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Talve terviserajad
Fotod: erakogu

Tõeline talv – lumi ja korralikud miinuskraadid – on Eestimaad valitsemas ja üks paremaid viise talvest mõnu tunda on
talisport. Suusatamiseks ja uisutamiseks ei pea alati radu ja väljakuid kaugemalt otsima, selleks on ka vallas korralikud võimalused olemas. Ja eriti toredad on kohalikud rajad neile, kes suurte mägede vallutamise hea meelega teistele jätaksid. Nii et –
suusk hange!

Talihooldusteenus vallas

Vaela terviserada (ligipääs Väljamäe teelt Kanuti tn juurest).

hooldeaeg 4 tundi) lume ja lörtsi eemaldamine 8 tunni jooksul.
• Avalduse alusel talihoolet
teostatavatel erateedel tuleb tagada sõidetavus 24 tunni jooksul.
• Tänavate liivatamine või
sõelmete puistamine toimub
Kiili vallavalitsuse tellimusel.
• Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa
ja muid segavaid objekte 1,5–2
m ulatuses tee servast, eemaldanud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või
tõkkepuu või ei ole tähistatud
vajadusel tee asukohta.
Kodanikel on võimalik teavitada probleemist ning pöörduda küsimuste korral Kiili vallavalitsuse poole telefonil
504 6443 või e-posti teel kadre.
rumm@kiilivald.ee
Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinna-Rapla-Türi mnt,
Kangru tee, Tilluvälja tee, Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala
tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt
Kaare tn Luige alevikus.
Riigiteedel teostab talihoolet Eesti Teed AS , kelle poole
saavad elanikud pöörduda telefoni teel 5307 9686 või e-posti
teel keilavalve@eestiteed.eu.
Maanteeinfokeskuse telefon
1510.
Ilusat talve! | Kadre Rumm,
teehoiu- ja hankespetsialist

Kohalikke bände
kutsutakse võistlema

Kiili pargi uisuplats skatepargi kõrval.

Kangru terviserada (ligipääs Kannikese tn korvpalliplatsi juurest).

Talihooldusteenust teosavad
Kiili vallas 2021. aasta kevadeni:
• kohalikel maanteedel, erateedel ja asulate sisestel tänavatel Landhe Trade OÜ, allan@
teeehitus.ee;
• kergliiklusteedel ja avalikes
parklates MR Multi OÜ, kiili@
mrmulti.ee.
Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel
ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on vallavalitsusele
esitatud avaldus erateel talihoolduse teostamiseks ja mis
vastab Kiili vallavolikogu määrusele 17. november 2011 nr 10
“Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord”.
Tagada tuleb teede vastavus
14.07.2015 majandus- ja taristuministri määrusele nr 92 “Tee
seisundinõuded” Lisa 8.
Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tänavate, parklate ja
jalg-ning jalgrattateede seisunditase on 2, kõikidel teistel teedel 1. Erinevus on hooldetsükli
ajas, mis on kehtestatud erinevalt.
Hooldustsükli aeg:
• Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tuleb korrashoid tagada hiljemalt hommikul kella
7.00-ks.
• Teistel asulavälistel teedel
ja asulate sisestel tänavatel (v.a.
Kiili alev ja Kangru alevik, kus

Kiili pargi suusarada.

Rae kultuurikeskus korraldab
15. veebruaril algusega kell
19.00 esimest korda “Harjumaa
ansamblite päeva”, mille eesmärk on tutvustada Harjumaal
tegutsevaid muusikaga tegelevaid inimesi.
Rahvas valib üritusel oma
lemmiku, kes saadetakse stuudiosse Round Sound, kus saab
salvestada ühe loo. Üritus annab ka hea võimaluse nautida
rahval head muusikat ja bändimeestel üksteise loominguga
tutvuda.
Iga ansambel esitab kuni 3–5
lugu omal valikul.

Õhtu lõppeb peoga, kus astub üles “Rahvabändil” osalenud Dolores.
Korraldajad loodavad, et üritus aitab kaasa populariseerida
kultuurimajade juures bändi tegemist ning selle läbi laiendada
vaba aja veetmise võimalusi nii
harrastajatele kui publikule.
Kui teie vallas, kultuuri- või
rahvamajas on ansambleid, kes
soovivad üritusel osaleda, palutakse sellest teada anda hiljemalt 10. veebruariks toomas@
rae.ee või telefonil 5551 2898.
Sündmust toetab Eesti Kultuurkapital. | Kiili Leht
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Kiili vald 2019 – eelarvest ja elanikest
Kiili valla arengukavas aastateks 2019–2030 on seatud ambitsioonikas eesmärk – meie
vallast peab saama Eesti kõige
korrashoitum omavalitsus, seda nii elukeskkonna ja heakorra kui teenuste kvaliteedi mõttes. See on kindlasti saavutatav
siht, aga ainult avaliku võimu
jõupingutustest selleks ei piisa,
vajalik on ka elanike panus, sest
meie kõigi käitumisest, hoiakutest ja suhtumisest sõltub väga
palju eeskätt ümbritseva avaliku ruumi osas. Liikluskultuur
tänavatel ja teedel, kinnistute
väljanägemine, kaaskodanikeja naabritega arvestamine, hoonete ja rajatiste korrasolek – see
kõik on meie endi kätes. Vallavalitsus ja volikogu peavad
omakorda tegema jõupingutusi, et kõik seadustega nõutud
toimingud ja tegevused oleks
reguleeritud mõistuspäraselt ja
läbi viidud elanikke kõige vähem koormaval viisil.
Aastal 2019 on Kiili valla
suurim kavandatav investeering
Kiili gümnaasiumi juurdeehitus.
Kooli õpilaste arv on hetkel ca
830 ja lähtuvalt prognoosidest
saabub maksimum aastaks 2022,
kui koolis õpib 920–950 õpilast
ning jätkub sellega võrreldavas
mahus üle kümne aasta. Seoses
ruumiprobleemiga toimub õppetöö hetkel kahes vahetuses.
Hetkel käib Kiili Varahalduse SA
tellimusel lisanduva osa põhiprojekti koostamine, suureks
väljakutseks on olnud projekti
ajagraafik seoses detailplaneeringu menetluse ning projekteerimistähtaegadega. Seoses Euroopa Liidu uue eelarveperioodi avanemisega on ehitushinnad viimase paari aastaga märkimisväärselt kasvanud, projekteerijate ning ehitusfirmade
töökoormus väga suur ja ehitushinnad kõrged. Oleme ka omi
prognoose pidanud seetõttu pidevalt korrigeerima, sh ehituseks vajaliku lõpliku laenusumma üle peab vallavolikogu otsuse tegema siis, kui ehitushange
on välja kuulutatud ja pakkumised laekunud. Kiili vallal on täna laenuvõimekus olemas, kuid
seda peab veel hoolega kaaluma, kui kalli hinna eest on
mõistlik kõike planeeritavat (nt
spordihoone laiendus) kohe realiseerida.
Muud tähtsamad objektid/tellimused 2019 on järgmised:
• Kiili alevi keskosa korrastamine, Nabala tee 2c parkla ja
Karja tn algusosa renoveerimine;
• Kiili gümnaasiumi esise
liikluskorralduse muutmine ja
täiendava parkla rajamine;
• Nabala tee 2a ruumide renoveerimine täiendavate huvihariduse võimaluste loomiseks;
• Kiili lasteaia juurde täiendava moodulhoone paigaldami-

