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 „Kiili vallas on varsti oluline
õppekeskus, võiks öelda et peaaegu ametikool elektrivõrkude
spetsialistidele,“ tõdes Kiili vallavanem pärast seda, kui Kiili
vallamajas olid Elektrilevi, Elering AS-i ja VKG Elektrivõrgud
OÜ esindajad allkirjastanud ühise ametikeskuse rajamise protokolli. See sai teoks esmaspäeval, 16. mail.
Milleks elektrivõrkude elektrikutele veel omaette koolituskeskus, elektriinsenere ja teisi
spetsialiste koolitatakse niigi
mitmes kõrg- ja ametikoolis,
võib mõelda nii mõnigi teadmatu.
„Meie eriala, võrguelektrikute eriala, on nii kiiresti arenev,
sügavaid kutseoskusi ja -teadmisi nõudev, et selle esindajatel
lausa peab oma koolituskeskus
olema,“ kinnitas keskuse juhataja Kalev Kaldaru allkirjastamist jälgides.
„Koostöö elektrivaldkonna
mitmete ettevõtete vahel uue
koolituskeskuse rajamiseks algas juba 2020. aastal. Koostöö
näitab kõigi osapoolte huvi
elektrivõrgus töötavate spetsialistide koolituse vastu,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse
esimees Mihkel Härm koostööleppe allkirjastamisel. Koolituskeskus keskendub eeskätt elektrivõrgu töötajate kutseõppele ja
sellega ka eriala propageerimisele.
Loodavas koolitus- ja ürituskeskuses saab vastavalt võimalustele vastu võtta ja korraldada ka üritusi, näiteks kutsevõistlusi.
Praegune koolituskeskus, mis

Kiili on tulemas võrguelektrikute koolituskeskus
Suletakse liinid
nr 219 ja 219A

Tulevase koolituskeskuse asukohas Kiili alevi külje all. Esiplaanil koolituskeskuse juhataja Kalev Kaldaru, omavahel vestlevad Elektrilevi avalike
Ülo Russak
suhete spetsialist Reti Meema ja juhatuse esimees Mihkel Härm, paremal Eleringi võrguhalduse osakonna juht Mart Landsberg.

asub Tallinnas Veskimetsas, tegutseb aastast 2009 ja on ajale
selgelt jalgu jäänud. Ajakohased
pole enam õpperuumid ega
-baas.
Koolituskeskus nagu Tallinna
linn
Uue õppekeskuse tarvis ostis

Elektrilevi Kiili alevi serva 2,4
hektarit maad. Nüüdseks on
krundile veetud osa vajalikust
taristust, tee-ehitus veel käib.
Tulevikus on tee nimi Tööstuse
tänav, igati sümboolne nimi,
mis jääb lahutama komposiitmaterjalidest kvaliteetseid ujukeid valmistavat ettevõtet Efekt
ja kvalifitseeritud elektrikuid
koolitavat keskust.
„Asukoha leidmisel võrdlesime mitmeid meile tehtud pakkumisi. Koolituskeskuse asukoht
peab olema lihtsasti ligipääsetav, samas elamurajoonidest natuke eemal. Olemas peavad olema kõik kommunikatsioonid, ka
võimalus ühendada keskus kõrgepingevõrku,“ kommenteeris
maaomanik, Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.
„Peale selle on siin pinnas
ideaalne, paekivi on suhteliselt
sügaval,“ täiendas Kalev Kaldaru. Koolituskeskus on selle juhi
arvates nagu Tallinna linn, ei
saa kunagi lõplikult valmis.
„Tehnika areneb, seadmed muutuvad ja keskus koos nendega.
Ikka ehitame midagi ümber, rajame midagi uut. Selle pärast ei
sobi aluseks paepinnas,“ kinnitas Kaldaru.
Mis ja kes koolituskeskusse tuleb?
„Enamjaolt hakkavad siin
käima need, kes töötavad võrkudes ja kellel on vaja täiendada haridust, tõsta oma kutseoskused neljandale või viiendale
tasemele. Õppekeskus teenin-

 KOMMENTAAR
AIMUR LIIVA, KIILI VALLAVANEM
Pole just tavapärane, et kutseharidust andvaid uusi keskusi rajatakse
ning antud juhul veel ka strateegiliselt väga olulises valdkonnas. Märkimisväärne on, et riigiettevõtted ja eraettevõte panevad seljad kokku, tehes kvalitatiivses mõttes sammu edasi. Kunstiakadeemia disainerite kaasamine õppehoone kavandamisse on samuti midagi sellist,
mida enamasti ei tehta. Lähtuvalt meie valla väiksusest ja asustuse
eripärast ei ole siin kohti, kuhu võiks rajada tuulikuparke või tuumaelektrijaama, aga üks tubli õppeasutus on igati teretulnud. Soovime ettevõtmisele pärituult.

dab tervet Eestit, mujal analoogset pole,“ rääkis keskuse juhataja.

Koolituskeskusesse rajatakse nii õppehoone
kui ka harjutusväljak.
„Lihtsamalt öeldes koolitame võrguspetsialiste nii, et neil
endil oleks ka keerulisemates
oludes ohutu töötada ja meil
kõigil alati toad valged ja soojad, kodus elekter olemas,“
täiendas Härm. Koolituskeskusesse rajatakse nii õppehoone
kui ka harjutusväljak.
„Õppehoone rajamisel on
meie koostööpartner Eesti
kunstiakadeemia, kes projekteeris keskuse keskkonnasõbraliku
puidust moodulmaja. Nii et saame oma järelkasvu koolitada parimates tingimustes,“ kinnitas
Härm.
Õppehoone juurde tuleb
40-kohaline parkla. „Tavalisel
õppepäeval on parklas ehk 20–
30 autot, aga projekteerisime

väikese varuga. Autod ei pea tänavaid ummistama,“ täiendas
Kalev Kaldaru.
Kinnistu õppeväljakule rajatakse nii põhi- kui ka jaotusvõrgu õppetaristu. „Elering rajab
õppeväljakule mastid kuni 110
kV pingele, aga see taristu jääb
kogu aeg pingetuks, sinna ei lasta kunagi elektrit sisse,“ kinnitas Kaldaru.
Madalama, kuni 10 kV pingega võrku lastakse praktika ajal
pinge sisse, muul ajal võetakse
vool välja. Uus õppekompleks
peaks valmima juba järgmisel
aastal. Õppeväljak saab olema
nagu miniatuurne jaotusvõrk,
kus on kõrg-, kesk- ja madalpinge elektriliinid, alajaamad, trafod. Praegused ja tulevased
elektrikud on koolitusel täpselt
samasuguses olukorras, nagu
nad oleksid tõelisel tööpostil.
„Ümbruskonna elanikele see
tüli ei tee, pigem annab teenimisvõimaluse näiteks neile, kes
majutusteenust tahaksid pakkuda,“ arvas Kaldaru. | Ülo Russak

