 4335, faks 630 7300, e-post
info@eesringlus.ee või www.eesringlus.ee; www.eesringlus.ee/1919.
2. Vanametall:
05. juunil 2010 tuleb Kuusakoski auto, mis võtab peale vanametalli (näit.
autokered, tühjad tünnid, malmvannid, radiaatorid, pesumasinad,
elektripliidid, aiavõrk jms). Äraantav kraam tuleb 05. juuni 2010
varahommikuks (hiljemalt kell 8.30) paigutada võimalikult suure tee
lähedale, sest metalliveo auto on suur ja võimas ning ei saa sõita
pehmele pinnasele. Teenuse vajajad saavad endast märku anda (nimi,
telefon, asjade asukoha aadress) Kiili Vallavalitsuse keskkonnanõunikule
Siiri Treimannile tel. 679 0278 või e-posti aadressil siiri.treimann@
kiilivald.ee hiljemalt 03. juuniks 2010.
Siiri Treimann, keskkonnanõunik
Vajalikke telefone
• keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 • keskkonnanõuniku telefon
tööpäeval 679 0278 • olmejäätmeid veab ära AS VSA Eesti, telefon
603 0780 • Tallinna Prügila AS, Rebala küla, Jõelähtme vald (tavajäätmete ladestuspaik, ka vanad rehvid) telefon 609 65 30, kaalumaja telefon
609 6029.
Prügila lahtioleku ajad: esmaspäev-reede 06.00-22.00, laupäev ja
riiklikud pühad 08.00-18.00, pühapäeval suletud.

Koolitaja Kati Veski jälgib, kuidas õpilane joonistab taime osi. Marko Tooming

Kiili Vallavalitsus teatab, vastavalt vallavolikogu 18.03.2010
otsusele nr. 20, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
Kangro IX detailplaneeringu ala sidekaabli, enampakkumise
alghind 50 000 kr, tagatisraha 5 000 kr.
Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt
kinnitatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.
Tagatisraha peab olema laekunud Kiili Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120218700 Swedbangas või nr 10052030588006 SEB
pangas hiljemalt üks päev enne pakkumise esitamist.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega esitada Kiili Vallavalitsusele (Harjumaa, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2a) 10.05.2010
kella 09.45-ks. Ümbrikule peab olema märgitud, millise objekti
enampakkumisele on ümbrik esitatud.
Pakkumine peab sisaldama:
1. Füüsilise isiku puhul pakkuja nime, isikukoodi, elukohta, kontakttelefoni.
2. Juriidilise isiku puhul registriosa kehtivat koopiat, otsust avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel.
3. Notariaalselt tõestatud volikirja esindajale volituste andmiseks
(ei ole vajalik, kui esindaja on kantud registrikaardile).
4. Nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel.
5. Millisele objektile pakkumine esitatakse.
6. Sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumise summat,
pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja.
Nõuded pakkujale:
1. Pakkuja peab olema Tehnilise Järelevalve Ameti andmetel
sideteenuse osutaja, kes on võimeline oma klientidele pakkuma
kaasaegseid kõrgekvaliteediga telefoni, andmeside ja kaabeltelevisiooni teenuseid. Kaabeltelevisiooni osas peab pakkuja olema
võimeline osutama IPTV teenust.
2. Pakkuja peab omama kõikide punktis 1 loetletud sideteenuste,
kaasaarvatud IPTV teenuste osas vähemalt ühe aastast praktilist
kogemust.
Koos pakkumisega tuleb esitada maksekorralduse koopiad
osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või tagasivõtmatu pangagarantii. Tagatisraha arvestatakse pakkumise võitjal ostu-müügisumma katteks, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Ostuhind tasutakse täies mahus enne ostu-müügilepingu
sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Kiili
Vallavalitsuse arvelduskontole. Ostu-müügilepingu sõlmimise
kulud tasub ostja.
Kui parima pakkumise teinud isik ei ole kolme nädala jooksul
arvates tulemuste kinnitamisest ilmunud lepingut sõlmima, on
müügi otsustajal (vallavalitsusel) õigus tühistada enampakkumise
tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Sel juhul enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata või
realiseeritakse tema poolt esitatud tagastamatu pangagarantii.
Pakkumiste avamise aeg on 10.05.2010 kell 10.00.
Info varaga tutvumise võimaluste kohta telefonidel 679 0260, 53 44
6710; e-post: info@kiilivald.ee.

Eriliselt ja teisiti:
lugemisnädal Kiilis
z Kõik saab alguse
ideest. Enne seda
peab aga olema
ajend, tõuge, mis
konkreetse ideeni
viib. Ideeni viis seekord kultuuriministeeriumi poolt
väljakuulutatud
lugemisaasta.
Raamatukogu nõukogu istus koos
ja ühiselt jõuti arusaamisele, et vaja
oleks teha midagi huvitavat, ja mis
peamine, et see ka silma paistaks.
Et kõik valla inimesed näeksid, et
lugemisaasta ei toimu mitte kuskil
kaugel, vaid just siin ja praegu. Idee
korraldada vallas üks tihe lugemisnädal, mis tipneb Suure Lugemispäevaga, hakkas pikkamööda konkreetset kuju võtma.
Soovisime, et see kujuneks kõiki
vanuse- ja huvigruppe hõlmavaks
lugemisürituseks. Kiili vallas elab
palju lugemishuvilisi inimesi ja seetõttu mõtlesime välja oma valla
lugemisaasta moto “Lugedes kasvab
lugemisisu”.
Suur Lugemispäev
12.-19. märtsini toimusid raamatukogus lugemiskultuuri tunnid
“Lugemisest ja emakeelest” ja loeng
kiirlugemisest. Suure Lugemispäeva
eesmärk oli pakkuda kõigile päeva
jooksul huvitavat tegevust. Väiksematele ettelugemist, lugemisvõistlusi; noortele kohtumist noorte
autoritega; täiskasvanutele midagi
harivat ja õpetlikku, emotsionaalset
ja nauditavat.
Päev algas lasteaialaste jututundidega, kus muinasjutte rääkis Piret
Päär ja jutustamispauside vahele
mängis kandlel Tuule Kann.
Samal ajal algas koolis algklasside
lastele iga tund veerandtunnise ettelugemisega. Ette lugesid oma kaaslastele algklasside parimad lugejad.