ne;
• Väljamäe piirkonna tänavate mustkatte alla viimine;
• Tamme-Kangru tee projekteerimine ja rajamine;
• laste madalseikluspargi rajamine Luigel;
• Vaela terviseraja parkla rajamine;
• Rätsepasse uue mänguväljaku ja rannavolleplatsi rajamine;
• tänavavalgustuse täiendamine Luigel ja Kiili alevis;
• tänavavalgustuse projekteerimine erinevatel lõikudel;
• tänavate ja teede korrastamine, lõiguti mustkatte või
kruusa lisamine;
• Kiili alevi koerte jooksuplatsi rajamine.
Lühiülevaade eelarvest
Perioodil 2013–2018 on Kiili valla eelarve kasvanud tempoga 5–10% aastas ning valla finantsvõimekus on Eesti üldises
omavalitsuste taustsüsteemis
väga hea. Kiili valla elanike
keskmine töötasu (ca 1600 eurot) on riigi keskmisest oluliselt
kõrgem ning Rae ja Viimsi valla järel Eestis kolmas. Omavalitsuse tähtsaim sissetulekuallikas ongi Eestis üksikisiku tulumaks, kus vallale antakse
keskvalitsuse poolt summa, mis
moodustab 11,93% valla elanike registris oleva töötaja brutopalgast. Maksumaksjaid on meil
erinevate kuude lõikes ca 2800.
Lisaks sellele on riigi poolt ette
nähtud eraldi toetus kooliõpetajate palkadeks, natuke teede
hoolduseks, teatud sotsiaaltoetusteks ja alates 2017. aasta lõpust ka väike osa lasteaiaõpetajate palgatoetust ning huviharidusele mõeldud täiendavat raha.
Põhitegevuse tulud 2019
2019. aasta eelarves on planeeritud tulud 9,8 miljonit eurot, mis on ligikaudu 7% rohkem
kui 2018. aasta tegelikud tulud.
• Eelarve tuludest 74,2% ehk
7,3 miljonit moodustavad maksutulud, millest üksikisiku tulumaks on 7,1 miljonit ning maamaks 0,2 miljonit.
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 0,4
miljonit eurot, so 4,3%.
• Saadavate toetuste osakaal
moodustab eelarve tuludest ligikaudu 21,3%, ulatudes 2,1
miljoni euroni, põhiosa sellest
on mõeldud hariduskuludeks.
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• Muude tulude (keskkonnatasud, trahvid jm) osakaal põhitegevuse tuludest on 0,2%.
Vaata graafik 1
Põhitegevuse kulud 2019
Põhitegevuse kuludeks on
2019. aastal planeeritud kokku
8,1 miljonit eurot alljärgnevalt:
• personalikuludeks on kavandatud 4,4 miljonit eurot,
kasv võrreldes 2018. aastaga on
12,6%.
• majandamiskulude eelarve
suuruseks on 2,6 miljonit eurot.
• toetusteks on planeeritud
kokku ligikaudu 1 miljon eurot.
• muude kulude all kajastub
reservfond summas 0,1 miljonit
eurot.
Vaata graafik 2
Investeerimistegevus
2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks
5,4 miljonit euro, 2018. aastal
moodustasid investeeringukulud 0,9 miljonit eurot. Esialgu
2018. aastaks planeeritud kooli
algklasside maja ehituse alustamine on lükkunud 2019. aastasse. Suuremad investeeringud:
• koolimaja juurdeehitus –
4,087 miljonit eurot;
• teede ehitus ja renoveerimine – 475 000 eurot;
• tänavavalgustus – 160 000
eurot;
• muude rajatiste ja hoonete
rek – 722 000 eurot.

Tegevusalade järgi jagunevad
põhitegevuse ja investeerimiskulud järgmiselt:
• üldvalitsemine – 943 200
eurot;
• avalik kord – 25 000 eurot;
• majandus – 994 000 eurot;
• keskkonnakaitse – 421 900
eurot;
• elamu- ja kommunaalmajandus – 807 100 eurot;
• tervishoid – 40 000 eurot.
• vaba aeg ja kultuur –
561 400 eurot;
• haridus – 9 462 800 eurot;
• sotsiaalne kaitse – 306 200
eurot.
Vaata graafik 3
Likviidsete varade jääk aastavahetusel moodustas
2 278 400 eurot, sellest
1 290 600 suunatakse kulude
katteks.

Finantseerimistegevus
2019. aastal on kavas võtta
kooli juurdeehituseks laenu 3
miljonit eurot. Varasemate laenude tagasimakseteks on ette
nähtud 127 600 eurot.
Kiili Varahalduse SA-le suunatakse kohustuste tasumiseks
473 700 eurot.

Mõõdukas kasv
Kiili valla elanike arv on
käesoleva aasta alguse seisuga
5461 ehk 159 inimese võrra rohkem kui aasta tagasi. Tegelik
kasv on paarikümne võrra rohkem, kuna registrist kustutati ka
inimesed, kes olid seal valla täpsusega ning meil ei ela. Võrrel-

des teiste Eesti omavalitsustega, on 3% kasvu väga kõrge näitaja, kuid loomulikult mitte võrreldav naabervalla Raega. Vallasiseselt on pilt erinev. Suurim
tõusja on Kiili alev ning kõige
rohkem on elanikke kaotanud
lõunaosa külad ning Kangru alevik.
Vaata graafik 5
Elanikke tuleb valda juurde
siis, kui sünde on rohkem kui
surmasid või siis sisserände teel.
Kiili vallas sündis eelmisel aastal 76 last, mis moodustab kogu
juurdekasvust umbes poole. Suri 19 inimest, mis tähendab, et
loomulik iive on meil tugevalt
positiivne. Lapsed sündisid põhiliselt Kiili alevisse (28), Luige
alevikku (19), Lähtsesse (8) ja
Vaela (7).
Kui me vaatame peale sellele, kustkohast Kiili valda kolitakse
Vaata graafik 4
ja kuhu meilt ära minnakse,
on pilt üsna sarnane – elanike
vahetus käib lõviosas Tallinna
ja lähinaabritega (vt jooniseid).
Lahkus 239, saabus 336 inimest,
sh välismaale siirdujate ja sealt
saabujate osakaal on väga väi-

ke. Erinev on üldine saabujate
ja lahkujate profiil. Kui Kiili valda kolitakse eeskätt perede kaupa, siis lahkumine toimub põhiliselt üksikute inimeste kaupa
(kooli lõpetanud ja mujale õppima või tööle siirduvad noored,
abielu lahutanud jne).
Kokkuvõtteks võib öelda, et
hetkel toimub omavalitsusele ja
kogukonnale jõukohane elanike lisandumine. Pikemas perspektiivis on siiski oodata sündide arvu langust, kuna lapsesaamise eas vallaelanike osakaal
jääb järjest väiksemaks, nt
40ndates inimesi on juba täna
umbes kaks korda rohkem kui
20ndates olevaid. Kuna viimaste osakaal on Eestis tervikuna
väiksem ja pankade laenupoliitika pigem konservatiivne, siis
ei ole võimalik prognoosida ka
sisserände olulist suurenemist.
Kõik see kokku nõuab tõsist
avaliku sektori võimalike investeeringute kaalumist ja loomulikult mitte ainult Kiili vallalt,
et need ei osutuks pikemas
perspektiivis elanikkonna struktuuri muutustest tulenevalt
ebamõistlikeks. | Aimur Liiva,
vallavanem

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.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. 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 marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Igal häälel on jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue riigikogu
koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.
Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.–24. veebruarini, paikneb enamik jaoskondi
maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on
üles seatud tema ringkonnas.
Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee
veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii
isiklikult, posti kui e-posti teel.
Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et
ka nemad suhtuksid tõsiselt

oma seadmete, veebilehtede ja
meiliaadresside turvalisse käsitlemisse.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.
Hääletada saab aadressil www.
valimised.ee.
Tuletan meelde, et valija
peab veenduma, et tema arvuti
on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste
kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb
kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse. Valimispäeval e-häält enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.–24.
veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.–27. veebruarini on
avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks
jaoskond, kus saab hääletada
väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20, siis saab
hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas. | Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht

