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Tänavune suvi kuulub kergteedele
Sügiseks saab valmis kergtee, mis ühendab Luige Tallinnaga.
Nagu suviti ikka tehakse teetöid kõikjal Eestis, kus selleks
vähegi raha leitakse. Kiili vallas
on tänavuses eelarves teedeehituseks eraldatud u 600 000 eurot. Valla ehitusjärelevalve spetsialist Kadre Rummi sõnul on
hangetega selle summa piiridesse jäädud ning seega peaks kõik
plaanitu valmis saama.
Kiili vallas otsustati tänavu
keskenduda kergliiklusteede rajamisele, samas asfalteeritakse
ja pinnatakse ka sõiduteid. Kõige olulisem tehakse ära Viljandi maanteel – kui seni olid kergliiklusteede lõigud Tallinna
ringtee Luige sõlmest kuni
Kangru ristmikuni ühendamata, siis sel suvel-sügisel tehakse kergtee lõpuni valmis ning
lähitulevikus saab Luigelt pealinna liikuda juba mööda kergliiklusteed. Täna veel kaarega
läbi Männiku, aga kuna Tallinna plaanides on ka otseühendus
Valdeku ristmikust Järvele piki
Viljandi maanteed, siis paraneb
olukord lähema kolme-nelja
aasta jooksul veelgi.
Viljandi maantee liiklustihedus Kiili valda läbivas osas on
9000–12 000 autot ööpäevas
ning kergtee seetõttu ülivajalik.
Kadre Rummile teadaolevalt
hakati 23. augustil asfalteerima
kergtee lõiku Tallinna ringteest
kuni Luige aleviku keskosani
ning kui see saab valmis, tehakse järgmiseks ära Mareti ja
Kangru vaheline lõik, tööde
lõpptähtaeg on hilissügis. Tegu
on Kiili valla poolt ellu viidava
projektiga, mille jaoks annab
toetust EAS Tallinna linnapiirkonna meetmest.
Elanikud tegid projekti
Hiljuti sai valmis Rätsepa kergtee, mille jaoks tellis kohalik
MTÜ kunagi projekti, aga mis
seni oli vahendite puudusel rajamata. Eelpool mainitud linnapiirkonna meetmest sai vald tänavu projektile rahastuse ning
nii sai tee lõpuks valmis ehitada.

Viljandi maantee
liiklustihedus Kiili valda läbivas osas on
9000–12 000 autot
ööpäevas ning kergtee
seetõttu ülivajalik.
Sotsiaalmeedias on küsimusi tekitanud asjalolu, et suure
vihmaga jääb tee kohati mõneks
ajaks vee alla. Kergtee on projekteeritud igati nõuetekohaselt,
lihtsalt selle aasta augustikuu
on olnud erakordselt sademeterohke, alla on sadanud ca kolme

Septembri
Kiili Leht –
teadmiseks
kandidaatidele
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Septembri Kiili Lehes eraldatakse igale kohalikel valimistel
Kiili vallas nimekirjaga esindatud valimisliidule või erakonnale 1/2 lehekülge tasuta lehepinda valimisplatvormi tutvustamiseks. Kuidas pind täidetakse,
otsustab iga valimisliit/erakond
ise. Arvestama peab, et kui on
rohkem pilte, jääb vähem ruumi tekstiks ja vastupidi.
Näide: kui soovitakse täita
kogu eraldatud lehepind (1/2 lk)
tekstiga, on maksimaalne tähemärkide arv (koos tühikutega)
6500–7000 tähemärki.
Tekstid ja pildid tuleb saata
meiliaadressil marko@harjuelu.
ee hiljemalt 20. septembriks.
Tekste ei ole vaja ise eelnevalt
kujundada, aga kui seda soovitakse teha (nt soovitakse saata
1/2 lk suurune pdf), võtke palun
ühendust toimetusega ning me
anname teile täpsed mõõdud.
Kui keegi soovib osta lehte lisaks tasulist reklaami, on see samuti võimalik. Soovist tuleb
teada anda aadressil myyk@
harjuelu.ee.

Luige-Kangru kergtee peaks lepingu järgi valmima novembriks, aga kohapeal toimetanud töömees ütles, et küllap see ikka varem valmis saab.
Foto: Iren Jõeleht

Valla ehitusjärelevalve spetsialist
Kadre Rumm.

kuu norm ning paljudel juhtudel on see toimunud lühiajalise
paduvihmana, mis ei jõua kohe
drenaaži kaudu ära imbuda.
Rätsepa üldine veerežiim ja
kuivendus on paraku omaette
teema, mille lahendamine
nõuab aega, raha ja koostööd
ning lõpptulemus saab lähtuvalt
piirkonna looduslikust eripärast
olema ka kõige paremal juhul
osas kohtades kahjuks ainult rahuldav.
Kiili alevisse kavandatava
Sausti tee äärse kergliiklustee
lõigu rajamine on mõnevõrra
viibinud põhjusel, et erinevad
maatoimingud on võtnud aega.
Kuna vallale endale kuulub üsna vähe kinnistuid, siis on kergtee rajamiseks vaja kokkuleppele saaada erinevate maaomanikega ning enamasti pidada pik-

ki ja keerukaid läbirääkimisi
maa kasutusõiguse ja hinna üle.
Tänaseks on olukord siiski selline, et kokkulepped on põhimõtteliselt saavutatud, notaris
on veel käimata ühe maaomanikuga ning sügisel on loodetavasti võimalik minna hankesse
ning pärast seda teepõhja tegemise jms töödega alustada, kuid
asfalteerimine jääb tõenäoliselt
uude aastasse.
Hea uudis on veel see, et lehe trükkimineku ajaks peaks
olema projekteeritud Kiili pargi ümbruse kergteed. See tähendab, et lähitulevikus on lasteaia
ja kooli ümbruses turvalisem liigelda. “Suure lasteaia juurest rajatakse jalakäijatele otsetee Nabala teeni (piki staadioni serva)
ning teine Pargi tänava äärde,
mis algab rahvamaja juurest ja
viib Lasteaia tänavani. Loodame, et jõuame veel sel aastal
ehitada,” rääkis Rumm. “See
piirkond vajab hädasti korrastamist, sh nn Päikesemajade elurajooni tekkimisega ja plaanis
on üle vaadata ka nn katlamaja
ristmik, mis saab osadest suundadest piirded ja ülekäigukoha.”
Sõmeru saab bussipeatuse
Sõiduteedest pandi suvel asfalt
Kääri teele ja veel ühele väiksemale põiktänavale Rätsepa teel.
Rätsepa teede asfalteerimine on

nüüd toimunud mitu aastat järjest vastavalt võimalustele ja
põhiteed on korras, jäänud on
osad pisemad põiktänavad. Vastutustundetute arendajate pärandatud probleemide likvideerimise põhiraskust on kandnud
vald, kuid koostöö kohaliku
MTÜ ja elanikega on õnneks
võimaldanud asju lahendada
kiiremini, kui vald üksi seda
oleks suutnud.
Pindamistöid tehakse Kurna
teel kuni Uuemaa teeni ja Uuemaa tee ise on plaanis pinnata
koostöös kohalike elanikega.
Uus kate pannakse ka Paekna-Kassaru teele ja Kaasiku tänavale Luigel. Pindamistöödega peab paraku olema kannatust, sest need sõltuvad ilmast.
Vihmane august pole kahjuks
töödele kuidagi kaasa aidanud.
Maapiirkondades saavad uue
kruuskatte Sookaera-Nõmme
tee, Proosamardi tee, Luha-Salu
tee, Tuisu tee, Nurmenuku tänav, Toominga tee jne.
Täiesti uue asja ehk bussipeatuse saavad Sõmeru elanikud. “Sõmeru saab viimastel
Harju Ühistranspordikeskuse
andmetel alates 1. detsembrist
liinibussi ja sinna on vaja ümberpööramise kohta, mis on
praegu planeerimisel ja sellel
sügisel ehitatakse valla poolt
välja,” ütles Rumm.