 AS Hansabuss sulgeb kommertsliinid nr 219 ja 219A (Aespa-Kiisa-Kurtna-Tõdva-LuigeKangru-Tallinn).
Rohkem kui kaks aastat kestnud koroonaolukord on oluliselt
mutnud ka reisijate sõiduharjumusi, mille tulemusel on reisijate arv mõningatel liinidel oluliselt vähenenud. Taastumise
märke näha aga ei ole.
Samas raskendab vedajate
olukorda drastiline diiselkütuse hinnatõus. Diislikütuse hind
on ootamatult tõusnud peaaegu kaks korda võrreldes 2021.
aasta keskmise hinnaga. On üldteada, et kulutused mootorikütusele moodustavad märkimisväärse osa ja on tänaseks 20–
40% vedaja kuludest. Kütusehinna järsk tõus mõjutab otseselt vedajat kui kommertsliinide teenindajat.
Kütuse tarnijate prognoosivat, et käesoleval juhul ei ole tegemist ajutise hinnatõusuga,
vaid see jätkub. Sama kinnitavad rahandusministeeriumi
analüüsid.
Tulenevalt eeltoodust ning
arvestades koroona mõjusid ei
ole vedajal enam majanduslikult
võimalik nimetatud liinidel teenust osutada. Kommertsliinid
toimivad isemajandaval põhimõttel ehk liinide kulud peab
katma pileti tulu. Kommertsliinide lõpetamise määravaks teguriks on erakorraline kütuse
hinnatõus, mis mõjutab oluliselt kulusid ning suurendab
veelgi vedaja kahjumit antud liinidel. Eeltoodust tulenevalt
soovib vedaja lõpetada liinide
nr 219 ja 219A teenindamise
maikuuga ehk viimaseks liini
teenindamise päevaks on
31.05.2022.
Vedajal ei ole võimalik jätkata liinide teenindamist ilma toetuseta pikemalt, millest tulenevalt esitab vedaja ka erakorralise liinide lõpetamise avalduse.
| Karel Prikk, AS Hansabuss juhatuse liige

NB!
Järgmine Kiili Leht ilmub
1. augustil. Kaastöid ootame
kuni 22. juulini. Ilusat suvepuhkust.
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Psühholoog Külliki Rannu
nõustab abivajajaid
 Alates maist nõustab vajadusel Kiili valla elanikke psühholoog Külliki Rannu. Kiili Leht
esitas talle mõned küsimused.
Kellelt tuli idee hakata Kiili vallas sellist teenust pakkuma?
Kogukonna psühholoogi teenuse taotlus on algatatud kohaliku omavalitsuse poolt.Teenust
pakub Kiili vallas Perede ja Laste Nõuandekeskus MTÜ, kellega teen psühholoogina koostööd. Juunikuus on veel mõned
üksikud vabad ajad ja broneerida saab neid aadressil: broneeri.perenou.ee
Kus hakkate inimesi nõustama?
Psühholoogi kabinet asub
Kiili Perekliiniku ja Kiili vallavalitsuse majas aadressil Nabala
tee 2 a.
Kes on senini enim teie poole
pöördunud, on need inimesed
pereprobleemide, tööalaste või
muude muredega?
Kuna teenus on mõeldud
laiale sihtgrupile ehk kõigile Kiili valla elanikele, siis pöördutakse väga erinevate teemadega,
näiteks pere- ja suhteteemad,
laste ja noorte probleemid, meeleoluhäirete ja ärevusega seonduvate teemadega, kohanemise
ja toimetuleku muutustega, pereliikme raske haigus puhul.
Mis nõustamisteenus maksab?
Kiili valla elanikele on psühholoogi teenus tasuta.

Esimene keskkonnanädal –
„Roheline ja hooliv Kiili“
Heret Annus
volikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees

Külliki Rannu.

Erakogu

Mõni sõna iseendast, kaua olete psühholoogina tegutsenud?
Olen töötanud psühholoogina alates 2016. aastast, mil lõpetasin Tartu Ülikooli psühholoogia magistartuuri ja olin läbinud kliinilise erialapraktika
Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Alustasin psühholoogi tööd perede ja
lastega Rakvere Sotsiaalkeskuses, jätkates Haljala vallas ning
hetkel töötan psühholoogina
veel Jõelähtme ja Lääne-Harju
valla haridusasutustes. Kõige
suurem kogemustepagas on
seetõttu kujunenud laste, noorte ja peredega, kuid eelnevalt pikalt personalivaldkonnas tegutsenuna on mulle südamelähedased ja tuttavad ka karjääri-,
eneseteostuse ja tööalased teemad. Olen mänguterapeut ja individuaaltöös lastega kasutan
mänguteraapilist lähenemist.
Töös perede, noorte ja täiskasvanutega rakendan süsteemse
pereteraapia ning kognitiiv-käitumisteraapia koolitustelt
omandatud kompetentsi. | KL

 16.–22. maini toimus Kiilis
esimest korda keskkonnanädal
„Roheline ja hooliv Kiili“. Nädalat läbivaks sõnumiks sai visioon, et rohelisemalt on võimalik.
Keskkonnanädal algas esmaspäevaõhtuse Aleksei Turovski vestluspiknikuga Paekna
Järve ääres. Ilm oli küll tuuline,
kuid kohale tuli üksjagu huvilisi. Turovski jutustas meile äärelinnaloomadest. Ta oskas põnevaks rääkida teisedki teemad,
lood olid täis põnevaid fakte ja
üllatuslikke seoseid.
Et Kangrus olla hiljuti karu
nähtud, tuli sel teemal ka küsimus – kuidas käituda kui metsas karu kohtad? Vähemalt
need, kes kuulamas olid, sai vastuse.
Teisipäeval rääkis huvilistele päikesepaneelide otstarbekusest, tootlikkusest ja sobivusest
eramajadaele või maadele Juhan
Toots OÜ Energogenist. Päikeseelektrijaam on riskivaba investeering aastakümneteks, mille abil väheneksid meie elektriarved, hoone muutub energiatõhusamaks, tõuseb kinnisvara
väärtus ning väheneb ökoloogiline jalajälg. Kangru lasteaia
saali oli kuulama tulnud hulk
kinnistuomanikke, küsimusi oli
palju ja huvi suur. On ju elektrihinna tõustes alternatiivsete
lahenduste otsimine vägagi päevakohane teema. Kogukondade
energiaühitu võimalusest rääkis reedesel konverentsil Märt
Helmja TÜ-st Energiaühistu.
Linnulaulu kuulamas
Neljapäeva hommikul aga
õppisime Peep Veedla juhendusel, kuidas ära tunda aia- ja pargilinde. Vaela metsaservas laulsid meile musträstas, punarind,
võsaraat, käblik, mets-lehelind,
hall-kärbsenäpp, metsvint ja
veel teisigi. Ka leevike laulis – ja
kõik me ju arvame, et leevike on
talvelind. Veedla luges vahele
luuletusi lindudest ja jutustas
juurde, kes on millise riigi rahvuslind. Kas Sina tead, milline
lind on Ukraina rahvusvärvides?
Ja mitut laulu Sa tead blackbird-ist? Kuulsam neist on vast
Paul McCartney lugu „Blackbird“ (musträstas).
Kooliõpilased said võimaluse käia erinevatel keskkonnateemalistel ekskursioonidel, külastada Paljassaare reoveepuhastusjaama, Ülemiste Veepuhastusjaama ja Puhta Vee teemaparki.

Rohekonverents „Rohelisemalt on võimalik“ toimus reedel, 22. mail Kiili Gümnaasiumi
algkooliosa fujaees. Ettekanded
olid väga huvitavad, kohaletulnud õpilased märkisid, et sellist
tarkust võiks rohkemgi jagada
ja nad on õnnelikud, et nooremad saavad järjest rohkem keskkonnaalaseid teadmisi. Ehk nii
muutub ka maailm vastutustundlikumaks.

