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Kiili Gümnaasiumi
põhikooli lõpetajad

KIILI GÜMNAASIUMI LÕPETAJAD 2010: Anti Lippasaar, Arno Aamisepp, Hanna Vahtramäe, Heilika Martsepp, Jan
Tapver, Jarno Ameerikas, Kaidi Leosk, Kerly Kõrgesaar, Kermo Press, Koit Vatsel, Liina Lüütsepp, Marianne Ubaleht,
Martin Mannov, Nele Kiigemägi, Oliver Saggor, Pille Abe, Rain Semiskar, Risto Jõesaar, Sander Saar, Siret Somarokov,
Taavet Mill. Siim Vaikna

Kool on läbi,
elagu kool!
Kooli lõpetamiseks ei ole paremaid
või halvemaid aegu – on vaid tänane
päev ning kool ja ühiskond nagu
nad just täna eksisteerivad. Nii oli
see siis, kui Toots käis mõne aasta
Paunvere külakoolis, nii on see
praegu ja usutavasti saab tulevikuski
olema. Kooli ülesanne oli, on ja jääb
aidata kaasa sellele, et iga inimene
suudaks oma unistused ellu viia.
Toots polnud just parim õpilane,
kuid nii palju vene keelt ja rehkendamist suutis temagi selgeks saada, et
võis Venemaal mõisavalitsemist harjutada ja sellega pani ta oma tulevasele elule aluse. Muidugi pidi sõber
Toots ka usuõpetuse ja Julk-Jüri
käes vaevlema, kuid hiljem meenutas ta seda mõnuga ning mine tea,
äkki oli sellestki vaevast mingi
kasu.
Tänasedki lõpetajad on korduvalt
mõelnud, milleks neile see elukauge
raamat või teoreemitõestus, sest igapäevaelu eeldab sootuks teisi teadmisi ning oskusi. Nõnda mõeldakse
tegelikult sageli; mõeldakse, et need
oskused, mis võimaldavad elus läbi
lüüa, neid ei saada koolipingist,
need omandatakse läbi elukogemuse. Osalt on nii arvajail õiguski,
kuid ainult osaliselt, sest trikk on
selles, et mida kehvemini osatakse

elementaarseid koolitarkusi – lugemine, kirjutamine ja arvutamine –
seda vähem suudetakse iseenda
elust või teiste kogemustest õppida.
Nii oli Tootsi ajal ja on ka täna.
Üldhariduskool annab kaasa elementaarse, kuid olulise teadmistepagasi, et inimene võiks teha ja õppida asju, mis talle sobivad ja mida
just temal elus vaja on.
Milline on kool aga siis, kui tänaste lõpetajate lapselapsed kooli lähevad? Kas õppima hakatakse digitaalsetest raamatutest või õpitakse
põhiliselt interneti teel; kas klassitunnid traditsioonilisel kujul kaovad; kas igal õpilasel saab olema
individuaalne õppekava ning kas
tunnistuse võib kodus ise välja printida?
Täpselt ei tea keegi, aga kindlasti
on kool 25 aasta pärast tehnoloogiliselt tohutult muutunud.
Ja ikkagi julgen ma väita, et kooli
olemus jääb samaks ka tulevikus.
Ikka on õpilane ja on õpetaja ning
olenemata õppimise tehnoloogiast
peavad lapsed selgeks saama lugemise, kirjutamise, arvutamise ja teised põhilised õppimisoskused, et
neil täiskasvanuna hästi läheks.
Tootsi-aegne külakool polnud
järelikult kehvem praegusest ja meie

Direktor peab oma sokid ära
sööma!
Aasta alguses, kui lõpueksamid
juba silme ees olid, lubasin
üheksandale klassile, et söön
lõpuaktusel oma sokid ära, kui
põhikooli lõpueksameil keegi
läbi ei kuku. Varasemad kogemused nii Kiili koolis kui vabariigis tervikuna kinnitasid, et ülisuure tõenäosusega polnud mul
põhjust karta, sest alati on olnud põhikooli matemaatikaeksamil mõni ebaõnnestuja.
Õnneks või õnnetuseks läks aga
teisiti! Lõpetajad olid erakordselt tublid, sest ühelgi eksamil
ei põhi- ega keskkoolis ei ebaõnnestunud keegi. Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi Siret
Somarokov ja kiituskirjaga lõpetas põhikooli Laura Kelly Lumi.
Mihkel Rebane, Kiili
Gümnaasiumi direktor
tänane kool on sama hea kui kõrgtehnoloogiline tulevikukool, sest me
elame täna, mitte tulevikus.
Seega, kool on läbi, elagu kool!
Mihkel Rebane,
Kiili Gümnaasiumi direktor

Rein Aasmäe, Amina Ahhajeva, Kevin Arike,
Kaupo Arro, Helina Aun, Maarja Hannus,
Kätriin Hänilane, Ainar Igel, Kevin Kaldma, Liis
Kask, Martin Kivi, Marko Koiduste, Toomas
Liiv, Kristjan Limbach, Laura Kelly Lumi,
Mariell Miilvee, Rainer Muuli, Karolina Person,
Ergo Rohi, Sandra Saar, Rita Safonov, Sirelin
Sakkeus, Kalev Sikk, Lisanna Sinisalu, Ralf
Sõitja, Anni Tahk, Tauri Toime, Timo Tomson,
Reigo Vint.

Kiili Kunstide Kooli
lõpetajad
Muusikaosakonna lõpetasid Madli Luik (laulu
eriala), Signe Saarmets (klaveri eriala, lõpetas
kiitusega).
Kunstiosakonna lõpetasid Doris Kivisalu
(lõpetas kiitusega), Gerda Mõttus, Marita
Pirnipuu Mery-Liis Kolbak (lõpetas kiitusega).
Muusikaosakonna noorema astme lõpetasid
Johann Zeiger (klaveri eriala), Mariel Mäe
(klaveri eriala, lõpetas kiitusega).
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Käed eemale
Nabalast!
Nabala karstiala kaitseks on inimesed 102 riigist andnud üle
60 000 allkirja. Need on samad inimesed, kes tahavad sõita headel
teedel ja väärtustavad paeehitisi.
Nad ei ole kaevandamise vastu,
aga nad pole nõus ohverdama
unikaalseid loodusväärtusi ega
andma taastumatuid loodusvarasid
kitsa ringkonna kasu teenistusse.
Ettevalmistatav mastaapne looduse ümberkujundamine on oma
tõenäoliste tagajärgedega hirmutav.
Senised tellitud uuringud pole usaldusväärsed. Need ei arvesta karstiga, kus tavametoodika pole kasutatav.
Miks peaksid inimesed nõustuma
oma kodukoha loodusmaastiku
tööstusmaastikuks muutmisega, kui
kaevandatav tegelikult meie teedele
ei kõlba, s. t. eesmärk saab olla vaid
eksport? Miks lubada avada uut
mammutkaevandust, kui senine
paesse suhtumine on lausa vandaalitsemiseni hoolimatu (Solarise keskuse juhtum, ammendamata ja rekultiveerimata karjäärid jne.)?
Loodusest hoolivatele inimestele
iseenesestmõistetav ettevaatusprintsiip ei mahu äriloogikasse. Vastupidi
– kuni tegevuse kahjulikud tagajärjed on kasvõi väga tõenäolised, kuid
otseselt ja täielikult tõendamata, ei
pea sellest hoolima ja võib minna
edasi. Kui raha on juba uuringutesse
pandud, siis PEAB saama tulemuse
– kopp maasse ja toodang piiri taha,
et raha tuulde ei läheks!
Nii vormubki põhiküsimus – miks
saavad asjad üldse nii kaugele minna? Miks ei saa kohe alguses ütelda,
et ärge raisake aega ega raha, siin te
ei kaeva niikuinii? Juba 1988. aastal
tehtud uuringud ei tõendanud loodusohutu kaevandamise võimalikkust. Miks ei peatanud riik arendajaid juba 2005. aastal, kui selgus, et
kaevandamine võib kaasa tuua ulatusliku keskkonnakahju? Miks on
riik end sidunud selliste seadustega,
mis ei lase tal avalikes huvides resoluutselt keelata-käskida? Miks saab
riik nii vähe toetada nõrgemat poolt,
inimest, vastasseisudes võimsate
arendajatega, kelle käsutuses on
hästimakstud ja tiitlitega eksperdid?
Nabala juhtum süvendab usalduskriisi. Inimesi on järjest raskem lepitada ka igati korrektsete ja üldkasulike arendustega.
Seni ei ole ükski geoloogiline
uuring jäänud ilma kaevandamisloata. Nabala puhul on keskkonnaministri positsioon küll kiiduväärselt selge – mitte anda kaevandamisluba enne, kui kõik võimalikud
riskid on täielikult maandatud –
kuid selle järjepidevus pole seadustega tagatud.
Eesti Looduskaitse Selts tahab
oma riiki usaldada. Ta ootab valitsuselt analüüsi ja algatust seadusandluse revideerimiseks, et Nabalataolised protsessid ei saaks üldse
alatagi. Tehtud vigadega, nagu seadusvastane Nabala varude aktiivsete
hulka arvamine, peab kaasnema
vastutus. Esimese sammuna tuleb
Nabala maardla arvata aktiivvarude
hulgast välja koostatavas ehitusmaterjalide arengukavas 2010-2020.
Maavarade koondbilanss pakub
aktiivseid paevarusid ka Nabalata
veel vähemalt 100 aastaks.
Juhan Telgmaa, ELKS esimees
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Lastehoiu hüvitamise
korra muutmine ei ole õige
Kiili vallavolikogu võttis aprillikuu
istungil vastu määruse, mille sisuks
oli valla eelarvest makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste korra
muutmine. Juba pikka aega, kui
mitte öelda et isegi mõned aastad,
on antud valdkonnas kirgi kütnud
lapsehoiuteenuse korraldus ja rahastamine.
Probleemi olemusse süüvides ja
tõele näkku vaadates siin lihtsaid
lahendusi leida ei saagi, sest selle
“kuuma pudrukausi” ümber on “tühja kõhuga noolijaid” omajagu. Milles
siis asi? Eks tuum ongi selles, et vallal lasub kohustus oma teeninduspiirkonnas tagada igale vallakodanikule lasteaiakoht.
Kukkur on aga vallal üsna õhuke,
et seadusega sätestatud kohustust
täita. Vähesel määral on leevendust
pakkumas eraalgatuslikud lastehoiuteenuse osutajad, kes samuti
ainuüksi missioonitundest oma ettevõtmist veepinnal ei hoia. Suurimad
kannatajad on aga eelkõige lapsed
ja nende vanemad, kellel on õigustatud ootus saada nõuetekohast õppeja kasvatustingimusi tagavat lasteaiateenust oma elukohajärgselt
omavalitsuselt.
Kolm tingimust
Meie igapäeva elutegevust korraldavatele õigusaktidele seatakse
üldjuhul kolm peamist tingimust.
Esmalt peab õigusakt peab olema nii
sisult kui ka keeleliselt arusaadav
kõigile. Samuti peab reguleeritav
valdkond olema ajakohane ja reaalselt teostatav. Kuid mis ka minu
arvates peamine – õigusakti rakendamine peab tagama võimalikult
võrdse kohtlemise kõigi õigustatud
ootustega isikute suhtes. Antud juhul on õigustatud ootus esmalt lastel
ja nende vanematel ning samuti
lastehoiuteenuse pakkujatel.
Mis siis määrusesse kirja sai?
Vallavolikogu 15.11.2007. a määrust nr 22 täiendati lastehoiuteenuse