Tulevik Vaela teel
Omajagu on viimase aasta-paari jooksul arutatud Vaela tee kiiruspiirangute üle. Tõsiasi on
see, et mida rohkem piirkonda
elamuid ehitatakse ja inimesi
sinna elama kolib, seda suuremaks kujuneb vastuolu n-ö
transiitreisijate ja kohalike elanike huvide vahel.
Tänaseks päevaks on kehtestatud 50 km/h kiiruspiirang Kurna liiklussõlmest kuni Miku
bussipeatuseni, kuid kunagi tulevikus, kui kõik menetluses olevad või juba kehtestatud elamuplaneeringud ühel ja teisel
pool teed põldudel peaksid realiseeruma, ulatub kiiruspiirang
ilmselt Kiili alevini välja, usub
Kadre Rumm.
“Arendajad on seal päris aktiivselt valla poole pöördunud
ja meil tuleb hakata uut riigimaantee planeeringut tegema,
kuna uue planeerimisseadusega on pandud see kohustus kohalikule omavalitsusele. Tuleb
ette näha tee laiendused ja ringid,” selgitas ta.
Et teada saada, kui tihe valla
erinevates punktides liiklus tegelikult on, soovib vallavalitsus
teha ka endapoolse liiklustiheduse seire, kuid sellest saab täpsemalt kirjutada juba mõnes sügiseses lehenumbris. | Marko
Tooming

Vallavolikogu
valimised 2017
Kiili valla hääleõiguslikud
elanikud saavad 15. oktoobril
2017 valida uue 17-liikmelise
Kiili vallavolikogu. Esmakordselt saavad vallavolikogu valimistel osaleda 16–17-aastased
noored.
Volikogu valimiste informatsiooni avaldatakse jooksvalt valla veebilehel.
Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning
16–17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.
vvk.ee/kov2017.
Valimistega seotud küsimused ja dokumendid tuleb esitada elektronposti aadressil valimised@kiilivald.ee
Kiili vallas on Kiili vallavalitsuse määrusega moodustatud
üks valimisjaoskond. Eelhääletamise ajal asuvad hääletamisruumid Kiili vallamajas. Sealsamas saavad valijad hääletada
väljaspool oma elukohajärgset
jaoskonda ning valijad, kelle
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.
Valimiste päeval asuvad hääletamisruumid Kiili gümnaasiumis. Samas saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud
valla täpsusega. | Kiili VV
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Suvi läbi – pereliikmed kaasas?
Seitsmendat aastat korraldab
Eesti Loomakaitse Selts suve lõpus kampaaniat, et suvitajatel
püsiks meeles kaasa võetud loomad ka koju tagasi viia. Tavapäraselt jäävad just suve lõppedes
paljud loomad koduta.
“Suvi läbi. Asjad pakitud.
Kõik pereliikmed kaasas?” on
kampaania, mis koputab inimeste südametunnistusele, sest
ka loom on pereliige ja teda suve lõppedes maha jätta on julm
ning seadusevastane. Lisaks on
kampaania ka ettevaatusabinõu
näiteks kassikolooniate ohjamiseks. Koduta looma märkamisel
tuleb temast kindlasti teada anda.
“Kõige tavalisemalt jäetakse
suvilapiirkondadesse koeri ja
kasse. Loom liigub suvel vabalt
ringi ja kui äraminekul looma
üles ei leita, jäetakse ta lihtsalt
maha. Lemmikloomi hüljatakse
ka uskumuses, et igasugune
loom saab looduses vabalt hakkama. Leidub ka selliseid vastutustundetuid inimesi, kes võtavad näiteks kassi- või koerapoja lastele ainult suviseks kaaslaseks,” selgitab olukorda Eesti
Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.
Loomade hülgamise üheks
tagajärjeks on kolooniate tekkimine. Kassikolooniad on Eestis
üsna suur probleem.
“Üks emane kass võib aastas
ilmale tuua kuni 18 poega. Kassipojad on järglaste saamiseks
valmis juba 6-kuuselt, see tähendab, et kui ühes suvilapiirkonnas jäetakse maha kümme
emast kassi, on võimalik, et
järgmisel kevadel on seal juba
60 kassi ja aastaga 180 kassi. Nii
need metsikute kasside kolooniad tekivad,” kirjeldab Maaja.
“Kõige probleemsemad kassikolooniad on praegu näiteks Loksal”.
Eesti Loomakaitse Selts aitab
arstiabi ja kodu leidmisega aastas sadu hulkuvaid loomi. Tänaseni on kõige probleemsemad
aga just suvilapiirkonnad.
“Loomade hülgajaid on keeruline leida. Kuigi Eestis on selline teguviis kriminaalkorras karistatav, pole paljudel loomadel
kiipi, mis aitaks nende omanikku tuvastada. Eesti Loomakaitse Selts peab vajalikuks, et Eestis oleks üleriigiline kohustuslik kiipimise nõue. See tagaks
iga loomaomaniku registrisse
kandmise,” selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige
Kaisa Kaljurand.
Palume teavitada hüljatud
loomadest e-postil info@loomakaitse.ee või infotelefonil
526 7117. | ELS

Kolm küsimust koolijuhile
Kas kool on õppeaastaks valmis?
Õnneks ei tohi kool kunagi
päris valmis saada, et ei juhtuks
nii nagu tuntud linnalegendis,
kus arengu ja otsingud lõpetanud igandile kuri järvevana karistuseks vee peale laseb. Seetõttu tähendab valmisolek pideva muutumise ja muutustele
avatuse seisundit ja selles mõttes on Kiili kool päris heas seisus.
Sõna kool kasutatakse peamiselt kahes tähenduses: kool
kui koolimaja ja kool kui õpilaste, õpetajate ja vanemate õpikogukond. Koolimaja on 800
õpilase ja 70 õpetaja vastuvõtuks valmis. Suvel tehti peamiselt pisiremonte: fassaadi värskendus, kodunduse ja käsitööklassi eraldamine, seinte
värvimine, osteti ja remonditi
mööblit jne.
Hea on tõdeda, et kõik õpetajate ametikohad on täidetud,
kuigi on toimunud mitmeid liikumisi. On mindud lapsepuhkusele, teise kooli, pensionile
jne. Aga on ka lapsepuhkuselt
naasjaid ja ka päris uusi õpetajaid, sest kool on jälle 50 õpilase võrra suurem.
Esmakordselt liituvad Kiili
kooliga eripedagoog Kristiine
Lebin, kunstiõpetaja Karin Marley, eesti keele õpetaja Janne
Levo, klassiõpetaja Elve Kukk,
töö- ja tehnoloogiaõpetaja Alar
Pikkorainen ning inglise keele
õpetaja Eve Nõmmik.
Kooli valmisolek õppeaastaks
sisulises mõttes tähendab võimet püstitada aja- ja asjakoha-

seid eesmärke ja neid igapäevaselt ellu viia. Meie selleaastased
üldeesmärgid on: motivatsioon
ja koostöö.
Motivatsiooni all peame silmas õpilase motivatsiooni ja
arengut toetava õpetamis- ja
hindamispõhimõtete arendamist, et õppimine oleks õppijale võimalikult huvitav ja kasulik.
Selleks tuleb tugevdada aineringe, korraldada teaduspäevi,
arendada projektipõhist ja eri
aineid ühendavaid tegevusi,
pakkuda koolivabu e iseseisva
õppimise päevi, koolitada ennast ning vanemaid jne.
Samal eesmärgil loobume
kolmanda kooliastme tehnoloogiaõpetuses numbrilisest hindamisest. Olulised muutused
peaksid edaspidi toimuma ka
kehalise kasvatuse õpetamise
põhimõtetes, sest valmimisjärgus liikumisõpetuse ainekava
taotleb tulemuspõhisuse asemel
tervisliku ja sportliku eluviisi
väärtustamist.