Metsale inimest
kindlasti vaja ei ole,
inimesele metsa aga
küll.
Metsast rääkisime ühelt ja
teiselt poolt vaadates. Jürgen
Kusmin on olnud viis aastat
seotud ka Kiili metsadega. Metsale inimest kindlasti vaja ei ole,
inimesele metsa aga küll – metsast tuleb paberipuu, küttepuu,
energia, tarbepuit, ehitusmaterjal. Kasutusvaldkonnad võivad
ajas muutuda, uuest biorafineerimistehasest võiks oodata tulevast uut Eesti edulugu. Saime
aru, miks tehakse lageraiet ja
millised oleksid alternatiivid.
Peep Jürmann Keskkonnaagentuurist tutvustas värsket Rohevõrgustiku analüüsi ja rohekoridorid näitasid ka Kiili olukorda.
Ringmajandus
Kui paljud meist teavad, mida tähendab „ringmajandus“?
Kõik ju räägivad nii ringmajandusest kui rohepöördest. Kas
jäätmekäitlus võibki olla ringmajandus? Jah, osa sellest kindlasti. Otsisime seoseid ja vastuseid koos Rein Kallega Keskkonnaametist. Ringmajandus on
nagu ellujäämiskursus, see ei
tohiks olla moeasi. Osad ütlevad – mind ei huvita, teie toimetage oma jäätmetega, mina
ei pea. Osad jälle ütlevad, et mina olen korralik, panen kõik
prügikasti, teie sorteerige ise
edasi kuidas tahate.
Üha rohkem aga on neid kes
küsivad – kuidas te võite? See
on minu maailm, minu lapsed
jäävad siia alles. Õnneks on viimaseid üha rohkem. Kuidas
mõtled Sina?
Meid õpetati sorteerima jäätmeid. Arutlesime Argo Luudega
AS-ist Eesti Keskkonnateenused missugusest hetkest algab
jäätmete käitlus. Õige vastus on

Koos Rein Kallega Keskkonnaametist otsiti vastust küsimusele, kuidas
Heret Annus
alustada ringmajandusega omas kodus.

Kiili matkajuht Sirle Puusta viis osalejad kogunisti meidkolmele räätsamatkale – Vaelarabasse, Manni soosse ja Saarte rabasse.

Alati huvitav Aleksei Turovski oskas ka keskkonnapäevadel osalejad kuulama panna.

– juba siis kui toodet disainima
hakatakse. Kaasaegse maailma
häda on see, et toodete ja toodete pakendamise disainimisel
ei mõelda väga, mis saab siis kui
toode muutub jäätmeks ehk kui
seda on vaja hakata töötlema.
Inimkond suureneb, meie ressursid, mida me kasutame, aga
ei kasva. Nii tuleb väga hoolikalt
mõelda, mida me saame teha
ressurssidega, mida enam ei vaja. Mõistliku jäätmete töötlemise eelduseks on nende sorteerimine ja võimalikult lähedal tekkekohale.
Noortekeskuses oli kaks vahvat üritust – prügikoristus ja
taaskasutuse töötuba. Taaskasutusprojektis anti vanadele
riietele uus elu. Kiili rahvamaja
näitas keskkonnanädala raames
loodusfilme. „Habras maailm“
on noore operaatori Ants Tammiku poeetiline nägemus Eesti
loodusest, mida Postimees nimetas meie enda „Koyaanisqatsiks“. „Väikese põhjapõdra Ailo
suur seiklus“ on filmrännak
mööda Lapimaad, mis jutustab
nõrgukese ja haavatava põhjapõdravasika Ailo võitlusest ellujäämise nimel metsikus looduses esimesel eluaastal. Kol-

mas film „Oli kord üks mets“ on
suurejooneline, vapustavat vaatemängu pakkuv Jaquet' film,
mis võimaldab inimesel esmakordselt vahetult osa saada looduse imest – vihmametsa kasvamisest.
Läbi nädala käis infobänneri
mäng. Infobänner ootas iga ürituse juures, et osalejad kohale
juhatada. Kes bännerit nädala
jooksul nägi, võis teha selle
taustal endast selfi. Osalejate
vahel loositakse keskkonnanädala auhindu.
Nädalavahetusel viis Kiili
matkajuht Sirle Puusta meid
kolmele räätsamatkale – Vaela
rabasse, Manni soosse ja Saarte
rabasse. Oli varahommikust ärkamist, päikest ja vihma. Saime
räätsad jalga ja minna oma kodust loodust nautima. Keskkonnanädal näitas meile, et kõik ei
ole valmis, teha on palju.
 TEAVE
Kohtumiseni mais 2023! Anna
meile tagasisidet, mida ootaksid
järgmise aasta Keskkonnanädalast!
Paremini on võimalik! Rohelisemalt on võimalik! FB Roheline
Kiili, info@kiilivald.ee.

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. 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 kiili@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Jaanipäevaks uued tribüünid

Ehitusmehed Meelis ja Jaan tribüüni rajamas.

Ülo Russak

 Kiili alevi pargialal on käimas
staadioni tribüünide ehitustööde lõpetamine, tööd teostatakse staadioni renoveerimise raames.
Peale tööde lõpetamist on istekohad 1100-le pealtvaatajale,
neist 600 kohta staadioni ja 500
kohta jaanituleplatsi poolsele
küljele. Ehituse peatöövõtja on
OÜ Warren Teed. Ehitaja loodab
tööd lõpetada hiljemalt paari
nädala jooksul.
Veel tehtud ja tegemisele tulevatest töödest pargialal:
• OÜ Hüdrokülv teostas kelgumäe haljastamise, tööde maksumuseks kujunes 4600 eurot;
• OÜ Mehka Eesti paigaldas
staadioni muru hooldamiseks
robotniiduki maksumusega
5800 eurot;

 KOMMENTAAR
REIKO, KIILI ALEVI ELANIK
Käin siin staadioni ümbruses
pargialal koeraga pea iga päev
jalutamas. Veel mõned aastad
tagasi oli praeguse kelgumäe
paigas pisike küngas, nüüd on
laste rõõmuks korralik mägi
kokku kuhjatud. Selle üle, et
nüüd jaanipäevalustile saab ka
mõnusalt tribüünidel istudes
kaasa elada, rõõmustavad tõenäoliselt kõik kiilikad.

• rahvamaja kõrvale on istutatud viis serbia kuuske;
• peale lindude pesitsusaega
viime pargialal läbi hooldusraie,
mille käigus eemaldame kuivanud ja ohtlikud puud, teeme
asendusistutuse. | Assar Kalvet,

keskkonnanõunik

Pinksi- ja malelaud Nabala külaplatsil.
Erakogu

le, kus on mõnus koht mängimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Kogu projekti maksumus oli
3200 eurot, millest vald toetas
poolega. Projekti on rahastatud
kohaliku omaalgatuse programmist. | Renar Gering, MTÜ Nabala
juhatuse liige

Kangrus
kõlab muusika!
Anne Veski
19. juuli
kell 20

Vaela talgupäeval tegeldi heakorraga, Saustis heakorrastati laste mänguväljak. Talgulistele pakuti puhkehetErakogu
kel ka teed. Pildil Kangru küla talgulised teepausil.

Asutati Naiskodukaitse Kiili jaoskond
 6. mail kogunesid 20 aktiivset Kiili valla naist gümnaasiumisse, et asutada Naiskodukaitse Kiili jaoskond.
Lisaks Kiili naistele oli gümnaasiumis kohal ka Kose malevkonna pealik Toomas Kutsar, kes
kinnitas kokkutulnuile, et malevkonna pealikuna pakub ta
kõigile oma piirkonna jaoskondadele igakülgset tuge.
Toomase silmis on Kaitseliit
Naiskodukaitse suur vend. Ja
nagu ikka ühele suurele vennale kohane, toetab ja aitab ta
väiksemaid.
Külalisi, kes koos Kiili naistega rõõmustada soovisid, oli
omajagu. Ka Rae jaoskonna esinaine Katrin Luhaväli ja juhatuse liige Annika Mängli, tulid seda olulist päeva Kiili naistega jagama.
Kohal oli ka Kose jaoskonna
juhid Kadri Põlm ja Jaanika Kutsar. Jaanuaris kui Jaanika osales
Naiskodukaitse organisatsiooni
baasväljaõppel ja ühe ülesande
käigus tuli koostada Naiskodukaitse viie aasta arenguplaan, lisas ta sinna salaja sisse Kiili

