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Oma vana asi on parem kui
võõras uus
Luige vanavaralaat kogub uusi huvilisi ja toimub taas septembri lõpus.
Meile kõigile meeldivad ilusad asjad, olgu need hiljuti tehtud või pärit aastakümnete tagant. Tänapäevane eesti disain
on aga kallis ja seda müüakse
vähestes poodides, nii et igamehe jaoks jääb see kõik kaugeks.
Kaks Luige elanikku, Epp Priimägi ja Rene Noni, tegutsevad
selle nimel, et ilusad asjad oleksid kättesaadavad kõigile.
Paar nädalat tagasi tagasi
toimus Luige näituseplatsil Eesti disaini- ja vanavarapäev, mida Epp ja Rene korraldasid. Disain seoti vanavaraga laadal esmakordselt, varem on laat (toimunud seni kolmel korral)
kandnud vanavara- ja käsitöölaada nimetust.
Rene ja Epu jaoks pole vanavara lihtsalt hobi – nende nimel
on MTÜ Raamaturing, mis tegeleb kasutatud raamatute
müügiga. Kauplusi on Tallinnas
kaks, üks neist asub Pika tänava ruumides, kus kunagi tegutses kirjandusrühmitus Siuru. Lisaks müüakse raamatuid interneti teel, valik ulatub 10 000 nimetuseni. Just raamatutest kõik
kunagi alguse saigi.

“Meie, lihtsad
inimesed, tahame tarbida omamaist ja seda
propageerida.”
Laada korraldamise idee tekkis paaril ühest negatiivsest kogemusest. Nimelt käidi ühel vanavaralaadal, mis oli nii kohutavalt korraldatud, et tekkis mõte: teeks ise ja paremini. Kuivõrd elatakse Luigel, polnud
kohta vaja kaugelt otsida – juba
nõukogude ajast kuulus laadaplats asub ju sealsamas alevikus. Esimene laat, kuhu kutsuti
vanavaraga (vähem kui 100 aasta, kuid rohkem kui 25 aasta vanune kraam) kauplejad, toimus
mullu septembris.
Tahaks Eesti tassi
Vanavaralaatasid korraldatakse
Eestis üsna palju – tuntumad on
ehk Tagadil ja Seidla mõisa pargis toimuvad laadad. Kuid ka vanavarahuvilisi on palju ja neid
tuleb juurde. Seega ei tundunud
veel ühe laada korraldamine
liigse optimismina. Lisaks vanavarakaupmeestele kutsuti kauplema käsitöö tegijad-müüjad.
Sel suvel liideti laada nimele
juurde disain. Täpsemalt eestimaine disain. Nõudlus omamaiselt kujundatud asjade vastu
kasvab, ja kuivõrd kaasajal on
eesti disain muutunud “elitaar-
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Luige-Kurna lõik saab
valmis septembri lõpus
Juuli keskpaigas vajus Tallinna ringteel Luige-Kurna lõigul
teekonstruktsioon, mille tagajärjel tekkis asfaltkattesse sügav
auk. Kahtlustati teealust karstilõhet ning asja uurimiseks suleti üks sõidusuund. Maanteeameti sõnul lõppevad taastamistööd 20. septembril.
Augusti algul lõppesid maanteeameti tellitud esialgsed uuringud, millega selgus, et teeaugu all on sügavamates kihtides
võlvikujuline moodustis. Uuringud tellis maanteeamet kiirkorras Teede Tehnokeskuse ASilt.
Uuringutes kasutati maaradareid ja geoloogilisi puurimisi,
eesmärgiks leida liiklusohtlikke
tühimikke vahetult teekatte alt,
kuid lisaks tehti mõõtmisi ka sügavamalt (kuni 12 m). Maanteeameti teede arengu osakonna
juhtivinsener Taavi Tõnts ütles
augusti algul, et kuigi radarisignaali läbimine oli raskendatud,

oli augu kohas sügavamates kihtides näha võlvikujulist moodustist, mis võib viidata muuhulgas karstile
Maanteeamet tellis selguse
saamiseks uue uuringu, mis
Tõntsi sõnul on lõppemas. Uue
uuringu eesmärgiks oli täpsemalt teada saada, mis kiirtee
lõigu all on, et vältida tulevikus
uute ohtlike aukude teket
Tõnts ütles selle nädala alguses Kiili Lehele, et töövõtjal on
praegu käimas taastamise kavandamine.
“Võimalike vajumite jms tekkepõhjuste analüüs on hetkel
töös, neist saame rääkida septembri esimeses pooles,” lausus
ta.
Tõnts lisas, et lepingujärgselt
peaksid põhjalikud taastamise
tööd lõppema tänavu 20. septembril. Nii kaua on suletud ka
ringtee üks sõidusuund Luige ja
Kurna vahel. | Marko Tooming

Kutsu korstnapühkija
Augustis toimunud Luige disaini- ja vanavarapäeval tegi huvilistele ringkäigu Leonhard Lapin, kes rääkis
Eesti disaini ajaloost.

seks”, nagu Rene märgib, soovivad huvilised ka asju minevikust, nõukogude ajast. Toona
toimus enamjaolt küll masstootmine, kuid on palju tarbeesemeid, nt Tarbeklaasi ja Estoplasti toodang, mille disain võlub ka tänasel päeval.
Rene meenutab, et Tallinnas
Telliskivi loomelinnakus asuvas
disainikaupluses on eestimaiste disainerite looming täiesti
olemas, kuid disain on kättesaadav vaid vähestele, ja kui vaadata brändide nimesid, siis ka
suunatud peamiselt välismaisele turule.
“Keegi disainib uhke diivani
kümnele kliendile ja ongi kõik,
aga see peaks ju minema massidesse nagu Soomes või Rootsis. Ma tahan minna poodi, et
osta Eesti tassi, aga miks see
peab olema kallim kui Iittala
tass Soomes?” räägib Rene.
“Meie, lihtsad inimesed, tahame tarbida omamaist ja seda
propageerida. Aga tundub, et me
oleme liiga lihtsad Eesti disainerite jaoks,” lisab Epp.
Et ei viskaks asja ära
Kuid kunagi on eesti disain rahvale kuulunud ja toonased tooted on popid siiani. Lisaks nimetatud Tarbeklaasi ja Estoplasti lampidele on aastal 2016
nõutavad asjad kunagised Norma ja Salvo mänguasjad ja nukud, eelmisest Eesti vabariigist
on endiselt kuumad nimed
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Epp Priimägi ja Rene Noni tegutsevad selle nimel, et ilusad asjad
oleksid kättesaadavad kõigile.

Lorupi klaas ja Langebrauni
portselan. Taas hakkavad moodi tulema 80ndatel–90ndatel
niivõrd tavalised tundunud helikassetid.
Epp ütleb, et kogu nende ettevõtmise taga on soov inimeste teadlikkust tõsta – vana asi ei
ole kasutu asi, mille peaks ilmtingimata ära viskama. “Kasutame parem seda, mis meil endal on, mitte Hiina masstoodet,
mis varsti katki läheb,” räägib
ta. “Ega inimestele ei saa sellist
suhtumist peale suruda, aga
teadvustada ikka, et meil endal
on palju väärtuslikke asju.”

Rene meenutab, et vanade
raamatutega tegelemine sai samuti alguse sellest, et paar sõpra said päranduseks majad, mis
olid otsast otsani vanu raamatuid täis ja uued omanikud ei
osanud nendega midagi peale
hakata. Samal ajal oli Epul, kes
töötab eesti keele ja kirjanduse
õpetajana, mure, et lapsed ei saa
vajalikke raamatuid kusagilt
kätte. Nii sai osa “päästetud”
raamatutest koolidele antud.
Ülejäänutest sai alguse vanade
raamatutega kauplemine.
Raamatud on Rene salahobiks siiani, kuigi ta ütleb, et kollektsioneerimiseks enam aega
ei jätku. Siiski on üks raamat,
mille erinevates keeltes väljaandeid ta kogub. Selleks raamatuks on legendaarne “Jussikese
seitse sõpra”, mida on välja antud paarikümnes keeles. Kümme neist on Renel olemas.
Vanavara ja käsitööga kauplejad kogunevad Luigele taas 25.
septembril, mil Rene ja Epp korraldavad seal järjekordse laada.
Idee on kasvatada kolm korda
aastas – kevadel, suvel ja sügisel – toimuv laat kohaks, kuhu
kohalikud ja ka kaugemalt tulnud saavad kaasa võtta pered ja
end hästi tunda. Kohalikud
kaupmehed oma toiduga, lasteatraktsioonid ja loomulikult
vanavara, käsitöö ja suviti disain. Et eestlane saaks endale
koju viia midagi eestimaist. |
Marko Tooming

Korstnapühkija kutsumiseks
on viimane aeg – järjekorrad
korstnapühkijate juurde on sügiseti alati pikad ning regulaarse kütmise ajal on korstnat pühkida juba hilja.
Korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal vähemalt korra,
kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid ka tihedamini puhastada. Eramus tohib korstnat
ise puhastada, kuid üks kord viie
aasta jooksul tuleb kutsuda se-

