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Aasta Tegu on vallarahva
sportmängud
Internetihääletusel kogusid
enim vallarahva poolehoidu
Kaupo Kütti ja Kiili Spordiklubi
poolt korraldatavad Kiili vallarahva sportmängud, mille poolt
andis oma hääle 38% hääletanutest.
Tänavu toimuvad sportmängud juba üheksandat korda.
Napilt jäi teiseks Kiili discgolfi park (Marko Saviauk ja Kiili Varahalduse SA), mis kogus
34% häältest. Kolmandale kohale hääletasid vallaelanikud
mais Nabala mõisa hoovis toimunud Kiili rahvapeo ja kevadlaada, mis kogus 28% häältest.

Foto: Marko Tooming

Kaupo Kütt.

2014. aasta Aasta Tegu auhind läks Nabala-Paekna matkaraja loojatele. | Kiili Leht

Kodanike otsus:
mänguväljak Kiili parki

Heljo Männi 90. sünnipäeva tähistamine Kiili raamatukogus.

Juubelipidu raamatukogus:
Heljo Mänd 90
Kus siis veel ühe armastatud
kirjaniku juubelit tähistada kui
mitte raamatukogus. Jutt käib
Heljo Männi 90. sünnipäeva tähistamisest. On erakordne, kui
inimene jõuab oma elus 90.
verstapostini, ja veel erakordsem, kui sinna jõudnuna ta loob
ja ikka usub, et “sulepeas ei lõpe veel tint” (kogu “Päikesepiim” 2014). Sellessamas luulekogus on Heljo Mänd tõdenud,
et ta seisab silmitsi taevase väega, kes on talle ohtralt luuleandi jaganud, et kirjanik saaks seda siis helde käega kõikjale ja
kõigile edasi jagada.
Ja jaganud on Heljo Mänd ligi 60 aastat. Selle ajaga on ilmunud 150 teose ringis. Enim tähelepanu väärivad kõige väiksematele lastele adresseeritud
teosed. Esimene luulekogu “Oakene” ilmus 1957. a. Hiljem tulid luule kõrvale ka proosateo-

sed ja teistest keeltest tõlgitud
lasteluule. Paljud teavad Heljo
Mändi just “Karu-aabitsa” järgi,
on selle abil tähed ja lugemise
selgeks saanud. Esimene “Karu-aabits” ilmus 1971. a., nüüdseks on ilmunud juba seitse kordustrükki. Ja kui “Karu-aabitsa”
järgi tehti televisioonis telelavastuste sari, siis muutus see nii
populaarseks, et Mõmmi hakkas
elama juba omaette elu.

Juubilari looming on
puudutanud kõiki –
suuri ja väikeseid,
noori ja vanu.
Viimastel aastakümnetel on
H. Mänd kirjutanud ka palju
täiskasvanutele, nii luulet, romaane kui memuaare. Kirjaniku ampluaa on ikka väga lai.
Usun, et nii väärika panusega eesti kirjaniku väärikat täht-

päeva tähistasid ühel või teisel
moel kõik Eestimaa raamatukogud. Juubelipidu Kiili raamatukogus sai teoks ühiselt rahvamaja näiteringi ja kunstide kooli kunstiosakonnaga. Ettevalmistused algasid juba mitu kuud
tagasi. Näiteringi juhendaja Ivo
Eensalu valis välja luuletused,
mida näitlejad õppima asusid.
Kunstiõpilaste ülesanne ei olnud kergete killast, nemad joonistasid oma nägemust H. Männi sõnamaagia tsükli luuletuste
järgi.
Õpetaja Galina-Maria Herodese sõnul inspireerisid luuletused “Sõnalill”, “Sõnapall”,
“Sõnaväänaja”, “Sõnamulin”,
“Sõnategu” jne noori kunstnikke väga. Neid pilte saab raamatukogus vaadata emakeelepäevani.
Veel oli külastajatele vaadata ülevaatenäitus Heljo Männi

kogu loomingust.
Juubilari looming on puudutanud kõiki – suuri ja väikeseid,
noori ja vanu. Seetõttu on loomulik, et sellele kogupereüritusele olid tulnud lapsed koos isade ja emadega, oli ka vanaemasid-vanaisasid. Näiteringi soe ja
emotsionaalne esinemine puudutas kõiki külalisi. Kohalolijate üllatuseks ja rõõmuks saabus
lõpuks peole MÕMMI ise. Mõmmi jutustas, kuidas tema omal
ajal tähed selgeks sai ja kontrollis, kui hästi lapsed tähti tunnevad. Lapsed tulid Mõmmile appi täpitähtede moodustamisel.
Rõõmsas elevuses jõudis pidu
lõpule.
Veelkord suur tänu rahvamaja näiteringile ja kunstide kooli
kunstiosakonnale ideega kaasatulemise ja ühise teostamise
eest. | Taie Saar, Kiili raamatukogu
direktor

Käesolev aasta on esimene,
kus kõigil Kiili valla kuni
16-aastastel kodanikel oli võimalus teha ettepanekuid ja hääletada kaasava eelarve osas, millega mitmeski teises omavalitsuses (nt Tartu, Rapla) on juba
varem algust tehtud. Kiili valla
2016. eelarve kinnitamisel otsustas vallavolikogu, et reservfondi arvelt eraldatakse selleks
15 000 eurot.
Ettepanekuid oli võimalik teha 14. detsembrist kuni 11. jaanuarini ning hääletada nii interneti teel ID-kaardi abl kui tavapärasel sedelitega viisil 1. kuni
10. veebruarini. Hääletas kokku
üle 500 Kiili valla registris oleva elaniku, mis on võrreldes
teiste omavalitsuste analoogsete hääletustega väga korralik tulemus, kusjuures sedeliga hääletas vallavalitsuses ainult 21
inimest ning ülejäänud olid
e-hääled.
Ettepanekuid laekus konkursile kokku kümme, mis said väga erineval hulgal hääli. Vallavalitsuse kantselei võttis pärast
hääletuse lõppemist põhjaliku
vaatluse alla kaks enim hääli
saanud ettepanekut, milleks olid
“Väljamäe teest (Oti asumi sissesõit) kuni Miku bussipeatuseni kergliiklustee valgustamine”
ning “Park-mänguväljak Kiili
Gümnaasiumi juures pargis”.
Pärast hääletanute andmete üle
kontrollimist selgus, et 14 häält
kuulusid alla 16-aastastele kodanikele ning kergliiklustee valgustamise heaks oli hääle andnud 33 ning mänguväljaku
heaks 7 inimest, kes ei ole Kiili
valla elanike registris. Kui juurde olid arvestatud ka sedelitega
antud hääled, kujunes lõpptulemuseks äärmiselt tasavägine
139 häält kergliiklustee poolt ja
140 häält mänguväljaku rajamise poolt. Häälte arvult kolmas
oli seikluspargi idee Luigel, kuid

TEAVE
KAASAVA EELARVE
ETTEPANEKUD
• Elektriautode kiirlaadimine
• Kiili skatepargi renoveerimine
• Nabala palvemaja abihoone
• Väljamäe teest (Oti asumi sissesõit) kuni Miku bussipeatuseni
kergliiklustee valgustamine.
• Kiili Pargi laululava
• Suunaviit
• Park-mänguväljak Kiili Gümnaasiumi juures pargis
• Kiili “pargi ja sõida” rattaparkla (variant A)
• Kiili “pargi ja sõida” rattaparkla (variant B)
• Seikluspark Luigel

selle tulemus jäi juba alla 100
hääle.
Kuna tulemus oli sedavõrd
tasavägine, siis said hääletustabelid koos kahe etteotsa tulnud
ettepaneku esindajatega veelkord üle vaadatud ning tulemuseks on, et Kiili valla kaasava
eelarve raames rajatakse 2016.
aastal Kiili Gümnaasiumi juures
asuva vana kett-karusselli asemele kaasaegsem ja ohutusnõuetele vastav lasteaia vanemale eagrupile ja algkooliõpilastele sobiv ronimiseks mõeldud atraktsioon.
Meelt ei tasu heita ka neil,
kes andsid hääle kergliiklustee
valgustamise heaks, kuna vallavalitsusele edastatud info kohaselt on maanteeametil kavas
2016. aastal projekteerida ja
2017. aastal valmis ehitada ohutussaared Miku ja Oti peatuse
juures ning valgustada täies ulatuses peatuste vaheline sõidutee, mis ühtlasi tähendab seda,
et valgeks saab antud lõigus ka
kergliiklustee.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
esimese korra kohta oli osalus
väga aktiivne ning Kiili vald kavatseb kaasava eelarve võimalust kasutada ka edaspidi. | Aimur Liiva, vallavanem
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Vabariigi aastapäeva kõned
Mõlemad kõned peeti 23. veebruaril Kiili rahvamajas Eesti Vabariigi 98. sünnipäevale
pühendatud kontsert-aktusel.
Lugupeetud
kohalviibijad!