selge ebavõrdsus. Arvatavasti on
meile kõigile selge, et vald ei suuda
lähitulevikus tagada kõigile lastele
lasteaia teenust ega suuda toetada
täies ulatuses alternatiivseid lahendusi, sealhulgas ka lastehoiuteenust.
Seda enam peavad kõikvõimalikud kulud olema selged ja läbipaistvad ning mis kõige tähtsam –
võrdset kohtlemist järgivad.

toetuse tingimuste ja korra osas.
Õnneks on üsna selgelt ja arusaadavalt määrusesse kirja pandud need
kriteeriumid, mis annavad isikule
õiguse toetust taotleda. Ehk siis ühe
lausega väljendades: lastehoiuteenuse toetust võib taotleda meie valda registreeritud lapsevanem, kellele vanemahüvitist ei maksta ning
kelle võsuke ei käi ka naabervalla
lasteaias ning kellele ei jagu lasteaia
kohta ka Kiili vallas.
Üsna keeruliseks ja segaseks läheb aga tekst siis, kui räägitakse
toetuse suurusest ja väljamaksmisest.
Tundub, nagu oleks püütud omavahel kokku sobitada Pythagorase teoreemi Newtoni teise seadusega. Eks
lugege ise (väljavõte määrusest):
“Toetuse maksimaalmäär ühes
kuus on 1500.- krooni. Väljamaksmisele kuuluva toetuse suuruse

arvutamisel lähtutakse järgmistest
põhimõtetest:
• Juhul kui taotleja poolt lapsehoiuteenuse eest tasutud summa on
pool või enam kui pool toetuse maksimaalsest määrast, siis makstakse
toetust 50% tehtud kulutustest;
• Juhul kui lapsehoiuteenuse eest
on tasutud toetuse maksimaalmääraga võrdne summa või enam,
siis makstakse toetust toetuse ühekordse maksimaalmäära ulatuses;
• Juhul kui lapsehoiuteenuse eest
on tasutud vähem kui pool toetuse
maksimaalmäärast, siis toetust ei
maksta.”
Tunnistan, et lugesin seda määruse eelnõud, mis juba 1. juunil
jõustub, esmalt kohe paar korda läbi
et “sotti” saada. On vist üheselt adutav, et lisaks ülikeerulisele sõnastusele kumab sellest korrast läbi ka

Kiili vallarahva küsitlusest
Seoses arengukava uuendamisega
viidi selle aasta kevadel Kiili valla
elanike seas läbi rahvaküsitlus, et
saada aimu, millised on inimeste
soovid, mõtted ja vajadused seoses
valla heakorra, turvalisuse, ettevõtluse ja töö, hariduse, kultuuri,
spordi ning valla eluga üldiselt.
Täidetud küsimustiku ankeete
laekus tagasi kokku 251, millest 40
olid paberkandjal ning ülejäänud
elektroonilisel kujul.

Tallinn ja loodus
Küsimuste analüüsimisel teeb
vallavalitsus koostööd Tartu Ülikooliga, kust on kahe praktikandi – Birgit Müürsepp ja Katrin Anier – näol
saadud tõhusat abi küsitlustulemuste
analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Praktikante juhendab tuntud
regionaalpoliitika õppejõud Garri
Raagmaa.
Küsimustikule vastajatest oli
suurem osa naisterahvad, kes moo-

dustasid ligi 60% ning vastanute
keskmiseks vanuseks oli 37 eluaastat. Vastajad olid peamiselt kõrgharidusega töötavad pereinimesed,
kes on Kiili vallas elanud 3-10
aastat.
Vastanutest töötavad üle poole
Tallinnas, kuid nende kodu ja pere
on Kiili vallas. Seega on mõistetav,
et kui palusime inimestel välja tuua,
mis on nende jaoks elukeskkonna
juures kõige olulisem, hindasid nad
selleks puhast loodust, kodukoha
tunnet ja Tallinna lähedust.
Tallinn pakub Kiili valla elanikele
paremaid töötamise- ja karjäärivõimalusi, kuid Kiili see-eest võimalust
rajada kodu eemale linna ebameeldivast kärast, mürast ja lõputust sagimisest. Uurides, kas inimesed
sooviksid lisaks Kiilis elamisele siin
ka töötada, vastasid sellele küsimusele jaatavalt pooled vastanutest,
tingimusel, et vallas oleks nende
kvalifikatsioonile vastav töökoht
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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.

ning paremad palgavõimalused.
Pakutavatest teenustest on inimesed kõige enam rahul raamatukogu, üld- ja huvihariduse teenuse
ning kultuurilise isetegevusega.
Parandamisväärseks peavad vallaelanikud asulate valgustatust,
varustatust veevärgi ja kanalisatsiooniga ning arstiabi ja lasteaia teenuse
kättesaadavust.
Tehnilise infrastruktuuri osadest
vajavad inimeste arvates kõige enam
parandamist teede-tänavate ja kergliiklusteede olukord. Lisaks tuntakse
vallas väga suurt puudust ka laste
mänguväljakute, spordirajatiste,
toitlustusasutuste ning kooskäimise
võimaluste järele.
Ollakse rahul
Küsitluse esialgsetest tulemustest
on selgunud, et üldiselt ollakse eluga Kiili vallas igati rahul. Heas mõttes üllatavaks on, et kultuuriüritustest sooviksid inimesed Kiilis

Ei hääletanud poolt
Antud juhul oleks õiglane, kui
lastehoiuteenuse toetust arvestataks
päevamääraga ning ilma teenuse
kasutamise ajaliste piiranguteta. Ei
saa teha vahet lastevanematel, kes
on sunnitud lastehoiuteenust ühes
kuus kasutama rohkem või vähem
päevi, kui toetuse maksimaalmäär
seda võimaldaks. Üsna kindlalt võib
väita, et kui lastehoiuteenuse hüvitamise päevamäär oleks 60 krooni,
siis valla eelarve sellest lõhki ei
läheks, pigem võib isegi väikese
reserviga arvestada.
Lapsevanem, kes kasutab teenust
kahel päeval kuus, saaks hüvitust
120 krooni ning terve kuu lastehoiuteenust kasutanu (ca 20 päeva)
hüvituse suurus oleks 1200 krooni.
Sel juhul oleks toetuse määramise
kord selgelt arusaadav, läbipaistev
ja õiglane.
Eelnimetatud põhimõtteid järgides mina lastehoiuteenuse toetuse
uuele korrale rohelist teed ei andnud. Samuti ei hääletanud määruse
kehtestamise poolt ka teised IRLi
esindajad ja valimisliidu “Koduvald”
liikmed, kes on praeguses volikogus
vähemuses. Hääletamisel oli tunda,
et ka volikogu enamuse nimel “jah”
öelnute hulgas oli volikogu liikmeid,
kes sisemise veendumuse kohaselt
oleks soovinud õiglasemat lahendust.
Aga eks aeg annab arutust.
Olavi Israel, IRL
Kiili vallavolikogu liige

kõige enam külastada mitte diskot,
vaid teatrietendusi, suvetuure ning
vabaõhuüritusi. Kultuuriürituste
toimumise asukohana eelistatakse
kõige enam Kiili staadioni, rahvamaja, Sausti ning Nabala mõisaid.
Mida arvavad aga praktikandid
olukorrast kohapeal? Birgit ja Katrin: “Kiili valla areng on väga tugevalt mõjutatud tema geograafilisest
asendist. Tallinna lähedus omab küll
ühelt poolt valla arenguks positiivset
mõju, pakkudes siinsetele elanikele
võimalust töötada Tallinnas ning
elada Kiilis, teiselt poolt pärsib see
aga oma rikkalike teenustega Kiili
valla kohalike ettevõtete arengut
ning teenuste kvaliteeti”.
Siinkohal tahaksime tänada veel
kord kõiki vastajaid, kes leidsid aega
ankeeti täita. Küsitluse lõplikud tulemused ilmuvad Kiili Lehes ja internetis valla kodulehel peale suve.
Jaanus Tärnov, Kiili valla
arendusnõunik

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.

