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Valimisliit Kiili Arenema - RESTART 

Oled märganud, et elu Kiili vallas muutub iga aastaga. Võiks öel
da lausa, et Kiili vald on muutuste kiirteel – iga kuuga lisandub uusi 
valla elanikke, uusi kinnisvara arendusi, mis omakorda tekitavad välja
kutseid haridusvaldkonna ja infra struktuuri jaoks.
Valimisliit Kiili Arenema – RESTART eesmärgiks on anda uus hinga

mine Kiili vallale. Meie valimisliit keskendub Kiili valla arengut tervikuna 
puudutavatele küsimustele ning parimate võimalike lahenduste leidmi
sele. Tahame, et vald oleks inimeste jaoks, mitte vastupidi.

Meie ridadesse kuuluvad mitmekülgselt haritud, suure kogemuste
pagasiga, teotahtelised ja aktiivsed kohalikud inimesed valla erinevatest 
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piirkondadest, kes soovivad oma koduvalda paremaks muuta. Tahame 
luua kogu konda kaasates keskkonna, kus elementaarsed teenused on 
kättesaadavad ka väljaspool vallakeskust.
Tänased murekohad on joogivee varustuskindlus ja kvali teet, pide

valt süvenev lasteaiakohtade puudus, hoolimata valminud kooli 
juurde ehitusest juba kimbutav koolikohtade puudus ja reaalne oht, et 
meie valla ainsas koolis tuleb tagasi kaks vahetust, samuti mitte piisav 
tähele panu valla noortele ja eakatele. Meie jaoks on tähtis iga inimene, 
iga küla, aga me ei unusta ka põhi mõtet, et oluline on vald kui tervik!
Meil kõigil peab tulevikus olema siin veel parem elada!

Austatud Kiili valla elanik!
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Kiili vald vajab muutust ja selles ei ole enam 
ammu kahtlust. Miks selline resoluutne sisse
juhatus olukorras, kus tundub, et koduvallas on 
elu rahulik ja kõik näib justkui toimivat. Paraku 
on valla tegevus ammuilma jalgu jäänud valla
valitsuse omaenda poolt tekitatud arengu
vajadustele ja välja paistab, et valitsuse jaks aren
gute elluviimiseks on raugenud. Jõutud on sinna
maale, kus teadlikult takistatakse juba kehtes tatud 
detail planeeringutega väljaantud ehitusõiguste 
elluviimist, arengut hoitakse kunstlikult ja 
seaduse vastaselt tagasi, et uusi elanikke valda 
juurde ei tuleks. Puudu on lasteaia ja koolikohti, 
vallakeskuse ruumiline planeering on jäänud 
kaheksakümnen datesse ja teenuseid soovitatakse 
tarbida pigem Tallinnas kui kohapeal. Selline 
lähenemine kinnistab Kiili vallast magala
piirkonna, kus inimesed hommikul ärkavad, val
last Tallinnasse tööle sõidavad ning selleks ajaks 
jääb ruum (valla territoorium) inimestest tühjaks. 
Selline tühi ruum on muuhulgas ka turvarisk, mis 
õigusrikkumiste kasvu näol siiani õnneks Kiili 
vallas veel realiseerunud ei ole.  

Valla arengutele on vaja anda uus hinga mine 
ja valimisliit Kiili arenema – RESTART on valmis 
sellesse panustama. Valimisliitu koondunud 
meeskonnal on olemas teadmine, kus valitsevad 
kitsas kohad ja kuidas vallas jätkusuutlik ning 
keskkonda arvestav areng ellu viia. 

Elukeskkond ja inimesed
Viie viimase aasta jooksul on Kiili valla valmi misel 
oleva arengukava (20222030) põhjal elanike arv 
kasvanud keskmiselt 200 inimese võrra aastas, 
olles kasvanud tänaseks üle 6000 inimese. 
Arengu kavas tuuakse välja, et kõige kiiremini on 
viimastel aastatel kasvanud kooliealiste (7.18. 
aastaste) vanusegrupp. Olenemata lasteaiaealiste 
laste arvu aeglasemast kasvust, on siiski puudus 
ka lasteaiakohtadest ja järjekorrad koha saami
seks on lootusetult pikad. Pöörates veel tähele
panu arengukavas välja toodud ja töös olevatele 
planeeringutele, võiks teoreetiline elanike arv 
kasvada 10 tuhande inimeseni. Tuuakse välja, et 
see on vallale ülejõukäiv kasv ja sellest lähtuvalt 
tuleb järgmise dekaadi jooksul uute elamumaade 
planeeringute algatamisest hoiduda. Lihtsusta

tud kujul eeltoodut kokku võttes ei ole uued ini
mesed siia oodatud, piiratakse teadlikult valla 
arengut ja teenuste kehvas arengus viidatakse Tal
linna lähedusele, ehk aetakse süü Tallinna kaela. 
Peame seejuures siiski arvestama Tallinna kuldse 
ringiga, kuhu sisse jääb ka Kiili vald. Peame lep
pima parata matusega, et kunstlik inimeste vallast 
eemale hoidmine ei ole jätkusuutlik mõtteviis. 
Naabervallad on tänaseks oma arengus Kiilist 
märkimisväärselt ette jõudnud nii teenindus ja 
kaubandusettevõtete kui ka haridusasutuste arvu 
poolest elaniku kohta. Selline lähenemine võib 
tulevikus viia Kiili valla sundliitmiseni, mida ilm
selt paljudki meie hulgast suure tõenäosusega 
näha ei soovi. Olukorras, kus uute elanike juurde
kasvu surve on tõusuteel, tuleks kõike eeltoodut 
arvesse võtta ja juba alustada kooli ja lastaia
võrgu arendamisega, võttes arvesse piisavat vaja
like kohtade arvu tulevikus ja ka mõõdukat varu. 
On ju ilmselge, et lasteaia ja koolikohtade 
puudus häirib nii olemasolevaid kui lisanduvaid 
elanikke. Kõige ebameeldivam ja kallim on prob
leeme lahendada, siis kui probleem on juba käes, 
selle asemel, et probleemi tekkimist juba varakult 
ette näha ja olla valmis sellega tegelemiseks. 

Laste ja noorte kõrval ei saa unustada ka meie 
valla eakaid inimesi. Eakatele tuleks luua kaas
aegsed tugiteenused, aga ka näiteks erasektoriga 
koostöös ehitada eakatekodu ja teenusmaja, mis 
annaks seenioridele võimaluse tegeleda huvi
tegevusega. Lisaks peaks veel looma  võimaluse, 
et kui eakas inimene kodus üksi enam hakkama 
ei saa, siis on tal võimalus kolida eakatekoju, kus 
on kohapeal  olemas vajalik tugi eluga hakkama
saamiseks ja ka võimalus sotsialiseerumiseks 
omaealistega. 

Alustada tuleks ka keskkonnasäästliku infra
stuktuuri kavandamise ja arendamisega, mis tule
vikus aitaks tagada sujuva ühenduse Rae vallas 
paiknevate äripiirkondadega, Ülemiste City ja 
Tallinna kesklinnaga. Selleks oleks mõistlik teha 
koostööd Rae vallaga, kelle arendatud trammi
liiklus on juba tõsises projekteerimise faasis.  
Ehitus ja planeerimistegevused peavad kujun
dama siiski aedlinnalise keskkonna säilimise Kiili 
vallas, kuid samas tagama piirkonna tervikliku ja 
täisväärtusliku arengu. 

Haridus, kultuur, sport
Õpilaste arv Kiili Gümnaasiumis on valmimisel 
oleva arengukava järgi igal aastal kasvanud. Viie 
viimase aasta jooksul on kasv olnud keskmiselt 
44 õpilast õppeaasta kohta. Koolis,  koos uue 
juurdeehitusega, on ruumid  juba ammendunud, 
mida näitab värske soov õpilaste arvu klassis 
suurendada seaduse kohaselt normeeritud 24 
õpilaselt kuni erakorralise 30 õpilaseni. Sellest 
tule nevalt on kool lähiajal valikute ees, kas alus
tada taas õppetööd kahes vahetuses või alustada 
piisava varuga kooli laiendamist või lausa uue 
kooli juurde ehitamist. Olulisel kohal on siin
juures suur ja üha kasvav elanike arv Luigel, 
perspektiivselt ka Saustis. Mis tähendab, et Lui
gele oleks mõistlik rajada lasteaedpõhikool, et 
katta Luige ja sealhulgas valla põhjapiirkonna 
vajadused. Praegused vallapoolsed avalike hoo
nete arendustegevused on toimunud valdavalt 
Kiili alevis ning kui jätta välja Kangru lasteaed, 
siis muud alevikud ja külad on jäänud seejuures 
vaeslapse ossa. Ei saa veelkord mainimata jätta, 
et Kangru lasteaed oli juba selle valmimise 
hetkel liiga väike, ega taganud piirkonna laste
aia kohtade vajadust.

Luigele lasteaedpõhikooli rajamine aitaks 
säästa lisaks laste kooliteele kuluva aja arvelt ka 
transpordikulu, sest Kangru, Luige ja isegi Sausti 
lapsed saaksid kooli jala või jalgrattaga. Seejuu
res tuleks välja arendada KiiliSaustiLuige kerg
liiklus tee, et laste koolitee kitsal ja pimedal Sausti 
teel ohutuks muuta. Praegusel juhul sõidavad 
lapse vanemad Luigelt Kiili ja siis uuesti Tallinna 
poole tagasi. Selline korraldus koormab asjata 
infra struktuuri, keskkonda ja ka meie endi ela
nike rahakotti läbi suuremate transpordikulude.

Vaelasse rajatav lasteaed aitab leevendada 
laste aiakohtade puudust, aga silmas tuleb pidada, 
et hoone on planeeritud küll logistiliselt mõist
likku, kuid lastele üldse mitte sobivasse asukohta 
Kurna liiklussõlme läheduses, mis muuhulgas 
asub ka plahvatusohu alas. Seega oleks mõistlik 
see hoone teha mitte üle 8rühmaline ning kohe
selt alustada uue lasteaia rajamist Luigele, mis 
annab lapsevanematele rohkem valikuvõimalusi 
ning ühtlasi tagab avaliku taristu nn hajutust valla 
piires. Planeeringud tuleb kogukonda kaasates 
põhja likumalt läbi arutada, et katta ka homsed 
vajadused. 

Kiili Kunstide Kool vaevleb ruumipuuduses. 
Lapsed teevad näiteks keraamikatunde keldris, 
mille põrandad on talvel nii külmad, et lastel 
varbad kanged. Tantsutunde tehakse koridorides. 
Sportmängude või ujumistrenniks tuleb suisa 
Jürisse või Tallinnasse sõita ja niimoodi vähemalt 
16 korda nädalas nagu üks Kiili valla elanik oma 
muret kurdab kui kolm last vaja treeningutesse ja 
huviringidesse viia. Siin on rohkelt vallas arengu
ruumi, kuidas huvitegevust korraldada nii, et ini
mesed kaasaegsetes ja tegevuse läbiviimiseks 
sobivates ruumides oma huvitegevusega tegeleda 
saaksid. Valimisliit Kiili Arenema – RESTART on 
kaalunud Kiili Rahvamaja ümberkujundamist 
kunstide koolile tehniliselt sobivamaks, et lahen
dada nii ruumipuuduse küsimus kui ka läbi
kostvuse probleemid, mis segavad tunde. Samas 
rajada vallaelanikele uus ja piisava mahutavusega 
kaasaegne kultuurikeskus. See eeldab küll suurt 
hulka raha, kuid uue kultuurimaja tarbeks maa 
omandamine ja planeerimine ei tohiks vallale küll 
üle jõu käia. Ehituse peale saab tõesti mõelda alles 
siis kui rahalised võimalused selleks olemas on, 
kaaluda saab ka erasektori kaasamist.

Sportimiseks ja liikumisvõimaluste suurenda
miseks tuleb arendada välja kergliiklusteede võr
gustik ning rajada metsaaladele matkaradasid. 
Need on soodsaks pinnaseks tervislike eluviiside 
tõstmiseks  – inimesed armastavad jalutada 
metsa radadel ja liikuda turvaliselt kergteedel. Sel
lised võimalused toovad inimesed toast välja ja 
toetavad tervislikke eluviise. 

Valla juhtimine ja valitsemine
Nagu eelpool välja toodi, on valla juhtimine jalgu 
jäänud praeguse vallavalitsuse omaenda otsus
tele. Kiili vald, mis jääb Rae, Saku ja Tallinna 
vahele, on vallast läbi sõites nagu eikellegi maa. 
Puudub planeeritud avalik ruum ning keskused, 
mis igale külale ja alevikule omased maamärgid. 
Asumikeskustel on inimestele kogukonnaidenti
teeti loov mõju. Hiljuti vastu võetud arengukavas 
on aga otsesõnu välja öeldud, et elamualade 
planeerin gute algatamisest tuleb järgmise dekaadi 
jooksul võimalusel hoiduda. See idee aga ei toeta 
täna kehtiva Üldplaneeringu ehitustingimusi ning 
on seetõttu seadustega vastuolus, teisisõnu vallal 
puudub juriidiline alus planeeringute algatami
sest keeldumiseks. Samas ei takista see arenda

mast teenuste osutamiseks mõeldud hooneid, mis 
tagaksid vallaelanikele vajalike teenuste olemas
olu kohapeal, annaks vallaelanikele töökohti, 
tooks inimesed töövälisel ajal toast välja tarbima 
oma valla inimeste poolt pakutavaid teenused. 
Sellist mõtteviisi toetavate teenuste (kohvi kud, 
ilusalongid, pagaritöökojad jne) pakku mine elav
daks kohalikku majandus tegevust, suurendaks 
valla konkurentsivõimet, tooks juurde uusi ela
nikke ja kasvataks seeläbi valla eelarvet tulu
maksu näol. Saadud tulust saaks omavalitsus 
omakorda luua uusi lasteaiakohti, tagada ühes 
vahetuses koolitöö, pakkuda võimalusi huvitege
vuseks ning aitaks ehitada valla territooriumile 
muid vajalikke rajatisi.

Valla juhtimine tuleb luua avatuks ja 
läbipaistvaks
Palju tagasisidet praeguse vallavalitsuse tööle on 
antud just selle suletuse ja haldussuutmatuse 
kohta. Valimisliit Kiili Arenema – RESTART 
soovib muuta vallamaja avatud ja kvaliteetseks 
teenindusasutuseks, kus vallaametnikud teevad 
oma tööd kiirelt, ausalt, läbipaistvalt ning anna
vad ka vallavalitsuse poole pöörduvatele inimes
tele asjakohast ja kiiret tagasisidet.

Valla juhtimise veelgi avatumaks muutmiseks 
viiakse sisse otseülekanded volikogu istungitest 
nagu seda on tänaseks paljud omavalitsused juba 
teinud. Otseülekanded võimaldavad vallaelanikel 
vahetult ja interaktiivselt valla arengule kaasa 
elada ja juhtimisotsustega kursis püsida. Lisaks 
tuleks vallamaja fuajeest ära kaotada ajale jalgu 
jäänud turvapiire, mis oma olemuselt küll turva
lisust ei taga, kuid ei lase elanikel pääseda ligi 
nende raha eest palgatud ametnikele, kes peaks 
just olema elanike jaoks.

Vallaelaniku veelgi paremaks teenindamiseks, 
luuakse vallakodaniku portaal, ehk ekeskkond 
pöördumistetaotluste esitamiseks. Portaalis on 
võimalik vaadata, mis seisus esitatud dokumen
tide menetlemine parasjagu on. Vallakodaniku 
portaali kaudu saab anda vallale ka tagasisidet, 
kuidas teenusega rahule jäädi. Ühtlasi väheneb ka 
erinevate dokumentide menetlemiseks kuluv aeg.

Väärtustame rohelist elukeskkonda
Rohelise elukeskkonna säilitamiseks toetame 
ettevõtlust, mis on keskkonna suhtes säästlik. 
Samas soodustame ettevõtlikkuse arendamist, 
mis tooks vallaelanikele vajalikke teenuseid lähe
male, kasvõi näiteks õhtusöögi kojutoomine, 
kohapealne vaba aja veetmine jne. 

Valla territooriumi puhtana püsimiseks tuleb 
rajada valda jäätmejääm, kuhu elanikud saaksid 
mugavalt ära tuua koduses majapidamises üle
jäänud haljastusjäätmeid kui ka koduelektrooni
kat või ehitus jäätmeid. Täna tuleb selleks sõita 
Tallinnasse. Elanike jaoks on selline mudel kulu
kas ja aeganõudev, aga lisaks ka segadust tekitav, 
sest kõigile ei ole teada, et jäätmetest saab vaba
neda Tallinna jäätmejaamades. Selline teadmatus 
toob endaga kaasa olukorra, kus inimesed hakka
vad jäätmeid koduaias põletama või püüavad 
neist vabaneda metsa all. Männiku metsas võib 
siiani veel kohata selliseid isetekkelisi prügi 
ladustamis kohti – tõsi, seda oluliselt vähem kui 
kümmekond aastat tagasi. 

Suvel puutusid paljud vallaelanikud kokku olu
korraga, kus kraani keerates vett ei tulnudki. 
Esineb ka piirkondasid, kus kraanivesi ei ole kvali
teetne, sisaldades mangaani. Puhas vesi on hinda
matu vara ja selle säästlik kasutamine on 
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valimisliidu Kiili Arenema  RESTART mees
konna jaoks prioriteet. Seepärast võtame kasutu
sele meetmed joogivee säästlikuks tarbi miseks, 
aga nii, et inimesed põua perioodil veeta ei jääks. 
Samas, kas on ikka põhjendatud sellesuvine 
näide, kui põuaperioodil suurt staadionit joogi
veega kasteti ja oli teada, et veest on puudus ning 
inimesed võivad veeta jääda. See on juba omaette 
küsimus ja vajab eraldi käsitlemist ning keskkon
nasäästlikke juhtimis  otsuseid. 