Noortekeskuse luuleõhtul lugesid tekste räpp-poeedid Tommyboy (vasakul)
ja Beebilõust rühmitusest Superbandiidid. Urmet Haas

5. ja 6. klasside lapsed osalesid
kirjanduslikul orienteerumismängul,
kus nad said näidata oma teadmisi
loetud raamatutest ja ka lugemisoskust.
7.-9. klasside õpilased pidasid
kõnevõistlust, näidates oma veenmisoskust ja esinemisjulgust.
Kooli näitering etendas oma lugemiselamust instseneeringuga noorsooromaanist “Medaljon”.
Gümnaasiumi õpilased esitasid
teatraalse-interaktiivse etenduse kujutava kunsti motiividest eesti luules.
Kogu tegevus koolis oli loomulikult huvijuhi ja õpetajate juhitudläbiviidud.
Uutmoodi luule
Õhtul kogunesid lapsevanemad
gümnaasiumi auditooriumisse kuulama Aidi Valliku loengut “Kuidas
suunata lapsi ja noori lugemise
juurde”.
Vallik rõhutas just laste loomuliku lugemishuvi kujundamise tähtsust, seda, et lugemine oleks elu

loomulik osa, mitte mingi sunniviisiline tegevus.
Lastevanematele oli loengust
praktiline kasu, sest lektor tõi kujundlikult välja eri vanusegruppide
ootused ja vajadused lugemismaterjalile, illustratsioonide osa raamatus, huvitavaid lugemis- ja loovusmänge, nutikaid ja kavalaid nippe, kuidas laps ise lugemiseks raamatuid valiks.
Noored luule- ja muusikasõbrad
olid samal ajal noortekeskuses,
luulet lugesid räpp-poeedid Tommyboy ja Beebilõust rühmitusest Superbandiidid, lisaks esines kohalik MCde duo Fatman ja Kurinahk muusikaliste vahepaladega.
Need, kes kohale läksid, said
tugeva elamuse ja mõne noore jaoks
on võib-olla just sellise luule kaudu
tee kogu muu kirjanduse juurde.
Suure Lugemispäeva lõpetas õhtu
poeesia ja muusikaga “Meie paremas
maailmas” Elo Viidingu ja Tiit Petersoni esituses.
Taie Saar
Kiili raamatukogu juhataja

LÜHIDALT
Toimus Kiili laste
lauluvõistlus
Just kevade alguse päeval, 20.
märtsil, laulsid 56 Kiili valla laululast rahvamaja saali päikese särama. Ilusat laulu nautisid nii rohkearvuline publik kui ka lauljad ise.
Lauluvõistlus “Päikeseratas” toimus
juba 10ndat aastat.
Hea meel on tõdeda, et meie
vallas on palju häid laululapsi ja
lauluõpetajaid, kes on võtnud laulmise oma südameasjaks. Žürii
koosseisus Külli Oviir, Juhan Trump,
Madis Arro leidsid, et mõne vanuserühma puhul oli parima laulja
esiletoomine päris keeruline, kuna
võrdväärsed olid päris mitmeid lauljaid. Tunnustust vajaks palju enam
lapsi. Siit ka mõte, et järgmisel aastal võiks igas vanuserühmas välja
kuulutada kolm auhinnalist kohta.
Sellel aastal olid tublidest tublimad ja läksid Kiili valda maakondlikule lauluvõistlusele “Harjumaa
laululaps” esindama:
• 3-4 aaastased: Nora Männi-
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laan/juhendaja Merike Nurk;
• 5-7 aastased: Keith Lysandra
Luigas/juhendaja Angelika
Linnamägi;
• 8-10 aastased: Lauri Luup/
juhendaja Kaili Lass;
•11-13 aastased: Kärt Kaska/
juhendaja Kaili Lass;
•14-15 aastased: Angeelika
Martsepp/juhendaja Eike
Vellend;
•16-18 aastased: Raili Luup/
juhendaja Kaili Lass.
Antoniida Kauber
lauluvõistluse korraldaja

Kiili valla
Noortekeskusel täitus
esimene tegevusaasta
2009. aasta 14. aprillil Kiili Valla
Laste ja Noortekeskuse juurde loodud noortetoast välja kasvanud Kiili
Noortekeskusel on olnud tegus ja
kiire aasta.
Lisaks iga päev avatud noortekeskuse tööle on see aasta sisaldanud
ka mitmeid suuremaid ja väiksemaid

üritusi ja tegemisi, mis suunatud Kiili noorte hüvanguks.
Mõned olulisemad tooksin ka
eraldi välja – õpilasmalev, seikluskasvatuslik projekt “Poistekoda”,
CEBARE4YOU noorsootöö arendamise europrojekt, TantsuWorkshop, lastekaitsepäev, noorteaktiivi
loomine, noorsoo-teemaline projekt
“Kiili noored nüüd ja praegu”, adrenaliinispordi võistlus Kiili Extreme.
Kõigile vanadele ja uutele noortekeskuse külastajatele tahaks öelda, et oleme paljuski just teie nägu.
Samuti saavad selle näo kujundamisel kõik Kiili noored ise kaasa
rääkida – tule kohale ja naudi seda,
mis juba olemas, avalda arvamust,
osale noorteaktiivi töös või kirjuta ja
joonista meile.
Kiili Valla Noortekeskus on avatud kõigile noortele ja nooremeelsetele aadressil Kooli 3, teisel korrusel. Lisainfot meie tegemistest ja
toimetamistest leiate keskuse kodulehelt www.kiilinoortekeskus.ee.
Urmet Haas
Kiili Valla Noortekeskus