 Kohaliku omaalgatuse programmi raames saab igal aastal
teha rahataotluse mõne omaalgatustliku projekti elluviimiseks. Mõtlesime, et miks mitte
teha ka Nabala külaplatsile väike värskendus. Nii me projekti
pinksi- ja malelaua rajamiseks
kirjutasimegi.
Kui selgus, et meie taotlus
leidis toetuse, tuli külarahvas
kokku, silusime külaplatsi üle,
tegime laudadele liivast aluse,
et need ikka loodis püsiksid. OÜ
Kiili Betoon vedas lauad kohale
ja Nabala meistrimeestega me
need ühiselt ka paigaldasime.
Lauad on paigaldatud külaplatsi kõrvale puudealusele ala-

SA Kiili Varahaldus juhatuse liige

Heakorratalgutel osales üle 100 inimese
 Mai algul toimunud heakorratalgutel osales Vaelas,
Kangrus, Saustis, Nabalas, Luigelt ja mujal kokku rohkem kui
100 inimest, kelle abiga tehti
korda vähemalt kuue kogukonna ümbrus.
Koristati prügi, parandati
mänguväljakuid, heakorrastati
lõkkeplatse. Vallavalitsus toetas
ettevõtmist töökinnaste ja prügikottidega. Vallavalitsus tänab
kõiki, kelle toel vald jälle natuke kenamaks sai. | Siiri Treimann,

Uuendasime Nabala külaplatsi

Tanja ja Mikk
10. august
kell 20

 KOMMENTAAR
MERJE EINMANN, KIILI VOLIKOGU ESIMEES
Mul oli au osaleda koos 20 teotahtelise Kiili naisega Naiskodukaitse Kiili jaoskonna asutamiskoosolekul, olen esitanud avalduse Naiskodukaitsega liitumiseks. Olen veendunud, et Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse
taustaga tegusaid naisi, võimaldades neile mitmekülgset riigikaitselist ja ühiskondlikku tegevust.

Tõstetud käed kinnitavad, et Kiili naised on Naiskodukaitse Kiili jaosErakogu
konna loomisest huvitatud.

jaoskonna asutamise. Ja maikuus jaoskond asutatigi. Kose
jaoskonna aseesinaise silm säras ja hing helises. Jaanika sõnas kokkutulnuile, et ta pole
harjunud, et unistused nii ruttu
täituvad.
Oma kohalolekuga rõõmustasid Kose jaoskonna auliikmed
Tiiu Lambur ja Kaja Marit, kes
kiilikaid innustades tõestasid,

et vanus on vaid number passis.
Isegi 60-lt võib edukalt läbida
köiekoolituse ja laskuda tornist.
Loomulikult ei puudunud ka
Naiskodukaitse instruktor Pille
Veitmaa ja Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaine Elbe Lumiste, kes asutamiskoosolekut
juhtisid ja jälgisid, et kõik oleks
seaduspäraselt vormistatud.
Ametlikult asutati Kiili jaos-

kond 9.05.2022. Kiili jaoskonna
plaanidest on veel vara rääkida.
Esmalt tuleb kokku kutsuda üldkoosolek, kus valitakse esinaine, aseesinaine ja juhatus. Aga
nagu kõigi naiskodukaitsjate on
ka Kiili Naiskodukaitsega liitunute eesmärgiks kaitsta oma kodu ja perekonda. Loomulikult
soovitakse luua turvatunnet ka
kogukonnas. „Me oleme kanged
Eesti naised aga koos oleme
võitmatud!“
Nii jäi kõlama asutamiskoosolekul. | KL

Kiili Gümnaasiumi lõpuaktused
puak
ktused 19.
19 juunil
juun
 kell 11.00 9.a ja 9.b klass
 kell 13.00 9.c ja 9.d klass
 kell 15.00 12. klass

FB koduaiakontsert

info@kapajalg.ee
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Kiili vallavalitsus korraldab elanikelt 11. juunil vana aknaklaasi
(lehtklaasi) kogumise ja äraveo. Teenus on Kiili valla elanikele
tasuta. Kogumismahutid asuvad järgmistes kohtades:
• Paekna küla, bussipeatuse juures
• Kiili alev, katlamaja juures Pargi
tänava parklas
• Luige alevik, Kaare ja Sulevi tänava
ristmiku lähedal
• Luige alevik, Tammetalu ja Mooni
tänavate ringteega piirneval tänaval

kell 9.00–13.00,
kell 13.30–16.30,
kell 9.00–13.00,
kell 13.30–16.30.

Konteinerisse tohib panna ainult lehtklaasi (st ilma puidust, metallist või plastikust raamideta). Klaasi ja raamide panek konteineri kõrvale maha on keelatud. Aknaklaasi võtavad Kiili valla
elanikelt vastu ka järgmised jäätmejaamad:
• Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe tee 5a, Tallinn),
• Pääsküla jäätmejaam (Raba tn 40, Tallinn),
• Jõelähtme prügila.
NB! Enne jäätmejaama viimist tuleb kontrollida, mida ja millal
seal vastu võetakse. Kaasa tuleb võtta ID kaart!
Siiri Treimann, keskkonnanõunik

KIILI RA A MA T U KOGU S A L GA B

SUVELUGEMISE MÄNG
ÕPILASTELE

„KARIKAKRAMÄNG“
MÄNG KESTAB 1. JUUNIST - 19. AUGUSTINI

REGISTREERI END RAAMATUKOGUS.
LAENUTA RAAMATUID.
IGA LOETUD RAAMATU EEST SAAD OMA
KARIKAKRALE ÜHE ÕIELEHE.

25. Luige näituslaat –
endiselt seemnest saunani
 Maikuu teisel nädalavahetusel toimus Luigel traditsiooniline, 25. näituslaat. Et viimased
kaks aastat pole üritus koroona
tõttu toimunud, siis loomulikult
rippus õhus küsimus – kas pärast pausi on laat ikka sama
suurejooneline? Kas tasub minna?
Kes laata külastas – ja külastajaid oli nagu parimatelgi aastatel üle 20 000 – ei kahetsenud.
Laat toimus oma endises headuses. Või oli ehk mastaapsemgi.
„Pandeemia on enim mõjutanud aianduskaupade pakkujaid. Paljud on tegevuse lõpetanud, aga mitmed on suutnud
endale luua müügikanali otse
kodust,“ kõneles laada peakorraldaja Mart Põld.
Taimepakkujate rida, mis algas kohe peasissekäigu juurest,
ainult kinnitas peakorraldaja sõnu. Valikus olid viljapuude istikud, marjapõõsad, maasikataimed, noored okaspuud...
„Kevad on küll hiline, aga ega
see veel äritegevust häiri,“ sõnas Väino Eskla, aiapidajate hulgas tuntud taimekasvataja.