Aimur Liiva,
vallavanem

E

elmise aasta vabariigi aastapäev oli
üsna vahetult enne riigikogu valimisi ning kõige suuremaks eelnenud kuude probleemiks, millest meedia
oli täidetud, võis pidada Kreeka majandusolukorda ning kõike sellest tulenevat. Täna täidab juba pikemat aega eetriruumi pagulastemaatika ning siseriiklikuks kõneaineks number üks on aasta
edenedes ilmselt haldusreform.
On loomulikult veel üks teema, mis
oli ühtviisi kuum nii aasta tagasi kui täna ning selleks on kooseluseadus, aga
siinkohal tahaks siiski jagada mõningaid
mõtteid haldusreformi osas, mis puudutab otseselt ka Kiili valda. Paar-kolm
kuud tagasi tutvustati Viimsis Harjumaa
gümnaasiumivõrgu uuringut/prognoosi
ning enne ürituse algust arenes mul diskussioon Harju maavanema proua Ülle
Rajasaluga, kelle väga otsene küsimus
oli, et kellega Kiili vald ühinemisläbirääkimisi peab. Vastasin, et küsimus ei ole
asjakohane, me ei pea kellegagi läbirääkimisi ja kavatseme haldusreformi seaduses kavandatava 5000 elanikku täis
saada. Maavanemale vastus ilmselgelt ei
sobinud ja ta avaldas arvamust, et te peate kindlasti ühinema ning minu küsimuse peale, et miks, sain ma vastuse, et siis
on teie konkurentsivõime suurem. Jutt
lõppeski selles kohas, aga mina jäin mõttesse, et millest tegelikult üldse räägitakse, kui kõneks on omavalitsuse konkurentsivõime? Kas see on lihtsalt üks
klišee, mida korrutatakse või on asjal ka
reaalne ja sügavam sisu?
Kui vaadata Kiili valla peale, siis näeme seda, et meie elanike keskmise palga
tase on Eestis stabiilselt esimese viie hulgas, Maalehe jaanuaris avaldatud kohalike omavalitsuste tegevustulemi järgi
oleme esikümnes, Geomedia omavalitsuste konkurentsivõime edetabelis (kui
seda paar aastat tagasi viimati tehti)
jooksva aasta tulemuste põhjal esimese
viieteistkümne hulgas ning elanikkonna
heaolu näitaja osas lausa esikohal. Kiili
koolis töötavate õpetajate palk on haridusministeeriumi andmetel esikümnes,
meie lasteaia õpetajate töötasu Eesti Linnade Liidu kogutud andmete põhjal samamoodi ning õpetaja abide töötasu vabariigi kõrgeim. Kiili valla sportlased on
Eestimaa suve- ja talimängudelt stabiilselt toonud esikolmikukohti ja seda mitte konkureerides väikevaldadega, vaid
suurte valdade kategoorias. Kiili Kunstide Kooli õpilased tulevad harva mõnelt
konkursilt tagasi ilma auhinnalise kohata ning Kiili noored võrkpallurid on teatud earühmas Eesti parimad ja käivad
meie riiki välismaal esindamas. Kui paljudes valdades on välja panna oma käsikellade ansambel, kammerorkester ja
võimekus esitada koos kooriga maailmaklassikat? Meil on Kiilitari naisrah-

vatantsurühm, mis on vabariigi parimate hulgas jne – vabandan siinkohal nende ees, kes loetelust välja jäid.
Jah, tõesti, meil ei ole tasuta ühistransporti, aga iga vähegi mõtlemisvõimeline inimene saab tegelikult aru, et
tasuta asju ei ole põhimõtteliselt olemas.
Sest enne, kui midagi saab tasuta pakkuda, tuleb see kusagilt mujalt ja kelleltki teiselt ära võtta. Kui just pole maapõues naftat, kulda või kalliskive, mille
müügi arvelt seda teha ja meil teatavasti ei ole. Jah, Kiili vallas on vabariigi kõrgeim lasteaia kohatasu, aga kvaliteeti ei
olegi võimalik saavutada ilma, et nii lapsevanemad kui vald panustavad korralikult. Tänu sellele on meil tagatud ka tugispetsialistid ja keskkond, millest suurem osa lasteaedu võib vaid unistada.
Mul on suur rõõm tõdeda, et ka lasteaia
hoolekogu on igal aastal jõudnud sama
järelduseni ning on olnud võimalik hoida kõike seda, mis on aastate jooksul erinevate inimeste poolt üles ehitatud.

Meie inimesed on korduvalt
tõestanud, et ollakse kahe
jalaga maa peal ning vajadusel ühise asja eest väljas.
Kiili valla õnn on paljuski olnud selles, et läbi aastate ja erinevate vallavalitsuste on suudetud hoida ühtset joont,
mis puudutab kõige põhimõttelisemaid
finants-, haridus- ja sotsiaalpoliitika küsimusi. Kiili valla geograafiline asukoht
on endiselt strateegiliselt suurepärane
ning, last but not least, Kiili valla elanike haridustase on vabariigi keskmisest
kõrgem ning meie inimesed on korduvalt tõestanud, et ollakse kenasti kahe
jalaga maa peal ning vajadusel ühise asja eest väljas. Viimane väide kehtib ka
vallavolikogu kohta, mis on võrreldes
paljude teistega pigem erand kui reegel.
Kokkuvõtteks – mulle tundub, et kahtlemine Kiili valla konkurentsivõimes pole haldusreformi vajalikkuse põhjendusena kuigi asjakohane, aga loomulikult
pole kõik meie ettevõtmistest ja eluolust
ka piisavalt hästi informeeritud.
Ehkki analüütikud Konjuktuuriinstituudist ja mujalt räägivad, et nii hästi ei
ole Eestimaal majanduslikus mõttes veel
mitte kunagi elatud kui täna, on ühiskonnas siiski tuntavalt kõrge rahulolematuse foon ning laias maailmas siin ja
seal päris ärevad ajad. Ma soovin kõigile jõudu, et vastu pidada. Püüame mitte langeda masendusse pisiasjade
ja olukordade pärast, mis igapäev paratamatult toob, aga
hoiame koos korras ja
kontrolli all tõeliselt
tähtsad asjad.
Head Eesti
Vabariigi aastapäeva!

Head kuulajad!

Mihkel Rebane,
vallavolikogu
esimees

T

äna tähistame meie riigi sünnipäeva ja seetõttu peaksime rääkima
eelkõige soliidsest 98-aastasest
riigist, mitte enam 25-aastasest poisikesest. Aga kui ma tahan rääkida isiklikult
ja sõprade/tuttavatega, nagu täna siin,
siis võin rahulikult tunnistada, et minu
Eesti Vabariik on pigem 25-aastane kui
ligi sajane.
Minu Eesti Vabariigi eellugu algab minu isaga ja tema juttudega müütilisest
oma riigist. Eelloos on ka stseenid kooliajast, kui mõnigi klassivend teadis kinnitada sedasama suulist pärimust ja kui
Nõukogude Armee aastapäeval (23. veebruar) poolsalaja “sellest” rääkisime.
Minu Eesti Vabariik algab päriselt ikkagi 1980ndate lõpu vastupanuliikumisega – fosforiidisõda, laulev revolutsioon,
Balti kett, Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, rahareform, Vene vägede väljaviimine – ja ma võin iga sündmuse puhul meenutada, kus ma olin, mida tegin või mõtlesin. Nii nagu esimese
vabariigi algus ja lõpp olid sisulises mõttes aastatepikkused protsessid, nii oli ka
taasiseseisvumine protsess meie sees ja
meie ümber.
Taasiseseisvumise algusaastate riigi
sünnipäevakõnedes rääkisime palju vabaduse kättevõitmisest, Vabadussõja
kangelaslikkusest, meie valust okupatsiooni ajal jne. Aga 21. sajandi inimene
näib olevat globaalsema eluhoiaku ja
praktilisema meelelaadiga. Seetõttu on
nüüd pidupäevilgi alati päevakorral globaalsed teemad ja kriisid, sest rohkem
kui kunagi varem tajume me enda seotust ja sõltuvust kõigest, mis maailmas
toimub. Jah, minu Eesti asub planeedil
Maa, rohekassinisel pallikesel, mis tiirleb ümber kollase Päikese, naabriteks tulikuum Veenus ja kõrbekülm Marss. Aga
see pilt ei pruugi igavesti kesta, sest kui kliima edasi soojeneb,
hakkab

meie atmosfäär üha rohkem Veenuse
kasvuhooneefekti meenutama ja Marsi-laadsete kõrbete laienemine meie planeedil on kindel. Niinimetatud kosmoselaev Maa vajab lõpuks ometi ühise
meeskonnana tööle hakkamist, et meie
planeet elamiskõlblikuks jääks. Me justkui lendame koos pisikeses kosmoselaevas, sõltudes selle haavatavatest maa,
õhu ja julgeoleku reservidest
Minu ja minu Eesti väärtusruum on
tihedamalt seotud ka Euroopaga, mis on
väga tore koht elamiseks, kuigi Euroopa
tänased mured – rändekriis, julgeoleku
olukord jms – on tajutavamalt kui kunagi enne minugi õuele jõudnud.
Kõik maailma tõmblused nii heas kui
halvas mõttes jõuavad täna peaaegu
reaalajas minuni. Globaalne rahutus või
Vahemere põgenike möll on muidugi pigem taustsüsteemid, millest palju teravamalt tajume Eesti riiki lõhestavat väärtuskriisi, mis väljendub valitsuse otsustusvõimetuses, vaidlustes kooseluseaduse ümber, vihakõne lokkamises, ülepolitiseeritud haldusreformis või Kiili
vallamaja ette kallatud hobusesõnniku
hunnikus.
Väärtuste kriisi üks võimalikke seletusi on tänapäeva inimese soov käituda
kõiges nagu Rootsi lauas toite taldrikule valiv külaline. See tähendab, et igast
asjast – abielust, usust, vabadusest, õigustest, kohustustest jne – kujundatakse vaid iseendale sobiv ports, sest ühised väärtused on minevik.
Muredest võiks muidugi lõputult rääkida ja teinekord peabki seda tegema,
sest kui ma olen kogu probleemide ringi mõttes läbi käinud, siis jõuan alati positiivsusesse, sest kosmoselaev Maa on
siiski veel sõidukorras ja Eesti asub selle turvalisemas osas ning minu kodu Kiili vallas on üks parimaid paiku Eestis ja
seega kogu maailmas. Ja meil on ühised
väärtused, sest minu silmis on tänavune aasta tegu 5000 elaniku saavutamine
valla registrisse, mis on kiilikate ühine
saavutus. Seega, kõik on hästi! Head vabariigi aastapäeva, kiilikad!