Maksutagastuses kehtib
uus süsteem
Eelmisel aastal kehtima hakanud uus maksuvaba tulu süsteem tõotab selle aasta alguses
tuua maksutagastuse inimestele, kes on aasta jooksul jätnud
maksuvaba tulu arvestamata.
Oma andmetega saab igaüks
juba praegu tutvuda e-maksuametis/e-tollis “Minu sissetulek”
rubriigis. Seal kuvame igaühele
ka eeldatava tulumaksukohustuse maksu- ja tolliametile deklareeritud andmete pealt. Lõplik inimesele tagasimakstav
summa või tekkinud tulumaksukohustus kujuneb 2018. aasta kohta tuludeklaratsiooni alusel.
See tähendab, et kui on võimalus saada tagasimakse, kasutada mahaarvamisi või on tekkinud juurdemaksmise kohustus, tuleb kindlasti tulla tuludeklaratsiooni esitama. Sel aastal saab seda teha 15. veebruarist kuni 1. aprillini. Esimesi tagasimakseid hakkame tegema
eeldatavalt alates 26. veebruarist ning tagasimaksed saavad
tehtud valdavalt 1. juuliks.
Tulumaksu juurdemaksmise
kohustus tekib peamiselt maksuvaba tulu summa eksliku arvestamisega või mitmesse kohta maksuvaba tulu avalduse esitamisega. Näiteks olukord, kus
inimene töötab kahe tööandja
juures ja laseb mõlemas kohas
arvestada maksimaalse maksuvabastuse.
Maksuvaba tulu avalduse
võib esitada vaid ühte kohta, v.a
pensionärid, kes võivad esitada
avalduse ühele tööandjale ja

sotsiaalkindlustusametile. Mitmesse kohta avalduse valesti
esitamine toob kaasa selle, et
aasta jooksul kasutatakse maksuvaba tulu rohkem kui lubatud
ja makstakse tulumaksu ettenähtust vähem.
Samuti on levinud juurde
maksmise tekkimise põhjuseks
aasta alguses planeerimata tulu (nt kinnisvara müük).
Kui tulumaksuvabastust kasutati aasta jooksul lubatust
enam, siis see ei tähenda veel,
et tekiks reaalselt vajadus raha
maksu- ja tolliametile kanda.
Maksu- ja tolliamet võtab maksusumma arvutamisel arvesse
ka tulust tehtavad mahaarvamised.
Näiteks saab kasutada mahaarvamistena täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel
(alates teisest lapsest), täiendavat maksuvaba tulu abikaasa
eest, eluasemelaenu intresse,
koolituskulu ning kingituste ja
annetuste summasid.
Kui vaatamata kasutatud mahaarvamistele tuleb siiski tulumaksu juurde tasuda, siis see
kohustus tuleb täita alles 1. juuliks. Kui inimene deklareeris aga
veel ettevõtlustulu, kasu vara
võõrandamisest või välisriigist
saadud tulu, siis on maksu tasumise tähtaeg 1. oktoober. Juurdemaksmise kohustust on võimalik täita ka osade kaupa. Selleks tuleb e-maksuametis/
e-tollis taotleda maksuvõla ajatamist. | Evelyn Liivamägi, maksu- ja tolliameti maksude osakonna
juhataja
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Saame tuttavaks:
Anet Takking
Selles lehes tutvustab end Kiili noortekeskuse juhataja kohusetäitja Anet Takking.
Olen pärit Märjamaalt. Õppinud Märjamaa gümnaasiumis
ja hiljem Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris noorsootööd.
Nüüd on õpingud mind viinud aga magistriõppesse rek-

reatsioonikorralduse erialale.
Kokkupuuteid teiste noortekeskustega on olnud praktika
käigus ja ka erinevate ürituste
ja külastuste käigus.
Kiili noortekeskus on väga
kaasaaegne. Üks parimaid ja
suuremate võimalustega keskuseid, mida näinud olen. Noortekeskus on väga hubane ja soe

koht, kuhu on alati hea meel
tulla ja kunagi ei teki tunnet, et
tahaks juba koju minna.
Noored on meil väga leidlikud ja toredad. Annavad alati
teada oma ideedest ja soovidest.
Samuti löövad meelsasti kaasa
kõikides kavandatud üritustes
ning tunnevad end alati teretulnuna meie keskuses.

Vallas hakkab märtsist jäätmeid vedama
AS Eesti Keskkonnateenused
Kiili vallas veab alates 1.
märtsist 2019 olmejäätmeid ära
riigihanke võitnud AS Eesti
Keskkonnateenused (tel 1919,
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee, koduleht: www.keskkonnateenused.ee).
Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmeid (ehk
prügi), suurjäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid.
Lisaks eelpool nimetatud jäätmetele tuleb krundil, kus asub
viis ja enam korterit, koguda
eraldi ja vedajale üle anda paberit ja pappi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.
Erinevate jäätmeliikide (v.a.
suurjäätmed ja biolagunevaid
aia- ja haljastujäätmed) jaoks
tuleb maja juurde välja panna
vastavad mahutid (konteinerid).
Suurjäätmete äravedu tuleb vedajalt eraldi tellida (saata e-kiri või helistada). Biolagunevate
aia- ja haljastujäätmete (lehed,
oksad, rohi jms) vedu toimub
ajavahemikul 1. aprillist kuni 30.
novembrini. Äraantavad biolagunevad aia- ja haljastujäätmed
peavad olema pakitud kuni 200
liitri suurustesse pealt suletud

läbipaistvatesse kilekottidesse
ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid. Kottide äravedu tuleb
vedajalt tellida (saata e-kiri või
helistada). Kilekotid tuleb paigutada vedajaga kokkulepitud
asukohta. Biolagunevate jäätmete üleandmise kohustust ei
ole juhul, kui neid kompostitakse nõuetekohaselt oma krundil.
Jäätmevaldajaks (s.o. inimene, kes peab jäätmeid ära andma) on suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik, samuti isik või asutus, kelle valduses on sellised
jäätmed.
Vastavalt jäätmeseadusele
loetakse alates 1.03.2019 kõik
Kiili valla jäätmevaldajad automaatselt liitunuks korraldatud
olmejäätmete veoga. Kuigi seadus ei kohusta jäätmevaldajat
vedajaga lepingut sõlmima, on
lepingu sõlmimine jäätmevaldajale siiski soovitatav täpsustamaks vajalikke tingimusi (tühjendamise sagedus, mahuti asukoht, mahuti või värava lukustamine, mahuti suurus, mahutite arv ja vajadusel mahuti rentimine jms). Lepingu mitteoma-

mine või sõlmimata jätmine ei
vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest.
ASil Eesti Keskkonnateenused on kohustus vedada jäätmeid vastavalt Kiili vallavalitsuselt saadud jäätmevaldajate
nimekirjale (kinnistute omanike nimekiri) olenemata sellest,
kas jäätmevaldajal on leping
ASiga Eesti Keskkonnateenused
sõlmitud või mitte. Kui mõnele
omanikule tuleb jäätmeveo leping, aga tal ei ole sellel kinnistul elamut, korterit või suvilat,
tuleb vabastuse saamiseks (nimekirjast välja arvamiseks) teha avaldus või saata vastav kirjalik teade Kiili vallavalitsusele
(aadress: Nabala tee 2a, Kiili
alev, e-post: info@kiilivald.ee).
Lähiajal saadab AS Eesti
Keskkonnateenused jäätmevaldajatele uued veolepingud, jäätmete äraveo graafikud ja kehtima hakkavad hinnakirjad.
Jäätmete sorteerimise ja üleandmise võimaluste kohta saab
rohkem infot Kiili valla kodulehelt www.kiilivald.ee/maa-jakeskkond/jaatmekaitlus. | Siiri
Treimann, keskkonnanõunik