Teine põhimõtteline
muutus on otsus, et
kool jätkab gümnaasiumina.
Koostöö all mõtleme eelkõige õpetajate omavahelist koostööd, et tagada õpilaste võimete ja eripära parem arvestamine, millele aitavad kaasa näiteks
koduste õpiülesannete parem
läbimõeldus, ainetevaheline integratsioon, avatud tundide pidev toimumine, aga ka õpetaja-õpilase-kodu sisulisem koos-

töö. Tihti avastame, et meie innukas soov õpetada midagi
väärtuslikku ja olulist ei tekita
innukat soovi õppida. Kogeme
hoopis vastupanu, madalat motivatsiooni ning huvipuudust.
Kui noored ilma nähtava põhjuseta keelduvad õppimast seda, mida täiskasvanu neile õpetada soovib, siis on õpetamine
masendav kogemus, mis viib kibestumise ja vimmani tänamatu õppija vastu.
Kindlasti mõjutavad selle
olukorra tekkimist paljud asjaolud, on aga üks tegur, millest
sõltub kõige rohkem – õpetaja,
õpilase ning vanema suhtlemise kvaliteet e koostöö.
Millised on suuremad muutused koolielus?
Esimene suur muudatus on
ühe koolivaheaja lisandumine,
seega on 2017/18. õppeaastal
viis vaheaega:
• vaheaeg 21.–29. oktoober
2017;
• vaheaeg 23. detsember
2017 – 7. jaanuar 2018;
• vaheaeg 24. veebruar – 4.
märts 2018 (lisavaheaeg);
• vaheaeg 21. aprill – 1. mai
2018;
• vaheaeg (v.a. lõpuklassid)
13. juuni – 31. august 2018.
Lisavaheaeg pakuti ministeeriumi poolt välja seoses sellega,
et kevadpoolaasta on pikk ja väsitav. Kuigi koolidel on õigus
koolivaheaegu ka teisti korralda, otsustasime koostöös hoolekoguga proovida ja eks aeg
näitab, kas uus süsteem ennast
õigustab või mitte.

Teine põhimõtteline muutus
on otsus, et kool jätkab gümnaasiumina. Otsuse tegemise põhjustas riigi vastutustundetult
heitlik hariduspoliitika. Veel
aasta tagasi oli kindel suund, et
vallad peavad põhikoole ja riik
gümnaasiume. Nüüd äkki on
kõik taas teisiti: gümnaasium
on taas omavalitsuse vastutus
ja ka valminud riigigümnaasiumid plaanitakse KOVidele üle
anda. Kui ka Jüri riigigümnaasiumi ehitus peatati, siis polnudki muud loogilist teed, kui
lõpetada selles küsimuses riiklike tõmbluste sabas sörkimine.
Sisulises mõttes tähendab
see kooli arengukava ja õppekava uuendamist. Eriti oluline on
siinkohal gümnaasiumi õppekava uuendamine e uue sisu
loomine. Seni on meie gümnaasiumi õppekava pakkunud (õpilaste vähesusest tingituna) liiga vähe valikuvõimalusi e võimalusi õpilasel endale oma eesmärke oma õppekava abil saavutada.
Näiteks vähenema peab auditoorne ja suurenema iseseisva töö maht, appi tuleb digitehnoloogia ja paindlikumad õppemeetodid. Seega, kui me oleme
otsustanud, et gümnaasium
jääb, siis peab see vaatamata
ressursimahukusele olema konkurentsivõimeline kõigi heade
ja väga heade koolidega.
Mida ootate uuelt õppeaastalt?
Kõige rohkem ootan, et algkooli koolimaja ehitustegevuse
ettevalmistamine jõuaks reaalse ehitamiseni. Asi edeneb ko-

gu aeg – detailplaneering ja eskiisprojekt on kohe-kohe valmimas. Aga nagu öeldakse – ootajal pikk on aeg.
Teine ootus on mõnevõrra
ebareaalne, sest loodan, et haridusministeerium suudab ehk
natuke aegagi ajada kindlameelset ja ühesuunalist hariduspoliitikat ja teeb vahelduseks ka
läbimõeldud otsuseid ja oskab
läbi viia muudatusi, mis pole
üksteisega vastuolus.
Riiklik hariduspoliitika ei tohi olla vaid sõnades lapsi ja nende erivajadusi ning eripärasid
arvestav.
Toon ühe lihtsa näite: kõige
karmimad tingimused on seatud põhikooli lõpetamisele. Põhikooli lõpetaja peab rahuldava
hinde saamiseks saama lõpueksamil üle 50% tulemuse, gümnaasiumi lõpueksamil piisab 1%
saavutamisest! Põhikooli lõpetaja ei saa kiituskirja, kui ta kõiki eksameid viiele ei tee, aga
kuldmedaliga võib keskkoli lõpetada ka siis, kui eksameil saadi vaid üks punkt sajast! Lisaks
ebaõiglusele on see karjuvas
vastuolus muutunud õpikäsituse põhimõtetega e õppija arengu toetamisega lähtuvalt tema
individuaalsusest, mis on eriti
oluline just põhikoolis.
Ootan ka lihtsalt õppeaasta
algust, sest tegelikult on hariduses praegu põnevad ajad ja
rohkem kui kunagi varem sõltub hariduse sisu igast koolikogukonna liikmest, igast õpilasest, igast õpetajast, koolijuhist
ning vanemast. | Mihkel Rebane,
Kiili gümnaasiumi direktor

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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Uue noortekeskuse avapidu
toimub 16. septembril
Septembris valmib uus noortekeskus, mis asub Kiili raamatukogu kõrval asuvates ruumides.
Seoses uute ruumide ja laienemisega on muutumas ka
noortekeskuse kontseptsioon.
Noortekeskus on koht, kus noored saavad veeta oma vaba aega ning nautida sõpradega koos
olemist. Uued ruumid annavad
noortele ka rohkem võimalusi
teostada nende endi ideid.
Noortekeskuses on meil olemas
piljardituba, tantsusaal, õppeklass, kööginurk ja avatud osa/
mängude ruum.
Kiili Valla Noortekeskus pakub järgmisi tegevusi-võimalusi vaba aja veetmiseks: lauamängud, lauatennis, lauajalgpall, Playstation, Xboxone, piljard, wifi ja kunstiline tegevus.
Samuti annab noortekeskus teada, et enam ei ole võimalik
mängida arvutimänge. Lisaks on
tantsusaalis võimalik korraldada diskosid ning seal on olemas
ka projektor, et korraldada filmiõhtuid. Noortekeskuses hakkavad tegutsema V.A.T tantsustuudio ja Oma Moodi huvikool.
Mitu tantsutrenni
V.A.T Stuudio on aastal 1997
loodud tantsustuudio, kus on
võimalik õppida disco dance,
hiphop, showtantsu ja akrobaatika treeningutes. Tantsustuudio võtab osa iga-aastastest
tantsufestivalidest nii Eestis kui
välismaal ja suvel korraldatakse tantsulaagrit.
Alates 2015. aasta sügisest
on võimalik Kiili noortel tantsida showtantsu treeneri Riin
Uusna juhendamisel. Riin on
alustanud tantsijana V.A.T
Stuudios, tantsides disco dance
tantsustiili, milles saavutas ka
2010. ja 2013. aastal Euroopa
meistrivõistlustel 1. koha. Viimased kuus aastat on Riin juhendanud nii disco, show kui ka
akrobaatika tunde.
Uuel õppeaastal lisandub
showtantsu treenerite hulka Maris Kahre. Maris on Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti
eriala vilistlane, kes eelnevalt
tantsis V.A.T Stuudios alates kaheksandast eluaastast. Lisaks
showtantsule õpetab Maris ka
kaasaegse tantsu põhialuseid,
tantsu- ja põrandatehnikat.
Et pakkuda võimalikult mitmekülgset tantsutreeningut, on
lisandunud meie tunniplaani
hiphop treening, kuhu ootame
lisaks tüdrukutele ka poisse.
Loengusari “Vanemlusprogramm:
sotsiaalsete oskuste õpetamine,
suhtlemisoskus, viharavi, tunnetega hakkamasaamine lastel ja lapsevanematel, arvutikasutamine,
piiride kehtestamine, seksuaalne
areng, lastega mängima õppimine, vaimne ja füüsiline areng, mõnuainete tarvitamine”
• 21.09 “Lapse füüsiline ja vaimne
areng, kuidas vanem saab toetada” (Nele Erm)
• 28.09 “Lapse eakohane vaimne
ja seksuaalne areng, millal ja kuidas rääkida seksuaalsusest lapse