Pikka aega on vallas probleemiks olnud 
sademe vee ärajuhtimissüsteemid, erinevad 
elamu alad on üleujutuse piiril või lausa üleujuta
tud. Alustatud on kuivenduskraavide kaardista
mist ning olukorra analüüsimist. Väga kiiret 
lahendust siin ei ole. Tööd on ressursimahukad 
ning nendega tuleb tegeleda etapikaupa. Olulisel 
kohal on siinjuures asjaolu, et nende töödega 
tuleb alustada koheselt ning mitte edasi lükata 
nagu seda siiani tehtud on. 

Turvalisus
Ja lõpuks turvalisusest. Kiili vald on pikka aega 
Harjumaa üks turvalisemaid valdasid. Turvalist 
elukeskkonda ei loo politsei või turvapatrullide 
nähtavus avalikus ruumis, vaid turvalisus algab 
meist igaühest endast. Lisaks sellele aitab turva
lisust tõsta teadlikult planeeritud elukeskkond. 
Seetõttu tuleb alustada turvalisuse planeerimist 
juba üld ja detailplaneeringute koostamisel. Ini
meste turvatunnet aitab tõsta hästi planeeritud 
avalik ruum, kuhu alla kuuluvad avalikud vaba aja 
veetmise kohad, näiteks pargid, kerg liiklus

teedevõrgustik, spordirajatised jne. Kui inimesed 
neid rajatisi kasutama hakkavad, tekib elukesk
konnas loomulik sotsiaalne kontroll läbi inimeste, 
kes oma kohalolekuga seda ruumi kontrollivad. 
Silmas tuleb pidada, et neid rajatisi ei tohiks lasta 
võssa kasvada ja ruumis peab jaguma piisavalt 
loomulikku kui ka kunstlikku valgust ning piisa
valt vaba ruumi avara nähtavuse tekitamiseks. 
Samas tuleb lähtuda teadmisest, et 100% turvali
sust ei ole olemas ja iga panus loeb, mis turvali
suse tõstmiseks tehakse. Seepärast ei saagi enam 
turvalisuse tõstmisest rääkides keskenduda ainult 
füüsilisele turvalisusele ja sellele, et kellegi järel
valveta jäetud jalgratast ära ei varastataks, vaid 
riskid on üha enam liikunud seinte vahele ja väl
jenduvad näiteks lähisuhtevägivalla, kooli
kiusamise jmt näol. Lisaks on ohud kolinud ka 
internetti, kus inimesed saavad netikelmuste läbi 
petta. Valla turvalisuse veelgi paremaks korralda
miseks ja abi kättesaadavuse suurendamiseks 
tuleks luua korrakaitseametniku töökoht ja toe
tada vabatahtlikku tegevust, kus elanikud oma 
olemasoluga panustavad turvalise elukeskkonna 
loomisse. 

Kokkuvõttes võib öelda, et praegune vallavalitsus 
on jalgu jäänud omaenda kasvuraskustele. Teeme 
koos elu meie koduvallas paremaks. 
TEE PAREM VALIK!

MAREK VÄLJARI
Vallavanema kandidaat

OLULISED TEETÄHISED 
JÄRGMISTEKS AASTATEKS:
 Alustame kohe Luigele lasteaed-põhikool rajamist, lisaks 
planeeri tavale Vaela lasteaiale

 Hoiame kooli ühes vahetuses ja ütleme ei suur klassidele

 Paneme koolile kohustuse korraldada õppetööd ka karan-
tiinis viibivatele õpilastele

 Pooldame gümnaasiumiosas vähemalt kaht paralleel klassi

  Tagame lasteaiakoha puudumisel perele otsetoetuse

  Muudame vallamaja avatud ja kvaliteetseks teenindus-
asutuseks, kus asjaajamine on kiire, aus ja läbipaistev

  Tagame otseülekanded volikogu istungitest

 Alustame vallas digipööret – loome vallakodaniku ise teenin-
duse keskkonna

 Jätkame kõige turvalisema vallana, tagame valmis oleku 
kriisi olukordadeks (koostame kohustuslikud kriisiplaanid)

 Rajame eakate kodu koostöös erasektoriga

 Rajame eakate teenusmaja toetatud elamise teenuse pakku-
miseks koos eluruumiga, kaasates välisvahendeid

 Käivitame aktiivse sotsiaalhüvitiste pakkumise valla poolt, 
süsteemselt ja sihipäraselt

 Arendame tervikliku kergliiklusteede võrgustikku (Nabala, 
Tuhala, Paekna, Sausti), teed tolmuvabaks (sh Lähtse-Patika 
tee), tänava valgustuse rajamine

  Tagame joogivee varustuskindluse ja kvaliteedi

 Arendame sademevee ärajuhtimise võrgustiku (eelkõige 
Luige, Sausti, Lähtse piirkond) ja tegeleme maaparandusega

 Rajame jäätmejaama, tagame haljastusjäätmete ja okste 
äraveo

 Toetame keskkonnasäästlikke lahendusi

 Loome juurde uusi sportimisvõimalusi ja mitme kesistame 
huvi haridust, rajame terviserajad, planeerime avaliku 
ujumiskoha

 Toetame noorte aktiivseid ja nutikaid eluviise, loome rohkem 
erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks

 Hoolime kogukondadest – rajame kogukondlikud majad, 
julgustame ja toetame kohapealset initsiatiivi

 Arendame edasi valla keskust ja leiame koha uuele kultuuri-
keskusele

 Kujundame avalikku ruumi arhitektuurikonkursside abil

 Kujundame aktiivselt ettevõtluskeskkonda ja toome valda 
uusi teenusepakkujaid

 Tõhustame koostööd arendajatega ja lepime kokku avaliku- 
ja sotsiaalse infrastruktuuri kaasfinantseerimise tingimused

 Otsime aktiivselt koostöövõimalusi riigi, naaber oma-
valitsuste ja era sektoriga (Tallinn-Rae trammiprojekt, koostöös 
Saku vallaga kool Luigel)

  Väärtustame valla ajalugu, kultuuri ja loodust

TEE PAREM VALIK!
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Sünniaasta: 1971
Elukoht: Luige alevik
Perekonnaseis: abielus, 1 laps
Haridus: kõrgharidus (sisejulgeoleku 
magister)
Töökoht ja amet: MTÜ Eesti Naabri-
valve tegevjuht, Kiili valla heakorra- ja 
keskkonnakomisjoni liige, Aiandus-
ühistu Küllus MTÜ juhatuse esimees.
 
Tahan, et säiliks mõnus elukeskkond ja 
puhas loodus, et vald oleks juhitud 
tervik likult, kaasates kohalikku kogu-
konda, panustada haridus- ja infra-
struktuuri arendusse, mis kataks valla 
kasvava elanikkonna vajadused järg-
mistel kümnenditel.

Marek Väljari
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Sünniaasta: 1975
Elukoht: Lähtse küla
Perekonnaseis: vabaabielus, 1 laps
Haridus: kõrgharidus (ärijuhtimine)
Töökoht ja amet: Siseministeeriumi 
infotehnoloogia- ja arenduskeskuse 
IT-taristu osakonna juhataja, era-
ettevõtja
Kiili Varahalduse SA nõukogu liige

Olulistes valla arenguküsimustes on 
selgeid puudujääke. Valla lastel peab 
olema koht lasteaias ning võimalik 
koolis käia ühes vahetuses. Liiga kaua 
on oodatud kergliiklusteed Nabalasse, 
sealt edasi Paeknasse ning Tuhalasse. 
Valla asja ajamine peab olema inimese-
keskne, avatud, kaasav ja proaktiivne.

Indrek Sinisaar
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Sünniaasta: 1971 
Elukoht: Paekna küla 
Perekonnaseis: vabaabielu, 2 last 
Haridus: kõrgharidus 
Töökoht ja amet: Kiili Lasteaed – muu-
sikaõpetaja, Kiili Kunstide Kool-lasteaia 
ettevalmistusklassi õpetaja, Kiili Rahva-
maja-Kiili Koori kontsertmeister

Rõõmuga näeksin, et kõigil Kiili lastel 
oleks lasteaiakoht. Kaugemates valla 
nurkades elav koolinoor peaks jõudma 
pärast kooli ja huviringe mõistliku aja 
jooksul koju – parem transpordikorral-
dus Paekna-Sookaera suunal. Oluline 
on huvihariduse võimaluste avarda-
mine kodu lähedal. Me ei tohiks unus-
tada ka neid, keda lasteaia ja kooli 
teemad enam ei kõneta.

Triin Jaago

104

Sünniaasta: 1975
Elukoht: Vaela
Perekonnaseis: abielus, 4 last
Haridus: keskeriharidus
Töökohta ja amet: Veho AS, vanem-
müügikonsultant

On asju, mida saab teha pare mini, otsu-
seid tuleb teha tulevikku vaadates 
mitte tegutseda tagant järele.

Indrek Raadik

105

Sünniaasta: 1975
Elukoht: Sõmeru küla
Perekonnaseis: lahutatud, 2 last
Haridus: kõrgharidus
Töökoht ja amet: MTÜ Korteriühistute 
nõustamiskeskus, juhatuse liige

Olen kahe ägeda poja ema ning lastesse 
ning noortesse puutuv temaatika on 
mulle südame lähedane. Hoolitsen selle 
eest, et meie valla alevikeskusest 
kauge male jäävad külad ei ääre-
maastuks. Niisamuti tunnen muret 
meie valla eakate pärast, kelledele jääb 
sotsiaal teenuste info tihti kättesaama-
tuks ning võimalused huvitegevuseks 
on pärsitud.

Styna Eerma

106

Sünniaasta: 1972
Elukoht: Luige alevik
Perekonnaseis: abielus, 2 last
Haridus: kõrgharidus (Tartu Ülikool 
majandus)
Töökoht ja amet: OÜ Mareen juhatuse 
esimees

Soovin kaasa rääkida valla arengu ja 
heaolu nimel. Elu peab olema aktiivne 
ka valla teistes keskustes ning valla-
maja uksed rohkem avatud ettevõtja-
tele. Iga vallaelanik ja ettevõtja peaks 
valla heaolu küsimustes saama kaasa 
rääkida.

Priit Tamme
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Sünniaasta: 1980
Elukoht: Luige alevik
Perekonnaseis: vabaabielus, 3 last
Haridus: kõrgharidus
Töökoht ja amet: MTÜ NÜ TORE koos-
töökoordinaator, õpetaja, coach, 
naeru koolitaja

Oma valda panustan Kiili noortekes-
kuses TORE ringi vedades ja Luigel 
vanavara- ja käsitöölaata korraldades. 
Tahan, et Kiili vallas oleks hea elada, 
olen valmis selle nimel kaasa mõtlema 
ja tegut sema. Soovin tunda, et elu käiks 
ka Luigel, soovin tekitada kogukonna-
tunnet, tegeleda oma hobidega kodu 
lähedal, tunda rõõmu loodusest. Tahan 
panustada Meie valda!

Epp Priimägi

108

Sünniaasta: 1954
Elukoht: Luige alevik
Perekonnaseis: vallaline, 3 last
Haridus: keskeriharidus
Töökoht ja amet: pensionär, Kaitseliidu 
valverühm

Soovin seista vallaelanike põhiliste 
murekohtade lahendamise eest. Vald 
ei ole üksnes Kiili alevik ning valla 
ametnikud peaksid olema elanikkonna 
murede lahendajad. Probleemideks on 
lasteaiakohad, hariduse infrastruktuur, 
tänavate ja teede valgustus ning joogi-
veega seonduv. Teha oleks palju.
Koostöös elanikega võib palju saavu-
tada.

Peeter Veltmann
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Sünniaasta: 1970
Elukoht: Nabala küla
Perekonnaseis: abielus, 3 last
Haridus: kõrgharidus
Töökoht ja amet: Hals Trading AS 
tehnika direktor

Kiili vald peab olema hooliv kõigi oma 
elanike suhtes. Valla piirkondade üht-
lane ja läbimõeldud areng tagab elanike 
rahulolu. Otsu sed, mida langetatakse, 
peavad olema argumenteeritud ja aru-
saadavad.

Kusta Kaska
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Sünniaasta: 1971
Elukoht: Luige alevik
Perekonnaseis: abielus, 4 last
Haridus: filosoofiateaduste doktor
Töökoht ja amet: Tallinna Tehnika-
ülikooli dotsent, Nelja Valla Kogu 
Leader meetme ekspert

Soovin tõsta kohalike kogukondade 
võimekust kaasa rääkida erinevate 
taristuprojektide planeerimisel ja ellu-
viimisel. Otseselt või kaudselt Kiili valla 
elanike elu ja olu mõjutavad projektid 
on näiteks Rail Baltic projekti elluviimi-
sega seotud ümberkorraldused teedel 
ja transpordikorralduses, samuti Tal-
linna laienemisest tulenevad kinnis-
varaarendused vallas.

Ermo Täks

KIILI ARENEMA!
RESTART
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Sünniaasta: 1984
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: vabaabielus, 1 laps
Haridus: kõrgharidus (magister)
Töökoht ja amet: Geberit UAB Eesti 
filiaal müügiesindaja
 
Näen, et uute vallaelanike häält ja 
panust on vähe. Lisaks puudub prae-
gustel vallajuhtidel visioon, kuidas üha 
suureneva rahvaarvuga toime tulla. 
Puudu on lasteaia kohtadest, koolis 
klasside ebamõistlik suurus, paljud 
hooned ja rajatised jäävad väikseks, 
kuid uute planeerimist pole veel alus-
tatudki. Samuti ei süveneta uusaren-
duste elanike probleemidesse.

Priit Roostalu

112

Sünniaasta: 1966
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: vabaabielus; 2 last
Haridus: keskeriharidus
Töökoht ja amet: Kiilis Lasteaia 14 KÜ 
juhatuse liige

Minu eesmärk on töötada selle nimel, 
et Kiili vallas algaks kõik sõnaga HEA!

Andres Kolbak

113

Sünniaasta: 1960
Elukoht: Kangru alevik
Perekonnaseis: lahutatud, 2 last
Haridus: keskeriharidus
Töökoht ja amet: Raasiku vee-ettevõtte 
Raven OÜ juhatuse liige
 
Soovin rakendada veealaseid tead misi 
ja kogemusi Kiilis.

Sergei Kivi

114

Sünniaasta:1977
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: abielus, 1 laps
Haridus: kõrgharidus
Töökoht ja amet: Maheleib OÜ omanik, 
lastekodude vabatahtlik abiline

Vallavalitsus peab muutuma selliseks, 
et suudab teha plaane kauge male kui 
üks aasta. Koolid ja lasteaiad tuleb ehi-
tada varuga, mitte nii, et kohti jagub 
ainult nii palju, kui ehitamise hetkel on 
soovi jaid. Kiiresti tuleks alustada uue 
kooli/lasteaia ehitust Luigele, muidu ei 
jää muud üle, kui Kiili kool läheb kahte 
vahetusse.

Ville Vallaste

115

Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: vabaabielu, 3 last
Haridus: kõrgharidus (majandus-
arvestuse ja finantsjuhtimise magister, 
ökonoomika ja ettevõtluse magister)
Töökoht ja amet: Toikako Kaubandus 
OÜ finantsjuht, raamatupidamisteenus 
väikeettevõtetele

Valla juhtimine peab olema kaasav, 
hooliv ja aus. Õnnestumisi tuleb 
tunnus tada ja vigasid tunnis tada. 
Leian, et Kiili vald vajab ujulat, kaas-
aegset hoolde kodu, kultuuri- ja noorte-
keskust. Ambit sioonikate välja kutsete 
lahen damiseks on mõistlik kaasata ka 
erasektor.

Elina Jürgenson
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Sünniaasta: 1962
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: abielus, 2 last
Haridus: keskeriharidus
Töökoht ja amet: AS Saku AB juhataja

Iga vallaelanik peab saama suhelda val-
laga juristi abita. Vald peab olema abi-
valmis ja keskendunud lahendustele.

Ole Loigu

117

Sünniaasta: 1979
Elukoht: Sausti küla
Perekonnaseis: abielus, 3 last
Haridus: kõrgharidus (magister, 
inimressursside juhtimine)
Töökoht ja amet: Eesti Traat müügi juht
 
Kiili vald vajab muutust. Olles kolme 
lapse isa, olen kursis nii kooli kui ka 
laste aia muredega ning palju asju saaks 
teha paremini ja dünaamilisemalt. On 
valdkondi, mida on lubatud parandada 
aastaid, kuid kahjuks pole kunagi nen-
deni jõutud, näiteks kerg liiklus tee Saus-
ti-Kiili. Samuti vajab Kiili valla üld-
planeering paremat planeerimist ning 
läbimõtlemist.

Risto Laar
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Sünniaasta: 1974
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: abielus, 2 last
Haridus: kõrgharidus (ehitus)
Töökoht ja amet: Monier OÜ müügijuht

Kui areng tundub enesestmõistetav ja 
panustamine sellesse lõpeb, siis lõpeb 
ka edulugu nimega Kiili. Valla arengu-
kava ei ole lihtsalt üks dokument, mis 
peab olemas olema. See on dokument, 
mis liigutab rahavoogusid ja toob ka 
palaval suvel vee kastmiskraanidesse. 
Pika vaate saab aga kokku panna vaid 
luues dialoogi nendega, keda see puu-
dutab.

Erkki Tepper
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Sünniaasta: 1973 
Elukoht: Lähtse küla, Rätsepa 
Perekonnaseis: abielus, 2 last
Haridus: kõrgharidus (TÜ õigusteadus)
Töökoht ja amet: kodanikuühenduse 
Avalikult Rail Balticust kaasasutaja ja 
juhatuse liige, Lähtse külas MTÜ Rät-
sepa Infra juhataja, Kiili vallavolikogu 
liige ja revisjonikomisjoni esimees, 
Maaeluministeeriumi üldosakonna 
juhataja ülesannetes lepingute ja han-
gete valdkonnajuht

Rätsepa Infra tunnuslause: „Kodu algab 
kaugemalt …“ tähistab taba  valt meie 
ühiseid püüdlusi. Õnneks ei piisa ägeda 
kodu rajamisest. Järgmisena tuleb 
hoolit seda selle ümbruse eest, millega 
oleme 13-aastase ühistegevuse abil 
enamjaolt ühele poole saanud. Kuid 
lõpuks tuleb korda teha ka vald, kus 
meie kodud asuvad!