„Praegu on taimede areng külma kevade tõttu pidurdunud.
Nüüd tuleb loota, et öökülma ei
tule. Sest kui sõstralehed lahti
löövad ja õied ka tagantjärele
tulevad, siis võtab öökülm saagi ära,“ oli Väino kindel. Tema
ise peab aiandustalu Kuusalu
vallas.
Ka maaeluminister Urmas
Kruuse oli laadale tulnud. Lausa avama. „Kui üks laat ikka veerand sajandit, 25 aastat kriisist
ja pandeemiast hoolimata vastu peab, siis on see ikka väärt
üritus,“ kinnitas Urmas Kruuse
laada avakõnes.
Eriti muljetavaldav oli sel
korral linnu- ja küülikukasvatajate väljapanek. Kanad, haned,
pardid, kalkunid, faasanid ja
küülikud – kõik olid olemas.
Korradajate kinnitusel oli seekord eksponeeritud rohkem kui
sada küülikut. Ka osta sai sealtsamast. Näiteks munakana maksis 25 eurot. Ja müüjatel tööd
jätkus – esimese päeva õhtuks
olid puuris olnud noorkanad
kõik müüdud, tuli kodutallu uute järele sõita.
Traditsiooniliselt oli mitme-

kesine ka piima- ja lihatõugu
veiste näitus. Esindatud olid
mitmed hobuse-, lamba- ja kitsetõud. Eksootilistest lindudest
olid väljas jaanalinnud ja emud,
loomadest ei puudunud loomulikult külastajate lemmikud, alpakad.
„Varasemast tunduvalt aktiivsem on käsitöötegijate huvi
laadale tulla. Seekord püstitasime neile eraldi telgi. Mitmed
uued puidumeistrid demonstreerivad oma aiamööblit, sau-

natünne, laste mängumajasid ja
-väljakuid. Nii et Luige laada vana hea moto „Seemnest saunani“ kehtib uhkelt edasi,“ kõneles Mart Põld. „Meeldib selle
laada mitmekesisus, korraldus,“
kiitis minister eestvedajaid,
avaldades lootust, et see näituslaat jääb kestma ikka ja veel.
„Ilm soosis meid, palju oli
külastajate hulgas lastega peresid,“ jäi ka peakorraldaja Mart
Põld juubeliüritusega rahule. |
Ülo Russak

Lindude telgis jätkus nii uudistamist kui uudistajaid.

20. AUGUSTIL, KIILI KÜLAPÄEVAL,
PEETAKSE MAHA ÜKS SUUR RAAMATUPIDU,
KUS ON PÕNEVAD ESINEJAD JA JAGATAKSE
KÕIGILE OSAVÕTJATELE AUHINDU.

HAKKAME SUVEL LUGEMA!
„KARIKAKRAMÄNG“ ALGAB JUUNIS!

Luige maaelu näituslaada korraldustoimkond (vasakult) Priit, Mikk ja
Mart Põld (peakorraldaja), lehm Lonni, Koit Põld (konsultant), maaeluÜlo Russak
minister Urmas Kruuse ja sokk Sonni.

LISAINFO VT: WWW.KIILIRAAMATUKOGU.EE

Taimede väljapanek.

Broneeri vastuvõtuaeg veebilehel broneeri.perenou.ee või helistades numbril 56450472

Kiilis alustas vastuvõtte kogukonna psühholoog
Psühholoogilise nõustamise teenus on mõeldud Kiili valla noortele,
täiskasvanutele ja peredele.
Oled oodatud, kui vajad tuge ja jõustamist; soovid iseenda mõtetest, tunnetest ja käitumismustritest
paremini aru saada seotuna igapäevaelu probleemide, stressi tekitava elusituatsiooni või olukorraga.

KUHU TULLA?
Psühholoogi vastuvõtud toimuvad Kiili
Vallavalitsuse hoonekompleksis asuvas
ruumis (Nabala tee 2a, sissepääs maja
taga asuvas sisehoovis). Ruum asub
hambaarsti kabineti kõrval.

Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.
Teenust osutatakse esmaspäeviti ja reedeti kontaktsete
seanssidena või zoom vahendusel kestvusega 60 minutit.
Täpsed kuupäevad ja kellaajad on nähtavad broneerimissüsteemis.
Sobiv seansside läbiviimise vorm kokkuleppel kliendiga.
KOKKULEPITUD VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE PEAB TOIMUMA VÄHEMALT 24 H ENNE PLANEERITUD KOHTUMIST.
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Kiili vallarahva
15. sportmängud
Noored räätsamatkal.

Erakogu

Mis tehtud, mis
tulemas?
 Vastab Kiili Rahvamaja
juhataja Reigo Salu.
Kuna olukord oli muutlik, pidime võrdlemisi ettevaatlikult
tegutsema. Sellegi poolest õnnestus näidata sügisel rahamajas mitmeid kinolavastusi ja ka
kahte teatrietendust, millest üks
oli lavastatud meie oma Kiili
harrastusteatri poolt ja teine
suunatud tublidele isadele, nimelt oli külas näitleja Mihkel
Tikerpalu monoetendusega „Isal
on plaan“.
Kuigi aastalõpu pidu meil
korraldada ei õnnestunud, saime siiski jõulud vastu võtta mitme üritusega. Toimus „Tantsuga Talvesse“, A-molli jõulukontsert ja aitasime ehitada ka vallamaja ees olevat jõuluaeda, kus
toimus mitmeid ülesastumisi.
Kevadel oleme viiruse taandumise tõttu taas hoogu kogumas, rahvamaja saali on tas täitnud muusika ja teater, toimus
laste laulukonkurss „Päikeseratas“, külas käisid Marcel J. Kits
koos Sten Heinojaga, Vana Baskini ja Von Glehni teater. Jätkame igakuiselt erinevate kinofilmide näitamist.
Suve alustasime 29. mail toimunud Rahvapeoga Nabala
mõisa hoovis. Kindlasti on oodata Kiili vallas jaanitule üritust
ja korraldame ka kohvikute ja
perepäeva („Keskpõrandale kokku“) augusti teises pooles. Augustikuus on tulemas ka kevadel viiruse tõttu edasi lükkunud
valla tunnustus- ja tänuüritus
aktiivsetele ja tublidele kodanikele. Samuti tervitame augustis
kõige pisemaid vallakodanikke.
 Vastab Anet Mets, Kiili
noortekeskuse juhataja.
Kiili Noortekeskus korraldab
11. juunil koos Kiili Gümnaasiumiga heategevusliku perepäeva,
kus oleme väljas noortealaga,
viime läbi mänge ning võistlusi. Samuti ei puudu atraktsioonid ja näomaalingud.
Suvel on tegutsemas ka Kiili
õpilasmalev. Esimene vahetus
toimub 13.–17. juuni ja teine vahetus toimub 27. juunist 1. juulini. Kandideerimine malevasse
on lõppenud ja osalejaid on sellel aastal 39. Õpilasmalevlaste
tööpäevad kestavad 4 tundi,
tööpäevad on kombineeritud
vaba aja tegevustega. Tööks on
lihtsamad heakorratööd, mida
pakuvad Kiili vallavalitsus ja kohalikud ettevõtjad.
Oleme käinud noortega ka
mitmetel väljasõitudel. Aprilli
lõpus käisime räätsamatkal
Koitjärvel, külastasime ka martsipani töötuba.
Mai lõpus ja juuni algul tegutseme õues, õuepäevade raames. | KL

Laskmise võitnud Sõmerlased koosseisus Kristel Amor, Heigo Amor ja
Heikki-Kristjan Romeiki.

 Kiili vallarahva 15. sportmängud jätkusid 6. ala, laskmisega.
Toimus see 15. mail Hr Surma
Seikluspargis.
Nagu eelmiselgi aastal oli
korraldajaks võistkond Äärekad.
Igas võistkonnas oli kaks meest
ja naine. Osalesid kõik 15 võistkonda.
Lasta tuli viiest erinevast relvast (22LR, PM, Glock, 38SPL,
VEPR). Kindla võidu võttis
võistkond Sõmerlased koosseisus Kristel Amor, Heigo Amor,
Heikki-Kristjan Romeiki, kogudes 91 p.
Auhinnalise teise koha saavutas 80 p. Nabala-Paekna
võistkond (Maarja Hannus, Rein
Viljak, Arvi Saar) ning auhinnalise kolmanda kohaga (73 p.) üllatas Kiili gümnaasiumi võistkond koosseisus Hanna Kose,

Teise koha saavutanud Nabala-Paekna võistkond koosseisus Maarja Hannus, Rein Viljak ja
Arvi Saar.

