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Kiili endine ja uus vallavanem: Tarmo Vaik (vasakul) ja Valeri Kukk volikogu istungil. 2x Marko Tooming

Kiili vallavolikogu uus esimees Mihkel Rebane.

Kiili vallale valiti uued juhid
z Möödunud neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil
valiti Kiili uueks vallavanemaks senine
asevallavanem
Valeri Kukk.
Uueks volikogu esimeheks valiti
Kiili Gümnaasiumi direktor Mihkel
Rebane. Kiili valla senised juhid
– vallavanem Tarmo Vaik ning volikogu esimees Aimur Liiva – lahkusid
ametist omal soovil.

reservfond taas täidetud ning tekkis
ka vaba raha, mille eest sai avatud
lasteaia filiaal.”
Kuigi valla juhid vahetusid, jäi
volikogu võimuliit samaks – endiselt
moodustavad koalitsiooni Kiili Valla
Külade Ühenduse (KVKÜ), Reformierakonna ning Keskerakonna saadikud.
Üks oluline muudatus siiski toimus – koalitsioonisiseselt otsustati,
et senine valla juhtimismudel ei
olnud kõige efektiivsem ning ära
kaotati asevallavanema ametikoht.
Tarmo Vaigu sõnul jäid kõik sellise lahendusega nõusse. “Kõik probleemid said lõppude lõpuks lahti
räägitud,” ütles ta.

Et areng jätkuks
Tarmo Vaik ütles Kiili Lehele, et
tagasiastumise põhjustas soov näha
vallas arengu jätkumist. “Minu persooni ümber üritati tekitada probleemi, otsustasin, et ei ole mõtet lasta
sellistel asjadel valla elu halvata,”
lausus ta. Vaigu sõnul võib tehtud
tööga rahule jääda. “Vallavalitsus
tuli rahvale lähemale, valitsemine
muutus avatumaks,” ütles mees.
“Samuti paranes valla rahaline olukord – kui aasta tagasi oli valla rahakott sisuliselt tühi, siis nüüd on

Muudatus koosseisus
Neljapäevasel volikogul hääletasid Valeri Kuke vallavanemaks määramise poolt 8 saadikut, vastu oli 7.
Sama häälte arvuga valiti volikogu
esimehe kohale ka Mihkel Rebane.
Ka volikogu koosseisus toimus
muudatus, kui KVKÜ fraktsiooni
kuuluv Erki Noorak peatas ajutiselt
oma volikogu liikme staatuse. Tema
asemel asus rahvaasemikuna tööle
Klemens-Augustinus Kasemaa (samuti KVKÜ).
Marko Tooming

Mihkel Rebane, Kiili vallavolikogu esimees
Muutused Kiili valla juhtimises võivad kõrvaltvaatajaile suure mullistuse, kriisi, poliitilise
mängu või võitlusena näida, sest vahetusid ju nii vallavanem kui ka volikogu esimees. Tegelikult otsest kriisi ei olnud, toimus vaid koalitsioonisisene juhtimisskeemi ümberkorraldamine ja seda tehti eesmärgiga muuta valla juhtimine efektiivsemaks. Otsene põhjus oligi vajadus muuta vallavalitsuse juhtimist, sest senine kaksikjuhtimine ei olnud kõige otstarbekam ja tõhusam lahendus ning tekitas igapäevases töös mõningat segadust ja möödarääkimisi. Volikogu esimehe vahetumine on vallavalitsuse muudatuste tagajärg, sest
koalitsiooni kolm osapoolt peavad võrdselt jagama nii vastutust kui ka omama võimalusi oma eesmärkide
realiseerimiseks. Seega ei onud küsimus konkreetsetes isikutes. Näiteks volikogu senise esimehe Aimur Liiva tööga olid rahul nii koalitsioon kui ka opositsioon ja seetõttu pole ka uuel volikogu esimehel otsest vajadust
uute eesmärkide või töökorralduse muutmise järele. Siinkohal tahangi tänada nii Tarmo Vaiku kui ka Aimur
Liivat ning kinnitada, et mõlemad jätkavad aktiivselt Kiili valla tegemistes.
Valeri Kukk, Kiili vallavanem
Tänan kõigepealt usalduse eest, millega anti vallaohjad minu kätte. Elu käib spiraali mööda üles ning nüüd saabus aeg väikseid korrektiive teha, et vald oleks paremini juhitav ja
vallaelanikel lihtsam asju ajada. Vallavalitsuse kurss ei muutu: jätkuvalt tegeleme lasteaia
kohtade küsimusega, investeerime infrastruktuuri, näiteks kergliiklusteedesse, ning jätkame range finantsdistsipliiniga. Paljud teod vajavad pikemat ettevalmistust ja tulemused
näitavad ennast aja jooksul, mitte üleöö. Aasta lõpus tuleme välja kavaga järgmiseks kolmeks aastaks ning loodan ka opositsiooni aktiivset osavõttu arutlustes, kuhu vald peaks
liikuma ning millised on prioriteedid. Seega jätkub kõva töö valla eluolu edendamiseks.
Vambo Kaal, Opositsiooni esindaja, IRL
Opositsioonil oli samuti plaan Vaigu umbusaldamiseks kuna ta ei tulnud meie arvates tööga toime. Meile on valla ettevõtjad ja arendajad rääkinud, et vallamaja pole enam koht, kuhu minna. Seal lihtsalt öeldakse, et see pole vallavalitsuse asi. Olen ka kuulnud, et koalitsioon polnud vallavanema tööga rahul ning seetõttu ta tagasi astuma sunnitigi. Uute kandidaatide kohta ei oska veel midagi öelda, kuid juhiksin tähelepanu, et enne ei saanud kaks
valitsejat (vallavanem ja asevallavanem) tööga hakkama, kuidas nüüd üks peaks saama?
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Kiili Gümnaasiumi
hoolekogust
z September on käes,
koolijütsid koolipingis ja suvevaheaeg
selja taga.
Tööd on alustanud ja oma uue
kooliaasta tegevusplaanid seadnud
ka Kiili kooli hoolekogu.
Mis toimub hoolekogus? Kellele
seda vaja on? Kes hoolekogusse kuuluvad?
Kooli hoolekogusse kuuluvad aktiivsed lapsevanemad, Kiili vallavalitsuse, vallavolikogu, õpetajate,
õpilaste ja vilistlaste esindajad.
Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.
Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu juht. Kõik hoolekogu koosolekud ja otsused protokollitakse ning
alates käesolevast õppeaastast on
kõik hoolekogu protokollid avalikud
Kiili kooli kodulehel.
Kiili koolil on uus ja täienenud
koduleht, kus igaüks, kes kooliga
seotud, leiab vajaliku informatsiooni.
Tule räägi kaasa!
Meie peamine küsimus on: kuidas kaasata lapsevanemaid ja lapsi
kooli arengukava täitmisele. Kuidas
saame kooli arengule kaasa aidata?
Kiili kooli hoolekogu on otsustanud
olla aktiivne toetaja ürituste korraldamisel ja arengusuundade väljaselgitamisel.
2010/2011 õppeaastal koguneb
hoolekogu kord kahe kuu jooksul.
Hoolekogu tahab olla avatud ning
kõigile kättesaadav. Kavas on korraldada avatuid koosolekuid, kuhu
on oodatud kaasa rääkima kõik
õpetajad, lapsevanemad ja õpilased.
Suured asjad algavad suurtest unistustest. Unistame siis koos ja õpime
unistusi teostama!
Hoolekogule saab kirjutada:
hoolekogu@kiili.edu.ee, usaldusväärset kirjakasti haldab hoolekogu
juht.
Kõik head mõtted on teretulnud
ja kui mingi mure hingel kraabib,
siis võib ka selle ära rääkida.

Suitsetamisest
• Hoolekogu ja kooli tugikeskus
tuletavad meelde, et koolis ja
kooliga piirneval territooriumil
on suitsetamine keelatud. Selline reegel on seadusega kehtestatud ja seaduse mittetäitmise
eest trahvitakse seaduse rikkujaid. Käitumisreegel kehtib päeval ja öösel. Ka õhtusel ajal, kui
minnakse spordikeskusse, ei
ole lubatud kooli ümbritseval
territooriumil sigaretti süüdata.
Olgem heaks eeskujuks oma
lastele!