da tegema kutsetunnistusega
korstnapühkija. Ridaelamus ja
korteris peab seda tööd tegema
igal aastal kutseline korstnapühkija.
Kel veel korstnapühkimise
akti ei ole, siis sel aastal tuleb
see viga kindlasti parandada.
Kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktid saab päästeala
infotelefonilt numbril 1524. |
Annika Koppel, Põhja keskuse
kommunikatsioonijuht
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Tuhandete puudega talu
Tuultele avatud põllupealsest on Luige pererahvas ehitanud ja kujundanud majapidamise, mis paljudele
silmad ette annab.
Vaela külas asuva Luige talu
ajalugu ulatub üle-eelmisesse
sajandisse. Läbi kahe ilmasõja,
kolhoosistamise ja muidu keeruliste aegade elanud talukoht
on aastaks 2016 taas õitsele
puhkenud. Selle nimel on aastakümneid tööd teinud ja vaeva
näinud Ille ja Margus Ameerikas.
Pika ja kirju ajalooga talu
kõiki sündmusi on ühes leheloos keeruline kui mitte võimatu edasi anda. Talu ajaloo on
kirja pannud seal elanud Koidula Ameerikas, ning kui leheveergudel ruumi peaks jaguma,
saame selle tulevikus avaldada.
Meie keskendume Luige talu
taassünnile, mis sai alguse eelmise sajandi 70ndate lõpus, kui
kunagine talumaja seisis enamuse aastast tühjana ning seda
kasutati suvekoduna. Kolhoosiaeg oli suretanud tuhandeid talusid üle Eestis ja ka Luige polnud erand. Maja ümber laiusid
kolhoosipõllud ning hoone
ümbruses olevat ala sai kasutada minimaalselt, sest see oleks
kolhoosi suurtootmist seganud.
Kunagi tsaariaegsete kaitserajatiste palkidest ehitatud talumajale hakkas 70ndate lõpus
vaikselt elu sisse puhuma värske abielupaar, Ille ja Margus. Alguses sai toimetatud aias, sest
maja restaureerimisele noorpaari majanduslikud võimalused veel mõelda ei lubanud.
“Me saime Margusega 1977
kokku ja käisime siin – proovisime mustsõstraistandust teha,
müüsime marjad maha, et raha
saada. Kasvatasime ka rediseid,
lilleseemneid, kartuleid ja
muud, aga need ärid ei toonud
rikkust, sest turustamine võttis
liialt suure aja,” muigab taluperenaine Ille nüüd, mil talumaja
ja aed panevad ahhetama paljud külalised. Meenutada on tore, sest aega ja tööd on siia kohta palju maetud.
Oma lugu on talukohal puudega. Nagu juba mainitud, tegi
kolhoosiaeg oma töö ja kunagise talukoha ümber oli lage põllumaa, kus vaid tuuled puhusid.
“Margus istutas esimesed
puud siia 1978, ühe kuuse ja
kolm saarevõsu. Nüüd on need
puud suured. Esimesed mõnikümmend mändi pani ta mulda1979–80,” meenutab Ille. “Varem sõitsid siin kolhoosi traktorid ja kombainid ümber maja,
olid ainult õunapuud marjapõõsastega. Ülejäänud oli lage, maja keset põldu. Päris Ukuarule
tulek see ei olnud, aga ega palju ei puudunud.”
Tuhandeid puid
Noorpaar kolis pärast seda, kui
Margus EPA agronoomina lõpetas, Sakku, kuhu neile anti korter. Kuid Luigel käidi edasi. Te-
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Luige talu hakkas Hille Ameerikas koos abikaasa Margusega plaanipäraselt taastama selle sajandi alguses. Nüüdseks on talukoht uhkem, kui ta kunagi varem on olnud.

TEAVE
SEIKU LUIGE TALU AJALOOST
• Esimest korda leiame Luige sauna nimetuse Kurna mõisa revisjonis,
mis viidi läbi 1870–1875. Seal elasid Kurna-Raudalu metsaametnik
Jaan Luik ja Mart Kiirmann oma perega.
• Jaan Luik oli mees, kelle järgi said nime nii Luige talu kui Luige küla.
• 1914, kui algas Esimene maailmasõda, hakati rajama kaitseliini. Ehitustööd toimusid ka praeguses Kiili vallas, toona ehitatud kaitsekraav
jookseb Luige talu maadelt. Üks kaitsekraavi ehitajatest, Päärni
Ameerikas abiellus Luige vanema peretütrega ja temast sai hiljem Luige talu esimene peremees.
• 22. märtsil 1949 korraldati Vaela külas esimene kolhoosi moodustamise koosolek ja sellega lõppes talude ning algas kolhoosi ajajärk.
Hille näitab oma paberinugade
kogu.

Leivaahi taastati sellisena, nagu
see kunagi oli.

gu oli suvekoduga, kus käidi endale tarvilikku kasvatamas, osa
aiasaadusi sai viidud ka turule.
Tõsisem tegemine hakkas talus pihta uue aastatuhande saabudes, kui telliti pargiprojekt.
Maad oli talukohal korralikult,
22 hektarit. 2002 istutati esimesed pargipuud. “Istutasime tollel ajal igal kevadel 500 kuni tuhat kasetaime, nüüd on neid
nelja ja viie tuhande vahel, lisaks männid, mida on 400–500.
Noori kuuski umbes sama palju,” arvutab Ille. “Margus ütleb
naljaga, et kased on tema pensionisammas – kõigepealt kasevihad, siis mahl ja lõpuks küttepuudeks bensujaamas.”
Kuid park ei koosne vaid
puudest. Aias on ligikaudu 250
nimetust ilupuid ja põõsaid. Liigirikkus on olnud eesmärk omaette, tunnistab Ille. Tema on jälginud, et “saaks ikka erinevaid
asju”. Osa puudest on hiidvanad, näiteks on mõned õunapuud ja tikripõõsad pärit veel
eelmise vabariigi aegadest, toodud kunagise Kurna mõisa aiast.
Roose on aias üle sajakonna,
umbes sama palju on hosta sorte ning teisi erinevaid lilli. Ille
ütleb, et park peaks õige näo

on omaette sündmus. “Ja metssead käivad, kipuvad meie kartulit üles võtma”, muheleb Ille.

Heinad metskitsedele. Et sõralised puid ära ei näriks.

saama paari-kolme aasta pärast,
kuigi ega aed ei saa kunagi lõplikult valmis nii nagu ka Tallinna linn.
Parki ääristab Esimese maailmasõja ajal rajatud kaitsekraav.
Kaitserajatistest on pärit ka palgid, millest uus taluhoone tollel ajal üles ehitati. Sellest ajast
ongi pärit ka Luige talu algus,
sest kaitsevööndit rajama saadetud noormees Päärni Ameerikasest sai Luigel noor taluperemees.
Loomad tulevad metsast
Luige talu maad, nagu enamik
Kiili vallast, on väga kivised.
Mõned kivihiiglased turritavad
siiani maast välja. Kui Luige talule 2005. aastal hakati veevärki rajama, kaevati hulk kive

maast välja ja nendest sai taastatava kiviaia algus. Ligikaudu
150 meetrit sai kümmekond
aastat tagasi talgute korras valmis laotud. Nüüdseks on jäänud
sama palju uute naabrite poolt
lõpetada.
Nagu õigele talule kohane, ei
puudu siit ka loomad. Koduloomi Luigel küll ei peeta, välja arvatud mesilased. Sagedased külalised tulevad aga hoopis metsast. Nii olid Ameerikased sunnitud õuele metskitsedele söötmiskoha tegema, kust sõralised
saavad vilja. Nii nagu paljud
söödavad talvel tihaseid, on pererahvas viimased kümmekond
aastat söötnud koduõues metskitsi. Kus on kitsed, seal käib ka
ilves, kuigi see, et nii ettevaatlik ja kaval loom taluõuel käib,

Kummitustega maja
Kuid aitab aiast, sest sama suur
vaatamisväärsus on talumaja,
mis tehti korda nii algupäraselt
kui võimalik. Samaks jäeti maja
kunagine kõrgus, tehti korda leivaahi ning säilitati tubade paigutus.
Maja hakati renoveerima
2005. aastal. Õnnetuseks oli siis
ehitusbuumiaeg ning kõikvõimalikke ehitusmehi, rääkimata
ehitusmaterjalidest, oli äärmiselt keerukas saada. “Kogu Kiili
ümbrus hakkas järsku ehitama.
Väga ränk aeg,” meenutab Ille.
“Ise siin paari ehitusmehega pusisime, kõik läks samm-sammhaaval.”
Majja koliti 2008. aastal, kui
siseehitustööd veel käisid. “Me
ostsime endale koera ja ei saanud temaga enam Saku korteris
hakkama,” meenutab Ille enneaegset sissekolimist. “Paar aastat veel nokitsesime. Nüüd oleme ringiga aeda jõudnud.”
Remondi ajast on paar pikantset seika meenutada. Nimelt oli juba varem “teada”, et

majas on kummitus. Selge on
see, et enamus meist sellistesse tegelastesse ei usu, ning Ille
samuti ei uskunud. Aga kui ehitusmehed maja teisel korrusel
enam magada ei julgenud, sest
kummitus kolistas hirmsat
moodi, hakkas ka tema kahtlema. “Ehitusmehed olevat teda
näinud, hallis mantlis ja kübaras tuli välja,” räägib Ille. “Kummitustest rääkis juba Koidu ema,
et olevat üks kummaline härrasmees siin. Tegelikult ma kartsin
samuti, sest Margus käib töö pärast palju reisimas ja siis tekkis
hirm, kui jäid üksinda majja.”
Kui aga maja remont valmis
sai, kadus ka kummitus. Ille arvab, et ju jäi tehtud tööga rahule.
Eri ajajärgud
Majas jäeti remondiga nii palju
endisaegseks kui veel võimalik.
Kunagine palkehitis oli nii hästi ehitatud, et Illel jagub vaid
kiidusõnu. Kunagisse laudaosasse on ehitati nüüd ruum, mida
ta nimetab jahisaaliks. Seal on
jahtitrofeed, mida Margus jahil
käies tabanud. Ruumi suurus lubab seal tähistada suurema
seltskonnaga kõikvõimalikke
tähtpäevi.
Maja teine korrus on aga
kummardus eelmise sajandi
kuuekümnendate-seitsmekümnendate disainile – sellest ajastust on pärit sealne mööbel ja
nipsasjad.
Palju võtavad majas ruumi Ille erinevad kogud. Jahisaalis ja
õuel abihoones on kõikvõimalikke kruuse, taldrikuid, karahvine jne, mis on kokku ostetud
vanavaralaatadelt või tuttavatelt saadud. Elutoas on pererahva suur raamatukogu, kus on üle
4000 nimetuse. Seal on näha ka
Ille kujundatud ex librised. Ja
see kõik on korralikult arhiveeritud, kõik on kirjas. Sama puudutab ka taimi – Illel on suur
kaust, kus on täpselt kirjas, kuhu on miski istutatud.
Ille eriline kollektsioon on
aga paberinoad. Ta ise ütleb, et
tal on tõenäoliselt Eesti ainuke
paberinugade kogu. Ille armastus raamatute ja kõige sellega
seotu vastu pärineb tema kunagisest ametist – ta on õppinud
polügraafiat ja kutsepedagoogikat ning töötanud aastaid erinevates trükikodades.
Seda kõik on palju, kuid kirja sai üsna vähe. Kui inimesed
piisavalt palju ette võtavad ja
seda südamega teevad, siis ei
jõua ühegi ajakirjaniku sulg järel käia. Kuid kellel on huvi selle omapärase talu ja selle kirju
ajaloo vastu, saab kindlasti pererahvaga ühendust võtta. Neil
pole kindlasti midagi selle vastu, kui keegi Luige talu vastu
huvi tunneb. | Marko Tooming

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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Paekna
IX ümberjärvejooks
toimub pühapäeval,
04.09.2016.
Tule nautima liikumisrõõmu värskes
õhus! Registreerimine kell 10.30
Paekna järve ääres Tõnu talu juures.
Ühise soojendusvõimlemise järgselt
toimub lastejooksude start kell
11.00, seejärel 8–10 a. ja 11–13 a.
laste jooksud (1 km). Naiste ja 14–17
a. noorte jooks (3 km) algab kell
11.30. Mehed stardivad 5 km distantsile kell 12.00.
Spordipäeva lõpetab kepikõnd.
Kepikõnnil toimub küladevaheline
arvestus. Kõik kepikõnnil osalejad
panustavad oma küla auks ja kuulsuseks. Iga osaleja toob oma külale
punkti – tule ja löö kaasa!
Korraldajad – Kiili spordiklubi,
Paekna küla, Kurevere küla, Sõmeru
küla. Info www.kiilispordiklubi.ee.

