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Kiili OTT eelistab koduvalla kauplejaid
Väiketootjad käivad oma tooteid müümas ka talvel.
Kõlab kummaliselt, aga paljud vallaelanikud ei teagi, et
aasta läbi igal kolmapäeval kogunevad Kiili vallamaja ette
parklasse väiketootjad ja kaupmehed, et pakkuda ostjatele
peamiselt isetehtut ja -kasvatatut. Tegu on osaga aina kasvavast ettevõtmisest ehk Otse
Tootjalt Tarbijale (OTT) turuga,
mis on levinud nii üle Harjumaa
kui kogu Eesti.
Kiilis alustati otse-tootj a l t- t a r b i j a l e t u r g u d e g a
enam-vähem täpselt kaks aastat tagasi, kui Ville Vallaste läks
Kiili vallavanema jutule, et miks
mitte teha Kiili alevisse üks tore väiketootjate turg.
“Käisin enne kauplemas Arukülas Raasiku OTTil. Siis mõtlesin, et miks mitte ei võiks siin,
Kiilis, OTT olla. Kirjutasin vallavanemale, saime kokku, arutasime,” meenutab Ville Vallaste, kes ise elab üsna lähedal vallamaja ees parklas paiknevale
OTTi kauplemiskohale. Vallamajast saadi mõttele jah-sõna,
ja tänaseks on Kiili OTT toiminud juba kaks aastat. Nii mõnestki teisest kohalikust OTTist
erinetakse selle poolest, et kohtumised ostjatega toimuvad
aasta läbi, igal kolmapäeval kell
17.00–18.30.
Paljudes kohtades tehakse
talveks paus sisse, kuid Vallaste
sõnul näitab kogemus, et ka külmal ajal tasub müüma tulla.
“Püsiostjad on harjunud. Loodan, et teised ka harjuvad,” ütleb Vallaste, kelle sõnul pole
OTTi müügipäevad kohalike
seas veel nii tuntud, et kogu valla rahvas kokku tuleks. Nii mõnigi ei pidavat üldse teadma, et
selline tore asi vallamaja ees
igal kolmapäeval toimub.
Iga algus on omamoodi raske – algul oli kauplejaid vaid neli, kuid nende arv kasvas kiiresti. Suviti, kui on OTTi tipphooaaeg, käib Kiilis oma tooteid
müümas juba paarkümmend

TEAVE

Fotod: Marko Tooming

KIILI VALLA “AASTA TEGU
2016” HÄÄLETUSE TULEMUSED
1. 5000 elaniku piiri ületamine
ja Kiili valla iseseisvuse säilitamine
2. Kolmapäeviti toimuv Kiili OTTi laat
3. Kiili Gümnaasiumi heategevuslik jõululaat “Ingli puudutus”
4. Facebooki grupp Kiili Valla
Elanikud
5. Eakate päevakeskuse avamine

Kiili OTTi korraldaja Ville Vallaste pakub ise jahutooteid ja kalja. Pirukad-küpsised-leivad on ise tehtud, kali pärit Raasiku väiketootjalt.

Udo Ahven on Kiili vallast Saustist. Tema ütleb, et temasuguseid väikseid tootjaid, kes teevad kõik ise ja ainult oma koduaiast pärit toorainest, jääb järjest vähemaks.

Volikogu liige ja endine vallavanem Vambo Kaal lihaleti juures.

kaupmeest-väiketootjat.
Silt püsti panna
Sõna on kahe aastaga nii palju
levinud, et tänavu Kiili valla
aasta teo valimisel sai Kiili OTT
teise koha. Auhinnaks saadud
250 euroga kavatsetakse turuplatsi kõrvale tee äärde püsti
panna suur silt, mis huvilisi ehk
rohkem kauplejate juurde juhatab.
Kaubeldakse Kiilis sellega,
millega mujalgi OTTidel – puuviljad, juurviljad, kala, salatid,
muna, suitsuliha isetoodetud
küpsetised ja joogid. Vallaste sõnul otsitakse praegu piimatootjat, sest Kiili OTTil piimatooted
puuduvad.
Põhiteema on ikkagi toiduained. Muu kaup, tundub, OTTi

Piret Paeknast pakkus omatehtud hoidiseid ja küpsetisi.

Kalalett tõmbas huvilisi kohale juba enne, kui kogu kaup välja oli pandud.

turgudel väga ei lähe. “Harjumaalt keegi käis siin käekottidega, olid isegi enda tehtud, aga
ei, rohkem ta ei tulnud. Lilledega on ka tuldud, aga see on lootusetu teema. Meil ongi ainult
toiduained, võib öelda,” räägib
Vallaste. Ta ise pakub omatoo-

detud leibasid, pirukaid, küpsiseid. Lisaks on müügis ka Raasiku õlletehases toodetud kodukali.
Tasub ära
Vallaste sõnultasub OTTil kauplemine ära ja tema ei kurda. En-

da valikust nimetab ta kõike popimaks tooteks kohupiimataskut.
Praegu, märtsikuu teises
pooles, Eesti kliimas värsket
veel ei saa. Vähemalt väiketootjatelt mitte. Seda hakkab ehk
maikuus saama, praegu tuleb
leppida sellega, mis talve keldris üle elanud või mis on moosiks-mahlaks-marinaadiks tehtud.

Kiilis pole nõuet, et kõik
oleks puhtalt enda tehtud. Sellist tootjat küll eelistatakse, kuid
ära ei öelda ka näiteks Poola
maasikate müüjale. “Eestist ju
maikuus veel värsket maasikat
ei saa,” muigab Vallaste. “Kui on
kvaliteetne toodang, siis miks
mitte. Aga eelistame rohkem koduvalla Kiili tootjaid. Kui mahub, ootame ka mujalt kauplejaid.” | Marko Tooming

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete äravedu Kiili vallas
01.01.2017 hakkas kehtima
uus korraldatud jäätmeveo leping, mis võimaldab Kiili valla
haldusterritooriumil tasuta üle
anda biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid.
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on okkad, käbid, puude ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu
jms.
Üleantavate jäätmete hulka
ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed.

Veo periood on 1. aprill kuni
30. november. Veosagedus 14
päeva. (Kui tellimusi on vähe,
siis võib ettevõte graafikut muuta.)
Tellimused tuleb edastada
Eesti Keskkonnateenused AS
klienditeenindusele (tel 1919,
e-post tallinn@keskkonnateenused.ee) koos krundi asukoha
aadressi ja kottide arvuga. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt äraveo päevale eelneval
tööpäeval kella 12.00ks.
Kliendi tuvastamine toimub

kliendi- või lepingunumbri, isikukoodi või salasõna alusel.
Biolagunevate aja- ja haljastujäätmete äraveoks tohib kasutada vaid läbipaistvaid 100-,
150- ja 200-liitriseid kilekotte.
Läbipaistvaid kilekotte saab osta järgmistest kohtadest:
• Eesti Keskkonnateenused
ASi klienditeenindusest (Artelli tn 15, Tallinn) hinnaga 0,24
eurot/tk (koos käibemaksuga)
või rulliga (50 tk rullis) 12 eurot
rull;
• Kiili vallavalitsusest (Na-

bala tee 2a, Kiili alev) tööpäeviti vastuvõtuaegadel (kolmapäeval kell 14.00–18.00 ja neljapäeval kell 9.00–12.00). Kotte
müüakse rulliga (50 tk rullis), 12
eurot rull.
Kotid võivad olla ka kliendi
enda omad, kuid nad peavad
olema läbipaistvad ja mahult
kuni 200 liitrit.
Äraveo päevad
• 03.04.2017
• 17.04.2017
• 01.05.2017

• 15.05.2017
• 29.05.2017
• 12.06.2017
• 26.06.2017
• 10.07.2017
• 24.07.2017
• 07.08.2017
• 21.08.2017
• 04.09.2017
• 18.09.2017
• 02.10.2017
• 16.10.2017
• 30.10.2017
• 13.11.2017
• 27.11.2017

Täiendavat infot saab küsida
Eesti Keskkonnateenused ASist
ja Kiili vallavalitsusest.
Kiili valla elanikelt võtavad
biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (tasuta ühelt toojalt
päevas kuni kuus 100-liitrilist
kotitäit) vastu ka Tallinnas asuvad järgmised jäätmejaamad:
• Pääsküla, Raba tn 40 E, R
14.00–19.00, K 8.00–13.00, L, P
10.00–15.00.
• Rahumäe, Rahumäe tee 5a,
T, K, N 14.00–19.00, E, L, P
10.00–15.00. | Kiili vallavalitsus
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Ilm ei lase teid
kiirelt parandada
Maanteeamet palub liiklejatelt kannatust väiksematel riigi
kruusateedel sõitmisel, kuna kevadiste ilmade tõttu esineb neil
olukordi, mil teed on sõiduautodega raskesti läbitavad.
Maanteeamet on probleemiga kursis ja teeb koos hooldeettevõtjatega kõik endast oleneva
olukorra parandamiseks. Kuid
madalate, läbivettinud ning
ebapiisava koostise ja paksusega kruusakihi korral on tõhusate meetmete tarvitusele võtmine kuni muldkehade tahenemiseni keeruline.
Kruusateede muldkehad on
paljudel juhtudel välja ehitamata või rajatud vanadele muldkehadele, millel puudub korralik
filtratsioon. Olukorda on võimalik leevendada ja seda tehakse,
kuid igale poole jõudmine võtab
aega. Kõige efektiivsem ja kiireim moodus kruusatee katte
hooldamiseks on selle hööveldamine, ent enne alustamist tuleb enamasti ära oodata teepinna tahenemine. Märja kruusakihi liigutamine ühest tee äärest
teise ei anna oodatud tulemust.
Kruusateede kulumiskihi taastamiseks kasutatakse keskmiselt 30 tonni purustatud kruusa
kilomeetri kohta.
“Kahjuks on selle aasta ilmastikuolud kruusateede jaoks
keerulised,” ütles maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa. “Viimati oli nii
pehme talv kolm aastat tagasi.”
Lisaks sellele mõjutab teede
seisukorda oluliselt ka see, kas
raskevedusid teostavad ettevõtted peavad kinni massipiirangutest. Kui seda ei tehta, võib
tee muutuda läbimatuks ning
selle taastamine on aeganõudev
ja kulukas. Igal aastal teostatakse ka kruusateede remonte,
käesoleval aastal ligikaudu 300
kilomeetril. Eelnevalt vaadatakse üle raskesti läbitavad ja muud
remonti vajavad teelõigud ning
vajadusel korrigeeritakse remondinimekirju. Maanteeamet
püüab probleemsemate teede
remondivajadustega veel käesoleva aasta remondikavade
koostamisel arvestada.
Maanteeametilt on küsitud,
millal viiakse kõik kruusateed
katte alla. Seda on maanteeamet aastate jooksul ja ressursside olemasolul teinud. Elanike
nõudlus on märkimisväärselt
suurem kui maanteeameti võimalused. Kruusatee suvise hooldamise kilomeeter maksab keskmiselt 850 eurot aastas. Kuna
rahaline ressurss on piiratud,
siis mõjutab see valikuid.
Tolmuvabade katete rajamise ja püsimise eelduseks on aastaringne kandevõime olemasolu, st toimivat veterežiimi piki
ja põikkraavide näol ning piisavate dreenivate omadustega
muldkeha ja kruuskatet. | Maanteeamet