Käesoleval õppeaastal on
hoolekogus plaanis:
• Kooli turvalisus. Koostöös kooli
tugikeskusega mõelda läbi ühised
tegutsemisvariandid, et kaasata lapsevanemaid laste turvalisuse tagamiseks. Kuidas reageerida eriolukordades? Millised on käitumismallid ja
rollid?
• Kooli lähiaastate arengusuunad.
Uus riiklik õppekava ja sellest tulenev ruumivajadus.
• Laste huvitegevuse võimaluste
arendamine.
• Kiili kool on meie kool, millel
on hea maine ja käitumistavad. Algatada koolitusi ja tegevusplaane.
• Jätkame lastevanemate heaolu
uuringut.
• Hoolekogu teeb pistelisi kontrolle sööklasse ja puhvetisse, et jälgida töökorraldust.
• Kooli kodukord = kodu kord.
• Mitmed jooksvad teemad ja
küsimused.
Hoolekogu jälgib õppekava ja
kasvatustegevuse vastavust õpilaste
arengule ning teeb sellesuunalist
koostööd kooli juhtkonnaga. Hoolekogu esindab lapsevanemate ootusi
ja huvisid kooli juhtkonna ees; lepitab ning lahendab konfliktolukordi
kooli direktori ja/või õpilase ja/või
õpetaja vahel. Hoolekogu osaleb
õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks
kulgemiseks vajalike tugiteenuste
planeerimisel ja korraldamisel.
Hoolekogu nimel, Inno Joonas
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Kiili vald läbi
elanike pilgu 2.
Valglinnastumise laine algas Eesti
taasiseseisvumisega ja muutus
massiliseks pärast 2000. aastat.
Eeslinnastumise protsessi soosisid
mitmed tegurid nagu majanduse
stabiliseerumine, soodsate pangalaenude kättesaadavamaks muutumine, odava laenuraha põhine
eraarendajate tegevus ning elatustaseme kasv.
Eeslinnastumise kõrgaeg jääb
aastatesse 2003-2006 ning oli eriti
intensiivne suuremate linnade
äärealadel. Seega on mõistetav, et
Tallinna linnast kõigest pooletunnise
autosõidu kaugusel asuv puhta
looduse ja rahuliku elukeskkonnaga
Kiili alev oli nimetatud ajal ja on ka
praegu ideaalne paik, mis pakub
võimalust omada töökohta pealinnas, kuid kodu, kus pärast väsitavat
tööpäev puhata ja lapsi kasvatada,
rohelises, rahulikus ning suurlinnakärast eemal asuvas paigas. Nii ongi
tänaseks päevaks Kiili vallast välja
kujunenud kaasaegse elamumajandusega peamiselt noorte perede
kodukoht.
Et tagada Kiili elanikele nende
soove ja huvisid rahuldav elukeskkond ning valla sihipärane ja tulemuslik areng tulevikus, toimub sel
aastal Kiili valla arengukava uuendamine, millega seoses viidi läbi ka
valla elanike seas küsitlus, et saada
aimu valla eluolust kohalike elanike
silme läbi. Kokku laekus küsitlusankeete tagasi 251, mis teeb valla
kogurahvastikust ligikaudu 6%.
Kodu tähtsam kui töö
Nagu võis eeldada, selgus ka
küsitlustulemuste analüüsist, et ligi
69% vastanutest omavad töökohta
Tallinna linnas. Kõigest 17% töötab
Kiili vallas ning 15% on leidnud endale tööd peamiselt naabervaldades. (Joonis 1)
Kiili vallas madala töötamise
protsendi põhjuseks võiks eeldatavalt pidada piiratuid töötamise
võimalusi vallasiseselt, kuid uurides
inimeste huvi vallas töötamise vastu,
selgus üllatuslikult, et tööd soovivate ja sellest mitte huvitatute hääled jagunesid suhteliselt võrdselt.
“Jah” vastuse andjaid oli vastanutest 56% ja “ei” vastuse andjaid
oli 44%. Peamised tegurid, mille
tõttu soovitakse Kiilis töötada, on
välja toodud järgneva pingereana:
lühem töölemineku aeg, kvalifikatsioonile vastava töö olemasolu ja
parem palk.
Seega võib nendest tulemustest
eeldada, et inimeste jaoks on Kiili
vallas töötamisest tähtsam omada
kodukohta ja meeldivat elukeskkonda.
Praeguse elukeskkonnaga on Kiili
vallas küsitlustulemuste analüüsi
põhjal rahul ligi 80% vastanutest.
Kõige olulisemaks hinnatakse elukeskkonna juures puhast loodust,
kodukoha tunnet ja Tallinna lähedust, mis tuleneb eeldatavalt seal
töötamisest. (Joonis 2)
Küsitluse analüüsi põhjal võib
kokkuvõtlikult öelda, et üldiselt on
inimesed siinse eluga rahul. Positiiv-
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sed hinnangud anti turvalisusele,
keskkonnale, vallasisesele ühistranspordile ning transpordiühendusele Tallinnaga, sportimisvõimalustele, sotsiaalsele hoolekandele ja
kultuurilisele isetegevusele.
Väga rahul ollakse ka kooli/
lasteaia õppe- ning kasvatustööga ja
vanemate ning kooli/lasteaia
vahelise suhtlemise ja koostööga.
Väga positiivselt hinnatakse ka
valla huviharidust. Rahul ollakse
muusika, kunsti ja käsitööga tegelemise ning sportimisvõimalustega.
Veidi rohkem oleks vaja veel vaeva
näha aga tehnikaspordi, arvutiõppe
ja näiteringiga.
Mis on puudu?
Nagu igal omavalitsusel, on ka
Kiilil lisaks positiivsetele külgedele
omad puudused. Kuna vallas on
väga palju lastega peresid, kaasneb
sellega hetkel väga pakiline ning
lahendamist ootav probleem – lasteaiakohtade nappus.
See on ka üheks peamiseks põhjuseks, miks ligi 18% vallas elavatest
inimestest ei ole end valla elanikuks
registreerinud. Tegemist on terava
probleemiga, millele tuleb valla
edaspidises arengus kindlasti
lahendus leida.
Lisaks lasteaiakohtade probleemile hindasid elanikud puudulikuks
ka asulate valgustatust, mõnedes
valla piirkondades varustatus vee-

värgi- ja kanalisatsiooniga, arstiabi
kättesaadavust ja kvaliteeti ning
vallasiseste teede ja tänavate olukorda.
Probleemid on seotud ka jäätmeja prügimajandusega.
Nimelt tõid paljud vastajad välja
prügikonteinerite vähesuse ja nende
ebapiisava tühjendamise ning teadmatuse prügikonteinerite asukohast.
Muret teeb ka vallasisese haljastuse
olukord, räämas ja pooleni oleva
ehitusega kinnistud, söötis põllumaad ning niitmata kraavikaldad.
Kõik nimetatu rikub valla üldilmet
ja silmailu.
Vajalikest kohtadest ja asutustest
on vallas hetkel puudus ka ühest
korralikust vabaaja veetmise kohast,
kus lõõgastuda nii argiõhtutel kui ka
nädalalõppudel.
Et juurutada ja muuta tugevamaks elanike vahel ühtsus- ja
kodukoha tunnet, võiks vallas paikneda ka külaväljak, kus pidada
erinevaid vabaõhuüritusi nii vallasiseselt kui ka väljastpoolt kutsutud
külalisesinejatega.
Kuigi sportimisvõimalusi hindasid vastajad küllaltki headeks,
tuntakse siiski, et vallas võiks olla
veelgi rohkem spordirajatisi nagu
näiteks ujula, rohkem kergliiklusteid
ja matkaradu ning ka lastemänguväljakuid.
Birgit Müürsepp
Katrin Anier

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.

Kuidas säilitada
ravikindlustus?
z Kui oled gümnaasiumi lõpetamise
ajal noorem kui 19aastane, siis kehtib
ravikindlustus kuni
19-aastaseks saamiseni.
Olles aga vähemalt 19-aastane, siis
Sinu kindlustuskaitse lõpeb kolme
kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
Enim levinud otsus on peale
keskkooli lõpetamist asuda õppima
kutse- või ülikooli. Sellisel juhul
tagab riik ravikindlustuse kehtivuse
kogu õppekava nominaalkestuse aja
ning seejärel 3 kuu jooksul peale
kooli lõpetamist.
Kui aga kool jääb pooleli või ei
lõpetata seda nominaalkestuse
perioodil, siis lõpeb ravikindlustus 1
kuu möödumisel peale õppekava
nominaalkestuse möödumist või
pärast eksmatrikuleerimist. Ravikindlustuse olemasolu on tagatud
võrdsetel alustel nii päeva- kui
kaugõppe vormis õppides.
Kui tudeng kasutab enda õigust
võtta akadeemiline puhkus, mis algab nominaalõppeajal, siis ravikindlustus peatub. Välismaale õppima asudes tuleb aga meeles pidada,
et ravikindlustuse jätkamiseks tuleb
isikul endal esitada iga-aastaselt
Haigekassale välisriigi õppeasutuses
õppimist tõendav dokument. Eesti
Haigekassas kindlustatud inimesed,
kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi
Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
Vajaminev arstiabi ei ole tasuta –
maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu
jne) asukohamaa hindade järgi.
Peale keskkooli lõpetamist tehakse valik ka tööle mineku osas. Sellisel juhul on endisel õppuril õigus
ravikindlustusele tööandja kaudu.
Asudes tegutsema füüsilisest
isikust ettevõtjana, peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse
enda kandmiseks äriregistrisse ning
ravikindlustuse saamiseks maksma
iseenda eest sotsiaalmaksu. Kindlustuskaitse on tagatud ka oma firma
loomisel, asudes täitma juhatuse
liikme või äriühingu kontrollorgani
liikme kohuseid. Sellisel juhul tuleb
kindlustuskaitse tagamiseks siiski
äriühingul tasuda igakuiselt sotsiaalmaksu 1436 krooni kuus.
Ajateenistuses olles on garanteeritud ravikindlustuse kaitse riigi
kaudu. Peale armeeteenistuse läbimist on isikule tagatud ravikindlustus 1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on
peale keskkooli lõpetamist võtta end
arvele töötuna tagab ravikindlustuse
kaitse töötuskindlustuse hüvitise
saaja staatus.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu
ühtegi kindlustatud isikute gruppi,
annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida Haigekassaga nn
vabatahtlik kindlustusleping, mille
alusel võrdsustatakse Teid ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud
isikuga. Lepingu sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasumisele kindlustusmaksed.
Hea on meeles pidada, et kui
kindlustuskaitse algamise kande
tegemiseks vajalikud dokumendid
esitatakse Haigekassale isiku kehtiva
kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Eesti Haigekassa
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Vallas alustab tööd
uus perearst
z Meie valla elanikkond on majandustõusu perioodil
praktiliselt kahekordistunud ning
see on toonud kaasa
vajaduse veel ühe
perearsti järele.
Uut perearsti kohta on proovitud
luua juba paar aastat, kuid siiani
edutult. Nüüd saab öelda, et Kiili
vallas alustab tööd uus perearst
ning esimene vastuvõtupäev on 1.
november.
Meelika Lutter, meie uus perearst, hakkab inimesi vastu võtma
Kiilis aadressil Nabala 4a. Ruumid
paiknevad 1. korrusel ning arsti
juurde pääsemiseks ei pea kasutama
treppe, mis teeb lihtsamaks lastega
emadel, vanuritel ja puudega inimestel arsti külastamise võrreldes
praeguse olukorraga.
Vahendid olemas
Kuna iga algus on raske, siis paneb ka vald oma õla alla, et perearst
saaks keskenduda abivajajatele ning
ei peaks vaevama oma pead rahastamise üle. Kõik vajalik aparatuur ja
seadmed, et oma tööd hästi ja korralikult teha, on juba soetatud või
saavad olema enne kui esimene
patsient uksest sisse astub.
Meelika Lutteriga sõlmitakse ka
koolitervishoiuteenuse leping, mis
senini oli sõlmitud Saku Perearstikeskusega. Tuues selle teenuse
koduvalda saame veelgi parendada
tervise järelvalve kvaliteeti. Loodame samuti valla sotsiaalosakonna ja
uue perearsti vahelisele heale koostööle, et vanurite probleemid ja mured saaksid kiiremini lahendatud.
Perearstid kokku
Tulevikus soovime tuua praeguse
ja uue perearsti kokku vallamaja
tühjalt seisvasse tiiba. See aitaks
luua uue sünergia, mille läbi võidavad valla elanikud: lihtsam on teha
investeeringuid kallimasse aparatuuri, lihtsam on arstide asendamine
puhkuse või haiguse ajal jne.