 Indrek Grusdam

120

Sünniaasta: 1949
Elukoht: Kiili alev
Perekonnaseis: abielus, 3 last
Haridus: kõrgharidus
Töökoht ja amet: pensionär, Kiili valla-
volikogu liige, volikogu majandus- ja 
arengukomisjoni aseesimees
 
Areng ja investeeringud eeldavad pika 
perspektiiviga ja läbimõeldud tege-
vust. Viimastel aastatel on toimetatud 
ühepäevaperemees tena. See on kõige 
kallim ja mõttetum tegutsemine. Kiili 
valla kõik piirkonnad peavad arenema 
kiirelt ja tasakaalustatult. See on või-
malik ja vajalik. Suudan oma teadmiste 
ja kogemustega Kiili arengule kaasa 
aidata.

Vambo Kaal

TEE PAREM VALIK!
TULE JA ANNA OMA PANUS! Jälgi meid www.facebook.com/kiilivalimisliit
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Quo vadis, e-riik?
Pärast taasiseseisvumist on Eesti 
liiku nud kindlalt elukeskkonna digi-
taliseerimise suunas, olnud üks 
digipöörde eestvedajaid. Üks oluli-
sim põhjus selleks on Eesti suurus, 
õigemini väiksus. 1,3 miljoni elani-
kuga riik peab tulema toime sama 
suure hulga riiklike ülesannetega 
kui mistahes teine riik siin maa-
munal, aga inimesi kohustuste täit-
miseks on oluliselt vähem. Sestap 
on Eesti kontoritöö rutiinsete üles-
annete automatiseerimises saavu-
tanud edu ja saanud palju rahvus-
vahelist tähelepanu. 

Meie väiksus siinkohal on olnud nii 
eeliseks kui puuduseks. Eelistena võib 
nimetada asjaajamise paindlikkust ja 
plaanitud muudatuste elluviimise kii
rust, mille aluseks on meie tublide ini
meste valmisolek muutusteks. Miinu
seks võib lugeda meie käsutuses olevate 
teadmiste vähesust ja nii mõnegi panus
taja piiratud silmaringi, mille tõttu tihti 
eelistatakse isiklikke või kildkondlikke 
huvisid laiematele huvidele vastandu
valt. Probleem on laiem, aga eriigis 
avaldub see loodud tehniliste lahen
duste killustatuses ning riigiüleste 
tervik vaadete loomise raskustes. Riigi 
juhtimist hõlbustavaid tervikvaateid on 

riigi juhtidel vaja rahulikel aegadel, 
heaks näiteks siinkohal on Statistika
ameti poolt loodud Tõetamm (https://
tamm.stat.ee/).  Eriti aga on kiireid ja 
paindlikke andmepõhiseid vaateid vaja 
luua kriisiajal. Koroonapandeemia on 
esitanud täitevõimule suuri väljakutseid 
suures koguses kiire arstiabi pakkumi
sel või massvaktsineerimiste korralda
misel. Paraku kodanike ja riigi tegemiste 
kohta kogutav info ei ole kuigi lihtsalt 
kättesaadav teistele osapooltele.Prob
leeme selles vallas on asutuste omava
helise koostöö korraldamises kui ka 
tehni liste lahenduste ühildamises, mis 
tuleneb erinevate süsteemide vähesest 
valmisolekust.

Valitsusasutuse ja kodaniku vahelise 
suhtluse kõige lihtsam viis on info kuva
mine veebilehel (nt asutuse kontaktand
med, lahtioleku ajad jne), kõige arene
num moodus aga kodaniku kiire teenin
damine ööpäeva ringselt ja kõikidel 
nädalapäevadel, nn. 24/7 formaadis. Vii
mane on ka kodanikule kõige mugavam, 
sest võimaldab riigi või kohaliku oma
valitsusega suhelda suvalisel ajal ja suva
lises kohas. Nii on näiteks täna võima
lik taotleda uut IDkaarti mistahes maa
ilmanurgast ning kellaajast sõltumata, 
kiirkorras mõne päevaga. See eeldab aga 
erinevate ametiasutuste koostööd ja 
väga suure hulga tööoperatsioonide 
automatiseerimist. Tehniliselt ja orga
nisatoorselt on tegemist suure välja
kutse, mis riigi keskselt pakutavate tee
nuste puhul on iseenesest mõistetavaks 
saanud. Seda ei saa kahjuks öelda iga 
omavalitsuse kohta.

Ka omavalitsuste puhul ilmnevad 
tihtilugu samad väljakutsed, mis riigi 
tasemel: suur puudus on erialastest 

teadmistest nii oma pädevusvaldkonnas 
kui digipööret teostades. Dokumentide 
edastamine toimub eajastul valguse 
kiirusel, need ei vaja enam postiljoni või 
kullerit ühelt ametniku laualt teisele 
liigu tamiseks. Ühtlasi saab automaat
selt jälgida dokumentide menetlemise 
aega,  liikumist asutuse sees erinevates 
tööetappides, vajadusel informeerides 
huvilisi menetluse hetkeseisust ja või
malikust lõpptähtajast. Kõik need 
aspektid on tegelikult reguleeritud 
õigusaktide tasemel, mis annab võima
luse mõõta näiteks ühe omavalitsuse 
võimekust seaduskuulekuse vallas, aga 
ka kasutajate ootusi ja rahulolu paku
tava teenusega. 

Asjaajamise automatiseerimise läbi 
on võimalik asutuse asjaajamine teha 
läbipaistvaks, tervikuna ja ka üksikute 
dokumentide lõikes, arvesse võttes 
kodaniku tausta ja huvisid. Peab ütlema, 
et reeglina on menetletavate dokumen
tide hulk suur ja kerge on infosse nö ära 
uppuda. Seega ei ole tänapäeval tih
tilugu probleemiks mitte info kätte
saadavus, vaid selle suur hulk ja oskus 
sellest vajalik info üles leida. 

Teenuste kvaliteet
Asjaajamise edukas digipööre eeldab 
tegelikult ühte olulist asja: olulisemate 
tööprotsesside korrektselt kaardistust 
ja kirjeldusi. Kui asutus või ettevõte ei 
ole kaardistust korralikult teostanud, ei 
õnnestu automatiseerimisega tõsta tee

nuse kvaliteedi taset ehk head kolleegi 
tsiteerides: automatiseeritud segadus 
on üksjagu suurem segadus kui auto
matiseerimata segadus. Teenuste ja 
asutuse siseste protsesside detailne kir
jeldamine avab võimaluse määratleda 
tööetappe, mida arvuti oskab kiiremini 
ja kvaliteetsemalt teostada ning aitab 
aru saada, kuidas seda paremini siduda 
nn. käsitööpõhiste menetlusetappidega. 
Näiteks kadus arvutite tulekuga kunagi 
nii oluline amet nagu masinakirjutaja. 
Masinakirjutaja oli asutuse tipptasemel 
vajalik spetsialist, sest tema oskas 
paberdokumenti koostada, sisestada ja 
kujundada ilma vigadeta. Täna teostab 
tavakasutaja arvuti abil edukalt õige
kirjakontrolli, võimaldab eelnevalt 
muuta tervikdokumendi kujundust, 
koostada dokumenti varasemalt valmis
kujundatud elementide abil (nt. koos
taja nimi, asutuse logo, kuupäev, lehe
number jne), tõlgib võõrkeeltest, toetab 
infootsingut, edastab infot jne. Laie
mas vaates aitab asutuse sisene 
dokumendi süsteem parandada erine
vate osakondade vahelist infovahetust, 
vähendada infoliiasust, toetada andme
põhiste otsuste tegemist, aidata kitsas
kohtade väljaselgitamist, ametnike 
asendamist jpm. 

Mis puudutab eelpool viidatud infor
matsiooni üleküllust, siis ka siinkohal 
on täna välja pakkuda rida erinevaid 
tehnilisi lahendusi. Üheks tõhusamaks 
viisiks on isikupõhine lähenemine. 
Reeglina on teenuse osutaja käsutuses 
piisavalt infot, et filtreerida välja just 
sellele isikule olulised infokillud ning 
koostada sellest peronaliseeritud vaade. 
Näiteks Patsiendiportaali sisenedes 
näeb iga kasutaja ainult iseendaga 

seotud terviseinfot, volituste olemasolul 
ka volitaja tervist puudutavaid and
meid. Teenus on teadlikult disainitud 
info liiasuse haldamiseks, aga ka isiku
andmete ja privaatsuse kaitsmise ees
märgil. Samal moel on võimalik ka 
kohaliku omavalitsuse andmed koon
dada ühe isiku põhisteks vaadeteks, mis 
aitaks oluliselt kaasa kodaniku ja valla
ametniku vahelisele suhtlusele. Sellist 
keskkonda, kus kodanik saab omavalit
suse teenuseid kasutada personalisee
ritud valimi alusel 24/7, nimetatakse 
iseteeninduskeskkonnaks ja nii toimib 
näiteks Eesti.ee iseteenindusportaal. 
Sisse logides on üheselt teada, kellega 
infoportaal suhtleb ning sellega langeb 
juba eos ära suur hulk isiku määrat
lemise ja tema kasutusõigustega seotud 
tüütuid kohustusi. 

Samas võib ka isikupõhist infot olla 
portaalis üle jõu käivalt palju. Selle 
välja kutse lahendamiseks esitatakse 
info kodaniku elusündmuste põhiselt. 
Nimelt on inimese elus palju sündmusi, 
millest riik või omavalitsus on huvita
tud ning mis avavad või sulgevad ini
mese jaoks mingeid teenuseid. Sellis
teks sündmusteks on näiteks sünd, 
surm ja sinna vahele jäävad olulisemad 
hetked, nagu kooli lõpetamine või lapse 
saamine, aga ka ootamatud ja ebameel
divad sündmused, nagu kuriteo ohvriks 
langemine või haigeks jäämine. Nende 
sündmuste tarbeks on riik tihtilugu 
välja töötanud hulga teenuseid, mis on 
iseteenindusportaalis kergesti tuvasta
tavad. Näiteks saab iga kodanik uurida 
oma õigusi kuriteo avastamisel Eesti.ee 
keskkonnas, liikudes avalehelt valikule 
Õigusabi ja sealt valides menüü punkti 
„Mida teha, kui toimus kuritegu“.

Viimasel ajal on aga jõutud tõdemu
seni, et paljudel juhtudel on kodaniku 
käitumine kogutud andmete põhjal 
ennustatav ja see avab võimaluse kahte 
uut tüüpi teenuste pakkumiseks: pro
aktiivsed teenused ja sündmusteenused. 
Proaktiivne teenus eristub selle poolest, 
et kodanikule pakutakse teenust asu
tuse omal initsiatiivil, kodaniku eelda
tava nõusoleku alusel. Nii näiteks võib 
eeldada, et kasutatud autot ostes on 
ostja huvitatud auto taustast ja soovib 
vältida olukorda, kus ta omandab varas
tatud auto. Selliste olukordade välti
miseks on olemas ka riigipoolne huvi, 
sest hilisemad kulud asjaolude välja
selgitamiseks on reeglina suuremad kui 
selle ennetamise kulud. Sestap tasub 
automatiseerida ka kasutatud autode 
taustauuring, kasutades selleks riikide
vahelist piiriülest andmevahetust jms.  
Selline proaktiivne teenus on loodud 
Transpordiameti initsiatiivil ja on kätte
saadav järgmiselt viitelt: https://etee
nindus.mnt.ee/public/soidukTausta
kontroll.jsf

Omavalitsuse vastutus
Sündmusteenus grupeerib aga kõik 
sünniga seotud teenused üheks tervi
kuks, hõlmates osateenustena näiteks 
nime panekut ja haigekassa teenuseid 
ravivõimaluste avamiseks. Kodanik ei 
pea ilmtingimata teadma, millised 
keeru lised protseduurid on vaja läbi 
teha, et saada seaduse poolt ettenähtud 
teenuseid ning sündmusteenus võimal
dab kodanikke sellistest bürokraatiast 
säästa. Hetkel on pilootprojekti raames 
rakendamisel lapse sündimisega seotud 
sündmusteenus, mille mõned harud, 
näiteks sünnitoetuse väljamaksmise 
osateenus, ulatub kohaliku omavalit
suse vastutusalasse. Sellega seotud osa
teenuse osutamiseks peab kohalik oma
valitsus looma vajaliku tehnilise valmis
oleku, ilma selleta ei saa selle oma
valitsuse kodanikud uutest ja mugava
test sündmusteenusest osa. Tekib oht, 
et osad omavalitsused jäävad kõrval

Valimisliit Restart pakub välja digipöörde, 
mille eesmärgiks on suurendada vallaelanike 
ligipääs valla ja riigi teenustele.

seisja rolli ning seda tuleks kodanike 
huvides vältida. 

Andmeanalüütikuid on aga hakanud 
huvitama võimalus ennustada veel 
rohkem kodaniku elus toimuda võivaid 
sündmusi ette. Tegemist on avalikkuses 
veel läbi arutamata teemaga, mis puu
dutab meist igaüht. Seda mainis ka 
presi dent oma tervituskõnes riigikogus, 
viidates sotsiaalhoolekande seaduse 
täienduele, mis annab õiguse riigile 
koguda noore kohta teavet riigi andme
baasidest, teha selle põhjal järeldus ja 
pakkuda noorele tuge ja abi elus edasi
minekuks. On ju andmebaaside abil või
malik koostada ülevaade varem selle tee 
läbinud noorte valikutest ning kuvada 
see otsuse toetaval kujul. Arutluse all on 
olnud ka võimalus tuvastada mustreid, 
mis viitavad kõrgendatud töötuse või 
kodutuse riskile ning pakkuda enne
tavalt välja võimalusi selle vältimiseks. 
Teema on tundlik ja avatud arutelu sellel 
teemal on väga vajalik. 

Kõikidest nendest suurepärastest ja 
elu lihtsustavatest teenustest osa 110

Ermo Täks

KIILI 
ARENEMA

RESTART

saamiseks on aga üks oluline eeldus: 
tehniline valmisolek igal tasemel. Koha
likud omavalitsused kipuvad jääma 
hätta nende loomisel ja arendamisel, 
erandiks pole kahjuks ka Kiili vald. 
Sestap pakub valimisliit Kiili Arenema – 
Restart välja digipöörde, mille eesmär
giks on suuren dada vallaelanike ligipääs 
valla ja riigi teenustele. Eesmärk on luua 
iseteeninduskeskkond, mida kasutades 
saab valla elanik osa kõikidest riigi ja 
kohaliku omavalitsuse teenustest ühe
taoliselt ja mugavalt, nüüd ja tulevikus. 

ERMO TÄKS, PhD
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VESI – ELU ALUS!

Elutähtis joogivesi
Sel suvel jäi Kiili vald veepuudusse. See ei 
tulenenud vaid ilmastikust tingitud 
kuuma lainest, mida üritab tänase valla
valitsuse juhitav Kiili valla veeettevõtja 
(KVH) selgitada. Valeprognoosi (ÜVK 
arengukava 20162027) tagajärjel arves
tab kohalik veefirma 5000 tarbijaga, kuid 
tänaseks on tarbijaid juba tuhande võrra 
rohkem, ehk 6000 veetarbijat.

Võimuloleva vallavalitsuse hinnangul 
on elanike joogiveest ilmajätmine tingi
tud kliimasoojenemisest ning suvistest 
kuumalainetest.

Ajal, mil vallarahvastik ja sellega koos 
ka vee tarbimisnõudlus jõudsalt  kasvasid, 
jättis vallavalitsuse juhitav kohalik vee
firma keskkonnaloas lubatud veevõtu 
mahu suurendamise hooletusse. Nii
samuti pumpade ja veepuhastusjaama 
nõuetekohase seadistamise.

Alustanuks Kiili KVH 2019. aastal 
keskkonnauuringutega põhjaveevaru 
hinda mist KambriumVendi kihist, mis 
kestavad paar aastat, teadnuks me käes
oleva aasta alguseks pumpamisvõimsuse 
suurendamise võimalusi. Paraku jäi nime
tatud nõue vallavalitsusel esitamata.

„Ogarad jauravad“
Elanike mured algasid tegelikult juba 
2019. aastal, mil ühisveevärki suunati raua 
ja mangaanisegust joogivett (analüüsi 
tulemusena selgus, et rauasisaldus tarbi
tavas vees ületas normi 3,9 korda, man
gaani oli aga suisa 155,6 korda lubatust 
enam). Tänavuse, eelnevale tipnenud vee
puuduse peale otsustas Kiili KHV peatada 
suvise kastmisvee arvestamise. See tähen
dab, et vesi, mida inimesed kasutavad 
oma tomati ja kurgitaimede kastmiseks 
päevadel, mil vihmavett ei saanud koguda 
on loetud kanaliseerituks ja mille eest 
tuleb mõistagi täiendavalt tasuda. Kiili 
KVH ei teinud seda otsust üksi, meil on 
dokumentaalne tõend, et elanikkonna  
põhjendamatu topeltmaksustamine koos
kõlastati tänase vallavanemaga. Paljud 
Kiili valla elanikud hindasid seda õigus
vastaseks, sest volikogu otsustas, et suvise 
kastmisvee topeltmaksustamine jääb ära 
ning vallavanemal ei ole õigust muuta 
volikogu otsuseid omal äranägemisel. 

Kastmisvee kanaliseerimistasu mak
sustamise õigusvastasusele tähelepanu 
juhtinud inimesi nimetas Kiili valla
sekretär ogarateks, tsiteerin: „Kui mõned 
ogarad hakkavad jaurama, siis las jaura
vad, tegeleme nendega."