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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Ahi pole prügikonteiner
Kargel vaiksel talveõhtul võib
nii mõnegi asula tänaval tunda
kirbet lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. See on
eriline jäätmepõletuse lõhn.
Veel 2007. aastal toodi elanike keskkonnakäitumise küsitluse alusel esile, et keskmiselt 10
protsenti leibkondadest põletas
prügi, maapiirkondades aga suisa 30 protsenti. Uuringud ei ole
küll andnud piisavat selgust,
mida täpselt ja millistes kogustes kodus põletatakse, kuid võib
oletada, et alates paberist ja kilekottidest kuni üldse kõigeni,
mis põleb.
Hiljem pole sama täpsusega
uuringuid tehtud, kuid eeldatavalt on kodune prügi põletamine vähenenud. See aga ei tähenda, et teema poleks ka praegu
oluline.
Arukas sordib
Hästi teavitatud meediatarbijad
on muidugi lugenud või kuulnud, et Tallinna lähedal Irus on
suur jäätmepõletustehas, kus ilmatu hulk (üle 200 000 tonni
aastas) segaolmejäätmed ja
muudki põletakse ning sellest
elektrit ja sooja toodetakse.
Miks siis tavainimene ei võiks
kodus, prügi “tekkekohale lähemal” jäätmeid põletada? See on
siiski rumal mõte, lisaks muidugi ka seaduserikkumine.
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine rangete keskkonnanõuete alusel, lisaks puhastatakse suitsugaasid
kõrgtehnoloogiliselt ja seiratakse heitgaaside kvaliteeti. Nende nõuete täitmisel on põletamine ohutu. Oma kodus keegi
selliseid tehnilisi tingimusi täita ei suuda ehk ka väikese koguse prügi ahju viskamisega võib
tekitada suurt kurja. Nii öelda
“tavaliste plastide” (plastitüübid PE, PP, PS) põletamisel ei
saa tõesti tekkida raskemetallivõi halogeenühendid, sest neid
elemente neis plastides ei ole.
Siiski tekib nende mittetäielikul
põlemisel saasteaineid, mis on
kantserogeensed ehk vähki tekitavad.
Tervisekaitsjate tubli töö tulemusel on ka laiemalt adutud,
et tubakasuits ei ole ohtlik mitte pelgalt suitsetajale endale,
vaid lähedal olijatele, sest ka tubakasuitsus on kantserogeenseid aineid. Viimane aeg on
mõista, et koduse jäätmepõletuse toss võib olla veel palju
kordi ohtlikum.
Kõige ohtlikum mürgistus
võib tekkida aga siis, kui ahju
või kaminasse satub plastitüüp
PVC (polüvinüülkloriid), mille
nimi annab aimu kloorisisaldusest. Sellise plasti põlemisel
võib üsna väikesest kogusest
tekkida ka dioksiine, mis üheti
üheks ohtlikumate keemiliste
ainete rühmaks on liigitatud.
PVC-d ei ole enam laiemalt kasutusel pakendites, küll aga jalanõudes, vihmakeepides, töökinnastes, ehitusmaterjalides,
nagu kaablikatetes, põranda ääreliistudes, ka plastakendes ja
ustes.
Väike peotäis PVC-d ahjus

Fotod: Marvel Riik

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD MÄRTSIS

võib tekitada mürgiseid gaase
enamgi, kui terved suured tehased aasta jooksul. Mürgine suits
hajub ümbruskonnas ka aeda ja
põllule, tulles sealt inimese toiduna tagasi. Kaugemale hajuv
saast sajab vihmana alla, jõudes
ka merre.
Tervisekaitsjad on ka hoiatanud vanema ja rasvasema Läänemere kala sagedase söömise
eest – üheks probleemiks just
dioksiinid. Kõik on kõigega seotud – nii mugav viis tundub sodist vabaneda seda kaminasse
kühveldades, aga saast on nii lähedal kui kaugel, lõpuks tagasi
taldrikul.
Korsten “kasvab kinni”
Kodusel jäätmepõletusel on halbu mõjusid veel, seda saavad
täpsemalt selgitada igale küttekolde omanikule päästeametnikud ja korstnapühkijad. Kuna
plast ja ka muud jäätmed ei põle tavalise küttekolde tingimustes hästi, siis koguneb igasugust
saasta ka suitsukäiku – lõõri ja
korstnasse.
Usin prügipõletaja võib nii
suitsukäigu välimuselt kivistunud “plastik-nõega” ka ummistada, nii et isegi korstnapühkijad ei saa enam aidata. Ummistuse kõige kallim lahendus on
uue korstna ehitus. Sellisel juhul on näiline väike kokkuhoid
jäätmekäitluskuludelt pöördunud kordi suuremaks kahjuks.
Muidugi tekib ummistunud
korstnaga ka kõrgendatud tuleoht, kui tuld peaks võtma
korstna sisemus.
Vabane prügist
Jäätmete osas on tegevusjuhis
lihtne. Igal majapidamisel peaks
olema oma segaolmejäätmete
konteiner (kohalike olusid arvestades võib see olla ka ühiskonteiner naabritega või nn
jäätmemaja), lisaks muidugi liigitikogumise konteinerid, mis
kohaliku omavalitsuse reeglite
järgi kinnistul olema peavad
(sagedamini vanapaberi- ja biojäätmete konteinerid). Pakendijäätmed saab viia avalikesse pakendikonteineritesse, üsna palju liike igas majapidamises tekkivaid jäätmeid aga jäätmejaama. Uuri kohalikust omavalitsusest, millised jäätmete liigiti
kogumise võimalused ja nõuded
on sinu kodukohas, kus asub ja
mida võetakse vastu jäätmejaamas, lisateavet annab ka veebileht kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja
puuküttel pliit ei ole jäätmekonteineri asendajad. | Peeter Eek,
keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja

93 Ellen Vettik
89 Vilja Karlson
89 Asta Mandre
88 Aleksander Soots
86 Edgar Uljata
84 Ants Kirsch
83 Ilina Rattasepp
83 Helgi Trahov
82 Aleksander Kester
82 Endel Viirsalu
78 Maire Pikk
77 Vaike Kivistik
76 Tõnis Solo
76 Rein Tamme
70 Elju Voosemaa
70 Arved Vain
70 Oleksandr Domanin
65 Kalle Vain
65 Oleg Monastõrski
65 Rein Pärnsalu
65 Ants Oopkaup

11.03
11.03
17.03
06.03
24.03
11.03
05.03
09.03
06.03
15.03
27.03
26.03
24.03
28.03
03.03
09.03
27.03
08.03
09.03
10.03
29.03

MEIE VALDA SÜNDISID
30. detsember 2015 Gert Villem
Liinak, palju õnne, Ülle Uljata ja
Villu Liinak!
Keskuse töötajad hindavad töökoha mugavusi.

Maxima avas Kurnas
logistikakeskuse
Uusi töökohti loodi 350.
Veebruari alguses avas Maxima Rae ja Kiili valla piiril Kurna
külas Eesti ühe moodsama logistikakeskuse, mis loob 350 uut
töökohta.
Maxima Eesti tegevdirektor
Vygintas Šapokas ütles logistikakeskuse avamisel, et ettevõttel on võtnud aega 12 aastat, et
avada 75 poodi. Nüüd antakse
tööd ligi 4000 inimesele, kes
teenindavad igapäevaselt rohkem kui 150 000 inimest. “Edu
nimel oleme Eestisse investeerinud rohkem kui 150 miljonit
eurot, millest 35 miljonit eurot
on kulunud uue logistikakeskuse rajamiseks. Parafraseerides
Neil Amstrongi: see on väike
samm Eestile, suur hüpe Eesti
Maximale,” sõnas Šapokas.

Uuest logistikakeskusest saab Maxima poeketi süda.
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja majanduskomisjoni liige Kalle Palling ütles, et Maxima investeeringud ei ole Eesti jaoks väikesed. “150 miljonit eurot on lähenemas 1%-le Eesti SKP-st ehk
tegu on väga tõsiste panustega
Eesti majandusse,” ütles Palling.
Palling lisas, et täna on Maxima
saavutamas liidripositsiooni toiduainete ja esmatarbekaupade
pakkujate turul.
Poeketi süda
Uus logistikakeskus võimaldab
Maximal juhtida kaupluste tööd
paindlikumalt ja teha rohkem
koostööd kohalike tootjatega.
Kaasaegse keskusega üks märksõnu on keskkonna säästmine.
Tähelepanu on pööratud säästlikule hoone valgustamisele ja
küttelahendustele. Hoone katus
on kaetud materjaliga, mis kaitseb ülekuumenemise eest ja vähendab õhusaastet. Lisaks pres-

11. jaanuar Lenna Erikso, palju õnne, Mariliis Laula ja Olav Erikso!
16. jaanuar Robin Normann, palju
õnne, Marin Põld ja Risto Normann!
24. jaanuar Maria-Lisete Traublum, palju õnne, Reilika Muuli ja
Tarvi Traublum!
25. jaanuar Oskar Arukask, palju
õnne, Grete Leosk ja Kaspar Arukask!
25. jaanuaril Greete Männik, palju
õnne, Reili ja Kristo Männik!
25. jaanuar Samuel Stoitšev, palju
õnne, Heleri Kivil ja Roland
Stoitšev!
26. jaanuar Brian Mahmastol, palju õnne, Helis Mahmastol ja Tarmo Jõgi!
27. jaanuar Calder Mölder, palju
õnne, Marilin Matso ja Priit Mölder!
01. veebruar Romyo Saal, palju
õnne, Nurmely Mitrahovitš ja
Amor Saal!

Inimesed pääsevad logistikakeskusesse põhimõtteliselt ühe ukse kaudu. Parklat ja logistikahoonet ühendab galeriikäik.

sitakse kohapeal kile ja kartong
ning valmistatakse ette taaskasutamiseks.
Uuest logistikakeskusest saab
Maxima poeketi süda, kust hakkab kaupa jõudma enamikku
Maxima poodidesse. Keskuses
hakkab olema ligemale 30 000
erinevat kaubaartiklit. Laotemperatuurid varieeruvad -24 kuni +18 kraadi vahel. Arvestatud
on nii sügavkülma toodete kui
ka lillede säilitamisega. Suitsu
ja alkoholi hoitakse eraldi, sest
tegu on kaubaga, mis on kerge
“kaduma”.
Logistikakeskus peaks täisvõimsusel hakkama tööle augustis.
Kuni 200 veoautot
Töötajate sõnul on uues logistikakeskuses hea töötada. Laotöötaja Maie toob välja töökeskkonna mugavused. “Mugavused ongi need, et keskus on ilus, suur
ja avar,” ütles ta. Maie kaastöötaja Triin rõhutab jällegi keskuse tehnikat, mis on kõik uus.
“Siin on kõik asjad olemas. Töö
ei takerdu selle taha, et sul oleks
puudu mingi vajalik töövahend.

Seetõttu läheb töö kiiresti,” rääkis Triin.
Logistikakeskuses on kõik
elemendid üksipulgi läbi mõeldud. Näiteks kui laotöötajad täidavad tellimust, suhtlevad nad
raadiosaatja abil arvutiprogrammiga, mis annab täpseid juhiseid, kus mingi kaubaartikkel
asub ja palju seda vaja on. Programmil on võime õppida 30 minutiga selgeks töötaja hääl. Nii
on suhtlus kergemast kergem,
sest programm teab kohe, kellega on tegu.
Ühes päevas hakkab keskusest läbi käima kuni 200 veoautot, mis veavad kokku 3400 alusetäit kaupa. Huvitav on märkida, et inimesed pääsevad logistikakeskusesse ühe ukse kaudu.
Parklat ja logistikahoonet ühendab galeriikäik.
Maxima logistikakeskuse
ehitus algas 2014. aasta suvel
ning kestis 588 päeva. Hoone
ehitas Rand&Tuulberg ning see
kandideerib ka 2015. aasta betoonehitise konkursil.
Konkursi võitja selgub märtsikuus. | Marvel Riik, marvel@harjuelu.ee

11. veebruar Mirjam Seppa, palju
õnne, Gerda Mõttus ja Mihkel
Seppa!