Foto: Allar Viivik

Mullu toimus maakaitsepäev Padise vallas.

Maakaitsepäev toimub tänavu Kiilis
Pika ajalooga Harjumaalt alguse saanud maakaitsepäeva tähistamise komme on olnud eeskujuks sarmastele üritustele terves Eestis ning muutunud seeläbi üleriigiliseks traditsiooniks.
Esimene maakaitsepäev toimus
1996. aastal Rae vallas Jüris. Isamaalise ürituse lipukirjaks sai
“Mees, sa pead kodu kaitsma!”.
Maakaitsepäeva üldiseks eesmärgiks oli ja on tutvustada
Eesti elanikele ja eelkõige meie
noortele eriteenistuse ja kaitsejõudude ülesehitust ning julgeolekualast kaitsevõimet. Näiteks
on noortel võimalus näha ühtses rivis Kaitseliidu Harju ja Tallinna malevat, kodutütreid,
noorkotkaid, politsei- ja piirivalveameti ja päästeameti töö-

tajaid ning teisi jõustruktuure.
Toimub rivistus
Maakaitsepäeva viiakse igal aastal läbi erinevas Harjumaa omavalitsuses. Sel korral otsustati
korraldada üritus Kiili vallas.
Üritused Kiili algavad juba
22. juuni õhtul, kui toimub Kiili jaanituli, kus peaesineja on
ansambel Justament. Järgmine
päev toimub samas kohas
maakaitsepäev.

Päeva kõige põnevamaks osaks on
poolteist tundi kestvad
demolahingud.
23. juuni algab pärgade asetamise tseremooniaga Vabadus-

sõjas langenute mälestuseks Jüri kiriku juures. Mälestustseremoonial kõneleb koguduse õpetaja Tanel Ots. Tseremoonial
mängib Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester peadirigent
Aigar Kostabi juhendamisel.
Peale pärgade asetamise tseremooniat toimub Kiili Gümnaasiumi staadionil operatiivja kaitsejõudude pidulik rivistus
ja jalutuskäik algusega kell
11.00. Paraadi juhatab Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen ja paraadi võtab vastu Harju maavanem Ülle Rajasalu.
Põnevust täis päev
Kell 12.00 avab päevajuht Madis Milling Kiili pargis Harju

XXII Maakaitsepäeva ning annab ülevate programmist. Sõjatehnika paigutatakse jaanituleplatsile ja demolahingud toimuvad gümnaasiumi vastas
tühermaal.
Traditsiooniliselt antakse
üritusel ka start võidupühale
pühendatud aastajooksule, mille pikkus sel korral on vastavalt
aastaarvule 2017 meetrit ning
seda korraldab Harjumaa Spordiliit.
Maakaitsepäeval on võimalik külastada kaitseväeüksuste
ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse näitusi. Toimub ka nii ajalooliste kui ka tänapäevaste eriüksuste varustuse esitlus. Lisaks sellele on võimalik süüa Harju maleva nais-

kodukaitse valmistatud sõdurisuppi.
Päeva kõige põnevamaks
osaks on poolteist tundi kestvad
demolahingud, mille käigus demonstreerivad oma tööd ning
tehnikat nii ajalooklubi Front
Line Eesti MTÜ, Harju malev
koostöös Kalevi JVP, Põhja päästekeskus koos vabatahtlike pritsumeestega ning politsei ja kiirreageerijad. Näha saab nii kurjategijate kinnipidamisi, kustutustöid kui ka Vabadussõja teemalisi lahinguid. Tõelise elamuse pakub ka politsei- ja piirivalveameti eriüksus, keda loodetakse näha koos kiirreageerijate ja helikopteriga. Lõplik kava
peaks selguma maikuus. | Kiili
Leht
Foto: Heiki Mikomägi

Efekt ASi uus tootmishoone Kiili Tehnopargis on juba valmimas.

Efekt AS kolib Vaelast Kiili Tehnoparki
Kiili valla üks vanimaid ja
tuntumaid ettevõtteid Efekt AS,
mis valmistab klaasplastist tooteid ning müüb komposiitmaterjale, kolib veel sel aastal senisest asukohast Vaela külas Kiili alevi kõrval asuvasse tehnoparki.
Kolimisplaan oli ettevõttel
juba mõnda aega laual olnud.
Efekt ASi juhatuse esimees Heiki Mikomägi ütles Kiili Lehele,
et vanas kohas ei olnud ettevõttel enam võimalust laieneda.
“Kogu tootmispind oli maksimaalselt kasutuses ja kahju oli
tellimustest loobuda,” selgitas

ta. “Ümber olemasoleva tootmise ei näinud võimalust laieneda, sest varem või hiljem jääme
elamupiirkonna keskele.”
Hoone peaaegu valmis
Mikomägi sõnul oli uus eesmärk
ehk kolimine ja tootmishoone
ehitamine vajalik ka seetõttu, et
ei tekiks seisakut ettevõtte arengus.
“Pean tunnistama, et sattusime ka natuke mugavustsooni,
siht hakkas kaduma, väljakutse
puudus,” rääkis ta. “Ettevõtluses on asi lihtne – kui ei arene,
siis kaod.”

Uue tootmishoone plaaniga
hakati tõsisemalt tegelema mullu, kui soetati Kiili Tehnoparki
kaks krunti. Ühele krundile kerkib tootmishoone, teine on kavandatud energiaväljakuks.
Tootmishoonet hakati ehitama
mullu juulis.
Mikomägi sõnul on tänaseks
hoone, millel on pinda 2200
ruutmeetrit, peaaegu valmis.
Praegu käivad veel sise- ja tehnilised tööd, suvel rajatakse haljastus.
10 kilomeetrit torusid
Sama suur ettevõtmine kui hoo-

ne rajamine on tootmise jaoks
energialahenduste loomine.
“Kuna Efekti energiavajadus on
suur, siis hakkab hoonet kütma
kaks 40 KW maasoojuspumpa,”
selgitas Mikomägi. “Selleks otstarbeks on paigaldatud umbes
viis kilomeetrit maaküttetoru ja
sama palju põrandaküttetoru.
Hiljem lisanduvad päikesepatareid.”
Kuigi hoone on juba valmimas, ei plaani Efekt ASi pere kohe Vaelast ära kolida. Selleks oodatakse natuke rahulikumat aega, sest kevad-suvi on periood,
mil tellimusi on vaja kõige roh-

kem täita. Mikomägi sõnul läheb kolimiseks sügisel-talvel,
mil kolimise jaoks on rohkem
aega.
Lisaks annab see võimaluse
tootmishoonet rahulikumalt
ehitada.
“Püüame ehitada stressivabalt, kvaliteetselt ja läbimõeldult kaasaegse tootmiskompleksi,” ütles Mikomägi, kelle sõnul on investeeringu suuruseks
ca 1,3 miljonit eurot.
Mis saab Vaelas asuvast vanast tootmiskompleksist, pole
ettevõtte juhi sõnul veel otsustatud. | 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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Kiili raamatukogu tähistas
95. sünnipäeva

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD APRILLIS
90 Laine Ramjalg
89 Irina Kuzmina
87 Erna Mäe
84 Elvi Leimets
83 Edna Kipus
82 Aasa Pors
81 Tõnu Taim
80 Mare Ots
79 Janne-Urve Grusdam
79 Ella Pärn
77 Saima Lumi
77 Anatoly Fomin
76 Georg Sooberg
76 Ilvi Aasma
76 Lii Luup
76 Nikolay Filippovich
75 Rünno Veesaar
75 Jüri Škubel
75 Nikolay Osechkin
70 Hans Saar
70 Erki Raadik
65 Tatjana Sergejeva
65 Sirje Onno
65 Mare Saul