Ringitegevus Kiili
rahvamajas 2016/2017
• Segarühm Kiili Keerulised, T kell 19.00
(1. trenn 27. septembril)
• Naisrühm Kiilitar N kell 19.00 (1. trenn 29. septembril)
• Kiili Ago ja memmed N kell 18.00 (1. trenn 6. oktoobril)
Tantsijaid juhendab Triin Aas
• Kiili Kammerkoor K kell 19.00 (1. proov 7. septembril)
Juhendab Tuuli Metsoja
• Peotants E (aeg kokkuleppel juhendajaga)
Juhendab Maarja Kauber
• Käsikellade ansambel Grazioso K kell 17.30
(1. tund 7. septembril)
Juhendab Inna Lai
• Keraamikaring täiskasvanutele T kell 19.00
(1. tund 20. septembril)
Juhendab Kersti Kõrsmaa
• Kiili Harrastusteater T ja N kell 19.00
(1. kohtumine 4. oktoobril)
Juhendab Ivo Eensalu
• Kiili-Saku mälumänguturniir. Osalema on oodatud 4-liikmelised võistkonnad. Mängud toimuvad oktoobrist aprillini, kuu
kolmandal esmaspäeval, kordamööda Kiili gümnaasiumi
sööklas ja Saku huvikeskuses.
Info aadressil kadi@kiilivald.ee

Foto: erakogu

SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS
92 Kiira Uudne
03.09
88 Vladimir Zaytsev
26.09
87 Richard Kalbus
02.09
87 Helju Aru
21.09
83 Aleksander Moistus
25.09
81 Andres Lennart Englund 16.09
81 Kaljo Arakas
17.09
80 Aadu Seller
17.09
80 Jaak Avamere
21.09
79 Riina Kuus
09.09
79 Anne Elvelt
12.09
78 Ülo Aunap
11.09
78 Rudolf Kipus
24.09
77 Leida Teder
07.09
77 Eevi Kaur
21.09
77 Victor Dobrynin
24.09
76 Elvi Tae
10.09
76 Aita Mihkelsoo
15.09
76 Maie Aavik
17.09
75 Hilse Ambos
07.09
75 Margarete Laanemets 09.09
75 Tiiu Rannik
18.09
75 Rutt Laidinen
20.09
75 Leonora Soots
26.09
70 Lembit Lihtmaa
27.09
65 Ralf Kaareste
05.09
65 Aita Leppik
23.09

Kiili kammerkoor Soomes.

Kiili koor esines
sõprusvallas Askolas
Viimase kauni suvise nädalalõpu (19.–21. aug) veetis Kiili
koor Soomes sõprusvallas Askolas. See sattus olema eriline
aeg nii Eestis kui Soomes, kuupäevad olid kokku lepitud ammu ja oli selge – Eesti taasiseseisvumise aastapäeva tähistame me oma hõimuvendade juures Soomes. On see ju igati sobiv, kõik me teame, kuidas 25
aastat tagasi meie tollane välisminister Lennart Meri Helsingis meie taastatud iseseisvuse
rahvusvahelise tunnustuse nimel võitles. Lisaks rääkisid kohalikud, et koor tõi neile päikese välja – enne oli sadanud mitu nädalat ja ka pärastine ilmaprognoos ei tõotanud midagi
head.
Suured matkahuvilised
Kiili koor on üks eriline seltskond, kelle tegevuses pole tähtis ainult laulmine, meile meeldib väga ka matkata ja seda
kõikjal, kuhu satume. Muidugi
ei jäta me juhust kasutamata,
kui suurepärased matkarajad
käepärast on – olgu siis Soomes
või Saares. Nii me siis matkasime kahel päeval kolmest ja olime tunnistajaks kaunitele loodusradadele ja suurepärastele
vaadetele nii Repovesi rahvus-

pargis kui Askola lähistel Hiidenkirnu looduspargis. Lisaks
saime tutvuda Soome ühe vanema linna Porvooga, selle vahemerelikult kitsaste ja künklike kivitänavate ja suurejoonelise Toomkirikuga.
Lisaks kontserdile astus Askola eakate kodus Mäntyrinteel
üles Kiili koori kapell koos vastloodud rahvatantsurühmaga!!!
Uskumatu, millised talendid
meie hulgas on. Rahvatantsurühm loodi minu silme all
eelmisel õhtul... Loodan, et ühel
päeval kutsume kõiki koori, rahvapilliorkestri ja tantsuansambli kontserdile!
Kontsert puukirikus
Aga oma tähtsal päeval – Eesti
vabariigi 25. aastapäeval – andsime kontserdi eesti muusikaga
läbi kolme sajandi ja kahe ärkamisaja.
See kontsert oli muidugi eelkõige tähtis meile endile – kavas olid nii Rene Eespere “Ärkamisaeg” kui Peep Sarapiku “Mesipuu”, lisaks muidugi Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, aga ka
Kait Tamra, Pärt Uusbergi jt looming.
Arvestades, et oleme Soomes, täiendasime oma repertuaari ka Raimond Valgre “Saa-

remaa valsi” ja Soome rahvaliku muusikaga.
Ja ehkki tol päikselisel 20. augusti õhtul ei saanud Askola
suur ja imeilus suurepärase
akustikaga 217 aasta vanune
puukirik kuidagi täis olla – ta on
ju väga suur ja ehitatud oluliselt
suuremale kogukonnale, kui seal
täna olemas on – tundsime me
kõik, et oma emotsioonidega
suutsime liigutada nii end kui
ka kogunenud kuulajaid. Oli sõnadeta selge, et see, mis oli meie
meeles ja hääles, jõudis kuulajateni. Usun, et see oli meie üks
emotsionaalsemaid ja ka kvaliteetsemaid kontserte!
Samal õhtul korraldas Abborsjö B&B külalistemaja vabariigi aastapäeva puhul meile
veel piduliku õhtusöögi. Laud
oli lookas heast ja paremast
ning tõelise ühtse pere üleva
tunde tõi kohale Eesti hümn
ning võõrustajate soovil G. Ernesaksa ja L. Koidula “Mu isamaa on minu arm”.
Nüüd veidi hingetõmbamist
ning alustame uuesti septembris. Kõik, kes soovivad meie suurepärase lauluseltskonnaga liituda, on oodatud! Täname Kiili
vallavalitsust meid toetamast! |
Tuuli Metsoja, Kiili kammerkoori dirigent
Foto: erakogu

Näitus Vaela Külakojas.

Vaelas avati autorinäitus
2. oktoobril kell 16.00 Kiili rahvamajas.
Pilet 14 / 12 € (sooduspilet).
Kohtade broneerimine aadressil kadi@kiilivald.ee.

PALJU ÕNNE

Vaela Külakojas on üleval Oti asumis elava
kunstniku Mari-Mai Koha autorinäitus teemal
ANIMALISTIKA. Teostel on kujutatud eranditult
vaid faunat, sealhulgas Tallinna Loomaaia nii va-

rasemaid kui ka praeguseid asukaid. Näitus jääb
avatuks orienteeruvalt aastaks. Näitust on võimalik näha nii erinevatel üritustel kui kokkuleppel. | Laura Vesiloik, MTÜ Vaela Külakoda juhataja

MEIE VALDA SÜNDISID
17. juuni Kaisa Kaupmees, palju
õnne, Heddy Paasrand ja Janek
Kaupmees!
19. juuni Kevin Vaarmets, palju
õnne, Sirli Sinivesi ja Tauno Vaarmets!
27. juuni Laura Susanna Männiste,
palju õnne, Margit Laurits Männiste ja Kaimar Männiste!
27. juuni Keitlin Isabel Lepik, palju
õnne, Liis Kask ja Marius Lepik!
06. juuli Art Aruaas, palju õnne,
Kristiina Sinisaar ja Andres
Aruaas!
07. juuli Nora Gering, palju õnne,
Kristi Sarv ja Renar Gering!
07. juuli Mirtha Eliise Saar, palju
õnne, Merlin ja Lauri Saar!
16. juuli Mei Laaneväli, palju õnne,
Natalia ja Janek Laaneväli!
19. juuli Mia Nukki, palju õnne, Piret ja Ahto Nukki!
20. juuli Kati Juurma, palju õnne,
Piia ja Paul Juurma!
22. juuli Rasmus Purge, palju õnne, Kaarin Krillo ja Romet Purge!
26. juuli Samuel Külljastinen, palju õnne, Kristi ja Kristo Külljastinen!
02. august Anni Vanari, palju õnne, Kätlin ja Riho Vanari!
06. august Olle Süvirand, palju
õnne, Ariina ja Rainer Süvirand!

Lahtised aknad –
kes valvab Sinu
asju?
Ilmad on olnud soojad ning
elamutes palav ja umbne. Inimesed unustavad või jätavad
kodust lahkudes aknad ja rõduuksed lahti. Varastel on lihte
korterisse tungida ja kaasa haarata võõrast vara. Hoidkem oma
vara ning varaste elu tuleb teha
võimalikult raskeks, sulgedes
ööseks aknad ning kodust lahkudes veenduge, et kõik uksed
ja aknad oleksid suletud. Rõdudele ei soovita jätta väärtuslike
esemeid. Kui te märkate kahtlaseid isikuid oma maja lähedal
askeldamas, teavitada sellest
koheselt hädaabinumbril 112. |
Kätlin Murre, noorsoopolitseinik
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Kiili vallarahva IX sportmängude 11. ala – golfi – võitja Luige-Sausti
võistkond.