Silvia Roosaar
Ruth Kalmet
Zinaida Šalak
Asta Ilter
Olav Naano
Asta Aas
Laine Undritz
Aavo Roodla
Mart Porila
Eevi Tammik
Heino Aasma
Malle Roseniit
Ants Aalam
Mati Orumaa
Ants Rannamäe
Alli Aalam
Maie Muuli
Ene Aamisepp
Valentina Aks
Vaike Kallasmaa
Maie Paistik
Elmet Tulp
Nikita Aks
Lea Merilaht
Eduard Lokuta
Ago Raudlam
Vaike-Astrid Kuusk
Sergei Žitkov
Tiit Välling

MEIE VALDA SÜNDISID
17. detsember Maibritt Matesen,
palju õnne, Brigitt ja Madis Matesen!
19. detsember Kristjan Kartau,
palju õnne, Kadi Kitsing ja Harry
Kartau!
25. detsembril William Peterson,
palju õnne, Siret Vaher-Peterson
ja Mario Peterson!
29. detsember Keron Laar, palju
õnne, Mari Valker-Laar ja Risto
Laar!
1. jaanuar Remy Moritz, palju õnne, Kristina Mäe ja Frank Moritz!
2. jaanuar Marie-Lisette Varatu,
palju õnne, Marjanne Evart ja
Märt Varatu!
5. jaanuar Elis Jaaniste, palju õnne Marie ja Tõnis Jaaniste!

Kiili Lehe
ilmumiskuupäevad
Kiili Leht ilmub nagu eelenevatelgi aastatel kuu viimasel nädalal ja 11 korda aastas. Juulis
leht ei ilmu. Allapool on toodud
kuupäevad, mil leht jõuab kõige varem postkastidesse, sulgudesse on märgitud kaastööde,
reklaamide ja kuulutuste laekumise tähtajad.
• 31. jaanuar (24. jaanuar)
• 28. veebruar (21. veebruar)
• 28. märts (21. märts)
• 2. mai (25. aprill)
• 30. mai (23. mai)
• 27. juuni (20. juuni)
• 29. august (22. august)
• 26. september (19. september)
• 31. oktoober (24. oktoober)
• 28. november (21. november)
• 19. detsember (13. detsember)
| Kiili Leht
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Foto: erakogu

Lauluklubi “Oru” kokkusaamine Ravila mõisas.

Lauluklubi “Oru”
jõuluüritus
13. detsembril toimus lauluklubi “Oru” teine kokkusaamine Ravila mõisas. Sinna kutsus meid Eakateklubi esinaine
Milvi Nokkur.
Sellest üritusest võttis osa
peaaegu 50 inimest: “Hõbelõim”
Orust, Kose-Uuemõisast “Sügisrõõm” ja “Elurõõm” Kiilist. Ansambel esitas oma kava. Siis paluti kõiki ühisesse peolauda ja
laulsime kõigiga koos tuntumaid jõululaule. Nele jaotas kõigile laulusõnad.
Ravila mõisa perenaine Piret
Aavik tõi lauale soojad toidud.

Hiljem sooja mahla glögi ja lõpuks kohv ja kringel. Seda kõike valmistab paariliikmeline
mõisa toimkond.
Siis tuli lõbus jõuluvana,kes
jaotas pakke ja ka ise laulis ja
tantsis koos kingisaajatega. Üllatus-üllatus – ka Nele sai paki
ja “Elurõõm” eraldi ja laulsime
jõuluvanale ja tegime koos pildi. Väga lõbus pidu, mis lõppes
ühislauludega.
Natuke ajalugu Vikipeediast.
Ravila mõis on rüütlimõis Kose
kihelkonnas Harjumaal Mõisa
hooned asuvad Kose vallas Ra-

vila alevikus. Mõisa on esimest
korda mainitud aastal 1469.
Peahoone valmis18. saj keskpaiku.
1905. a ülestõusu ajal mõis
põles, hiljem taastati, kuid muudetud kujul. 1950. a tegutses
hooldekodu. 1965. a rajati peahoone külge kolmekorruseline
juurdeehitus. 2013. a kolis hooldekodu välja. Mõisa härrastemaja müüdi erakätesse. Omanikud on mõisa perenaine Piret
Aavik ja Uno Silberg. Ka Uno Silberg jutustas ajaloost ja juurdeehitustest. | Maire Pikk

Soovitused talviseks lindude toitmiseks
Aialindude söötmise meelespea.
• Aialindude põhitoit tuleb
loodusest ja inimese poolt antav on neile vaid täiendavaks
toiduks, mida ei pea tingimata
andma. Meile talveks kohale
jäävad linnud on kohastunud
loodusest ise toitu leidma ja
need linnuliigid, kes ei ole meie
talvega kohastunud, rändavad
soojematele aladele.
• Aialindude toitmine pole
neile ohtlik, kui seda õigesti teha – lisasöötmine võib raskematel talvedel oluliselt tõsta siinsete lindude ellujäämist.
• Aialindude toitmisega alustamiseks on õige aeg on siis, kui
kestev püsiv külm ja/või lumikate on saabunud ehk teisisõnu
siis, kui korralik talv on kätte
jõudnud. Kui toitmisega alustada liiga vara (näiteks sügisel),
võib see rändele veel mitte asunud linde meelitada kohale jääma.
• Kui kord on juba lindude
toitmisega alustatud, ei tohi seda kergekäeliselt pooleli jätta,
sest kohale meelitatud linnud
võivad loodusest toidu hankimisel hätta jääda, kui nad ühel
päeval keset külma talve enam
tavapärasest kohast toitu eest
ei leia.

Foto: eoy.ee

Tutt-tihane.

• Kui tõesti peab juba alustatud toitmise mingil põhjusel
katkestama, tuleb seda teha
järk-järgult toidu kogust vähendades, et linnud harjuksid mujalt loodusest toitu hankima.
• Hea ja õige toit on paljutele liikidele traditsiooniline tihasepekk või rasv, samuti sobivad
igasugused seemned – näiteks
päevalille seemned.
• Oluline on, et sööt oleks
maitsestamata ja ei oleks riknenud. Mingil juhul ei tohi see olla soolane või vürtsikas.
• Mõned liigid, nagu näiteks
rästad, söövad hea meelega ka
puu- ja köögivilju. Samuti sobivad lemmikloomapoest hangitud spetsiaalsed lindude segud.
• Toitmise võib kevadel lõpetada siis, kui püsivad külmad on