“Raamatukogu – järjepidev muutuja”
Raamatukogu on peetud stabiilsuse ja järjepidevuse kehastuseks läbi aegade. Kahtlemata
on see nii ka olnud juba peaaegu saja aasta ringis.
Stabiilselt järjepidev ei saa
olla pidevalt muutumata. Eriti
praegu kuuleme me sõna “muutus” enda ümber kogu aeg:
muutus ühiskonnas, muutus riigis, muutus kogukonnas, muutus kultuurielus, muutus raamatukogus. Kas me olemegi nüüd
mingil teelahkmel või pigem
teel? Hinnangu sellele ajahetkele saame anda kunagi tulevikus. Praegu saame vaadata tagasi ja märgata toimunud muutusi.
Nagu enamiku Eesti raamatukogude algus ja areng on lähtunud mitmesuguste seltside algatustest, nii ka Kiili raamatukogu on alguse saanud Kurna
Hariduse Seltsi tegevusest.
Hariduse saanud inimestel
kogunes oma isiklik raamatukogu, millest tuttavatele raamatuid lugeda anti. Inimesed tõid
oma raamatuid seltsi juurde ja
hakkasid moodustuma raamatute kogud, mis võttis üha suurema ulatuse. Tekkis vajadus hakata raamatukogude tekkimist
ja arengut suunama ja koordineerima. Kurna Hariduse Seltsi
esimees esitas 1922. a Harju
Maakonna Haridusosakonnale
palvekirja, võtta Kurna raamatukogu arvesse rahvaraamatukogude võrgus ja eraldada toetusraha raamatute ostmiseks.
See saigi teoks ja Kurna rahvaraamatukogu asukohaks sai
Sausti algkool Vene külas (üsna
praeguse gümnaasiumi kõrval).
1928. aastast asus raamatukogu
Kurna vallamajja.
Teise maailmasõja ajal raamatukogu ei tegutsenud, raamatuid hoiti vallamajas. Kui
1962. a valmis rahvamaja hoone, sai ka raamatukogu sinna
ruumid ning asus seal kuni
2008. aastani. Raamatukogul on
olnud mitmeid juhatajaid, pikemaajalised Aliide Vainomees
1946–1964 ja Evi Tammik
1964–1979. 1980. aastast on juhataja allakirjutanu.
1979. a nimetati Kurna raamatukogu ümber Kiili raamatukoguks.
Murranguline aeg
Taasiseseisvumise aastatel on
raamatukogude areng Eestis olnud uskumatult kiire. Murrangulised muutused tõi muidugi
president Ilvese poolt algatatud
Tiigrihüpe 90ndate lõpus. Alguses ei julgenud lootagi, et peagi
jõuavad arvutid ka raamatukogudesse. Läks lahti arvutikursuste buum. Kiili raamatukogus
läks automatiseerimine alguses
väga vaevaliselt, sest vald oli
loodud alles 1993. a (eraldus Saku vallast), s.t. enamus valdasid
oli oma stardi juba mõnevõrra

17.04
18.04
10.04
27.04
18.04
29.04
15.04
24.04
03.04
23.04
06.04
28.04
02.04
08.04
11.04
24.04
06.04
14.04
27.04
17.04
21.04
11.04
14.04
16.04

MEIE VALDA SÜNDISID
4. märts Nella Ojavee, palju õnne,
Ruth Hirv ja Urmet Ojavee!
10. märts Juss Mustsaar, palju õnne, Triin Raa ja Heino Mustsaar!
15. aprillil tähistas Kiili raamatukogu koos oma sõpradega 95. sünnipäeva.
Fotod: Kiili raamatukogu

11. märts Stella Englund, palju õnne Evelyn Mikomägi ja Anders
Sven-Olof Englund!
13. märts Sander Kahn, palju õnne, Liana ja Jaanus Kahn!

Lõkke tegemisel
tuleb järgida
reegleid

varem teinud ja vald oli alguses
ikka väga vaene. Esimese arvuti sai raamatukogu 1998. a.
Järgmine tähtis eesmärk oli
raamatukogudesse interneti püsiühenduse loomine. Kiili raamatukogu sai selle alles aastal
2002 tänu sihtasutuse Vaata
Maailma toetusele ja sealt ka
kaks arvutit, et luua vallas esimene avalik internetipunkt.
2003. a võeti raamatukogus
kasutusele tarkvaraprogramm
URRAM, peaaegu kolm aastat
kulus andmebaasi loomisele ja
2005. a 1. novembrist läks Kiili
raamatukogu üle elektroonilisele laenutusele ning kasutusele võeti plastikust lugejakaart.

Raamatukogu on alati
olnud ja on ka edaspidi
inimest abistavas
funktsioonis.
Raamatukogu on kohaliku
elukeskkonna loomulik ja vajalik osa, ja kui on paranenud kohaliku omavalitsuse võimalused, siis on saanud paremaid aegu tunda ka raamatukogu. Kiili
vald on kasvanud nn kuldse ringi vallaks, elanike arv on 2016.
a jaanuarist üle 5000 ja see tähendab, et vald peab kõigi nende elanike vajadustega arvestama. Vajadus tingiski raamatu-

kogu ajutise kolimise 2008. a
Maxima kauplusehoonesse. Selline otsus oli meile endile ja kõigile teistele esialgu jahmatav ja
tegelikult mõeldamatu. Aga võib
öelda, et see 50 ruutmeetrilt 200
ruutmeetrile kolimine päästis
raamatukogu – muidu oleks juhtunud mida iganes – seismajääv
raamatute ladu, laenutuspunkt
või veel hullem: sulgemine. See
oli väga suur muutus – kõigepealt füüsiline ruum –, raamatukogu muutus avaliku ruumi
osaks, mis omakorda tõi kaasa
muutumise olemise kohaks, õpikohaks, ajaveetmise kohaks.
Raamatukogu oli nüüd nähtav,
lähedal ja mugavalt käeulatuses. Kasvanud kasutajate (1100),
külastuste (11 400) ja laenutuste (18 700) arv aitas muutuste
kartusest üle saada. Palju uusi
inimesi, kes olid vahepealsetel
aastatel valda kolinud, avastasid nüüd enda jaoks raamatukogu.
Roll muutumas
Kuna need ruumid ei olnud raamatukogu jaoks ehitatud, vaid
ainult kohandatud, siis oli seal
palju puudusi – ümbritsev müra ja olmetingimuste puudumine. Ajutisus eeldas järjekordset
muutust. Vald leidis võimaluse
ruumide renoveerimiseks valla-

valitsusega ühes hoones ja 2015.
a kolis raamatukogu praegustesse ruumidesse (279 m2).
Raamatukogu asumine keskuses – kogukonnale mitmeid
teenuseid pakkuvas hoones – on
mugav kasutajatele ja kasulik
raamatukogule. Kättesaadavus
ja mugavus – need ongi kõige
olulisemad füüsilise ruumi mõttes.
Vaatamata vahepealsete aastate suurele ruumikitsikusele on
raamatukogu sisu arendatud
järjepidevalt, tervikliku kogu
loomises ei saa pausi teha. Praegu on raamatukogus 24 500 eksemplari.
Muutumises on ka raamatukogu roll tänapäeva ühiskonnas
– ta on kogu elanikkonna jaoks
avatud institutsioon. Kõik, hoolimata vanusest, sotsiaalsest
staatusest, haridusest võivad seda kasutada. Raamatukogu on
alati olnud ja on ka edaspidi inimest abistavas funktsioonis –ta
ei küsi oma kasutajatelt, milleks
nad midagi vajavad, vaid ta lihtsalt aitab kaasa inimeste vaimsete vajaduste rahuldamisele.
Raamatukogu vormi muutumist on küllap kergem märgata
kui sisu ja inimeste muutumist.
Ka raamatukoguhoidja on muutunud, eriti maaraamatukoguhoidja kohta võib öelda multi-

funktsionaalne – ta peab oskama kõike – majandust, raamatupidamist, tundma kirjandust,
turundusnippe, ürituste korraldamist, sotsiaaltööd, pedagoogikat jne.
Eks sünnipäevad ongi tagasivaatamise ja ettepoolevaatamise verstapost ja soovide soovimise aeg. Kui kümme aastat
tagasi oli peamine soov – uued
ruumid, sest vorm hakkas saama takistuseks uue sisu tekkimisele – siis võiks ka nüüd, 95.
sünnipäeval sõnastada soovid
näiteks 100. sünnipäevaks: et
raamatukogu meie vallas ja üldse raamatukogude hea võrgustik säiliks ja ei läheks haldusreformi tulemusena kaotsi; et raamatukogu oleks ka edaspidi inimestele oluline, sest inimesed
usaldavad raamatukogu kui väga vajalikku institutsiooni ja
nende usaldust ei tohi kaotada;
et raamatukogu positsioon vallas oleks kõrge. Et seda kõike
saavutada, tuleb teha koostööd
või õigemini jätkata viljakat
koostööd kõigi valla asutustega.
Tänusõnad Kiili Gümnaasiumi ning Kiili Kunstide Kooli
õpetajatele ja lastele, kes aitasid sünnipäevapeo meeleolukaks muuta, samuti kõigile õnnitlejatele. | Taie Saar, Kiili raamatukogu direktor

On saabunud kevad ja inimesed on juba varmad alustama
koristustöödega aias. Enne kui
te kipute midagi põletama, tuletage meelde ohutusnõuded.
Enne lõkke tegemist tuleb
uurida valla õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on määratud,
mida lõkkes põletada tohib.
Lõkkeaseme ümbrus tuleb
hoida vähemalt poole meetri
ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei
süütaks. Kasta näiteks enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja
selle ümbrus veega märjaks.
Tuld võib teha tuulevaikuses
või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s).
Jälgige ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega
kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi. Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest.
• Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri
kaugusel metsast.
• Üle kolme meetrise läbimõõduga avaliku lõkke (avalikul üritusel tehtav) tegemiseks
on tarvis juba päästeasutuse luba.
Metsas võib lõket teha vaid
selleks ette nähtud tähistatud
kohas või omaniku loal. Oluline
on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud. | Annika Koppel, Põhja päästekeskus
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HANSAPLANTI AIANURK

On aeg äratada aed!
Aprillis on aeg õue kolida. Kevadlilled on oma peanupud maa
seest välja pistnud, linnud laulavad ja aianduskeskuses paitab
päike juba tuhandeid istikuid,
marjapõõsaid ja viljapuid. On
aeg äratada aed!
Toimetused aias
• Aprillis võid juba õue istutada öökülmi taluvaid esimesi
kevadlilli. Õitsvad võõrasemad
taluvad kuni -5°C öökülma. Näiteks lõosilma, sarvkannikese ja
kirikakra õuepotid tuleb tõsta
öökülma eest jahedasse ruumi
või kata kattelooriga. Rõduvaasidesse võid istutada ka kevadisi sibullilli ja minivormides lehtpuid ja -põõsaid.
• Hinda aias ja aiapottides
talvitunud taimede olukorda.
Pruuniks muutunud okaspuid
ära jäta kasvama, vaid viska ära.
Äärmisel juhul istuta vähem
kahjustunud taimed aianurka
“häbenema”.
• Hoolda ja sea korda oma
kasvuhoone. Kui plaanid sel
aastal aeda kasvuhoone rajada,
siis on selleks just nüüd õige
aeg, et jõuaksid varakult ka saagi maha panna.