Vallavanem Valeri Kuke sõnul paneb ka vald oma õla alla, et uus perearst
saaks keskenduda abivajajatele ning ei peaks vaevama oma pead rahastamise
üle. Marko Tooming

Perearsti juurde ei saa läbi vallavalitsuse
Augustikuu lõpus otsustas vallavalitsus sulgeda ukse perearst Aunini
ja vallavalitsuse tööruumide vahel. Sellega soovisime tõmmata selgema piiri erinevate asutuste vahele ning vähendada ka turvariske, millele on juhtinud tähelepanu nii valla konstaabel kui ka turvafirma G4S.
Vallaelanikud, kes külastavad perearsti autoga, saavad oma auto jätta
vallamaja hoovi, otse perearsti tööruumide ette. Sellega seoses oleme
palunud ka inimestel, kel ei ole oluline hoida oma sõidukit hoovis, parkida edaspidi vallamaja esises parklas.
Kinnine uks ei tähenda, et üldse pole võimalik läbi pääseda. Kui perearstil on vaja sotsiaalosakonda minna, näiteks mõne patsiendi pärast,
siis on tal see võimalus ka olemas.
Harjumuse jõud on suur ja nii mõnedki peavad seetõttu uuest uksest
käimist ebamugavaks, kuid veidi pikemas perspektiivis kolib perearst
Aunin ühe katuse alla valla uue perearstiga. Meie nägemuses on, et
uued ruumid saavad olema vallamaja teises tiivas ning siis saab perearstide juurde tõenäoliselt samast hoovist, kuid sissepääs on lihtsalt
teisel pool kui praegu.

Inimesed, kes soovivad, et Meelika Lutter oleks nende perearst,
peavad täitma avalduse blanketi ja
jätma selle vallamajja. Avalduse vormid on ka vallamajas olemas.

Soovime edu ja usume, et meie
uus perearst saab olema hinnatud
arst ja abiline inimeste tervisemurede lahendamisel.
Valeri Kukk, vallavanem

Kiili valla lisaeelarvest
Käes on sügis ning aastalõpp ei ole
enam kaugel. On aeg hakata tegema
kokkuvõtteid jooksvast aastast
ja korrigeerida tulude ja kulude
osa järele jäänud aasta osas. Kuigi
valla lisaeelarve läks esimesele
lugemisele volikokku ning kindlasti
tehakse seal täiendusi-parandusi,
annaksime väikese ülevaate valla
rahalisest olukorrast.
Valla 2010. a. eelarve oli koostatud konservatiivselt nii tulude kui
kulude osas. Oodatav tulumaksu
laekumine aasta lõpuks ületab
planeeritud tulu umbes 2,5 miljonit
krooni ehk masu pole meie valla
inimesi nii palju mõjutanud kui me
kartsime.
Ka kulutusi on vald ja vallaasutused suutnud hoida kontrolli all.
Suuremad väljaminekud lisaeelarve
raames on kulud maja renoveerimiseks, kus tegutseb noortekeskus ja
kuhu tuleb uus lasteaia rühm. Sinna

me suuname ligi 420 000 krooni.
Teiseks suuremaks kuluartikliks, mis
vajab lisaraha, on maksed teistele
omavalitsustele, kus meie valla
lapsed käivad koolis, lasteaias või
huvialaringides ja see on umbes 390
000 krooni. Samuti on kulukam ka
õpilasvedu ligi 140 000 krooniga.
Ligi pool täiendavalt laekuvast
tulust soovime suunata reservfondi,
et kasutada seda raha järgmisel
aastal kergliiklusteede ehitamiseks
ning ka teiste projektide realiseerimiseks.
Selline on põhiliste näitajate osas
lisaeelarve struktuur, kuid täpsemalt
saavad read ja numbrid paika pärast
volikogu komisjonide ettepanekuid
ja kinnitamist vallavolikogu oktoobrikuu istungil.
Novembris kavatseb vallavalitsus
esitada volikogule tutvumiseks juba
järgmise aasta eelarve.
Valeri Kukk, Lea Peterson

Sõlmiti Kiili vee
ja kanalisatsiooni
ehitusleping
21. septembril sõlmis OÜ Kiili
KVH ehituslepingu ASiga Terrat
kogusummas 46,6 miljonit krooni.
Lepingu allkirjastasid Kiili KVH
poolt juhatuse liige Sergei Kivi ning
ASi Terrat poolt juhatuse liige Mikk
Mahlapuu (pildil).
Lepingu kohaselt tuleb teostada
Kiili alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd tagamaks elanikele kvaliteetne joogivesi. Tööde
teostamise eeldatav tähtaeg on detsember 2011. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöid finantseeritakse Kiili valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti raames.
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekt sai Ühtekuuluvusfondist rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusega nr
1-25/4 19. jaanuar 2009. Projekti
kogumaksumus on 268 241 840
krooni, millest Ühtekuuluvusfondi
toetus moodustab maksimaalselt
225 335 699 krooni, s.o 84 %
projekti abikõlbulikest kuludest.
Projekti 16 %-se omaosaluse katavad OÜ Kiili KVH ja Kiili vald ühiselt.
Projekt on suunatud eeskätt asula
reoveedirektiivi ja joogiveedirektiivi
nõuete täitmisele Kiili alevi ja Luige
aleviku reoveekogumisaladel.
Eesmärgiks on tagada kõigile elanikele reoveekogumisalade piires
võimalus liituda ÜVK süsteemiga
ning tagada neile nõuetele vastav ja
kvaliteetne joogivesi. Rohkem infot
projekti kohta leiab: www.kiilikvh.
ee.
Sergei Kivi

Päästespetsialistid
tulevad koju nõu
andma
Seoses algava kütteperioodiga vajavad paljud inimesed taas nõu
tuleohutuse küsimustes. Alates
1. septembrist saavad Tallinna ja
Harjumaa elanikud kutsuda koju
päästespetsialisti, kellega üheskoos vaadatakse üle võimalikud
ohukohad, nagu küttekolded, elektriseadmed jms.
Kodukülastuste käigus ei vormistata ettekirjutusi ega trahve. Kodukülastuse teenus on tasuta. Need,
kes soovivad koju kutsuda päästespetsialisti, helistagu päästeala infotelefonil 1524. Sellelt numbrilt saab
igaüks ka teavet pottsepateenuse,
korstnapühkimise, lõkketegemise,
grillimise ja päästespetsialistide
kontaktide kohta.
Peeter Randoja, Põhja-Eesti
Päästekeskus

Kiili Moeshow toimub
jaanuaris

Lisaeelarve läheb kinnitamisele
volikogu oktoobrikuu istungil. Marko
Tooming

Kiili Moeshow 2011 teemaks on
“Loitsud, mis enam ei kehti”, show
toimub 29. jaanuaril Kiili Spordihallis.
Moeshow kavandite esitamise
tähtaeg on 26. november.
Kiili Moeshow’d toetavad Kiili
Gümnaasium, Kiili vallavalitsus,
Kiili Varahalduse SA, KAM Ilusalong,
Make Up Store, Kristiine Lasergame,
RedBull, Magic Design OÜ, ajakiri
“Mood,” Eesti Esimene Erakosmeetikakool, Kuulsaal, Kristi Kuusk
(EKA), Hanna Korsar (disainer).
MTÜ Kiili Moeshow meeskond
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Päevahoid
vallas
z Lasteaiakohad on
viimastel aastatel
olnud vallas kõrge
tähelepanu all olevaks teemaks.
Kõigi kandidaatide valimislubadused
sisaldasid lasteaia kohtade teemat
ja praegune vallavalitsus tegeleb
aktiivselt täiendavate kohtade loomisega. Kohtade loomine võtab
aega, ning paljude perede jaoks on
tarvis lapsehoid koheselt lahendada.
Enimlevinud põhjus, miks laps
päevahoidu viiakse, tuleneb lapse
soovist lustida ja mängida teiste
lastega. Käib päevahoius ju koos
sõprade klubi. Lisaks töötavad päevahoidudes lastega tegelemiseks
hariduse saanud hoidjad.
Päevahoiu hinnad on võrreldes
maksurahast pakutava lasteaia teenusega kõrged, kuid tänu vallapoolsele toetusele, mis küünib tänavu
1500 kroonini, osutub päevahoid
peredele siiski kasulikuks alternatiiviks.
Tööl käia kasulikum
Näiteks kui päevahoid maksab
6000 krooni kuus, millest valla
toetuse korral jääb pere igakuiseks
kuluks 4500 krooni, siis 12 000
kroonise brutopalga korral oleks
pere lisasissetulek umbes 4800
krooni kuus, mis arvestab tööl käimisega kaasnevat sõidukulu 500
krooni kuus. Sõidukulu lapsehoiu
arvelt sõltub sellest, kas käia bussiga, omades kuukaarti, käia üksi
autoga või sõita autoga koos abikaasa või naabriga.
Kui brutopalk oleks 10 000 krooni kuus, oleks lisasissetulek umbes
3300 krooni kuus (võrreldes sellega,
kui lapsevanem oleks lapsega kodus).
Kõige valusamalt puudutab lapsehoiu teema peresid, kus toimetulekuks on vajalik kõigi vanemate tööl
käimine ja samas lapsele lasteaias
kohta pole. Päevahoid koos kõigi
oma tegevuskulude ja maksudega
osutuks nende jaoks märksa kallimaks kui 6000 krooni kuus.
Sestap on tore, kui ka teised
pered, kelle jaoks päevahoid pole
kriitilise tähtsusega, leiavad sellest
teenusest kasu olevat. Tänu kõigile,
kes võtavad isegi odavaima võimaliku teenuspaketi, siis saab päevahoid
osutada hoiuteenust.
Erinevad paketid
Päevahoidu saab kasutada enesetäienduse ajal. Reeglina saab päevahoidudes kokku leppida päevad, mil
laps hoidu tuuakse ja ema või isa
saab samal ajal käia koolitusel.
Tihtilugu kujuneb hoiutasu sellisel
puhul valla toetuse lähedaseks.
Peredes, kus lapse järele vaatab
vanavanem, on võimalus kasutada
valla toetust vanavanemale puhkepäevade leidmiseks. Päevahoidudel
on pakkuda hoiupakette, mille enamuse maksumusest katab valla
toetus.
Päevahoiud pakuvad ka ühe või
poole päeva hoiu teenust. Pakutakse
ka teenust ilma, et peaks olema
hoiuleping ja tellida saab üksiku
päeva. Juhul kui on vaja käia näiteks
riigiasutuses või pangas keskendumist nõudvat lepingut sõlmimas, on
hea seda võimalust kasutada.
Peeter Vois, www.lastepesa.ee
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Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekt nr: 1.3.0102.10-0291 “Tegus Kiili – tööturult väljalangenud
inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”