Mängud jätkusid golfiga
Kiili vallarahva IX sportmängud jätkusid 21. augustil 11. ala,
golfiga, mis meie võistlusel esimest korda kavas. Toimus see
Suuresta Golfikeskuses. Võistkonnas kaks meest ja üks naine.
Osales 7 võistkonda. Võistlus oli
väga huvitav ja hästi korraldatud (aitäh, Merle ja Üllar Aun),
nii mõnigi , kes esimest korda
golfikeppi käes hoidis, sai tunda golfimängu tegelikku mõnu!
Võitis Luige-Sausti võistkond 41
kohapunktiga, koosseisus Ljudmilla Prantsuzova, Margus
Stoltsen, Risto Laar. 2. koha saavutas samuti 41 kohapunktiga
Kiili 2 võistkond, koosseisus
Merle Aun, Üllar Aun, Kallo
Keelmann. 3. koha 31 kohapunktiga saavutas Kangru võistkond, koosseisus Merje Volt,
Peep Tomingas, Tõnu Seil. Järgnesid: 4. Kiili I 28 kohapunkti,
5. Maksimaa 25 kohapunkti, 6.
Lähtse 23 kohapunkti, 7. Metsanurga 20 kohapunkti. Tulemu-

sed :
Võistkondlik paremusjärjestus peale 11. ala
1. Kiili 1
103 p
2. Kangru
100 p
3. Kiili 2
88,5 p
4. Luige-Sausti
88 p
5. Maksimaa
86 p
6. Lähtse
70 p
7. Vaela-Mõisaküla
66 p
8. Metsanurga
55 p
9. Sõmerlased
49,5 p
10. Nabala-Paekna
38 p
11. Kiili Keerulised
35 p
12. Kiili Gümnaasium 20 p
Järgmised alad: 31. augustil
ratas+jooks teatevõistlus (4
meest ja 2 naist); 23. septembril keegel (võistkonnas 2 meest
ja 1 naine); 25. septembril discgolf (2 meest ja 1 naine); 25.
septembril võrkpall (võistkonnas kuni 10 inimest, platsil (6
mängijat) peab olema vähemalt
1 naine), 22. oktoobril mälumäng (3 meest ja 2 naist). | Kaupo Kütt

Kiili pesapallurid Euroopas
Eesti pesapallikoondis osales
25.-31. juulini Euroopa meistrivõistlustel Poolas Miesjka Gorkas. See oli Eesti pesapallikoondisele esimene kord, kui võisteldi täiskasvanute klassis nii suurel võistlustel.
Mängiti C-alagrupis, kus vastasteks olid Rumeenia, Poola,
Ungari ning Gruusia koondis.
Eesti koondise mängiv peatreener on Kanada-Eesti kodakondsusega Matti Emery Kuutan, kes
on pikka aega mänginud Bundesligas Saksamaal ning alustanud pesapallikarjääri Kanadas
varajases nooruses! Hea meel
on tõdeda, et Eesti koondist
esindas neli Kiili Pantrite pesapalliklubi mängijat – Tauno
Koppel, Ergo Rohi, Kevin Kiil ja

Kristjan Ojasaar.
Eesti koondis alustas hästi ja
võitis esmalt 7:4 Gruusia meeskonna, seejärel väga tasavägises
mängus 3:2 Ungari meeskonna.
Kolmas mäng Rumeeniaga otsustas, kes pääseb alagrupist
teisena edasi play-offi. Mäng oli
jällegi tasavägine ja lõppes kahjuks Rumeenia minimaalse 10:9
võiduga.
Neljas mäng Poolaga läks juba kindlalt vastastele ja seega
saldo: 2 võitu, 2 kaotust ja alagrupi 3. koht. Pole paha!
NB! Kiili Pantrid on jõudnud
jällegi EMV finaali (nende poolfinaalimängu Tallinna pesapalliklubiga oli võimalus ka Kiili
staadionil jälgida). Edu neile! |
Kaupo Kütt

INFO TREENINGUTE KOHTA
Alates 5. septembrist E kell 18.00 ja N kell 19.15 YogaFunc
YogaFunc on Jocke Salokorpi loodud kontseptsioon, mis
toetub Ashtanga jooga seeriatele. YogaFunc on muusikasse loodud treening, mis parandab nii lihasjõudu, rühti, painduvust kui ka enesetunnet. Treening sobib nii algajatele
kui ka edasijõudnutele. Treener Marta Kask: marta.kask@
gmail.com, 524 7095. Ühe treeningu maksumus 5 eurot.

Päevapiltnik Veiko Ilus (fotol vasakul) Jaanisoo talust sätib perepildiks valmis järgmist seltskonda.

Kuidas me Sõmerus merekultuuriaastat tähistasime
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et eestlased
ja meri kuuluvad vaieldamatult
ühte, olgu siis tegemist rannapiirkonna elaniku või Lõuna-Eesti kuppelmaastikult pärineva eestimaalasega. Meri on,
meri jääb.
Tsitaat Merekultuuriaasta
2016 kodulehelt:
“Merekultuuri vaimne pärand tuleb inimestelt, kes väärtustavad rannikuala oma elukeskkonnana ning kelle jaoks on
meri ühtaegu töö, toit kui ka
meelelahutus. Merekultuuri
võib määratleda kui ühe rahva
või piirkonna merendusega seotud teadmiste, oskuste ja kogemuste kogumit.”
Nii me siis otsustasimegi otsida ja leida merekultuuri sisemaal ja iseenda sisemuses.
30. juulil toimus Sõmeru külapäev meie mitterannakülas
kujuteldava mere ääres. Oli sadam. Lehvis puri. Sadamas oli
randunud neli laeva (no tegelikult paati). Heinamaale ehitatud sooja veega merelahesopid
täitusid päeva jooksul kümnete
volditud paberlaevadega, millest mõned küll tasapisi väsisid
ja merepõhja kadusid. Merel vurasid uhkelt puldipaadid, nende
väikesed kaptenid ei väsinud
võistlemast. Päike paistis, vesi
oli soe, “Koffikus” sumisesid herilased ümber hõrgutiste.

E kell 19.00 – kõht, selg, tuhar
Treeningul kasutatakse nii oma keharaskust kui ka erinevaid vahendeid (kummilint, pall, lisaraskused) kõhu, selja
ja tuhara tugevdamiseks, selja liikuvuse ja rühi parandamiseks. Treener Marta Kask: marta.kask@gmail.com,
524 7095. Ühe treeningu maksumus 5 eurot.

Värskele kogemusele
tuginedes võib öelda, et
väga keeruline on
abivajajale päästerõngast visata.

Alates 7. septembrist K kell 19.00 – zumba (tantsuline), K
kell 20.00 – jõutrenn (sobib ka meestele)
Treener Marilin Kosubenko: 5552 4995. Ühe treeningu maksumus 5 eurot (täpsem info Facebooki lehelt Marilin Kosubenko).

Perenaised olid näinud palju
vaeva ning lauad oli hea ja parema all lookas. Vastutus “Koffiku” toimimise eest lasus Kristel Amori , Elen ja Grete Leoski
õlgadel. Toitu nautides sai soovi korral mängida laevade pom-

Treeningud toimuvad Kiili lasteaia saalis.

Fotod: erakogu

mitamist, Kristiina ja Ervin Bernhard olid ette valmistanud kenasti kujundatud mängulauad
ja hästi loetavad reeglid.
Ostud südametunnistusega
“Suurte tigude toas” toimetasid
tegijad. Iirika Thompson õpetas
õiget merelilleseadet ja vitstest
päästerõnga punumist , Anett
Leoski juhendamisel said lapsed
selgeks paatide voltimise. Nagu
ka eelmisel aastal said lapsed
värvida suuri teokodasid, emmed lõigata kaltsuvaibaribasid
ja heegeldada külavaipa.
Kirbukalt sai osta hädavajalikke asju. Maksmise aluseks oli
südametunnistus, tulu koguti
küla hüvanguks. Kirbuka perenaine oli Kristi Säkk.
Veiko Ilus täitis päevapiltniku kohuseid – kõikidel oli võimalus end mereteemalistes kostüümides-kübarates meie väikeses metamorfootilises sadamas pildistada. Tehti hulgaliselt
erinevaid pere-ja sõbrapilte.
Päev vääris jäädvustamist, väga
tõenäoliselt ei tule elus rohkem
võimalusi sellises sadamas viibida.
Kogu päeva juhtis mereröövlist pealik Kaupo Kaupmees, keda abistasid Heigo Amor ja Ervin Bernhard. Nende vedada oli
ka aerutamisvõistlus sõudeergomeetritel “Kes jõuab esimesena mereni?”. Päris õige päästerõngaga võisteldi päästerõngaviskes ja spinninguheites.
Värskele kogemusele tuginedes
võib öelda, et väga keeruline on
abivajajale päästerõngast visata – ikka tekib oht tema tabamiseks või lootusetult vales kaares
viskamiseks.
Tänu vabameelsetele
Kes päeva jooksul sadamas kangeks oli jäänud, sai lõpetuseks
Kristi Säki õpetusel end liikumismängudes uuesti lahti või-

Iirika Thompson (fotol paremal) Kaasiku-Sepa talust õpetas “merelilleseade” tegemist.

Anett Leosk Lepiku talust (vasakul) ja Kristel Amor Vähja talust demonstreerivad võistlusel saadud aukirja ja medaleid.

melda. Erinevates vanustes laste silmad särasid mängides. Tore, et meie lapsed on mängudes
täiskasvanutest kiiremad, nutikamad ja vastupidavamad.
Juba teist aastat on Sõmeru
külapäevaga samaaegselt olnud
avatud Sookaera külas Kangru
talumuuseum, kus Lehte ja Voode Kööp külalislahkelt oma kogutud esemeid eksponeerivad.
Lahke pererahvas, ilusad ajalooga esemed, suurepärane väikemuuseumi atmosfäär. Tasub
teada ja vaadata.
Me tegime tähtpäeva endale
oma külas. Mul on väga hea
meel, et leidus külalisi, kes olid