Valvake oma vara
hoolikamalt!
On sobiv jätta korraks kõrvale
majanduslanguse temaatika ja
valitsuskriis ning võtta aeg, et
mõelda, kui kaitstud ja missuguses
seisus on meie turvalisus. Nimelt
sel aastal on Kiili vallas toime pandud 22 kuritegu, millest pooled on
peitkuriteod. Vargusi on toime pandud 5 ning sissemurdmisi (võõrale
territooriumile tungimisi) 7. Kõigist
nendest vargustest on avastatud
kaks kuritegu.
Mida teha, et oma vara kaitsta?
Olen varasemalt kirjutanud, et asju
ei tohi jätta nähtavale kohale. Vallas
ringi sõites näen aedades lohakil
asju (alustades jalgratastest ja lõpetades laste mänguasjadega), mis
kõik on vargale ideaalne varastamiseks. Ei piisa sellest, et ise olete
kodus ja “hoiate” asjadel silma peal.
Lihtsam on lohakil olevad esemed
ära panna lukustatud kuuri või keldrisse. Või siis poodide eest läbi sõites
näen, kuidas valvsad rattaomanikud
lähevad “korraks” poodi ning jätavad oma liikumisvahendi poe ette
lukustamata. See “korraks” on tihtipeale 15-45 minutit, aga kui palju
aega kulub vargal poe eest ära sõitmiseks? Selleks pole vaja isegi lõiketangi. Juhin tähelepanu olla hoolikam oma vara jätmisel nähtavasse
kohta.
Väärtegude toimepanemisel hakkab silma Liiklusseaduse rikkumised,
mida 20. aprilli seisuga on toime
pandud 295. Saan aru, et nii mõnelgi pool on teed head, kuid see ei ole
põhjus, miks nt kiirust ületada.
Püüame igal võimalikul juhusel
liiklust jälgida. Hoolikas tuleb olla
ka kergliiklejatel! Viimasel ajal olen
märganud jalgrattureid, kes kuidagi
ei taha ratta seljast maha tulla, kui
teed ületavad! See on ohtlik ja eelkõige halb eeskuju lastele, kes palju
rattaga liiklevad.
Vanematele inimestele pean vajalikuks tuletada meelde, et alkoholijoobes ei tohi jalgrattaga sõita!
Selle eest võib tulla kuni 6000-kroonine rahatrahv. Igasuguse karistuse
eesmärk on mõjutada inimesi süütegudest hoiduma ning lepitada seaduserikkujaid ühiskonnaga. Väärteokaristuste süsteem täidab oma
eesmärgi juhul, kui mõjutab tulevikus hoiduma rikkumistest ja väärtegude arv väheneb.
Ailen Kroonmäe, konstaabel
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Kiili Naisselts kutsub aitama Anna-Liisat
Anna-Liisa Väär Luige alevikust on
õpilane, kes võitis konkursi vahetusõpilase kohale Türgi kooli Izmir
Camlaralti Kolledžisse. Tema on
esimene õpilane, kes läheb Eestist
Türki õppima, eesmärgiga lõpetada
keskkool. “Algus on raske,” arvas
Anna-Liisa, sest õppida tuleb türgi
keeles, aga ta on selleks valmis. Ka
pere on välja valitud.
Võimaluse minna välismaale õppima korraldas MTÜ YFU vahetusprogrammi raames. Türgis saab tütarlaps õppida keskkooli viimases
klassis augustist 2010 kuni juulini
2011 ning kogu programmi maksu-

mus on 81 000 krooni.
Sellest summast on hetkel tasutud ema, vendade perede ja ettevõtjate poolt 40 000 kr ja lubadused on
antud veel 30 000 kr sponsorluse
peale ning tütarlaps ise töötab selle
eesmärgi nimel kahel töökohal.
Puudu on kindlalt veel 11 000
krooni. Seoses sellega palub Kiili
Naisselts abi toetuse leidmiseks.
Anna-Liisa Väär arvelduskonto:
Swedbank 221015592434, selgitusse kirjutada “vahetusõpilane Türki”.
Andra Perv, Kiili Naisselts
kiilinaised.blogspot.com

Võidukas tüdrukute võrkpallivõistkond. Erakogu

Kiili noored võrkpallurid olid edukad
Maikuus oli Kiili valla lastel Spordiklubiga Tats võimalus osaleda
mitmel olulisel võrkpallivõistlusel.
29. mail toimus üle-eestiline võistlus
Mikroliiga võrkpall, kus osalesid
kuni 3. klassi õpilased.
Meie spordiklubi Kiili poiste
võistkond koosseisus Karl-Erik
Villems, Ergo Kruusvee, Lauri Luup
ja Rasmus Meius saavutas võitluslikus mängus II koha. Ka tüdrukute
võistkond mängis visalt, kuid auhinnalist kohta sel korral veel ei saavutatud.
Järgmisel päeval toimus “Selver
Cup 2010”, kus osalesid kuni 5.
klassi õpilased. Sellel turniiril saavutasid Kiili tüdrukud kindla 1. koha
ja poisid 2. koha. Võidukas tüdru-

kute võistkonnas mängisid Laura
Väikemaa , Kadri-Ann Adra, BrittMarleen Õismaa, Annabel Israel,
Maily Kristal. Poiste 2. koha võistkonnas mängisid Karl-Erik Villems,
Lauri Luup, Rasmus Meius, Märtin
Laanemets.
Eesti meistrivõistlused 1999 ja
hiljem sündinutele poistele-tüdrukutele toimusid Narvas. Meie võistkondadest läks kõige paremini Kiili
poistel, kes saavutasid 17 võistkonna
konkurentsis 7. koha. Tüdrukud saavutasid samuti 7. koha, seda 12
võistkonna hulgas.
Täname Kiili vallavalitsust, kes
võimaldas noortel võrkpalluritel
kasutada oma transporti!
Raigo Tatrik, SK Tats treener

Alates 01.07.2010 on
LIIGNE USALDUS EI OLE HEA: Kiili konstaabel Pelle Proosa sõnul on inimesed
muutunud liiga usaldavaks ning arvavad, et midagi ei juhtu, kui näiteks
jalgratas valveta aianajale jätta. “Varal tuleb ikka silm peal hoida, eriti
praegusel ajal,” lausub konstaabel. Kui öeldakse, et hunt oma kodu lähedalt
ei murra, siis osade inimeste puhul võib Proosa sõnul arvata, et nad käivad
oma kodu läheduses vargil. “Kui lähete pikaks ajaks ära, suhelge kindlasti
naabriga,” õpetab konstaabel, “öelge talle, et ta teie varal silma peal hoiaks.”

Kiili postkontor

avatud alljärgnevalt:
E, T, R 07.00-13.00
K 07.00-19.00 N 14.00-19.00

Marko Tooming

Kiili Vallavalitsus teatab:
Vastavalt vallavolikogu 17.06.2010 otsusele nr 37 müüb Kiili Vallavalitsus avalikul kirjalikul enampakkumisel väljaostu eesõiguse võõrandamiseks
Sõiduauto
enampakkumise alghind (kr) tagatisraha (kr)
Toyota Avensis 2,0 (2006)
161 000
16 100
Lisainfo: väljalaskeaasta – 2006; mootori maht – 2,0 (108 kw); värv – tumesinine; läbisõit –
71 200 km; keretüüp – universaal; käigukast – automaat; kütus – bensiin.
Täiendav lisavarustus: suverehvid valuvelgedel, hooldusraamat, kliimaseade, elektrilised
aknad, ABS, kesklukustus, istmesoojendus, roolivõim, veojõukontroll, signalisatsioon,
tehase CD-mängija, püsikiiruse hoidja, immobilaiser.

• juriidilise isiku puhul registriosa kehtivat koopiat, otsust avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;
• notariaalselt tõestatud volikirja esindajale volituste andmiseks (ei ole vajalik, kui
esindaja on kantud registrikaardile);
• nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
• millisele objektile pakkumine esitatakse;
• sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumise summat, pakkumise tegemise
kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kiili Vallavolikogu poolt kinnitatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale. Tagatisraha peab olema laekunud Kiili
Vallavalitsuse arvelduskontole nr 1120218700 Swedpangas või nr 10052030588006 SEB
pangas hiljemalt üks päev enne pakkumise esitamist.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega esitada Kiili Vallavalitsusele (Harjumaa, Kiili
vald, Kiili alevik, Nabala tee 2a) 03.08.2010 kella 12.30-ks. Ümbrikule peab olema märgitud, millise objekti enampakkumisele on ümbrik esitatud.

Koos pakkumisega esitada maksekorralduse koopia 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 õigus tühistada enampakkumise
tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Sel juhul enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema poolt esitatud tagastamatu
pangagarantii.