Hiphopi õpetab treener Maarja
Eliisabet Roosalu, kes on Tallinna Ülikooli koreograafia eriala
kolmanda kursuse tudeng.
Maarja on eelnevalt õppinud
tantsu ETA Tantsukoolis ning
stuudios Helikopter ja Tantsugeen.
Et treeningvõimalused oleksid veel huvitavamad, lisasime
tunniplaani akrobaatika. Akrobaatika tundides on võimalus
panna proovile oma keha tugevus ja õppida põnevaid akrobaatilisi elemente.
Oma Moodi huvikool
Oma Moodi huvikooli õppetegevuse temaatika ja valdkonnad
on võrreldavad moetööstuses
toimuvaga. Õppetegevusse on
koondanud kõike, mis puudutab
moe tundmise, loomise, tootmise, valmistamise, eksponeerimise ja turunduse valdkonda. Läbi moeprojektide jõuavad huvikooli õpilased omatehtud valmistoodeteni. Õmblemine arendab loovust, käelist tegevust ja
ilumeelt. Õppekava läbijad saavad valmistada oma rõiva või
aksessuaari. Saavad teadmised
ja oskused, kuidas omale rõivaid
ja aksessuaare valmistada ning
valida.
Endale õmblemine võimaldab alati olla moodne ja omanäoline ning avastada oma stiil.
Läbi erinevate etappide omandavad õpilased üldharivaid oskuseid, nagu enda loomingu dokumenteerimine ja presenteerimine, analüüsioskus, esinemisoskus jne. Huvikooli õppekava väärtustab isetegemist ja
omanäoliseks kasvamist ning
suunab õpilast eelistama hingega moetooteid. Huvikooli lõpetaja saab lisaks teadmistele ja
väärtustele kaasa oma töödega
huvikooli poolt kinnitatud portfolio. Sellele võib julgelt tugineda oma loometegevuse tutvustamisel edasisel haridusteel.
Kiili noortekeskuse avapidu
toimub 16. septembril algusega
kell 14.00. Päevakavas on V.A.T
tantsustuudio treeningud, kus
saab tutvuda treenerite ja tantsustiilidega, samuti on võimalik osaleda Oma Moodi huvikooli töötoas ja tutvuda lähemalt
ettevõtte Moevabrik hingeeluga. Õhtu lõpetame diskoga. Avapeost täpsem info Kiili noortekeskuse Facebooki ja kodulehel.
Kõik huvilised on oodatud tutvuma uue noortekeskusega. |
Anet Vendel, Kiili noortekeskuse juhataja
ja noorega” (Nele Erm)
• 5.10 “Erivajadusega laps (lasteaias ja koolis), mida märgata ja
kuidas aidata” (Nele Erm)
• 12.10 “Lähisuhte vägivald , kõrvalseisja tugi. Kuidas aidata ja toetada abivajajaid” (Merle Haruoja)
Loengud algavad kell 19.00 Luige
Kandikeskuse laste- ja noortemajas, asukohaga Ööbiku 2, Luige alevik.
NB! Parkimine toimub Ööbiku ja
Tammetalu tn ristis oleva alajaama ees. info@luigekandikeskus, tel
5669 4949

Foto: Marko Tooming

Kaitsevägi viib harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt.

Seeneline-marjuline
– ole harjutusala
juures tähelepanelik!
Kaitsevägi tuletab inimestele meelde, et kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides järgida seal kehtivaid ohutusnõudeid ja liikumispiiranguid.
Kaitsevägi viib harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt. Harjutusväljadel kehtivad
liikumispiirangud ajal, kui seal
toimub väljaõpe. Kui väljaõpet
ei toimu, ei takista kaitsevägi

harjutusväljadel liikumist.
Et vältida inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega.
Iga posti peal on väike must
nool, mis näitab kuhu suunda
postist jääb harjutusväli. Samuti on osal postidel märgid, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga, ja kontaktnumber.
Laskmiste ja muu sarnase,

näiteks lõhketööde ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning vajadusel paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures olemas ka
infotahvlid, kus on kirjas, millal
harjutusväljal tegevus toimub ja
seal viibimine võib olla eluohtlik.
| Kaitsevägi

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS
93 Kiira Uudne
03.09
89 Vladimir Zaytsev
26.09
88 Helju Aru
21.09
84 Aleksander Moistus
25.09
82 Anders Lennart Englund 16.09
82 Kaljo Arakas
17.09
81 Aadu Seller
17.09
81 Jaak Avamere
21.09
80 Riina Kuus
09.09
80 Anne Elvelt
12.09
79 Ülo Aunap
11.09
78 Leida Teder
07.09
78 Eevi Kaur
21.09
78 Victor Dobrynin
24.09
77 Elvi Tae
10.09
77 Aita Mihkelsoo
15.09
77 Maie Aavik
17.09
76 Hilse Ambos
07.09
76 Margarete Laanemets 09.09
76 Tiiu Rannik
18.09
76 Rutt Laidinen
20.09
76 Leonora Soots
26.09
75 Reet Suitso
10.09
70 Aadu Ojasoon
08.09
70 Ida Paas
10.09
70 Marika Eensalu
20.09
70 Tiit Kralla
24.09
65 Valdek Topkin
05.09
MEIE VALDA SÜNDISID
• 11. juuni Karen Aasma, palju õnne, Katrin ja Tiit Aasma!
• 20. juuni Isabel Toomsalu, palju
õnne, Heleri ja Janno Toomsalu!
• 24. juuni Saskia Vihul, palju õnne, Krista ja Margus Vihul!
• 26. juuni Berit Kurnikov, palju
õnne, Karin Anni ja Meelis Kurnikov!
• 05. juuli Henri Lehiste, palju õnne, Kristi ja Heiki Lehiste!
• 18. juuli Jasper Malling, palju
õnne, Laura Engso ja Andrus Malling!
• 23. juuli Melora Kinkar, palju õnne, Monika Haljaste ja Martti Kinkar!
• 25. juuli Lenne Reeder, palju õnne, Kerli Prass ja Reeno Reeder!
• 29. juuli Pärtel Vaiksaar, palju
õnne, Anni Rõuk ja Tõnis Vaiksaar!
• 31. juuli Ami Lass, palju õnne,
Diana ja Tõnis Lass!
• 03. august Ereli Vesiallik, palju
õnne, Maire Kapp ja Tõnis Vesiallik!
• 09. august Saamuel Saukas,
palju õnne, Kaie ja Allan Saukas!
• 11. august Sandra Žurba, palju
õnne, Mirlin Arge ja Janek Žurba!

Niitmine traktoriga
Pakume niitmis teenust traktoriga
millel küljes 2,2 m laiune haamritega
hooldus niiduk! Niiduk on mõeldud
kesapõldude hooldamiseks,
põlluservade ning kraavide ja
teeäärte niirmiseks.
Vajadusel niidame ka trimmeritega!
Kontakt: 565 5100
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Foto: Kaupo Kütt

Vaela-Mõisaküla võistkond.

Kiili vallarahva
X sportmängud
Kiili vallarahva X sportmängud jätkusid peale pikka suvepuhkust 23. augustil 12. alaga –
ratas+jooks teatevõistlusega.
Osales üheksa võistkonda.
Võistkonnas kaks naist ja neli
meest. Võistlejate järjekord: naine ratas+naine jooks+mees ratas+mees jooks+mees ratas+mees jooks. Distantsid: ringi
pikkus – ratas 3,2 km (naine 1
ring, mees 2 ringi) ja jooks 1 km
(naine 2 ringi, mees 3 ringi).
Võistlus oli põnev, liidrikohta
said nautida kolm võistkonda.
Pärast avavahetust tõstis rattasõiduga Vaela-Mõisaküla liidriks Elizabeth Jõgi, teine oli
Kangru ja kolmas Nabala-Paekna võistkond. Pärast teist vahetust – naiste jooksu – tõstis Liis
Grete Atonen liidriks Kangru
võistkonna, teine Vaela-Mõisaküla ja kolmas Luige-Sausti.
Kolmas vahetus – meeste ratas
– tõi liidriks jällegi Vaela-Mõisaküla, tänu Rait Kulli tublile
sõidule.
Teine Kiili 2 ja kolmas Kangru. 4. vahetus – meeste jooks –
tõi uue liidri Kiili 2 (Rainer Kravets) võistkonna näol. Teine
Vaela-Mõisaküla ja kolmas
Kangru. Kuid lõplik sõna jäi ikka Vaela-Mõisaküla võistkonnale, kui nende liidrid Markus Pajur ja Janar Novitski asjad kindlalt paika panid. Seega esikoht
Va e l a - M õ i s a k ü l a , a j a g a
01:19.02,36, koosseisus Elizabeth Jõgi, Margit Maidla, Rait
Kull, Margus Maidla, Markus Pajur ja Janar Novitski. Tubli teine
koht ajaga 01:24.14,72 Kiili 2
võistkond, koosseisus Laura Väikemaa, Anneli Orav, Ermet Vain,
Rainer Kravets, Bruno Tamm ja
Joel Aug, ning tubli kolmas koht
ajaga 01:27.01,79 Luige-Sausti
võistkond, koosseisus Vaike
Kuusk, Kaili Laanemets,
Karl-Martin Nurm, Mihkel Eber,
Asko Nurm ja Urmet Hiiekivi.
Järgnesid: 4. Nabala-Paekna
01:27.15,70; 5. Kangru 01:30.
33,18; 6. Kiili I 01:32.31,69; 7.
Maksimaa 01:33.01,32; 8. Lähtse 01:36.03,64; 9. Kiili Noored
01:42.51,18.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 12. ala :
1. Kangru
100 p
2. Kiili 1
100 p
3. Kiili 2
99 p
4. Kiili Noored
96 p
5. Luige-Sausti
93 p
6. Lähtse
82 p
7. Maksimaa
80 p
8. Nabala-Paekna
79 p
9. Vaela-Mõisaküla
72 p
10. Sõmerlased
54 p
11. Metsanurga
48 p
12. Kiili Keerulised
1p
Järgmised alad 9. septembril
Kiili Gümnaasiumi spordihallis
ja fuajees: võrkpall ja koroona. |
Kaupo Kütt