Tarkusest ei lähe
keegi lõhki
(eesti vanasõna)

z Viimasel ajal räägitakse palju elukestvast
õppest ja hariduse kättesaadavamaks muutmisest. Neist kahest eesmärgist lähtubki
meie uus ettevõtmine – rahvakooli avamine
Kiili Gümnaasiumi juures.
Kiili rahvakool täidab ka sotsiaalset
missiooni, nimelt üheskoos õppides
saab vallarahvas lisavõimaluse omavaheliseks tihedamaks suhtlemiseks.
Samas kasutame paremini Kiilis
olemasolevaid suurepäraseid ressursse – uut ilusat koolimaja, mis
õhtutundidel tühjalt seisab ja õpetajatest spetsialiste, kes on valmis
vallarahvast koolitama. Lisaks oma
õpetajatele on plaanis kutsuda häid
ja värvikaid koolitajaid erinevatelt
aladelt.
Tutvustame esialgset koolituste
plaani, kuid ootame teiepoolseid
mõtteid ja soove uute kursuste avamiseks. Seni on lisaks soovitud ka
prantsuse ja soome keele tunde.
Rahvakool on isemajandav. Edaspidisteks kokkulepeteks koolitajatega on vaja ülevaadet huvilistest ja
eelregistreerimist.
Arvutikoolis
käsitletakse järgmisi teemasid:
• MS Word – tekstitöötlus,
• MS Excel – tabelarvutus,
• MS Powerpoint – esitluste
koostamine,
• ühistöö vahendid internetis,
• oma “pesa” loomine
internetti,
• jooniste, skeemide, ruumiliste
kujundite joonestamise
vahendid.
• Huvi korral saab lisada arvutigraafika ja pilditöötluse.
Kõiki neid kursusi hakkab toetama ka e-õpe Moodles. Koolitaja on
Tiina Teder, KG matemaatikaõpetaja
ja haridustehnoloog. Kursuse orienteeruv hind 1400.- (28 tundi), toimub 2 korda kuus 2 tundi korraga.
Keeltekool
pakub esialgu eesti keele kui
võõrkeele ja vene keele tunde. Just
nende keelte tundmist nõuavad
paljud töökohad. Õpetama
hakkavad oma kooli õpetajad Tiina
Niinre ja Larissa Panova. Kursuse
orienteeruv hind 1500.- (30 tundi),
toimumine 2 korda nädalas 2 tundi
korraga.
Kodukandi ajaloo tutvustus
on mõeldud ajaloohuvilisele
vallaelanikule. Kuulda saab ülevaateid erinevatest perioodidest, aga ka
Kiili vallaga seotud legende. Tutvutakse Peeter Suure merekindluse
kaitseehitiste- ja arheoloogiamälestistega. Koolitus pakub võimalust
külastada Sausti ja Nabala mõisa.
Koolitaja Ardo Niinre on endine
Kiili vallavanem, praegu töötab Raasiku valla kultuuri- ja haridusspetsialistina. Kursuse orienteeruv hind
300.- (12 tundi), toimumine 1 kord
kuus 2 tundi korraga.
Tervisekoolis
on pilatese treeningud 2x nädalas
kell 16.00. Vahest on see kellaaeg
sobiv kodustele või lühema tööpäevaga inimestele. Treener Eike Vellend, KG õpetaja. Ühe tunni orienteeruv hind 80.-.
Homöopaatia kursuse eesmärk

on laiemalt tutvustada homöopaatiat
ja selgitada homöopaatia põhiprintsiipe ja kasutamisvõimalusi, anda
ülevaade preparaatidest, mis peaksid koduapteegis olema ja õpetada,
mida tuleb arvesse võtta õige ravimi
leidmiseks. Koolitaja Krista Koppel.
Kursuse orienteeruv hind 2750.- (14
tundi), toimumine 1 kord kuus 2
tundi korraga.
Õiguskoolis
tutvustatakse meid igapäevaelus
kõige sagedamini puudutavaid
juriidilisi teemasid: õiguskaitseorganite töö, tarbijakaitse, pärimisseadus, üksikisiku õigused, tööseadusandlus, lepingud, laenusuhted,
kinnisvaratehingud. Koolitajateks
erivaldkondi tundvad juristid. Koolitaja Maret Hallikma, maksunõunikadvokaat. Kursuse orienteeruv hind
350.- (14 tundi), toimumine 1 kord
kuus 2 tundi korraga.
Aiakool
töötab aastaringselt, kus õpitakse
ilu- ja tarbeaia kavandamist, rajamist, hooldamist, erinevaid taimeliike, töövahendeid ja -võtteid, viljapuude lõikamist. Koolitaja Ülle
Michelson, aednik-arborist. Kursuse
orienteeruv hind 1260.- (14 tundi),
toimub kord kuus 2 tundi korraga.
Teatrireisid,
mida korraldab Esta Kullamaa,
on kooli kõige meelelahutuslikum
osa. Etendusi vaadatakse 4x aastas
Eesti erinevates teatrites. Need sobivad kindlasti inimestele, kes armastavad teatrit ning tahavad olla vabad
piletite hankimise ja transpordi korraldamise muredest. Hea seltskond
pealekauba.
Teatrireiside puhul sõltub hind
pileti- ja transpordihinnast ning
teatrite poolt pakutavatest soodustustest. Praegu juba toimuvad teatrireisid ja pilatese treeningud on leidnud endale vääramatu klientuuri.
Eelregistreerida
saab 20. maini e-aadressil
rahvakool@kiili.edu.ee. Märkida on
vaja koolituse nimi või teemad,
koolituse soovija nimi ja kontakt.
Kellel arvuti kasutamise võimalus
puudub, saab oma soovi toimetada
Kiili Gümnaasiumi administraatori
kätte. Ümbrikule kirjutage märge
RAHVAKOOL.
Kui eelregistreerimine õnnestub,
avaldame septembris konkreetse
õppeplaani ja hinnakirja Kiili Lehes.
Õppetöö kestab oktoobrist aprillini.
Kursuse mittetäitumisel gruppi ei
avata. Kõikide koolituste puhul kehtib ettemaks.
Ootame teid õppima ja jääme huviga lootma, et mõttest ka tegu
saaks. Tule ise ja kutsu sõbrad ka
kaasa, sest nii suudate elu vaadata
avarama pilguga.
Siinkohal tahame tänada Marilin
Mihkelsoni ja Kaisa Keizarsit, kes on
algatust toetanud sõna ja teoga.
Kiili rahvakooli eestvedajad
Mari Hinnov, Margit Kohjus ja
Esta Kullamaa
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TTÜ/Kiili võitis esiliiga tiitli