Kui oled kasvuhoone korda
seadnud, külva kasvuhoonesse
või kiletunnelisse külmakindlaid kultuure, näiteks redist,
porgandit, hernest, salatit, spinatit ja tilli. Nii kui ilmad lähevad pisut soojemaks, saavad
need taimed juba kasvama hakata. Varaseid külve kaitstakse
kattelooriga.
Vabasta varjutatud taimed
kangaste alt, aga alles siis, kui
maapind on täielikult sulanud.
Talvešokis taimi võid turgutamiseks kohe kasta. Talvekatetest vabastamise ajal tuleb ära
lõigata ka kõik talvel surnud taimeosad, et nad ei oleks heaks
pinnaseks seenhaigustele.
• Värskenda aeda riisumisega, vabasta aiapind lumevajutistest ja muust talvisest prahist.
• Vahetult peale lume sulamist, aga kindlasti enne lehtede ilmumist, väeta sibullilli.
• Kata rabarber ja murulauk
kattelooriga, et saaks varasemat
saaki.
• Eemalda roosidelt ja elulõngadelt ettevaatlikult turba ja

mulla kuhjatised ning lõika kahjustatud oksad terve kohani tagasi. Peenraroosidel jäta alles
3–5 punga (alt lugedes). Roniroosid toesta kohe peale lõikamist. Painuta ettevaatlikult ja
järk-järgult tüviroos püsti.
• Kui soovid varajast kartulisaaki, siis too mugulad 4–5 nädalat enne mahapanemist
10–12-kraadisesse ruumi eelidanema.
• Kui planeerid heki rajamist,
siis heitleheliste paljasjuursete
taimede põhiline istutusaeg
jääb aprilli lõppu ja maikuu esimesse poolde.
Toimetused toas
• Jätka ettekasvatamist vajavate suvelillede ja köögiviljade
külvamist.
• Pane amplitesse või kasvulavadesse kasvama suvelille
noortaimed, nii saad varakult
rikkalikult õitsevad suvelilleamplid oma maitse järgi ja palju soodsamalt.
• Aianduskeskusesse jõuavad
aprillis müügile ka suvelillede
10-pakid, millega on mugav
ampleid ja rõdukaste täita.
• Too tuppa kevadet! Õitsvad
kevadlilled tekitavad kodus mõnusa kevadtunde. Lõika vaasidesse lehtpuu oksi ja külva lihavõtteks muru. Nii on Sul juba
kevadpühadeks värsket rohelust
toas.

• Jätka toalillede kevadist
ümberistutamist, lõikamist ja
väetamist. Kehvas seisus toalillede turgutamiseks võid proovida kasvustimulaatorit.
• Istuta pottidesse daalia- ja
kannamugulad.
• Elusta keldris talvitunud
pelargoone ja fuksiaid, kärpides
neid kolmanda-neljanda lehe
peale.
Ja loomulikult ära unusta
nautimist – veeda palju aega
õues ja märka väikeseid asju enda ümber! | Hansplant

Kiili Kunstide Kooli õpilased
konkurssidel edukad
Märts on muusikaõpilaste
jaoks konkursikuu ning Kiili
Kunstide Kool on sel puhul tavaliselt ka ühe regionaalse konkursi siinsamas Kiilis korraldanud. Erandiks ei olnud ka tänavune kevad.
18. märtsil kogunesid siia
Loode-Eesti regiooni noored
viiuldajad ja tšellistid, et maha
pidada suuremat sorti võistumängimine. Osalejaid oli mõlema eriala peale kokku üle
seitsmekümne, mis tähendas, et
terve laupäev sai täidetud tihedalt muusikaga.
Koduseinte toetusel osales
Kiilis toimunud konkursil ka kaheksa Kiili Kunstide Kooli õpilast. Viiulitest osalesid 2. klassi
arvestuses Margarita Zahharova, Johanna Liisa Ilves, Mirjam
Olesk ja Kertu Liis Kaarus ning
3. klassi arvestuses Elis Sala ja
Liisi Mäesalu. Tšellode arvestuses mängisid Kiili Kunstide Kooli 4. klassi õpilased Laura Paas
ja Hannes Erlich.
Kõik meie õpilased said konkursil väga hästi hakkama ning
tegid žürii valvsa pilgu all ühe
oma parimatest esitustest. Tihedas konkurentsis said žürii
poolt premeeritud sel korral
siiski vaid kaks Kiili noort viiuldajat. Diplomid hea esinemise
eest said viiuldajad Johanna
Liisa Ilves ja Mirjam Olesk.
Flöödimängijate edu
Tõtt-öelda toimusid hooaja päris esimesed konkursid juba
veebruaris, kui toimusid Eesti
Muusikakoolide Liidu konkursi
“Parim noor instrumentalist
2017” eelvoorud plokkflöötidele ja flöötidele.
Plokkflöödid võistlesid Tallinnas Vanalinna Hariduskolleegiumis. Kiilist osalesid seal Luise Liiva (I vanuserühm) ja Karolina Kravets (III vanuserühm).
Karolina pälvis konkursil 3. ko-

Foto: Kiili Kunstide Kool

Karolina Kravets, Luise Liiva, Kaisa Arumeel, õpetaja Heili Meibaum.

ha ja Luise saagiks oli diplom.
Mõlemad noored muusikud pääsesid ka edasi finaalvooru. Flöötide I voor peeti Saku Muusikakoolis ning seal osales Kiilist
Kaisa Arumeel (II vanuserühm).
Etteaste läks niivõrd hästi, et
žürii andis selle eest 2. koha,
millega kaasnes enesestmõistetavalt ka pääs finaali.
Finaal nii flöötidele kui
plokkflöötidele toimus 4. märtsil Keila Muusikakoolis. Vabariiklik konkurents oli väga tihe,
kuid meie noored muusikud jäid
siingi silma. Karolina Kravets
pälvis plokkflöötide III vanuserühma arvestuses kokku 3. koha ja Kaisa Arumeel flöötide II
vanuserühma arvestuses diplomi.
Ka klaveriõpilased võtsid sel
aastal teineteiselt mõõtu konkursi “Parim noor instrumentalist 2017” raames. Loode-Eesti
regiooni eelvoorud toimusid
märtsi alguses Keilas ja Sakus.
Kiili Kunstide Koolist oli kokku
osalemas viis õpilast: Helena
Marie Saareke (I vanuserühm),
Karoliina Laurits ja Grete Rohi
(II vanuserühm), Sander Erik Il-

ves (III vanuserühm) ning Madis Aasalo (V vanuserühm). Madis sai oma vanuserühmas 2. koha, Sander Erik ja Helena Marie
aga diplomid. Kaks esimest saadeti edasi ka finaalvooru, mis
toimus Tartus 11.–12. märtsini.
Tartu konkurss kestis kokku
kaks päeva, kuna klaveriõpilaste arv on nii suur ja mängijate
tase üle Eesti on nii kõrge, et
kõik finalistid kuidagi ühele
päevale ära ei mahu. Ka Tartu
konkursil läks Sander Erik Ilvesel ja Madis Aasalol väga hästi.
Madis tuli Tartust tagasi 3. kohaga ja üliõpilasžürii eripreemiaga ning Sander Erik diplomiga.
Viimane selle aasta vabariiklik konkurss “Parim noor instrumentalist 2017”, kus Kiili
Kunstide Kooli õpilased osalesid, toimus 18. märtsil Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias.
Seal olid võistlustules klavessiiniõpilased. Kiilist osalesid õed
Berit Paal (I vanuserühm) ja
Kertu Paal (III vanuserühm). Kuna klavessiiniõpilasi pole nii
rohkearvuliselt kui muude erialade esindajaid, siis klavessii-

nidele eelvoore ei peetudki. Toimuski kohe ainult finaal. Meie
õpilastel läks konkursil eriti
hästi. Berit sai oma vanuserühmas 2. koha ja Kertu oma vanuserühmas 3. koha. Kertule omistati ka üliõpilasžürii eripreemia.
Edukas hooaeg
Käesolev konkursihooaeg on
tõesti olnud täis häid tulemusi
ning tublide noorte interpreetide kõrval tuleb esile tõsta ka
nende õpetajaid, kes on päevast
päeva ja nädalast nädalasse õpilastega tõsist tööd teinud ning
konkursside eel kindlasti ka oma
vabast ajast lisatundegi pakkunud: Ädu Laur (klaver, klavessiin), Tiia Koppel (klaver), Heili
Meibaum (flööt, plokkflööt),
Katrin Varik (viiul), Ulvi Oismann (viiul) ja Kristian Plink,
(tšello).
Ka kunstiosakonna lapsed
osalesid sel poolastal juba ühel
konkursil. Nimelt on traditsiooniks saanud, et meie õpilased
esitavad oma kavandid NODI
konkursile. NODI ehk Noored
Disainivad on põnev ja praktilise väljundiga konkurss, kus võidutööd võivad reaalselt kasutust
leida. Selle aasta teemaks oli
“Sokk” ning koostöös AS Suvaga jõuavad võidutööd sellelt
konkursilt ka reaalselt tootmisesse.
Ka üks Kiili Kunstide Kooli
õpilastest sai toimunud konkursil tunnustuse vääriliseks. Mirjam Olesk (õpetaja Sälli Vendeli kunstiklassist) esitas konkursile kokku üheksa erinevat sokikavandit, millest üks pälvis ka
žürii eripreemia.
Suure konkursituhina kõrval
on Kiili Kunstide Koolis muudki põnevat juhtunud, kuid sellest kõigest võib lugeda Kiili
Kunstide Kooli Facebooki lehelt.
| Kalev Vaidla, Kiili Kunstide Kooli
direktor