Sõmeru külapäevamatk – rõõm
kõigile lapsemeelsetele
Kogu allolev kirjeldus on
mõeldud nendele inimestele,
kes armastavad Eestimaad, loodust ning on elus lugenud vähemalt mõnda lasteraamatut.
Kui 29. juuli päikeselisel
hommikul inimesed Angerja oja
sillale kogunema hakkasid, põimis Pipi juba patse. Pipi hobune (alias koer Basta) kalpsas kogunemispaigas sõbralikult ühe
inimese juurest teise juurde, oodates liikumahakkamist. Kogunenud seltskond oli just sobiva
suurusega, kõikvõimalikes vanustes, mõistlikud matkariided
seljas ja tuju hea. Kostis mitmesuguse aktsendiga eesti keelt –
meiega liitusid külalised Ukrainast, Moskvast ja hiljem ka tütarlaps Kanadast.
Matkajate rivi liikus piki Angerja oja jahimeeste poolt paigaldatud soolapuuni, kus ootamatult leidsime Soolapuhuja.
No küll ikka jutustas ja puhus,
aga õpetas ka kasulikke teadmisi puutüvede äratundmise kohta. Soolapuhuja kutsusime edasi minnes endaga kaasa, kurb on
metsas üksinda konutada, Sõmerus ruumi on.
Järgmises peatuspunktis
leidsime metsast kolm jäätiseputkalaadset hütti. Selgub, et
meie metsas on linde/loomi jälginud loodusfotograafid ning
just ühest sellest hütist on Mats
Kangur teinud Looduse Aasta
foto 2010 võistluse võitnud
jäädvustuse “Musträstas on
hommikul esimene”. Kel soov ja
võimalus, otsige foto selle info
alusel üles ja vaadake järele.
Kunksmoor ja Trumm
Matkaseltskond jätkas metsmaasikatega maiustades teekonda. Pipi matkale kohaselt
(analoogia limonaadipuuga)
leidsime üllatusena matkarajalt
ka kellegi poolt lahkesti meie
teele paigaldatud jooginõu värske veega. Janu sai kustutatud
ning värske energia viis meid
edasi läbi romantilise võsa ja
imeilusa kuusiku otse Viira küünini. Selle müstilise küüni ees
ootasid meid Kunksmoor ja tema armas kapten Trumm, angervaksatee auras kannus ning
Kunksmoor jagas oma tarkusi
ravimtaimedest. Puhkasime jalga, mõtlesime elu võimalikkuse
üle Viira küüni tingimustes ning
seejärel rändasime edasi. Ka
Kunksmoor ja kapten Trumm
tulid meiega kaasa, Sõmerus ju
ruumi on.
Läbi kõrge heina kahlates
avastasime end väikese turbaoja kaldalt, millest tuli üle hüpata. Ühe külalise lumivalge
spordijalats kadus turbasse nagu vits vette, oma osa andis sellele sündmusele ka Pipi hobune, kes täpselt samasse kohta
maandudes jalatsi veelgi sügavamale vajutas. Õnneks ei ole
härrasmehelikkus kadunud, läbi efektiivse päästeoperatsiooni sai objekt tuvastatud ja oma-

Pipi (Anett Leosk) ja Soolapuhuja (Ervin Bernhardt) vestluses.

Haruldane hetk. Heigo Amor ja kobras.
Fotod: Veiko Ilus

Kunksmoor ja kapten Trumm (Juuli ja Urmas Nemvalts), Pipi hobune ja seltskond.

nikule tagastatud. Edaspidi sobis tütarlaps Pipi kaaslaseks
veelgi paremini, sest ühte värvi
jalatsid ongi igavad.
Kohtumine kopraga
Angerja ojani tagasi jõudes leidsime väikeselt toredalt sillalt jahimehe. Jahimees jutustas meile kobrastest, näitas nahku ja
kolpasid, kohe silla kõrval olid
ka kopratammi jäänused ning
pisut eemal koprapliiatsid ehk
kobraste poolt hävitatud puud.
Ja siis... korraga nägime üht

suurt kobrast puud järamas –
mine võta kinni, oli see nüüd

unes või ilmsi. Meist ei lasknud
loom igatahes ennast häirida.
Sobivasti väsinud reisiseltskond maabus Vähja tallu, kus juba ootas ees kohvik hõrgutistega. Kes soovis, sai keha kinnitada. Urmas Nemvalts joonistas
vahvaid loomapilte ning kujunes mõnus äraolemine. Kirsiks
koogil oli Jako Amori trummikontsert, mida kõik täiel rinnal
nautisid. Aitäh tulijatele ja olijatele. Aitäh tegijatele – Kristel,
Jako ja Heigo Amor, Anett, Grete (+Oskar) ja Elen Leosk, Juuli

Matkal juhtub mõndagi.

ja Urmas Nemvalts, Ervin ja
Kristiina Bernhard, Kristi Säkk,
Iirika Thompson, Kaupo Kaupmees. Ilma tegusa ja ideederikka meeskonnata selliseid üritusi ei sünni.
Kõrgustest jäädvustas ürituse Endel Grensmann, maapealt
Veiko Ilus ja Anu Martinson,
suur tänu ka selle eest. | Katrin
Martinson, Sõmeru külavanem
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Maastikuratta olümpiakrossi Eesti meistrivõistluste parimad.

Korvpall
Pärnus 19. augustil toimunud
XII Lastestata sõprade seenioride tänavakorvpalli 3vs3 turniiril saavutas Kiili meeskond
50+ vanuserühmas 3. koha,
koosseisus Ott Põldsaar, Kaupo
Kütt, Paavo Ladvik. Esikolmik:
1. KK Pärnu Mets, 2. SIPSU
(Suure-Jaani vald ), 3. Kiili.

Kergejõustik
Kangru alevikus elav Liis Grete Atonen on kergejõustikus
murdnud end Eesti koondisse,
mõned tema suuremad suvised
tegemised ja saavutused:
Noorte Eesti meistrivõistlused 4.–6.juuli: kaugushüpe 5.35,
6. koht; 400 m 57,93, 2.koht (uus
isiklik rekord, mis tagas ka koha Euroopa noorte olümpiafestivalil); 800 m 2.27,47, 1. koht
taktikajooksus (oli vaja järgmise päeva 400 m jooksuks jõudu
hoida).