Kiili Rahvapidu ja kevadlaat
22. mai 2016
Nabala mõisa hoovis

Kiili Rahvapidu
tuleb taas
Möödunud aastal Nabala
mõisa hoovis toimunud hea vastukaja saanud rahvapidu toimub
ka tänavu. Pidu on planeeritud
22. maile ja toimumiskohaks endiselt Nabala mõis. Kiili Rahvapeo raames toimub ka traditsiooniline Paekna tantsupidu
ning tulemata ei jää ka kevadlaat. Laval astuvad üles kohalikud laste ja täiskasvanute kollektiivid ning oodata on ka külalisi kaugemalt.
Kõik, kes soovivad rahvapeol
osaleda esineja, kaupleja või
muu teenusepakkujana või kes
soovivad aidata kaasa nõu ja
jõuga sündmuse sujuvasse korraldusse, peaks võtma ühendust
Kiili rahvamajaga aadressil kadi@kiilivald.ee. | Kadi KroonLaur
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Terve teekond:
“Vaktsineerimine”
Tervislikust elusviisist rääkides jookseb meie mõtteist läbi
rida erinevaid märksõnu – tervislik toitumine , liikumine,
suitsetamisest loobumine või
selle vältimine, käte hoolikas
pesemine – need on vaid mõned
näited.
Aga sageli unustatakse või ei
tulda selle pealegi, et tervisliku
eluviisi üheks sambaks on ka
vaktsineerimine.
Kui mõelda eelmise sajandi
suurimatele teadusavastustele,
mis on mõjutanud miljardeid
inimesi – meid kaasaarvatud, –
siis on kindlasti üheks tänuväärseimatest saavutustest vaktsineerimine. Tänu vaktsineerimisele ei pea me reeglina enam
kartma, et keset niigi kurnavat
ja tüütut gripihooaega ja nohu-köhatõvesid võiksid meie
lapsed haigestuda veel leetritesse, mumpsi või punetistesse. Me
ei pea kartma kurguvalu tekkimisel eluohtlikku difteerianakkust. Meil pole enam hirmu, et
me lapsi sandistaks eluks ajaks
lastehalvatuseviirus.
Järjekordses tervisekooliloengus räägimegi põhjalikumalt vaktsineerimisest.
Mis see vaktsineerimine oma
olemuselt üldse on? Milliste
haiguste eest saame end ja oma
lähedasi kaitsta? Milliste haiguste vastu vaktsineeritakse
lapsi? Milliste haiguste vastu
võiksid ja peaksid vaktsineerima end täiskasvanud? Millised
vaktsiinid oleksid väga vajalikud krooniliste haigustega inimestele?
Tänapäeval reisitakse palju.
Paraku ei oota meid troopikas
ainult mõnusalt kõrvetav päike
ja kosutav ookeanivesi, vaid seal
võivad tervitada meid ka väge
täis “batsillid” ehk erinevad
bakterid ja viirused. Mis haigused võivad meid ohustada soo-

jamaa reisile minnes ja kas saame end kaitsta nende vastu?
Reisiõhinas unustatakse sageli
see ohupool ja tihti tullakse vaid
mõni päev enne reisi perearstikeskusest uurima, kas vaktsineerida ka oleks vaja. Kuigi siis
on juba veidi hilja, aga siiski
mitte mõttetu!
Neile ja mitmetele teistele
vaktsineerimist puudutavatele
küsimustele üritamegi tulevasel loengul vastust leida. Oodatud olete kõik alates gümnasistidest kuni pensionieani välja!
Kohtumiseni 17. märtsil kell 18
Kiili Gümnaasiumi auditooriumis. Lektoriks on dr. Meelika
Lutter.

Tervisliku eluviisi
üheks sambaks on ka
vaktsineerimine.
Lektori taust: “Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2001. a, seejärel läbisin
internatuuri Tallinna haiglates
2001-2002. Peremeditsiini residentuuri lõpetasin 2010. a. Seejärel tekkis võimalus Kiilis perearstipraksis rajada ja perearstina siin tööle asuda. Praegu
olen lapsehoolduspuhkusel.”
Tervisekooli loengud/mõttevahetused toimuvad 1 kord kuus
(iga kuu kolmanda täisnädala
neljapäeval) Kiili Gümnaasiumi
auditooriumis algusega kell
18.00.
Kiili tervisekooli avaloeng
toimus 21.01.2016.
Tähtis on eelregistreerimine
igaks tervisekooli loenguks meiliaadressil kiilinaisselts@gmail.
com.
Omaosalustasu on 3 eurot,
mida saab tasuda kohapeal.
Tule kuulama, mõtteid vahetama. Selle tulemusena saame
koos targemaks. | Katrin Martinson

Koostamisel on Nabala
pärimusjuttude kogumik
Foto: erakogu

Nabala piirkonna rahvapärimust ei ole siiani süstemaatiliselt kogutud ega kirjastatud.
Kirjandusteadlane Mari-Ann
Remmel on andnud nõusoleku
koostada rohkete fotodega illustreeritud raamatu “Nabala.
Kohajutud ja legendid”. Raamatu ilmumine saab teoks 2017.
aasta alguses. Kogumiku ilmumist toetab Kultuurkapital.
Nabala tänab roheluse ja rahuga. Raamat tänab käeshoitava sisu ja iluga.
Mida teame Nabalast?
Nabala teeb eriliseks loodus ja
tugeva kokkukuuluvustundega
kohalik kogukond. Eriti tähenduslik on siinne vetevõrk, mis
kulgeb nii maa all kui peal. Seda on küll maaparandusega tugevalt muudetud ja rikutud, ent
siiski on veel praegugi maastikul näha jõesänge, allikaid, sildu, kurisuid jm karstinähtusi,
millega seostuvad iseloomulikud legendid ja kohanimed. Ka
kohanimi Nabala, mis tuleneb
sõnast “naba”, lähtub tõenäoliselt nendest samadest veesoontest, mis ühendavad “nabanööridena” suuremaid veekogusid.
Nabalas ei tohtivat kellestki
halba rääkida – siin olevat kõik
omavahel sugulased. Küllap see
nõnda ka on, sest kuidas muidu
saakski põliste juurtega kogukond läbi sajandite püsida ja
kasvada. Nabala oli omaette ja
eraldatud, soodega ümbritsetud
metsatagune kant, kunagine
mõisavald. Siinne külade arv on
küll aja jooksul muutunud, kuid
terve rida praeguseidki külasid
eksisteeris juba muinasajal ning
neid on mainitud Taani hindamisraamatus (Nabala, Sõgula,
Sõmeru, Paekna jt). Külategevus
jätkub ka tänapäeval, MTÜ Sõmerlased esindab Sõmeru küla
Kiili vallas.
Ajaloost ja tänasest
Tänapäeval on Nabala kuulsaks
saanud hoopis muudel asjaoludel. Pealinna lähedase piirkonnana on kaevandajate huviorbiiti sattunud siinse karstunud
pinnase lubjakivilademed, ko-

Sõmeru küla noored, umbes 1930ndad.

halikud inimesed on ärevil tuleviku ja elukeskkonna säilimise pärast. Maaparandusest tingitud loodusmaastiku muutused on niigi silmatorkavad – Angerja ojja suunatud vete tõttu
on jäänud täielikult kuivaks paljud kurisud ning Nabala jõgi,
kust kunagi said kohalikud elanikud isegi joogivett. Kohanemine jõe ümberpööramisega ei
ole vanemal põlvkonnal veel tänaseni lõpule jõudnud.
Tänaseni on rahval hästi
meeles lood sellest, kuidas suurvee ajal talust tallu parvedega
sõideti, ning kuidas omal ajal
härjapaar veeneelukuristikku
kadus ning hoopis teises allikas
välja ilmus.
Nabala asustuse algus ulatub
tuhandete aastate taha. Siin
paikneb ka hulk muistiseid, mille hulgas on lohukive, kalmeid,
kabelikohti ja sõjaaegseid pelgupaiku, neist osa kuulub ka
riikliku muinsuskaitse alla. Vanad uskumused on põimitud

vennastekoguduse vaimuga, mis
jõudis siia koos hernhuutliku liikumisega juba 18. sajandil. Nabala rahvast on peetud väga
usklikuks, samas on siin säilinud väga vanu tõekspidamisi,
uskumusi ja kombeid, samuti
nagu puhast loodust haruldaste liikidega.
Kogumiku “Nabala. Kohajutud ja legendid” ilmumine võimaldab piirkonna pärimust raamatuks vormida ja lugejateni
tuua, et lood, muistendid ja mälestused saaksid jagatud ega
jääks vaid arhiiviriiulitele või
kaduvasse inimmälusse.
Raamatu autor, kirjandusteadlane Mari-Ann Remmel endast: “Alates 1998. aastast olen
osalenud mitmetes kohapärimusega seotud projektides ning
kirjutanud ise projekte (vt ETIS),
olles ERA kohapärimuse töörühma juht. Alates 1990ndast aastast olen regulaarselt käinud välitöödel pärimust kogumas, paiku ja inimesi pildistamas mit-

mel pool Eestis, sh kodukihelkonnas Jüris (sh Nabalas), Järvamaal, Tartumaal Otepää kihelkonnas, Muhumaal ja Setomaal, Matsalu ja Vilsandi rahvuspargis, Pihkva oblastis, samuti Siberis jm. Alates 1999.
aastast on välitööd keskendunud kohapärimuse talletamisele.”
Autorit toetavad korraldusliku poole eest hea seistes Liivi
Tamm Vaidasoolt, Margit Miller
Tuhalast ja Katrin Martinson
Sõmerust. Palume Teie toetust,
et raamat saaks sündida.
Kõikidele toetajatele soovime saata ilmunud raamatu kingituseks ning loomulikult märgime toetajate nimed ka raamatus ära. Raamatu ilmumist saab
toetada annetusega MTÜ Sõmerlased arvele SEB pangas
EE061010220249309222. Annetuse selgituses märkige ära ka
oma postiaadress, et raamat õige toetajani jõuaks. | Katrin Martinson, somerukyla@gmail.com