Pakkumine peab sisaldama:
• füüsilise isiku puhul pakkuja nime, isikukoodi, elukohta, kontakttelefoni;

Pakkumiste avamise aeg on 03.08.2010 kell 12.30. Info varaga tutvumise võimaluste kohta telefonidel 679 0260, 5344 6710; e-post info@kiilivald.ee.
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Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekt nr: 1.3.0102.10-0291
“Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili
Euroopa Liidu toiduabi vallas“
Kiili vallas
Euroopa Liidust saabus toiduabi
Harjumaale 21. juunil 2010. Kiili
valla elanikele on eraldatud 595 kg
makaronitooteid.
Kiili valla toiduabi vajavatel peredel ja isikutel on võimalus abi saamiseks pöörduda Kiili vallavalitsuse
sotsiaalosakonda aadressil Kiili alev,
Nabala tee 2a.
Lisateavet saab telefonidel
679 0265; 679 0245; 679 0246 ja emaili teel nelli.rohi@kiilivald.ee.
Kiili vallavalitsus

Järjekordne
kepikõnni päev
möödus Luigel
MTÜ Kiili Naisselts korraldab
iga kuu teise kolmapäeva õhtul
erinevas Kiili valla külas instruktori
juhendamisel kepikõnnitreeninguid.
Meie taotlus EAS-i kohaliku omaalgatuse programmist sai rahastuse
ning tänu sellele on kogukonna
liikmetele nii osavõtt kui ka kõnnikeppide laenutus tasuta.
Kepikõnd on toimunud Kangrus,
Paeknas ning eelmine toimus 9.
juunil Luigel kus Rutt Saveli Luige
Küla Seltsist rääkis meile põgusalt
Luigele tulevast kergteest, mis algab
ringteest ning kulgeb kuni Raudaluni ja väidetavalt on Tallinna linnavalitsus lubanud vastu tulla oma
kergtee ehitusega Nõmmelt, mööda
Valdeku tänavat ja Viljandi maanteed kuni Raudaluni, mis on iseenesest üks väga tore uudis.
Peale seda alustasime kepikõnni
soojendusega laste mänguväljakul
ja võtsime suuna üle Viljandi maantee (väga ohtlik ületada) majade
vahelt Uus-Vargamäele, kus tegime
väikse peatuse meie naisseltsi liikme
Imbi aias. Aed oli imeilus ja väga
kenasti hooldatud.
Meie instruktor Kristi Pedaru
õpetas meile naisenergia harjutusi.
Peale seda võtsime suuna Sausti
teeni ning ületasime uuesti Viljandi
maantee ringtee juurest ning lõpetasime jälle venitusharjutustega laste mänguväljakul. Osavõtjaid oli 24.
Teekond oli 8 km pikk ja väsitav.
Soovitame soojalt Teil kõigil meie
poolt korraldatud üritusest osa
võtta, sest kel pole olnud tahtmist
soetada endale kõnnikeppe, siis on
hea võimalus siiski üritusest osa
võtta ja saab ka personaalse tähelepanu instruktorilt, kel vaja veel
oskusi kõnnikeppidega käimisel
lihvida. Pealegi on üritus tänu EAS-i
rahastusele täiesti tasuta.
Ootame teid järgmisele kepikõnni
päevale 14. juulil algusega kell
19.00 Sausti mõisa parklast. Registreerimine ja lisainfo: kiilinaised.
blogspot.com.
Kaire Nuut, projektijuht

Projekt töötutele on
olnud väga edukas
Projekt “Planeeritud tegevused töötutele ja mittehõivatud inimestele”
on kestnud kolm kuud ning selle aja
jooksul on koolituse saanud aednikhaljastajana 9 inimest, kellest kaks
inimest on suundunud tööle ja enamus osalejatest leidnud endale uue
elukutse ja mõtte edasiseks.
Sotsiaalhooldustöötaja koolituse
on läbinud 6 inimest, kellest pooltel
on võimalus tööle suunduda, motivatsioonikoolitus ja karjäärinõustamine on abistanud kaheksat osalejat tööleidmisel. Tänu eesti keele
õppele venekeelsele elanikkonnale
on õnnestunud ühel inimesel anda
riiklik eksam ja kuuest inimesest
kaks on saanud lepingulise töö.
Toetame Kiili valla ettevõtteid
palgatoetusega kahele inimesele
töökoha loomisel kuni 6 kuud.
Aednik-haljastaja koolitusel osales Kiili vallast 9 inimest, kes kõik ka
lõpetasid tunnistustega. Üks koolitusel osalejatest, Mari-Liis suundus
tööle FIE Aivar Somarokovi aiandisse, kus ta tegeleb sellega, mida
koolitusel sai õpitud – seemnete
külvamisega, istikutega jne. Tööleping on esialgu sõlmitud pooleks
aastaks.
Tööle sai Mari-Liis aiandisse pärast koolituse lõppemist, mil tuli ka
läbida eksam. Töökoht oli naisele
tuttav varasemast ajast, nimelt töötas ta seal ka seitse aastat tagasi.
“Kuna mul on kodus väikesed
lapsed, siis on minu jaoks väga mugav, et töökoht asub kodu lähedal,”
rääkis Mari-Liis. Kunagi töötas ta ka
müüjana, ent see amet talle ei sobinud. Praegune töökoht aiandis on
palju südamelähedasem.
Koolitusel õpitu andis Mari-Liisile
aianduses tugeva teoreetilise baasi.
“Õppisime kõige kohta – kuidas muru külvata ja teha, mismoodi lõigata
õuna- ja marjapuid, saime palju teada väetiste, maitsetaimede, seemnete ja lillede kohta,” meenutas ta.
Uut ja huvitavat sai naine teada
ka aiakujunduse kohta. Need teadmised, mida praeguse töö juures
rakendada ei saa, kuluvad kindlasti
ära tulevikus või enda koduaias,
arvab Mari-Liis.
Tulemuslik koolitusel osalemine
on andnud naisele indu. “Kuulsin, et
septembris algavad läbi ESF fondi
ka lastehoidjate kursused,” rääkis
ta. “Võimalik, et võtan sellest osa.”
Andra Perv, Marko Tooming

Pärast aednik-haljastaja koolituse lõppemist sai Mari-Liis Arro tööd Kiili vallas
asuvas aiandis. Esialgu on tööleping sõlmitud pooleks aastaks. Marko Tooming

Kangrus toimus
lastepäev
Lastekaitsepäevale mõeldes toimus
29. mail Kangru lastepäev. Tänu
tublidele lastele ja lapsevanematele,
kes vaatamata hommikusele vihmavalangule otsustasid siiski mänguväljakule tulla, tuli päike taas
taevasse ja kõik planeeritu sai teoks.
Kokku võttis lastepäevast osa 47
last (noorim 7-kuune ja vanimad
11-aastased).
Päeva avasid RMK maskotiloomad rebane ja jänes, kes lastele
lihtsalt ja mänguliselt rääkisid loodushoiust. Traditsiooniks on saanud
sel päeval väikesed sportlikud jõukatsumised, kus tähtis pole võit vaid
osavõtt. Sel korral said lapsed proovida orienteerumist. Kõige pisemad
mudilased liikusid metsa all Tillurajal, koolilapsed orienteerusid
kaardi järgi nagu päriselt asi käib ja
kõik võisid läbida mänguväljakule
märgitud Aareteraja.
Kõik osavõtjad said rinda märgid,
mälestuseks diplomid ja kleepsud,
kosutuseks kohukest ja šokolaadi
ning auhinnaks ühe vahva raamatu.
Lapsed ise arvasid päevast nii:
Kõige rohkem jäi meelde see, et
otsisime kiisusid metsas ja tegime risti
paberi peale. Me võistlesime ja mulle
meeldis asju otsida ja puid kallistada.
Ma jooksin seal mängude ajal ja hüppasin kottidega. Auhinnad ka meeldisid – raamatud, diplom ja šokolaad.
(Sander, 6 a)
Lõbus päev oli. Seal oli tillurada ja
see oli väga lõbus. See oli kõige lõbusam. Aarete jaht oli ka lõbus. Üldse
oli kõige lõbusam päev üldse. (Andra,
5 a)
Laulsime ja jooksime. Oranž rebane oli ja valge jänku. Ja siis ma ütlesin, milline kiisu on. (Rasmus, 3 a)
Mulle meeldisid Jänes ja Rebane.
Meeldis kaardi järgi otsida neid, kus
pidi klõpsu tegema. (Karoliine, 7 a)
Kiisu meeldis, seal oli punane kiisu, roheline kiisu. Jänku meeldis
mänguväljakul. Rebane oli ja seal oli
tädi sees. Olin jänku opas. (Johanna,
3 a)
Mulle meeldis aaretemäng, seal
pidi kivisid ja käbisid otsima. Orienteerumine meeldis ka, pärast seda
sain märgi ja kohukest sai ka. (Kert,
4 a)
Mulle meeldis orienteerumine,
põnev oli kaardi järgi metsas punkte
otsida. (Laura, 9 a)
Homme käisime jänesel ja lebasel
külas. Meie mängisime. Mulle meeldis. Pärast läheme jälle neile külla!
(Kertu, 2 a)
Suured tänud RMK Tallinna piirkonna looduskeskuse juhile Sirli
Vijarile ja orienteerumisklubi Orion
esindajale Viiu Rebasele, kes päeva
meiega kaasa tegid. Lisaks eelmainitutele olid suureks abiks Kiili vallavalitsus, Trükikeskus Kolm Lõvi,
Koolibri, Tere ja Fazer.
Kangru Küla Selts

Planeeritud tegevused töötutele
ja mittehõivatud inimestele
alates augustist 2010

Seekord toimus kepikõnd Luigel.
Erakogu

Lapsehoidja kutsekoolitus algab septembrist ning ootame sooviavaldusi
juba praegu meilile a.perv@hot.
ee. Jätkub eesti keele koolitus
venekeelsele grupile – Tatjana
Žai-voronskaja juhendamisel.
Vanemaealistele mittetöötavatele
inimestele pakutakse arvuti kasutamise teadmisi, ID kaardi toimingutega seonduvat jm.

Karjäärinõustamine ja motivatsioonikoolitus lapsega üle 18 kuu
kodus olnud vanematele ja lühi-

ajalistele töötutele – videotreeningud
suhtlemisoskustest tööintervjuul –
Anne Naelapea juhendamisel.
Palume osalemise sooviavaldused
saata e-posti: a.perv@hot.ee või helistada telefonile 5694 9272.
Lisainfo: www.kiilivald.ee.
Aktiviseerimiskeskus teatab, et
oleme alates augustist avatud vallamaja hoones Nabala tee 2.