Euroopa noorte olümpiafestival Ungaris Györis 24.–29. juuli: 400 m 58,23, 15. koht; 400 m
tõkkejooks 66,96, 14. koht (kahjuks Liisu komistas 6. tõkkel, aga
jooksis lõpuni).
U18 noorte Balti matš: 400 m
59,54, 5. koht; 800 m 2.25,47, 4.
koht; 4x400 m Eesti naiskond
3.54,19, 2. koht.
Eesti mitmevõistluse meistrivõistlused, TU18: 7-võistlus –
100m tj 16,19, kõrgushüpe 1.57,
kuulitõuge (3 kg) 9.46, 200 m
26,37, kaugushüpe 5.79 (uus
isiklik rekord, järgmise aasta
U18 EMi normist jäi 1 cm puudu), odavise 35,63, 800 m
2.31,92. Kokku 4690 punkti
(isiklik rekord, Liis Grete tegi
esimest korda üldse 7-võistlust)
ja 4. koht.
Eesti C-klassi meistrivõistlused kergejõustikus Pärnus: T
kõrgushüpe – 3. koht Kirke Talviste 1.51. Palju õnne! T kaugushüpe – 6. koht Miia Kaare 4.73.
T 80 m tõkkejooks – 13. koht

Kirke Talviste 13,83. T 100 m
jooks – 17. koht Miia Kaare
14,23. P teivashüpe – 6. koht
Robert Kompus 2.40. P kõrgushüpe – 12. koht Robert Kompus
1.25.
Eesti ja Baltimaade veteranide meistrivõistlused kergejõustikus Pärnus. M35 vanuseklass
– 800 m jooks – esikoht Rain Ridalaan 2.00,80. Palju õnne!

Jalgrattakross
22.–23. 07 toimusid maastikuratta olümpiakrossi ehk XCO
Eesti meistrivõistlused Valgehobusemäel. Algust tehti 22.07
teatekrossidega, kus Kalevi Jalgrattakooli koosseisus tulid veenvalt meistriteks Markus Pajur ja
Lauri Tamm.
Pühapäeval toimunud individuaalstartides sai M14 klassis
hõbemedali Lauri Tamm ning
MJ parimaks osutus kindla eduga Markus Pajur.
29. juulil tegi Eesti maastiku-

rattakoondise koosseisus EMil
debüüdi Markus Pajur. Kevadise rangluuvigastuse tõttu poolikuks jäänud ettevalmistuse
tõttu erilist ootusi tulemusele
polnud, mistõttu leppis ta Itaalias raskel ja tehnilisel rajal 63.
kohaga.
4. augustil toimunud maanteeratta EMil meesjuunioride
grupisõidus Markus Pajuri sõit
kahjuks kummi purunemise tõttu ebaõnnestus, aga siiski lõpetas ja protokolli läks kirja 89.
koht.
20. augustil Bosch Eesti
Maastikurattasarja Rõuge Rattamaratoni põhisõidus sai
Markus Pajur 4. koha. | Kaupo
Kütt

Triatlon
Gregor Rasva (Kiili Gümnaasiumi 6c klassi õpilane) saavutas Eesti meistrivõistlustel triatlonis C-vanuseklassis 3. koha.
| Kristina Rom

COOP MM - MÄLU MARATON
Toimumise aeg: 16. september 2017, algus 12.00
Toimumise koht: Rehe küün, Üksnurme küla, Saku vald
osalejad
liiga
võistkond
Meistrid (Eesti
meistrite mäng 2 liiget
meistrivõistlustel osalejad)
Sellid (mälumänguhuvilised)
rahvamäng
4 liiget
Õpipoisid (gümnaasiumi õpilased) koolide mäng
5 liiget

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega
(HEAK) korraldab

infopäeva kohaliku omaalgatuse
programmist (KOP) toetuse taotlejatele
15. septembril 2017 kell 11.00–14.30 Omavalitsusmajas (Sirge 2)
Tallinnas.
Infopäeval tutvustatakse nõudeid taotlejatele,
taotlusele ning aruandlusele.
Taotluse esitamise tähtaeg Harju Maavalitsusele on
2. oktoober 2017 kell 16.30
Infopäev on tasuta.
Eelregistreerimine HEAKi kodulehel www.heak.ee.
Lisainfo: Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522.

Mängus on 100 küsimust erinevatest valdkondadest, sekka mõned krutskid ka. Mäng toimub samaaegselt kolmes liigas. Kõik
võistkonnad vastavad samadele küsimustele. Paremusjärjestus
selgitatakse välja igas liigas eraldi. Kõigil on võimalus mängida
üldvõidule.
Osavõtutasu ei ole. Töötab puhvet, milles pakutakse hingele ja
kehale kosutust ning rahakotile kergendust.
Mängu panevad kokku Jaan Loide, Aare Olander, Tõnu Talve,
Aase Sammelselg.
Registreerimine ja info: aase.sammelselg@gmail.com, tel
517 7446. Mängu sujuvamaks korraldamiseks ootame registreerimist 7. septembriks 2017.
Korraldaja: MTÜ Huxnurme.
Toetavad: Coop Eesti Keskühistu, Harju Tarbijate Ühistu, sügisest
Coop Panga nime kandev AS Eesti Krediidipank ja MTÜ Eesti Mälumänguliit.

Rasmus Meiuse meheteod
volleväljakul
Kiili Gümnaasiumi õpilane
Rasmus Meius teeb mehetegusid rannavolle väljakul nii kodus
kui ka välismaal.
Vilniuses toimusid augusti
alguses Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) rannavõrkpalli U18 vanuseklassi
meistrivõistlused, Rasmus
Meius koos oma paarilise Märt
Tammearuga saavutasid kõrge
viienda koha.
Alagrupiturniiri läbisid Tammearu ja Meius puhaste paberitega. Alagrupi esikohaga tagati
koht turniiri teise ringi, kus
meie paar alistas 39-minutilises
ülimalt tasavägises matšis Ukraina esinduse Igor Sviridov/Anton Matvejev 21:19, 22:20. Kolmandas ringis läks kohtumine
veelgi pingelisemaks. Mäng Läti duo Janis Jansonsi ja Roberts
Klavinsiga vältas 54 minutit ja
lõppes meie paari 24:22, 16:21,
17:15 paremusega.
Pääsu eest poolfinaali tulid
Tammearu ja Meiusele vastu venelased Deniss Šekunov/Timur
Jermotik. Geimid olid küll tasavägised, ent paraku lõppesid
mõlemad vastaste paremusega
ja kohtumise lõppedes olid tablool numbrid 21:17, 21:19. Tammearu ja Meiuse jaoks lõppes
turniir pühapäeval, kus veerandfinaalis tuli vastu võtta 1:2 kaotus hilisemalt turniiri võitjalt
Venemaa duolt Pavel Šustrov/
Aleksei Gussev.
19.–20.08 saavutasid Rasmus
Meius ja Märt Tammearu koduses Pärnu rannas peetud noorte kontinentaalkarikasarja etapil teise koha ja jätkavad tuleval suvel jahti 2018. aasta noorte olümpiamängude pääsmetele.
Pärnu turniiri avapäeva läbisid Meius ja Tammearu täiseduga, kui 22:20, 21:17 alistati Portugali paar Joao Pedrosa/Hugo
Campos. Teises voorus olid nad
21:13, 25:23 paremad Leedu
duost Ignas Mazuras/Erikas Makaras ja kolmandas mängiti mõlemas geimis 21:12 üle Armeenia paar Razmik Hakobjan/Arman Miskarjan.
Pühapäeval starditi sealt, kus
esimesel päeval pooleli jäädi,
kus ülimalt tähtsas mängus oldi üle Prantsusmaa paarist Vivien Tournier ja Paul Nicolist
(21:17, 21:8), mis ühtlasi tagas
ka edasipääsu Euroopa 16 tugevama hulka, kes jätkavad 2018.
aasta suvel jahti olümpiapääsmetele.
Alagrupiturniiri esikoht viis
meie noormehed otse finaali.
Teise koha saanud Portugal ja
kolmandana alagrupifaasi lõpetanud Prantsusmaa pidasid veel
ühe kohtumise, mis selgitas nii
meie poiste finaalivastase kui
ka teise edasipääseja kontinentaalkarikasarja Euroopa finaaletapile. Võitsid prantslased.
Finaalmatšis tuli Rasmusel ja
Märdil prantslastele Vivien
Tournierile ja Paul Nicole'ile
21:18, 15:21, 7:15 alla vanduda,
aga turniiril saavutatud 2. kohta võib lugeda kordaminekuks,