piisavalt vabameelsed, et meiega kaasa mängida, pannes end
mereteemaliselt riidesse või üllatades trompetikontserdiga.
Suur tänu! Meie kujuteldavasse
sadamasse oleks mahtunud külalisi veel ja veel, aga küllap on
üritusi palju ning inimestel
muid tegemisi ka. No mis seal
ikka – kes ei tulnud, see ei näinud, kuidas külakapten lõpuks
vette visati. Nii ongi.
Tänu kõikidele tegijatele ja
külalistele. Tänu ka Kadi
Kroon-Laurile “Külast külla”
üritustesarja korraldamise ja
toetamise eest Kiili vallas. | Katrin Martinson, Sõmeru külavanem
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Eesti valdade
suvemängud
24. Eesti valdade suvemängud toimusid 2.–3. juulil Vändras. Osales 52 valda ja Kiili vald
saavutas kokkuvõttes (206 p)
tubli 6. koha! Võitis Rae vald 245
p, 2. koht Tartu vald 219 p ja 3.
koht Suure-Jaani vald 215 p.
Toimus 10 ala, kus arvesse läks
kergejõustik + nelja parema
spordiala punktid ehk viie parema ala kohapunktid. Kiili vald
osales ainukese vallana 9 alal
(teised vallad vähem), kahjuks
ei saanud seekord kokku köieveo meeskonda, mis on Kiilil olnud alati punktiala.
Nüüd siis kokkuvõte toimunust, alustame kergejõustikust:
kergejõustikus läks kirja võistkonna 20 paremat kohta. Kuna
samal ajal toimusid Rakveres ka
Eesti meistrivõistlused noortele, kus osales Kiilist 6–7 tublit
noort ning mõned tublid mehed-naised olid ka haiged, siis
osales kergejõustiku võistkonnas vaid seitse sportlast. Aga
nad olid väga tublid, enamus pidi tegema kaasa kolmel ja rohkemgi alal, aga saime täpselt 20
tulemust kätte. Võitsime koguni viis medalit! Kõige tublim oli
jällegi Anu Teesaar, kes võitis
naiste kuulitõukes tulemusega
15.02 kuldmedali ja naiste kettaheites tulemusega 49.40 hõbemedali. Palju õnne, Anu! Väga tublilt võistles Eliise Riimand, kes võitis TA 100 m jooksus ajaga 14,61 pronksmedali.
Palju õnne, Eliise! Eliise saavutas veel TA 800 m jooksus ajaga
3.00,49 tubli 6. koha ja TA kaugushüppes tulemusega 3.85
tubli 7. koha.
Kahe pronksmedaliga tuleb
Vändrast tagasi Kaupo Kütt. Esimene MV II grupi 100 m jooksus ajaga 14,44 sek ja teine
pronksmedal MV II grupi odaviskes tulemusega 31.30 m. Palju õnne! Kaupo saavutas veel
MV II grupi kettaheites 5. koha,
tulemusega 27.08, MV II grupi
3000 m jooksus 6. koha, ajaga
14.36,16, MV II grupi kuulitõukes 8. koha, tulemusega 9.47 ja
MV II grupi 800 m jooksus 9. koha, ajaga 2.57,86.
Õnne-Ly Tammsaar saavutas
NV I grupi 400 m jooksus tubli
4. koha, ajaga 1.16,56, NV I grupi kaugushüppes tubli 4. koha,
tulemusega 4.18 ja NV I grupi
100 m jooksus tubli 6. koha, ajaga 16,54 sek. Maarit Ridalaan
saavutas NV I grupi 1500 m
jooksus tubli 4. koha, tulemusega 6.47,30, NV I grupi kuulitõukes tubli 6. koha, tulemusega
6.47 ja NV I grupi kaugushüppes tubli 9. koha, tulemusega
3.00. Rain Ridalaan saavutas
meeste 400 m jooksus tubli 4.
koha, ajaga 52,05 sek, meeste
kõrgushüppes tubli 4. koha, tulemusega 1.70 ja meeste odavis-

Aitan müüa/vahetada/
üürile anda Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 5682 7044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

kes tubli 8. koha, tulemusega
38.70. Naiste 4x100 m teatejooksus saavutas Kiili valla naiskond tubli 6. koha, koosseisus
Triinu Tikku, Maarit Ridalaan,
Katrin Soima, Eliise Riimand.
Kergejõustiku kokkuvõttes saavutas Kiili vald 31 valla konkurentsis 12. koha. Meeste võrkpallis (osales 14 valda) tuleb
eelmise aasta võitja Kiili valla
meeskond seekord koju hõbemedaliga! Palju õnne, mehed!
A-alagrupis võideti Audru valda 2:0 ja Kernu valda 2:0, vahegrupis võideti Viljandi valda 2:0,
poolfinaalis Tartu valda 2:0, ja
ainuke kaotus, valus kaotus, tuli vastu võtta finaalis, kus 1:2
kaotati Saarde vallale. Meeskonnas mängisid Kuldar Männilaan,
Taavi Kallas, Martin Lukka, Raido Seppam, Viljar Sinimeri,
Aleksander Eerma, Erik Mäekivi, Henry Oro, Andres Kärner,
Villu Vahter. Treener Jaano
Haidla.
Naiste võrkpallis osales 11
valda ja Kiili valla naiskond saavutas tubli 8. koha. B-alagrupis
võideti 2:0 Iisaku valda, kaotati
0:2 Ülenurme vallale ja 1:2 Suure-Jaani vallale ja pääseti alagruppide parima kolmanda koha saanud naiskonnana kohamängudele. Edasi kaotati 0:2
Ülenurme vallale, 1:2 Audru vallale ja 0:2 Suure-Jaani vallale ja
seega tubli 8. koht. Naiskonnas
mängisid Piia Laus, Raili Sõna,
Kätlin Kaareste, Inga Mattiesen,
Merje Volt, Dace Azace, Eve
Tappo, Katrin Soima.
Väga tublilt esinesid meie
orienteerujad, kes võitsid lausa
kolm medalit. N16 vanuseklassis võitis hõbemedali Ingrid
Sooberg. Palju õnne! N35 vanuseklassis võitis hõbemedali Anneli Orav. Palju õnne! M55 vanuseklassis võitis pronksmedali Tiit Tatter. Palju õnne! N55
vanuseklassis saavutas Virve
Orav tubli 4. koha, M35 vanuseklassis saavutas Taimar Väljataga tubli 4. koha, Erki Kriks
tubli 6. koha, Taimo Nellis tubli 9. koha ja Mart Sooberg tubli
13. koha ning M45 vanuseklassis saavutas Meelis Atonen tubli 11. koha.
Kokkuvõttes saavutasid
orienteerujad 25 valla konkurentsis tubli 4. koha.
Jalgrattakrossis saavutasime
18 valla konkurentsis tubli 6.
koha. M16 vanuseklassis ei olnud jällegi vastast meie tulevikumehel Markus Pajuril, kes
võitis ei tea mitmenda kulla
ning kes sõitis oma viimase sõidu noorteklassis. Nüüd ootab
ees aga juba meeste vanuseklass. Edu, Markus! Lauri Tamm
saavutas tubli 5. koha. M40 vanuseklassis saavutas Olavi Israel tubli 4. koha ja Margus
Maidla tubli 14. koha, M50 vanuseklassis saavutas Tõnu Aamissepp tubli 8. koha, N35 va-

Foto: erakogu

li, Markus!
Lauri Tamm osales Saksamaal Berliinis noortetuuril.
Cannibal Team koosseisus võideti tiimide arvestuses esikoht.
Individuaalselt saavutas Lauri
tubli 3. koha. Tubli töö, Lauri!
Osales üle 100 M12 vanuseklassi võistleja.

Kergejõustik

Eliise Riimand – 24. Eesti valdade suvemängude TA 100 m jooksu 3. koht.

nuseklassis saavutas Andra
Rannik tubli 8. koha ja meeste
klassis saavutas Arno Aamissepp tubli 14. koha.
Jahilaskmises saavutas Kiili
vald 16 valla konkurentsis tubli 7. koha, koosseisus Sergei Kivi, Alar Lehtsaar ja Andres Ratassepp.
Mälumängus osales 23 valda
ja Kiili vald saavutas tubli 7. koha, koosseisus Riina Tamm, Saskia Saara Simisker, Neeme Mäe,
Tanel Mäe, Aimur Liiva.
Petanki võistlustel saavutas
Kiili vald 24 valla konkurentsis
tubli 17. koha. B-alagrupis võideti 13:11 Suure-Jaani valda,
kuid kahjuks kaotati 4:13 eelmise aasta võitjale Rae vallale. Kuna kõik kolm võistkonda kogusid võidu ja kaotuse, siis surnud
ringiga jäi Kiili vald kahjuks alagrupis kolmandale kohale ja
medalimängudele asja ei olnud.
Kohtadele 17.–24. tehti aga puhas töö – võideti 13:5 Kernu valda ja 13:6 Mikitamäe valda ja
seega 17. koht. Järgmine aasta
vigade parandus. Võistkonda
kuulusid Merike Lusbo, Aigar
Lusbo ja Harry Lusbo. Tore perekond Lähtse külast. Edu neile
järgnevateks võistlusteks!
Juhtide võistlusel, kus võistlesid ainult vallavanem või volikogu esimees, hoidis Kiili lippu kõrgel vallavanem Aimur Liiva. Et vallavanem kohal oli, ise
võistles ja jälgis teisi alasid, kus
valla sportlased esinesid, andis
ka sportlastele indu juurde. Aitäh, Aimur! Mina tänan kõiki
sportlasi, kes valda esinesid, tänud muidugi vallavalitsusele,
tänud bussijuht Sassile. Kohtume järgmistel võistlustel!

Jalgpall

Rahvaliigas – XII alagrupp-Harjumaa B4 – on Kiili JK
võitnud kõik kuus mängu. Lisaks
14:4 võidule Raasiku FC Joker
Legendid meeskonna üle võideti 1:0 (Remi) Anija United meeskonda, 6:0 (Ott 2, Jaan 2, Sven,
Remi) Jalgpallihaigla meeskonda, 9:1 (Sven7!!!, Aivo 2 + punane kaart) FC Kose II meeskonda, 15:7 (Sven 4, Silver 2, Toivo
2, Remi, Jaan, Mauno 5) Raasiku
valla FC meeskonda ja 8:1 (Mauno 2, Jaan 3, Sven 2, Aivo) AC
Rapla meeskonda. Kuigi Kiili JK
meeskonnal on mängimata veel
üks mäng, on nad alagrupi võidu juba kindlustanud ja taganud
pääsu play-off mängule.
Nabala Kohalikud Koprad
meeskond kaotas 1:2 (Kristjan)
Jalgpallihaigla meeskonnale, 4:7
(Kristjan 2, Rainer 2) FC Kose II
meeskonnale, võitis 5:4 (Kaidu
3, Risto, Kristjan) Raasiku valla
FC meeskonda ja 5:2 (Erki 3,
Kristjan 2) Raasiku FC Joker Legendid meeskonda ja jagab hetkel alagrupis 4. kohta. Kui allesjäänud kolm mängu võidetakse,
siis on koht play-offis tagatud
(play-offi pääseb iga alagrupi
neli paremat võistkonda).