Töötute nõustamine
ja koolitus jätkuvad
“Kogunesime Kiili Aktiviseerimiskeskuses kevadel. Välja oli kuulutatud motivatsioonikoolitus. Enamus meist ei teadnud, mis saama
hakkab.
Juhtus see, et me ei jätnud vahele
ühtegi koolituse päeva ja tulime
taas, veel suuremas koosseisus, kokku sügisel. Viimasel päeval koolitajale tänutundest lilli üle andes oli
kõigil soov veel kokku saada. Seda
sellepärast, et koolitusel oli alati
meeldiv, vaba ja väga positiivne
õhkkond. Kohe hommikul tundsime
end teretulnuna. Kohv oli juba valmis ja koolitaja säras kui päike, mis
hommikul vara tõotab ilusat ilma.
See oli kui üks vestlusring, kus
kõik küsimused said vastuse. Lahendasime mitmeid teste, mängisime
mänge, tegime harjutusi, mis kõik
aitas meid ennast ja maailma meie
ümber paremini mõistma hakata.
Saime kaasa hulganisti tarkust ja
enesekindlust.
Meie soovitame sellist kogemust
kõigile. Eriti neile, kes on pikalt
teinud tänuväärset tööd kodus last
kasvatades või otsinud tööd, seda
siiani leidmata. Siin arvestatakse
sinu tõeliste soovide ja unistustega.
Aitäh.” /Gerli/
Vaata endasse
“Tööta jäänud või tööta olnud
(alles kooli lõpetanud, kes ei oma
veel töökogemust) inimestel on alati

kasulik leida endale kooskäimise
võimalusi, et kuulda kaaslaste kogemusi ja jagada enda teadmisi. Tänu
Kiili valla ESF projektile sai teoks ka
möödunud koolitus.
On oluline teada, et mitte keegi
teine ei saa teha otsuseid meie eest
ega suuda meid teha kogenumaks
kui ikka igaüks ise. Igas grupis kujuneb õhkkond vastavalt kohalolijate
avatusele ja huvitatusele. Mida
julgemalt me oleme valmis enda
sisse vaatama, oma võimeid, oskusi
ja võimalusi analüüsima, seda kindlam on minna töövestlusele.
On ka võimalik, et analüüsi tulemusena leitakse julgust endale
tööandjaks olla.
Testide ja mitmesuguste ülesannete (ka naljakana tunduvate)
lahendamise käigus saame teada
endast teinekord midagi üllatavat,
aga võime saada ka kinnitust juba
teadaolevale.
Koolituse läbinutel on kindlasti
rohkem oskusi ja enesekindlust otsuste tegemisel edasise elu planeerimiseks.” /Anne Naelapea/

dus ja kes tunneb endas soovi taas
minna tööle või muuta oma erialavalikuid, leiab võimaluse meiega
ühendust võtta ja osaleda Kiili aktiviseerimisekeskuse poolt pakutavates tegevustes.
Meie keskuses saab inimene ka
valmistada ja sisestada arvutisse
oma CVd koos juhendajaga, et
konkureerida ametikohtadel.
Asume Kiili alevis Aktiviseerimiskeskuse uutes ruumides Nabala
tee 2b, Kiili vallamaja teine osa.
Lisainfo: Andra Perv tel: 5694 9272,
a.perv@hot.ee. Lisainformatsioon:
kiiliaktiviseerimiskeskus.edicypages.com/et.

Tule keskusesse!
Oleme tänu ESFile ja Kiili vallavalitsusele alates 2010 aasta kevadest koolitanud töötuks jäänud inimesi ning kutsunud ka motivatsioonikoolitusele ja karjäärinõustamisele.
Loodame, et kõigil, kellel on vaja-

Andra Perv

Traditsiooniliselt kohtus vallavanem Tarmo Vaik kooliteed alustavate lastega. Erakogu

Koolijütsid käisid vallamajas

Käesolev õppeaasta algas Kiili Gümnaasiumi I
klasside õpilastele traditsioonilise Kiili vallavalitsuse
vastuvõtuga vallamajas. 1A ja 1B klass käisid edasitagasi maa ära jalgsi, kuid järgmisel päeval keeras
ilma nii untsu, et 1C klassi lastele tuli vastu saata valla
buss. Laste vastuvõtuks oli kaetud rikkalik puuviljaja maiustustelaud. Värskeid koolijütse tervitasid
vallavanem Tarmo Vaik ja haridus- ning kultuurinõunik
Eve Järvelill.
Lapsed said teada, millega tegeleb vallavalitsus, mis
kohustused, mured ja rõõmud on vallavanemal ja teistel
vallavalitsuse töötajatel. Elevust tekitas suur aerofoto
vallavanema kabineti seinal, kust paljud oma koolimaja,

endise lasteaia ja isegi enda ning õpetaja kodud üles
leidsid. Vestluse käigus saadi teada, kelleks lapsed
tulevikus saada tahavad. Sooviti omandada nii päris
lennukaid ja ambitsioonikaid ameteid kui ka
igapäevaelus vajalikke elukutseid. Oli meeldiv teada
saada, et üllatavalt palju oli neid, kes tahtsid oma elu
siduda looduse, loomade ja maaeluga.
Ringkäigul majas kohati mitmeid tuttavaid, kellelt
pered juba varemgi olid abi või nõu saanud. Lastele jäid
meelde sõbralikud vallatöötajad ja suhu magusa maitse.
Aitäh kõikide laste, osavõtnud lapsevanemate ja
õpetajate poolt meeldiva vastuvõtu eest!
S. Raadik, 1C klassi õpetaja

Taotle raha kodukandi
arendamiseks!
2009. a. esitasid MTÜ Nelja Valla
Kogu tegevuspiirkonna organisatsioonid PRIA-le 33 projekti, millest
rahastati 32.
Selle aasta kevadvooru esitati üle
30 projekti, mille rahastusotsuseid
pole veel meieni jõudnud, kuid
loodame parimat.
Samuti loodame, et selle aasta
sügisvoorus jätkub teiepoolne aktiivne projektipõhine arendustegevus
oma kodukandis ja laekuvad projektid on veelgi põhjalikumad ning
vastavad teie piirkonna arendusvajadustele.
Selle aasta üheks põhilisemaks
hindamiskriteeriumiks on projektide
jätkusuutlikkus, mille üle tasuks
enne mõtiskleda kui projekte esitama hakata.
Täna on aeg alustada sügisvooru
ettevalmistamisega. MTÜ Nelja Valla Kogu on otsustanud kuulutada
välja 2010. a. sügisvooru, mis avati
15. septembril. Voor on avatud kuni
15. oktoobrini.
Kõik vastavad blanketid ja
projektide esitamise tingimused on
ära toodud meie koduleheküljel
www.4kogu.ee ning lisateavet saab
küsida kas nõustajalt Rutt Savelilt
(tel 527 4836, info@4kogu.ee) või
tegevjuhilt Deiw Rahumägi (tel
501 5563, deiw.rahumagi@harku.
ee).
Nelja Valla Kogu juhatus teeb
teatavaks sügisvooru tulemused 4.
novembriks, pärast mida on positiivse otsuse saanud projektitaotlejatel
õigus kahe kuu jooksul oma projekt
esitada PRIA maakondlikku büroosse registreerimiseks.
Eelmise aasta keskel muudeti
Põllumajandusministeeriumi poolt
Leader programmi reguleerivat
määrust, mis tõi kaasa paar põhimõttelist erinevust rahade taotlemisse.
Oluline on märkida, et investeeringuid sisaldavatele projektidele
peab olema olemas ehitusluba juba
eelprojekti taotluse sisse andmise
ajal.
Teiseks suuremaks muutuseks on
maa omandiküsimus. Kinnistu omaniku või rentniku ja kohaliku omavalitsuse vahel peab olema sõlmitud
avaliku kasutamise leping.
2010 sügisvoorus on
avatud järgmised meetmed:
I. Kvaliteetse elukeskkonna loomine.
Eesmärk: võtta kasutusele, projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus- ja teenindusmaad
uuteks töö- või vabaaja veetmise
kohtadeks, pakkuda kohalikele
elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja
vaba aja veetmise võimalusi.
Suurendada elanike teadlikkust ja
oskuseid kohaliku arengu kavandamisel. Arendada kaugtöökohtade
loomise võimalusi.
III. Jalgratta- ja puhkeplatside
ning nende juurdepääsuks matka- ja
jalgrattaradade projekteerimine ja
ehitamine.
Eesmärk: arendada välja vaba aja
veetmiseks avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid kultuuri- ja
vaatamisväärsustele.
IV. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike
objektide taastamine.
Eesmärk: eksponeerida kohalikule elanikkonnale ja turistidele
piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile
ligipääs läbi viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.
Deiw Rahumägi,
MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht

KIILI NAISSELTSI TEGEMISED
Tule kepikõnnile!
Kiili Naisselts kutsub 13. oktoobril
kell 18.00 kepikõnnile koos instruktori Kristi Pedaruga Kangrust Uuesalusse. Alustame Kangrus Estko
parklast.
Oktoobrikuu kepikõnd toimus
Sookaera külas, kus tutvusime
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endise laguneva paekaevandusega
ning suundusime raba suunas kus
kohtusime ka parve sookurgedega.
Tõdesime, et kohalik tervisespordi
tegemise võimalus on piirkonnas
väga kesine, kuid samas on piirkonnas suur potentsiaal mitmekesise
tähistatud matkaraja tegemiseks.
Andra Perv

Täiskasvanud
Õppija Nädal Kiilis
z Kui Sinu unistus on
olnud õppida mängima mõnda pilli,
siis alustamiseks ei
ole kunagi hilja!
Kiili Kunstide Kooli (KKK) vaba
õppekava pakub selleks suurepärast
võimalust.Täiskasvanud Õppija
Nädal (TÕN) on parim aeg täiskasvanud muuusikahuvilistele.
KKK õppetöö ning pakutavate
erialadega tutvumiseks kontakteeru
telefonil 55 15 217 või külasta sellel
nädalal meie maja!
TÕN-i raames on võimalus kõigil
huvilistel tutvuda Kiili Rahvamaja
ringide ja kursuste tegevusega ning
ka ise neis osaleda.Võib-olla leiate
just meie majast endale meelepärase
tegevuse,mille kaudu uusi teadmisi
ja oskusi saada.
Õppida pole kunagi hilja. Marko Tooming

Kiili naisseltsi liikmed Setomaal külas. Erakogu

Kiili naised Setomaal
Kui Kiili naised läksivad
seda Seto riiki vaatama
siis päike paistis kuumasti
ja teekond kulges kenasti.

Kõik ostsid mälestuseks meened
mõnel kotis kukeseened.
Meid tõmbas kaunis Räpina
ja seal sai järves ujuda.

Seal saatjaks oli seto keel
ja rõõmsaks sai meil kõigil meel.
Oh need kaunid seto rõivad
kuis kuumaga neid kanda võivad.

Said külastatud Piusa koopas
mis tulemas ei teadnud oota.
Teest üle käinud keeristorm
ja vaatepilt oli üsna morn.

Kuis muidu ikka nalja saab –
seal toimus “Sõjaväeparaad”
me kulpe, panne kokku lõime
ja naeru nägudele tõime

Kui reisiseltskond inglikoor
ja õige mehe käes rool
siis õnnelikult jõuad koju
ja võtad kaasa rõõmsa tuju.

Ei see reis saand veel otsa
sai ööbimiskohaks Ilumetsa.
Oli soe ja sume suveõhtu
ja keegi ei kurtnud tühja kõhtu

Setomaa reisimuljed 7.-8. augustil
Leili Uudre, Kiili Naisselts

• Esmaspäev, 11. oktoober
kell 18.30-21.30 fotokursus algajatele.
• Teisipäev, 12. oktoober
kell 19.00-21.00 Kiili kammerkoori
proov,
kell 19.00-20.30 täiskasvanute
kunstiõpe.
• Kolmapäev,13. oktoober
kell 18.30-20.00 jooga treening,
kell 20.00-21.30 kõhutantsu
treening,
kell 19.00-21.00 rahvapilli proov.
• Neljapäev , 14. oktoober
kell 17.00-18.00 naisansambli

proov (eakad),
kell 18.00-19.30 tantsurühma “Kiili
Ago ja Memmed” treening (eakamad inimesed),
kell 19.00-20.30 kunstiõpe täiskasvanutele,
kell 19.30-21.00 tantsurühma
“Kiilitar” tantsutreening,
kell 18.00-20.00 käsitöötegijate
õpituba, kus tutvustatakse:
1. lapitehnikas kodutekstiilide valmistamine – juhendaja Nevi Pello,
2. klaasvitraaž, sulatus- ja tiffanytehnika, viltimine, juhendaja Anna-

Maria Vaino,
3. nahakunst, gobelään, dekupaažtehnika, nõelviltimine, juhendaja
Helgi Taim.
• Reede, 15. oktoober
kell 19.30-21.00 noorte segarahvatantsurühma treening.
• Pühapäev, 17. oktoober
kell 16.00 mälumäng “Kiili
Mnemo” – hea võimalus teadmiste
pagasit täiendada!
Info telefonil 604 0344;
5596 9085.
Kiili Leht

Rahvakool alustab
oktoobris
z Läheneb oktoober.
Nüüdseks on selge,
et uuel kuul alustab
tööd Kiili Rahvakool.
Registreerumine on olnud aktiivsem
kui julgesime loota ning tänase
seisuga on meil võimalik avada
õiguskool, ajalookool, tervisekool,
arvutikool ning keeltekooli inglise,
vene ja soome keele rühmad.
Kokku on kooli nimekirjas ligi 60
inimest, kuid kõikides rühmades on
veel ruumi mõnele hilisele registreerujale.
Aiakooli ja eesti keele õppureid
kursuse avamiseks veel ei piisa, kuid
loodame, et on huvilisi, kes meiega
kiirelt ühendust võtavad.
Esimesed kohtumised koolitajatega toimuvad:
Inglise keel – 5. oktoobril kell
19.00.
Vene keel – 5. oktoobril kell

19.00.
Õiguskool – 6. oktoobril kell
19.00.
Arvutikool – 13. oktoobril kell
18.00.
Homöopaatia – 13. oktoobril kell
19.00.
Ajalookool – 18. oktoobril kell
19.00.
Pilatese treening – algas
septembris.
Lisaks koolitustele on väga suur
huvi teatrireiside vastu. Et kõik ikka
osa saaksid, pidime sõitude arvu
suurendama. Enne aastavahetust
jõuame vaadata juba Viljandi, Rakvere ja Pärnu lavatükke. Täpsem
info iga külastuse kohta jõuab teatrisõprade e-postkasti või võtame
ühendust telefoni teel.
Kursuste kohta vajalik info on
väljas ka meie kodulehel – www.
rahvakool.webs.com.
Kohtume koolitustel Kiili Gümnaasiumis!
Esta Kullamaa, Mari Hinnov

Hetked Oti küla suvelõpupeolt. Erakogu

Oti suve lõpp
z Kahekümne kaheksandal augustikuu päeval leidis aset Oti küla
suve ärasaatmise perepäev.
Pika ja lohiseva nimega üritus oli
korraldusliku poole pealt kõike
muud, kui lohisev.
Lastele ning täiskasvanutele mõeldud seltskonnamängud
haarasid pea kõiki perepäeva külastajaid ja igavusest
ei olnud märki hetkekski. Samuti said kõik võitjad
autasustatud ja abistajad tänatud erinevate põnevate
auhindadega. Kõige suuremat hasarti tekitas õnneloos,
mille pileteid sai osta sümboolse summa eest, kuid
erinevad auhinnad, mis välja loositi, olid väga õhinat
tekitavad.
Nimelt oli peaauhinnaks välja pandud hinnaline

õmblusmasin, kuid teisedki võidud ei olnud väikesed:
alates õmbluskomplektist ja lõpetades rösteriga.
Kõik soovijad – nii väikesed kui suured – said lasta
endale teha erinevaid näomaalinguid ning nii mõnigi
laps kujunes paari tunni jooksul maalijatele püsikliendiks. Küll sooviti madusid, luukerepäid, liblikaid ja
tuleleeke. Kuid õhtu naelaks kujunes karaoke, kus oli
laule igale maitsele. Eestlaslik “algul ei saa vedama,
pärast pidama” olukord oli esindatud, sest õhtu lõpuks
kajas terve Oti küla laululindude lõõritamisest. Söökijooki tõid kõik kõigile kaasa ja kohapeal olev wok-toit
läks rahvale hästi peale. Pannkoogid kadusid mõne
hetkega.
On ääretult hea meel tõdeda, et ka teised külad peale
Kiili valla suurasulate teevad endile ise huvitavaid
üritusi, kuhu saab kaasata kõiki elanikke. Loodame, et
tänu ettevõtlikele kodanikele ei jää see esimene suurem
kokkusaamine viimaseks.
Marianne Ubaleht
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Kiili kuulijänn
z 29. augustil peeti
Kiili jaanitule platsil
VI Kiili Kuulijänn, kus
meeste 7,26 kg kuuli
tuli 7 erineval moel
tõugata-visataheita.

Paekna järve jooksul osales 43 jooksuhuvilist. Erakogu

Toimus IV ümber
Paekna järve jooks
Võistlus peeti 5. septembril. Tulemused: kuni 7. a
tüdrukud (400 m): 1. Mirjam Hiiekivi, 2. Tuuli Loho,
3. Mia Marta Olonen; kuni 7. a poisid (400 m) : 1.
Markus Vainola, 2. Lauri Tanum, 3.l Jasper Laus; 813. a tüdrukud (2,5 km) : 1. Mariel Mäe, 2. Brenda
Roosimägi; 8-13. a poisid (2,5 km) : 1. Tanel Mäe, 2.
Veiko Kapp, 3. Karmo Jürgenson; naised (5 km) : 1.