möödas, kindlasti hiljemalt aprilli esimesel poolel.
Kuidas käituda veelindudega? Senine pehme talv ja jäävaba meri on võimaldanud tuhandetel veelindudel meie vetel
paigal püsida. Viimasel ajal saabunud külma tõttu on veekogud
kiiresti jäätuma hakanud ja laienev jääkate sunnib nüüd veelinde lõuna ja lääne poole soojematele vetele rändele asuma.
See kõik on asjade loomulik käik
ja rändamine on lindudel aastatuhandete jooksul välja kujunenud. Loodusest ja lindudest
hooliv inimene ei tohi sellele
vahele segada.
Oluline on veelinde mitte hakata saiaga söötma. See vähendab veelindudel rändeinstinkti
ja samas jäävad külmade jätkudes veelinnud ikkagi hätta, kui
kõik veekogud kinni külmuvad.
Kui mõni väike veeala jääbki kusagil jäävabaks, ei suuda sinna
toiduga meelitatud suur hulk
luiki ennast ära toita ja ammugi ei suuda seda teha ka inimene. Lisaks sellele on toitmiseks
kõige sagedamini kasutatav sai
veelindudele täiesti sobimatu
toit, mis rikub nende seedeorganid. | Olavi Vainu, keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialist
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Firmasport
Novembrikuu kolmandal nädalavahetusel Tartu klubis Maasikas toimunud firmaspordihooaja lõpetamisel jagati välja Eesti Parima Rahvasportlase preemiad. M40 klassis polnud tänavu vastast legendaarsel firmasportlasel, Kiili vallas elaval
Margus Maidlal. Palju, palju õnne! Väga kõva sõna!
Kokku oli aasta jooksul alasid, kust rahvasportlane punkte sai korjata, 45. Kakskümmend
parimat neist läks aga arvesse
Parima Rahvasportlase järjestuse paikapanemisel. Lisaks erinevatel spartakiaadidel kavas
olnud võistlustele andsid lisapunkte osalemine Tartu Maraton Kuubik ja Sportland Kõrvemaa Nelikürituste sarjades.
Sportlikul karussellil keerles
671 meest ja 433 naist. N40
klassis saavutas tubli 4. koha
Marguse abikaasa Margit. Palju
õnne!

Kiili vallarahva
12. sportmängud
27. jaanuaril tehti algust Kiili vallarahva 12. sportmängudega. Sel aastal osaleb 13 võistkonda. Uued tulijad on võistkond Päikesemajad – Kiili alevis katlamaja kõrval asuvad kolmekorruselised kortermajad otsustasid samuti meiega liituda
ja võistkonna välja panna. Tore!
Edu neile! Teine uus võistkond
on head naabrid Saku vallast.
Teevad kaasa kogu hooaja ja äkki leiavad ka ise järgmine aasta,
et midagi sarnast ka Saku vallas
teha. Edu neile!
Formaat on sama, mis eelmine aasta ehk iga võistkond ehk
küla-alevik-alev korraldab ühe
ala, mille nad ise välja pakkusid.
Alasid on kokku 11. Alustasime
jaanuaris ja lõpetame oktoobris. Esimene ala oli bowling (esimest korda meie võistlusel –
korraldaja Kiili võistkonnad).
Võistlus toimus Akadeemia tee
30 asuvas bowlingusaalis. Osalesid kõik 13 võistkonda. Võistkonnas kaks meest ja üks naine.
Mängiti üks võistlusmäng ning
võistkondliku paremusjärjestuse saavutamiseks liideti kõigi
kolme mängija individuaalpunktid kokku. Võitis Kiili 1
võistkond, koosseisus Airi Lad-

Fotod: erakogu

Tule ja osale Kiili valla võistkonnas Eesti
omavalitsuste talimängudel!

Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 2.–3. märtsil Kadrinas.
Võistluste juhendid leitavad: www.joud.ee

Alad
murdmaasuusatamine

mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud)

meeste korvpall
naiste korvpall
ujumine

Kabe
Eesti 2018. a parimaks
meeskabetajaks valiti Kangru

male
kabe

Osalema on oodatud kõik Kiili valla territooriumil elavad, töötavad,
õppivad või Kiili valda registreeritud spordiklubide sportlased.
Valla poolt: osavõtutasu, toitlustus, transport ja majutus.
Osalemissoovist anda teada hiljemalt 15. veebruariks
Lisainfo Kaupo Kütt, kaupo.kytt@kiilivarahaldus.ee, 5344 5009

Raasiku uusaasta turniiri 2. koht – Kiili SK meeskond.

vik, Paavo Ladvik ja Marko Kikas, kogudes 457 p. Teise koha
saavutas 441 punktiga Nabala-Paekna võistkond, koosseisus Eve Urbas, Aivar Hannus ja
Allan Lints ja tubli 3. koha 425
punktiga Lähtse küla võistkond,
koosseisus Heli Pusa, Rünno Pusa ja Rando Pusa. Järgnesid: 4.
Kiili 2 395 p; 5. Sõmerlased 388
p; 6. Kiili Noored 365 p; 7. Luige-Sausti 370 p; 8. Metsanurga
340 p; 9. Vaela-Mõisaküla 332
p; 10. Maksimaa 329 p; 11. Saku vald 322 p; 12. Päikesemajad
297 p; 13. Kangru 292 p.
Individuaalne paremusjärjestus (kolm paremat) – naised: 1.
Airi Ladvik (Kiili 1) 155 p; 2. Marit Laidroo (Kiili 2) 123 p; 3. Eve
Urbas (Nabala-Paekna) 122 p.
Mehed: 1. Paavo Ladvik (Kiili 1)
201 p; 2. Rando Pusa (Lähtse)
171 p; 3. Allan Lints (Nabala-Paekna) 170 p. Võistkondlik paremusjärjestus peale 1. ala:
1. Kiili 1 13 p; 2. Nabala-Paekna 12 p; 3. Lähtse 11 p; 4. Kiili 2
10 p; 5. Sõmerlased 9 p; 6. Kiili
Noored 8 p; 7. Luige-Sausti 7 p;
8. Metsanurga 6 p; 9. Vaela-Mõisaküla 5 p; 10. Maksimaa 4 p;
11. Saku vald 3 p; 12. Päikesemajad 2 p; 13. Kangru 1 p.
NB! Järgmine ala – talikart –
17. veebruar Laitse RallyPark,
võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Võistluse info: Kiili valla
koduleht – sündmused – Kiili
vallarahva sportmängud.

lauatennis

juhtide võistlus

Kiili vallarahva 12. sportmängude 1. ala – bowling – võitja Kiili 1 võistkond.

alevikus elav legendaarne suurmeister Urmo Ilves! Palju õnne!
Eesti meistrivõistlused pisikadettidele, 100 ruudu kabes –
poisid: 9. koht Maik Ott Eber, 12.
koht Mattias Laurits, 15. koht
Rafael Korjus, 19. koht Georg
Kello, 20. koht Rasmus Matiisen,
23. koht Kristo Maalust, 24. koht
Rasmus Mattias Hanga, 29. koht
Ragnar Tarend.
Eesti meistrivõistlused minikadettidele saja ruudu kabes –
tüdrukud: 3. koht ja pronksmedal Nona Nano. Palju õnne! 4.
koht Emilia Kello.
Eesti meistrivõistlused minikadettidele saja ruudu kabes –
poisid: 8. koht Karl-Markus
Grosberger, 9. koht Maik Ott
Eber.
Nupuklubi ja Tabasalu Kabeklubi lasteturniir vene kabes
(64 ruudu) – 5. Kukesamm. Üldjärjestus – 2. koht Emilia Kello,
9. koht Maik Ott Eber, 12. koht
Tambet Pang, 29. koht Mattias
Laurits, 31. koht Tanel Kahn, 35.

Georg Kello, 37. koht Rasmus
Matiisen, 43. koht Karl-Markus
Grosberger, 50. koht Kristo Maalust.

Margus ja Margit Maidla.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjonis sai lõpuks võidurõõmu
maitsta Kiili SK meeskond, kui
alagrupi viimases mängus võideti võõrsil Wildix/Esecom
meeskonda 79:73 (Kaarel Loo 26
p, Priit Allikas 12 p). Järgnevas
faasis ehk vahegrupi F-alagrupis alustati taas kaotusega ehk
Tabasalus kaotati kohalikule
Palliklubi meeskonnale 68:98
(Eiki Madissoon 17 p; Kaarel
Loo 15 p; Siim Palu 12 p).
Iga-aastasel uusaasta turniiril, seekord Raasikul, võitis Kiili SK meeskond sel aastal 2. koha. Võideti 44:29 Aruküla meeskonda ja 63:41 Kostivere meeskonda ning ainus kaotus tuli
vastu võtta Afterbasket/Raasiku
meeskonnalt 34:44. Tubli töö!