Jalgrattasport
4.–7.07 toimunud Tartu
Noortetuuril (Eesti meistrivõistlused mitmepäevasõidus noortele) suutis Eesti paremiku ja
tugevatele Läti külalisvõistlejatega edukalt konkureerida Markus Pajur ning saavutas üldarvestuses 1. koha (+ aktiivseim
sõitja ja mägede kuningas).
16.07 peeti Narvas Eesti
meistrivõistlused maastikuratta teatekrossis. Kalevi Jalgrattakooli koosseisus osalenud Markus Pajur ja Lauri Tamm saavu-

tasid koos tiimikaaslastega väga tehnilisel rajal tubli 2. koha
17.07 toimusid samas kohas
individuaalsed Eesti meistrivõistlused maastikukrossis. M14
klassis tegi endast kuni kaks
aastat vanematega konkureerides väga hea sõidu Lauri Tamm
ja saavutas 5. koha. Gregor Kokk
saavutas 8. koha. M16 vanuseklassis ei olnud vastast Markus
Pajurile, kes saavutas kindla vahega 1. koha. M Sen2 – Bruno
Tamm 7. koht
11.-13.07 Urumarja 28. Velotuur Lauri Tamm üldkokkuvõttes 3. ja parim M12 (vanimad
osalejad olid M14 ja N16). Meeskondlikult ka Kalev Jalgrattakool
esimene.
22.–24.07 TTP Noortetuur
2016 – kokkuvõttes esikoht Lauri Tamm, 20. Kermo Tamm (44
osalejat). Tiimide arvestuses
Lauri-Kermo Kalevi jalgrattakooli koosseisus esimesed.
Seejärel mõned sõidud Euroopas, kus Markus Pajur Eesti
koondist esindas. 4.–7.08 (3) 1.
Radjugendtur Oststeiermark
Austrias. Osales 21 võistkonda
(119 osalejat) 1. etapp 34. koht,
2. etapp 46. koht, 3. etapp 43.
koht, 4. etapp 15. koht. Tuuri
kokkuvõttes 34. koht, mis oli
sellel aastal eestlaste parim tulemus.
15.–19.08 Euroopa noorte
meistrivõistlused maastikurattakrossis. Osales 75 võistkonda
ja U17 noormeeste klassis 147
osavõtjat. 1. etapp (U17 võistkond) 37. koht, 2. etapp (ind.
kombineeritud MTB) 10. koht,
3. etapp (ind. XLarge) 6. koht, 4.
etapp (ind. XCO) 6. koht.
Meistrivõistluste kokkuvõttes 9. koht, mis senimaani konkurentsitult parim eestlase
poolt saavutatud tulemus. Tub-

Eesti noorsoo, juunioride, Aja B-klassi meistrivõistlustel
kergejõustikus Rakveres 1.–3.
juulil näitas oma üleolekut ja
head minekut Liis Grete Atonen,
kes krooniti kahekordseks Eesti meistriks. TB 400 m jooksu
võitis Liis Grete ajaga 58,66 ja
TB 800 m jooksu ajaga 2.26,28.
Palju õnne! PB 1500 m takistusjooksus võitis pronksmedali
Patrick Nellis, ajaga 5.14,85.
Palju õnne! MJ 100 m 11. koht
Jakob Nurmsalu, ajaga 12,05. MJ
200 m 10. koht Jakob Nurmsalu,
ajaga 24,58. PA 1500 m 14. koht
Rainer Kravets, ajaga 4.49,43. PA
3000 m 11. koht Rainer Kravets,
ajaga 10.27,31. PB 100 m 9. koht
Markus Vaher, ajaga 12,30. PB
200 m 12. koht Markus Vaher,
ajaga 25,21. PB kuulitõuge (4 kg)
14. koht Markus Vaher, tulemusega 11.20. PB 400 m 5. koht
Markus Vaher, ajaga 58,01. TA
400 m 11. koht Fanny Lamp, ajaga 1.03,73. TB kaugushüpe 31.
koht Kärt Roossaar, tulemusega
4.10. TB kõrgushüpe 28. koht
Kärt Roossaar, tulemusega 1.40.
Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus saavutas meeste 800
m jooksus Rain Ridalaan tubli 9.
koha, ajaga 1.58,72.
Balti juunioride ja B-klassi
maavõistlusel Rakveres kuulus
Eesti koondisse ka Liis Grete
Atonen. Liis Grete saavutas TB
1000 m jooksus 6. koha ja vedas
Eesti koondise 100 m + 200 m +
300 m + 400 m teatejooksus võidule, olles ankrunaine ja joostes viimast vahetust. Tubli töö,
Liis Grete!

Triatlon
Triathlon Estonial – täispikk
triatlon – saavutas Toomas Loho tubli 7. koha, ajaga 9.51,19.
Poolpikas triatlonis saavutas
Ingmar Vutt 15. koha ja Janar
Novitski 29. koha.

Rulluisutamine
Eesti meistrivõistlused kiirrulluisutamises maratonis: tüdrukud T19 – 20 km – esikoht
Elizabeth Jõgi. Palju õnne! Eesti meistrivõistlused sprindis:
tüdrukud T19 – 200 m – 3. koht
Elizabeth Jõgi, 500 m – 3. koht
Elizabeth Jõgi. Poisid P14 – 200
m – 4. koht Philip Jõgi, 500 m –
5. koht – Philip Jõgi. Naised 10
km – 3. koht – Elizabeth Jõgi. |
Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus teatab
MÕISAKÜLAS RIIGIMAA RESERVMAA NR
AT021211057 JA REFORMIMATA RIIGIMAA NR 5125
DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 11.07–
07.08.2016
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Mõisakülas. Tegemist on kahe reformimata riigimaa maatükiga.
Lepiku tee ja Kadaka tee elamukruntide ning Väljamäe tee vahele jääva riigimaa reservmaa nr
AT021211057 maaüksusega (läänepoolne maaüksus)
ning Väljamäe tee ja Uuemaa tee vahele jääva reformimata riigimaa nr 5125 maaüksusega (idapoolne maaüksus). Riigimaa reservmaa nr AT021211057
ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu
eesmärgiks on riigimaa reservmaa nr AT021211057
maaüksusele olulise avaliku huviga objekti Vaela
küla valgustatud õppe-, tervise-, sprodi- ja suusaraja rajamine ning reformimata riigimaa nr 5125 maaüksuse jagamine, millest läänepoolne osa (ligikaudu
9,60 ha suurune tükk), jääb Kiili vallale munitsipaalomandisse, millele tulevikus on, vajaduse tekkimisel, võimalik planeeritavat rekreatsiooniala laiendada ning millele jääb kehtima Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja
virgestusmaa (PP) ning idapoolne osa (ligikaudu
20,40 ha suurune tükk) jääb riigi omandisse Keskkonnaministeeriumile, millega maatüki valdajaks
saab Maa-amet ja millelt eemaldatakse Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP). Seda põhjendusel,
et antud maatükk jäetakse hiljem maatulundusmaana riigi omandisse asendamaks riigimaa reservmaad nr AT021211057. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
KIILI ALEVIS LASTEAIA TN 26, KOOLI TN 2, NABALA TEE 14, KOOLI TN T1 NING OSALISELT
LASTEAIA TÄNAV T5 JA 11115 KURNA-TUHALA TEE
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
KIILI VALLAVALITSUSE 28.06.2016 KORRALDUSEGA NR 380
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 28 144
m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 59 kehtestatud Kooli
tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneeringu
(endise nimetusega Kooli tn 2 ja Kooli tn 2a kinnistu
detailplaneeringu) ja Kiili Vallavolikogu 16.05.2013
otsusega nr 29 kehtestatud Kooli tn 2 kinnistu detailplaneeringu muutmine Kiili alevis Lasteaia tn 26
katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2065) ja
Kooli tn 2 katastriüksuse (katastritunnus
30401:001:2064) osas eesmärgiga Lasteaia tn 26 ja
Kooli tn 2 katastriüksuste ühendamine üheks katastriüksuseks (aadressi ettepanekuga Kooli tn 2)
ning Lasteaia tn 26 asuva olemasoleva lasteaed-noortekeskuse (ehitisregistri koodiga
116007624, ehitisealuse pinnaga 282 m2) ja Kooli tn
2 asuva olemasoleva koolimaja (ehitisregistri koodiga 116007623, ehitisealuse pinnaga 4746,1 m2) ehitisealuste pindalade suurendamine lasteaed-noortekeskuse ja koolimaja laiendamiseks ning tulevikus
vajadusel võimaluse loomiseks lasteaed-noortekeskuse ja koolimaja liitmiseks. Planeeringualasse on
kaasatud Lasteaia tn 26 katastriüksus (katastritunnus 30401:001:2065), Kooli tn 2 katastriüksus (katastritunnus 30401:001:2064), Nabala tee 14 katastriüksus (katastritunnus 30401:001:1690), Kooli tänav T1 katastriüksus (katastritunnus
30401:001:2066) ning osaliselt Lasteaia tänav T5
katastriüksus (katastritunnus 30401:001:2178) ja
11115 Kurna-Tuhala tee katastriüksus (katastritunnus
30401:003:0228). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSE EELNÕU
“LÄHTSE KÜLAS PAALI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMISE KORRALDAMINE” AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 11.07–
07.08.2016
Planeerimisseaduse § 82 ja § 142 lg 2 alusel korraldab Kiili Vallavalitsus Kiili Vallavalitsuse korralduse
eelnõu “Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine”
avaliku väljapaneku.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikusta-