kuna see tagas koha järgmisel
suvel toimuval noorte kontinentaalkarikasarja Euroopa finaaletapil, kuhu pääses kokku 16
koondist, kellest tuleva aasta
oktoobris Argentinas Buenos
Aireses toimuvatele noorte
olümpiamängudele pääsevad
viis paremat.
23.–27.08. toimusid Venemaal Kaasanis kuni 18-aastaste
rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus Rasmus Meius
koos oma paarilise Märt Tammearuga saavutasid üle ootuste tubli 8. koha. Finaalturniirile
kvalifitseerus 32 võistkonda.
Hea tulemus oli see selle tõttu,
et Rasmus ja Märt olid turniiri
noorim paar, kus Rasmus oli
kaks aastat noorem enamikust
kaasvõistlejatest ja Märt ühe
aasta noorem.
EMil D-alagruppi kuulunud
Meius ja Tammearu kaotasid
neljapäevases avamängus ülimalt tasavägise duelli Valgevene paarile Vladislav Davõskiba/
Aleksei Ratutski (20:22, 19:21).
Pärast seda aga jätkati võidulainel. Teises voorus mindi reede
hommikul vastamisi Küprose
paari Odysseas Savvidese ja Sotiris Siapanisega, kus Meius/
Tammearu noppisid kindla
21:14, 21:13 võidu. Alagrupiturniiri viimases mängus ootas
meie duot Hispaania duo David
Pérez Barredo/Antoni Piris
Guiscafre. Selleski vastasseisus
ei andnud meie noormehed teisele poole võrku suurt sõnaõigust ja võitsid matši 21:15,
21:10. Kaks võitu tagasid meie
poistele alagrupis 2. koha ja
ühtlasi ka koha 24 parema hulgas.
Laupäeval (26.08) jätkasid
Meius ja Tammearu väljalangemismängudega, kus alustuseks
mindi 24 parema seas vastamisi põhjanaabrite Oskari Keskineni ja Väinö Rahkoga. Suurt
sõnaõigust meie noormehed
soomlastele ei andnud võttes
kindla võidu tulemusegal 21:8,
21:15.
Pääsu eest veerandfinaali
seisis ees duell ungarlaste Artúr
Hajósi ja Bence Attila Stréliga.
Siin panid meie poisid oma paremuse maksma tulemusega
21:15, 21:13, mis tagas koha kaheksa tugevama hulgas.
Kaheksa parema seas kohtusid Meius ja Tammearu idanaabrite Deniss Šekunovi ja Timur Jermotikuga. Tasavägine lahing kulmineerus pooletunnise
mängu järel kahjuks Venemaa
paari 22:20, 21:15 võiduga.
Pühapäeval (27.08) jätkati
võitlust viienda koha nimel, kus
esmalt mindi vastu Saksamaa
duoga Lorentz/Schneoderiga,
kellelt tuli vastu võtta ülimalt
tasavägise mängu järel valus
kaotus tulemusega 1:2 (22:20,
9:21, 13:15).
7.–8. koha mängus mindi
vastu veel norralaste Ringoen/
Brekkega, kus kahjuks tuli vastu võtta kaotus tulemusega 0:2
(21:23, 14:21). Seega lõpptulemuseks 8. koht. | Kaupo Kütt
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Kiili Eesti valdade suvemängudel teine!
25. Eesti valdade suvemängud toimusid 8.–9. juulil Lääne-Virumaal Vinni vallas. Osales 54 valda ligemale 1100 osavõtjaga. Nagu ikka osales võistlustel ka Kiili valla võistkond (67
võistlejat). Kavas olnud kümnest
alast osaleti üheksal (koos Tartu, Vinni ja Ambla vallaga olime
ainsad, kes osalesid üheksal alal,
teised juba vähem). Kaasa ei
tehtud ainsa alana köieveos,
kuid aastaid Kiili valla trumbiks
olnud alal võistelnud mehed on
oma töö ära teinud ja puhkuse
auga välja teeninud. Aitäh, mehed!
Arvesse läks kergejõustik+4
parima ala kohapunktid. Kiili
vallas on väga tublid sportlased,
seda ma olen korduvalt öelnud,
nii ka seekord, üldkokkuvõttes
saavutas Kiili vald suurte valdade arvestuses (2000 elanikku ja
rohkem) väga kõrge teise koha
(!!!), kusjuures edestasime kolmanda koha saavutanud Tartu
valda kõigest 0,5 p (eriti magus).
Saavutasime kokku 22 medalit,
neist 7 kulda, 5 hõbedat ja 10
pronksi.
Järjestus
1. Rae vald
240 p
2. Kiili vald
230 p
3. Tartu vald
229,5 p
4. Vinni vald
209 p
5. Ülenurme vald
206 p
6. Suure-Jaani vald
206 p
7. Saku vald
206 p
8. Kose vald
201 p
9. Väike-Maarja vald 200 p
Väike kokkuvõte võistlustest:
kergejõustikus saavutasime 33
valla hulgas tubli 6. koha 763 p
(1. Rae vald 847 p, 2. Tartu vald
826 p, 3. Kose vald 814 p). Esikoha saavutasid – TA 800 m
jooksus Liis Grete Atonen, ajaga 2.29,45; NV I grupi 100 m
jooksus Triin Maller, ajaga
14,92; NV I grupi 400 m jooksus
Õnne-Ly Tammsaar, ajaga 1.13,
63; naiste kuulitõukes Anu Teesaar, tulemusega 14.03.
2. koha saavutasid – PA 3000
m jooksus Rainer Kravets, ajaga
10.08,49; NV I grupi kaugushüppes Triin Maller, tulemusega
4.15; naiste kettaheites Anu
Teesaar, tulemusega 48.53. 3.
koha saavutasid – TA 100 m
jooksus Liis Grete Atonen, ajaga 13,14; TA kaugushüppes Liis
Grete Atonen, tulemusega 5.05;
PA 100 m jooksus Markus Vaher,
ajaga 11,94; PA 1500 m jooksus
Rainer Kravets, ajaga 4.30,61;
PA 3000 m jooksus Karl Mell,
ajaga 10.34,23; NV I grupi 100
m jooksus Õnne-Ly Tammsaar,
ajaga 15,49; mehed 4x100 m
teatejooksus, koosseisus Markus Vaher, Hans Erik Atonen, Jakob Nurmsalu, Fred Saarmets,
ajaga 45,83.
Veel tulemusi: 4. koht Õnne-Ly Tammsaar – NV I grupi
kaugushüpe – 4.03; 5. koht Kaupo Kütt – MV II grupi odavise –
28.03; 6. koht Markus Vaher –
PA kuulitõuge – 11.94; 7. koht
Kaupo Kütt – MV II grupi kettaheide – 22.66; 8. koht Kaupo
Kütt – MV II grupi 100 m jooks