Töine nädalavahetus pensionäride päevakeskuses
Aastaid tagasi Talviga Soomes advendilaadal käies jäid silma kohvipakkidest punutud kotid ja korvid. Kuna need olid väga kallid, siis keegi meist neid ei
ostnud, küll aga jäid hinge kripeldama.
Aga ikka on elus nii, et keegi
teab kedagi, kes teab kedagi, kes
oskab õpetada. Nii leidsimegi
Rõngust toreda daami Mari Luhti, kes oli nõus nädalavahetusel
tulema Kiili teadmist jagama ja
meid õpetama. Telefoni teel
saadud juhiste järgi olime eeltöö ära teinud, nii et pühapäeval saime kohe hooga peale hakata. Ja ime küll, see, mis tundus lõpmata raskena ja täiesti
arusaamatuna, muutus osava
õpetaja abiga täiesti tehtavaks.
Kui esmaspäeva varahommikul
jälle kogunesime, olid osa asju
nii valmis, et jäi vaid viimistleda ja sai alustada korvi punumist.

Fotod: erakogu

Kui kohvilauas tänasime
õpetajat, oli kõigil rõõm suur,
olime õppinud selgeks koti ja
korvi punumise. Ja eks see seltskond eakaid käibki usinasti koos
just sellepärast, et õppida midagi uut, midagi sellist, mida enne ei osanud. Ja uudishimu uue
vastu on ju edasiviiv jõud, jõud,
mis aitab meid toime tulla oma
vanusest tingitud hädadega. Nii
et – elame veel!
Täname ka Kiili valda, kes
toetas sõidurahaga. | Helgi Taim

Mari Luht Kiilis kottide ja korvide punumist õpetamas.
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Päikeserattal selgusid
parimad laululapsed

In Memoriam
Manalateele on läinud
pikaaegne Sausti kooli õpetaja,
oma õpilaste, kolleegide ja
lapsevanemate poolt armastatud
Fotod: Kadi Kroon-Laur

EIMAR KAASIK
17.06.1924–6.03.2017

11. märtsil toimunud laulukontserdil Päikeseratas valiti
välja lapsed, kes lähevad Kiili
valda esindama Harjumaa Laululapse konkursile.
Edasi pääsesid:
• 3–4-aastastest Lisandra Lumi;
• 5–6-aastastest Grete Laar
ja Bertha Roostalu;
• 7–9-aastastest Stella Tomingas ja Gerda Liisi Villems;
• 10–12-aastastest Mirjam
Olesk ja Elin Taim;
• 13–15-aastastest Mia Marta Olonen ja Helena Karmen
Kulden;
• 16-aastaste ja vanemate vanuserühmast Anete Salu ja Johanna Kristina Artjušin.
Žüriisse kuulusid Marika Raja, Merili Retter ning Kadi Katariina Priske.
Harjumaa Laululapse konkurss toimub 21. ja 22. aprillil
Viimsi huvikeskuses.
Kiili rahvamaja

3–4-aastased ja 5–6-aastased.

13–15-aastased, 16-aastased ja vanemad.

Eimar Kaasik sündis 17.06. 1924. a Läänemaal Karuse vallas Mäense
külas. Hariduse omandas Massu koolis, Haapsalu Gümnaasiumis ja
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille lõpetas
kaugõppes 1959. aastal cum laude.
Õpetajatööd alustas ta koduses Massu koolis 1945. aastal. Aastail
1951–196O oli Eimar Hiiumaa Lauka Kooli direktor, 1960–1962 emakeeleõpetaja Tuhala Koolis.
Sausti Koolis, mis asus tollal Sausti mõisas, asus ta tööle eesti keele
ja kirjanduse õpetajana 1962. aastal ja sai kohe nii kolleegide, lapsevanemate kui ka õpilaste hulgas väga austatud ja armastatud õpetajaks. Koolitöö lõpetas pedagoog seoses ema surmaga ja isa eest
hoolitsema minekuga 1976. aastal. Siiski 1977. ja 1979. a oli ta asendusõpetajaks Sausti Koolis ja seejärel töötas Eimar Eesti Lasteraamatukogus.
Tal jätkus jõudu ja tahtmist toimetada kodukohas Mäenses, uurida
arhiivides ja muuseumides Massu mõisa ajalugu, anda välja oma
kooli ajaloo teemal raamatuid ning osaleda Hanila Muuseumi Seltsi
töös. Aastal 2012 omistati Eimar Kaasikule Hanila valla aukodaniku
tiitel.
Eimar Kaasik oli töökas ja tulemuslik õpetaja, teda armastasid kõikides koolides kolleegid, õpilased ja lastevanemad. Hea ja töökas
sõber Eimar Kaasik suri 6. märtsil 2017 ja ta maeti 12. märtsil Karuse
surnuaiale.
Kolleegid Kiili Gümnaasiumist

Lahkus hea sõber ja
andekas pedagoog

10–12-aastased.

7–9-aastased.

Tutvusime Eimariga 1957. a.
Võsu puhkekodus lõbusalt aega
veetes. 1961. a. suvel käisime
Harjumaa õpetajatele korraldatud Taga-Karpaatia reisil. Meie
sõprus jätkus töötades kolleegidena Sausti koolis. Neliteist aastat koostööd samas koolis, ühises sõprusringis andsid võimaluse hinnata tema elu ja tööd.
Eimar oli väga korrektne,
põhjalik ja töökas. Töötades
Lauka kooli direktorina, jätkas
ta õpinguid Eduard Vilde nimelises Tallinna Pedagoogilises
Instituudis kaugõppe teel ning
lõpetas instituudi eesti keele ja
kirjanduse õpetajana 1959. a.
cum laude.
Tihti oli meil võimalik imetleda Eimari ülihead mälu. Ta
teadis peast kolleegide ja nende lähedaste sünnipäevi ning
klassijuhatajana pidas meeles
oma õpilaste sünnipäevi. Kohalikel mälumängu võistlustel oli
ta hinnatud võistleja.
Pedagoogina oli Eimar andekas ja tulemuslik. Ta ei seadnud
kunagi oma isiklikke huvisid
õpilaste õpetamisest olulisemaks. Kui talle pakuti hea töö
eest ühingus “Teadus” tasuta
tuusikut Indiasse, siis loobus ta
sellest, et paremini ette valmistada lõpuklassi eesti keele eksamiks...
Eimar motiveeris oma õpilasi kiitmisega. Iga õppeveerandi
lõpus jagas ta kõikidele õpilastele kiituskaarte saavutatud
heade tulemuste eest, näiteks
oma klassis saavutatud 15. ko-