Urmo Ilves (1. laual paremal).

Sportkeegel
Eesti lahtised kõrvalklasside
individuaalsed meistrivõistlused – meesseeniorid B: 6. koht
Toomas Vendel.
Eesti lahtised individuaalsed
meistrivõistlused – mehed: 9.

koht Marko Kikas, 26. koht Margus Mänd, 39. koht Jens Vendel,
46. koht Aivar Hannus, 58. koht
Toomas Vendel.
Naised: 8. koht Eve Urbas.
Meesseeniorid A: 9. koht Aivar Hannus, 12. koht Toomas
Vendel. | Kaupo Kütt

Elizabeth Jõgi Sportlaste Jõuluturniiril
Fotod: erakogu

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid
masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust
ega kindlustust! Pakkuda
võib kõike! Kuulutus ei
vanane! TEL. 5457 5055

OST

27. detsembril oli Kiili valla
noor sportlane Elizabeth Jõgi
koos treener Kert Keskpaigaga
kutsutud Sportlaste Jõuluturniirile, koos teiste oma ala parimate sportlastega jõudu katsuma.
Võistluspaare oli kokku kaheksa, peale viit ala saavutasid Jõgi ja Keskpaik 4. koha.
Elizabeth Jõgi tõdes, et kõige
paremini õnnestus tal joonejooksu võistlus ja rippumine,
milles oli ta naistest teine, ajaga 3.08, kaotades võitjale vaid
kahe sekundiga.
Sportlaste Jõuluturniiril osalesid teiste seas vehklejad Katrina Lehis ja Kristina Kuusk ning
Nikolai Novosjolov.

Elizabeth Jõgi jõuluturniiril koos konkurentide ja Nikolai Novosjoloviga (parempoolsel pildil).

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 12 Kiili valla
2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 13 Kiili Vallavolikogu 17. jaanuari 2013 määruse nr 5 “Kiili Raamatukogu kasutamise eeskiri” kehtetuks tunnistamine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 20 Kiili raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 21 Kiili Vallavolikogu 21.03.2013 otsuse nr 10 “Kiili Vallavalitsuse
struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja
haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
esitatavate nõuete kinnitamine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 22 Üldplaneeringut muutva Jõeääre detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 23 Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu
kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 24 Tiitli Aastate
tegu andmine.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 määrus nr 1 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 määrus nr 2 Kiili valla
2019. aasta eelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 otsus nr 1 Nööbi tee T1
katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 otsus nr 2 Volituste andmine maatoimingute sooritamiseks seoses maa
omandamisega.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 otsus nr 3 Kiili Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 37 “Vallavanema töötasu
määramine ja töötamisega seotud kulude hüvitamine” muutmine.
Kiili Vallavolikogu 24.01.2019 otsus nr 4 Kiili valla
jaoskonnakomisjoni moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
27. NOVEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 454 Ehitusloa väljastamine
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Lepiku tee 3, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 455 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lehise tn 8, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 456 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Põllu tn 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 457 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Mõisaküla tn 37, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 458 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Õie tee 27, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 459 Vaela külas Laura detailplaneeringu kehtestamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 460 Lähtse külas Niidi tee
7 detailplaneeringu kehtestamine.
4. DETSEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Uuetoa, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Ehituslubade väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Laeva, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 467 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kastani tee, Mägimänni tee, Pöögi tee ,Nulu
tee sõiduteed ja kõnniteed ja Vaela kergliiklustee) rajamiseks Kiili vallas Vaela külas.
Vallavalitsuse korraldus nr 468 Ehitusloa väljastamine
ehitise (sõidutee ja kõnnitee) rajamiseks, Kiili vallas
Vaela külas Miku tee, Astelpaju tee ja Astelpaju põik.
Vallavalitsuse korraldus nr 469 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kergliiklustee) Sausti tee ääres Kiili alevis.
Vallavalitsuse korraldus nr 470 Kasutusloa väljastamine ehitisele (kergliiklustee) Pargi tänava ääres Kiili
alevis.
Vallavalitsuse korraldus nr 471 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Uus-Urge, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 472 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kanuti tn 3, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 473 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rõõmu põik 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 474 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu tn 44, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 475 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Mõisaküla tn 15, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Kiili alevis Kurna tee 7
detailplaneeringu koostamise algatamine.
11. DETSEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 477 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kullerkupu tn 22, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Ehitusloa väljastamine
ehitiste (Kustavi detailplaneeringu ala ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni sademeveekanalisatsiooni torustikud) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 479 Ehitusloa väljastamine

ehitiste (Nurga detailplaneeringu ala ühisveevärgi,
-kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni torustikud) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 480 Ehitusloa väljastamine
ehitise (Kiili gaasirõhujaama optiline sidekaabel) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 481 Ehituslubade väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kooli, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 482 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nõmme tee 39, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 483 Kasutusloa väljastamine ehitisele (terviserada) Väljamäe tee 9, Mõisaküla.
18. DETSEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 486 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Vambola tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 487 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Allika tn 27, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 488 Kasutusloa väljastamine ehitistele (vee- ja kanalisatsioonitorustik) Andrese
detailplaneeringuala Kiili alevis.
Vallavalitsuse korraldus nr 489 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee ja kõnnitee) Nööbi tee, Lähtse
küla.
2. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 1 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu olemasolul kanalisatsioonilahenduse osaliseks muutmiseks Kiili tehnopargi detailplaneeringu alal (Veski tn 10 reoveekanalisatsiooni lahendus) ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 2 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee
T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu täpsustamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 3 Ehitusloa väljastamine
ehitiste (Miku detailplaneeringu ala sidekaabli, tänavavalgustuse, vee- ja kanalisatsioonitorustiku) püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 4 Ehituslubade väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Lillevälja, Sõmeru
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 5 Ehitusloa väljastamine
ehitise (aiamaja) lammutamiseks Mooni tn 4, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 6 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (kahe korteriga elamu) Karja tn 24, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 7 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kivila tn 4, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 8 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 6, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 9 Suurekivi II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 10 Vana-Kase kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 11 Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 12 Marja kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 13 AÜ Ööbiku ja Sissesõidu
maa kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
15. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 21 Ehitusloa väljastamine
ehitise (põllumajandushoone) püstitamiseks Lepatriinu, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 22 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Küttimi tee 5, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 23 Kasutusloa väljastamine
ehitistele (sademevee kanalisatsiooni ja reovee kanalisatsiooni torustik) Peetri tee T2 ja T3.
Vallavalitsuse korraldus nr 24 Nurgamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 25 Pindle kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 26 Aasa 1 ja Aasa 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 27 Sireli kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 28 Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Raehansu ja Vikmari kinnistu osas).
Vallavalitsuse korraldus nr 29 Jaagu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
22. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 34 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Saare tn 4, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 35 Tilluvälja IV, Tilluvälja V,
Ringi, Ringikese, Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 36 Söödi I kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 37 Suurkivi Kaarhalli kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 38 Reformimata riigimaale
(taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 39 Vana-Mõisatalu kinnistu