Janely Põllumägi, 2. Marju Reisberg, 3. Evelyn Ilves;
mehed (5 km): 1. Raul Villo, 2. Ivar Reisberg, 3. Tarvo
Kapp; kepikõndijad Pille Härma, Riina Väljataga, Airi
Väljataga. Kokku osales 43 jooksuhuvilist. Tänud
Paekna külarahvale, Kiili Spordiklubile, A. Le Coq`ile ja
Kiili vallavalitsusele.
Kaupo Kütt

Võistkonnavõistlusel osales 7 mees.
konda ning võitjana väljus seekord
Maksimäe, koosseisus Jaanus Keer.
nik, Jüri Käer ja Margus Parts.
2. kohaga üllatas võistkond
Allikas, kes pärast kahte esimest ala
oli liider, koosseisus Märt Allikas,
Priit Allikas ja Karmo Allikas ning 3.
koha saavutas Kiili Sulgpalliklubi,
koosseisus Mihkel Luigas, Robin
Lilleorg ja Meelis Karo. Järgnesid: 4.
koht Kiili Spordiklubi (eelmise aasta
võitja), 5. koht TTÜ / Kiili võrkpall I
võistkond, 6. koht Kangru ja 7. koht
TTÜ / Kiili võrkpall II võistkond.
Individuaalsel võistlusel osales
20 sportlast. Võitis, nagu kõik eelmised 5 aastat, Jaanus Keernik. Kõva
mees, midagi pole öelda! Kergelt
aga seekordne võit ei tulnud, sest
Karmo Allikas hingas tal kogu aeg
kuklas, võitja selgus alles viimase
viskega.
Seega Karmo 2 koht, kolmanda
koha saavutas Meelis Karo, kes
poolel võistlusel hoidis teist kohta.
4. koht – parim võrkpallur – Kristo

Kuul. Internet

Meius, 5. koht – üllataja Margus
Parts, 6. koht Ahto Tuuling (suurim
tõusja – 13. koha pealt lõpuks 6.
koht, kohe näha et saarlane, sitke
kui kadakas), 7. koht Erkki Meius, 8.
koht Jüri Käer, 9. koht Priit Allikas
(oleks oodanud mehelt rohkemat!),
10 koht. Robin Lilleorg (eelmise
aasta 3.), 11. koht Alari Kasemaa
(eelmise aasta 2.), 12. koht Sten
Vendel, 13. koht Viljar Sinimeri, 14.
koht Raigo Tatrik, tubli 15. – Mikk
Rannik, 16. – Tarvo Kapp, 17. koht
Mihkel Luigas, 18. koht Märt Allikas,
19. koht võistluse debütant noorsportlane Rain Semiskar ning 20.
koht vanameister, vigastusega kimpus olnud Kytsu.
Auhinnalaua eest hoolitses Kiili
vallavalitsus. Tänud kohtunik Aarele
ja pealtvaatajatele ning Kiili Spordiklubile!
Kaupo Kütt

SPORDIUUDISED
Jalgpall
14. augustil peeti Kiili Gümnaasiumi
staadionil XVI Rein Kütti mälestusturniir jalgpallis.
Osalesid FC Plato (Kütt&Co), Kiili
SK, Jüri ja Saku JK. Avamängus
võitis FC Plato kindlalt 5:0 Saku JK.
Teine mäng Kiili SK ja Jüri vahel oli
äärmiselt tasavägine ja haarav. Kiili
läks 2:0 ette, Jüri viigistas, Kiili
uuesti ees 3:2 ning lõppseisuks lõi
Jüri 3:3. Kolmandas mängus Jüri ja
FC Plato vahel läks Jüri 1:0 ette,
kuid seekord jäi viimane sõna Plato
meestele – 1:1.
Kiili SK võitis turniiri neljandas
mängus 5:0 Saku JK ning enne kahte viimast mängu oli esikoha võimalus veel 3 võistkonnal! Kiili SK ja FC
Plato vaheline mäng oli väga tähtis
mõlemale võistkonnale: võit kindlustab turniiri esikoha, viik andnuks
võimaluse Jüri meeskonnale. Kiilikad läksid 1:0 juhtima, kuid Plato ei
andnud alla ja viigistas 1:1. Kiili SK
pani lõpuks ikkagi oma võimsuse
maksma – 3:1 ja turniirivõit taskus!
Turniiri viimases mängus purustas
Jüri Saku JK koguni 8:1 ja saavutas
II koha. Turniiri lõplik järjestus:
1. Kiili SK 7 p, väravate vahe 11:4
2. Jüri 5 p, väravate vahe 12:5
3. FC Plato 4 p, väravate vahe 7:4
4. Saku JK 0 p, väravate vahe 1:18
Turniiri parimaks ründajaks tunnistati Kiili SK mängija Sven Haas
ning Kiili parimaks mängijaks Remi
Lott. Korraldajad tänavad Kiili vallavalitsust, Kiili Varahalduse Sihtasutust, Saku Õlletehast ja Kiili
Spordiklubi.
Rahvaliigas mängis Kiili SK jalgpallimeeskond oma järjekordse
mängu 18. augustil Tallinnas Õismäe tee 132 asuval väljakul, vastaseks alagrupis kõik 4 mängu võitnud
võistkond Roosad Pantrid (meistriliiga klubi Nõmme Kalju fännklubi).
Tegemist oli väga tähtsa, alagrupi

võitja selgitava mänguga, Kiili SK-le
piisas ka viigist.
Kuna mängiti suurel väljakul
(Kiili koduväljak teadaolevalt poole
väiksem), oli natuke harjumatu
mängida. Kuid võit tuli, poolaeg
võideti 3:2, kogu mäng 8:5. Võitluslik mäng, head vastased, kuid kohtunikutöö jättis kõvasti soovida!
Kiili poolelt lõi Raul Koppel 4,
Tauno Koppel 3 ja Jens Vendel 1
värava. Selle võiduga tagasime
Harjumaa II alagrupi võidu – väga
kõva sõna! Viimane alagrupivastane
FC G-Force jättis turniiri pooleli –
seega 6 mängust 6 võitu –väravate
vahe 81:15! Teadmiseks, et üle Eesti
on kokku 8 alagruppi – 67 võistkonda –, liigas osalevad erinevas
vanuses mehed ja naised, kokku üle
1500 inimese. Iga alagrupi kaks
paremat võistkonda jätkavad playoffis ning 3. septembril toimus loosimine, kus Kiili SK vastasteks 1/16
finaalis tuli võistkond FC Taritu
Saaremaalt, kes Saaremaa-Hiiumaa
alagrupis saavutas 2. koha.
Mäng toimus 11. septembril Kiili
staadionil. Poolaeg võideti 2:1, kogu
mäng 6:1. Tasavägine, võitluslik
mäng. Meie kaitseliin neutraliseeris
vastaste ohtlikuima, meistriliiga
kogemustega ründaja täielikult.
Ründes hoiti vastaste väravavaht ja
kaitse pidevalt pinge all. Tauno Koppel lõi 3, Sven Haas 2 ja Mikk Mangus ühe värava.
Veerandfinaalis saadi vastaseks
Risti JK, kes 1/16 finaalis purustas
SK Tääksi II võistkonna koguni 19:0!
Mäng peeti 19. septembril Ristis,
väljakul 10+1 mängijat. Poolaeg
0:3 , teisel poolajal lõi Tauno Koppel
tõelise iluvärava – 1:3, kuid Risti
vastas 2 väravaga, seega 1:5. Vastane oli parem, ühtlasem võistkond,
aastaid koos mänginud. Edu neile
poolfinaalis!
Meil olid omad võimalused, kuid
seekord neid ei realiseeritud. Aitäh

kõigile mängijatele! Enne kui jalgpallurid kolivad saali, et alustada
ettevalmistumist Eesti 2010/2011
futsali II liiga meistrivõistlusteks,
pannakse välishooajale punkt 9.
oktoobril Harjumaa meistrivõistlustel, kus Kiili SK meestel kaitsta
eelmise aasta pronksmedalid.
28. augustil toimus Jüri Spordihoone staadionil IV Jüri Sügisturniir
jalgpallis. Osales 8 meeskonda. Kiili
SK meeskond mängis B-alagrupis.
Esimeses mängus võideti Havi Logistics II võistkonda 2:0, teises mängus
kaotati kindlalt 1:5 Tallinna Kalevile
ja kolmandas mängus võideti raskelt
2:1 Smarten Logistics meeskonda ja
saavutati alagrupis II koht.
Poolfinaalis mindi kokku A-alagrupi võitnud Aruküla meeskonnaga ja kaotus tuli numbritega 0:2.
Mängus III kohale mängiti Havi
Logistics I meeskonnaga. Tasavägine
mäng , minut aega enne lõpuvilet oli
seis veel 2:2, siis aga lõid vastased
otsustava värava ja võit oli nende.
Turniiri 4 paremat meeskonda: 1.
Aruküla, 2. Tallinna Kalev, 3. Havi
Logistics I, 4. Kiili SK. Meeskonnas
mängisid Rainis Saar, Sander Saar,
Kevin Arike, Rainer Põld, Priit Allikas, Ingar Naudi, Aivo Kuusmaa,
Raigo Kivi, Raul Koppel, Janno
Lipsmäe ja Kaupo Kütt.
18. septembril peeti Sportland
Arenal Rahvuste Karika III, ühtlasi
ka viimane etapp. Kiili SK võitis Balagrupis Polonia 2:0, Türgi 1:0
ning kaotas 0:3 FC Boitsy`le (Valgevene). Alagrupis saavutati II koht ja
pääseti mängima kohtadele 1-4.
Poolfinaalis mindi kokku jälle FC
Boitsyga ja kaotati 0:3. III–IV koha
mängus kaotati 0:1 FC Neftsile
(aserid). Seega 4. koht ning üldkokkuvõttes saavutasime 14 p. 5. koha!
Võistkonnas mängisid Risto Ojasaar,
Rainis Saar, Sander Saar, Priit Allikas, Sven Haas, Rein Aasmäe ja
Indrek Kuldva.

Orienteerumine
Veteranide orienteerumise maailmameistrivõistlustel Šveitsis, kus
osalejaid oli üle 4000, saavutas
tavaraja M60 vanuseklassi B-finaalis
(5,1 km, 180 m, 16 KP) Tiit Tatter
51. koha ning M65 vanuseklassi
B-finaalis (4,1 km, 160 m, 13 KP)
Georg Sooberg 72. koha.
Sprindi M60 vanuseklassi Cfinaalis (1,7 km, 30 m, 15 KP)
saavutas Tiit Tatter 30. koha ja M65
vanuseklassi D-finaalis (1,4 km, 25
m, 11 KP) Georg Sooberg 1. koha!
Eesti 2010. a. orienteerumise
meistrivõistlustel sprindis, mis peeti
20. augustil Tallinna Botaanikaaias,
võitis M-65 vanuseklassis pronksmedali Georg Sooberg! Palju õnne!
M-40 vanuseklassis saavutas Vermo
Siim 13. koha, M-60 vanuseklassis
Tiit Tatter 5. koha ja M-65 vanuseklassis Jaan Orav 6. koha. Osales üle
300 orienteeruja.
Eesti 2010 a. orienteerumise
meistrivõistlustel öisel tavarajal, mis
peeti 20. augustil Uljaste järve ääres,
võitis N-55 vanuseklassis pronksmedali Virve Orav. Palju õnne! N-21
vanuseklassis saavutas Anneli Orav
4. koha ja M-65 vanuseklassis Jaan
Orav 5. koha.
Eesti meistrivõistlustel tavarajal,
mis peeti 28. augustil Selgises (väga
tehniline maastik ja pidev vihmasadu), saavutas M21 vanuseklassis 9.
koha Erki Kriks, M45 vanuseklassis
10. koha Einar Luup, M60 vanuseklassis 8. koha Tiit Tatter, M65 vanuseklassis 4. koha Georg Sooberg,
M70 vanuseklassis 4. koha Jaan
Orav ja N60 vanuseklassis 5. koha
Virve Orav.
Eesti meistrivõistlustel noorte/
veteranide teates, mis peeti 29.
augustil Kärgandi mägedes, saavutas M55-60 vanuseklassis TON
võistkonnaga pronksmedali Tiit
Tatter. Palju õnne!