ha eest ilukirjas, 7. koha eest õigekirjas jne. Õpetamine toimus
põhjalikult ettevalmistatud õppematerjalide järgi, mis töökohta vahetades liikusid temaga
koolist kooli kaasa. Eimari töö
tulemuslikkusest räägib ilmekalt fakt, et tema õpetatud
düsgraafikud tegid kõrgkooli
sisseastumisel eesti keele kirjandi heale hindele.
Kohaliku klubi näiteringis oli
Eimar andekas näitleja ja tantsuorkestris särtsakas trummar.
Eimari hobide hulka kuulus
ka fotograafia. Meil oli ühine
huvi suguvõsa juurte uurimise
vastu Lisaks tundis Eimar huvi
nende koolide ajaloo vastu, kus
ta oli töötanud. Käisime koos kirikuraamatuid uurimas ning
Tartu Riiklikus Ajalooarhiivis
andmeid otsimas.
Pärast Sausti koolist lahkumist käis Eimar eesti keele ja
kirjanduse õpetajat Tiina Niinret dekreetpuhkuse ajal asendamas. Pärast vanemate surma
töötas Eimar kogu vabariigis
hinnatud pulmaisana. Ka selleks
tööks valmistus ta ülima põhjalikkusega, tellides endale kõik
maakondlikud ajalehed, et igal
pool kohaliku eluoluga kursis
olla. See oli üheks põhjuseks,
miks teda kõikjal oma inimeseks
peeti ja südamlikult vastu võeti.
Eimar Kaasikut jäävad mäletama tänulikud õpilased, lapsevanemad ja kolleegid. Puhka rahus, hea sõber ja teekaaslane! |
Hillar-Endel Põldoja
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Uue eakuse
rahvakogust
Vabariigi valitsus on teinud
otsuse, et ka pärast 2026. aastat
peab pensioniiga kasvama, et
edaspidi saaksid vanaduspensionärid keskmiselt umbes samasugust pensioni kui praegu.
Pensioniiga tõstmata kukuks
mõnekümne aasta pärast pension 280 euroni, mistõttu on
pensioniea tõstmine vältimatu.
Seega peame keskmiselt kõik
töötama kauem. 2015. aastal
töötas 65-aastastest ja vanematest inimestest Eestis 18%. Nende keskmine sissetulek oli 900
euro ringis, samal ajal mittetöötavatel samas eas inimestel oli
see 356 eurot. Seega on töötavate vanemaealiste toimetulek
parem kui mittetöötavatel. Millised muutused aga viiksid meid
selleni, et veel rohkem kui viiendik vanemaealistest töötaks?
Kolmandikul Eesti täiskasvanutest pole mingit erialast haridust. 21. sajandil, mil teadmised vananevad kiiremini kui eales varem, pole võimalik vaid
üldharidusega kõrge eani töötada. Kui inimesel puudub õpiharjumus, siis on teda raske ka
50-, 60- või 70-aastasena uuesti koolipinki tuua.
Aastal 2050 võiks aga kõik olla hoopis teistmoodi. Elukvaliteet eakana võiks sõltuda pigem
inimese valikutest, mitte riigist,
60% 70-aastastest võiks kas
täis- või osakoormusega veel
töötada, elukestvas õppes osalemise määr võiks mitte enam
sõltuda vanusest. Inimestel
võiks olla mitmekülgsed oskused, mis aitaks neil töötada mitmel erialal ja kohas ning õppida veel samaaegselt.
Uue eakuse rahvakogus otsime ideid, kuidas inimesed tulevikus võimalikult kaua ja õnnelikult töötaksid, õpiksid ja elaksid. Ideid ootame veebiaadressil uuseakus.rahvaalgatus.ee
neljal teemal:
• Kindlustatus ehk kuidas tagada elamisväärne sissetulek
eakana ka edaspidi?
• Eneseteostus ehk kuidas
inimesed õpiks ja töötaks kõrge
eani?
• Tervis ehk milline võiks olla lahendus, et inimesed ei lahkuks enneaegselt tööturult terviseprobleemide tõttu?
• Kohanemine ehk mida
peaks tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile
lihtsad ja arusaadavad?
Kuni 6. aprillini kogume veebilehel ideid. Mais toimuvad
teemaseminarid, kus ideede autorid koos ekspertidega valivad
välja suurima positiivse mõjuga ideed. See etapp on vajalik
selleks, et anda ideede autoritele tagasisidet ning leida ühe
probleemi lahenduseks just kõige parem viis. Mai I pooles paneme teemaseminaridel toetuse saanud ideed üles rahvaalgatusveebi, kus inimesed saavad
nende toetuseks allkirju anda.
Kui idee on kogunud 1000 allkirja, siis saadetakse see parlamenti arutamiseks. | Liisi Uder,
Eesti Koostöö Kogu programmijuht

SPORDIUUDISED

Kiili vallarahva X
sportmängud
Kiili vallarahva X sportmängud jätkusid 19. veebruaril 3. ja
4. alaga. Kiili Gümnaasiumi
sööklas toimunud kabevõistlusel osalesid kõik 12 võistkonda.
Võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Mõtlemisaeg 10 minutit.
Võistlus toimus turniirisüsteemis ehk kõik mängisid omavahel läbi. Võitjaks tuli 25 p Luige-Sausti võistkond, koosseisus
Arno Uutma, Eido Üksvärav ja
Nona Nano. Teise koha saavutas 23,5 p Kangru võistkond,
koosseisus Urmo Ilves, Siim
Rannik ja Evelyn Ilves ning kolmandaks tuli 21 p Kiili I võistkond, koosseisus Vello Madissoon, Peeter Kosemaa ja Olga
Kivisalu. Järgnesid: 4. Maksimaa
21 p, 5. Metsanurga 18,5 p, 6.
Lähtse 18,5 p, 7. Kiili Noored
15,5 p, 8. Nabala-Paekna 13,5 p,
9. Sõmerlased 13 p, 10. Kiili 2
10,5 p, 11. Vaela-Mõisaküla 9 p,
12. Kiili Keerulised 9 p.
Individuaalne paremusjärjestus (kolm paremat): meeste 1.
laud: 1. Urmo Ilves (Kangru)
10,5 p, 2. Arno Uutma (Luige-Sausti) 10 p, 3. Vello Madissoon (Kiili I) 9,5 p. Meeste 2.
laud: 1. Rünno Veesaar (Metsanurga) 10 p, 2. Eido Üksvärav
(Luige-Sausti) 8 p, 3. Siim Rannik (Kangru) ja Peeter Kosemaa
(Kiili I) 7,5 p. Naised: 1. Katrin
Rajasalu (Lähtse) 11 p, 2. Ülly
Aun (Maksimaa) 10 p, 3. Emilia
Kello (Kiili Noored) 7,5 p.
4. ala – sulgpall – toimus Kiili Gümnaasiumi spordihallis.
Osales 11 võistkonda. Võistkonnas kaks meest ja üks naine.
Mängiti meesüksikmäng ja segapaarismäng. Võistlus oli väga
tasavägine ja võitjana väljus
Lähtse võistkond, koosseisus
Aare Luigas, Mihkel Luigas, Kadi Kaljurand, kogudes 27 p. Teise koha, samuti 27 punktiga,
saavutas Vaela-Mõisaküla võistkond, koosseisus Rain Sinimaa,
Margus Maidla, Margit Maidla,
ja tubli kolmanda koha 26 punktiga saavutas Kiili Noored võistkond, koosseisus Rainer Terras,
Tauri Ivask Keith-Lysandra Luigas. Järgnesid : 4. Kiili I 22 p, 5.
Kiili 2 16 p, 6. Kangru 15 p, 7.
Metsanurga 10 p., 8. Sõmerlased 8 p, 9. Nabala-Paekna 6 p,
10. Luige-Sausti 5 p, 11. Maksimaa 3 p. Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat): meesüksikmäng – 1. Rainer Terras
(Kiili Noored) 10 võitu, 2. Rain
Sinimaa (Vaela-Mõisaküla) 9
võitu, 3. Krister-Martin Hani
(Kiili I) 8 võitu. Segapaarismäng: 1. Mihkel Luigas-Kadi
Kaljurand (Lähtse) 10 võitu, 2.
Margus Maidla-Margit Maidla
(Vaela-Mõisaküla) 9 võitu, 3.
Tauri Ivask-Keith-Lysandra Luigas (Kiili Noored) 8 võitu.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 4. ala :
1. Kangru 39 p.
2. Kiili I 38 p.
3. Kiili 2 34 p.
4. Kiili Noored 33 p.
5. Lähtse 32 p.
6. Vaela-Mõisaküla 28 p.

Kiili vallarahva X sportmängude 4. ala – sulgpalli – võitja Lähtse (paremal) ja 3. koht Kiili Noored (vasakul).

Kiili vallarahva X sportmängude 3. ala – kabe – võitja Luige-Sausti võiskond.
Fotod: Kaupo Kütt

7. Metsanurga 27 p.
8. Sõmerlased 23 p.
9. Luige-Sausti 22 p.
10. Maksimaa 19 p.
11. Nabala-Paekna 9 p.
12. Kiili Keerulised 1 p.
NB! Järgmised alad 16. aprillil: laste kombineeritud teatevõistlus ja lauatennis.

Jalgrattasport
Eesti 23. meistrivõistlused talikrossis Elvas: MJ vanuseklass
(rattakross 17,6 km) esikoht
Markus Pajur. Palju õnne! M
Sen2 vanuseklass (rattakross
17,6 km) 2. koht Tõnno Palm.
Palju õnne! M 14 vanuseklass
(rattakross 6,8 km) 3. koht Lauri Tamm. Palju õnne! 8. koht
Gregor Kokk.

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel võrkpallis meeste 1. liigas lõpetas
TTÜ/Kiili meeskond põhiturniiri 2. kohaga. Võideti 17 ja kaotati 3 mängu. Veerandfinaalis
mängiti kaks korda Saaremaa
VK meeskonnaga (põhiturniiri
7. koht). Esimeses mängus Kuressaare spordihoones pääseti
üle noatera, võites mängu raskelt 3:2, (15:25, 25:16, 21:25,
31:29, 15:10). Järgmisel päeval
Kiilis toimunud korduskohtumises murti saarlased, sitked kui
kadakad, siiski kindlalt maha –
3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Jess!
Poolfinaalis saadi vastaseks
üllataja Neemeco SK meeskond
(üllataja ses mõttes, et mees-

kond mängib esiliigas üldse esimest korda). Esimeses mängus
Tallinnas 32. Keskkooli võimlas
toimunud mängus tehti aga kohe sotid selgeks, TTÜ/Kiili võitis kindlalt 3:0 (25:16, 25:20,
25:16). Korduskohtumises Kiilis samuti vastastele sõnaõigust
ei antud, mäng 3:0 (25:16, 25:9,
25:23) ja finaalipääse tagatud!
Tubli töö! Finaalivastane tuleb
paarist Tallinna Ülikool/Rakvere VK-Audentese SG/Noortekoondis.

TTÜ/Kiili võrkpallimeeskond.