Täpselt kuu aega hiljem tühistas Kiili 
KVH siiski oma ebaseadusliku korralduse 
ja elanikud nägid kastmisvee tagasiarves
tust oma vähendatud septembrikuu arvel.

Vee kvaliteet ja vastustuskindlus 
Meil on võimatu heaks kiita vallavalitsuse 
ja Kiili KVH tänast tegevust ning tuleviku
plaane. Kiili inimeste huvides ei ole ühis
veevärgi ja kanalisatsiooniga liitujate 
vabastamine liitumistasu maksmiskohus
tusest, sest just liitumistasudest kogu
takse raha võrgu jaoks vajalikeks inves
teeringuteks. 

Kindlasti ei toeta me Kiili KVH poolt 
septembrikuises Kiili lehes tehtud ette
panekut avada veeühendus Tallinnaga, 
sest Tallinna Vesi pakub puhastatud Üle
miste järve vett ning nii jõuaks ühenduse 
avamisel kõigi Kiili tarbijateni kloori
maitseline joogivesi.

Samuti oleme skeptilised ka uute puur
aukude rajamise suhtes, et ammutada vett 
madalamalt ordoviitsiumkambriumi 
kihist, sest see tooks Kiili tarbijateni liht
salt karedama vee. 

Kiili valla veemajandus vajab asjatund
likku juhtimist, mis toimub kogukondliku 
kontrolli all. Elutähtsa teenuse kindlus
tamine, tähendab pikaajaliselt ettevaata
vat ja kaasavat planeerimist, mida me 
üheskoos soovime.

ÜHISVEEVÄRK 
KIILI VALLAS
Taas on tõusnud päevakorda Kiili 
valla vee temaatika, mis on inimes-
tele intrigeeriv teema. Teadmine vee-
puuduse põhjuste tagamaast, on 
ajendanud mind avama tagatoa ust.

Kogu Kiili veevärk koosneb kahest ast
mest, millest esimene on seotud puur
kaevudega ja teine veehoidlate ja pumpa
dega, mis mahutist vee tarbijani suunab.

Ühisveevärgi nn teine aste tagab vee
varustuse pea kahele Kiili valla suurusele 
asumile, sest see on võimas; puudu jääb 
vaid maa seest väljapumbatavast veest, 
millest tulenevalt pole vahet, kas kaste
takse öösel, hommikul või päeval – puur
kaevupumbad on võimelised pumpama 
toorvett teise astmesse ühepalju ööpäeva 
jooksul.

Milles siis probleem?
Mõne aastaga on valda ehitatud hulga
liselt maju ja suurenenud on tarbijate 
hulk, kuid ei ole investeeritud 1. astme 
(maa seest vee väljapumpamise) võimsuse 
suurendamisesse.

Vaatamata ametkonna korduvale 
tähele panu juhtimisele teemat  tõsiselt ei 
võetud ja jätkati tarbijaskonna suurenda
mist teise astme veemahtu suurendamata.

Mis on tegemata?
Juba 2017. aastal alustas Kiili KVH läbi
rääkimisi ASiga Esmar Ehitus Vaela 
puurkaevu kasutuselevõtus, et suuren
dada esimese astme võimsust. 2018. aastal 
jõuti kokkulepeteni, mis kahjuks ei reali
seerunud. Poolte kokkuleppel lõpetati 
juhatuse leping.

Järgnevatel aastatel, kuni tänini, ei 
olnud kellelgi muret puurkaevu veemahu 
tõstmisele.

Kas see on tarbijate või ametnike süü? 
Kahjuks kannatavad vaid tarbijad.

Naabervaldade veeprobleem
Kiili naabervaldades joogivee puuduse 
probleem puudub. Mõningane probleem 
võib olla mereäärsetes valdades, näiteks 
Harkus ja Viimsis, kus puuraukudest liig
suure veevõtu puhul võib tekkida tarbeveele 
merevee kaasmõju. Kiili valda see ei mõjuta.

Kastmisvee piiramine Kiili vallas 
on rumalus
Nagu sai mainitud on Kiili valla vee prob
leemid tekkinud ametkonna rumalusest, 
mida kastmisvee piiramisega lahendada 
soovitakse. Mistahes ettevõtjale ei pea 
selgi tama  iga kasutatud veekant on ette
võttele käibeks, millega kasvatatakse kasu
mit. Kas tõesti on Kiili valla veeettevõttel 
raha jalaga segada, et lisakäibest ära öel
dakse?!

Siit vanarahva tarkus, kala hakkab 
……….. peast.

2019. aastal kirjutasid kaks vallakodanikku avaliku kirja. Kiili Leht pole 
tänaseni leidnud ruumi selle avaldamiseks. Mida nimetatakse tsensuu-
riks. Sõna pole vaba, kui vallavalitsust võib vaid kiita. Avaldame kõne-
aluse artikli siin:

Aitab mangaanist!

Iga kord kui valla veefirma juht või valla
vanem laulab enesekiituseks puhtast 
joogi veest (viimati Kiili Leht, veebruar 
2019), vaatavad murelikud eramuomani
kud ja korteriühistute esimehed veefiltrit. 
Selle hiljuti vahetatud sisu pärineks just
kui söekaevandusest. Kiiresti pruunistuva 
või suisa musta filtri, vee värvuse, maitse 
ja kareduse tõttu on inimesed varemgi 
kahelnud ametlike veeproovide tõepära
suses. Kuid vallavalitsuse suhtes kriiti lised 
postitusi eemaldatakse Facebooki lehelt 
„Kiili valla elanikud“ süstemaatiliselt ja 
Aimur Liiva kinnitab seal viitega Kiili 
KVH OÜle, et vesi vastab normidele. 
Veeettevõtja kuulub täielikult Kiili vallale 
ja tema osanikuõigusi teostab Kiili Valla
valitus.

Nii ei jäänudki korteriühistutel (Laste
aia 8, Lasteaia 12 ja Lasteaia 14) viimases 
hädas muud üle, kui paluda sõltumatu 
joogi veekvaliteedi uuringu läbi viimist. 
Juurde lisatud analüüsi tulemusena selgus, 
et rauasisaldus tarbitavas vees ületab 
normi 3,9 korda, mangaani on aga suisa 
155,6 korda lubatust enam. Tulemustest 
järeldub, et joogivees isegi silmaga nähta
vat sodisust ja filtrite värvumist põhjus
tab just mangaani ebatavaliselt kõrge tase 
(vt foto). 

Pärast uuringu avaldamist korraldas 
Kiili KVH OÜ eesnimetatud korteriühis
tute juures trassipesu. Mille tagajärjel 
saabus Kiili alevi torustikust loputatud 
sodi Lähtse külla 04. aprilli 2019. a õhtuks. 
Järgmisel päeval pesti juba Rätsepa elu
rajooni trasse, kuid õnnetuseks ei jõud
nud eelhoiatus kraanide sulgemiseks kõigi 
tarbijateni. Aga asi ei piirdu pelga kuivata
mise või tülika filtrielemendi vahetamisega 
nädalalõpul. Raud ja mangaan hävitavad 
kodumasinaid, rikuvad pesu ja valamuid. 

Me tasume vee eest küllaltki kõrget 
hinda ja soovime oma tervise ja vara kait
seks, et joogivesi oleks ka tegelikult puhas. 
Ametiisikute paljasõnalised kinnitused,
viitega ametkondlikele proovitulemustele, 
ei ole osutunud usaldusväärseks. Võima
lik, et proovidega manipuleeriti või ei pee
gelda vesi praegustes proovivõtukohtades 
lihtsalt tegelikkust tarbijate liitumispunk
tides.  
Taotleme, et Kiili Vallavalitsus avali-
kult:
 vastaks, kuidas sattus mangaan joogi

vette enam kui 155 korda normi ületa
vas määras ja kes võtab vastutuse;

 selgitaks, mis meetmeid täpselt võe
takse tulevikus raua ja mangaanisisal
duse vähendamiseks joogivees; 

 seletaks, kuidas hüvitatakse tekitatud 
kahju; ja

 määratleks koos korteriühistute ja elu
rajoonide ühingute esindajatega pii
sava arvu ühiseid proovivõtukohti.

Soovime oma 
tervise ja vara 
kaitseks, et 
joogivesi oleks 
ka tegelikult 
puhas.
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Kiili sotsiaalkaitse süsteem 
vajab muutust!
Täna, Kiilis ainuvõimu teostav valmisliit, näeb 
oma visioonis, et kõik sotsiaalteenused on 
vajadusepõhiselt kättesaadavad. Mida see 
tegelikult tähendab? Revisjonikomisjon kont-
rollis sotsiaalmeetmeid kahel korral, 2016. ja 
2018. aastal. Mõlemal korral jõuti sisuliselt 
samale järeldusele, et vallavalitsus tegeleb 
vaid inimestega, kes ise initsiatiivi näitavad ja 
abitaotluse esitavad. Väiksemal määral teavi-
tustööga. Ehk mida kõvemini ja tihemini jalgu 
trambid, seda suurema tõenäosusega abi 
saad. Kuid nii, ei peaks see kindlasti olema. 

Kõik sotsiaalkaitse süsteemi kuuluvad meetmed 
peavad olema süsteemsed ja sihitatud; toetama vas
tutustundlikku ja koostööaldist inimest tema elukaare 
kõigis etappides, eriti neis, kus tavaliselt avaldub 
suurem tõenäosus abi järele. Süsteemsus ega sihita
tus pole saavutatavad, kui sihtgrupid on piiritlemata 
nagu praegu ning meetmed ise puudulikud. Olemas
olevadki sotsiaalkaitse meetmed on edasi ja tagasi
sidestamata ning ilma tulemusmõõdikuteta. Meil pole 
kahtlust sotsiaalala ametnike oskustes, kuid näeme 
selgelt, et praegusel vallavalitsusel puudub igasugune 
soov ja tahe mistahes muutuste elluviimiseks. 

Lubadus tagada kõigi sotsiaalteenuste kättesaada
vus on tegelikult sisutühi loosung. Seaduse järgi ette
nähtu peab iga vallavõim andma nagunii. Aga muus 
osas ei saa me jäädagi teenuseid laenama naaberoma
valitsustelt, lootes, et meie valla inimesed saavadki 
lõpmatuseni tarbida teiste loodud hüvesid. Näeme, et 
vajaliku tähelepanuta on jäänud meie eakad. Meie 
vanemad täna ja meie ise homme, sest nooremaks ei 
muutu aastatega keegi. 

Valimisliit Kiili Arenema – RESTART seisab selle 
eest, et käivitada aktiivne sotsiaalhüvitiste pakkumine 
valla poolt, mis on süsteemne ja sihitud. Tahame sel
gitada erinevate sotsiaalhüvituste nõudlust ja küsida 
tagasisidet nendega rahulolu kohta. See toob vajaliku 
paindlikkuse ja mitmekesisuse. Loodame, et noore
matele, igapäevasele arvutikasutajale on abiks ka 
loodav vallakodaniku iseteeninduskeskkond.

Samuti lubab valimisliit Kiili Arenema – RES
TART, et meie juhitud vallas rajatakse koostöös era
sektoriga eakate kodu, mida on juba päris pikalt 
kavandatud. Samuti ehitame eakate teenusmaja. 
Eakate teenusmaja on täiesti uus algatus, kus ühen
datakse toetatud elamise teenus eluruumi pakkumi
sega. Need kaks teenuskompleksi täiendavad üksteist. 
Sest Eesti hoolekandepoliitika põhimõtte järgi on 

kõigil inimestel, sh hooldusvajadusega inimestel, 
õigus elada täisväärtuslikku ja iseseisvat elu. Hooldus
vajadusega inimestele tuleb tagada nende vajadusest 
lähtuv kõrvalabi ja hooldus ning nende iseseisvat toi
metulekut tuleb toetada eeskätt nende tavapärases 
elukeskkonnas ehk kodus ja kogukonnas ning vaid 
äärmise vajaduse korral asutusepõhiselt.

Säärast toetatud elamise teenust saab osutada 
eakate teenusmajas, kus on ühe või kahetoalised, 
suhteliselt odavama üüriga, ligipääsetavad korterid 
koos kööginurga, tualeti ja pesemisruumiga. Teenus
majas on ka ühised ajaviitmise ja toetavate teenuste 
pakkumise ruumid. Lisaks on võimalik ühes korteris 
elada näiteks mitmeliikmelisel perekonnal, kellest 
vähemalt üks on teenuse vajaja (abikaasad või elu
kaaslased). Eakate teenusmaja puhul ei ole kindlasti 
tegemist ööpäevaringse hoolekandeasutusega. 

Kiili valda sobiks hästi 1224 korteri ja ühiste tege
vusruumidega teenusmaja, milliste rajamist rahastab 
Euroopa Regionaalarengu Fond kuni 70 % ulatuses. 
Teadaolevalt käivitab riik taotlusvooru toetuste jao
tamiseks 2023. aastal ja seda võimalust me kindlasti 
maha ei maga. Kui Euroopa Liidu toetuse kasutuse
levõtu tingimused, ülevabariikliku suure huvi või dife
rentseerimise tõttu, nii soodsaks ei osutu, kaalume ka 
eakate teenusmaja puhul erasektori kaasamist nii, et 
konkursi võitnud erafirma ehitab maja valmis ning 
Kiili vald ostab selle paarikümne aasta jooksul välja.

Kui on tahe aidata, pole miski võimatu!
Loetelu valdadest, kes on eakate teenusemaja raja

mise oma arengukavas juba ette näinud: Anija, Elva, 
Muhu, PõhjaSakala, Viljandi, Põltsamaa, Väi
keMaarja, Alutaguse, Kihnu, Valga ja Rõuge vallad 
ning Võru linn.

LÕPUTU TANTS LASTEAIA
KOHTADE ÜMBER

On aasta 2017 sügis. KOV valimised ukse 
ees. Septembri Kiili lehe avalehel laiutab 
suurelt artikkel „Kangru sai oma lasteaia“. 
30. augustil avatud uus nelja rühmaga 
laste aed toob rõõmu ja leevendust neile, 
kes lasteaiakohta on pidanud pikalt 
ootama. Lasteaia direktor Maibi Rikker 
ütleb „“No, seda maja oli vaja küll, sest 
nüüd saame kohti pakkuda ka kõigile valla 
kaheaastastele”. Artiklis tuuakse välja, et 
tulevikus tõenäoliselt uusi hooneid juurde 
pole vaja valda ehitada, sest lasteaiaealiste 
laste arv lähiajal oluliselt enam ei suurene, 
pigem hakkab kergelt isegi langema. Tege
likult ei suudetud juba siis kõigile lastele 
lasteaiakohta tagada, mida kinnitamata 
andmetel võis olla kuni 80, hoolimata sel
lest, et Kangrusse oleks mahtunud ehitada 
ka kuue rühma suurune lasteaed. Siiani 
on jäänud arusaamatuks ning praeguse 
vallavõimu vastuseta, miks see nii läks või 
kuidas lasti sellisel asjal juhtuda.

Suur üllatus vallavõimule - laste 
arv kasvab
On aasta 2019 ja Kangru lasteaed tähistab 
oma teist sünnipäeva. Selleks ajaks on 
selge, et 2020. aastal kaheaastastele lastele 
enam kohta lasteaias ei jagu ja vanematel 
tuleb oodata veel üks aasta. Vallavalitsus 
ignoreerib 2018. ja 2019. tekkinud „beebi
buumi“ vallas ning oluliselt hoogustunud 
elamuarendust, mis toob kaasa elanike
arvu kasvu ning veelgi rohkem lapsi, kes 
vajavad kohta lasteaias. 

2019. aasta lõpus ei ole vallavalitus veel 
alustanud uue lasteaia planeerimist.

2020. aastal jõutakse lõpuks nii kau
gele, et asutakse planeerima uut lasteaeda 
(68 rühma) Vaelasse. Tänase seisuga on 
idee ehitada lausa 12rühma suurune 
laste aed, mis lahendab probleemi, vähe
masti mõneks ajaks. Uus lasteaed peaks 
valmima heal juhul aastal 2023 ehk kahe 
aasta pärast.

Täna on lasteaia järjekorras 130 last, 
kahe aasta pärast võib see vabalt olla 200.

Mida oleks saanud teha teisiti?
Oleme veendunud, et tänaseks kujunenud 
olukorda ja tekkinud probleeme oleks 
saanud väga hästi vältida. Eelmistel vali
mistel oli meie üheks peamiseks lubadu
seks rajada Luigele lasteaedpõhikool. 
Ühe korraga oleks saanud lahendatud nii 
lasteaia kui ka koolikohtade puudus ning 
Luigele tehtud algus oma keskuse näol, 
mida tulevikus annaks veel edasi aren
dada. Uus hoone oleks tänaseks kindlasti 

valmis ning rahaliselt oleks tulnud kind
lasti soodsam (või sama raha eest 
rohkem), kui praegune juurdeehitus ning 
uus planeeritav lasteaed Vaelasse.

Kaotatud 5 aastat valla arengust
Käesoleva aasta juuni Kiili lehese kirjutab 
vallavanem: „Pärast kooli juurdeehituse
valmimist (2020) on järgmiseks suureks 
objektiks Vaela lasteaed (2022), misjärel 
on vältimatu laenuvõimekuse taastumise 
periood ja uusi olulisemaid investeerin
guid on võimalik kavandada alates 2026.“. 
Kui praegune vallavalitsus oleks teinud 
õiged otsused juba 2017. aastal ning 
asunud koheselt tegutsema, ei oleks me 
kindlasti täna sellises olukorras ja prob
leemide ees. Lisaks oleks võimalik kavan
dada juba täna järgmisi uusi tähtsaid 
objekte ja investeeringuid, mitte aga aastal 
2026 või veel hiljem. Seega tuleb tõdeda, 
et vald on kaotanud 5 aastat oma võima
likust arengutempost.