Lastepäev Kangrus. Toomas Volmer
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Kangru Rull 2010. Erakogu

Toimus kolmas
Kangru Rull
Mai lõpus toimus Kangrus rulluisuvõistlus, mis oli järjekorras juba kolmas.
Kokku osales ajavõttudega sõitudes 78 rulluisutajat, vabaklassis osales 26 inimest. Meie üllatuseks tuli
kohale ka rahvusvaheline võistkond
UusMaa/Bont Team Eesti ning starti
tulid sellised Ladina-Ameerika
mehed nagu Ruben Martinez ja
Alfredo Leon Moreno! Kõige rohkem
osalejaid oli loomulikult Kiili vallast,
samuti olid esindatud naabervallad
ning Tallinn.
Õnneks soosis üritust ka ilmataat
ja vihma meile kaela ei saatnud. Ka
pealtvaatajate arvu üle kurta ei saanud, kes ise osa ei võtnud, tuli oma
lastele või sõpradele kaasa elama.
Lastel käis külas Jeti ja ürituse
toetamiseks korraldasime loterii.
Kokkuvõtteks võib ütelda, et oli
tore sportlik kogupereüritus!
Suur, suur tänu vallavalitsusele,
kes aitas täita meie auhinnafondi!
Korraldustiim tänab kõiki osavõtjaid,
järgmine Kangru Nelikürituse etapp
on jooks ning see toimub 14.
augustil.
Merje Volt, MTÜ Kangru küla selts
Õnnelikud keskkonnasõbrad Meremäe vaatetornis. Erakogu

Ainult ise saame oma
maailma muuta
z 2009/2010 õppeaastasse lisas Kiili
Gümnaasiumi õpilaste jaoks rõõmsat
tegutsemisvõimalust Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt
rahastatud keskkonnateadlikkuse
projekt.
Projekt kandis pealkirja “Kiili Gümnaasiumi 3. ja 4. klasside õpilased
õpivad tundma looduskaitsealuseid
liike, uurivad kuidas inimesed kaitsevad loodust, otsivad võimalusi
keskkonnasõbralikumaks eluks, jagavad õpitud teadmisi noorematele
lastele ning teadvustavad keskkonnaprobleemidest vanemaid kaaslasi
ja täiskasvanuid”.
Selle pika nime taha jääva töö ja
tegevuste mõõtmed on aga kordi
suuremad ning tunnetatavad vaid
osalejatele.
Üheksa kuu jooksul uurisid õpilased Eesti rahvusparke, loodus- ja
maastikukaitsealasid, tutvusid punasesse raamatusse kantud liikidega

ning otsisid erinevaid võimalusi
keskkonda säästvamaks eluviisiks.
Praeguse olukorra paremaks tundmaõppimiseks matkasime rabades
ja karstialal, külastasime hüdroelektrijaamu, õppisime kuulama
loodushääli ja uurisime, miks osa
liike on väljasuremisohus.
Kuidas olla säästev
Pidevalt toimusid arutelud veebilehe Keskkonnasõbrad www.
keskkond.webs.com foorumis, kus
põnevust pakkus laste oma luulenurk ja lemmikloomaalbum. Sõbraks sai salapärane Salutöll, kes veebielul silma peal hoidis.
Sageli pakkus lusti jääkmaterjalidest meisterdamine ehk siis
jääkmaterjalidele uue elu andmine.
Kodudes arutleti nii vee kui ka
energia säästmise võimalustest,
püüti leida nippe, kuidas säästlikumalt elada ja vähem jäätmeid toota. Aruteludes pakkusid oma mõtteid nii isad-emad kui ka vanavanemad.
Oma kogemustest ja uurimustulemustest teavitasid õpilased
vanemaid ja nooremaid koolikaaslasi, õpetasid lasteaia kasvandikke
ja panid proovile täiskasvanud, kes
projektikoosolekul lastega koos oma
keskkonnateadlikku käitumisoskust
näitama pidid.
Tarkuse kogumiseks kutsusime

külla keskkonnaameti Harjumaa
loodushariduse spetsialisti Reet
Kristiani, kelle loengus saime teada
täpsemalt Eesti looduskaitsest.
Kiili valla keskkonnanõunik Siiri
Treimann juhendas, kuidas pakendid ringlusse viia ning õigesti jäätmeid sorteerida. Sellest õppetunnist
arenes välja kooli ja Kiili valla ühine
vanapaberi kogumise võistlus.
Võistlus, milles osalesid õpilased
üheteistkümnest klassist, lõppes ligi
kolme tonni vanapaberi kogumisega.
Oma panuse andsid koos lastega
ka vanemad ja õpetajad. Parimad
olid 2A, 2C ja 4A klass, kes Kiili vallavalitsuse poolt auhinnatud said.
Siinkohal tänan selle ettevõtmise
toetajaid Siiri Treimanni, Kiili vallavalitsust ja Kiili Varahalduse Sihtasutust – tänu teile läks meie ühine
ettevõtmine korda, vald sai puhtamaks ja paber läks taastootmiseks
ringlusse.
Auhind – Lõuna-Eesti
Kogu projekti lõpetuseks toimus
preemia-õppeekskursioon LõunaEestisse, kus lapsed kolme päeva
jooksul said õpetusi ja kogemusi loomapargis, vähikasvanduses, füüsikalaboris, loodusradadel matkates ja
ellujäämiskursusel. Eestimaa ilu sai
nauditud vaatetornides, koobastes,
järve ja jõe kallastel, mõisapargis ja

linnuste varemeis. Ja seda kõike
vaid KIK-i rahastuse toel.
Usun, et projektis osalenud õpilased mõistavad, mida tähendab
hoidmine, kaitsmine ja mitte ainult
enesele ja oma heaolule mõtlemine.
Reisi vältel kuulsin korduvalt lauseid, kus mulle näidati, et siia või
sinna on keegi jälle rämpsu visanud,
et sillale on mingi roostes rauast
lukk kinnitatud või siis liivapaljandisse või puusse nimi kraabitud. Inimene on keskkonda oma jälje jätnud. Aga millise...
Mõni aeg tagasi firma ATP koolituskursusel lugesin koolitajate
motot – “Muuda keskkonda ja sinu
mõtted muutuvad”. See lause jäi mu
mõtetesse ja õpetajana andsin sellele kohe tähenduse: “Viies lapsed
klassiruumist välja, näiteks teise
ruumi või looduslikku keskkonda,
suudavad nad kogemuslikult ja
tunnetuslikult ümbritsevat paremini
mõista ning oma mõtteviisi vastavalt
muuta”.
Sama lauset võib aga tõlgendada
ka nii: “Ise olemasolevat keskkonda
paremaks, turvalisemaks, kestvamaks muutes muutuvad meie mõtted ja teod keskkonnasõbralikumaks.”
Muutke ja muutuge teiegi!
Esta Kullamaa,
Kiili Gümnaasiumi õpetaja,
projektijuht

1. koht, “Kolm punast tulpi kollaste
lillede vahelt”. Ruwe Saare

2. koht, “Karukell”. Ruwe Saare

3. koht, “Kindel siht”. Agnes Vaik

Selgusid fotokonkursi
“Kiili Kevad 2010”
tulemused
1. koht
2. koht
3. koht

Ruwe Saare
Ruwe Saare
Agnes Vaik

Kiili Rahvamaja kutsub kõiki
fotohuvilisi osalema suvisel
konkursil! Täpsem info
www.kiilirahvamaja.ee.
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SPORDIUUDISED
Lõppesid Kiili vallarahva III sportmängud
12. ala – rannavolle – toimus 30.
mail Kangru rannavollekeskuses.
Segapaaris võitis kõik mängud
Mõisa Otid võistkond, koosseisus
Mari-Mai Koha ja Erki Arumeel.
Teiseks tuli Kiili I võistkond –
Ailen Kroonmäe ja Kristo Meius.
Kolmanda koha saavutas koduplatsil
mänginud Kangru võistkond – Merje
Volt ja Margus Rämmi ning neljandaks tuli Kiili 2 võistkond. Meespaaris võidutses Kiili I võistkond,
koosseisus Tõnu Rannula ja Sten
Vendel. II koha saavutas Kangru
võistkond – Veljo Volt ja Rait Kuhlberg. III kohaga üllatas võistkond
Kiili noored, koosseisus “vanad
sõbrad” Kristo Kütt ja Kauri Kõrm.
Koondarvestuses võitis rannavolle 19 punktiga Kiili I võistkond, II
koha Kangru võistkond (17 p), III
koha Mõisa Otid (16 p).
13. ala – korvpalli vabavisked –
toimus 12. juunil Kiili Spordihallis.
Kõige kindlamat kätt näitas Kiili I
võistkond – Sälli Vendel, Mikk Rannik ja Martin Ainson – tulemus 34 p.
Teise koha saavutas 30 punktiga
Kangru võistkond – Janett Perv
(päeva parim tulemus: 15-st 14 ),
Janno Perv ja Enn Lamp. III koht
Mõisa Otid võistkond (25 p), koos-

seisus Mari-Mai Koha, Tiit Roosileht
ja Margus Maidla.
14. ala – lastevõistlus – toimus
12. juunil Kiili Spordihallis. Toimusid teatevõistlused. Osalesid: Kangru
– Sander, Johanna, Liisi, Oliver; Kiili
1 – Iris, Sander, Henry-Sven, Johanna; Sausti – Elisabeth, Raiko, Tambet, Merii, Kirke; Mõisa Otid – Anett,
Markus, Marko, Jasper, Lisette, Isabelle; Kiili 2 – Karmo, Paavo-Otto,
Harri, Aleks Kris; Lähtse – Jasper,
Liisi, Merilin, Markus; Nabala –
Anette, Rauno, Rinaldo, Kerda.
15. ala – petank – toimus 12. juunil Kiili Gümnaasiumi staadionil.
Võidutses Mõisa Otid võistkond –
Mari-Mai Koha, Raoul Annion ja
Sven Maiste. II koha saavutas Kangru võistkond – Andra Rannik, Margus Rämmi ja Urmo Ilves. Kolmandale kohale tuli Kiili I võistkond,
koosseisus Kairi Parts, Olavi Israel ja
Tõnu Rannula.
16. ala – köievedu – toimus 12.
juunil Kiili jaanitule platsil. Kuna
eelmise aasta valitsejaid – Nabala
võistkonda – seekord kohal ei olnud,
haaras aastaks ohjad oma kätte
Kangru meeskond – Janno Perv,
Urmo Ilves, Rait Kuhlberg, Margus
Rämmi, Veljo Volt ja Olav Kask. II
koha saavutas Mõisa Otid meeskond
– Alvar Nurk, Urmas Liivo, Fred
Haas, Tarmo Tammes, Marko Türna