mise korraldamise eelnõu kohta arvamust. Arvamus
palume edastada kirjalikult aadressile info@kiilivald.
ee.
Eelnõu ja planeeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Kiili valla kodulehel aadressil www.kiilivald.
ee/ehitus-ja-planeerimine/planeeringute-teated.
HARJU MAAVALITSUS TEATAB HARJU MAAKONNAPLANEERINGU 2030+ JA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE (KHS) ARUANDE
AVALIKUSTAMISEST
Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega
1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+
ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avaliku väljapaneku.
Harju maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi
Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) on algatatud Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k “Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine”.
Harju maakonnaplaneering on sarnaselt üleriigilisele planeeringule koostatud ajalise perspektiiviga
2030+.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata maakonna kestlikku ruumilist arengut, mis loob tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul kahanemas ning vananemas. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega,
ning anda suunised kohalikul tasandil ruumilise
arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Planeeringulahendus arvestab KSH aruandega, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestaja on
Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja
(koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640,
e-posti aadress info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07–22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse koduleheküljel https://harju.maavalitsus.ee/
harju-maakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal
materjalidega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses ning maakonna kohalikes omavalitsustes tööpäeviti tööajal.
Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
• Harju maakond, sh Tallinn – 12.09.2016 kell 14.00
(asukoht Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
• Ida-Harjumaa – 12.09.2016 kell 18.00 (asukoht Kose Kultuurikeskus, Hariduse tn 2, Kose alevik).
• Lääne-Harjumaa – 13.09.2016 kell 18.00 (asukoht
Keila Linnavalitsuse saal, Keskväljak 11, Keila linn).
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab
esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22.08.2016
aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077
Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.
ee.
LÄHTSE KÜLAS PAALI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 05.09.–02.10.2016
Planeeritav maa-ala asub Lähtse külas. Planeeritava
maa-ala suurus on 10,30 ha. Ehitisregistri andmetel
maaüksusel hooned puuduvad. Detailplaneeringu
eesmärgiks on Lähtse külas Paali maaüksuse (katastritunnus 30401:003:0041) jagamine üheks elamumaa, üheks maatulundusmaa ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning kahe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering muudab kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt: üldplaneeringuga määratud
miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus ning kehtib reegel: üks
elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata
vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Erandjuhtumil võib väiksemaks jagamine toimuda põhjendatud vajadusel detailplaneeringu alusel. Kuigi
detailplaneeringuga on võimalik tagada antud tingimus elamuehituse planeerimiseks, ei ole kinnistu
jagamine üksnes kaheks elamumaa krundiks mõistlik, sest elamumaana kasutatakse vaid kuni 20%
krundist. Lisaks on kontaktvööndi elamumaa kruntide suurused vahemikus 5639–2476 m2. Kuna Paali
maaüksuse detailplaneeringuga soovitakse uut
hoonestusala T-11115 Kurna-Tuhala tee ligidale, olemasolevate katastriüksuste Uus-Paali ja Vana-Paali
vahele ning krundi suurus jääks kontaktvööndis olevate elamumaa sihtotstarvetega kruntide vahemikku, siis on antud detailplaneering krundi suuruse
osas üldplaneeringut muutev detailplaneering.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, suurusega 1161 m2, üks
elamumaa sihtotstarbega krunt, suurusega 4073
m2, millele seatakse uus ehitusõigus ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, suurusega 94 768
m2, millele ehitusõigust ei soovita.
1. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 478
lõpetati Pruuli mü osalise detailplaneeringu koostamine.
2. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 479
lõpetati Uusarupere ja Arupere mü detailplaneeringu koostamine.
3. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 480
lõpetati Raba kinnistu detailplaneeringu koostamine.
4. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 481
lõpetati Võsa kinnistu detailplaneeringu koostamine.
5. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 482
lõpetati Kruusiaugu kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
6. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 483
lõpetati Ellamaa mü detailplaneeringu koostamine.
7. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 484
lõpetati Mardihansu kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
8. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 485
lõpetati Otsa II kinnistu detailplaneeringu koostamine.
9. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 486
lõpetati Paju II kinnistu detailplaneeringu koostamine.
10. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr
487 lõpetati Ruutu III kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
11. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr
488 lõpetati Kivimäe kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
12. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr
489 lõpetati Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
13. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr
490 lõpetati Nurme kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
14. Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr
491 lõpetati Lepa 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE
Kiili Vallavalitsuse 16.08.2016 korraldusega nr 497
“Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, Kustavi maaüksuse detailplaneering (endise
nimetusega Kuusiku kinnistu detailplaneering)” otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist (KSH) Kiili vallas Vaela külas Kustavi
(end. Kuusiku) kinnistu detailplaneeringule. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vaela külas
Kuusiku (nüüd Kustavi) kinnistu planeeritava maaala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste
üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. KSH hindamist ei
algatata järgmistel põhjustel:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse
keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjus-

ta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneeringus tuleb vajadusel näha ette 11115 Kurna-Tuhala
(Kangru) teelt liiklusest tingitud negatiivsete mõjude vähendamiseks piisavad leevendusmeetmed.
Kavandatud tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb
peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu
elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud
tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik
planeerimisseaduse § 126 lg 1 p 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus;
3. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse korral
ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist. Pinnavee (sh kuivendusvee) ärajuhtimise projekteerimisel kuivenduskraavi tuleb arvestada asjaoluga, et kraavide
suublaks on Ülemiste järv;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi
maastikuliselt väärtuslikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
heaolu, vara;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt
toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud
keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on tavapärasest
suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt
ehitustöödega;
8. planeeritaval alal asuva katastriüksuse maakasutuse (sihtotstarbe) muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud
nõudeid.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Kiili
Vallavalitsuse 18.09.2007 korraldusega nr 543. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise
korraldaja ja kehtestaja on Kiili Vallavalitsus (aadress Nabala tee 2a Kiili alev), detailplaneeringu
koostaja on Hirundo OÜ (aadress: Sõpruse pst 21813, Tallinn, Harju maakond, 13416, tel 520 3279,
e-post daims@hot.ee).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel ja tööajal Kiili
vallavalitsuses (Kiili alev, Nabala tee 2a, tel
679 0260, keskkonnanõunik Siiri Treimann).
KANGRU ALEVIKUS KIVILA TN 11 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE KIILI VALLAVALITSUSE 24.08.2016 KORRALDUSEGA NR 507
Planeeritava maa-ala suurus on 1106 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili Vallavolikogu
09.11.2004 otsusega nr 57 kehtestatud Kivila II maaüksuse detailplaneeringu muutmine Kivila tn 11 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:1074) osas
eesmärgiga suurendada ehitusõigust (ehitisealust
pinda) praegu planeeringuga ette nähtud 180 m2-lt
uue planeeringuga 300 m2-ni Kivila tn 11 krundil, et
saaks seadustada krundile püstitatud ning ehitisregistrisse kandmata abihoone. Ehitisregistri andmetel asub krundil üksikelamu (ehitisregistri koodiga
120548000, ehitisealuse pinnaga 167 m2). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega
varustamine.
Planeering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
MITTEALGATAMISE TEADE.
Kiili Vallavalitsuse 24.08.2016 korraldusega nr 507
“Kangru alevikus Kivila tn 11 detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks
keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase,
õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja
vibratsiooni suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse
keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva ehitise seadustamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on
eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise
tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimi-
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sel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse korral
ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist;
4. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei
paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega kaitsealuseid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
5. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist,
heaolu, vara;
6. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole
tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole varasemalt
toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud
keskkonnaohtlikku tegevust;
7. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral
soojuse, kiirguse, vibratsiooni ega lõhna teket;
8. planeeritaval alal ehitise lisandumine ei põhjusta
olulist negatiivset ruumilist mõju.
Planeeritava maa-ala suurus on 1106 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili Vallavolikogu
09.11.2004 otsusega nr 57 kehtestatud Kivila II maaüksuse detailplaneeringu muutmine Kivila tn 11 katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:1074) osas
eesmärgiga suurendada ehitusõigust (ehitisealust
pinda) praegu planeeringuga ette nähtud 180 m2-lt
uue planeeringuga 300 m2-ni Kivila tn 11 krundil, et
saaks seadustada krundile püstitatud ning ehitisregistrisse kandmata abihoone. Ehitisregistri andmetel asub krundil üksikelamu (ehitisregistri koodiga
120548000, ehitisealuse pinnaga 167 m2). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega
varustamine.
Detailplaneeringu koostaja on pole veel teada. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise
korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili
alev, tel 679 0260). Detailplaneeringu kehtestaja on
Kiili Vallavalitsus(Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik
Siiri Treimann, tel 679 0278 või info 679 0260).
25.08.2016 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 20 MÕISAKÜLAS RIIGIMAA RESERVMAA
NR AT021211057 JA REFORMIMATA RIIGIMAA NR
5125 DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritav maa-ala asub Kiili vallas Mõisakülas. Tegemist on kahe reformimata riigimaa maatükiga.
Lepiku tee ja Kadaka tee elamukruntide ning Väljamäe tee vahele jääva riigimaa reservmaa nr
AT021211057 maaüksusega (läänepoolne maaüksus)
ning Väljamäe tee ja Uuemaa tee vahele jääva reformimata riigimaa nr 5125 maaüksusega (idapoolne maaüksus). Riigimaa reservmaa nr AT021211057
ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu
eesmärgiks on Riigimaa reservmaa nr AT021211057
maaüksusele olulise avaliku huviga objekti Vaela
küla valgustatud õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja rajamine ning reformimata riigimaa nr 5125 maaüksuse jagamine, millest läänepoolne osa (ligikaudu
9,60 ha suurune tükk), jääb Kiili vallale munitsipaalomandisse, millele tulevikus on, vajaduse tekkimisel, võimalik planeeritavat rekreatsiooniala laiendada ning millele jääb kehtima Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja
virgestusmaa (PP) ning idapoolne osa (ligikaudu
20,40 ha suurune tükk) jääb riigi omandisse Keskkonnaministeeriumile, millega maatüki valdajaks
saab Maa-amet ja millelt eemaldatakse Kiili valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve puhke- ja virgestusmaa (PP). Seda põhjendusel,
et antud maatükk jäetakse hiljem maatulundusmaana riigi omandisse asendamaks riigimaa reservmaad nr AT021211057. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 28.06.2016 määrus nr 17 “Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
kinnitamine.”.
Kiili Vallavolikogu 25.08..2016 määrus nr 18 “Kiili
Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 ”Kiili valla
eelarvest makstavate toetuste maksmise kord”
muutmise määrus.”.
Kiili Vallavolikogu 28.06.2016 otsus nr 19 Kiili Kooli
juurdeehituse finantseerimiseks vajaliku omaosaluse katteks rahalise garantii andmine summas kuni
350 000 eurot.
Kiili Vallavolikogu 25.08.2016 otsus nr 20 Mõisakülas riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata riigimaa nr 5125 detailplaneeringu kehtesta-

mine.
Kiili Vallavolikogu 25.08.2016 otsus nr 21 Kohaliku
omavalitsuse volikogu esindaja valimine valimiskogusse.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
28. JUUNI 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 374 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kuu tn 13,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 375 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Padi tn 11, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 376 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Purje tn 16,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 377 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks Kaasiku tn 9,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 396 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks Tammetalu tn
24, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 378 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Õie tee 25, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 379 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nööbi tee 14, Lähtse
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 380 Kiili alevis Lasteaia
tn 26, Kooli tn 2, Nabala tee 14, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu koostamise algatamine.
5. JUULI 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 397 Vallavalitsuse
16.02.2016 korraldusega 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” väljastatud projekteerimistingimuste PT 09-16 kehtetuks tunnistamine ja uute
projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks Lasteaia tn 16, Lasteaia tn 16a, Põllu tn 11, Põllu tn 13 ja
Põllu tn 15, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 398 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks Vahtra tn 1.
Vallavalitsuse korraldus nr 399 Ehitusloa väljastamine ehitise (aiamaja) laiendamiseks Päikese tn 20,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 400 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Pääsukese tee 7a, Nabala küla.
2. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 416 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Kuu tn 15, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 417 Ehituslubade väljastamine Uus-Vaska ja Vaska kinnistu detailplaneeringuala tehnovõrkude püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 418 Ehitusloa väljastamine rajatise (puurauk) rajamiseks Metsa tn 13, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 419 Ehitusloa väljastamine ehitise(puurkaev) rajamiseks Vana-Pikamäe,
Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 420 Ehitusloa väljastamine ehitise(üksikelamu) püstitamiseks Allika tn 1, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 421 Ehitusloa väljastamine ehitise(üksikelamu) püstitamiseks Uuevälja, Sõmeru küla
16. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 471 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Masti tn 8, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 472 Ehitusloa väljastamine ehitise (skatepark) püstitamiseks Pargi tn 1, Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 503 Ehitusloa väljastamine ehitise (moodulgarderoob) püstitamiseks Kooli
tn 2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 473 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lageda tee 36, Vaela
küla
Vallavalitsuse korraldus nr 474 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Uus-Vargamäe tn 5,
Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 475 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu)Uus-Paali, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 476 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammemasti tee 10,
Kangru alevik.