Mis oleks lahendus või 
leevendus kohe täna ja praegu?
Kuigi Vaelasse on asutud planeerima uut 
lasteada ning viimaste arengute kohaselt 
lausa 12rühma suurust, siis oleme seisu
kohal, et mõistlik oleks ehitada 8rühma 
suurune lasteaed, mida tulevikus võima
lik suurendada. Lisaks tuleb koheselt alus
tada lasteaedpõhikooli planeerimisega 
Luigele. Siis on tagatud nii lasteaiakohad 
ka selle piirkonna lastele ning lisaks kooli
kohad, millest on ka peatselt puudus tek
kimas.

Mida aga peaksid seni tegema lapse
vanemad, kes on sunnitud järgnevatel aas
tatel ootama lasteaiakohta? Täna hüvitab 
vald lastehoiu koha kulust 410EUR. Küll 
aga ei ole sellest abi, kui ei leia sobivat 
laste hoidu või sobivas asukohas, sest ka 
siin valitseb kohtade puudus. Valla poolne 
abi sobiva lastehoiu koha leidmiseks on 
praktiliselt olematu ning lapsevanemad 
on jäetud selles osas oma murega üksi.

Meil on lahendus, mis aitab tänast 
olukorda leevendada - Tagame lasteaia-
koha puudumisel perele otsetoetuse!

KIILI 
ARENEMA

RESTART
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KIILI HARIDUSVÕRGU ARENGUTEST, MINEVIKUST JA TULEVIKUST

Vaadates viimase aja Riigikogus 
esindatud erakondade valimisluba-
dusi, on saanud läbivaks teemaks 
laste haridus, sportimisvõimaluste 
ja huvitegevuse võimaluste suuren-
damine. On tore, et see kõik on eriti 
rõhutatult teemaks võetud, kuid 
kas varem siis polnud need teemad 
olulised, või kas Kiili on kõrvale 
jäänud?

Valimisliit Kiili Arenema – RESTART 
oli juba 2017. a valimistel oma mõtetes 
Kiili valla lastega, lubades oma tollases 
valimisprogrammis hulganisti lastele ja 
noortele suunatud tegevusi. Meie suuri
maks eesmärgiks oli juba siis tagada 
kooli ja lasteaiavõrgu areng, mis teenib 
valla elanike huve nii lühiajaliselt, kui 
pikas perspektiivis. Koole ja lasteaedu ei 
ehitata kinnisvaraarendajatele, nagu eel
mise korra valimisvõitluses meie oponen
tide poolt aktiivselt mainiti, neid ehita
takse ikka lastele ja valla elanikele ning 
vald peab sellele hoogsalt kaasa aitama. 

Lapsed on ju meie tulevik. Hea ja kvali
teetne elukeskkond, mille osaks on ka 
kvaliteetne haridus, kinnistab noorte seo
tust piirkonnaga ja tagab suuremas pildis 
tervema ühiskonna tulevikus.

Kiili ainsa kooli juurdeehituse kavan
damist alustati siis, kui „tulekahju“ oli 
juba tekkinud – kool vaevles ruumipuu
duses ja õppetööd viidi läbi osaliselt kahes 
vahetuses. Selles olukorras nähti ainu
võimaliku võimalusena olemasoleva, tol 
ajal pisut üle 10 aasta tagasi põhjalikult 
rekonstrueeritud koolihoone uut ümber
ehitust. Juurdeehitus pidi lubaduste koha
selt valmima juba 2018. a. Juurdeehitus 
avati alles 2020 sügisel ja faktidele aus 
olles, ei ole see veel siiamaani valmis ning 
käimas on vaidlused nii projekteerija kui 
ka ehitajaga. 

Olime juba 2017. a pehmelt öeldes 
kadedad Rae valla peale ja sügavalt mures 
Kiili valla laste pärast, kes olid justkui 
valla otsustajate pantvangis. Rae vallas oli 
tolleks hetkeks valminud ujulaga Järve
küla Kool ning kavandamisel juba täna
seks Kindluse Kooli nime kandev kool, 
mis mõlemad loodi lähteülesandes fiksee
ritud põhimõttel „parimatest parim“. 
Kindluse Kool oma üle 17 miljonieurose 
eelarvega on Eesti kaasaegseim, soovi
tame kõigil selle kompleksiga tutvuda, see 
on tõesti eeskujuks! Rae vallal on tänaseks 
ca 22 000 elanikuni paisunud rahvaarvu 
juures elanike hüveks pakkuda valikut 
lausa 6 (kuue!) kooli ja 11 (üheteist
kümne!) lasteaia vahel, neist paljud on 
uued, kuid vald ei ole jätnud unarusse ka 
olemasolevate lasteasutuste järjepidevat 
parendamist. Kavandamisel on ka juba 
uus kool Rae külla, ehitusel uus lasteaed 
Järvekülla ja planeerimisel lisaks veel mit
meid. Aastal 2023 valmib Jüris riigi
gümnaasium. Jah, see on reaalne elu ja see 
on päriselt võimalik! See kõik ei tule nii
sama, vaid vallapoolse oskusliku töö tule
musel. Ja asju saab ajada ilma vaidlusteta, 
kohtus käimiseta, lõpptulemusena on 
kõik osapooled rahul ja õnnelikud. Pisut 
üle 6000 elanikuga Kiili vald on rahva
arvult ca 3,5 korda väiksem, kuid kas Kiili 
vallal on siinkohal lasteasutuste suht
arvude poolest elaniku kohta midagi 
vastu panna? Ei ole saladus, et täna käivad 

Kiili lapsed Rae ujulates ja spordiasutus
tes, kuid kas see kõik on jätkusuutlik? 

Juba 2017.a. nägime, et Kiili olemas
oleva ainsa kooli ees on hommikuti 
liiklus ummikud ja see territoorium on 
ennast ammendanud. Teadsime, et 
võimul oleva vallavõimu kinnisideeks oli 
saanud olemasoleva kooli laiendus. Nad 
ei osanud paremini. Teisi võimalusi ei 
nähtud, veel vähem kaaluti valikute vahel 
laiemalt, pidades fookuses valla kui ter
viku arengut. Kes on elus kokku puutu
nud ehitusega, teab, et vana maja ümber
ehitus on kallim, kui uue ehitus. Seda riski 
nägime ka Kiili kooli laienduse puhul. 
Näitena pidasime mõistusevastaseks 
olemas oleva söökla välisseina lammutust 
ja uue välisseina nihutamist ehk ehitust 
ainult 3,5 meetri võrra väljapoole, et 
saada söökla pisut suuremaks. Söökla on 
tänaseks on juba ikka väike. Need söökla 
järjekorrad teevad ju meele kurvaks. Nii
moodi lihtsalt ei ole ratsionaalne, nii ei 
tehta. Ratsionaalne ei ole ka algklasside 
maja ehitus mürarikka ja kasvava liiklus
koormusega maantee äärde, ligikaudu 
10 m kaugusele maantee servast. Pealegi 

ei ole tuhande õpilasega koolid lapse
sõbralikud. Kooli juurdeehitus, selle suure 
vaeva juures seoses ehitusaegse õppetöö 
häiringutega, kavandati ainult lisanduva 
288 õpilase tarbeks, mis meie arvutuste 
kohaselt ei olnud piisav, rahuldamaks 
isegi lühiajaliselt valla vajadusi. Valla
valitsus lihtsalt ei uskunud, et elanikke 
tuleb valda juurde, vaatamata olukorrale, 
kus vallavalitsus ise on välja andnud 
elamu ehituseks suures koguses ehitus
õigusi. Juurdeehituse tulemusel juurde 
lisanduvate õpilaskohtade maksumus 
ületas ligikaudu 1,5 korda maksumust, 
kui oleks rajatud teiste valdade praktika 
kohaselt uus ja suurem kool. Aga nii tehti, 
Kiili vallas. Kes soovib pikemalt sel teemal 
kirjutatut meelde tuletada, võib lugeda 
2018. märtsikuu Kiili Lehes avaldatud 
artiklit, kus põhjendasime, miks me ei 
olnud lahendusega nõus. Rõhutame, et 
2018.a. märtsikuus oli kooli juurdeehituse 
projekt alles eskiisi staadiumis! Rahvale 
aga lubati juurdeehituse valmimist 
2018.a. sügisel algava õppeaasta alguses, 
siis 2019.a. jne. Tolleks hetkeks pusserdati 
alles projekti kallal, ei olnud olemas 
detailplaneeringut jne... Nägime oma 
meeskonnas, et see asi ei vii kuhugi  
Vallas puudub selliste asjade ajamiseks 
lihtsalt kompetents ja mehitatus inimes
tega, kes asjast üldse aru saavad! Ennus
tasime, et heal juhul läheb veel 2 aastat, 
enne kui midagi hakkab valmis saama. 
Aga nagu olukord tingis, siis ei olnud meil 
ka hääli olukorra muutmiseks. On kahju, 
et võitis ülbus, oskamatus ja lapsed selle 
all kannatasid ja tõele näkku vaadates 
kannatavad ka täna! Meie reaalne luba
dus rajada uus kool Luigele jäi lihtsalt 
rumala poliitilise teerulli alla. 2018.a. oli 
Luige kooli rajamiseks olemas soodne 
kokkulepe kooli tarbeks vajaliku krundi 
omandamiseks ja ka rahaline kate. 
Võima lus oli see kool rajada ja avada 
2020/2021.a. õppeaasta alguseks. Jah, see 
oleks nõudnud meeletut mõttemaailma 
muutmist vallavalitsuses, hunnik töö (üle)
tunde, osapoolte koostöötahet, vallaeel
arve paariks aastaks „suure laenu
koormusega kinni kiilumist“ jne, kuid see 
kõik oli võimalik ja rõhutame veelkord, et 
ka reaalselt saavutatav! Luige kooli 

krundile mahtus eskiisi kohaselt kooli
maja 600650 õpilasele, spordihall, 400m 
(400meetrine!) staadion ja ka koht pers
pektiivse lasteaia tarbeks, projekti eel
arveline maksumus koos maaga ca 8,15 
miljonit eurot. Vastav ettekanne sai voli
kogus ette kantud 2018.a. septembris*. 
Kooli asukoht oleks perspektiivsest Rail 
Baltic Luige jaamast jäänud mõnesaja 
meetri kaugusele, tekitanud piirkonnale 
keskuse.

Nägime juba 2017.a. ette, et hoogne 
kinnisvaraarendus on kohe jõudmas Kiili 
valda, sest maa Tallinna külje all on „otsa 
saamas“ ja Kiili vallas tervikuna oli juba 
tolleks ajaks välja antud tagasivõetama
tuid ehitusõigusi suurusjärgus 4500 ela
niku lisandumiseks. Luige kooli ehituse 
tulemusel oleks kogu valla koolikohad 
lähima 710 aasta vajaduse rahuldamiseks 
tagatud ja perspektiivis oleks vaja olnud 
Kiili koolile juurde ehitada spetsiaalseid 
ruume progümnaasiumile ning gümnaa
siumile, mida me ka avalikult soovita
sime. Täna oleks saanud keskenduda 
uutele projektidele, näiteks lasteaedadele. 
Lisaks oleks see taganud piirkonna kiire 
arengu, elanike arvu kasvu ja andnud see
läbi ka paari aastase viitega positiivse 
mõju vallaeelarvele läbi suurenenud 
maksu tulu ja rahavoogude, mis oleks 
omakorda suurendanud laenuvõimekust 
uute projektide tarbeks. Laenurahata ei 
saa ja ei ole mõistlik. Eeskujuks olevate 
valdade esindajad on ühel meelel, et kõik 
algab eelduste loomisest. Ja uue kooli 
rajamine selleks on. Tuleb kool ja laste
aed, tuleb juba iseenesest järgi ka koha
pealne kaubandus ja teenindus, mida ela
nikud väga vajavad.

Aga läks teisiti. Täna, 2021 sügisel 
oleme olukorras, kus kooli direktor palub 
klassikomplektides õpilaste arvu suuren
damist kuni 30 õpilaseni (seadus lubab 
tavaolukorras kuni 24 õpilast klassis). 
Vähem, kui aasta aega tagasi „avatud“ 
kooli juurdeehitus on jäänud väikeseks! 
Ka koolidirektor näeb ohtu, et kool läheb 
jälle kahte vahetusse. Me ju rääkisime ja 
kirjutasime seda, nägime ette, et nii läheb! 
Kellel oli õigus? Miks peavad lapsed sel
lise jama tagajärjel kannatama?

Kulunud on ca 4 miljonit eurot maksu
maksja, Kiili valla elanike poolt teenitud 
ja maksudeks makstud raha. See summa 
ilmselt suureneb veelgi, sest revisjon lõp
liku kulu osas on pooleli ning meil on 
kahtlus, et kulusid on näidatud vallavalit
suse poolt tegelikest väiksemana.

Tulles tagasi veelkord juurdeehituse 
maksumuse juurde, toome välja 

mõningased võrdlusobjektid, mis kinni
tavad veelkord, et Kiili Gümnaasiumi 
juurdeehitusel „maksti üle ja ei saadud 
vajalikku tulemust“:
 Saue valda rajati uus ja kaasaegne 

Veski möldre Kool 430 õpilasele koos 
spordikompleksi, 4 rühmalise lasteaia 
hoonega, mänguväljaku ja staadioniga 
(staadioniga!) Ehitusmaksumus 5,7 
miljonit eurot.

 Viimsi valla poolt rajatakse Randvere 
koolile juurdeehitus, mis sisaldab 15 
uut klassiruumi (360 õpilasele), teraa
pia, loovus, muusika ja füsioteraa
pia ruume, multifunktsionaalset saali 
pindalaga 120 m2. Ja ennäe imet  
Lisaks rajatakse neljarealine 1,11,5m 
sügavune kaasaegne ja moodne ujula 
(ujula!) ning ujuma õppimiseks ja lõõ
gastuseks sobiv väike massaaži
düüsidega bassein sügavusega 0,9 m. 
Värske ehitushanke tulemusel kujunes 
ehitusmaksumuseks 3 079 764 eurot.

Kõrvutades antud summad ja saadud 
kasu Kiili Vallavalituse poolt rajatud Kiili 
Gümnaasiumi juurdeehituse maksu
musega ca 4+ miljonit, siis jäi ju Kiili 
vallal hunnik asju selle raha eest saamata, 
kooli kohtade probleem lahendamata ja 
Kiili lapsed on endiselt ilma ujulata. Ja 
tagatipuks see ehituse saaga ei ole veel 
lõppenud.

Värskelt Kiili vallavolikogu enamuse 
poolt vastuvõetud Kiili valla arengukava 
kohaselt hakatakse Luige piirkonna kooli 
peale mõtlema alles, siis kui Kiili Güm
naasiumi õpilaste arv ületab 1000 õpilase 
piiri. See pidavat algama alles aastal 2025. 
Oleme veendunud, et selline plaan saab 
olla laual ainult rumalusest. Ja vaadates 
minevikus tehtud vigadele, oleme veen
dunud, et samade inimeste poolt juhitud 
protsessid lõpevad jälle suure „tule
kahjuga“, mille kustutamiseks Kiili valla 
elanikel enam aega oodata ei ole. Elada on 
ju ka vaja, juba täna! Jah, arengukavasse 
tehti küll viimasel hetkel meie ette
panekul muudatus, mille tulemusel peaks 
eraldi valmima Kiili haridusvõrgu 

arengu kava. Aga millal? Tuleb otsa vaa
data välja antud elamuehitusõigustele ja 
sellega seoses ees ootavale elanike juur
dekasvule ja asuda kohe tegutsema! Uue 
kooli rajamisega tuleb alustada kohe, sest 
kooli tarbeks vajaliku maa ressurss on 
otsa saamas ja valla koolikohtade vajadus 
on ajas kiiresti suurenev. Jah, raha selle 
asja jaoks väidetavalt ei ole. Tegelikult on 
küll. Alustame maa omandamisega, pro
jekteerimisega ja tegeleme aktiivselt 
rahastuse leidmisega. Teiste valdade näi
dete baasil leiavad head projektid rahas
tuse kaallikatest, kus see esmapilgul või
matu tundub. See asi tuleb ära teha, sest 
vajadus on suur. Valimisliit Kiili Arenema 
– RESTART on võtnud omale südameas
jaks, et Kiili valla lapsed ja lapsevanemad 
ei peaks ruumipuuduses vaevleva kooli
korraldusega mitte kunagi enam kokku 
puutuma! Meil on selleks vajalikud osku
sed, mis küla pidude korraldajatel ja see
läbi hääli püüdvatel volikogu kandidaati
del puuduvad. Ärme lase ennast teist 
korda lollitada kõlavate väljenditega Kiili 
hariduslinnakust, mis on sisutu ja järje
kordselt perspek tiivitu tegevus!

Alustame tegevustega kohe! 
Teeme Ära!

Kiili vallavolikogu liikmed 
ERKI ARAKAS ja VAMBO KAAL

Näide naabervallast. Elanikel on, mille vahel valida. Kindluse kool, 500 m eemal näha Järveküla kool ja 2 km kaugusel 
Peetri kool.

Hea ja kvaliteetne elukeskkond, mille osaks 
on ka kvaliteetne haridus, kinnistab noorte 
seotust piirkonnaga ja tagab suuremas pildis 
tervema ühiskonna tulevikus.

Valimisliit Kiili Arenema – RESTART on võtnud 
omale südameasjaks, et Kiili valla lapsed ja lapse
vanemad ei peaks ruumipuuduses vaevleva kooli
korraldusega mitte kunagi enam kokku puutuma! 

* Ettekanne on leitav: https://www.dro
pbox.com/sh/dzarr2wpushmxqo/
AABmoatousbEkhnOb3JKvv5Ca?dl=0 
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REVISJONIKOMISJONI ARUANDED
Vallavolikogu revisjonikomisjon koos-
tas ja esitas volikogule 4 aruannet. Ühe 
igal tegutsemisaastal. Võtsime neis 
kokku revisjoniaktides vormistatud 
kontrollülesannete tulemused. Kuigi 
seadus nõuab vallavalitsuselt revisjoni-
komisjoni aruannete avaldamist veebi-
lehel, Kiilis seda ei tehtud. Originaalid 
on dokumendiregistris.