 Kiili valda tuli rahvusvahelises kabes kolm kulda ja hõbe.
Eesti meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes peeti kiir- ja
välkkabe meistrivõistlused. Ajakontroll vastavalt 15 minutit +
5 sekundit käigule ja 5 + 3 käi-

gule. Kiirkabes tuli naistest võitjaks Kiili gümnaasiumi õpilane
14-aastane Emilia Kello, meestest teda treeniv rahvusvaheline suurmeister Urmo Ilves.
Välkkabes võitis Emilia Kello
Merilii Jala järel hõbemedali,
Urmo Ilves jäi jagama esikohta
Priit Lokotariga. Parem lisakriteerium andis kulla Ilvesele!
Palju õnne!

Keegel
 Lõppesid Eesti võistkondli-

Kabes kõrged kohad pälvinud
Emilia Kello ja teda treeniv rahvusvaheline suurmeister Urmo Ilves.

Eesti meister Vaike-Astrid Kuusk.

 PUNKTITABEL
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS PEALE 6. ALA
1. Kiili 1
2. Päikesemajad
3. Luige-Sausti
4. Lähtse
5. Maksimaa
6. Sõmerlased
7. Kiili 2
8. Äärekad
9. Vaela spordiselts
10. Kangru
11. Kiili gümnaasium
12. Andrese
13. Kiili VaVo
14. Nabala-Paekna
15. Metsanurga

66 p.
65 p.
60 p.
60 p.
57 p.
54 p.
54 p.
52 p.
45 p.
41 p.
38 p.
35 p.
29 p.
26 p.
14 p.

Andrese võistkond. Võistkonnas
on üks mees ja üks naine ehk
siis segapaar. Toimumiskohaks
on Kangru rannavolle väljakud.
| KL

Kolmanda kohaga üllatas Kiili Gümnaasiumi võistkond koosseisus Hanna Kose, Mikkel
Erakogu
Reinola ja Ralf Saarmets.

 SPORDIUUDISED

Kabe

Mikkel Reinola, Ralf Saarmets;
4. koht Kangru (72 p.), 5. koht
Äärekad (69 p.), 6. koht Luige-Sausti (67 p.), 7. koht Kiili 1
(63 p.), 8. koht Päikesemajad (62
p.), 9. koht Lähtse (61 p.), 10.
koht Andrese (60 p.), 11. koht
Kiili 2 (58 p.), 12. koht Maksima
(57 p.), 13. koht Vaela spordiselts (53 p.), 14. koht Kiili VaVo
(49 p.), 15. koht Metsanurga (42
p.).
Parim naine – Kristel Amor
(Sõmerlased) ja parim mees Arvi Saar (Nabala-Paekna).
Täname ala korraldajat Äärekad võistkonda – Aivar&Toivo.
Kiili vallarahva 15. sportmängude toetajad: Kiili vallavalitsus, Kiili spordiklubi, AS Estko, OÜ Kiili Betoon.
Järgmine ala , rannavolle, toimub 5. juunil, korraldajaks on

kud klubide meistrivõistlused
sportkeeglis. Naiste meistriliigas saavutas Kiili SK naiskond
8. koha ja meeste esiliigas saavutas Kiili SK meeskond 5. koha.

Wushu
 Eesti meistrivõistlustel wushus (tõlkes vabad käed ilma relvata) võitis vanuseklassis 58
aastat ja vanemad 1. koha Vaike-Astrid Kuusk. Palju õnne! |
KL

Erakogu
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Energiakulude hüvitamise taotlusi
saab esitada 12. juunini
 Energiakulude hüvitamise
toetust antakse perioodi 2021.
aasta 1. septembrist kuni 2022.
aasta 30. aprillini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude
osaliseks katmiseks. Viimane
päev taotluse esitamiseks on 12.
juuni 2022.
Energiakulude tõusu toetuse
saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Leibkonna esimese liikme
kohta on see 1126 eurot kuus,
iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot
ja alla 14-aastase lapse puhul

337,8 eurot kuus.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/
MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/
MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Taotluse toetuse saamiseks
saab esitada nii paberkandjal
Kiili Vallavalitsuses kohapeal
kui elektrooniliselt e-keskkonnas Spoku.
Lisainfot toetuse kohta jagab
Kiili Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula (madli.kaljula@kiilivald.ee,
tel 508 1638). | KL

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED JA MÄÄRUSED
Kiili Vallavolikogu 19.05.2022 määrus nr 7 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015
määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine.
Kiili Vallavolikogu 19.05.2022 otsus nr 15 Nabala tee 14 kinnisasja tasuta
üleandmine Kiili Varahalduse Sihtasutusele.
Kiili Vallavolikogu 19.05.2022 otsus nr 16 Ristiku tänav T1, Ristiku tänav
T2, Ristiku tänav T3 ja Ristiku tänav T4 katastriüksuste omandamine.
VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISALASED KÜSIMUSED
26.04.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Projekteerimistingimuste määramine
ehitusprojekti koostamiseks Nabala tee 14, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 181 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Ristiku tn 21, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 182 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja garaaži) püstitamiseks Pääsusilma, Paekna küla.
3.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Projekteerimistingimustega Rätsepa
maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 193 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Arno, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 194 Ehitusloa väljastamine ehitise (ärihoone)
püstitamiseks Rätsepa tee 4, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Ehitusloa väljastamine ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks Kaugemäe, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Ehitusloa väljastamine ehitise (kahe korteriga elamu) püstitamiseks Kesk-Vaela tn 22, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 197 Kasutusloa väljastamine ehitisele (sõidutee) Valli tee T4, Mikuhansu tee (ristmik), Suurvälja tee Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
10.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 206 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Pikkaru tee 14, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 207 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kivi, Piissoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 208 Ehitusloa väljastamine ehitise (mänguväljaku) rajamiseks Mõisaküla tn 8, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 209 Ehitusloa väljastamine ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks Papi, Mõisaküla.
17.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 214 Ehitusloa väljastamine ehitise (päikeseelektrijaam) Väike-Tõnuri, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 215 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaevu) rajamiseks Kivilaari, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 216 Kiili Vallavalitsuse 25.05.2021 korralduse
nr 197 „Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Saaruste tee 27, Sausti küla“ kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 217 Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 218 Sausti külas Kaljula elamuala detailplaneeringu mittealgatamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
26.04.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Viljandi mnt 100a ja Viljandi mnt 100b
katastriüksuste liitmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 184 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Sepamäe tee T2.
Vallavalitsuse korraldus nr 185 Isikliku kasutusõiguse seadmine, 11115
Kurna-Tuhala tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 186 Pääsukese tee sundvalduse seadmine
Elektrilevi OÜ kasuks.
3.05.2022

Ostame:
• kasvavat võsa
• ladustatud võsa

• raidmeid
• lepikute raieõigust
• saetööstuse jääke

Kaur, tel 5343 9250, kaur@reinpaul.ee
Vallavalitsuse korraldus nr 199 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kiili alevi soojatrass.
Vallavalitsuse korraldus nr 200 Katastriüksuse jagamine, Väljamäe tee
2.
Vallavalitsuse korraldus nr 201 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Pärtle, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 202 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine,
Arno, Arusta küla.
10.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Loovälja tee T1 ja Loovälja tee T4.
Vallavalitsuse korraldus nr 211 Isikliku kasutusõiguse seadmine, 15 Tallinn-Rapla-Türi tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 212 Põllu tn 6b ja Põllu tänav sundvalduse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
17.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 219 Katastriüksuste jagamine, Lagemaa tn 1
ja Ilbapõllu tn 1.
Vallavalitsuse korraldus nr 220 Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav
// Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 221 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Pääsu, Sõgula küla.
MUUD KÜSIMUSED
26.04.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 190 Kiili Varahalduse Sihtasutuse nõukogu
liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 191 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – „Luige Maaelu Näituslaat 2022“.
10.05.2022
Vallavalitsuse korraldus nr 213 Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks – „Tallinna Orienteerumisteisipäevak“.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV.