Vallavalitsuse korraldus nr 477 Lähtse külas Paali
maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 478 Pruuli mü osalise detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 479 Uusarupere ja Arupere mü detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 480 Raba kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 481 Võsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 482 Kruusiaugu kinnistu
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 483 Ellamaa mü detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 484 Mardihansu kinnistu
detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 485 Otsa II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 486 Paju II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 487 Ruutu III kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 488 Kivimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 489 Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 490 Nurme kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 491 Lepa 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.
24. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 504 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kangru tee
21b, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 505 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kasemäe, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 522 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Haldja tn 7a,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 506 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Padi tn 7 Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 507 Kangru alevikus Kivila tn 11 detailplaneeringu koostamise algatamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
28. JUUNI 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 382 Ees-Saarte katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 383 Katastriüksuse jagamine, Viimsi metskond 56.
5. JUULI 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 401 Katastriüksuste piiride muutmine, Jaagu, Väljamäe.
Vallavalitsuse korraldus nr 402 Rukkilille tn 9 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 403 Allika tn 2 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 404 Väljamäe põik 7 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
2. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 422 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Pääsukese tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 423 Luha katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 424 Kasesalu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 425 Väike-Rebase katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 426 Sireli katastriüksuse
lähiaadressi ja sihtotstarbe muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Kastani katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 428 Saarte katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 429 Tänavaotsa katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Kivi katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Iltri katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Kinga katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Kelluka katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Hansu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Kaevu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Puki katastriüksuse
lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Käosalu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Metsaveere katastri-

üksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Kordoni katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Metsavahi katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 441 Saustimõisa, Oja ja
Vahtra katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 442 Puurkaevu katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 443 Saartevahe tee 1 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 444 Saartevahe tee 2 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 445 Saartevahe tee 3 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 446 Ristiku tn 11 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 447 Sausti tee 3 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Sausti tee 5 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 449 Sausti tee 7 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 450 Aru tn 14 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 451 Alajaamade katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
9. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 461 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Nurmenuku tänav T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 462 Vana-Oti katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 463 Lehise tn 7 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 464 Lehise tn 5 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 465 Kangru katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 466 Lenduri katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 467 Mäe tn 7 katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
16. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 492 Katastriüksuse jagamine, Uus-Kase.
Vallavalitsuse korraldus nr 493 Vana-Opmanni katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 494 Lehise tn 1, Lehise tn
3, Lehise tn 9, Kase tn 4a, Nabala tee 23, Nabala tee
29, Nabala tee 31, Nabala tee 35, Nabala tee 35, Nabala tee 35, Nabala tee 37, Eeruma tn 2 // Nabala
tee 39 katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 495 Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 496 Katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 497 Keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine, Kustavi
maaüksuse detailplaneering (endise nimetusega
Kuusiku kinnistu detailplaneering).
Vallavalitsuse korraldus nr 498 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Okka, Piissoo küla
Vallavalitsuse korraldus nr 499 Nõusoleku andmine
vee erikasutuseks, Pihlaka Farm OÜ.
24. AUGUST 2016
Vallavalitsuse korraldus nr 509 Liikluspindade ruumikuju muutmine, Kivi tänav, Masti tänav, Veenuse
tänav ja Ääre tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 510 Nabala tee 11, Voore
tn 3 ja 3a katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 511 Nõmme tee 43, 45 ja
47 katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 512 Salu, Pinna, Mardihansu ja Esira katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 513 Ööbiku, Villemi ja
Rahnu katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 514 Mikomärdi, Sepikoja,
Aavo, Oti ja Ruudu katastriüksuste lähiaadressi
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 515 Kase, Triinu, Pihlakamäe, Raja, Koidu ja Risti katastriüksuste lähiaadressi
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 516 Toominga, Tiigi, Väike-Lombi, Lombi, Küüni ja Söödi katastriüksuste lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 517 Ida katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 518 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV
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Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155

Ostan belarus traktori. Tel 5609 6431

BennetPuit OÜ Keilas võtab tööle lihvija
(puidust treppide ja uste lihvimine).Lisainfo
tel 502 2268

Ostan erinevaid vanavara ja retro esemeid
(tarbeklaas, kristall, portselan, raamatud,
mööbel jpm) Helistada 5344 7574,
5350 0223

Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee

Ostan kasvavat metsa ja raieõigust. Tel
522 2777

Katuste survepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tel 5624 1509, Andres

Ostan vene ratastraktorid ja haakeriistad.
Tel 5609 6431

Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenus, akt. Tel 504 0875
Kutseline korstnapühkija pakub korstnapühkimisteenust. OÜ Korstnapuhastaja, tel
5664 6756, www.korstnapuhastaja.ee
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tellimine telefonilt 5877 1665 või info@
puhaskolle.ee
Moodulmajade tootja Timo Houses OÜ
pakub tööd tootmis- ja abitöölistele. Töö
konti ei murra, oluline on tahe ja pealehakkamine. Helista ja räägime lähemalt, tel
5855 3777
Müüa killustikku, liiva, mulda, sõnnikut,
küttepuid jne koos transpordiga. Transporditeenus. Tel 502 1368
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp
30 cm, kask 30 cm. Hinnad kodulehel.
Alates 50 kotist on transport Kiili valda
tasuta. Tellimine tel 5198 9070, info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja
võrgus, klotsid ja tulehakatus 40 l võrgus
ja saepuru, tel 501 8594, kaminapuu.ee
Müüa liiva, killustikku, mulda, freesasfalti,
kruusa, kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa märjad ja kuivad küttepuud, hind
alates 35 € / rm. Info ja tellimine
5349 2730
Müüa otse tootjalt aastaringselt soodsalt
pakitud kandilist puitbriketti alates 129 €,
turbabriketti alates 115 €, pelletit alates
175 €, kuivi võrgus kütteklotse 2 €,
kaminapuid. Vedu. Tel 520 2190

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@est-land.ee
Pakume tööd kogemustega elektrikutele
laevatöödel Jaapanis ja Euroopa Shipyardides. Majutus, toitlustus, tööriided ja
lennupiletid tööandja poolt. Tunnipalk alates
11 €./neto. Kontakt ja lisainfo e-mail tom.
bcc@europe.com, tel +372 5458 8461
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust nii koduaedades kui ka suurematel
aladel. Eelistatud vallad: Saku, Saue, Kiili,
Kohila, Kernu. Helista ja küsi lisa! Tel
5566 0790
Pakun tänavakivide paigaldust, teede ja
platside ehitust, vee- ja kanalisatsioonitrassi
ehitust. Üldehitustööd. Oman pikaajalist
kogemust. Tel 5629 5944, e-post
kuntateenused@gmail.com
Pressime õunamahla ja ostame kokku õunu
Kose vallas. Lisainfo tel 5621 9762 ja www.
nommetalu.ee
Rendi meilt tekstiilipesur! Tee ise kiirelt ja

mugavalt keemiline puhastus tekstiilmööblile
ja auto salongile. Hind vaid 20 € päev!
Võta ühendust 581 94491, info@javent.
ee, uuri lähemalt www.javent.ee
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, põllumaad
ja raieõigust. Pakume konkurentsivõimelist
ja ausat hinda. Küsi pakkumist! Tel
508 0065
Soovin osta looduskauni asukohaga talu.
Soovi korral vastu pakkuda ühetoaline
korter Raplamaal + vaheraha. Tel
527 3229
Sul vedeleb kodus vana mootorratas või
hunnikus mootorrataste osi, mida keegi
enam ei kasuta? Anna mulle teada, viin
need ära ja maksan head hinda! Tel
5638 5603

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 €/rm).
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@
gmail.com

Teen ehitus-, remondi- ja niitmistöid. Tel
508 3933

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

In memoriam

07.09.1950–28.06.2016

KALEV
KALLASMAA

LEMBIT
SILLANURM

In memoriam

In memoriam

IRENE LEPISK

VILMA PÕLDRE

In memoriam

MAIRE RAAV

OLEG KONTS

09.02.1963–24.06.2016

In memoriam

ANDRUS
VARRET

05.01.1926–08.08.2016

25.09.1969–31.07.2016

Mälestust Sa hella pälvid, pälvid austust,sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi, meile hinge Sinust jäi.

29.04.1950–03.07.2016

In memoriam

14.05.1933–13.08.2016

LEMBIT
SILLANURME

ANDRUS
VARRETIT.

Avaldame kaastunnet
omastele.

mälestavad Viive ja Ene peredega.

Ta lendab koos tuultega taeva all, ta on talvehommiku hall.
Viljapõllul paistab päiksena suvel, sügisel su juurde vihmana tuleb.
Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde, neid vaadates olla võid päris kindel,
et ta laulab seal eemal koos nendega, kuid öösel muutub täheks ta...

EMA

kaotuse puhul.
Töökaaslased Kiili lasteaiast

ENDLA
KALJUSTE

04.04.1929–20.08.2016

Mälestame head töökaaslast

Kallist onu

Avaldame kaastunnet Estrile kalli

11.01.1930–28.07.2016

In memoriam

MAIE KLASER
14.10.1939–23.08.2016

Kiili vallavalitsus

Avaldame kaastunnet
Mart Nettanile ja tema
lähedastele kalli venna

AADU NETTANI
surma puhul.

Kiili vallavolikogu

Seinad soojaks ja tuulepidavaks
termovahuga, maja hind alates 600 €.
www.therm.ee, tel 5660 6010, “Süstime
seinad soojaks”

Müüa puitbrikett alates 122 €/t, pellet
premium 8 ja 6 mm 170 €/960 kg, kask
ja lepp. Müüme laost ka paki kaupa alates
1,4 €/pakk. Tel 5692 4924, www.leilibrikett.
ee

Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, kask 39 € / rm. Alates
7 rm transport tasuta. Tel 5551 8498

In memoriam

In memoriam

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest www.lipuvabrik.ee
Transport (kallur/kraana), killustik, liiv,
sõelutud muld, mults, kompost, okste äravedu, hekkide ja puude löikus, kütte- ja
kaminapuud. Tel 564 3485, reinsonou@
gmail.com
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

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

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

VALLI EVARDSON 95
Transpordivõimalus
Täpsemalt
telefonil 5648 3838
ja kodulehel
www.mell.ee

Suurtähtpäeva õnnitlus. Kõlagu elagu!
Oled elanud rõõmuks teistele, olnud töötubli.
Erksat eluhoiakut, tervist tugevat –
jõuabki auväärne sada.
Kauge aja kaaslased Nabala ja Kiili koolist