Korvpall

Kabe

Tallinna Kossuliiga B-divisjoni play-offi esimeses ringis
ehk 1/32 finaalis mängis Kiili SK
meeskond Sõprade Klubi RTK
22.15 meeskonna vastu. Esimeses mängus Tallinnas võideti
napilt, aga kindlalt 68:64 (Kris
Pulver 16 p, Ott Põldsaar 15 p (5
3-punkti viset), Johannes Gutman ja Kaarel Loo 13 p) ning
korduskohtumises kodusaalis
Kiilis võideti samuti, seekord tulemusega 59:52 (Ott Põldsaar 15
p, Kris Pulver 12 p, Kaarel Loo
11 p) ja edeneti 16 parema hulka!!! 1/16-finaalis aga meeskonna ilus teekond katkes, kui tuli
alla vanduda Genius Sports
meeskonnale. Esimeses mängus
Kiilis kaotati 61:66 ja korduskohtumises Tallinnas kahjuks
samuti, seekord 64:69 (Ott Põldsaar 19 p, Milvert Vaaks 13 p,
Kaarel Loo 11 p) ning pudeneti
konkurentsist. Nüüd ootavad
meeskonda veel ees Harjumaa
meistrivõistlused, edu neile!

Eesti meeste 62. meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes
(100 ruutu): esikoht ehk kuldmedal Urmo Ilves. Palju õnne!
Eesti juunioride võistkondlikel meistrivõistlustel vene kabes (64 ruutu) saavutasid Nupuklubi II võistkonna koosseisus 5. koha ja rahvusvahelises
kabes (100 ruutu) Nupuklubi II
võistkonna koosseisus said 4.
koha Maik Ott Eber ja Mikk Oskar Eber.

Keegel
Tallinna Linnahalli keeglisaali memoriaalvõistlus, Rae keeglisaal: mehed – 20. Toomas Vendel, 25. Margus Mänd, 26. Aivar
Hannus, 38. Jens Vendel, 43.
Marko Kikas. Naised: 12. Eve Urbas. | Kaupo Kütt

Sulgpall
Märtsis toimusid Eesti noor-

te meistrivõistlused sulgpallis,
millest võtsid osa ka Kiili Sulgpalliklubi noormängijad. Vanuseklassis U15 saavutas Keith
Lysandra Luigas üksikmängus 5.
koha ning naispaarismängus 4.
koha. Vanuseklassis U17 saavutas Kadi Kaljurand üksikmängus
9. koha, naispaarismängus 5. koha ning segapaarismängus 4.
koha.
Märtsis toimusid ka Eesti
seenioride meistrivõistlused,
kus Anti Sepp saavutas meespaarismängus vanuseklassis 45+
1. koha. Aare Luigas saavutas
meesüksikmängus ning segapaarismängus vanuseklassis 45+
2. koha. Irja Luigas saavutas
naispaarismängus vanuseklassis 35+ 2. koha. Märtsis toimusid ka Eesti juunioride meistrivõistlused, kus Tauri Ivask saavutas meesüksikmängus 9. koha ning segapaarismängus koos
Kadi Kaljurannaga 5. koha.
Kadi Kaljurand saavutas naisüksikmängus 9. koha ning naispaaris 5. koha. | Irja Luigas
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 määrus nr 3 Kiili
alevi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse
arengukava aastateks 2017–2030 kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 5 Mõisakülas Papimetsa kinnistu detailplaneeringu
mittekehtestamine.
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 6 Meremehe tänav T1 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 7 Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine.
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 8 Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Paali maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 9 Kiili
Lasteaia arengukava 2017–2019 kinnitamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
7. MÄRTS 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 51 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Haljamaa eramu
0,4 kV kaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi
ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 52 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Tallinna ringtee,
Luige km 17,45 tõkkepuu tarbeks 0,4 kV kaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi ehitusprojekti
koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 53 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Rätsepa põik 14, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 54 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu) püstitamiseks Ääre tn 2, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 55 Tee ehitusloa
väljastamine Kangru lasteaia parkla ehitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 56 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nööbi tee 4,
Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 57 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 41,
Lähtse küla.
14. MÄRTS 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 58 Kiili Vallavalitsuse 7.03.2017 korralduse nr 53 “Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Rätsepa põik 14, Lähtse küla” muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 59 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Lehise põik 7,
Kiili alev.
Vallavalitsuse määrus nr 4 Kiili Vallavalitsuse
01.03.2016 määruse nr 1 “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded” muutmise määrus
22. MÄRTS 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 66 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kullerkupu tn
23, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 67 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Õie tee 17,
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 68 Kasutusloa väljastamine ehitistele (vee- ja kanalisatsioonitorustik) Kaljula II detailplaneeringualas (Kaljula tee T2, Kalju tee, Kalju tee 8, Kaljula tee 5
ja 16).
Vallavalitsuse korraldus nr 69 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu tn
29, Luige alevik
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
14. MÄRTS 2017
Vallavalitsuse korraldus 60 Katastriüksuse jagamine, Kurna tee 2.
Vallavalitsuse korraldus nr 61 Vallavara rendile
andmise korraldamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 62 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Seebo Team OÜ
Vallavalitsuse korraldus nr 63 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Defton Transport
OÜ
22. MÄRTS 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 70 Katastriüksuse
jagamine, Suurepärtle.
Vallavalitsuse korraldus nr 72 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Hiir Hüppas OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 73 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Viime Toome OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 74 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, WT Haldus OÜ.
Vallavalitsuse korraldus nr 75 Hajaasustuse

programmi projekti lõpparuande heakskiitmine, Kaugemäe, Metsanurga küla.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA
SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

se detailplaneering (endise nimetusega Kuusiku kinnistu detailplaneering). Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vastuolus
Kiili valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev,
16.03.2017 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA Kiili vald ajavahemikus 17.–30.04.2017.
NR 8 LÄHTSE KÜLAS PAALI MAAÜKSUSE DE- Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digiTAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Planeeritava maa-ala suurus on 10,30 ha. Paali taalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD
katastriüksus asub Kiili valla keskosas, Lähtse aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/
kulas, ca 1 km kaugusel Kiili alevist. Juurdepääs planeeringud/planeeringud/448.
planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt.
Detailplaneeringu alal moodustatakse 1 elamu- LUIGE ALEVIKUS TAMME TN 9, TAMME TN 15,
maa sihtotstarbega krunt suurustega 4073 m2, TAMME TN 17, TAMME TÄNAV T1 DETAIL1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suuru- PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK 17.04.–
sega 9,48 ha ning 1 transpordimaa krunt suu- 17.05.2017, KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA
rusega 1161 m2. Planeeringuga lahendatakse
TEE 2A
juurdepääs planeeringualale, tehnovõrkude va- Detailplaneeringu ala asub Kiili vallas Luige
aleviku põhjapoolses osas, Saku valla piiril. Derustus ning keskkonnakaitseliste abinõude
määramine planeeringuga kavandatu elluviimi- tailplaneeringu ala asub Tamme tänava ääres,
mis on ühenduses Tallinn-Rapla-Türi (tee nr 15)
seks. Planeeringuga määratakse ehitusõigus
maanteega, planeeringualast ca 230 m. Maaühe 2-korruselise üksikelamu ning kuni kahe
1-korruselise kõrvalhoone ehitamiseks elamu- ala jääb Tallinna linna piirist ca 2,5 km ja Kiili
maa sihtotstarbega krundile. Detailplaneering alevist ca 6 km kaugusele. Planeeringuala asub
Luige alevikus ja Saku valla Tammejärve küla
koostatati eelkõige konkreetse ehitussoovi
realiseerimise tarbeks. Paali katastriüksus asub piiril. Planeeritavad maa-ala suurus on ligikaudu 1,73 ha. Detailplaneeringu koostamise eesdetailplaneeringu koostamise kohustusega
alal. Paali maaüksuse detailplaneering muudab märgiks: on Luige alevikus Tamme tn 9 (katastritunnus 30402:001:0004) ja Tamme tn 15
kehtivat Kiili valla üldplaneeringut järgmiselt:
Paali maaüksus asub üldplaneeringu järgi mil- (katastritunnus 30402:001:0051) katastriükjööväärtuslikus alas. Kiili valla üldplaneeringu- suste kruntideks jagamine ning Tamme tn 17
ga kehtib miljööväärtuslikes piirkondades ree- (katastritunnus 30402:001:0050) ja Tamme
tänav T1 (katastritunnus 30402:001:0101) kagel: 1 elamu 2 ha kohta. Paali maaüksuse detastriüksuste piiride muutmine.
tailplaneeringuga on aga moodustatava elaTamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tammumaa krundi suurus 4073 m2. Kuna detailplaneeringuga oleks küll võimalik tagada üld- me tänav T1 detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringuga seatud tingimus elamuehituse planeeringu põhilahendust muutev. Vastavalt
planeerimiseks, on siiski antud juhul 2 ha ela- Kiili valla kehtivale üldplaneeringule ei ole kämumaa krundi moodustamine ebamõistlik nii sitlevale detailplaneeringu alale juhtotstarvet
maakorralduslikult kui ka üldplaneeringu koha- määratud.
selt, mille järgi on Kiili vallas tegemist suhteli- Tamme tn 9 on märgitud metsamaaks, Tamme
selt kõrge boniteediga põllumaadega, millest tn 15 põllumaaks ja Tamme tn 17 era- või ühistulenevalt tuleks põllumaid kasutada võimali- kondlik õu. Detailplaneeringuga kavandatakse
kult sihtotstarbe kohaselt. Lisaks on planeerin- 12 807 m2 suurusega alale 5 elamukrunti Kiili
valla üldplaneeringu kohasele metsaalale, kuhu
guala kontaktvööndi alas elamumaa krunte,
mille suurused jäävad vahemikku 2476–5000 üldplaneeringuga elamumaa maakasutuse juhm2. Kuna antud detailplaneeringuga soovitak- totstarvet määratud ei ole, muutes seega praese uut hoonestusala olemasolevate elamumaa guse metsamaana märgitud ala üldplaneerinkruntide vahele, siis antud detailplaneering on gus sisuliselt elamumaa maakasutuse juhtotskrundi suuruse osas üldplaneeringut muutev
tarbega alaks.
detailplaneering. Antud detailplaneeringu käi- Detailplaneeringuga seatakse Tamme tn 9 ja
gus täpsustatakse ka planeeritava elamumaa
Tamme tn 15 kruntidele ehitusõigus 1 kuni
piirdeaiaga piiratud maa-ala suurust.
2-korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruselise
abihoone püstitamiseks. Tamme tn 17 katastriVAELA KÜLAS KUSTAVI MAAÜKSUSE DETAIL- üksusele ehitusõigust juurde ei kavandata. LiPLANEERINGU (END. KUUSIKU KINNISTU DE- saks lahendatakse planeeringuala heakorrasTAILPLANEERING) AVALIK VÄLJAPANEK 17.– tus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja
30.04.2017, KIILI VALLAVALITSUSES, NABA- tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
LA TEE 2A
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev,
Kustavu katastriüksus asub Kiili vallas, Vaela
küla põhjaosas, ca 5 km kaugusel Kiili alevist ja Kiili vald ajavahemikus 17.04.–17.05.2017.
ca 7 km kaugusel Tallinna linnast. Juurdepääs Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digiplaneeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt.
Kiili Vallavalitsus algatas 18.09.2007 korraldu- taalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD
sega nr 543 “Kuusiku kinnistu detailplaneerin- aadressil: http://service.eomap.ee/kiilivald/#/
gu algatamine” detailplaneeringu koostamise planeeringud/planeeringud/631.
Vaela külas asuvale Kuusiku katastriüksusele.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEGA NR
Detailplaneeringu koostajaks on Hirundo OÜ.
Detailplaneeringuga on kavandatud Vaela kü- 1711802/01821 ILBA JA LEPIKU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE
las 3,34 ha suurusel maa-alal Kuusiku
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse al(30401:001:0172) kinnistu planeeritava maagatamisest projekteerimistingimuste andmiala kruntideks jaotamine, moodustatavatele
seks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerikruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahemistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning
kogu 20.06.2011 otsuse nr 52 “Ilba ja Lepiku
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kiili Vallavalitsuse 30.03.2009 kor- punktiga 1 kehtestatud Kiili vallas Vaela külas
Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringut plaraldusega nr 107 “Kuusiku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise kor- neeringus ette nähtud teede laiust ja asukohta.
raldamine” võeti detailplaneering vastu. Harju Täpsemalt muudetakse:
• vähendatakse kõikide kruntidele sissesõiduMaavalitsus on (17.03.2010 kirjaga nr 2.1teede laiust;
13k/951) andnud planeeringule heakskiidu.
• Pöögi teel vähendatakse sõidutee pikkust ja
Vastuvõetud planeeringuga nähakse ette 12
rajatakse ümberpööramiskoht;
krunti ühepereelamutele ja kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud veealuse maa (kraavi), • Pöögi teel vähendatakse sõidutee laiust 3,0
meetrile (enne 5,0 meetrit);
spordirajatise aluse maa ja ühe elamumaa
• Pöögi tee äärde ei rajata kõnniteed.
krundi liitmine ühiskondlikuks maaks ning
Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda
tootmismaa krundi muutmine elamumaaks.
Samuti nähakse ette planeeritud kruntide piiri- Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.
de korrigeerimist, ehitusala täpsustamist. Seo- ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja
ses Kuusiku katastriüksuse jagamisega muuvastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel
detakse menetletava detailplaneeringu pealkirja ja edaspidi kasutatakse Kustavi maaüksu- info@kiilivald.ee 03.–16.04.2017.