19.04.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 173 KIILI
ALEVIS KURNA TEE 16 JA KURNA TEE 16A DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE.
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Ehitusprojekt, töö nr 187-2018D.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 1,3 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla
üldplaneering ja Kurna tee 16, 16A ja Loovälja tee 3 detailplaneering
(DP0312).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kiili alevis Kurna tee 16 ja
Kurna tee 16a kruntidele ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kurna tee 16 krunti on lubatud hoonestada ühe põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega
(ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 3000 m2. Kurna tee 16a krunti on lubatud hoonestada ühe
põhihoonega (kahekorruseline ja kõrgusega kuni 12 m) ja ühe abihoonega (ühekorruseline ja kõrgusega kuni 5 m), kokku maksimaalse ehitisealuse pindalaga 2300 m2.
Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel
kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
21.04.2022 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR 14 VAELA KÜLAS
VÄLJAMÄE TEE 2 (END NIMEGA PEETRI KINNISTU) DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE.
Detailplaneeringu on koostanud OÜ Respekt, töö nr 85.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib Kiili valla
üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vaela külas Väljamäe tee 2
kinnistu jagamine ja uutele kruntidele ehitusõiguse määramine ning
sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja

tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse planeeringualale viis elamumaa krunti (neli üksikelamu ehitusõigusega ja üks ridaelamute ehitusõigusega) ja kolm transpordimaa
krunti. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind on kuni 300 m2. Ridaelamute
krundile tohib ehitada kaks ridaelamut (kummaski kuni viis korterit)
kõrgusega kuni 9 m ja ridaelamute krundi suurim ehitisealune pind on
kuni 960 m2. Parkimisvajadused lahendada krundi piires. Ligipääs alale
on Peetri tänavalt ja Väljamäe teelt.
Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
17.05.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 217 KALAMÄE KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE.
Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 „Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise
algatamine“.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike
4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse jõustumisest ehk
01.07.2018. Planeerimisseaduse eelnõu juurde koostatud seletuskiri
märgib lk 179 kolme aastase tähtaja sätestamise kohta järgmist: „Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Tähtaja kehtestamine
aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine toimuks mõistliku aja
jooksul ega jääks venima.“ Alates 22.08.2008 pole Kiili Vallavalitsusele
esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks.
Detailplaneeringu menetluse lõpetamise korralduse eelnõu (18.03.2022
kiri nr 8-1/1125-5) edastati puudutatud isikutele e-tähtkirjana. Omniva
väljavõtetelt on näha, et puudutatud isikud on teate kätte saanud. Raivo Tammer nõustus eelnõuga (25.04.2022 kiri nr 8-1/1125-6), et Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetatakse.
Otsus tugineb PlanS § 129 lg 1 punktile 4, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja
eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.
17.05.2022 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 218 SAUSTI
KÜLAS KALJULA ELAMUALA DETAILPLANEERINGU MITTEALGATAMINE.
Detailplaneeringu taotluse eesmärk on kavandatud olemasolevate
seitsme (7) üksikelamu krundi ja kaheksa (8) paariselamu krundi ehitisealuse pindala suurendamine ja arhitektuursete tingimuste täpsustamine. Selle täpsustusega ei muudeta olemasolevate elamumaade kruntide sihtotstarvet ega kinnistute pindalasid. Lisaks on planeeritud kokku
kolme (3) üksikelamu ehitamiseks ettenähtud elamumaa sihtotstarbega
krundi, ühe (1) transpordimaa ja ühe (1) üldkasutatava maa sihtotstarbega krundi moodustamine. Uued ehitusõigused planeeringualal: krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9 m
ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning krundi suurim ehitisealune
pind kuni 300 m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Detailplaneeringu taotluse eesmärk ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut.
Tuginedes PlanS § 10 lõikes 1 (planeerimisalase tegevuse korraldaja
peab tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu
eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse) ja lõikes 3
(kohalikku huvi väljendav planeering peab lähtuma kohalikest huvidest
ja olema kooskõlas riiklikke huve väljendava planeeringuga ning vajaduse korral teiste ruumilist aspekti väljendavate strateegiliste dokumentidega) sätestatud planeerimise põhimõtetele ning PlanS 128 lõike
2 punktile 3 (detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui selleks on
muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus) ei algata Kiili Vallavalitsus Sausti külas Kaljula elamuala detailplaneeringu menetlust (vastavalt
08.04.2021 kirjaga nr 8-1/422 edastatud detailplaneeringu koostamise
algatamise ettepanekule). Kaalutlused, mille põhjal otsusele jõuti on
esitatud Kiili Vallavalitsuse korralduse lisas 1 punktis 9.
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Elluastumistoetus
kiitusega
lõpetajatele

Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli kiitusega
lõpetajal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Kiili vald, on võimalus
taotleda elluastumistoetust. 2022. aastal on toetussummad:
• põhikooli kiitusega lõpetajale 250 eurot;
• gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale 500 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 250 eurot;
• kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale 250 eurot.
Elluastumistoetuse taotlemiseks peab kooli lõpetaja esitama
vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates kooli lõpetamisest
taotluse. Taotlusele lisatakse lõputunnistuse koopia. Kooli lõpetamisel makstav elluastumistoetus väljastatakse rahalise väljamaksena. Taotluse saab esitada veebikeskkonnas SPOKU või
paberkandjal Kiili Vallavalitsuses kohapeal.
Küsige julgelt lisainfot ja abi taotlemisel, Madli Kaljula, tel
679 0265, e-post madli.kaljula@kiilivald.ee.

 ERAKUULUTUSED

KES
TEEB
KAEVU?

Müüa kinnistu, kaks maja (aastaringseks
elamiseks), talutehnika, kõrvalhooned,
segamets 4,3 ha, kataster 90202:002:
0013, Lääne-Virumaal, Simunamäe külas.
Tel 5665 1265

Lühikesed
järjekorrad,
kiire teenindus!





kohapeal sularahas ja äravedu treileriga!
Kõik pakkumised oodatud. Tel 5552 2223

MÜÜK

maasoojuskaevude puurimine
puurkaevude puurimine
ja puhastamine
süvaveepumpade ja
septikute paigaldus
vee- ja kanalisatsioonitööd
504 2999, 508 9848
www.baltipuurkaev.ee

Värvitud voodrilaua, põrandalaua,
tuulekasti-, terrassi- ja saematerjali
müük. Vedu üle Eesti tasuta. Tel
5373 1117, www.espuit.ee

Alumiiniumist teisaldatavate katuseredelite
valmistamine ja müük. Redelid ja
töötasapinnad laos olemas. Transpordi
tellijale paigaldus tasuta! Tel 503 8628
Kütteladu24 – parim valik ja hinnad
pakitud küttematerjalil. Tel 520 2190
Küttepuude müük, märjad küttepuud ja
kuivad küttepuud. Lühikesed tarneajad. Tel
5648 4838
Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas,
freesasfalt, haljastusmuld, vundamendi
tagasitäide kuni 20 t korraga, soodsalt
kohaletoomisega! Tellimine telefoni teel eesti
ja vene keeles. Tallinn-Harjumaa. Tel
5805 7676, Tomz. tomz@hot.ee
Müüa konservikarbid, kaaned, kaanetajad,
roostevabad autoklaavid. Tel 506 8501
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Pakkuda ka võrkkotis
kuivi küttepuude tootmisjääke. Kojuvedu.
Võtame tellimusi vastu iga päev. Tel
522 7345, marek406@gmail.com
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Metsakuiv okaspuu. Kogus alates 7
rm, transport hinna sees. Lisainfo ja
tellimine tel 5551 8498