Järgnevas avaldan leheruumi piiratust 
arvestades, väljavõtted revisjonikomisjoni 
3e viimase aasta aruannete põhisisust. 
Uuel vallavalitsusel tuleb avaldada kõik 
AK märkega dokumendid, mida eelmine 
vallavalitsus sai, kuid ei pidanud salas
tama! 

2019 
Väljavõte revisjonikomisjoni protokollist 
nr 19:

„2018. aastal viis revisjonikomisjon vas
tavalt tööplaanile läbi 9 revisjoni, neist 8 on 
lõpetatud revisjoniaktiga. … Üks revisjon 
(Kiili Vallavalitsuse 13.09.2016.a korralduse 
nr 540 asjaolud ja järelmid) on lõpetamata, 
sest revisjonikomisjon pidas vajalikuks 
küsida lisaküsimusi ja viimastele lisaküsi
mustele ei ole vallavalitsus vastanud. 

…
Avaliku sektori finantsarvestuse ja –

aruandluse juhendi järgi tuleb avaldada 
informatsioon seotud isikutega tehtud 
tehingute kohta, mis ei vasta õigusakti
dele või raamatupidamiskohustuslase 
sisedokumentide üldistele nõuetele või 
turutingimustele.

Revisjonikomisjon tuvastas revisjoni
aktis nr 5, et kodanikeühenduste toeta
mine ei toimu määruspäraselt turutingi
mustel. Seega kuuluvad kõik seotud isi
kutega tehtavad toetustehingud avalda
misele, kuigi nad on määruspärased. Ehk 
toetus tuleb avaldada ka siis, kui ta õigus
päraselt ei ole antud turutingimustel. Ja 
revisjonikomisjon tegi ka vastavasisulise 
ettepaneku. Vallavalitsus kinnitas oma 
vastuses sisuliselt sama märkides, et taot
lemisel on kõik võrdsed, kuid määrami
sel lähtuti: „vajaduspõhisusest ning ots
tarbekusest.“ Vallavalitsus lubas, et: 
„2018. aasta aruande koostamisel arves-
tame revisjonikomisjoni ettepanekuga.“

Revisjonikomisjon tuvastas revisjonis 
nr 7 muuhulgas (punkt 8), et seotud isi
kule (Kiili Spordiklubi) ei kohalda valla
valitsus määrusvastaselt kõiki nõudeid 
toetuse saamiseks. Vallavalitsus sisuliselt 
nõustus sellega teatades, et ei kavatsegi 
temalt pangakonto väljavõtteid tagant
järele välja nõuda ja teeb klubile ette
paneku avada eraldi pangakonto spordi
toetustele alates 2019. a. Seega oli toe
tuste maksmine õigusvastane ja ühele 
klubile tehtud õigusvastase erandi tõttu 
turutingimuste väline. Siinkohal peab 
revisjonikomisjon vajalikuks märkida, et 
majandusaasta aruandes seotud osa
poolega tehtud tehingu avaldamise küsi
muses ei ole oluline rikkumise ulatus või 
turutingimustele mittevastavuse määr. 

Menetluse käigus on vallavalitsus Kiili 
valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi 
majandusaasta aruande Lisa 19 ainult 
veidi muutnud, nimetades seotud isikuid. 
Informatsiooni säärane esitamine ei vasta 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aru
andluse juhendi §le 49 (prim). Teave 
tuleks esitada tehingute kaupa. 

26.03.2019. a alustas revisjonikomisjon 
2019. tööplaani järgi revisjoni nr 10, palu
des vallavalitsuselt vallavalitsuse liikmete 
ning vallavalitsuse  ametnike ja töötjate 
transpordiga seotud kulude hüvitamise 
algdokumentide ja aruannete koopiad 
(sõidupäevikud ja kuluaruanded). Ilmnes, 
et kulude hüvitamine ei toimunud 2018. 
aastal vähemalt vallavanema ja valla
sekretäri puhul Vabariigi Valitsuse mää
rusega kehtestatud teenistus, töö või 
ametiülesannete täitmisel isikliku sõidu
auto kasutamise kohta arvestuse pidamise 
ja hüvitise maksmise korra järgi. Kuivõrd 
kütuse ostmine isiklikku sõidukisse valla 

kütusekaardiga ja kulul võib olla käsitle
tav erisoodustusena ning sõidu päeviku 
kanded (näiteks „vallasisesed sõidud“) ei 
pruugi sobida hüvitise maksmiseks 
maksu vabalt, siis on võimalik, et Kiili vald 
peab tasuma täiendava erisoodustus
maksu, mille kulu esitatud Kiili valla 2018. 
aasta konsolideerimisgrupi majandus
aasta aruandes ei kajastu. 

Revisjonikomisjon lähtus sellest, et 
määruse järgi on maksuvaba hüvitamine 
määraga 0,3 eurot km kohta ja kuni 335 
eurot kuus, kui hüvitise saaja ostab muu
hulgas sõiduki kütuse  omavahenditest 
ning esitab sõidupäevikus muuhulgas 
andmed sõiduauto läbisõidumõõdiku alg 
ja lõppnäidu kohta iga teenistus, töö või 
ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu 
korral, samuti kuupäeva ja sõidu eesmärk 
iga teenistus, töö või ametiülesannete 
täitmisel tehtud sõidu korral. Volikogu 
korralduse järgi peakski säärast käitumist 
vallavanemalt järjepidevalt nõudma.

Pidades silmas, et maksustamisküsi
mustes on keskne pädevus riigil, jätkab 
komisjon revisjoni eelkirjeldatud osas 
pärast Maksu ja Tolliametilt vastuse saa
mist ning edastas Maksu ja Tolliameti 
seisukohad vallavalitsusele täitmiseks, 
samuti volikogule. 

…
Osundades Kiili valla 2018. aasta kon

solideerimisgrupi majandusaasta aruande 
lisale 22 süveneb Kiili vallas kavandatava 
ja tegelikkuse lahknevus. Kui 2017. a oli 
erinevus 4,3%, siis 2018. a  juba 9,5%. Nii 
suur erinevus kavandatavates ja tegelikes 
tuludes ja kuludes, seda isegi vaatamata 
aasta jooksul tehtud kahele parandusele 
tähendab, et sajad tuhanded eurod pole 
sihipäraselt planeeritud ega kasutatud 
(tulu on ala, kulu aga üleplaneeritud). 

… .“

2020
Väljavõte revisjonikomisjoni protokollist 
nr 30:

„2019. aastal viis revisjonikomisjon 
vastavalt tööplaanile läbi 5 revisjoni … 
Üks revisjon gümnaasiumi võimaliku 
juurdeehituse ettevalmistamiseks tehtud 
tehingud ja kulud on otsustatud lõpetada 
kulude esitamisega nagu tuvastati, kuid 
tehingutes OÜga b210 näeb komisjon 
süüteo tunnuseid ja on otsustanud selle 
küsimuses pöörduda politsei poole. 

Nimetatud revisjoniaktidest puuduta
vad Kiili valla 2019. aasta konsolideerimis
grupi majandusaasta aruannet osaliselt 
revisjoniaktid nr:

a) 10.1. Vallavalitsuse liikmete ning 
vallavalitsuse ametnike ja töötjate trans
pordiga seotud kulude hüvitamine 
(seadus likkus), mille alusel kandis A.Liiva 
21.11.19.a vallakassasse 567,54 eurot 
(erisoodustusmaksu kompenseerimine 
seoses sõidupäeviku mittenõuetekohase 
täitmisega)

…
c) 12. Laste päevahoiutuba (kõigi 

kulude ja varakasutuse seaduslikkus ning 
otstarbekus), mille osas lõpetas revisjoni
komisjon uurimise, kui selgus, et peamine 
risk, SA Innove tagasinõue sihtaseme saa
vutama jätmise tõttu, tõenäoliselt ei reali
seeru. Revisjonis avastatud varasematest, 
2019.a majandusaastat mitte puudutava
test minetustest teavitati vallavalitsust:

 kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 30 järgi ei ole vallavalitsuse 
pädevuses laste päevahoiuteenuse vahetu 
osutamine. Ja säärane tegevusviis pole ka 
rahaliselt otstarbekam, võrrelduna alter
natiividega (määruse alusel toetamine või 
hankimine);

 Vallavanem, sõlmides kolmanda tööt
jaga töölepingu (0,5 kohta), rikkus Kiili 
Vallavolikogu 22.01.2015 otsust, mille 
järgi oli sotsiaalosakonda nähtud kahe 
päevahoiu töötja töökoht, ega esitanud ka 
hiljem selle muutmise ettepanekut. 

…
Põhitegevuse tulude eelarve sai kokku

võttes täidetud 102,3%, kogusummas 
laekus tulusid 223 992 euro võrra pla
neeritust rohkem, sh maksude 

ülelaekumine 156 262 eurot. Põhitege
vuse kulude eelarvest täideti 96,2%. Vahe 
on 6,1% ehk vähem kui 2018.a 9,5%, kui 
suurem kui 2017.a 4,3%.

Sedavõrd suur erinevus kavandatava
tes ja tegelikes tuludes ja kuludes, seda 
isegi vaatamata aasta jooksul tehtud 
kahele parandusele tähendab, et sajad 
tuhanded eurod pole sihipäraselt planee
ritud ega kasutatud (tulu on ala, kulu aga 
üleplaneeritud). Ehk selle valesti planee
ritud summa võrra lükati vallavalitsuse 
poolt, viitega rahapuudusele, edasi valla
kodanikele vajalikud investeeringud. Ja nii 
on see toimunud aastast aastasse.

Tehingute maht seotud isikute kasuks 
on kasvanud. Informatsiooni esitamine 
tehingute kohta aga ei ole paranenud. 
Informatsiooni säärane esitamine ei vasta 
Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aru
andluse juhendi §le 49 (prim). Teave 
tuleks esitada tehingute kaupa, pidades 
muuhulgas silmas, nagu revisjonikomis
jon on varem tuvastanud, et näiteks 
kodanike ühenduste toetamine ei toimu 
turutingimustel vaid vaba diskretsiooni 
alusel, jne.

…
Audiitor küsis: Mis on Teie hinnang 

riskile, et finantsaruandlus võib olla 
pettu sest moonutatud skaalal 1 kuni 5 
(madal 1, kõrge 5)?“

Revisjonikomisjon vastas: Läbiviidud 
revisjonide käigus ei ole revisjonikomis
jon kordagi tuvastanud, et Kiili valla
valitsuse raamatupidamisega tegelevad 
ametiisikud ise tahtlikult moonutasid 
finantsaruandlust. Küll võivad moonutu
sed aset leida tulenevalt sisekontrolli
süsteemi puudusest vallavalitsuses, mis 
võimaldaks kontrolleril, aga ka tavaamet
nikel või töötjatel avastada ja tõkestada 
pettusi enne nende lõpuleviimist, eriti kui 
neis peaksid osalema kõrgemad poliitili
sed ametiisikud. Näiteks revisjonis nr 10 
ja 10.1 tuvastas revisjonikomisjon Maksu 
ja Tolliameti abil finantsaruandlusesse 
jõudnud vead, mille tagajärjel tuli paran
dada maksudeklaratsioone ja tasuda 
täiendavalt erisoodustusmaksu. Eel
öeldule tuginedes paneb revisjonikomis
jon hindeks 3.

„Sisekontroll. Vallas puudub siseaudii
tori ametikoht, kontrolli vallavalitsuse ja 
hallatavate asutuste tegevuse üle teostab 
volikogu revisjonikomisjon.

Vallavalitsuse siseselt on rakendatud 
erinevaid sisekontrollimeetmeid – tööüles
anded on jagatud erinevate töötajate 
vahel, et vältida vigu või sobimatut tege
vust, kuluarvete kinnitusringis osalevad 
kulu tegija, eelarverea eest vastutaja ning 
vallavanem või allasutuse juht, välja
saadetavad dokumendid kooskõlastatakse 
asjasse puutuvate töötajate poolt, doku
mentidele on kehtestatud juurdepääsu
piirangud, hangete läbiviimiseks on moo
dustatud hankekomisjon. Riskide hinda
mist teostatakse vastavalt vajadusele, kuid 
mitte harvem kui kord aastas.“

Säärane käsitlus majandusaasta aruan
des on olemuselt volikogu liikmeid ja kõiki 
lugejaid eksitav, sest revisjonikomisjoni 
menetluses ei ole võimalik süütegusid 
ennetada ega vallavalitsuse kaastööta ka 
tõhusalt avastada. Siinkohal teeb revisjoni
komisjon volikogule esmalt ettepaneku 
kuulata ära selle ja eelnevate aastate riskide 
hindamise aruanded, seejärel arutleda 
siseaudiitori ametikoha loomise üle.“

2021
Väljavõte revisjonikomisjoni protokollist 
nr 41:

„Kuivõrd vallavolikogu 2020. a revis
jonikomisjoni poolt volikogule esitatud 
tööplaani ei kinnitanud, kinnitas 
revisjoni komisjon tööplaani ise. 

…
Gümnaasiumi juurdeehituseks tehtud 

tehingute ja kulude kontrolli on takerdu
nud, sest Kiili Varahalduse Sihtasutus 
pole vastanud revisjonikomisjoni lisa
küsimustele ega esitanud nõutud doku
mente. Sihtasutuse juhataja teatas, et 
edastas lisaküsimused Kiili Vallavalitsuse 

kantseleile. Ja lubas vastata niipea kui 
oleme saanud kantselei seisukoha.

…
Gümnaasiumi juurdeehituseks tehtud 

tehingute ja kulude kontrolli näol on tege
mist 2019 revisjoni jätkamisega. Selle 
kontrolli esimeses faasis tuvastas 
revisjoni komisjon, et: „Kiili Varahalduse 
SA sõlmis 08.03.2017.a OÜga b210 pro
jekteerimise teenuslepingu nr 
2017030801 (maksumus 6000 eurot, 
pluss lisatööd 35 eur/h) ja 22.08.2017.a 
projekteerimise teenuslepingu nr 
2017082201 (maksumus 7000 eurot, 
pluss lisatööd 35 eur/h, milles realiseeru
nud lisatööd hinnaga 2000 eurot) ning 
05.07.2018.a autoriõiguste järelevalve tee
nuse osutamise lepingu nr 3.3./126 (mak
sumus 3000 eurot) kogusummas 18 000 
eurot (koos käibemaksuga 21 600 eurot). 
Kiili Vallavolikogu revisjonikomisjonile 
teadaolevalt ei ole nende tööde tellimisel 
korraldatud lihthanget.“

Politsei menetlust ei alustanud leides, 
et tegemist on võimaliku väärteoga, mis 
osas on pädevus Rahandusministeeriu
mil. Revisjonikomisjon tõdes, et õigus
vastane riigihanke osadeks jagamine 
toimus esimese lepingu sõlmimisega (hil
jemalt OÜ b210 hinnapakkumuse saami
sest pidanuks olema selge, et läbi tuleb 
viia lihthange) ja väärtegu oli aegunud 
ajaks, mil see revisjonikomisjonile vii
maks teatavaks sai. 

…
Kaasava eelarve hääletuste korralda

mise kontrollimisel, alates 2018 (sh vas
tavus tingimustele) tuvastas revisjoni
komisjon, et varasemates (2018 ja 2019) 
volis.ee hääletusseadetes puudus vanuse
piirang nagu oli sätestatud tingimustes. 
See tähendab piirangu seadmise võima
lus oli, kuid seadistus jäi tegemata, ilmselt 
eksituse tõttu. Võitnud projektide tege
liku maksumuse ja kuludokumendid jättis 
vallavalitsus avaldamata.

Kokkuvõtteks tegi revisjonikomisjon 
järgmised ettepanekud:

Projektide sõelumise ja hääletuse kor
raldamise korra puudumine võib kaasa 
tuua olukorra, kus avaldatud tingimustest 
ei peeta kinni, näiteks hääletamisele suu
natakse projektid, mis on kallimad ja 
hääletamis seaded pole õiged. Läbipaist
vuse ja kontrollitavuse tagamiseks võiks 
suurendada volikogu komisjoni roll kõne
aluses protsessis või kaasata projektide 
esitajad kollegiaalselt vallavalitsuse töösse 
projektide sõelumisel ja hääletamise kor
raldamisel kooskõlastajate/vaatlejatena.

Võrreldes vallaeelarve suurust kaasava 
eelarve idee algatamise ajal ja nüüd on 
summa jäänud samaks. Ülevallalist kasu 
toovaid projekte nimetatud summa piires 
on järjest raskem leida. Nii jätkates võivad 
asuda domineerima asumisisese lokaalse 
kasuga projektid, mida võib toetada koda
nikeühenduste taotlusi rahuldades. Pare
maks eristamiseks võiks kaaluda summat 
olulisel määral suurendamist ja realisee
rimise ajahorisonti pikendada 2 aastani.

…
Sõidukulude hüvitamises tehtud muu

datuste ja kulude kontrollis (sh 2019.a II 
poolaasta järelkontroll) märkis revisjoni
komisjon järgmist:

„Revisjoniaktil 10.1 puudus pikaajaline 
sisuline mõju Aimur Liivale ja vallavalit
suse tegevusele tema kulude hüvitamisel. 
Sisuliselt asendas Aimur Liiva oma sõidu
päevikutes varem kasutatud kande „Valla
sisesed sõidud“ korduvate kannetega: 
„Teede ja TV olukorraga kursil olek.“

Igakuine vahetu vaatluse teel enese 
kurssi viimine teede ja TV olukorraga 
pole Aimur Liiva ametiülesanne, mille 
täitmise eest võib hüvitust maksta. Seda 
enam, et need ülesanded on juba pandud 
valla ametnikele, kes samuti peavad neid 
täitma.

…
Revisjoniga hõlmatud perioodis A. 