z TTÜ/Kiili võrkpallivõistkonna pikk esiliigahooaeg kulmineerus aprilli alguses kaasahaarava
finaalseeriaga, kus
tuli rinda pista valitseva esiliiga meistri
Tartu Maaülikooliga.

Kolmest kohtumisest parem mängitud finaalseeria pakkus pealtvaatajatele nii parajat närvikõdi
kui ka dramaatikat. Esimese mängu Kiilis võitis kodumeeskond
tulemusega 3:0. Tulemuse põhjal justkui ühepoolne mäng, aga
tegelikkus oli kõike muud. Tartlased saabusid tiitlit kaitsma täie
tõsidusega ja geimid kulgesid punktpunkti heitluses.
Kodumeeskond tuli kõigis kolmes
geimis välja väga raskest seisust,
olles esimeses geimis 21:23 taga
ning võites lõpuks 25:23.
Teises geimis kordus sama stsenaarium, kus kodumeeskond jäi
tagaajaja rolli lausa punktidega
21:24, ja ometi suudeti ka sellest
seisust 31:29 võit napsata. Kolmandas geimis oli kaotusseisuks 22:24
ning siingi suudeti säilitada külma
närvi ja vormistada võit seisuga
26:24.
Tartlaste peatreeneri kaotuse-

Võidukas TTÜ/Kiili võrkpallivõistkond koos fännidega. Erakogu

kibedus oli lausa nii suur, et seda sai
tunda ka toolirida, mida vastaste
treener jalahoobiga kostitas.
Otsustav mäng kodus
4. aprillil kohtusid samad meeskonnad juba Tartus EMÜ uues spordihallis ja ehkki TTÜ/Kiilil olid oma
võimalused arvukate Kiilist saabunud fännide ees tiitel juba Tartus
ära vormistada ning saabuda koju
võitjatena, siis nii see paraku ei läinud ja kodusaalis kindlamalt mänginud EMÜ SK vormistas võidu
tulemusega 3:1(-22, 24, 23, 22).
Nii jäi otsustav kolmas kohtumine
Kiili korraldada.
Pealtvaatajatest pungil saalis hõljus õhus parajalt pingeid ja emot-

sioone. Fännide trummid ja pasunakoorid ärgitasid tõusvas tempos allpool saalis kulgeva etenduse kulgu.
Tänu tormilisele kaasaelamisele
suutis kodumeeskond realiseerida
oma ammuse unistuse ning alistada
meelekindluse kaotanud vastase
lõpuks tulemusega 3:2.
Tänud fännidele
Üks hooaja peaeesmärke sai seega täidetud. Võistkonna eesmärkideks on veel kaitsta edukalt Harjumaa maakonna meistritiitlit (tänaseks juba kaitstud), Tallinna meistritiitlit ning esineda edukalt Eesti
maakondade meistrivõistlustel.
Seoses lõppenud hooajaga tahaksime teha suure kummarduse sellel

aastal tõsiselt pead tõstnud fännklubile, mis annab silmad ette ka
enamusele kõrgliiga fännklubidele.
Suur tänu teile tugeva toetuse
eest, see on meie kõigi yhine võit.
Lisaks tahaksime veel tänada
Kaupo Kütti, tänu kellele on saal
alati mängudeks suurepäraselt ette
valmistatud, mis on võimaldanud
meil ainult mängudeks keskenduda.
Suured tänusõnad ka Kiili vallavalitsusele ja Kiili Varahaldusele hea
koostöö eest!
Lõpetuseks loodame kõiki võrkpallisõpru, kaasaelajaid ning toetajaid näha juba uuel hooajal, et alistada ühiselt uued väljakutsed!
Tänusõnadega,
TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond

SPORDIUUDISED
Kiili Vallarahva III
Sportmängud
Kiili vallarahva III sportmängude
10. ala – laskmine – peeti 27. märtsil Kaitseliidu Tallinna Maleva Männiku lasketiirus.
Osales 8 võistkonda. Võistkonda
kuulus kaks meest ja üks naine ning
võitjana väljus seekord Nabala võistkond (149 p) koosseisus Merle Kivimäe, Magnus Ruutopõld ja Heigo
Amor. II koha lasi välja Kiili I
võistkond (147 p) – Doris Kivisalu,
Vahur Õismaa ja Jaanus Tiisvend
ning kolmanda koha (147 p) Kiili 2
võistkond, koosseisus Olga Kivisalu,
Tauno Koppel ja Ott Kivisalu.
4. koht Sausti (140 p), 5. koht
Mõisa Otid (131 p); 6. koht Kiili
noored (126 p); 7. koht Kiili vald
(124 p) ning 8. koht Kangru (108
p). (Tulemused Kiili valla kodulehelt
– ühistegevus). Laskmise võistluse
peakohtunik oli Veljo Volt – suured
tänud! Võistkondlik paremusjärjestus peale 10. ala:
1. Mõisa Otid
90 p.
2. Kiili 2
90 p.
3. Kangru
84 p.
4. Kiili I
84 p.
5. Kiili noored
66 p.
6. Nabala
56 p.
7. Sausti
52 p.
8. Lähtse
46 p.
9. Kiili vald
43 p.
Esimese 10 alaga on alavõidu
saanud juba 8 võistkonda üheksast!
Äärmiselt tihe konkurents! Oma
alevit-alevikku-küla on esindanud
144 meest ja 60 naist!