OST

Höövelmaterjal Saematerjal
Voodrilauad Terrassilauad
Voodrilaudade Immutatud puit
värvimine
Veski 10, KIILI | E-R 8:00-16:30 | 526 0608 | rene@decowood.ee

Igas seisus autode kokkuost ja ARKist
kustutamine. Pakkuda võib nii sõitvaid,
kalleid, kui ka romusid. Tel 5823 8310,
ostameautod.ee

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire
vormistamine ja tehing. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Pakkumisi ootan
tel 5618 8671 või seisevauto@gmail.
com. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Ostame Teie vana kasutatud aiatehnika, nt.
muruniiduk, murutraktor jms. Pakkuda võib
nii korras tehnikat, kui ka katkiseid.
Aiatehnika hooldus ja remont. Võta ühendust
tel 504 9838, OÜ Võtikmetsa, www.
votikmetsa.ee
Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. Tel
5896 1576
Ostan vanaaegseid jalgrattaid, sääreväristajaid, nende raame ja muid osi. Ostan vene
autode/mootorrataste osi. Tel 510 2349
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

TEENUS
Teostame ehitus-, viimistlus- ja renoveerimistöid Harjumaa piirkonnas. Tel
5343 1487, OÜ Ehitusmehed, info@
ehitusmehed.com

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

Katuste süvapesu, remonttööd ja värvimine, fassaadide pesu ja värvimine,
akende pesu, veerennide puhastus, tänavakivide pesu. Töökogemus 11 aastat.
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee

Korstnapühkija, tel 5333 0556, www.
korstnahooldus.ee

Langetame, hooldame puid ja freesime
kände just Teie piirkonnas. Leiame koos
lahenduse! Meid saab kätte tel
5626 3857, www.puumehed.com

Liuguksed, garderoobid, köögid, hinnad
soodsad, garantii. Tel 502 9075,
liuguksed@kallion.net

Ohtlike puude aastaringsed raie-,
hooldus- ja saetööd. Viljapuude ja
hekkide lõikus. Väiketraktori teenused:
metsamaterjali kokkuvedu, tööd
frontaallaaduriga jms. Tel 5551 2104,
www.puuhooldaja.ee

 PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JUUNIS

MEIE VALDA SÜNDISID
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• 19. aprill Marie Külmallik, palju
õnne, Kristiina ja Mihkel Külmallik!
• 22. aprill Nora Pulver, palju õnne, Triin Ley ja Kris Pulver!
• 23. aprill Keron Kööp, palju õnne, Viivian Jürna ja Kaupo Kööp!
• 29. aprill Rahel Reimann, palju
õnne, Maarja Niimann ja Rasmus
Reimann!
• 3. mai Joonatan Pikk, palju õnne, Reelika ja Alan Pikk!
• 7. mai Kaarel Napsep, palju õnne, Agnes Aguraiuja ja Indrek Napsep!
• 14. mai Lukas Laan, palju õnne,
Deve Andreson ja Risto Laan!

Kalju Lepisk
Valentin Abranin
Alina Kotelnikova
Helgi Taim
Oxana Dobrynina
Taimi Pihl
Nelli Maklõgina
Peep Kildjer
Valdu Nellis
Liudmila Osechkina
Meta Puhm
Jaak Puura
Larissa Radkova
Anne Laast
Karla Siida
Leo Luik
Alar Mandre
Natalia Saveljeva
Margarita Šavel

In Memoriam

SIRJE
KRUUSIMAA

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav. Pakkuda võib ka Vene autot. Kiire tehing,
arvelt mahavõtmine ja vormistamine!
Tel 5365 4085, skampus@online.ee

13.06.1955–07.05.2022

Ostame Teie remontivajava, rikkega või
avariilise sõiduki! Kustutame arvelt, tasume

In Memoriam

In Memoriam

HELMUT LUSTI

MAIE PAISTIK

09.09.1945–10.05.1922

05.02.1941–15.05.1922

Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
viljapuude lõikus, kändude juurimine.
Tel 521 0334

Soovite müüa oma kinnisvara Tallinnas
või Harjumaal, helistage tel 5623 9904
ja lepime kokku tingimused

Vanaraua tasuta äravedu: plekk, aiavõrk,
torud, pesumasinad, pliidid, mahutid,
tööriistad jne. Ise laadime, lõikame. Tel
5550 5017

Vanaraua äravedu, vana mööbli ja
kodumasinate äravedu. Autode ost.
Veoteenus/kolimine. Töötame 24/7. Tel
554 7345

Ehitus- ning remonditööd. Terrassidesaunade-fassaadide-vaheseinte ehitus.
Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja
muud siseviimistlustööd. Tel 5360 5083
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka www.ennustus.ee
Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.
Kortermajade renoveerimine. MTR
EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi
hoonete ja majade ehitusel. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel
518 8889. Korstnapühkimine. Tel 522 1082
Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel
5557 9399
Korstnapühkimise teenus, nõuetekohane akt.
Tel 5553 8506, www.korstnakunst.ee,
info@korstnakunst.ee
Korstnate ehitus ja remont koos vajalike
plekitöödega. Garantii kolm aastat. Tel
5618 9517, joosep.sepp@mail.ee
Litsentseeritud korstnapühkija. Tel
5361 5567, www.kuldnekorsten.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968
OÜ CKE Inkasso ostab ja menetleb võlanõudeid. Tel 5667 8555, vaata www.ckeinkasso.
ee
Pakun heina- ja rohumaade, teeäärte
niitmistöid. Tel 527 1184
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute
ümbruses. Helista ja küsi lisa tel 5399 3595
Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus.
Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
Lisainfo tel 5656 2191

TÖÖ
Pakume tööd laadur-ekskavaatori juhile
(Case), vajalik eelnev kogemus ja eesti keele
oskus. Tööd toimuvad Tallinnas ja Harjumaal.
Helista tel 502 3466 või saada CV info@
rannatehnogrupp.ee
Reklaamipinna
broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee
tel 646 2214
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Otse tootjalt!
•
•
•
•
•

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

Pakitud kandiline kasebrikett
Pakitud turbabrikett al. 150 €
Premium pellet 6 ja 8 mm
Pakitud kivisüsi
Kuivad kütteklotsid
Vedu.
Tel 506 8501

Teie soovid,
tehtud meie kätega!
Küsi pakkumist!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused. Pööningu-,
katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.

Tark pühib kevadel!
Soojust kodudesse soovib
Teie korstnapühija!
info@akorsten.ee
tel 5648 3971

SA Kiili Varahaldus ootab
oma meeskonda
köögi abitöölist!
Tööd koka ja abikokkade
abistamisel
• köögi, söögisaali ja
köögiseadmete puhastus
ning korrashoid,
• iseteenindusleti
varustamine nõudega,
• nõude pesemine,
• ettevalmistustööde ja
abitoimingute
teostamine.
Sinult ootame
• positiivset

Info ja tellimine

51 36 999
ŝŶĨŽΛŬǇƩĞůĂĚƵ͘ĞĞ
ǁǁǁ͘ŬƺƩĞůĂĚƵ͘ĞĞ

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

PUITBRIKETT KAMINAPUUD PELLET

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

ellusuhtumist,
• kohusetundlikkust,
• puhtust,
• kiirust.
Omalt poolt pakume
• stabiilset töötasu,
• kaasaegseid
töövahendeid,
• positiivset
töökeskkonda,
• puhkuse võimalust
suvel,
• väljaõpet ja koolitusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel
Tööaeg täistööaeg
Asukoht Kiili Gümnaasium, Kooli 2, Kiili alev, Kiili vald,
75401 Harjumaa
Lisainformatsioon
Telefon 5303 9893
E-post info@kiilivarahaldus.ee
Kontaktisik Kristiina Maidvee