VOLIKOGU OTSUSED
Mai 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 10, Kiili Vallavolikogu 13.
augusti 2009.a. määruse nr 15 „Kiili Lasteaia põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine;
• Kiili Vallavolikogu 20. mai 2010.a. protokollilise otsusega
nr 1 kinnitati Kiili Lasteaia põhimäärus;
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 11, Kiili valla kaevetööde
eeskiri;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 28, Reinu tänava katastriüksuse omandamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 29, volituse andmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 30, Kiili Vallavolikogu 13.
novembri 2008.a. otsuse nr 73 „Volituse andmine“
muutmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 31, Kiili Vallavolikogu
17.11.2009 otsuse nr 80 “Viimsi metskond M52 ja
M53 katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine” muutmine: muuta Kiili
Vallavolikogu 17.11.2009 otsuse nr 80 “Viimsi metskond
M52 ja M53 katastriüksuste jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine” punkti 1 alapunkte 1.1 ja 1.2
ning sõnastada need järgmiselt:
1.1. Kangru alevik, Viimsi metskond 52, sihtotstarve
maatulundusmaa (011; M) 100%;
1.2. Kangru alevik, Viimsi metskond 53, sihtotstarve
maatulundusmaa (011; M) 100%;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 32, endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine.
Juuni 2010
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 12, Kiili valla heakorra
eeskiri;
• Kiili Vallavolikogu määrus nr 13, Kiili Vallavolikogu 11.
mai 2004 määruse nr 16 „Kiili valla avaliku korra eeskiri“
muutmine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 33, Kiili valla 2009. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 34, Kopli katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 35, Luha katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 36, Uuetoa katastriüksuse
sihtotstarbe määramine;
• Kiili Vallavolikogu otsus nr 37, volituste andmine liisingueseme väljaostu eesõiguse võõrandamiseks enampakkumise korras.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
18. mai 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 166, projekteerimistingimuste määramine aiamaja elamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks Luige alevik Kaasik nr
40;
• Vallavalitsuse korraldus nr 167, projekteerimistingimus-

ja Raoul Annion. III koha saavutas
Sausti segavõistkond – Tarmo Osman, Risto Laar, Rasmus Laar, Sven
Kornak ja ankrunaine Aivi Osman.
4. koht – Kiili noored ja 5. koht –
Kiili I.
Võistkondlik paremusjärjestus
(arvesse läks 16 alast 15 ):
KOHT VÕISTKOND TULEMUS
1.
Kiili I
142 p.
(kolmas aasta järjest!)
2.
Mõisa Otid
139 p.
3.
Kangru
132 p.
4.
Kiili 2
128 p.
5.
Kiili noored
96 p.
6.
Nabala
81 p.
7.
Sausti
81 p.
8.
Kiili vald
59 p.
9.
Lähtse
52 p.
Kokku osales Kiili vallarahva III
sportmängudel 164 meest, 66 naist
ning 32 last.
Suured tänud Kiili vallavalitsusele (auhinnad) ja Kiili Spordiklubile (kohtunikud)!

Korvpall
28.-29. mail Kuressaare spordikeskuses toimunud kevadturniiril
korvpallis saavutas Kiili SK meeskond – Ott Põldsaar, Peedu Pedaru, Mikk Rannik, Einar Luup, Sten
Vendel, Alari Kasemaa ja Kaupo
Kütt – II koha.

Poolfinaalis võideti 5 punktiga
Riigikogu korvpallimeeskonda (Jüri
Ratas, Ott Lumi, Kalle Laanet, Indrek Saar jt.) ja finaalis kaotati lisaajal sama vahega BC Cramo meeskonnale (Ivo Saksakulm, Harri Drell,
Aivar Toomiste jt.). III koht – TESMAN ja 4. koht Riigikogu.
Traditsioonilisel Muhu karikaturniiril korvpallis, mis peeti 5.-6.
juunil Muhu Spordihallis, kaotas
Kiili SK – Mikk Rannik, Jens Vendel,
Allen Talviste, Alari Kasemaa, Priit
Allikas, Angus Tõnnis – finaalis Orissaare meeskonnale.
III-IV koha mängus võitis Kiili
Autoveod – Silver Klaar, Eiki Madissoon, Rait Haavel, Kaarel Loo, Kris
Pulver, Kaupo Kütt – ühe punktiga
Muhu meeskonda. Kiili SK naiskond
– Sälli Vendel, Anet Vendel, Riin
Loo, Kristiine Klaser, Kätlin Virro –
võitis Lihula naiskonda, “Knopka”
naiskonda ja kaotas finaalis Tartu
valla naiskonnale ning tasuks II
koht!

Jalgpall
Eestimaa 2010. a. Rahvuste karikaturniiri II etapil, mis peeti 29. mail
SportlandArenal, saavutas Kiili
SK (eestlased) 5. koha. Alagrupis
mängiti 0:0 Poloniaga (poolakad)
ja kaotati 1:2 FC Maccabile (juu-

te määramine aiamaja elamuks laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks Luige alevikus Sangar
8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 168, projekteerimistingimuste määramine elamu ja abihoone püstitamise projekti
koostamiseks Luige alevikus Side AÜ 31;
• Vallavalitsuse korraldus nr 169, projekteerimistingimuste määramine elamu ja abihoone püstitamise projekti
koostamiseks Luige alevik Meremees-32;
• Vallavalitsuse korraldus nr 170, projekteerimistingimuste muutmine Luige alevik Kõivu AÜ 2;
• Vallavalitsuse korraldus nr 171, ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Vaela küla Lepiku tee 8;
• Vallavalitsuse korraldus nr 172, ehitusloa väljastamine
ehitise (Luige tugijaama fiiberoptiline kaabel) püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 173, ehitusloa väljastamine
ehitise (Mikujõe detailplaneeringuala sissesõidutee)
püstitamiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 174, kirjaliku nõusoleku
andmine ehitise (abihoone) püstitamiseks Lähtse küla
Kääri tee 60;
• Vallavalitsuse korraldus nr 175, kirjaliku nõusoleku andmine ehitise (abihoone) püstitamiseks Lähtse küla Kääri
tee 58;
• Vallavalitsuse korraldus nr 176, kasutusloa väljastamine
üksikelamule Kangru alevik Kullerkupu tn 17.
• 24. mai 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 178 Ehitusloa väljastamine
ehitise (kaksikelamu) püstitamiseks Kangru alevik
Kasteheina tn 30.
• 1. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 181 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Nabala küla Kuldnoka tee 9;
• Vallavalitsuse korraldus nr 182 Ehitusloa väljastamine
üksikelamu püstitamiseks Kangru alevik Kasteheina tn
34;
• Vallavalitsuse korraldus nr 183 Ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) laiendamiseks Luige alevik Kõivu tn 1;
• Vallavalitsuse korraldus nr 184 Kasteheina tn 2a
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise
korraldamine ja keskkonnamõju strateegilist hindamise
algatamata jätmine.
8. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 191, projekteerimistingimuste määramine abihoone püstitamise projekti koostamiseks Luige alevikus Kaare tn 17;
• Vallavalitsuse korraldus nr 192, Peetri kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju
strateegilist hindamise algatamata jätmine.
15. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 199, Kiili Vallavalitsuse
08.12.2009 korralduse nr 767 „Projekteerimistingimuste
määramine üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks,
Arusta küla Kivi“ muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 200, Kiili Vallavalitsuse
22.12.2009 korralduse nr 800 „Projekteerimistingimuste

did). Kohtadele 5-8 võideti FC
Dnipro`t (ukrainlased) ja Polonia`t
(poolakad). Peale II etappi on Kiili
SK 4. kohal. Kolmas ja otsustav
etapp toimub 18. septembril jällegi
Sportland Arenal.
Traditsioonilisel Kiili-NabalaLähtse jalgpalliturniiril ehk Jaanijalka turniiril, mis peeti 19. juunil
Nabalas, võitis ka seekord Kiili. Karikas jäi koju – võit tuli aga märgatavalt raskemini, kui eelmistel kordadel – Nabalaga mängiti viiki 2:2
ning Lähtset võideti 2:1. Lähtse aga
purustas 6:2 Nabala ja saavutas II
koha. Nabala seega kolmas. Kiili
meeskonnas mängisid Silver Uudelt,
Tauno Koppel, Sander Saar, Raigo
Kivi, Igor Ainson, Kairo Parts, Risto
Ojasaar, Kristjan Leol, Marko Koiduste.
Vastloodud Rahvajalgpalli liigas
– Harjumaa II tsoonis – on Kiili SK
pidanud kaks mängu ning mõlemad
võitnud. Võistkonda iTeam võideti
16:2 ja võistkonda FC Dnipro 13:2.
Esimene kodumäng on laupäeval, 3.
juulil, vastaseks samuti kaks võitu
omav võistkond Kotis! Mäng toimub
Kiili Gümnaasiumi staadionil algusega kell 14:00. Kiili meeskonna
väravalööjate edetabelit juhib rohkem korvpallurina tuntud vallavolikogu liige Mikk Rannik.
Kaupo Kütt