kaugusel on Kuldnoka tee 2 katastriüksus, suurusega
5,02 ha. Lisaks on 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11151 Tõdva-Nabala tee ristmikul Külakeskuse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus, mis paikneb
350 m kaugusel planeeritavast alast). Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja
toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev
seoses sellega, et ei moodustada sotsiaalmaa krunti.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 21.01.–24.02.2019.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA MÕISAKÜLAS TÕNNU
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse
seadmine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamine, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 350 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Juurdepääs alale on lõunast, Tõnumardi-Põdra teelt
(Tõnumardi-Põdra tee T1; KÜ nr 30401:001:1980).
Lähtuvalt Kiili valla ÜVK arengukavast, jääb planeeringu ala välja ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga
hõlmatud piirkonnast.
Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev. Maa-ameti kaardi järgi on Tõnnu katastriüksus 100% elamumaa sihtotstarbega. Kiili valla üldplaneeringu järgi asub Tõnnu katastriüksus miljööväärtusega alas. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu
kohustus ning kehtib reegel: üks elamu 2 ha kohta,
kusjuures piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Kuna Tõnnu katastriüksuse
pindala on 6692 m2, on käesoleva detailplaneeringu
puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla
geoinfosüsteemis EVALD.
TÖÖKOJA KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 10.01.2007 korraldusega nr 13 on
algatatud Kiili alevis Töökoja kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili
alevis Vaela tee 4, Vaela tee 6 ja Vaela tee 8 (katastritunnused 30401:001:2332, 30401:001:2328,
30401:001:2327, endine nimetus Töökoja
30401:001:0089) sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja
tehnovõrkude lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei
saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole
detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
ÜLDPLANEERINGUT MUUTEV JÕEÄÄRE DETAILSUUREKIVI 2 KINNISTU DETAILPLANEERINGU
PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK TOIMUB KIILI
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 21.01.–
Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 321 on
24.02.2019
algatatud Luige alevikus Suurekivi 2 kinnistu detailDetailplaneeringu on koostanud osaühing Hirundo,
planeeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärtöö nr HDP-02/2017.
giks on Luige alevikus Lii tn 6 (endine nimetus SuurePlaneeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili valkivi 2, 30401:001:1312) krundi jagamine kaheks elamulas, Nabala külas. Planeeringuala suurus on ca 14,23
ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplanee- maa krundiks, moodustatavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksikelamutega ning heakorring.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriük- rastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
suse (katastritunnus 30401:001:2632) kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala kü- Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käilakeskme kõrvale kuue elamumaa sihtotstarbega
krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastus (lepamet- gus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elsa) alale. Viiele moodustatavale krundile määratakse luviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailtingimused tiheasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe planeeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetkuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga luse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei
saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole
krundil kokku kuni 300 m2. Ühele moodustatavale
detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
krundile määratakse tingimused hajaasustus põhiVANA-KASE KINNISTU DETAILPLANEERINGU
mõttel ja ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kolme kuni ühekorruselise abihoone püsti- KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusega nr 326
tamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni
on algatatud Kiili alevis Vana-Kase kinnistu detailpla500 m2. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ka ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee- neeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Kiili alevis Kurna tee 38 (endine nimetus Vana-Kade, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.
se, 30401:001:0326) krundi sihtotstarbe muutmine,
Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse
ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse,
sihtotstarvet vaid 25% kogu maa-alast ning ei moodustada planeeritavast alast 15% avalikult kasutatavat parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailsotsiaalmaa krunti, kuna Nabala külas on piisavalt
palju ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunte planeeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu el(200 m kaugusel planeeritavast alast on Kuldnoka
luviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailtee 7 katastriüksus, suurusega 6635 m2 ning 400 m
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 40 Kadaka tee 22 kinnistu
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 41 Lähtse külas Kääri tee
30 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
27. NOVEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 461 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kergliiklustee T43.
Vallavalitsuse määrus nr 9 Kiili Vallavalitsuse 30. septembri 2008 määruse nr 16 “Kohanime määramine”
kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 462 Kohanime määramine
Kangru alevikus.
18. DETSEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 490 Katastriüksuse jagamine, Laari.
Vallavalitsuse korraldus nr 491 Lepiku katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 492 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele Osaühing Egesten Transport.
2. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 14 Kooli katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
8. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 17 Uus-Mäe katastriüksuse
sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 18 Puuraugu asukoha
kooskõlastamine, Toominga tn 4, Kiili alev.
15. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 30 Katastriüksuse jagamine, Ratassepa.
Vallavalitsuse korraldus nr 31 Isikliku kasutusõiguse
seadmine, Kääri tee T1.
MUUD KÜSIMUSED
27. NOVEMBER 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 464 Haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019.
aastaks.
18. DETSEMBER 2018
Vallavalitsuse määrus nr 10 Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 495 Saku valla ja Kiili valla
ühise kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 496 Riigihanke viitenumber nr 202431 “Kiili valla teede talihoole 2018–2021”
eduka pakkumuse kinnitamine.
2. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse määrus nr 1 Kiili Vallavalitsuse
01.03.2011 määruse nr 3 “Õpilase Kiili Gümnaasiumi
vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” muutmine.
8. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 19 Kiili valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine 2019. aastaks.
15. JAANUAR 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 33 Lasteaia õpetajate töötasu alammäära kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV

planeeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei
saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole
detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
MARJA KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 372 on
algatatud Vaela külas Marja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Marja (30401:001:1123) kinnistu maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei
saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole
detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
AÜ ÖÖBIKU JA SISSESÕIDU MAA KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 19.06.2007 korraldusega nr 373 on
algatatud Luige alevikus AÜ Ööbiku ja Sissesõidu
maa kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus
AÜ Ööbiku (30401:001:1123) ja Sissesõidu maa kinnistute piiride muutmine ja osaline liitmine piirnevate
kinnistutega, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute
ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas, kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei
saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole
detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL EHITUSPROJEKTI
KOOSTAMISEKS, ANDRESE KINNISTU DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE
Kiili Vallavalitsus teatab avatud arutelu toimumisest.
Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoonkattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0 m
(koos teepeenardega 6,0 m). Paralleelselt sõiduteega
on planeeritud asfaltbetoonkattega jalakäigutee laiusega 1,2 m. Tee on kavandatud tupikteena, mille lõpus
on ümberpööramise ala raadiusega 8 m. Tee üleminekuks kraavist paigaldatakse kraavi truup d=1,5 m (ava
suurus täpsustatakse tee projektis) sisse- ja väljavoolu otsakutega, kindlustatud sängiga, pikikaldega min.
1%. Tee on planeeritud avalikuks kasutuseks.
Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada
Andrese detailplaneeringus liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt
soovitakse muuta Andrese kinnistu detailplaneeringus ette nähtud sõiduteede laiust. Taotlusele oli lisatud ka eskiis. Vastavalt taotlusele lisatud eskiisile on
teekate on planeeritud asfaltbetoonkattega ja katendi
laiuseks on määratud 3,6 m (koos teepeenardega 4,0
m). Lisaks soovitakse ka kergliiklustee ära jätmist.
Otsus väljastada projekteerimistingimused: teekate
planeerida asfaltbetoonkattega ja katendi laiuseks on
määrata 5,0 m (koos teepeenardega 6,0 m). Tupiktee
puhul peab selle lõpus olema päästeteenistuse ja
hooldeliikluse sõiduki ümberpööramise võimalus.
Ümberpööramise ala projekteerida vastavalt standardile EVS 843 “Linnatänavad”. Ümberpööramise koht
planeerida enne kraavi ja võimalusega pikendada
teed üle kraavi. Tee näha ette avalikuks kasutuseks.
Projektiga kergliiklusteed ette ei nähta, kuid sõidutee
asukoht peab arvestama võimaliku kergliiklusteega
tulevikus.
Projekteerimistingimuste avalik arutelu toimub Kiili
Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 31.01.2019 kell 14.00.
MARDI, RAEHANSU JA VIKMARI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE (RAEHANSU JA VIKMARI KINNISTU OSAS)
Kiili Vallavalitsuse 15.01.2008 korraldusega nr 8 on algatatud Vaela külas Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Mardi
(30401:001:0941), Raehansu (30401:001:0942) ja Vikmari (30104:001:0943) kinnistu maa-ala kruntideks
jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja kaksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.