Eesti valdade XVIII
suvemängud
Eesti valdade XVIII suvemängude
eelturniiridel võrkpallis olid esindatud nii Kiili valla naiskond kui

meeskond. Naised mängisid oma
mängud 17. aprillil Häädemeeste
spordihoones.
Kahjuks tuli mõlemas mängus
vastu võtta kaotus: 1:2 Tarvastu vallalt ja 0:2 Häädemeeste valla naiskonnalt ning saadi alagrupis 3. koht.
Finaalturniirile pääsesid alagrupi
kaks paremat – seega Tarvastu vald
ja Häädemeeste vald (omavaheline
mäng 2:0 Häädemeeste vallale).
Naiskonnas mängisid: Mari-Mai
Koha, Ülle Volkova, Katrin Soima,
Andra Rannik, Merje Volt, Eve Tappo ja Õnne-Ly Tammsaar. Tänud
bussijuht Arvedile!
Meeste alagrupimängud õnnestus
aga Kiili tuua, seega mängisid mehed oma kodusaalis ja ei vedanud
alt! Ambla valda võideti 2:0, Haljala
valda 2:0 ja alagrupi esikoha mängus samuti 2:0 Tarvastu valda ning
pääs finaalturniirile, mis toimub
26.-27. juunil Türil, koos Tarvastu
vallaga tagatud.
Tähtis on seegi , et omavaheline
mäng võetakse finaalturniirile kaasa! 3. koha saavutas Ambla vald 2:1
võiduga Haljala üle. Meeskonnas
mängisid Kuldar Männilaan, Kristo
Meius, Mihkel Sepp, Henry Oro,
Martin Thalfeldt, Raido Seppam,
Andres Kärner ja Markus Lepmets.

Võrkpall
Harjumaa meistrivõistlused peeti
10.-11. aprillil Aruküla põhikooli
võimlas. Naised mängisid 11.
aprillil.
Kiili SK naiskond (eelmise aasta
pronks) kaotas alagrupis 0:2 Rae
vallale (tegemist Peetri sõbrad naiskonnaga, kus mängivad enamjaolt
endised meistriliiga kogemustega
mängijad) ning mindi veerandfinaalis kokku eelmise aasta Harjumaa
meistri Keila Võrkpalliklubiga – taas

0:2 kaotus ning kokkuvõttes 5.-8.
koha jagamine.
Harjumaa meistriks tulid Keila
noored, II koha sai Rae vald ning III
koha Keila Võrkpalliklubi. Kiili SK
naiskonnas mängisid Mari-Mai
Koha, Merje Volt, Piia Ossip, Eve
Tappo, Õnne-Ly Tammsaar, Katrin
Soima, Andra Rannik, Ülle Volkova,
Laidy Lainoja ja Eda Vain.
Mehed mängisid 10. aprillil ja
Kiili SK meeskonnal oli kaitsta eelmise aasta esikoht. Võidukarikas
toodi selgi aastal Kiili ja ühtlasi tõestasime, kes on selle ala valitsejad
Harjumaal!
Kiili SK oli sel aastal esindatud
koguni kahe võistkonnaga! Kiili SK I
meeskond (eelmise aasta kuld) võitis alagrupis 2:0 Haiba Spordiklubi
ja 2:0 Nabala meeskonna. Veerandfinaalis võideti 2:0 Kose Spordiklubi,
poolfinaalis 2:0 Kiili SK II meeskond
ja finaalis 2:0 Keila Võrkpalliklubi.
Seega – 5 mängu, 5 võitu – pesema
– koju!
Meeskonnas mängisid Kuldar
Männilaan, Kristo Meius, Mihkel
Sepp, Raigo Tatrik, Ahto Tuuling,
Viljar Sinimeri, Erkki Meius, Karmo
Tõra ja Kristo Kütt.
Kiili SK II meeskond pidi tunduvalt rohkem pingutama: Ilma ühegi
vahetusmeheta mängides võideti
alagrupis raskelt 2:1 Pakri Spordiklubi/Alexela ning kaotati 0:2
Aruküla Pallimänguklubile. Veerandfinaalis võideti 2:0 Kolga
Palliklubi ning poolfinaalis kaotati
Kiili SK I meeskonnale 0:2. 3.-4.
koha mängus püssirohtu enam ei
jätkunud ja kahjuks kaotati 0:2 Saue
Võrkpalliklubile. Seega tubli 4. koht.
Kiili SK II meeskonnas mängisid Erki
Arumeel, Ainar Salme, Ülari Kalamees, Janel Sell, Miljard Liik ja Siim
Päid.
Nabala meeskond kaotas ka teise

Harjumaa meister
2010 korvpallis on
Kiili Spordiklubi
25. ja 26. märtsil aset leidnud
Harjumaa korvpallifinaalides
selgitasid kaks põhiturniiri parimat
Rae Koss ja Kiili Spordiklubi
maakonnameistri kahe mängu
kokkuvõttes.
Esimeses mängus Kiilis domineerisid väljakuperemehed terve kohtumise, juhtides vahepeal juba 15
punktiga, kuid mängu lõpp kuulus
Rae Kossule lõppskooriga 71:67.
Teiseks kohtumiseks Jüris oli
Kiilil SK`l tagavaraks taktikalised
muudatused ja psühholoogiline nn
taganttulija eelis. Kui kaks meeskonda teineteist läbi ja lõhki tunnevad, on iga nüanss väga kaalukas.
Kaheksas tiitel
Taktikamuutus tähendas, et mängu teises pooles kasutas Kiili lisaks
keskmängijale nelja tagamängijat.
Mäng tõmmati rohkem laiali ja oldi
ohtlikud nii läbimurretel kui ka
kolmepunktijoone taga.
Rae Koss ei suutnudki kodupubliku ees favoriidikoormat kanda ja
mäng anti ära 75:89. Kahe mängu
summas +10 punkti Kiilile.
Alates 1998 aastast, mil Kiili SK
tuli esmakordselt Harjumaa meistriks, on see juba kaheksas meistritiitel.