määramine aiamaja ja abihoone rekonstrueerimiseks,
Luige alevik Luna 45“ muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 201, Kiili Vallavalitsuse
13.10.2009 korralduse nr 552 „Projekteerimistingimuste
määramine abihoone projekteerimiseks Mõisaküla küla
Kai“ muutmine;
• Vallavalitsuse korraldus nr 202, projekteerimistingimuste määramine reoveepuhasti projekteerimiseks Sõgula
küla Sõeru;
• Vallavalitsuse korraldus nr 203, projekteerimistingimus.
te määramine Kangru-Uuesalu fiiberoptilise sidekaabli
projekteerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 204, projekteerimistingimuste määramine L506 Rakvere-Kiisa 330 kV õhuliini
rekonstrueerimiseks;
• Vallavalitsuse korraldus nr 205, ehitusloa väljastamine
üksikelamupüstitamiseks Vaela küla Lepiku tee 12;
• Vallavalitsuse korraldus nr 206, ehitusloa väljastamine
ehitise (puurkaev)püstitamiseks Piissoo küla Preesioja.
Keskkonna- ja maaküsimused
24. mai 2010
• Vallavalitsuse määrus nr 7, Määrata Kiili vallas Kangru
alevikus järgnevatele tänavatele nimed järgmiselt:
1.1. Viirpuu tänav
1.2. Sarapuu tänav
1.3. Hõbekuuse tänav
1.4. Pihlaka tänav
• Määrata Kiili vallas Kiili alevis järgnevatele tänavatele
nimed järgmiselt: Loovälja tee.
• Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 30.09.2008
määruse nr 16 „Kohanime määramine“ punkti 1
alapunktid 1.12 ja 1.13.
8. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 194, riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Pumpla;
• Vallavalitsuse korraldus nr 195, riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Põllu tn 14a;
• Vallavalitsuse korraldus nr 196, riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Biotiigi;
• Vallavalitsuse korraldus nr 197, riigimaale hoonestusõiguse seadmine, Lootuse tn 3.
15. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 210, ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine Nabala tee 2c.
Muud küsimused
18. mai 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 177, vallavara võõrandamine.
1. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 189, sihtotstarbeliste vahendite lülitamine Kiili valla 2010 aasta eelarvesse.
8. juuni 2010
• Vallavalitsuse korraldus nr 190, osaajaliste kohtade
moodustamine Kiili Lasteaias 2010/2011 õppeaastal;
• Vallavalitsuse korraldus nr 198, osaühing Kiili KVH 2009.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Bussiliin nr 116: Tallinn-Raku-Kiili-Nabala-Sookaera
Tööpäevadel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Balti jaam post3
“Kosmos”
Raudalu
Lauri
Luige
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera

05:20
05:26
05:40
05:45
05:52
05:53
05:59
06:03
-

06:00
06:06
06:20
06:24
06:27
06:34
06:35
06:42
06:46
-

06:35
06:41
06:55
07:00
07:06
07:07
07:14
07:18
07:23

07:20
07:26
07:41
07:45
07:48
07:55
07:56
08:03
08:07
-

08:50
08:58
09:13
09:19
09:25
09:26
09:32
09:37
-

10:30
10:38
10:53
10:58
11:00
11:08
11:09
11:15
11:20
-

11:30
11:38
11:53
11:58
12:00
12:08
12:09
-

12:25
12:33
12:48
12:53
12:55
13:03
13:04
13:10
13:15
-

13:35
13:43
13:58
14:04
14:10
14:11
14:18
14:23
-

14:20
14:28
14:43
14:48
14:50
14:58
14:59
-

14:55
15:03
15:18
15:23
15:25
15:33
15:34
15:41
15:46
15:51

15:45
15:53
16:08
16:13
16:15
16:23
16:24
16:31
16:36
-

16:35
16:45
17:03
17:07
17:10
17:17
17:18
17:25
17:30
-

17:25
17:35
17:53
17:57
18:00
18:07
18:08
18:14
18:19
18:24

18:15
18:25
18:42
18:47
18:49
18:57
18:58
19:04
19:09
-

19:15
19:23
19:38
19:42
19:45
19:52
19:53
19:59
20:03
-

20:20
20:28
20:43
20:47
20:50
20:57
20:58
-

21:30
21:36
21:51
21:56
21:58
22:05
22:06
22:12
22:16
-

23:20
23:26
23:38
23:42
23:44
23:51
23:52
23:57
00:00
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sookaera
Paekna
Nabala
Kiili kool
Kiili
Lauri
Lille
Luige
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam

06:05
06:11
06:17
06:19
06:27
06:29
06:33
06:48
06:54

06:50
06:56
07:03
07:06
07:15
07:18
07:22
07:38
07:46

07:25
07:30
07:36
07:43
07:46
07:55
07:58
08:02
08:18
08:26

08:35
08:41
08:48
08:51
09:00
09:02
09:06
09:21
09:28

10:00
10:05
10:11
10:13
10:19
10:24
10:39
10:45

11:25
11:30
11:36
11:38
11:46
11:48
11:52
12:07
12:13

12:30
12:32
12:39
12:42
12:46
13:01
13:07

13:20
13:25
13:31
13:33
13:42
13:44
13:48
14:03
14:09

14:35
14:40
14:46
14:49
14:56
15:01
15:16
15:22

15:25
15:28
15:36
15:39
15:43
15:58
16:06

15:55
16:00
16:05
16:11
16:14
16:23
16:26
16:30
16:46
16:54

16:55
17:00
17:06
17:09
17:18
17:21
17:25
17:41
17:49

17:45
17:50
17:56
17:58
18:04
18:09
18:25
18:33

18:25
18:30
18:35
18:41
18:43
18:51
18:53
18:57
19:12
19:18

19:15
19:19
19:24
19:26
19:34
19:36
19:40
19:55
20:01

20:20
20:24
20:29
20:31
20:39
20:41
20:44
20:59
21:05

21:05
21:07
21:14
21:16
21:20
21:34
21:40

22:20
22:24
22:29
22:31
22:39
22:41
22:44
22:58
23:03

00:00
00:04
00:09
00:11
00:19
00:21
00:24
00:38
00:43

Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Balti jaam post 3
”Kosmos”
Raudalu
Ööbiku
Lille
Kiili
Kiili kool
Nabala
Paekna
Sookaera

05:45
05:51
06:04
06:11
06:19
06:20
06:26
06:30
-

07:30
07:37
07:50
07:57
08:05
08:06
-

08:00
08:07
08:20
08:27
08:35
08:36
08:42
08:46
08:51

09:00
09:07
09:22
09:28
09:33
09:34
-

10:00
10:07
10:22
10:29
10:36
10:37
10:43
10:48
-

11:00
11:07
11:22
11:29
11:36
11:37
-

12:00
12:07
12:22
12:29
12:36
12:37
-

13:00
13:07
13:22
13:28
13:33
13:34
13:40
13:45
-

14:00
14:07
14:22
14:29
14:36
14:37
-

15:00
15:07
15:22
15:29
15:36
15:37
15:43
15:48
15:53

16:00
16:07
16:22
16:29
16:36
16:37
-

17:15
17:22
17:37
17:44
17:51
17:52
17:58
18:03
18:08

19:30
19:37
19:50
19:57
20:05
20:06
20:12
20:16
-

21:30
21:36
21:49
21:56
22:03
22:04
22:10
22:14
-

23:20
23:26
23:38
23:44
23:50
23:51
23:56
00:00
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sookaera
Paekna0
Nabala
Kiili kool
Kiili
Ööbiku
Lille
Raudalu
“Kosmos”
Balti jaam

6:35
06:39
06:44
06:46
06:53
07:00
07:14
07:20

08:10
08:12
08:19
08:26
08:40
08:46

08:55
09:00
09:05
09:11
09:13
09:20
09:27
09:41
09:47

09:55
09:57
10:01
10:08
10:22
10:28

10:50
10:55
11:01
11:03
11:10
11:17
11:31
11:37

11:55
11:57
12:04
12:11
12:25
12:31

12:55
12:57
13:04
13:11
13:25
13:31

13:50
13:55
14:01
14:03
14:07
14:14
14:28
14:34

14:55
14:57
15:04
15:11
15:25
15:31

15:55
16:00
16:05
16:11
16:13
16:20
16:27
16:41
16:48

16:55
16:57
17:04
17:11
17:25
17:32

18:15
18:20
18:25
18:31
18:33
18:40
18:47
19:01
19:07

20:20
20:24
20:29
20:31
20:38
20:44
20:58
21:04

22:20
22:23
22:28
22:30
22:37
22:43
22:56
23:01

00:00
00:03
00:08
00:10
00:17
00:23
00:36
00:41

Kiili Vallavalitsus teatab:

Kiili Lasteaed vajab alates septembrist 2010

MUUSIKAÕPETAJAT.

Kiili Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud:
1. Peetri kinnistu detailplaneering eesmärgiga Vaela külas Peetri
kinnistu kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ühe
kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,96 ha.
2. Reformimata riigimaale (taotletava nimega Palli) detailplaneering eesmärgiga Kiili alevis reformimata riigimaale krundi moodustamine, sihtotstarbe määramine, moodustatavatele krundile ehitusõiguse seadmine spordi- ning vabaaja hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 12,0 ha.
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud. Alates 2.07 kuni
30.07.2010 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek:
1. Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud
Vaela külas 10,83 ha maa-ala kruntideks jaotamine, moodusta-tavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
2. Pika kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Vaela külas 6,20 ha maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikelamutega ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
3. Uuematsi ja Kiivi kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud Kiili alevis 15,17 ha maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavate kruntide hoonestamine üksik-, rida- ja kuni 3-korruseliste korterelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
4. Metsameeste kodu, Mareti tn T5 kinnistu ja Viimsi metskond
M55 kinnistu osa detailplaneering, millega on kavandatud Kangru
alevikus 3,6 ha suuruse planeeritava maa-ala krundijaotusplaani
koostamine, ehitusõiguse määramine kuni kahekorruselise büroohoone püstitamiseks ning liikluse, heakorrastuse, haljastuse,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-16.30 ning
reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a, Kiili alevik.