Liiva ametiülesannete välised sõite kokku 
556 km. Õigusvastaselt saadud hüvitus 
seega 166 eurot ja 80 senti. Revisjoni
komisjonis toimunud hääletuse põhjal 

teeb komisjon (210) toimunud hääle
tuse põhjal tegi komisjon Aimur Liivale 
ettepaneku hüvitada nimetatud summa 
Kiili vallale ja edaspidi jätta sõidupäevi
kust välja sõidud, mille puudub otsene 
seos vallavanema ametiülesannetega. 

…
Kiili valla 2020. aasta konsolideeri

misgrupi majandusaasta aruande kohta.
Revisjonikomisjon vaatas läbi 2020. a 

eelarve täitmise aruande, mis laekus 
20.05.2021.a 27.05.2021.a koosolekul 
jõudis komisjon järeldusele, et see ei vasta 
KOFS § 29 lg 8 nõuetele. Otsustati, et 
nimetatud seaduse täitmiseks peab Kiili 
vallavalitsus koostama ja esitama sellise 
eelarve täitmise aruande, kus sisalduvad 
selgitused ja põhjendused esialgse eelarve 
ja lõpliku eelarve ning lõpliku eelarve ja 
eelarve täitmise oluliste vahede kohta. 
Ehk andma sisulised vastused küsimusele 
miks säärased suured erinevused tekkisid.

Eelarve täitmise aruandes, mis laekus 
komisjonile 31.05.2021.a Kiili valla 2020. 
aasta konsolideerimisgrupi majandus
aasta aruande koosseisus, on kõnealused 
puudused hästi parandatud.

Revisjonikomisjon esimehe kaudu 
suhtles Kiili valla 2020. aasta konsolidee
rimisgrupi majandusaasta aruande teema
del audiitoriga korduvalt mitmetel teema
del. Selle tagajärjel viidi aruandesse sisse 
järgmine täpsustus: „Bilansipäevajärgselt 
on Kiili Varahalduse SA esitanud leppe
trahvi nõude Kiili Gümnaasiumi ehitajale, 
ehitaja vaidlustas nõude, aastaaruande 
koostamise hetkel on vaidlus pooleli ning 
puudub objektiivne hinnang nõude suu
ruse ja laekumise tõenäosuse kohta.“

Kiili Varahalduse SA on revisjoni
komisjonile teatanud, et: „KVS esitas ehi-
tajale 02.02.21 lepingu tähtaegade ületa-
mise eest nõude summas 3 231 668,79 eur.“

Samas Kiili Varahalduse SA oma 
2020.a majandusaasta aruandes väidab, 
et: „Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis 
oluliselt mõjutaksid järgmise majandus
aastatulemust aastaaruande koostamise 
kuupäeva seisuga ilmnenud ei ole.“

Küsimused, mis ei esitatud tähtaegade 
ületamise eest nõuet varem ja miks see 
esitati nii hilja, on veel selgusetud, kuid 
saavad ilmselt selgeks siis, kui Kiili Vara
halduse SA hakkab revisjonikomisjoni 
küsimustele vastama. 

Aruandes väärib tähelepanu, et üle 
71% on võrreldes 2019. aastaga kasvanud 
tehingute maht seotud osapooltega.

Varasematel aastatel on revisjoni
komisjon juhtinud tähelepanu suurele 
tulude ja kulude vahele võrreldes eelarvega. 
2020. aastal probleem süvenes, eelarvestatu 
ja tegelikkuse vahe kasvas juba üle 10 %.

2020. a tegi revisjonikomisjon ettepa
neku arutada siseaudiitori ametikoha loo
mise üle, meile teadaolevalt ei ole seda 
arutelu toiminud. Revisjonikomisjon teeb 
kõnealuse ettepaneku uuesti. Revisjoni
komisjon ei ole tuvastanud sisekontrolli
meetmeid või nende toimet üheski läbi
viidud revisjonis.“

Kokkuvõtteks
Inimesed usuvad revisjonikomisjoni, 
seades tihti liigagi kõrgeid ootusi. Aga 
komisjon töötab viitega, tagajärgedega. 
Töö iseloomust tulenevalt ei suuda me 
ära hoida kahju eos. Liiatigi kõrvaldada 
rumalust, omakasuiharust, laiskust ja 
hoolimatust, mis meie valda muserdab. 
Seda teeme üheskoos, nendel valimistel.

Tänan endist vallavalitsuse pea
raamatu pidajat L. Petersoni kiire ja pro
fessionaalse teabevahetuse eest. Suur 
kummardus komisjoni liikmete ees. 
Koostöös lõime revisjoni töömudeli, mis 
jääb etaloniks. 

119

 Indrek 
Grusdam



11KIILI ARENEMA – RESTART

K I I L I  A R E N E M A !  R E S T A R T

VALEL ON LÜHIKESED JALAD
Käes on järjekordne valimiste aeg 
ja langevad maskid. Ilmselt ka 
vastu pidi, pannakse jälle maskid 
ette ja tehakse teatrit, mõjutatakse 
arvamust ja asjadest ei räägita nii 
nagu need tegelikult on.

Eelmise, 2017. a valimisvõitluse kesk
meks olid valikud stiilis „Quo vadis, Kiili 
vald“, kuhu edasi? Valikutena nähti kont
rastina olemasoleva elu säilitamist ja vas
tanduti uutele ideedele, pannes lambi 
hoopis teise nurga alt põlema, mis  moo
nutas tegelikku pilti päriselust. Nagu teat
ris, publik haarati näidendisse, publiku 
poolt elati hoogsalt kaasa, aplodeeriti 
hästi ettekantud ja meeleolu tekitanud 
show peale. Kiili valla valimisaktiivsus oli 
Harjumaa esimeste seas.

„Restartlased“ olid pahad, pidid ju näi
teks oma sõpradel laskma Vaela tervise
raja metsa kortermaju või tehnoparke 
rajada, takistasid kooli juurdeehitust, sest 
kooli kinnistud pidid magusad olema 
hoopis korterelamute rajamiseks. Ka Kiili 
valla suurprojekt Saurustemaa põhja lask
mine oli seotud „restartlastega“, sest kusa
gil pidi olema konkureeriv Restardi suur 
äriprojekt. Isegi koolist ja lasteaiast pidid 
kõik kokad lahti lastama ja „restardi“ 
meeste catering toitlustuse üle võtma. 
Restardiinimesi nähti võimule saades kui 
arendajate „käpikuid“. Kohe pidi Kiili elu 
muutuma Peetriks, veel hullem, räägiti 
lausa uute tornmajade rajamisest Kiili, 
tööstusparkidest keset elamurajoone...
Neid jutte levitati nii suuliselt kui kirjali
kult, osad jäid lausa kaamerasse. No oli 
ikka etendus. Tänan stsenariste selle 
õpetliku aja eest!

Juba tol ajal ei olnud tegelikult küsi
mus valikutes, kas on võimalik, et Kiili 
vald säilitab oma senise väikese ääre
linliku staatuse või vallast kujuneb uus ja 
tiheasustatud äärelinlik elukeskkond. 
Need valikud on valla arengudokumenti
des, eelkõige 2013. a kehtestatud üld
planeeringus juriidiliselt siduvalt juba ära 
tehtud ning aastaid varem on valitud tee 
tiheasustatud äärelinliku elukeskkonna 
loomiseks. Need valikud on tehtud Kiili 
vallas alates 2009. aastast võimul oleva 
ainuvõimu jaataval valikul, mis vormistati 
2013. aastal volikogu poolt Kiili valla üld
planeeringu kehtestamise otsusena.

Teadaolevalt paikneb Kiili vald Tal
linna mõjupiirkonnas, mis toob endaga 
kaasa paratamatu ja ekspertide poolt 
ennustatud arendussurve ka Kiili valda. 
Nagu ka mina neli aastat tagasi ennusta
sin ja kõik täna näeme, on vallas hoogus
tunud elamuarendus. Hinnanguliselt 
tähendab see tänasega võrreldes ligi
kaudu kaks korda suurema elanike arvuga 
omavalitsuse teket, küsimus on vaid ajas. 
Seda protsessi enam tagasi pöörata ei 
saanud ega saa ka täna ning absoluutselt 
vastutustundetud on vastupidised luba
dused hoida valla senine areng ja elamu
ehituse tase „vaoshoitud“. See lihtsat pole 
juriidiliselt võimalik, kuna ehitusõiguse 
juriidiline alus on olemas kehtestatud 
üldplaneeringus, selle alusel menetletud 
detailplaneeringutes ja seda toetavas 
seadus andluses. Nn. „vaoshoidmist“ on 
mujal valdades katsetatud, aga see ei ole 
ühegi valla jaoks kahjudeta lõppenud. 
Oma vanade, ise tehtud otsustega tuleb 
leppida ja edasi vaadata, kuidas oma enda 
tehtud vigadega valla poolelt hakkama 
saada. Jah, see on suur töö ja nõuab 
oskusi, mida kahjuks tänasel vallavõimul 
pole.

Kahjuks ei suutnud „restartlased“ neli 
aastat tagasi seda kõike piisavalt usutavalt 
Kiili valla elanikele selgitada ja tänu 
konku reeriva „suure venna“ osavale 
mõjutustööle ei saanud ka piisavat man
daati oma reaalseid ja valla arengut tasa
kaalustavaid plaane ellu viia. Ellu viia 
arenguplaane, mis oleks taganud vallaela
nikele mitmekesisema ja parema elukesk
konna ja oleks olnud kooskõlas kehtivate 
ja seaduslike arengudokumentidega.

Kuidas ma valla tegemistesse 
sattusin?
Olen Luigega seotud sünnist saati, näinud 
nii nõukogude aega, uue vabariigi algust,  
kui ka arenguid eelmise nn buumi ajal. 
Kuidagi aeglane on see areng, võrreldes 
naabervaldadega. Tulen tagasi hetke, kui 
mina isiklikult sain Kiili vallavalitsuse 
tööstiiliga lähemalt tuttavaks. Oli aasta 
2011, kui algatati tänase nn Luige Kandi
keskuse detailplaneering Tammetalu 
tänaval (planeeringute registris numbriga 
DP0248). Ei saa salata, et Luige vajas pla
neeritud kandikeskust väga. Oli vahva, et 
erasektori ettevõtja selle objekti rajamise 
ette võttis. Küll aga oli seal probleem – 
Kiili vald ei viinud ellu omavalitsusele 
seadusega pandud detailplaneeringu 
menetluse ühte põhiülesannet – uue 
ehitus õiguse välja andmisel tasakaalus
tada planeeringuga puudutatud isikute 
huvisid. Keskne probleem seisnes selles, 
et sooviti olemasolev, juba 1960. aastatel 
rajatud ja piirkonna ainus ligipääsuks 
kasutatav tänav sulgeda ja muuta liiklus
korraldus piirkonna ülejäänud üle saja 
pere jaoks ebamõistlikuks ja liiklus
ohutuse põhitõdedega vastuolus olevaks. 
Elanike arvamus, ekspertide arvamus, 
kogutud piirkonna 67e elaniku allkirjad 
liikluskorralduse muutmise vastu Kiili 
vallavalitsust ei huvitanud! Olin tol ajal 
üks mitmest elanike esindajast selles vaid
luses.

Valla poolt nähti kõike lihtsalt 
naabrite vahelise tülina, mida see loomu
likult ei olnud. Elanike poolt juhiti tähele
panu ju valla rumaluse ja saamatuse 
vastu, asju õigesti, headele tavadele vas
tavalt ja tasakaalustatult menetleda, et 
tagada ühe pool sajandit eksisteerinud 
tänava säilimine, mitte lasta selle asemele 
teha ühe elamukrundi laiendust. Valla
valitsusega vahetati mitukümmend kirja, 
peeti koosolekuid. Lahendust ei saadud. 
See detailplaneering on tänaseni (10 
aastat!) „menetluses“. Siiamaani on asjad 
lahendamata, käivad kohtuvaidlused valla 
tegemata/valesti tehtud töö pärast. Vahe
peal, pea 9 aastat lubatust hiljem, on 
maksu maksja raha eest käimas sund
valduse protsess, paigaldatud Tammetalu 
tänava lõigule maha asfalt, mida tavaolu
korras oleks pidanud rajama arendaja 
omal kulul. Selleks on kulunud varsti 
kuuekohaline summa, ei tea veel, kuidas 
see lõpeb. Sellest võiks kirjutada lausa 
õpiku, kuidas kõik tehti valesti. Kiili valla
valitsuse jaoks olen mina siiamaani nime
kirjas, kui isik, kellel on lihtsalt „mingi tüli 
naabriga“.

Papimetsa
Oli aasta 2016. Minuga võttis ühendust 
tollane Kiili vallavolikogu Eelarve ja 
majanduskomisjoni esimees Kristjan 
Laurits, kellega olime varasemalt töö
alaselt tuttavad. Kristjan mainis, et tal on 
küsimus seoses ühe Kiili valla detail
planeeringuga, mis on komisjoni töölaual. 
Teemaks oli Papimetsa detailplaneering 
(registris nr DP0256). See detailplanee
ring algatati 2012. aastal. Planeeringu ees
märk oli rajada Mõisaküla külla ca 
13 hektari lisele alale kortermajad (109 
korteriga). Planeeringu ala asus asustu
sest eemal, Rae valla piiril, ca 3 km kau
gusel olemasolevatest Kiili aleviku piiril 
lõppevatest asfaltteedest, 2,5 km kaugu
sel ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassi
dest, ligipääs üle mitmete eramaade, mille 
omanikud ei teadnud planeeringust 
midagi. See planeering oli vallavalitsuse 
poolt kooskõlastatud, vastu võetud ja 
valmis koheseks kehtestamiseks. Kui ma 
seda planeeringut eriala inimesena esi
mest korda nägin, ei saanud ma aru, mis 
toimub. Kuidas on võimalik, et asustusest 
nii eemal, rohealal, on Kiili vald vastu 
võtnud kortermajade ehituseks detail
planeeringu, kus on sisuliselt lahenda
mata ligipääs, varustamine tehnovõrku
dega jne. See planeering oli lõpuni vii
mistletud ja jõudnud volikogu lauale! 
Valla poolt oldi kõigega nõus, arendajaga 
sõlmiti lihtkirjalik leping, vormis, mis ei 

taganud valla jaoks midagi ja tähenda
nuks riskide realiseerumisel sisuliselt 3 
kilomeetrit valla kulul teid ehitada, et näi
teks koolibuss saaks seal piirkonnas lii
kuda, maksumaksja kulul vee ja kanali
satsiooni ehitada jne. Kelle huvides seda 
tehti? Kindlasti mitte Kiili valla huvides! 
Siin oli mängus kas mõne otsustaja isik
lik huvi või kollegiaalne rumalus (see pla
neering jõudis nii kaugele). Vahemärku
sena, arendaja polnud milleski süüdi vaid 
täitis kohusetundlikult vallast saadud 
juhiseid. Tegin Eelarve ja majandus
komisjonile asjast ülevaate. Peale seda 
kutsus Kristjan mind ametlikult komis
joni liikmeks. Sai julgelt ka „jah“ öeldud.

Õnneks ei jõudnud see planeering 
volikogus kehtestamisele, vaid õnnestus 
komisjonis vallavalitsusega piike murdes 
hankida Kiili vallale hea advokaadibüroo, 
kes valla sellest totrusest päästis ja see 
planeering jäi kehtestamata. See läks küll 
maksumaksjale maksma hunniku raha, 
kuid hoidsime ära valla jaoks „sajandi 
ämbri“. Mina tegin seda kõike vaid huvist 
säästa valla raha ilusate asjade jaoks, näi
teks valla lastele vajalike lasteaiakohtade 
rajamiseks. Kindlasti tegin sellega kelle
legi isiklikult liiga!

Saurustemaa
Oli aasta 2017. Kiili valla poole pöördus 
ettevõtja, kelle ideeks oli luua Sauruste
maa teemapark. Idee oma olemuselt oli 
tore, oleks toonud vallale kuulsust, aren
danud kohapealset ettevõtlust jne. Vallale 
kuulus ja kuulub tänaseni Sausti külas 
asuv ca 8 hektariline elamumaa juhtots
tarbega Kongamaaüksus, mis on tänases 
vääringus väärt pea miljon eurot. Valla
valitsuse otsustajate ringis otsustati, et 
Konga kinnistust saab „Saurustemaa“ 
asukoht. Selleks algatati vastav detail
planeering (registris nr DP0295), mida 
Kiili vallas ennekuulmatu kiire hooga 
menetleti. Ilma volikogu otsuseta nime
tatud kinnistu suhtes ka hoonestusõiguse 
seadmise lepingu sõlmimises, millega see 
maa sisuliselt 100eurose aastatasuga 
30ks aastaks kasutusse anti. Tollast 
otsust põhjendati avaliku huviga. Kas 
tõesti, „kinkides“ eraettevõtluse tarbeks 
8hektarilise kinnistu, arenevas piir
konnas, on tegemist avaliku huviga?!

Ka siin tekkis meil sisemine vaidlus 
vallavalitsusega, kas antud kohta planee
ritud 12m kõrgused rajatised ja 22m kõr
gused saurused sobituvad üldplaneeringu 
kohasele väikeelamumaale, kus hoonete 
lubatud maksimaalne kõrgus on kuni 9m? 