Päästjad tulevad taas Kiili valla kodusid nõustama
Möödunud aastal külastasid
nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad enam kui 16 000
kodu üle Eesti. Ka sel aastal on
plaanis jõuda külla vähemalt 15
000 perele.
Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid juhtuvad
just kodudes, sest inimesed sageli ei märkagi tuleohtlikke olukordi oma elamises ja ei oska ka
õnnetuse juhtumisel midagi ette võtta. Kiili vallas oli möödunud aastal kaks hoonetulekahju, ühtki inimest vallas tulekahjudes ei hukkunud.
Sel aastal tulevad Kiili valla
kodusid nõustama Assaku ja Kose komando päästjad, kes alustavad inimeste elupaiga vaatlusega juba enne majja või korte-

Foto: Päästeamet

Assaku komandopealik Veikko
Juusu.

risse jõudmist. Vaadatakse, milline on päästeauto ligipääs majale, jälgitakse, et prügikast ja

puuriit oleksid majast piisavalt
kaugel, hinnatakse korstna välist seisukorda ja palju muudki.
Kortermajades vaadataks kriitilise pilguga üle ka trepikojad, et
üleliigsed esemed häda korral
evakuatsiooni ei takistaks.
Uuritakse, millal käis korstnapühkija, milline on küttekolde ja selle ümbruse olukord. Kas
elamises on suitsuandur ja kui
seda ei ole, on päästjad abiks
selle paigaldamisel. Päästjate
varustuses on selleks puhuks
olemas suitsuandurid, mis paigaldatakse inimestele tasuta.
Kodukülastuse eesmärk ei ole
kedagi trahvida või karistada,
vaid lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu läbi. Külas käivad nii
kutselised kui ka vabatahtlikud

päästjad, kes on saanud vastava koolituse. Kodukülastusi tehakse nii tööpäevadel kui ka nädalavahetustel. Kellele oleks vaja külla minna, selgitatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste ja külavanematega ning
põhimõtteliselt kõigi abiga, kes
on valmis infot jagama.
Vahel võib juhtuda, et kodukülastus jääb pooleli, kuna
päästjatele tuleb väljakutse.
Säärasel juhul võetakse inimesega hiljem uuesti ühendust ja
jätkatakse sealt, kust pooleli jäi.
Kui soovite küsida lisainfot
külastuste kohta, siis Assaku komandopealik Veikko Juusu ja
Kose komandopealik Jaanus Jaago on valmis teie küsimustele
vastama. | Päästeamet
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Algasid Kiili vallarahva IX
sportmängud
Algust tehti Kiili vallarahva
IX sportmängudega. Sel aastal
on kavas 16 ala, arvesse lähevad
14 parima ala tulemused. Osaleb nagu eelminegi aasta 11
võistkonda. Loobus osalemast
F-Team võistkond, aga uus tulija on Metsanurga küla võistkond.
Nagu esimesed alad näitasid,
on tegemist väga toredate ja lahedate inimestega ning soovime neile edaspidisteks võistlusteks jõudu ja edu.
Esimese alana olid kavas
korvpalli täpsusvisked, kus
võistkonnas oli kaks meest ja
üks naine ning visata tuli 10 vabaviset, 8 2-punkti viset ja 6
3-punkti viset. Osales 10 võistkonda.
Oma eelmise aasta esikohta
kaitses kindlalt Kiili I võistkond,
koosseisus Mari-Liis Ladvik, Jüri Käer ja Ivari Haltunen , kogudes 22 p. Tubli teine koht (19 p)
Kangru võistkond, koosseisus
Anet Vendel, Tõnu Seil ja Märt
Mäesalu, ning kolmanda kohaga üllatas meeldivalt Maksimaa
võistkond – Lilian Lillemets, Riivo Rohi ja Rain Semiskar, kogudes 18 p, kusjuures väärib märkimist, et Rain ehk korvpalli
ringkonnas tuntud nime Sem
all, unustas ketsid koju ning tal
tuli võistelda sokkides, kuid see
meest ei seganud, tabades 6-st
3-punkti viskest lausa 4 ning tegi selja prügiseks sellistel kossuhuntidel nagu Karmo Allikas,
Indrek Kaarlep, Ivari Haltunen,
Erki Rohi, Marko Mäekivi ja teistel... Tule taevas appi!
Järgnesid: 4. Kiili 2 15 p, 5.
Kiili Keerulised 14 p, 6. Vaela-Mõisaküla 13 p, 7. Luige-Sausti 13 p, 8. Lähtse 12 p, 9.
Metsanurga 10 p, 10. Kiili Gümnaasium 3 p.
Teise alana oli kavas kardi-

Foto: Ragn-Sells

Fotod: Kaupo Kütt

Pakendikott.

Pakendikott muudab
sorteerimise lihtsaks
Vallarahva sportmängude 1. ala – korvpalli täpsusvisked – võitja Kiili I võistkond.

TEAVE
VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS PEALE KAHTE ALA
1. Kangru
21 p
2. Kiili 1
18 p
3. Kiili Keerulised
17 p
4. Kiili 2
17 p
5. Vaela-Mõisaküla
14 p
6. Maksimaa
12 p
7. Lähtse
10 p
8. Luige-Sausti
9p
9. Metsanurga
8p
10. Kiili Gümnaasium
4p

sõit ja see toimus Laitse rallipargis. Võistkonnas samuti kaks
meest ja üks naine. Sõideti 8 minutit ja arvesse läks iga võistleja parim ringiaeg. Osales 10
võistkonda ning kiireimat sõitu
tegi Kangru aleviku karditiim,
koosseisus Anet Vendel, Kristian
Ventsel ja Priit Rannik, üldajaga 151,825. Teise kohaga, üldajaga 154,828, üllatas meeldivalt
Kiili Keerulised võistkond – Merike Kiil, Kevin Kiil, Silver Kiil –

Vallarahva 2. ala – kardisõidu – võitnud Kangru võistkond.

kellele see oli 3 aasta jooksul
esimene esikolmiku koht sportmängudel osaledes. Pange samamoodi edasi! Kolmas auhinnaline koht, üldajaga 157,619,
läks Kiili 2 võistkonnale – Kaisi
Kullamaa, Ole Loigu, Henry Val-

ler. Järgnesid: 4. Vaela-Mõisaküla 158,252, 5. Kiili I 158,986,
6. Lähtse 159,379, 7. Metsanurga 162,271, 8. Luige-Sausti
163,029 , 9. Maksimaa 164,337,
10. Kiili Gümnaasium 168,666.
| Kaupo Kütt

Sorteerimise peamiseks vastuväiteks nimetatakse mugava
süsteemi puudumist. Tavatarbija eeldab, et edukaks sorteerimiseks peab kodus olema mitu erinevat prügikasti eri liiki
jäätmete jaoks ja lõpuks tuleb
need viia kodust kaugel asuvasse konteinerisse. Uuenenud pakendikotiteenusega on need
mured lahendatud, sorteerimine pole kunagi varem olnud nii
lihtne.
Viiakse koduväravast
Pakendkoti teenus on mõeldud
eramajadele, et muuta igapäevane jäätmete sorteerimine võimalikult mugavaks. Pakendikotti võib panna kõik puhtad pakendid ja alates selle aasta jaanuarist ka vanapaberi. Kõige
olulisem ongi jälgida, et pakendid oleksid puhtad, sest ainult
nii saab neid taaskasutada. On
ju ilmselge, et jogurtit ja plastikut kokku sulatades head plastmassi ei saa. Kui pakendikott on
täis, pole vaja teha muud, kui
tõsta see kord kuus värava taha
ja Ragn-Sells tuleb korjab need

ära. Igale kliendile jäetakse kokkulepitud kohta, näiteks postkasti, uus pakendikott. Edasi liiguvad pakendid juba Ragn-Sellsi sorteerimiskeskusesse, kus
need läbivad täiendavad sorteerimise.
Tasuta teenus
Põhjus, miks pakendikotti kasutab täna juba üle 5500 leibkonna, peitubki selle teenuse lihtsuses – kõik pakendid saab panna ühte kotti, need saab ära anda koduväravast ning kõigele lisaks on see teenus tasuta. Pakendiorganisatsioon TVO, mis
vastutab Eesti turul müüdud pakendite kokkukogumise ja taaskasutusse suunamise eest, on
teinud võimalikuks ka pakendikoti tasuta kogumisteenuse.
Pakendikotist saate rohkem
lugeda Ragn-Sellsi kodulehelt
www.ragnsells.ee/pakendikott.
Samalt lehelt saab ka teenust
tellida, lisaks võite soovi edastada e-maili info@ragnsells.ee
või telefoni teel 606 0439. | Rainer Pesti, Ragn-Sells AS turundusja kommunikatsioonijuht
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Jalgpall
Saalijalgpalli Eesti meistrivõistluste 1. liigas ei lähe Kiili
JK meeskonnal sugugi hästi. 6.
voorus Viimsi kooli spordikompleksis, vastaseks kohalik
Maccabi meeskond, pidasime
vastu 12 minutit, siis lõid vastased esimese värava, poolaeg
0:3, kogu mäng 3:10. (Remi 2
väravat, Sven 1).
Esimese ringi viimane mäng
kodusaalis Kiilis Rantipol Võru
meeskonna vastu läks nihu juba esimesel poolajal, mille kaotasime 2:7, kogu mängu kaotasime 5:14 (Rainer 3 väravat, Marek 2).
Teise ringi avamäng Tallinnas Kristiine Spordihallis, vastaseks kohalik Tallinna SK Augur Villa Müllerbeck meeskond,
läks sama rada pidi, poolaeg 1:7,
kogu mäng 3:14 (Marek 2, Rainer 1). Siis võeti ette reis Sillamäele, vastaseks kohalik FC
Molycorp Silmet meeskond.
Kahjuks pidime sõitma sinna
karukoopasse (kuigi eelmine
aasta õnnestus seal võita!) ainult 6 mängijaga ehk ühe varumehega, kuigi see ainuke varumees mängida ei saanudki, mehed pidid kõik 40 minutit vastu
pidama. Pidasime vastu täpselt
12 minutit, siis jõudsid vastastel kohale hilinejad, kaksiktornidest kaksikvennad Nikolai ja
Gennadi Zhukovid, ja siis läks
lahti... poolaeg 0:4, kogu mäng
1:14 (värav Aivolt). Vennad Zhukovid lõid kahepeale kokku 9 väravat! Seekord siis selline mäng,
aga ega siis tagasiteel põdema
ei jäädud, õlled ilusti ootasid
ja...
Seejärel mäng Tallinnas Õismäe sportmängude hallis kohaliku Tallinna FC Cosmos II
meeskonna vastu oli enam-vähem, poolaeg 0:1, mängu kaotasime 1:7 (värav Marekilt). Siis
järgmine mäng kodusaalis Kiilis, vastaseks liidermeeskond
Tallinn FC Rinopal Ajax. Saime
sel hooajal esimest korda platsile saata kaks võrdselt nelikut.
Ja näitasime ja tõestasime taas,
et meid on vara veel maha kanda, et oskame seda mängu mängida küll, kui vaid iga mäng
saaks kõik mehed mängule. Jäime taha 0:1, 1:2, juhtisime 4:2,
poolaeg meile 4:3. Teisel poolajal jäime taha 5:7, kuid mehed
näitasid sisu ja võit tuli numbritega 8:7! Jess! Müts maha
meeste ees, hea mäng (Marek 2,
Sven-Jarno 2, Rasmus 2, Janar
1, Marko 1, kusjuures Janar ja
Rasmus lõid veel kumbki omavärava).
See võit andis meestele sellise positiivse laksu, et terve
järgmine nädal käidi ringi sellise näoga, nagu oleks lotoga miljon eurot võidetud. Vasalemma
põhikooli spordihoones peetud
järgmises mängus kohaliku
meeskonna Rummu Dünamo
vastu oli see miljon eurot ära
raisatud ja kaotus tuli numbritega 5:9 (Janar 2, Rasmus 1, Marek 1, Silver 1). Viimases kodumängus Kiilis, vastaseks juutide lipulaev Maccabi, tehti jällegi tubli esitus, poolaeg 2:3, kogu mäng 4:5, kusjuures meie väravavaht Käbi tõrjus kindlalt
vastaste penalti! Meie Mart