Kiili Spordiklubi. Kiili SK

alagrupi mängu, 0:2 Haiba Spordiklubile ja üldkoht – 9. koha jagamine
(Nabala meeskond oli esindatud
Harjumaa meistrivõistlustel esimest
korda, müts maha meeste ees, tegemist enamjaolt ikkagi jalgpalluritega). Nabala meeskonnas mängisid
Asko Aalam, Villu Kivimäe, Meelis
Loosaar, Mihkel Kork, Roma Kononov, Sander Sein ja Lauri Mänd.
Tänud bussijuht Arvedile!

Kabe
Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel 100-ruudulises kabes, mis
peeti Eestis 25.-30. märtsini Tallinna
Malemajas ning kus osales 9 riiki
(Leedu, Eesti, Tšehhi, Prantsusmaa,
Holland, Ukraina, Venemaa, Valgevene ja Läti), esindas Eesti koondist
Urmo Ilves.
Urmo mängis 1:1 viiki prantslase
Oscar Lognon´iga ja kaotas 0:2
hollandlasele Martin Dolfing´ile.
Võistkondlikult võitis 13 punktiga
Valgevene, II koht Holland (13 p) ja
III koht Venemaa (12 p). Eesti
koondis kogus 8 p. ja saavutas 5.
koha.
Rahvusvahelisel kabeturniiril
(100-ruudulises kabes) “Nõmme kevad 2010”, mis peeti 2.-4. aprillini
Pääsküla Gümnaasiumis, võitis 12
p. Urmo Ilves, II koht 11 p. Raido
Värik ( Eesti ) ja III koht 10 p.
Wouter Sipma ( Holland ), 21. koht
5 p. Helina Rajasalu ja 24. koht 1 p.
Diana Romanenkova. Osalesid võistlejad Eestist, Hollandist, Venemaalt
ja Leedust.
Eesti meistrivõistlustel juunioride
finaalturniiril 100-ruudulises kabes,
mis peeti 7.-11. aprillini, jagas Helina Rajasalu 11 p. II-III kohta. Palju
õnne! Diana Romanenkova kogus 1
p. ja saavutas 8. koha.
Kaupo Kütt

Võistkonnas mängisid Karmo
Allikas, Alari Kasemaa, Raul Koppel,
Raul Kõiv, Erik Mäe, Siim Palu, Peedu Pedaru, Ott Põldsaar, Mikk Rannik, Allen Talviste, Milvert Vaaks,
Jens Vendel, Sten Vendel.
Harjumaa MV pronksmedalid
kuuluvad Haibale, Kiili Autoveod
saavutas võistkond 8. koha.
Tallinna Kossuliiga
Pärast üht hooaja põhieesmärki
– Harjumaa meistritiitlit – oli võistkonda tabanud kerge pingelangus ja
vigastused, mis läksid kalliks maksma. Tänavune oluliselt tihedam
konkurents Kossuliigas lubas sel
hooajal eesmärgiks seada medali,
millest tuli kahjuks suu puhtaks
pühkida, rääkimata mullusest tiitlikaitsmisest.
Veerandfinaali play-off korduskohtumises Kopernicsi meeskonna
vastu tuli pärast kodumängu 9punktilist võitu võõrsil alla vanduda
82:64. Kahe mängu tulemusena läks
edasi poolfinaali Kopernics.
LKB Kiili SK hooaja viimane
mäng Tallinna Kossuliigas toimus
22. aprillil, mil mängiti 5.-6. koha
peale Lehepunktiga. Tulemustest
loe www.kiilispordiklubi.ee.
Tihe kalender
Suvekuude algus Kiili SK korvpallikalendris on tihe.
29.-30. mail toimub Veteranide
korvpalliturniir Kuressaares, kus
osalevad Cramo, Riigikogu, Tesman,
Kiili SK.
5.-6. juunil toimub Muhu Karikaturniir korvpallis, 18.-20. juunil
treeninglaager Võrtsjärve ääres.
Hooaja kordaminekute eest tahame tänada toetajaid: LKB, Kiili Vald,
A.Le Coq, Kiili Varahalduse SA ja
meie lärmakat fännklubi.
Mikk Rannik

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade
Kiili Vallavalitsus teatab, et 30.märtsi 2010.aasta korraldusega
nr 95 “Milli kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”
otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist
Kiili vallas Vaela külas asuva Milli (katastritunnus 30401:001:0761)
kinnistu detailplaneeringule järgmistel põhjustel: Milli kinnistu
asub menetletava Kiili valla üldplaneeringuga määratud lisanduva
asundusega alal. Planeeritava ala elanikele tagatakse vajalikud
sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus). Planeeritava
tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu
vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon,
valgus, soojus, kiirgus ja lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi
negatiivseid tagajärgi.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too kaasa olulist
negatiivset mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustele, sest ümbruskonna keskkonnatingimusi ja loodusvarasid ei kahjustata. Planeeritava tegevusega ei teki olulist
keskkonnamõju Natura 2000 võrgustiku alale, sest planeeritav ala
ei asu Natura 2000 võrgustiku alal.
Lähtuvalt eelnevast, ei pea Kiili Vallavalitsus planeeringu koostamise ja elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju oluliseks.
Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele
ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Kiili vallas Vaela külas asuva Milli (katastritunnus 30401:001:0761) kinnistu jagamine kaheks elamumaa
krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine
kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: planeeritava maa-ala suurus on 0,9 ha.
Koostatava detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kaheks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele seatakse ehitusõigus ning antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendused.
Detailplaneeringu koostajat pole valitud.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja
on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a Kiili alev). Detailplaneeringu
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Kiili
alev Nabala tee 2a, kontaktisik Mart Liho, tel 679 0272) alates
12.04.2010 kuni 26.04.2010.