Kas on põhjendatud, et 276le autole ja 
4le bussile mõeldud parkla juurdepää
suks on jäetud arendaja kulul asfalteeri
mata Pikkaru tee? Kas on otstarbekas 
lubada nii suure mahuga ärihoone ehitust 
ilma läheduses asuva ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni liitumiseta? Vallavalitsuse 
arvates oli see kõik sobiv, kuna Kiili valla 
jaoks oli antud projekt „ülivajalik“. Ka siin 
oldi varem arendajale kõike lubatud ning 
kahjudeta „tagasiteed“ lepingust välja 
astumiseks ei olnud. Küsimusi esitades 
olime justkui kuu pealt kukkunud, kes 
„arengut takistasid“. Vallavalitsuse kinni
tusel olid naabrid kõigega nõus ja me ei 
näinud komisjonis ka suur ohtu, et oleks 
kellelegi otsest kahju põhjustanud. Otsus
tasime lubada selle planeeringu kehtes
tada, vaatamata asjaolule, et tegemist oli 
absurdse lahendusega. Saurustemaa pro
jekt ei saanud EL fondidest rahastust ja jäi 
seisma. 2017. a valimiste ajal olid aga 
„restart lased süüdi“, et see projekt seisma 
pandi. Hiljem tegeles sellega Kiili valla
volikogu revisjonikomisjon, kes tuvastas 
reeglite rikkumisi ja palus detailplanee
ringu kehtetuks tunnistada, mida lõpuks 
ka tehti. Õppetund missugune – anname 
valla maa eraettevõtluse tarbeks „tasuta“ 
ära ja maksame veel peale ka. Avalikes 
huvides? Niimoodi lihtsalt ei tehta. 
Õnneks jäi see kinnistu vallale alles. Eks 
ka selle kaasusega tegime kellelegi liiga, 
mispärast seda muidu teatud valguses 
eelmise korra valimisvõitluses kasutati.

Ohh!
Nendest Kiili vallavõimuoskamatusest, 
rumalatest tegudest ja tegemata töödest 
saaks kirjutada terve paksu raamatu. 
Usun, et suurt hulka inimesi see lihtsalt 
ei huvitaks ja seepärast piirdusin nende 
eelpool toodud kaasuste väljatoomisega, 
kust sai alguse minu volikogu liikme ja 
komisjoni liikme töö Kiili vallas. Nii neid 
asju Kiili vallas tegelikult aetakse. Jah, ma 
olen olnud valitsevale Kiili vallavõimule 
pinnuks pees, nagu vallavanem kunagi 
ütles. Aga seda ainult seepärast, et juhtida 
osapoolte tähelepanu tõsiasjale, kui logi
sev ja oskamatu see kõik on. Räägitakse 
rahapuudusest, samas seda raha maks
takse kahjutasudeks oma lolluse ja õigel 
ajal tegemata tööde pärast, kingitakse 
valla kinnistuid. Lubatakse rajada tööstus
parke keset õitsvat elamurajooni, nagu 
hetkel Vaela külas Priidu kinnistule 
(DP0207) kohalike elanike üllatuseks 
kavandatakse. Soovitan tutvuda nende 
dokumentidega. Aga juhin tähelepanu, et 

valla dokumendiregistris on paljud asjad 
miskipärast salastatud, olgugi, et vasta
vad haldusmenetlused peaks seaduse 
kohaselt olema avalikud.

„Restartlased“ pidid olema „arendajate 
käpikud“. Kuidas, palun? Meie 2017. a 
valimisprogrammis oli kirja pandud luba
dus: „Parandame ja tõhustame koostööd 
kinnisvaraarendajatega ja lepime kokku 
tingimused avalikku ja sotsiaalsesse infra
struktuuri panustamises“. See tähenda
nuks seda, et me ei oleks lubanud mitte 
ühelgi arendajal vallale tünga teha, oleks 
lubanud objekte sinna, kus need on 
mõistlikud. Lisaks oleks me kokku leppi
nud ka arendajate rahalises panuses laste
aia ja koolikohtade rajamiseks, nagu 
naaber valdades on ammu kombeks ning 
mis on taganud tasakaalus arengu. 
Tänane vallavõim jõudis selle arendajate 
panuse idee, ainult omapoolses eba
seaduslikus võtmes nn maksumäärusena 
vastu võtta alles 2021. a jaanuarikuus. 
Nad ei oska lihtsalt läbirääkimisi pidada 
ja kokkuleppeid saavutada vaid kehtesta
sid jõu ja võimuga maksumääruse, mida 
seadus ei luba (seda ütles kirjalikult nii 
Rahandusministeerium ja Õiguskantsler) 
lisaks naaberomavalitsuste esindajad. 
Tänaseks on asi jõudnud jälle kuluka 
kohtu vaidluseni, mis tuleb kahjuks valla 
maksumaksjal jälle kinni maksta. Res
surss kulub ju rumaluste peale ja seetõttu 
jääb hulk ilusaid asju tegemata. „Quo 
vadis, Kiili vald“.

Inimesed, kes neid tegusid näevad ja 
valla tegemistega ning suhtlusstiiliga 
kokku puutuvad, on miskipärast kirjelda
nud olukorda, et Kiili vallavõim tegutseb 
kui maffia. Üks „Restardi“ liige nimetas 
seda küll avalikult viisakamalt, „Hirmu
valitsuseks“. Loomulikult said selle üle 
oponendid naerda, rääkisid külapidudel, 
et „restartlased“ on jälle „ära keeranud“ 
ja valmistuvad valimisteks...

Loodan siiralt, et käesolevast kokku
võttest saavad lugejad aimu, mispärast on 
senise vallavõimu jaoks ülioluline 
„restartlasi“ maha teha. See lugu on tege
likult hoopis sügavamõttelisem ja tekib 
küsimus, kas tõesti ühes Tallinna nn 
„kuldse ringi“ vallas on sellised asjad 
tänapäeval võimalikud. Kas tõesti on Kiili 
vald heades kätes? Jah, tehtu räägib enda 
eest! Valel on lühikesed jalad!

Kiili vallavolikogu liige
ERKI ARAKAS

Siia pidi tulema Saurustemaa. Kellegi utiliseeritav pinnas on vallavalitsuse loal lubatud ladustada valla maale. Sellega 
hoidsid ehitajad kokku, aga pinnas tuleb ju kunagi sealt ära viia. Jälle valla kulul.

KIILI 
ARENEMA

RESTART



12 KIILI ARENEMA – RESTART

K I I L I  A R E N E M A !  R E S T A R T

Mida toob Kiili vallapoliitika aastal 2022?

Valimisliidu Kiili Arenema – 
RESTART postkasti laekus avalik 
pöördumine Nabala nõialt, kes 
elab juba pea 12 aastat eksiilis, 
Tenerifel:

„From:amely.palm@nabalanõid.eu
Sent:madisepäev, 21. september 2021 
12:00
To:indrek.sinisaar@mail.ee
Cc:restart@kiiliarenema.ee, indrek.grus
dam@gmail.com
Subjekt: RESTART
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Järgnevalt avaldabki valmisliit Kiili Are-
nema – RESTART pr Amely ennustuse 
oma ajalehes. Sõltumatud eksperdid 
Hüdroloogia ja Meteoroloogia Instituu-
dist on meile kinnitanud, et see ei 
avalda valimistulemustele vähimatki 
mõju:

2022
Jaanuar
Inflatsioon, mis suundus kõigepealt 
varade ja seejärel tarbekaupade hinda-
desse, jõuab palkadesse. Vallaeel-
arvesse laekub hulga rohkem tulu-
maksu, kui eelmine vallavalitsus eks-
likult eelarvestrateegias prognoosis. 
Hakkab lund sadama. Paljud on kodu-
tööl ja harjutavad suusatamist. Uus 
valla vanem ostab elektriauto.
Kaljukitse tähtkujus sündinute õnne-

number on 117.

Veebruar
Läheb külmemaks. Lund tuleb aina 
juurde. Elekter kallineb veel 128%. 
Valla vanem on sunnitud uue elektriauto 
ajutiselt garažeerima. 48. Tartu maraton 
toimub. Vallavalitsus tellib 8 eribussi 
osavõtta soovivate vallaelanike sõidu-
tamiseks Tehvandi staadionile. 
Veevalaja tähtkujus sündinute õnne-

number on 111.

Märts
Vallavolikogu asub muutma vallaeel-
arvet, sest selgub, et Kiili elanike kesk-
mine sissetulek on kasvanud suuremaks 
Rae valla elanike omast, jõudes vaba-
riigis Viimsi järel teisele kohale. Üksik-
isiku tulumaksu näol laekub vallaeel-
arvesse massiivselt lisaraha. Lumi 
hakkab ka sulama ja odavam hüdro-
energia jõuab tasapisi Eestisse.
Kalade tähtkujus sündinute õnne-

numbrid on 104, 110 ja 120.

Aprill
Uus vallavalitsus on saavutanud kokku-
lepped kõigi arendajatega, kes toetavad 
vabatahtlikult lepingu alusel sotsiaalse 
taristu väljaehitamise kulusid. Hakka-
vad laekuma esimesed liitumistasud 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitu-
jatelt, mida eelmine vallavalitsus aas-
taid ei küsinud. Värske vallavanem 
paneb lõpuks suusad kotti ja ajab 
elektri auto garaažist välja. Vallavalitsus 
käivitab esimesed arhitektuurikonkur-
sid ühiskondlikele hoonetele.
Jäära tähtkujus sündinute õnne-

numbrid on 101 ja 114.

Mai
Koolistaadionil pistavad nina välja esi-
mesed võililled. The Tuberkuloited 
annab üle pika aja 8. mail Euroopa 
päeva puhul esimese staadioni-
kontserdi. Kiili viivad teed on ummistu-
nud, tee äärde pargitud autode rivi 
ulatub Hansaplantini. Tallinna ringteel 
reguleerib liiklust politsei. Kaja Kallase 
auto saab kriimustada. Politsei kahtlus-
tab Paul Puustusmaad, kuid Kiili valla-
volikogu pole hämmastavas üksmeeles 
nõus tema saadikupuutumatust tühis-
tama. 
Sõnni tähtkujus sündinute õnne-

numbrid on 106, 108 ja 109.

Juuni
Kaja Kallas nõunikuna asub tööle pr 
Kaire Roosileht. Vabariigi Valitsus eral-
dab vallale sihtotstarbelise toetuse Tal-
linnast-Jürisse rajatava trammitee 
pikendamiseks Kiili. Kontserdijärgselt ei 
saa Kiili koolistaadioni rohttaimestikku 
enam kuidagi taastada, isegi võililled on 
hävinenud, ja staadion kaetakse kunst-
muruga, mida pole tarvis kasta. Algab 
laudteede ehitus Kiili rabades, et ühen-
dada rabateed vallaülesesse kergliiklus-
teede terviklikku võrku. Igale rabalaud-
tee ehitaja vabale ametikohale konku-
reerib keskmiselt 118 kandidaati, erine-
vatelt elualadelt. 
Kaksikute tähtkujus sündinute õnne-

numbrid jäävad 101 ja 120 vahele.

Juuli
Saabub järjekordne kuumalaine, hulga 
pikem ja tulisem, kui 2021. aastal. 
Andres Kolbak vastab veeabi telefonil nr 
5000 112 ja veedab koos Sergei Kiviga 
veepumbajaamas rekordilised 28 öö-
päeva järjest jälgides ja reguleerides 
seadmete tööd. Inimesed toovad neile 
sinna tänutäheks koduseid küpsetisi 
ning hõrgutisi. Vett jagub kõigile piisa-
valt, selle kvaliteet paraneb silmnähta-
valt iga päevaga. Järjest enam inimesi 
jätavad oma kodud Tallinnas maha ja 
kolivad Kiili elama. 
Vähi tähtkujus sündinute õnnenumb-

rid jäävad 101 ja 120 vahele.

August
Lõpuks hakkab vihma sadama. Sergei 
Kivi läheb puhkusele. Vallavalitsus 
premeerib teda 20. augustil Taas-
iseseisvumispäeva puhul tuusikuga 
Gröönimaale. Andres Kolbak ütleb, et 
iga järgmine päev veepumbajaamas 
ilma Kivita on nagu puhkus ja keeldub 
ühisest reisist. Oma telefoni suunab ta 
viimaks siiski edasi Päästeameti numb-
rile 112. Eesti Olümpiakomitee teatab 
oma kirjas, et toetab täismõõtmetes 

staadioni rajamist Kiili valda. Vallavoli-
kogu hakkab lisarahastuse tõttu jälle 
eelarvet täiendama. 
Lõvi tähtkujus sündinute õnnenum-

ber on 103.

September
Lapsed panevad selga ilusad riided ja 
lähevad kooli. Kes ei saa COVID-21 
Omega tüvest tingitud karantiini või 
muu Hiina haiguse tõttu kooli tulla, 
vaatab loenguid järele või osaleb tunnis 
videosilla vahendusel. Kiili kool saab üle 
Eestimaa karantiini jäänud lastelt, kel-
lele nende oma kool õppetööd ei kor-
ralda, tuhandeid taotlusi juurdepääsuks 
e-õppele. Videoloenguid pidavatest Kiili 
kooli õppejõududest saavad lõpuks 
staarõpetajad, kelle loenguid tõlgitaks 
107-sse keelde üle maailma. 
Neitsi tähtkujus sündinute õnne-

numbrid on 105 ja 119.

Oktoober
Et aineid paremini mõista, kasvab üle 
maailma laste huvi eesti keele vastu. 
Kiili kooli eesti keele õpetajad teevad 
tunnivälisel ajal internetis haltuurat. 
Mihkel Rebane patenteerib tarkvara-
lahenduse, mis võimaldab õpetada 
eesti keelt liveʼs ka sel ajal kui õpetaja 
magab. Toimub Kiili maraton, kus läbi-
takse ka Nabala-Paekna matkarada. 
Osavõtt on rahvusvaheline ja ootama-
tult rohkearvuline. Tallinna ringtee 
ummistub parkivatest sõidukitest ja 
politsei korraldab ümbersõidu Järve-
vana tee kaudu. Viimasel hetkel saabu-
vad välisriikide sportlased tuuakse 
lennu jaamast stardipaika kopteritega, 
sest trammitee ei ole veel valmis. 
Kaalude tähtkujus sündinute õnne-

numbrid on 115, 102.

November
Rahvakoosolekul tutvustab vallavalitus 
Kiili kultuurikeskuse, eakate teenusmaja 
ja teiste avalike hoonete arhitektuuri-
konkursi parimaks tunnistatud töid. 
Kohal on ka Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ametiisikud ning kõrged riigiesin-
dajad, samuti ZahaHadidArchitects ja 
palud teised. Paul Puustusmaa autorehv 
torgatakse katki. Politsei kahtlustab 
algul Kaja Kallast, kuni selgub, et 
kahtlus tatav viibis teo toimepanemise 
hetkel hoopis Luige kandikeskuse 
kaheksanda beebirühma avamisel. 
Skorpioni tähtkujus sündinute õnne-

numbrid jäävad 101 ja 120 vahele.

Detsember
Esimene Kiili kooli matemaatikaõpetaja 
ostab endale videoloengute autoritasu-
dest jõuluks Tesla.
Amburi tähtkujus sündinute õnne-

numbrid jäävad 101 ja 120 vahele.

Vallavanem helistab ilmajaama ja küsib: „Mis on teie 
prognoos 17. oktoobriks?“
„Lepi sellega, mis tuleb,“ vastab Eesti Meteoro-

loogia- ja hüdroloogia Instituut

Perearstikeskusesse siseneb vallavolikogu esimees. 
Osa järjekorras ootavaid inimesi tõuseb selle püsti 
ja hakkab laulma: „Kiilis hea on elada.“ 
Esimees küsib perearstilt: „Miks teised ei laula?“
Perearst vastab: „Need patsiendid on terve-

nenud.“

"Isa, kuule! Mis koht see vallavolikogu on?"
"Tead laps, see on kaitseala, kus isegi lolle ei 

peksta."

Ühiskonnaõpetuse tunnis räägib õpetaja: "Lapsed, 
meie vallavanem on väga lahke inimene ja üle kõige 
armastab ta lapsi. Ükskord juhtus selline lugu. Valla-
vanem jalutas mänguplatsist mööda, tee äärest kor-
jatud tühi õllepudel käes. Suured tüdrukud pistsid 
karjuma: "Onu, kas sul limpsi on? Me pole mitu 
päeva joonud. Suu nii kuivab!"
Aga vallavanem vastas:"Kaduge siit minema, 

marss koju!“
„Näete nüüd lapsed, kui hea ja lahke vallavanem 

meil on, oleks võinud ju pudeliga visata."

On 2 põhjust, miks poliitikuid ei sallita:
a) alateadliku subjektiivse psühholoogilise 

intolerantsuse pärast, mis baseerub sotsiaalsetel 
eelarvamustel;
b) sest nad on kalkunid.

17. oktoobri õhtul selgub, et külaühenduse kandi-
daat sai 3 häält.
Kodus naine teeb talle skandaali: "Sul on 

armuke!"

Kaks pessimistlikku restartlast arutavad omavahel 
elu ja tuleviku üle.
"Ega meie silmad vist Kiili arengut ei näe," nuuk-

sub üks, "aga ehk lapsed..."
"Jah," ohkab teine, "lastest on kahju..."

“Kuule isa, mitu inimest üldse meie Kiili valla-
volikogus töötab?”
“Noh ma arvan, et umbes pooled!”

Külaühenduse ja restardi saadikud joovad baaris 
viskit ja vahetult enne mälukaotust hakkab restart-
lane avameelitsema ja ütleb:
"Millised tõprad me küll oleme."
Külaühenduse saadiks, kes kriitikat ei talu, 

vastab:
"Ole hea ja räägi ainsuses."
Restartlane vastab: "Tõepoolest, milline tõbras 

sa oled."

Endine vallavanem rääkis Aimur Liivale: „Jätsin 
sulle lauasahtisse kaks ümbrikku asjalike juhistega, 
ava nad järjekorras üks enne 2017 ja teine enne 
2021. aasta valimisi. 
2017. aasta valmiskampaania läks raskelt ja 

Aimur Liiva avas esimese ümbriku. 
Seal oli kirjas: „Süüdista kõikides Kiili valla häda-

des Vambo Kaalu!“ 
Aimur teebki nii ja jätkab vallavanemana veel 

neli aastat.
2021. aasta valimiskampaaniat ei õnnestu küla-

ühendusel kuidagi käima saada. Vallavanem avab 
lootusrikkalt teise ümbriku. 
Seal on kirjas: „Valeta julgelt ja anna katteta 

lubadusi, keegi sind nagunii enam ei usu!“
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TULE JA ANNA OMA PANUS!
Jälgi meid www.facebook.com/kiilivalimisliit