N55+ vanuseklassis saavutas
Virve Orav võistkonnaga Tammed 4.
koha.
Järva- ja Harjumaal Erna retke
maastikel selgitati 11. septembril
Voosel Eesti tänavused meistrid
orienteerumisjooksu pikal rajal. Kiili
valla orienteerujatel läks väga hästi.
M60 vanuseklassis tuli Eesti
meistriks Tiit Tatter. Palju õnne!
N60 vanuseklassis saavutas hõbemedali Virve Orav. Palju õnne! M45
vanuseklassis saavutas hõbemedali
Einar Luup. Palju õnne! M70 vanuseklassis saavutas 4. koha Jaan Orav
ning M21A vanuseklassis 7. koha
Erki Kriks.
Lõppesid Tallinna neljapäevakud
orienteerumises. Toimus 20 võistlust
(alustati 29.04.Pirital ning lõpetati
9.09. Harkus). Kiili orienteerujatest
jõudsid koondarvestuses esikolmikusse: M21A vanuseklassis – II
koht Taimar Väljataga, M65 vanuseklassis – I koht Georg Sooberg,
M70 vanuseklassis – III koht Jaan
Orav ja N60 vanuseklassis – I koht
Virve Orav.

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlustel teatekrossis
(2. kategooria), mis peeti 12. septembril Jõulumäel, saavutas noorte
arvestuses Kalevi Jalgrattakooli II
võistkonnaga pronksmedali Kevin
Kaldma. Palju õnne! Seenioride
absoluutklassis saavutas CC Rota
Mobils II võistkonnaga 9. koha
Bruno Tamm.

Kabe
Eesti meistrivõistlustel kiirkabes
(100 ruutu), mis peeti 11. septembril
Tallinna Malemajas, võitis meestest
Urmo Ilves hõbemedali. Õnnitlused
Kangrusse! Naistest saavutas Helina
Rajasalu 5. koha.
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Meie valda sündisid:

Sünnipäevad oktoobris

• 23. augustil Heleri Kägu.
Palju õnne, Laidy Põldmaa ja
Elon Kägu!
• 25. augustil Ats Kütt.
Palju õnne, Inga Sõmermaa ja
Meelis Kütt!
• 29. augustil Hanna Victoria
Metsma.
Palju õnne, Annely Mikk ja
Heiko Metsma!
• 02. septembril Tuuli Pang.
Palju õnne, Maarja Kuldjärv ja
Harmin Pang!
• 11. septembril Mia Rahula.
Palju õnne, Anne-Ly ja Indrek
Rahula!
• 16. septembril Marianna
Zahharova.
Palju õnne, Iliana Zahharova
ja Igor Zahharov!

89
86
85
84
83
82
82
82
81
80
79
79
77
77
76
75
70
65
65
65
65
65
60
60

Zinaida Luberg
Leida Valton
Taima Kodar
Aksella Liivak
Alma Kään
Salme Järv
Janis-Helmuts Keizars
Klaara Käer
Loreida Tint
Erna Kukk
Ivar Kallion
Vilma Põldaru
Enn Pedak
Hillar-Endel Põldoja
Valdor Tammik
Milda Mõttus
Enn Maasepp
Priit-Juhan Hinnov
Enn Kasak
Toomas Kirss
Kaarel Kõrm
Ülo Seppa
Ene Järv
Urve Nurmsalu

VOLIKOGU OTSUSED
September 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 14, Kiili vallaeelarvest
kodanikeühenduste toetamise kord;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 44, häältelugemiskomisjoni
moodustamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 45, Kiili Vallavolikogu
esimehe valimine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 46, Tarmo Vaik’i vabastamine
vallavanema ametikohalt ja preemia maksmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 47, Kiili vallavanema valimine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 48, Kiili Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe valimine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 49, Mikku ja Järve katastriüksuste piiride muutmine ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 50, Saare katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 51, Tamme talu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 52, Koidu katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 53, reaalservituudi seadmine
Vaska kinnistule;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 54, ajutise ehituskeelu
kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 55, Saare ja Tominga kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 56, Kiili Varahalduse Sihtasutuse põhikirja muutmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 57, revisjonikomisjoni 2010.
aasta II poolaasta tööplaani kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
24. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 291, projekteerimistingimuste määramine aiamaja laiendamise projekti koostamiseks, Luige alevik Kuu tn 50;
• Vallavalitsuse korraldus nr 292, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu laiendamise projekti koostamiseks, Luige alevik Kaasiku tn 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 293, projekteerimistingimuste määramine aiamaja laiendamise projekti koostamiseks, Luige alevik Purje tn 28;
• Vallavalitsuse korraldus nr 294, projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamise projekti koostamiseks, Kurevere küla, Uuetoa;
• Vallavalitsuse korraldus nr 295, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu laiendamiseks, Kangru alevik Kasteheina
tn 8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 296, ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks, Maksima 20/0,4kV jaotusalajaam;
• Vallavalitsuse korraldus nr 297, ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks, Lageda kinnistu detailplaneeringuala elektrivarustus;
• Vallavalitsuse korraldus nr 298, kasutusloa väljastamine
ehitisele, Luige tugijaama fiiberoptiline kaabel;
• Vallavalitsuse korraldus nr 299, kasutusloa väljastamine
ehitisele, Uuemaa kinnistu puurkaev.
31. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 302, ehitusloa
väljastamine ehitise püstitamiseks, Uuepõlde kinnistu
elektrivarustus;
• Vallavalitsuse korraldus nr 303, kasutusloa väljastamine
üksikelamule, Kiili alev Toominga tn 17.
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17.10
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15.10
26.10
24.10
16.10
18.10

KIILI VALLAVALITSUS
TEATAB:
Detailplaneeringu avalik
arutelu
8.09.2009 toimunud
Metsameeste kodu, Mareti
tänav T5 kinnistu ja Viimsi
metskond M 55 kinnistu
osa detailplaneeringu avaliku arutelu käigus jäid
osapooled esitatud vastuväidete osas eriarvamusele. Vastavalt planeerimisseaduse § 23 lg 3 punktile 5 esitab Kiili vallavalitsus detailplaneeringu maavanemale järelevalve teostamiseks.

Valla üritused oktoobrikuus
Kuupäev
Üritus
07.09-22.12 Fotokonkurss “Kiili sügis 2010”
27.09-30.10 Näitus “Suguvõsa ja kodukoha ajaloo
uurimusi Jüri kihelkonnast”
01.10
Teatrietendus. Komöödiateatri
esituses “Avameelselt abielust”, kell 19
10.10
Sügislaat, kell 11-14
13.10
Loeng “Suguvõsauurimise ja kohaajaloo
uurimise võimalustest ja allikatest”,
kell 17.00. Arhivaar Ave Tuisk
17.10
Mälumäng “Kiili Mnemo“, kell 16
20.10-30.10 Raamatukogupäevad “Jah lugemisele!”
22.10
Disko kooliõpilastele, kell 19
23.10
Eesti raamatu päev. Väljapanek “Lood
loetud raamatutest”
26.10
Ettelugemishommik väikelastele
26.10
“Tuntud inimene raamatukogus”
(lugejaid teenindab tuntud inimene)
27.10
“Abiturient raamatukogus” (lugejaid
teenindab Kiili Gümnaasiumi abiturient)

7. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 306, ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks, Luige alevik Kaasiku tn
4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 307, ehitusloa väljastamine
ehitise rekonstrueerimiseks, Kiili alev Nabala tee 2a;
• Vallavalitsuse korraldus nr 308, ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks, Lageda detailplaneeringuala
sõidutee;
• Vallavalitsuse korraldus nr 309, kirjaliku nõusoleku
andmine väikeehitise rekonstrueerimiseks, Luige alevik
Kaasiku tn 4.
14. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 315, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 1;
• Vallavalitsuse korraldus nr 316, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 3;
• Vallavalitsuse korraldus nr 317, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 5;
• Vallavalitsuse korraldus nr 318, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 6;
• Vallavalitsuse korraldus nr 319, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 7;
• Vallavalitsuse korraldus nr 320, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 321, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 9;
• Vallavalitsuse korraldus nr 322, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 15;
• Vallavalitsuse korraldus nr 323, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 17;
• Vallavalitsuse korraldus nr 324, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks, Vaela küla Lageda tee 19;
• Vallavalitsuse korraldus nr 325, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 2;
• Vallavalitsuse korraldus nr 326, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 4;
• Vallavalitsuse korraldus nr 327, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 11;
• Vallavalitsuse korraldus nr 328, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 13;
• Vallavalitsuse korraldus nr 329, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 38;
• Vallavalitsuse korraldus nr 330, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 40;
• Vallavalitsuse korraldus nr 331, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 42;
• Vallavalitsuse korraldus nr 332, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 44;
• Vallavalitsuse korraldus nr 333, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 46;
• Vallavalitsuse korraldus nr 334, ehitusloa väljastamine
kaksikelamu sektsiooni püstitamiseks, Vaela küla
Lageda tee 48.
21. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 341, projekteerimistingimuste määramine Kääri tee puhkeala juurdepääsutee projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 342, projekteerimistingimuste määramine Rätsepa lähiala kuivenduskraavide projekteerimiseks;