Foto: Kaupo Kütt

JK Sparta/Kiili võitjameeskond.

Poom! Enne viimast mängu Võrus ollakse kindlalt viimasel, 8.
kohal 4 punktiga – 1 võit, 1 viik
ja 11 kaotust, väravate vahe
53:122. Tänud fännidele ja järgmine aasta läheb kindlasti paremini!

JK Sparta/Kiili
Aruküla Cupil
JK Sparta/Kiili osales Aruküla Cupil 2006/2007. a sündinud
ja 2004/2005. a sündinud poistega.
2006/2007. a sündinute turniiripäev oli Kiili pisemate spartalaste esimene võistlus.
Esimeses mängus võitlesime
välja viigi, teistes mängudes olid
vastased meist üle, kusjuures
alagrupi kolmanda mängu viik
läks käest alles viimasel minutil.
Kokkuvõttes 7.-8. koha mäng
lõppes penaltiseeriaga, kus täpsemad olid vastased. Meie värava eest hoolitses meie kõige
noorem mängija (Bert Leiger,
2008). Poisid ei andnud lõpuni
alla ja treener oli võitlusvaimuga väga rahul.
Väljakul võitlesid: Romek
Männiste, Robin Rajasalu, Targo Tammela, Robert Suislepp,
Henri Säkk, Marten Mikomägi,
Bert Leiger, Kardo Saviauk, Romet Kriks, Ron Henri Rühka.
Ka vanemas, 2004/2005. a
sündinute vanuseastmes käidi
koos võistlemas esimest korda.
Poisid tahtsid ennast väga
tõestada ning palju tehti ära
tahtejõu ja tiimi vaimuga. Hommikul vara algas päev võitudega, esimesed vastased alistati visa võitlusega ning alagrupi viimasest mängust võetud viik
kindlustas ka alagrupi võidu. Finaali pääsemiseks oli vaja alistada B-alagrupis teise koha saanud HJK Aruküla/Jüri, tulemuseks võit 2:0.
Esikohamäng kujunes väga
tuliseks. Normaalaeg lõppes tu-

lemusega 0:0, millele järgnenud
penaltiseeria selgitas välja turniiri võitja. Meie puurilukk
Joosep Tiganik hoidis värava lõpuni tühja, tänu millele meile
võistluste võit ja parima väravavahi tiitel.
Väljakul võitlesid: Amar Kareem Tariq, Markus Lepik, Renno Zimmerman, Mattias Leiger,
Jakob Laiv, Joosep Tiganik, Oliver Tilga, Bren Sören Kopamees,
Marten Raag, Patrik Perv.
Suur tänu korraldajatele ning
järgmiste kohtumisteni!

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel meeste 1. liigas saavutas TTÜ/Kiili
meeskond 7. järjestikuse võidu,
kui põhiturniiril alistati Võrus
kohalik Võru VK/Spordikool
meeskond raskelt 3:2 (22:25,
25:16, 18:25, 25:22, 15:13). Järgmises mängus kodusaalis Kiilis
pidid nad aga esimest korda sel
hooajal tunnistama vastaste paremust ehk kaotasid 1:3 naabrile Liider/Rae vald meeskonnale kindlalt 1:3 (25:20, 15:25,
22:25, 14:25).
Tallinna Ülikooli spordisaalis võideti küll järgmises mängus kohalikku Tallinna Ülikool/
VK Rakvere meeskonda 3:1
(25:21, 25:20, 29:31, 25:17), kuid
siis saadi jällegi kaks litakat järjest, esmalt kaotati kodusaalis
1:3 Tallinna Ülikool/VK Rakvere meeskonnale (24:26, 25:18,
20:25, 22:25) ja seejärel saadi
Tartus kohalikult Eesti Maaülikooli Spordiklubilt kuiv 0:3 kaotus (24:26, 21:25, 22:25).
Võidulainele saadi jällegi Kiilis, kui võideti 3:0 Narva SK
Energia/SK Viktoria meeskonda
(25:11, 29:27, 26:24) ning Tallinnas Audentese Spordikeskuses võideti 3:0 Selver Kikas/
Spordikool meeskonda (25:21,
25:19, 25:12). Järgmises mängus
kodusaalis Kiilis võideti kindlalt
3:0 VK Täht meeskonda (25:23,

25:13, 25:21), seejärel tehti üks
sõit Väätsa Tervisekompleksi,
kus võideti 3:1 kohalikku Järvamaa II meeskonda (25:20, 25:17,
22:25, 25:20). Siis mängiti Kiilis
tähtsas mängus 3:1 üle lähikonkurent Audentese SG/Noortekoondis meeskond (19:25,
25:21, 25:17, 27:25) ja ollakse
praegu turniiritabelis 2. kohal.
Juhib Liider/Rae vald meeskond.
Algasid mängud ka Tallinna
2016. a meistrivõistluste alagrupiturniiril. Meeste turniiril võitis TTÜ/Kiili A-alagrupis 3:0 Türisalu SK meeskonda ja naistest
alustas Kiili SK naiskond A-alagrupis 3:0 võiduga Server naiskonna üle.
Credit24 Rahvaliigas võitis II
Põhja regioonis Kiili SK naiskond 3:0 Cosmos naiskonda ja
3:0 VK Kramp N2 naiskonda ja
saavutas B-alagrupis 11 p esikoha. III Põhja regioonis võitis
SEB/Kiili II naiskond 3:0 Intervoll II naiskonda, 3:0 VK Kramp
N3 naiskonda ja kaotas 0:3 Selver Aleksander naiskonnale ja
saavutas B-alagrupis 8 p 2. koha.
18. korda peetud segapaaristurniiril Kohila Kap, kus osales
19 paari, saavutasid Inga Annus-Miljard Liik 3. koha. 6. koha ja ühtlasi B-liiga esikoha saavutasid Triin Maller-Erki Arumeel.
Sparta Segavolle 2016. a liiga 1. etapil saavutas Kiili SK
võistkond 7. koha.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga A-divisjoni viimases põhiturniiri mängus kaotas Kiili SK meeskond
kodusaalis Kiilis Seesam/Hausers meeskonnale 60:81 (Siim
Palu 17 p, Kaarel Loo 13 p, Milvert Vaaks 12 p) ja saavutas
C-alagrupis ühe võidu ja kuue
kaotusega 7. koha.
Samas alustati vahegrupi
mängudega. Esimeses mängus

kaotati Tallinnas Saksa Gümnaasiumi võimlas Gamestar.ee
meeskonnale 73:84 (Ott Põldsaar viskas üleplatsi mehena 29
p, Milvert Vaaks 19 p), seejärel
kaotati Peetri Kooli võimlas
Smokehunters meeskonnale
70:79 (Raul Kõiv 25 p, Siim Palu 16 p, Mikk Rannik ja Alari Kasemaa 12 p). Võidurõõmu said
kossumehed maitsta Kristiine
Spordihallis, kui võideti SK VIVASport meeskonda 84:63 (Kaarel Loo 27 p, Ott Põldsaar 17 p,
Alari Kasemaa 16 p, Karmo Kõivutalu 10 p) ning hetkel hoitakse F-alagrupis 5. kohta.
Eesti-Läti Ühisliigas asub
1182 Tallinn naiskond (Birgit
Piibur ja Janett Perv) hetkel 3.
kohal.

44,34. Palju õnne! Naiste kaugushüppes saavutas Liis Grete
7. koha tulemusega 4.74. Meeste 300 m jooksus saavutas Jakob
Nurmsalu 7. koha ajaga 41,65.
Harjumaa 2016. a noorte
meistrivõistlustel sisekergejõustikus võitis poiste A-klassi 800
m jooksus pronksmedali Rainer
Kravets ajaga 2.19,53. Tüdrukute C-klassi kõrgushüppes saavutas Mia Kaare 4. koha tulemusega 1.40 ja kaugushüppes saavutas Mia 12. koha tulemusega
3.74.
Eesti talvistel karikavõistlustel Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis võitis Liis Grete
Atonen T 800 m jooksus pronksmedali ajaga 2.31,70. Palju õnne! T kõrgushüppes saavutas
Liis Grete 15. koha tulemusega
1.45.
TV 10 Olümpiastarti 2016
Harjumaa finaalvõistluste I etapil saavutas tüdrukute noorema
grupi kõrgushüppes esikoha Mia
Kaare, tulemusega 1.40. Palju
õnne! 60 m tõkkejooksus saavutas Mia 3. koha, ajaga 10,96. Palju õnne! 60 m jooksus saavutas
Mia 7. koha ajaga 9,47.
TV 10 Olümpiastarti 2016
Harjumaa finaalvõistluste II etapil saavutas poiste noorema
grupi teivashüppes 2. koha Robert Kompus, tulemusega 2.00.
Palju õnne!
60 m tõkkejooksus saavutas
Robert 17. koha ajaga 11,76 ja
kaugushüppes 20. koha tulemusega 3.74.