Kiili Vallavalitsuse 16.06.2015 korraldusega nr 402
tunnistati osaliselt kehtetuks Kiili Vallavalitsuse
15.01.2008 korraldus nr 8 “Mardi, Raehansu ja Vikmari
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”
Mardi katastriüksuse (katastritunnusega
30401:001:0941) osas.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
JAAGU KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 22.01.2008 korraldusega nr 16 on
algatatud Lähtse külas Jaagu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Jaagu 1 (uus nimetus Voore tn 20, 30104:003:0207) kinnistu maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute,
kaksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
SUURKIVI KAARHALLI KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 16.02.2009 korraldusega nr 68 on
algatatud Paekna külas Suurkivi Kaarhalli kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Paekna külas Suurkivi
Kaarhalli (30104:003:0207) kinnistu ja lähiala planeeritava maa-ala kruntidele ehitusõiguse seadmine olemasolevate tootmishoonete rekonstrueerimiseks ning
laiendamiseks ja kuni nelja kahekorruselise üksikelamu ehitamiseks olemasolevate kruntidele ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
TILLUVÄLJA 4, TILLUVÄLJA 5, RINGI, RINGIKESE,
AIDAMEHE, HANSU JA SÖÖDI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 03.06.2008 korraldusega nr 210 on
algatatud Vaela külas Tilluvälja 4, Tilluvälja 5, Ringi,
Ringikese, Aidamehe, Hansu ja Söödi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Tilluvälja 4 (uus nimetus Tillupõllu, 30401:001:1949), Tilluvälja 5 (uus nimetus Tillupõllu, 30401:001:1951), Ringi (30401:001:1511),
Ringikese (30401:001:1953), Aidamehe
(30401:001:1166), Hansu (30401:001:0369) ja Söödi
(uus nimetus Vaela tee 59, 30401:001:2019) kinnistu
planeeritava maa-ala tootmis- ja ärimaa kruntideks
jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse
seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
KIILI ALEVIS REFORMIMATA RIIGIMAALE (TAOTLETAVA NIMEGA PALLI) DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 22.06.2010 korraldusega nr 216 on
algatatud Kiili alevis reformimata riigimaale (taotletava nimega Palli) detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis reformimata riigimaale (uus nimetus Tüüstre tee 4,
30401:001:2198) krundi moodustamine, sihtotstarbe
määramine, moodustatavatele kruntidele ehitusõigu-

se seadmine spordi- ning vabaaja hoonete ja rajatiste
ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
KADAKA TEE 22 KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 02.08.2011 korraldusega nr 290 on
algatatud Vaela külas Kadaka tee 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Kadaka tee 22
(30104:001:1226) kinnistu ehitusõiguse seadmine kuni
kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
SÖÖDI 1 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 30.09.2008 korraldusega nr 362 on
algatatud Vaela külas Söödi 1 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Söödi 1 (uus nimetus Kangru
tee 5, 30401:001:1972) kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kuni kolmekorruselise
ärihoone ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
NURGAMÄE KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 21.08.2007 korraldusega nr 487 on
algatatud Kiili alevis Nurgamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Nurgamäe kinnistu planeeritava maa-ala jagamine kaheks ärimaa ja üheks elamumaa krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
PINDLE KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 21.08.2007 korraldusega nr 488 on
algatatud Kiili alevis Pindle kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Kiili alevis Pindle kinnistu planeeritava maa-ala
kruntideks jagamine, moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse seadmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
SIRELI KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Kiili Vallavalitsuse 04.09.2007 korraldusega nr 521 on
algatatud Sausti külas Sireli kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas Sausti tee 66 (endise nimega
Sireli, 30401:001:1139) kinnistu sihtotstarbe muutmine
ja ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
AASA 1 JA AASA 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 18.09.2007 korraldusega nr 544 on
algatatud Kiili alevis Aasa 1 ja Aasa 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Pindle kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega
VANA-MÕISATALU KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KOOSTAMISE LÕPETAMINE
Kiili Vallavalitsuse 16.11.2010 korraldusega nr 589 on
algatatud Nabala külas Vana-Mõisatalu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Nabala külas Vana-Mõisatalu
(30104:003:0016, 30104:003:0016) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja kuni kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks
halduslepingu sõlmimisest.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda,
et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega..
LÄHTSE KÜLAS KÄÄRI TEE 30 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, 4.–18.02.2019
Detailplaneeringu on koostanud Paabor Projekt OÜ,
töö nr DP0263. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 3572 m2.
Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla üldplaneering
ja Rätsepa detailplaneering.
Käesolev detailplaneering taotleb kehtiva Rätsepa
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Kääri tee 30
katastriüksuse piires. Planeeringuga muudetakse rajatava ehitise kasutamise otstarve, ehitise alune pind,
täisehituse protsent ja hoonete suurim lubatud arv
krundil. Tehnovõrkude liitumispunkte ja asukohti antud planeering ei muuda.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kääri
tee 30 kinnistu ehitusõiguse seadmine ühe kuni kahekorruselise paariselamu ja kahe ühekorruselise abihoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 460
m2 ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut
muutev.
Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
ajavahemikus 4.–18.02.2019. Detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis
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ERAKUULUTUSED
Mälestame head töökaaslast

In Memoriam

In Memoriam

2.05.1956–17.12.2018

ARVO VIBUS

PEEP KODAR

Töökaaslased Timbecost

2.05.1956–17.12.2018

8.09.1988–17.12.2018

ARVO VIBUST.

Abi maja ehitusloa või kasutusloa
asjaajamisel. Tel 5306 1181, Mikk.
majapaberid@gmail.com

Ta tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis elupuu.
Südamlik kaastunne Ole
Loigule lähedase

TERJE RUSSAK
kaotuse puhul.

Töökaaslased Saku AB AS-st

Aastaringne ohtlike puude lõikus ja
hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima hinnaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Tel 513 3458, info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

In Memoriam

In Memoriam

IRINA KUZMINA

OSKAR SEPP

18.04.1928–25.12.2018

24.02.1957–18.01.2019

AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle
C-kategooria autojuhte. Helistada telefonil
502 6216
Auto kokkuostja! Ostan kasutuseta
jäänud sõiduauto või kaubiku, võib olla
remonti vajav. Pakkuda võib ka vene
autot. Tel 512 7543, bar500@hot.ee

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Kiili arvutiremont. Tööaeg kell 8–20. Tel
562 10720, Janek
Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist
www.juhanungru.ee
Korstnapühkimisteenus. Helistage tel
5333 0556
Müüa küttepuud: segapuu alates 42 € /
rm, lepp alates 41 € / rm, must lepp alates
44 € / rm. Kuiv puu alates 54 € / rm.
Vedu hinnas. Tel 5666 0431
Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm. Kogus alates 7 rm,
transport hinna sees. Tel 5551 8498
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne
kaup, toodetud Eestis. Võimalik tellida ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan MTZ 82, 6t PTS haagis, press Kirgistan,
saksa virtsapütt. Tel 5835 4991
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
Vihmaveesüsteemide, lumetõkete, korstnamütside ja käigusildade paigaldamine
katusele. Hinnad mõistlikud. Kodukate
OÜ, tel 5560 9894, info@kodukate.
ee

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

NB!

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 28. VEEBRUARIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
20. veebruariks.