Aita konnad üle tee!
Eestimaa Looduse Fond (ELF)
kutsub konnatalguid korraldama, talgutel kaasa lööma ning
algatust Hooandjas toetama, et
aprillis sigimispaikadesse rändavad konnad ohutult üle tee
aidata.
Kõik, kes on varasematel aastatel märganud oma kodukohas
mõnda konnadele ohtlikku teelõiku ning soovivad seal talguid
korraldada, võiksid oma soovist
teavitada projekti eestvedajat
aadressil kristiina@elfond.ee
või täita kodulehel konnad.elfond.ee talgujuhi vormi. ELF
toetab talgukorraldajaid omalt
poolt nõu ning võimaluste piires vajalike vahenditega.

Kõik, kes soovivad talgutel
kaasa lüüa, võivad liituda konnad.elfond.ee veebilehel konnatalguliste listiga või “Konnad
teel” Facebooki lehega, kus suurematest talgutest jooksvalt teada antakse. Ühtlasi saab konni
aidata, toetades “Konnad
teel(t)” aktsiooni Hooandjas:
www.hooandja.ee/projekt/aitakonnad-ule-tee.
Konnaränne toimub tavapäraselt aprillis, selle eelduseks on
soojad ja niisked ööd. Rände tippaeg on õhtuti kell 21–23 ning
ränne kestab kokku umbes viis
päeva.
ELF korraldab konnatalguid
alates 2012. aastast. | ELF

Männiaru puhkemaja / BO:KA Pubi
Kose vald, Oru küla

pakub tööd kogemustega kokale.
Töö on täiskohaga.
Saada CV info@hotsaun.ee
või helista tel 5647 6880.

Head kiilikad!
Kiili OTT (Otse Tootjalt
Tarbijale) laat toimub
aastaringselt igal kolmapäeval
kell 17.00–18.30
Kiili vallamaja ees!
Müügil: liha, kala, pirukad,
leivad, mesi, köögiviljad, sushi
kanamunad, kuivatatud marjad!
Tule ja toeta oma ostudega
kohalikke tootjaid!

In Memoriam

Armast emakeeleõpetajat ja
klassijuhatajat

EIMAR KAASIK

EIMAR
KAASIKUT

17.06.1924–06.03.2017

Head koolipapat

EIMAR
KAASIKUT

mälestab Sausti
kooli 1963. aasta lend

mälestab Sausti 8-klassilise
kooli 1974. aasta lend

Langetame pea mälestades
kallist klassijuhatajat

EIMAR
KAASIKUT.
12. lend
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Ranna Tehnogrupp OÜ

NB!

Kaeve-, lammutus-, laadimis- ja
harjamistööd. Niitmine trimmerite
ja murutraktoriga. Heinamaade
n
niitmine rootor- ja tasandusniidukiga.

JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 27. APRILLIL.
Kaastöid ja
reklaame-kuulutusi
ootame toimetusse hiljemalt
20. aprilliks.

E-mail info@rannatehnogrupp.ee
Telefon 502 3466

OÜ RIAB Transport otsib oma
meeskonda
roomikekskavaatori operaatorit,
traktoristi ja C- kategooria autojuhti.
Asukoht, Laagri, Harjumaa.
Kontakt
sten@riabtransport.ee
GSM 5344 8851

ERAKUULUTUSED

EFC Estonia OÜ otsib juhtmeköidiste
valmistajaid. Töö on ühes vahetuses, asukoht
Peetri. Täpsem info tel 5698 0903 või
margo.kuslap@efcestonia.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9416, ehitus@
miltongrupp.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad,
garantii. Tel 502 9075
Metsavara OÜ ostab metsamaad ning
raieõigust üle Eesti. Kõik pakkumised
oodatud! Tel 528 8784 või info@
metsavara.ee

VENTILATSIOONITÖÖDE
TERVIKLAHENDUSED
KIILI VALLA
ELANIKELE -5 %!

Müüa kandiline puitbrikett 960 kg alus
149 €. Pelletigraanul 990 kg alus 185 €.
Kojuvedu hinnas. Tel 5891 5954
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja
võrgus, klotsid ja tulehakatus 40 l võrgus
ja saepuru, tel 501 8594, kaminapuu.ee
Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa maatulundusmaa. Harju maakond, Kiili
vald, Sookaera küla, Sassila. Pindala 1,96
ha. Hind 25 000 €. Krunt Tallinna
linnapiirist ainult 13 km, Viljandi mnt, Tõdva
-Nabala mnt 2,3 km. Teed krundini heas
seisukorras, elekter krundil, bussipeatus 150
m kaugusel. Katastrinumbrid
30401:002:0042, 30401:002:0043. Kontakt
tel 5566 9205, e-mail 590529@mail.ru
Müüa pellet Premium 8 ja 6 mm 175 € /
960 kg, erinevad puitbriketid alates 140 €
/ 960 kg, lepp ja kask kotis, kivisüsi. Laost
müüme ka paki kaupa. Tel 5692 4924,
637 9411, www.leilibrikett.ee

LASE MAJAL HINGATA
Tel +372 5354 2151
tauri@o2service.ee
www.o2service.ee

Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,

sanglepp 36 € / rm, haab 36 € / rm, kask
39 € / rm, saar 39 € / rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498
Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068
Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakume viljapuude lõikust, iluaedade ja
haljasalade rajamist ning hooldust. Töötame
ka nädalavahetustel. Täpsem info tel
511 1513 ja 526 6771
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kiili vallas, nii koduaedades kui ka
suurematel aladel. Helista ja küsi lisa tel
5566 0790
Pakun tööd küttepuude tootjale. Töökoht
asub Kiili vallas Paekna külas. Lisainfo
saamiseks helista tel 5349 2730
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. Korstnaotsade vahetus
eramajadel. 9-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Soovin üürida või osta vanema maja. Kiire.
Pakkumised teha tel 5838 8787
“Süstime seinad soojaks” ja tuulepidavaks
termovahuga. Soojuskonsultatsioon ja Thermi
termograafia. www.therm.ee, tel 5660 6010
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!
Tänavakivi, paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust.
Kontakt tel 551 9855, henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee
Viljapuude lõikus, oman kutsetunnistust. Tel
5740 6234, Kärolin
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.