Koht

Kiili raamatukogu
Kiili rahvamaja
Kiili rahvamaja

Kiili raamatukogu
Kiili rahvamaja
Kiili raamatukogu
Kiili rahvamaja
Kiili raamatukogu
Kiili raamatukogu
Kiili raamatukogu
Kiili raamatukogu

• Vallavalitsuse korraldus nr 343, ehitusloa väljastamine
Energia ja Kuura alajaama vahelise maakaabli
püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 344, ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks, Lageda detailplaneeringuala
kõnnitee;
• Vallavalitsuse korraldus nr 345, ehitusloa väljastamine
ehitise püstitamiseks, Uuesalu fiiberoptiline kaabel.
Keskkonna- ja maaküsimused
31. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 304, hajaasustuse veeprogrammi projekti lõpparuande heakskiitmine, Mõisaküla
küla Uuemaa.
7. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 311, Kiili Vallavalitsuse
29.07.2010 korralduse nr 253 “Katastriüksuse
lähiaadressi määramine” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 312, Kiili Vallavalitsuse
12.05.2010 korralduse nr 156 “Katastriüksuse
lähiaadressi määramine” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 313, Kiili Vallavalitsuse
16.12.1996 korralduse nr 129 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine”
muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 314, Kiili Vallavalitsuse
10.08.2010 korralduse nr 283 “Katastriüksuse
lähiaadressi määramine” muutmine.
14. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 337, Saluvahi katastriüksuse
lähiaadressi muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 338, Vaska tn 6 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 339, Kiili Vallavalitsuse
18.05.2009 korralduse nr 172 “Maa riigi omandisse
jätmine” muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 340, Kiili Vallavalitsuse
18.05.2009 korralduse nr 173 “Maa riigi omandisse
jätmine” muutmine.
21. september 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 348, Kiili Vallavalitsuse
04.02.1997 korralduse nr 15 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine”
muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 349, Kiili Vallavalitsuse
22.02.2000 korralduse nr 61 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine”
muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 350, Kiili Vallavalitsuse
01.04.1997 korralduse nr 34 “Aiandusühistu ringpiiri
kinnitamine ja katastriüksuste moodustamine”
muutmine.
Muud küsimused
31. august 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 305, sihtotstarbeliste
vahendite lülitamine Kiili valla 2010 aasta eelarvesse.

NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda
Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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29. september 2010

KUULUTUSED

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
On kavatsus munitsipaliseerida Kiili vallas Luige alevikus endiste
aiandusühistute ringpiirides asuvad jätkuvalt riigi omandis oleval
maal asuvate tänavate teenindusmaad.
Kui kellelgi on vastuväiteid kavandatud tegevuse kohta, siis palun
teatada sellest kirjalikult 25.oktoobriks 2010.a. maanõunik Benno
Johansonile: benno.johanson@kiilivald.ee.

KARDINAD SINU KOJU
Kardinate disain, õmblemine, paigaldus.
Teostame ka muid õmblusteenuseid –
rõivaste õmblemine, parandustööd.
tel. 5560 1647
info@hansagard.eu
www.hansagard.eu
Mälumäng Kiili Mnemo alustab 7. hooaega pühapäeval,
17. oktoobril kell 16.00 Kiili rahvamajas.

Ootame osalema kõiki eelmise hooaja võistkondi ja ja kutsume neile
täiendust uute mälumängijate näol! Asuta 4-liikmeline võistkond ja
tule pane oma teadmised proovile! Osalustasu võistkonna kohta on
75.-krooni. Käesoleval hooajal viib mälumangu läbi Allar Viivik
(Harju Elu toimetusest).
Palun kõigil võistkondadel registreeruda 11. oktoobriks
meiliaadressil antoniida.kauber@kiilivald.ee.
Infot mälumängu kohta saab ka tel. 604 0344 , 5596 9085.

NABALA KOOL 140
16. oktoobril 2010 kell 12.00 ootame endisi õpetajaid
ja vilistlasi kooli kokkutulekule Paeknas.
Info ja registreerimine:
I. Põldsaar 604 0277, 522 1815
Kiili Gümnaasiumi huvijuht 679 9221
Kiili Kunstide Kool ootab oma endiseid õpetajaid
ning õpilasi kooli kokkutulekule 20. aastapäeva
tähistamiseks 11. detsembril 2010 kell 18.00.
17.00 – maja on avatud külalistele.
18.00 – endiste õpetajate, õpilaste ning vilistlaste kontsert.
21.00 – ansambel “BlueSmell”.
Õhtu täidavad meeleolukad videomeenutused, catering ning üllatused.
Osavõtt kokkutulekust on tasuta. Oma osalemine registreeri kirjutades
aadressile sirle@kiilivald.ee.

TEHNIKARING

Noorte tehnikaringi eesmärk on tekitada 10-18 aastastes noortes huvi tehnikaspordi vastu
ning anda teadmisi ja praktilisi kogemusi mootorratta käsitsemisel, hooldamisel ja
remontimisel.
Tehnikaringi teooria osas antakse teadmised sisepõlemismootorite liikidest ja tööpõhimõtetest.
Tutvustatakse motokrossi mootorratta erinevaid osi, nende tööpõhimõtet ja õigeid
hooldusvõtteid. Samuti lukksepatööriistu ja töövõtteid. Kindlasti räägitakse ohutusreeglitest
tööriistade kasutamisel ning mootorrattaga sõitmisel. Tutvustatakse Eesti Mootorrattaspordi
Föderatsiooni võistlustingimusi. Kutsutakse või minnakse külla huvitavatele külalistele.
Tehnikaringi praktilises osas antakse juhendaja järelevaatuse all võimalus teha tutvust
erinevate tööriistade ohutu kasutamisega ja viiakse iseseisvalt läbi erinevaid hoolduse- ja
remonttöid.
KOHT:
Kiili Gümnaasiumis ja KIILIMOTO garaažis
AEG:
teisipäeviti 18.00–20.00
HIND:
300.-/kuu
REGISTREERIMINE:
info@kiilimoto.ee või
telefonil 501 0462
Oodatud on huvilised, kellel mootorrattas olemas
ja samuti need, kellel mootorratast pole.
KUI TULED SÜGISEL TEHNIKARINGI,
SIIS KEVADEL OSKAD MOOTORRATTAGA
OHUTULT SÕITA JA SEDA ISESEISVALT
HOOLDADA!
Registreerimine ja lisainfo: info@kiilimoto.ee või
Jaan Saluste, telefonil 501 0462

Rae valla spordikeskus
Koolialguse eri 10=12. Kõikidel

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

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

• Kopp-laaduri teenus. Tel
5645 4137
• Must muld koos transpordiga,
kuni 6 tonni (ca 8m3). Must kasvumuld on suure huumuse sisaldusega,turba ja sõnnikuga kompostitud ning ilma kivideta. Hind
1500 kr. mullavedu@hot.ee, tel
525 2632
• Müüa kuivi ja märgi küttepuid
(kask 40L võrgus), hinnad soodsad. kyttepuud@gmail.com, tel
5562 1018
• Ostan remonti vajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga). Pakkuda võib ka teisi vene
päritolu masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. heino@ruumen.ee,
tel 507 8478
• Ostan teie vanad autoromud, vajadusel ARK kustutamine, transport tasuta. Ostan ka vanametalli,
demontaazh, suured ja väiksed
kogused. Ostan ka korralikke
sõidu-, veo- ja pakiautosid, paku
kõike, raha kohe. Töötame iga
päev. Tel 5829 5083
• Soojuspumbaga kütad soodsalt.
www.kodukliima.ee, tel 666 1355
• Teen rohu- ja heinamaadel niitmistöid. Tel 527 1184
• Vajame Kiili asulas osalise tööajaga lapsehoidjat 1a poisile. Tel
5624 5333.

Kiili Naisselts kutsub SÜGISLAADALE
10. oktoobril 2010 kell 11.00-14.00 Kiili rahvamajas

Hea võimalus müüa ja osta aia- ja metsasaadusi, mett,
hoidiseid, endavalmistatud käsitöö esemeid ja kudumeid ning
kasutatud korralikke riideid ning raamatuid.
HOIDISTE KONKURSS AUHINDADEGA:
osalemiseks palume tuua 1 purk hoidist koos retseptiga.
• Avatud puhvet koduste küpsetistega.
• Heategevuslik loterii. 15.• Lastele tegevused
Müümiseks vajalik registreerumine / müügikoht 25.- (liikmed
tasuta), lisaks müügiplatsi soovijal tuua väikene asi (mesi,
õunakotike, käsitöö vm) heategevusliku loterii korraldamiseks
kaasa.
kiilinaisselts@gmail.com
kiilinaised.blogspot.com

Spordiklubi Fortuna kutsub 6-14 aastaseid
lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega.
Treeningtunnid algavad 8. septembrist. Info ja
registreerimine meili teel info@skfortuna.ee
või helistades telefonil 5569 2569.
Bodypump Les Mills. Treeningtunnid algavad
3. oktoobrist ja toimuvad esmaspäeviti ja
neljapäeviti 18.00 ning pühapäeviti 19.00.
Treener Marek Sooäär.
Sportlikud sünnipäevad. Jüri spordihoones on
võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute
sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida
ujularadu ja erinevaid saale. Torti saab süüa
aeroobikasaalis või siis nõupidamisteruumis.
On võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab
mänge ja võistlusi läbi viia. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid meili teel
info@raespordikeskus.ee.
Külasta ka kodulehte www.raespordikeskus.ee.

KOMÖÖDIATEATER ESITLEB:
AVAMEELSELT ABIELUST
Paljastavad lood ja laulud.
Hitid kergemuusika
varasalvest.
Tekst – Pedmanson
Lavastaja – Volkonski
Mängivad
Merle Jääger, Toomas Lunge,
Madis Milling, Jaan Villem Sibul
Kiili rahvamajas, reedel,
1 oktoobril kell 19.00.
Pilet 150.Sooduspilet 125.- (õpilased,
tudengid, pensionärid).
Mittesoovitav alla 14. eluaasta!