VOLIKOGU OTSUSED
Märts 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr
7, Kiili Tee kaitsevööndi laiuse
määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
15, A/Ü Tulp üldmaa kinnistu
omandamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr
16, ehitiste peremehetuse
tuvastamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 17,
Uue-Annukse katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus
nr 18, Kääri tee 52, Kääri
tee 58 ja Kääri tee 60
kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 19,
Mikomäe 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 20,
volituste andmine Kiili valla
sidekaabli võõrandamiseks
Kangru alevikus enampakkumise korras.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja
planeerimisküsimused
16. märts 2010
• Vallavalitsuse korraldus 69,
projekteerimistingimuste
määramine laste mänguväljaku püstitamise projekti
koostamiseks Kiili alevis Kiili
kinnistul;
• Vallavalitsuse korraldus 70,
projekteerimistingimuste
määramine aiamaja elamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti
koostamiseks Luige alevikus
Luna 58;
• Vallavalitsuse korraldus 71,
projekteerimistingimuste
määramine elamu laiendamise
ja rekonstrueerimise projekti
koostamiseks Kiili alev Sireli
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tn 14;
• Vallavalitsuse korraldus 72,
ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks Luige
alevik Lehola AÜ 14;
• Vallavalitsuse korraldus 73,
kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise laiendamiseks
Luige alevik Lehola AÜ 14;
• Vallavalitsuse korraldus 74,
Allika tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine.
23. märts 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
83, projekteerimistingimuste
määramine laste mänguväljaku püstitamise projekti
koostamiseks Luige alevikus
AÜ Küllus üldmaa kinnistul;
• Vallavalitsuse korraldus nr
84, projekteerimistingimuste
määramine elamu püstitamise
projekti koostamiseks Metsanurga küla Uuepõlde kinnistul;
• Vallavalitsuse korraldus nr
85, projekteerimistingimuste
määramine Kiili alevi ja Luige
aleviku veetöötlusjaamade
projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 86,
ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks Luige
alevik Kõivu AÜ 9;
• Vallavalitsuse korraldus nr 87,
ehitusloa väljastamine ehitise
(aiamaja) laiendamiseks Luige
alevik Luna 107;
• Vallavalitsuse korraldus nr 88,
kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise (majandushoone) laiendamiseks Luige alevik Luna
107;
• Vallavalitsuse korraldus nr
89, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Vana-Reinu detailplaneeringuala juurdepääsutee).
30. märts 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
94, projekteerimistingimuste

Meie valda
sündisid:

Sünnipäevad
mais

• 18. veebruaril

89
87
86
84
83
83
82
82
81
81
80
79
79
79
78
78
78
77
76
75
75
75
75
70
70
65
60

Roger Artur Mikkor
Palju õnne, Kristel Lips ja Tõnis
Mikkor!
• 08. märtsil

Jakob Ivaste

Palju õnne, Anneli ja Ivar Ivaste!
• 13. märtsil

Simona Saar

Palju õnne, Margot Kuik ja
Andrus Saar!
• 14. märtsil

Mirthel Õismaa

Palju õnne, Kertu Karme ja
Vahur Õismaa!
• 16. märtsil

Loora Grit Tuula

Palju õnne, Pille Viigipuu ja
Indrek Tuula!
• 20. märtsil

Marii Nuum

Palju õnne, Inga Merioja-Nuum
ja Aldur Nuum!
• 24. märtsil

Ats Mustsaar

Palju õnne, Triin Raa ja Heino
Mustsaar!
• 06. aprillil

Adele Jõenurm
Evi Kasemets
Alfred-Jaan Villo
Arnold Põldaru
Helga Mäe
Vaike Rästas
Laine Niinepuu
Armilde Vesiloik
Joann Lello
Vaike Sillanurm
Naima Kudrjavtseva
Valdis Mintäls
Jelizaveta Moistus
Aleksandra Spirina
Izabella Antonova
Helgi-Elfriede Rohi
Virve Tõnupärt
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Getsia Blauhut
Lehte Kööp
Salme Nurmberg
Hillar Tamm
Valdek Keedus
Aime Põldsalu
Arne Välling
Leili Uudre

In memoriam
16.05.
09.05.
21.05.
23.05.
31.05.
24.05.
04.05.
18.05.
04.05.
18.05.
26.05.
07.05.
06.05.
30.05.
02.05.
30.05.
28.05.
29.05.
20.05.
16.05.
26.05.
01.05.
29.05.
23.05.
15.05.
21.05.
09.05.

Marje Eeljõe
06.05.1948-06.04.2010

In memoriam

Hugo Purge
24.04.1934-04.04.2010

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

Elenora Valdmets
Palju õnne, Eve-Lii ja Siim
Valdmets!
• 08. aprillil

Siim Rauk

Palju õnne, Aet Tischler ja
Andres Rauk!

määramine aiamaja elamuks
laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks
Luige alevikus Side AÜ 17;
• Vallavalitsuse korraldus nr 95,
Milli kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine.
6. aprill 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
96, projekteerimistingimuste
määramine AÜ Mõisaküla
sidemasti projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 97,
kirjaliku nõusoleku andmine
ehitise (saun) püstitamiseks,
Kangru alevik Kullerkupu tn
17;
• Vallavalitsuse korraldus nr
98, kasutusloa väljastamine
ehitisele (Kurna-Tuhala km
6,3-12,34 sidevarustus);
• Vallavalitsuse korraldus nr
99, Saare ja Tominga kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused
16. märts 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr
76, Lageda katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 77,
anda nõusolek AS’le Ecometal
Harju maakonnas Kiili vallas
jäätmete (patareide ja akude)
kogumiseks ja veoks vastavalt
esitatud taotlusele.
6. aprill 2010
• Vallavalitsuse määrus nr 6,
geodeetiliste mõõdistus- ja
uurimistööde tegemise kord.
Muud küsimused
30. märts 2010
• Vallavalitsuse määrus nr
5, ajutise koormuspiirangu
kehtestamine Kiili valla teedel.
NB!
Otsuste täistekstide ja lisadega
saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.