Keegel
Eesti lahtistel individuaalsetel meistrivõistlustel sportkeeglis Rae keeglisaalis: mehed – 27.
Toomas Vendel, 38. Jens Vendel,
44. Margus Mänd, 49. Aivar
Hannus. Naised – 19. Eve Urbas.
SK Kalju/SK Talke auhinnavõistlustel sportkeeglis Rae
keeglisaalis: mehed – 7. Jens
Vendel, 13. Toomas Vendel, 21.
Margus Mänd, 43. Aivar Hannus.
Naised – 11. Eve Urbas.

Kergejõustik

Judo

Eesti A- ja B-klassi talvistel
meistrivõistlustel Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis tuli
kahekordseks Eesti meistriks
Liis Grete Atonen, kes võitis TB
600 m jooksu ajaga 1.39,68 ja TB
1000 m jooksu ajaga 3.17,58.
Palju õnne! PB 600 m jooksus
saavutas Patrick Nellis 6. koha
ajaga 1.36,12.
Tallinna noorte 2016. a talvistel karikavõistlustel Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis võitis PB 800 m jooksus kuldmedali Patrick Nellis ajaga
2.17,86. Palju õnne! PB 200 m
jooksus saavutas Patrick 9. koha ajaga 26,40. TB kaugushüppes saavutas Liis Grete Atonen
2. koha, tulemusega 4.99 ja TB
200 m jooksus samuti 2. koha,
ajaga 27,45. Palju õnne! TB kuulitõukes saavutas Liis Grete tulemusega 7.29 13. koha.
Harjumaa talvistel meistrivõistlustel Tallinna spordihallis
võitis naiste 60 m jooksus
pronksmedali Kertu Väikemaa,
ajaga 8,27. Palju õnne! Naiste
300 m jooksus võitis hõbemedali Liis Grete Atonen, ajaga

Eesti meistrivõistlustel võitis
N 70 kaalukategoorias kuldmedali Britt Maiste. Palju õnne!

Iluvõimlemine
Iluvõimlemisvõistlustel
“Kuldne Karikas” saavutas Irena Luks 2004. a sündinud tütarlaste C-grupis esikoha! Palju õnne!

Kabe
Eesti lahtistel meistrivõistlustel vene kabes (64 ruutu) saavutas Urmo Ilves hõbemedali.
Palju õnne!
Kaereperes Valtu Spordimajas toimunud 5. allveekabeturniiril vene kabes võitis Urmo Ilves. Esmakordselt allveekabeturniiril osa võtnud Urmo kinkis kolme viimasele kohale jäänud mängijatele enda kirjutatud raamatu “Kabemängu nipid
ja tehnika”.
Ühtlasi tunnistati Urmo ka
Eesti 2015. a parimaks meeskabetajaks. Palju õnne! | Kaupo
Kütt
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
VEEBRUAR 2016
Kiili Vallavolikogu määrus nr 3 Kiili Vallavolikogu
21.06.2012 määruse nr 6 “Kiili valla põhimäärus” muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 4 Kiili Vallavolikogu
18.06.2015 määruse nr 11 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”
muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 5 Kiili Vallavolikogu
17.01.2013 määruse nr 3 “Kiili valla omandis olevate sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord” muutmise määrus.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 4 Lähtse külas Kõssi maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 5 Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 6 Tallinna linnapiirkonna tegevuskava heakskiitmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
26. JAANUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 34 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Tammetalu tn 29, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 35 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Pähklisalu, Sausti küla.
2. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 37 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Päikese tn 20, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 38 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Tamme, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 39 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) laiendamiseks ja ümberehitamiseks Külluse tn 23, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 40 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Veski, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 41 Kasutusloa väljastamine ehitise (Männi tn 12 ja Männi tn 12A detailplaneeringuala külmaveetorustik) Oksa tn T1 ja Oksa tn T2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 42 Kasutusloa väljastamine
ehitise (Männi tn 12 ja Männi tn 12A detailplaneeringuala
kanalisatsioonitorustik) Oksa tn T1 ja Oksa tn T2, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 43 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Oksa tn 14, Luige alevik.
9. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 45 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Haldja tn 9, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 46 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Kraaviperve tee külmaveetorustik) Lähtse küla
Vallavalitsuse korraldus nr 47 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Kraaviperve tee kanalisatsioonitorustik) Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 48 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 30, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 49 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Pääsukese tee 7a külmaveetorustik) Pääsukese
tee, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 50 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (Pääsukese tee 7a kanalisatsioonitorustik) Pääsukese tee, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 51 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Ristiku tn 9, Kiili alev.
16. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 64 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti
koostamiseks detailplaneeringuga määratud kruntidele
pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4 ja pos. 5 Uus-Vaska, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 65 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti
koostamiseks detailplaneeringuga määratud kruntidele
pos. 9, pos. 10 ja pos. 11 Uus-Vaska, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 66 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Mõisaküla tn 41, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 67 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Kääri tee 38, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 68 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Õie tee 19, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 69 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Õie tee 25, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 70 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) ümberehitamiseks Side tn 31, Luige alevik.

Vallavalitsuse korraldus nr 71 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Metsatiigi, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 72 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 6, Vaela küla.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
26. JAANUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 36 Hajaasustuse veeprogrammi projekti lõpparuande heakskiitmine, Vana-Haljamardi
juurdepääsutee.
2. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 44 Hajaasustuse programmi
projekti lõpparuande heakskiitmine, Lepiku puurkaev,
Sookaera küla.
9. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 52 Maa riigi omandisse jätmine,
Pääsukese tee 11a.
Vallavalitsuse korraldus nr 53 Katastriüksuse jagamine, Sinihaldja.
Vallavalitsuse korraldus nr 54 Uus-Vaska ja Väike-Vaska
katastriüksuse jagamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 55 Nabala tee 27a kinnisasjaga
piirneva maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 56 Nabala tee 29a kinnisasjaga
piirneva maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 57 Tähtaja andmine ehitise korrastamiseks.
16. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 77 Kiili Vallavalitsuse 03.11.2015
korralduse nr 669 “Isikliku kasutusõiguse seadmine, Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutus” muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 78 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Viktoria, Sõmeru küla.
MUUD KÜSIMUSED
16. VEEBRUAR 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 79 Hankeplaani kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI
ALEV

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMISE TEADE
20.01.2016 Kiili vallavalitsuse korraldusega nr 25 “Sausti
külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu koostamise algatamine” algatati Kiili vallas Sausti külas Konga
katastriüksusele Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 7,98
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas Konga
katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2344) sihtotstarbe muutmine 100% maatulundusmaast (011; M) 40%
ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ja 60% üldkasutatavaks maaks (017; Üm) ning Konga katastriüksusele Saurustemaa teemapargi rajamine. Saurustemaa on perepark,
mille atraktsioonide hulka kuulub õppekeskus keskkonnahariduse projektide ning õuesõppe tundide läbiviimiseks.
Õppekeskuses on püsi- ja rändnäitused mesoliitikumi
ajastu kliimast ja maakoore muutustest, kivististest, taimeliikidest. Samasse hoonekomplekti kuuluvad veel siseseikluspark, mis teenindab külalisi ka talvisel perioodil
ning pargi teenindamiseks vajalikud toitlustuse ja muud
olmeruumid. Planeeringuga on kavandatud katastriüksusele teemapargile vajalik hoonestus koos toetavate rajatistega, sh parkla. Lisaks lahendatakse planeeringuala
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja
tehnovõrkudega varustamine. Saurustemaa teemapargi
detailplaneering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
20.01.2016 Kiili vallavalitsuse korraldusega nr 25 “Sausti
külas Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada Saurustemaa
teemapargi detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase saastatust, olulist
jäätmeteket ja vibratsiooni olulist suurenemist. Detailplaneeringus tuleb käsitleda teemapargi kasutamisest lähtuva müra ja õhusaase suurust ja ulatust ja vajadusel näha
ette piisavad leevendusmeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks. Keskkonnalubade vajadust tuleb kaaluda
detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes detailplaneeringu ala ja selle lähiümbruse
keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud
asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette ja planeeringu elluviimisel rakendatakse võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks
piisavaid leevendusmeetmeid. Tegevusega kaasnevad
võimalikud mõjud on eeldatavalt suhteliselt väikesed,
nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailpla-

neeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta
piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, kui planneriguga ei kavandata tegevusi rohevõrgustiku alale;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne
kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid,
mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu,
vara ega kultuuripärandit;
6. detailplaneeringu ala lähiümbruses ei ole tuvastatud
jääkreostust. Alal ei toimu keskkonnaohtlikku tootmist
ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib
valgustusest. Valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada valgustuse suunamisega (vajalikele objektidele, aladele). Vibratsiooni ja mõningast õhureostust (näit tolm) võib
esineda põhiliselt ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
ehitustöödega;
8. planeeringuga hõlmatud ala maakasutuse sihtotstarbe
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju,
kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: koostamise algataja on Kiili vallavalitsus, koostamise
korraldaja on Kiili vallavalitsus, koostaja on Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ, kehtestaja on Kiili vallavalitsus.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH
algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Kiili vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik Siiri Treimann, tel 679 0278).