Info maibi.rikker@kiilivald.ee, mob 510 4668

Meie valda
sündisid:
• 17. mail

Benjamin Poom
Palju õnne, Eirene Sau ja Fred
Poom!
• 19. mail

Sünnipäevad juulis
99
95
89
88
87
85
83
82
81
79
78
76
76
75
75
70
60
60

Pilvi Tuisk
Eugenia Krabi
Valli Evardson
Laine Laev
Asta Lend
Helja Krinpus
Loide-Lieane Rebane
Taisi Rebane
Linda Saar
Helmi Viirsalu
Eetla Leedu
Marva Zharova
Milvi Tammer
Vahur Kask
Loreida Salumäe
Koidu Solo
Nadezhda Bozhlova
Urve Urb

06.07
17.07
26.07
29.07
29.07
29.07
16.07
09.07
27.07
25.07
02.07
02.07
28.07
01.07
20.07
31.07
10.07
27.07

Keron Sepp
Palju õnne, Piret ja Aivar Sepp!
• 21. mail

Hendrik Veinthal
Palju õnne, Kaire ja Renno
Veinthal!
• 23.mail

Tim Jorgen Eerma
Palju õnne, Styna ja Steve
Eerma!
• 24.mail

Keeteli Laar
Palju õnne, Mari Valker-Laar ja
Risto Laar!
• 15.juunil

Kaur Kapp
Palju õnne, Kadri ja Tarvo Kapp!

z Sõiduplaan kehtib
07.06.201031.08.2010.
Liini teenindab
AS Samat, tel
677 9663.

KUULUTUSED
• Balti Puurkaev pakub teile
kaevude puurimist, projekteerimist, kaevude pesu, pumpade
müüki ja paigaldust. Kontakt
521 7415 ja 504 2999, www.
baltipuurkaev.ee
• Bilansivõimeline raamatupidaja,
TTÜ majandusharidus, otsib lisatööd, olemas programm HansaRaama 6.1. Tel 511 9966
• Kopp-laaduri teenus. Tel
5645 4137
• Küttepuud tellige oma valla
tegijatelt! Info 5349 2730,
kyttepuud@gmail.com
• Küttepuude müük. Müüme
aastaringselt lepa, kase, saare
ahju-, pliidi- ning kaminapuitu,
koos kohaletoomisega. Tel
5646 4334
• 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
• OÜ Balance Expert pakub äriühingutele (AS, OÜ; MTÜ) ja füüsilistest isikutest ettevõtjatele (FIE)
raamatupidamisteenust. Aastaaruannete koostamine, eelnevate
perioodide korrastamine. Firmade asutamine, muudatused Bkaardil. Auditeerimine. Hind kokkuleppel. Tel 5669 4949, kaire@
balance.ee
• Soojuspumbaga kütad soodsalt. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee
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R E K L A A M

Kiili Leht

• Kvaliteetne ja põhjalik relvaloa taotleja
koolitus Pärnus ja Tallinnas,
• proffesionaalsed instruktorid,
• koolitused nii eesti kui vene keeles.
www.relvex.ee, e-õpe moodle.relvex.ee,
vaata ka www.laskmine.ee.

Põnevad temaatilised
laskmispaketid ning
üritused nii firmadele
kui eraisikutele.

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

• 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

Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise teade
1. 01.06.2010. aasta korraldusega nr 184 „Kasteheina tn 2a
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikustamise
korraldamine ja keskkonnamõju strateegilist hindamise
algatamata jätmine“ otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Kangru alevikus
asuva Kasteheina tn 2a (katastritunnus 30401:001:0077)
kinnistu menetletavale detailplaneeringule põhjusel, et
Kasteheina tn 2a kinnistu detailplaneering asub Kiili Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 24 kehtestatud Kiili valla osa üldplaneeringu (endine sõjaväeosa territoorium)
järgselt perspektiivsel elamumaal. Seega lähtutakse detailplaneeringut koostades osaüldplaneeringu seisukohtadest. 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. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too
kaasa olulist keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Kasteheina tn 2a kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse seadmine
kinnistute jagamisel tekkivale 4 elamumaa krundile kuni
kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks.
Tegevuse kirjeldus: Kasteheina tn 2a kinnistu detailpla-

Keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise teade
1. 06.04.2010. aasta korraldusega nr 99 „Saare ja Tominga
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine“ otsustati mitte algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist Kiili vallas Vaela külas asuvate
Saare (katastritunnus 30401:001:1119) ja Tominga (katastritunnus 30401:001:1121) kinnistute menetletavale detailplaneeringule põhjusel, et kui lähtutakse menetletava Kiili
valla üldplaneeringu seisukohtadest, ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn ja ei põhjustata
eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju. 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. Ehitusprojektides on vajalik hinnata kavandatavast
tegevusest ehitiste kasutamise eesmärgil tulenevat keskkonnamõju.
Tegevuse eesmärgiks on Saare ja Tominga kinnistute jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse seadmine kinnistute jagamisel tekkivale 12 äri- ja tootmismaa
krundile kuni kahekorruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.
Tegevuse kirjeldus: Saare ja Tominga kinnistud asuvad
menetletava Kiili valla üldplaneeringuga määratud äri- ja

In memoriam

30. juuni 2010

Kallis Erle, tunneme sulle ja su perele kaasa

ISA

Meeri Liiv

kaotuse puhul.
Kiili Kammerkoor

13.02.1920-03.06.2010

In memoriam

In memoriam

Galina
Parfjonova
28.04.1932-03.05.2010

In memoriam

Tiit Sandre

Ärni Vau

20.04.1949-31.05.2010

31.10.1942-18.05.2010

neering asub Kiili Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 24
kehtestatud Kiili valla osaüldplaneeringu (endine sõjaväeosa territoorium) järgselt perspektiivsel elamumaal,
seega lähtutakse detailplaneeringut koostades osaüldplaneeringu seisukohtadest. Planeeritava maa-ala suurus on
1,16 ha. Planeeringuga jagatakse kinnistu üksikelamute
ehitamiseks kuni neljaks elamumaa krundiks. Planeeritud
maa-ala varustatakse tehnovõrkudega, rajatakse avalikult
kasutatavad teed.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Maaplaneeringud (tel.
652 8403; postiaadress Mustamäe tee 51 10621 Tallinn).
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 13.06.2010 kuni 29.06.2010.
2. 08.06.2010. aasta korraldusega nr 192 „Peetri kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilist hindamise algatamata jätmine“ otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist
Kiili vallas Vaela külas asuva Peetri (30401:001:0140) kinnistu detailplaneeringule põhjusel, et kui lähtutakse menetletava Kiili valla üldplaneeringust, ei kaasne planeeritava
tegevusega eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu
vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too kaasa olu-

tootmismaa juhtfunktsiooniga alal. Planeeringut koostades on lähtutud üldplaneeringu seisukohtadest. Saare ja
Tominga kinnistud jagatakse, muudetakse kinnistute
maakasutuse sihtotstarve ning jagamisel tekkivatele 12-le
äri- ja tootmismaa krundile seatakse ehitusõigus kuni kahekorruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks Planeeritava maa-ala suurus on 9,38 ha. Planeeritud maa-ala
varustatakse tehnovõrkudega, rajatakse avalikult kasutatavad teed. Planeeritavat alale on juurdepääs T-11115 Kurna-Tuhala teelt ja Kuuse teelt.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ GPP (Aardla 23E, 50110
Tartu; tel. 736 6028)
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 31.05.2010 kuni 18.06.2010.
2. 12.05.2010. aasta korraldusega nr 153 „Tüüstre kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamine“ otsustati mitte
algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kiili vallas Kiili alevis asuva Tüüstre (katastritunnus 30401:001:
0316) kinnistu detailplaneeringule põhjusel, et kui lähtutakse menetletava Kiili valla üldplaneeringu seisukohtadest, ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt olulisi
kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja
lõhn ja ei põhjustata eeldatavalt olulisi negatiivseid tagajärgi. Planeeringu eeldatav lahendus ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ning ei too kaasa olulist
keskkonnamõju. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus

list 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.
Tegevuse eesmärgiks on Vaela külas Peetri (30401:001:
0140) kinnistu kruntideks jaotamine, moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste
üksikelamute ja ühe kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Tegevuse kirjeldus: Planeeritava maa-ala suurus on 1,96
ha. Planeeringuga on kavas moodustada üksikelamu
krundid suurusega 2000 m2 ja suuremad ning 15% planeeritavast maa-alast jääb avaliku kasutusega sotsiaalmaana. Planeeritud maa-ala varustatakse tehnovõrkudega,
rajatakse avalikult kasutatavad teed, ala haljastatakse ja
heakorrastatakse. Moodustatud kruntidele seatakse ehitusõigus kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ühe kuni
kahekorruselise ärihoone ehitamiseks. Planeeritava ala
elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus, kaubandus).
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 13.06.2010 kuni 29.06.2010.

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.
Tegevuse eesmärgiks on Kiili alevis Tüüstre 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: Tüüstre kinnistu asub menetletava
Kiili valla üldplaneeringuga määratud lisanduva asundusega alal. Planeeringut koostades lähtutakse üldplaneeringu seisukohtadest. Tüüstre (30401:001:0316) kinnistu
jagataks planeeringuga kaheks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele seatakse ehitusõiguse kuni kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks ning antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava
maa-ala suurus on 1,97 ha. Planeeritava ala elanikele tagatakse vajalikud sotsiaalsed teenused olemasoleva infrastruktuuri baasil (lasteaed, kool, ühistransport, teenindus,
kaubandus).
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 31.05.2010 kuni 18.06.2010.