Tähelepanu, lapsevanemad,
kelle laps alustab sügisel
kooliteed!

Jätkub 2010/11. õppeaastal Kiili Gümnaasiumi I klassi
tulevate õpilaste avalduste vastuvõtt.
Avaldus palun esitada 15. maiks kooli kantseleisse või
saata aadressil Kooli 2, 75401 Kiili, Harjumaa.
Avalduse võib täita ka elektrooniliselt ja saata kooli eposti aadressile kool@kiili.edu.ee. Lähemalt kooli
sisseastumisest vaata kooli kodulehelt www.kiili.edu.ee.
Lapsevanemad on oodatud kooli koosolekule
20. mail 2010 kell 18.30.
Palume teavitada kooli ka sellest, kui Teie laps ei tule
Kiili Gümnaasiumisse vaid alustab kooliteed mujal.
Info tel 679 9200 või 679 9202.

Kiili valla üritustekalender
Kuupäev
30. aprill
30. aprill
08. mai
16. mai
23. mai
25. mai
29. mai
30. mai
30. mai

Üritus
heakorrapäev 9.00-13.00
volbriöö pidu, kell 22.00
kogu pere emadepäev, kell 13.00
Kiili Vänt, start kell 11.00
rulluisuetapp Kangru Rull, kell 11.00
ettelugemishommik, kell 11.00
lasteaia lõpupidu, kell 11.00
Paekna laulu- ja tantsupidu kell 16.00
Kiili vallarahva sportmängud,
rannavolle, kell 11.00
03. juuni Kiili Gümnaasiumi näiteringi etendus
“Röövlirahnu Martin”, kell 18.00
04. juuni Koolilõpuaktus 1.-4. klassidele, kell 09.00
04. juuni Koolilõpuaktus 5.-8., 10. ja
11. klassidele, kell 10.00

Asukoht
gümnaasium
rahvamaja
rahvamaja
Kiili-Viikingite küla
Kangru alevik
raamatukogu
Kiili lasteaed
Nabala mõis
Kangru, Vaela
rahvamaja
rahvamaja
rahvamaja

Kiili Kunstide Kool ootab uusi õpilasi!
Muusikaosakond: klaver • viiul • tšello • kitarr • laulmine • plokkflööt • flööt • trompet • tromboon • metsasarv. Levimuusikaring:
trummid • elektrikitarr • basskitarr. Kunstiosakond: õpitakse klassikalist kujutavat kunsti (joonistamist • maalimist • voolimist • kompositsiooni), hiljem ka kunstiajalugu ja kirjakunsti.
Õpilasi ootame alates üldhariduskooli II klassist. Vastuvõtt on ilma
katseteta lapsevanema avalduse alusel.
27. mai kell 18.00 –
konsultatsioon muusikaosakonna vastuvõtukatseteks
28. mai kell 18.00 – muusikaosakonna vastuvõtukatsed
Lisainformatsioon: sirle@kiilivald.ee
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KUULUTUSED
• Bilansivõimeline raamatupidaja,
TTÜ majandusharidus, otsib
lisatööd, olemas programm HansaRaama 6.1. Tel 511 9966
• Kopp-laaduri teenus. Tel
5645 4137
• Kuivad küttepuud. Tel 5662 4838
• Küttepuud tellige oma valla tegijatelt! Tel 5349 2730, kyttepuud@
gmail.com
• Küttesüsteemide remont, hooldus, paigaldus. Tel 5556 0128, OÜ
Randes Trade
• Noor pere ostab metsaga maatüki, sobib ka vana talukoht. Tel
659 6141; 508 7146, Rein
• 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

• Osutan mobiilse lintsaekaatriga
palgisaagimisteenust kliendi õuel
või metsas. Maksimaalne palgiläbimõõt 90 cm ja pikkus 8,1 m,
saetee vaid 2 mm (seega 3 korda
vähem saepuru ja kuni 5% rohkem
materjali kui tavalistes saekaatrites). Minimaalset kogust, jämedust, pikkust pole, saen ka kõiki
puuliike, kaasaarvatud tamme.
Teenuse hind 300 kr/h töötamisel
kliendi elektritoitelt (min 16A
380V) või 350 kr/h töötamisel
diiselgeneraatorilt. Tootlikus 0,52 tm/h olenevalt palgi pikkusest
ja jämedusest ning soovitavast
materjalist. Hinnale lisandub ka
kohaletulekutasu 2x3 kr/km. Tel
528 0616, ardi.soovik@eesti.ee
• Teostan elektritöid, mõõtmisi
ja tehnilist kontrolli kasutusloa
taotlemiseks. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 5035

on nüüd avatud! Ootame külastajaid iga
päev 11-20. Asume Kiili Maximas, apteegi
kõrval. Astu kindlasti läbi – avamise
puhul palju soodustusi! Selle reklaami
ettenäitamisel saab eine ostuga kaasa
tasuta jäätise!

Soodsalt
kuivtoidud
koertele, kassidele,
närilistele ja lindudele
koos kohaletoomisega
Kiili vallas!

Info:
www.rogeir.ee,
info@rogeir.ee
Telefonid
604 6217, 5656 0519

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