18.02.2016 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR 4
LÄHTSE KÜLAS KÕSSI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritava maa-ala suurus on 8,76 ha. Ehitisregistri andmetel paikneb Kõssi katastriüksusel 1 rajatis ning 3 hoonet. Rajatisest asub Kõssi katastriüksusel puurkaev (ehitisregistri koodiga 220424328). Hoonetest asuvad Kõssi
katastriüksusel elamu (ehitisregistri koodiga 116061261,
ehitisealuse pinnaga 365 m2); ait (ehitisregistri koodiga
116061263, ehitisealuse pinnaga 47 m2) ning kuur (ehitisregistri koodiga 116061262, ehitisealuse pinnaga 89 m2).
Lisaks paiknevad katastriüksusel ehitisregistrisse kandmata puukuur (ehitisealuse pinnaga 30 m2) ning varikatus
(ehitisealuse pinnaga 33 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kõssi maaüksuse (katastritunnus
30401:003:0515) jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad planeeringu
järgselt elamumaa sihtotstarbega krundile (pos. 2), millele detailplaneeringuga ehitusõigust lisaks ei kavandata.
Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa
sihtotstarbega krundile (pos. 1) ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning kahe kuni ühekorruselise
abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine
ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: Kõssi maaüksus asub üldplaneeringu järgi
miljööväärtusega alas. Kiili valla üldplaneeringuga kehtib
miljööväärtuslikes piirkondades reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures taraga võib piirata vaid elamut ümbritseva
ala kuni ca 2000 m2. Kõssi maaüksuse detailplaneeringuga on aga moodustatavate kruntide suurused järgmised –
krunt pos. 1 (100% elamumaa) 4429 m2, krunt pos. 2
(100% elamumaa) 7778 m2 ning krunt pos. 3 (100% maatulundusmaa) 75 440 m2. Kuna detailplaneeringuga oleks
küll võimalik tagada üldplaneeringuga seatud tingimus
elamuehituse planeerimiseks, on siiski antud juhul 2 ha
suuruste elamumaa kruntide moodustamine ebamõistlik
nii maakorralduslikult kui ka üldplaneeringu kohaselt, mille järgi on Kiili vallas tegemist suhteliselt kõrge boniteediga põllumaadega, millest tulenevalt tuleks põllumaid kasutada võimalikult sihtotstarbe kohaselt. Lisaks on planeeringuala kontaktvööndi alas elamumaa krunte, mille
suurused jäävad vahemikku 2476–5639 m2 ning kruntide
piirdeaiaga piiratud maa-ala suurused jäävad vahemikku
3000–4000 m2. Kui elamumaa kruntide suurused jäävad
kontaktvööndis paiknevate elamumaa kruntide suuruste
vahemikku, siis pole mõistlik piirdega piirata vaid 2000
m2 õueala.

NB!

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 31. MÄRTSIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
23. märtsiks.

Lagedi istikuäri pakub
hooajalist tööd aednikklienditeenindajale. Info
telefonil 502 8154.

In Memoriam

SIRJE MINHOF
17.09.1950–17.02.2016

In Memoriam

JÜRI REÄK
15.10.1939–12.02.2016

In Memoriam

POLINA
KHORINA
29.07.1930–09.02.2016

In Memoriam

ELLI AEDLA
25.12.1934–01.02.2016

Kallid Maarja ja Marika
peredega, avaldame
kaastunnet kalli

VANAEMA
kaotuse puhul.

Töökaaslased Kiili lasteaiast
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Balloonigaas OÜ pakub vedelgaasi 5 kg
balloon 11,25 €, 11 kg balloon 20,15 €,
17 kg balloon 29,05 €. Hind koos täidetud
ballooni toimetamisega. Tel 5625 6248,
www.balloonigaas.ee

Müüa puitbrikett alates 135 €/tonn,
turbabrikett 120 €/950 kg, pellet 6 ja 8
mm premium 195 €/960 kg, lepp 2,7 €/
kott, kask 3 €/kott. Tel 5380 3858

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. Tel 522 0023, Mikk

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Firma ostab hea hinnaga kasvavat ja
virnastatud võsa. Tel 5837 3695

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku
toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu toitumiskavaga www.
erikorgu.ee

Ostan käibemaksukohuslase firma.
Tel 5888 8088

Haljastustööd nii era- kui äriobjektidel!
Mulla, liiva, freesipuru ja killustiku müük
ja vedu! Platside ehitus ja asfaldiaukude
lappimine! Tel 5660 4607

Ostan põllumaad ja metsa. Raha kohe. Tel
5562 6000, e-mail kurmivilla@gmail.com
Ostan vanema mootorratta. Komplektsus ei
ole oluline. Võib pakkuda ka varuosasid. Tel
513 9893

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h,
hind 1,09 €/minut. Vt ka ennustus.ee

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee

Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee

Prahivedu erineva suurusega multiliftkonteineritega. Veame ära teie prahi, pinnase
või puidujäätmed! Teostame lammutustöid
ning ehitame ja korrastame erineva
suurusega teid ja platse. Tel 5660 4607

Lammutustööd erineva suurusega objektidel.
Suvilad, majad, kuurid, korterid! Multiliftkonteinerite rent! Bobcati rent! Tel
5660 4607
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tellimine telefonilt 5877 1665 või info@
puhaskolle.ee

“Süstime seinad soojaks” ja tuuulepidavaks
termovahuga. Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia. www.therm.ee, tel
5660 6010
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee

Müüa kuivad ja märjad küttepuud. Info tel
5349 2730, 5562 1018, kyttepuud@gmail.
com

Võtame tööle laadur-ekskavaatorijuhi
Harjumaal. Vajalik eelnev töökogemus. Töö
aastaringselt. Kontakt GSM 5650 1401

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.
ee, www.unitedexpo.ee

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

Kaitse veebikontot
nagu oma kodu
Internetiajastul on veebiturvalisuse- ja privaatsuse probleemid üha aktuaalsemad, kuid inimeste oskused on sageli puudulikud küberruumis valitsevate
ohtude ennetamiseks ja nendega tegelemiseks.
Internetiturvalisuse tagamiseks saab iga inimene väga palju ise ära teha. Mistahes veebikontot on hea võrrelda oma koduga – kodust lahkudes lukustame alati ukse ja kanname
hoolt, et sinna ei pääseks võõrad oma äranägemise järgi tegutsema. Kui naaber on koduukse lahti unustanud, siis me ei sisene omavoliliselt tema koju,
vaid võimalusel sulgeme ise ukse ja teavitame olukorrast naabrit.
Sama loogika peaks kehtima
nii enda kui ka teise inimese
veebikontode “uste” puhul.
Reaalsuses seda paralleeli aga
ei tajuta, kuid just nii luuakse
eeldused erinevate küberkuritegude ohvriks langemiseks.
Küberjälitamine kasvab
Politsei- ja piirivalveameti veebikonstaablid on viimase kahe
aasta jooksul nõustanud inimesi internetiturvalisuse teemadel
enam kui 10 000 korral. Pöördumiste seast kerkib üha enam
esile küberjälitamine, mis on
ebaseadusliku jälitustegevuse
vorm veebiruumis ja teostatav

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476

Reklaamipinna broneerimine
ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee, tel 646 2214.

Kiili lillepood otsib florist-lillemüüjat.
Samas on alates märtsist pakkuda
hooajalist tööd lillekasvatustalus
Sausti külas..
Info
tel 5667 4915 Alar
www.kaeralill.ee, kaeralill@hot.ee
Päike teeb aina
kõrgemaid kaari, pannes
koduaknad ning toad särama. See
on aeg, kus südamesse sigineb
soov osta päris oma kodu või siis
muuta olemasolev veel kaunimaks.
Oma lugejate unistuste täitumisel
abiks olles annab Harju Elu sel
varakevadel välja eriväljaande
“Kodu Harjumaal”
Harjumaal”, kus tutvustame
uusarenduste projekte, kodu
soetamise võimalusi, sisustusideid
ja palju muud.
Ärgem unustagem, et Harjumaa
on valitud Euroopa 7 atraktiivseima piirkonna hulka.
Kas ka Sinu ettevõttel on pakkuda
midagi, mis aitaks meie lugejatele
tutvustada ja arendada meie
kiiremini arenevat maakonda?
“Kodu Harjumaal” trükiarvuga
12 000 jõuab kõikide maakonnalehe Harju Elu ning Kiili, Jõelähtme ja Keila vallalehe lugejateni.
Sinu põnevaid pakkumisi oootame
aadressil myyk@harjuelu.ee
1. märtsiks. Lisainfo telefonidel
646 2214 või 5562 5500.
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juhul, kui inimese veebikontod
ei ole piisavalt turvatud. Küberjälitamine hõlmab teise inimese korduvat, varjatud ja tahtlikku jälgimist tehniliste vahendite abil, eesmärgiga koguda jälitatava kohta andmeid.
Eraviisiline jälitustegevus on
iseäranis levinud probleemsete
lähisuhete korral, mil usalduse
puudumise tõttu asutakse kaaslase tegemisi küberruumis jälgima. Tõsisemate juhtumite
korral paigutatakse selle teostamiseks teise inimese arvutisse või telefoni ilma tema loata
spetsiaalne nuhkvara, millest
kõige levinum on keylogger ehk
klahvinuhk.
Klahvinuhk on varjatult töötav programm, mis salvestab
kõik andmed, sealhulgas külastatud veebisaidid, eraviisilised
vestlused ja paroolid, ning edastab kogutud andmed kindlale
e-posti aadressile.
Karistus: trahv või vangla
Kui eraviisilise jälitustegevuse
eesmärk on ilma seadusliku õiguseta kogutud andmeid hiljem
ka kasutada või töödelda – näiteks logides ebaseaduslikult
hangitud paroolidega sisse teise inimese e-posti kontole ja
saates selle kaudu välja kirju –
võib tegu olla kriminaalkorras
karistatav rahalise trahvi või kuni kolmeaastase vangistusega.

Levinud küberjälitamise vormiks on ka ilma nõusolekuta
teise inimese e-kirjade või Facebooki sõnumite lugemine. Mis
esmapilgul võib näida süütu tegevusena, seda tegelikult ei ole
– igaühel on õigus tema poolt
või temale posti, telefoni või
muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele ja
ilma loata nende lugemine võib
olla käsitletav sõnumisaladuse
rikkumisena, mis on rahalise
trahviga kriminaalkorras karistatav.
Ohte tuleb teadvustada
Enda privaatsuse kaitsmiseks ei
saa loota portaalile, IT-osakonnale või heale õnnele, vaid selle eest tuleb ise teadlikult seista.
Jälitustegevuse taga ei pruugi olla kibestunud kaaslane, vaid
ka võõras inimene, kes soovib
kogutud andmeid kuritarvitada.
Oma seadmeid tasub seetõttu regulaarselt kontrollida ja
vaadata üle, millised programmid taustal töötavad või milline tarkvara on kasutusel. Veenduge, et teie arvutisse on installeeritud kaasaegne viirusetõrjeprogramm, kahtluse korral
muutke esimese asjana ära kõik
oma paroolid ja teavitage sellest ka oma lähikondlasi, kuna
teie konto kaaperdanud inime-

Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Andero Sepp

ne võib neile saata eksitava sisuga kirju – näiteks palvega saata raha.
Internetiturvalisusega seotud probleemide ja küsimuste
korral on võimalik pöörduda politsei- ja piirivalveameti veebikonstaablite poole.
Lastega seotud küsimuste
korral saab nõu ka Euroopa Komisjoni toel rahastatud projekti Targalt internetis veebilehelt
www.targaltinternetis.ee või helistades üleriigilisel tasuta lasteabitelefonil 116111. | Andero
Sepp, politsei- ja piirivalveameti
veebikonstaabel