– 15,09; 8. koht Hans Erik Atonen – meeste kaugushüpe –
6.02; 9. koht Fanny Lamp –
naiste 800 m jooks – 2.45,99; 9.
koht Fred Saarmets – meeste
100 m jooks – 11,63; 10.–11.
koht Markus Vaher – PA kõrgushüpe – 1.60; 12. koht Kärt Roossaar – TA odavise – 24.92; 14.
koht Hans Erik Atonen – meeste 100 m jooks – 11,90; 17. koht
Jakob Nurmsalu – meeste 100 m
jooks – 12,12; 18. koht Kärt
Roossaar – TA kaugushüpe –
4.28; 18. koht Eliise Riimand –
TA kuulitõuge – 7.96; 19. koht
Kärt Roossaar – TA 100 m jooks
– 14,76.
Jahilaskmises (CSP 100) osales kaheksa valda. Kui varasematel aastatel on Kiili valla jahilaskjad saavutanud kohti 4.–
8., siis seekord teistele sõnaõigust ei antud. Esikoha ja kuldmedalid said kaela Sergei Kivi,
Margus Valgma ja Emil Juht! Super! Palju õnne, mehed! Esikolmik: 1. Kiili vald 263 silma, 2.
Saku vald 254 silma, 3. Väike-Maarja vald 250 silma.
Mehed-võrkpallurid on meile alati kulda ja karda toonud,
on olnud peaaegu alati üks medaliala, nii ka seekord. Mehed ei
vedanud alt, võit tuli väga raskelt, aga kindlalt. Laupäeval
A-alagrupi mängudes võideti
2:1 Suure-Jaani valda, 2:0 Lääne-Saare valda, kuid 0:2 kaotus
tuli vastu võtta Ülenurme vallalt ning saavutati alagrupis 2.
koht. Pühapäeval võideti esmalt
veerandfinaalis 2:1 võõrustajaid
Vinni valda, seejärel saadi poolfinaalis eriti magus võit Rae valla üle 2:1 ning finaalis raske, aga
ilus võit Suure-Jaani valla üle
2:1 ja võidutants võis alata... ja
rüübatud sai õlut... Super töö,
mehed, palju õnne!!! Meeskonnas mängisid Andres Kärner,
Erik Mäekivi, Kuldar Männilaan,
Sander Punamäe, Martin Lukka,
Miljard Liik, Ahto Tuuling, Martin Thalfeldt. Treener Jaano
Haidla. Osales üheksa valda.
Esikolmik: 1. Kiili vald, 2. Suure-Jaani vald, 3. Rae vald.
Jalgrattakross on meil samuti kindel medaliala olnud, ja kuigi meil seekord ei saanud osaleda Markus Pajur, kes M16 klassis on alati puhta töö teinud, tegid teised sõitjad oma töö hõbedavääriliselt ära ehk saavutasime 20 valla hulgas väga kõrge
teise koha – võites lausa neli
medalit. Jesss!!! Palju õnne! Esikolmik: 1. Rae vald 182 p, 2. Kiili vald 178 p, 3. Saku vald 177 p.
M16 vanuseklassis võttis Markuselt koha üle ehk kuldmedali
saavutas Frank-Aron Ragilo.
Palju õnne! 3. koha saavutas selles vanuseklassis Lauri Tamm.
Palju õnne! N16 vanuseklassis
võitis pronksmedali Annabrit
Prants. Palju õnne! M40 vanuseklassis võitis pronksmedali
Tõnno Palm. Palju õnne! Teised
tulemused – 4. koht meeste arvestuses – Anti Arumägi; 12.
koht – M40 – Asko Nurm; 15.
koht – M40 – Bruno Tamm; 16.
koht – mehed – Madis Aasalo;

Fotod: Kaupo Kütt

25. valdade suvemängude jahilaskmise võitja – Kiili vald.

21. koht – M40 – Andres Riismann; 23. koht – M40 – Margus
Maidla.
Orienteerumises osales 21
valda ning Kiili vald saavutas
168 p tubli 5. koha. Esikolmik:
1. Rae vald 200 p, 2. Tartu vald
182 p, 3. Ambla vald 180 p.
Orienteerumises võitsime kaks
medalit. N35 vanuseklassis võitis hõbemedali Anneli Orav. Palju õnne! N55 vanuseklassis võitis hõbemedali tema ema, Virve
Orav. Palju õnne! Teised tulemused: M35 vanuseklass – 4. Erki Kriks, 7. Taimo Nellis, 8. Fred
Viidul; M45 vanuseklass – 10.
Meelis Atonen; N21 vanuseklass
– 6. Kadi Kaljurand; N35 vanuseklass – 8. Kätlin Atonen; N55
vanuseklass – 7. Mari Volberg.
Naised-võrkpallurid saavutasid 12 valla konkurentsis tubli 8. koha. Laupäeval, mängides
C-alagrupis, võideti 2:0 mõlemad mängud – nii Ülenurme
valda, kui ka Ambla valda – ja
saavutati alagrupis 1. koht. Seejärel, mängides veerandfinaalis
Lääne-Saare vallaga, tuli kahjuks vastaste 1:2 paremust tunda. Pühapäeval, mängides kohtadele 5.–8., kaotati esmalt 0:2
Ülenurme vallale ning siis ka
Tartu vallale 0:2. Naiskonnas
mängisid Laidy Lainoja, Kätlin
Kaareste, Dace Azace, Katrin
Soima, Merje Volt, Kairi Kiss,
Raili Sõna. Esikolmik: 1. Võru
vald, 2. Lasva vald, 3. Rae vald.
Petanki võistlusel osales 22
valda ning Kiili vald saavutas
tubli 10. koha. B-alagrupis mängides võideti esmalt Tartu valda 13:7, kuid kaotati 9:13 Käru
vallale ning saavutati alagrupis
surnud ringiga 2. koht. Seejärel,
mängides koha eest 8 parema
hulka, pidime kahjuks vastu võtma kaotuse 5:13 Lääne-Nigula
vallalt. Seejärel küll võideti
13:10 Viru-Nigula valda, kuid
viimases mängus kaotati 6:13
Rae valla võistkonnale. Kiili valla võistkonnas mängisid Merike
Lusbo, Aigar Lusbo ja Harry Lusbo. Esikolmik: 1. Tartu vald, 2.

Ridala vald, 3. Põdrala vald. Kusjuures Kiili vald oli ainuke võistkond, kes võitis võitjaks tulnud
Tartut. See omakorda näitab, kui
võrdne on tegelikult tase.
Mälumängus osales 15 valda
ja Kiili vald saavutas kõrges
mängus tubli 10. koha, koosseisus Hannes Palang, Aimur Liiva, Riina Tamm, Anu Printsmann, Sigrid Tänak. Esikolmik:
1. Saku vald, 2. Kadrina vald, 3.

Paikuse vald.
Juhtide võistlusel, kus osaleda tohib ainult vallavanem, abivallavanem või volikogu esimees, hoidis Kiili valla lippu
kõrgel ja oli teistele valla võistlejatele eeskujuks vallavanem
Aimur Liiva, kes saavutas kõvas
konkurentsis tubli 14. koha.
Mina tänan kõiki sportlasi,
kes valda esindasid, kõiki vanemaid, kes olid oma lastel koha-

peal toeks ja aitasid transpordiga; Kiili vallavalitsust mõistva
suhtumise eest, bussijuht Sassi
ja ilusat ilma. Aitäh! Tulemus
näitab seda, et kui me saame
igal alal oma paremad sportlased kokku, oleme võimelised
alati kõrgetele kohtadele mängima.
Veelkord suur aitäh teile!
Kohtume järgmisel aastal
Haapsalus. | Kaupo Kütt
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Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 17.08.2017 määrus nr 8 Kiili
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord.
Kiili Vallavolikogu 17.08.2017 otsus nr 19 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete
delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
27. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 200 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Nurga,
Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II
detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 201 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Sangari 16, Luige alevik.
4. JUULI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 209 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Allika, Sõgula küla
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kanarbiku tn 5, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 211 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Reinu tn 14, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 212 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Külluse tn 20, Luige alevik.
1. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus 233 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Maksima II
maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 234 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Sausti tee 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 235 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Sausti tee 11, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 236 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Marsi tn 22, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 237 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Kaltre, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 238 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Pihla, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 239 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Andrese tn 13, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 240 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks
Andrese tn 20, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 241 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Mõisaküla tn 15, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 243 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Külluse tn 13,
Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 244 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tammetalu tn
13, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 245 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kääri tee 39,
Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 246 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Kõivu tn 24,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 247 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Mõisaküla tn
20, Mõisaküla.
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8. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 262 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Ellamaa, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 263 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Männi, Sookaera küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 264 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Männi, Sookaera
küla, Kiili vald madalpingemaakaabli, liitumisja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 265 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Kuu tänav // Luna tänav // Marsi tänav // Päikese põik // Päikese tänav // Veenuse tänav ja Kaare tänav,
Luige alevik, Kiili vald madalpingemaakaabli,
liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 266 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Kuu tn 23, Kuu
tn 32, Kuu tn 37 ja Kuu tn 72, Luige alevik, Kiili
vald madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 267 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Veenuse tn 10 ja
Päikese tn 12, Luige alevik, Kiili vald madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 268 Ehitusloa väljastamine ehitise (korterelamu) püstitamiseks
Pargi tn 2, Kiili alev.
15. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 271 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Petersoni eramu
liitumise madalpingel Paekna küla, Kiili vald
madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi
ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 272 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Päikese tänav
10,13 ja 16 Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 273 Ehitusloa väljastamine ehitise (paariselamu) püstitamiseks
Kaljula tee 30, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 274 Ehitusloa väljastamine ehitise (paariselamu) püstitamiseks
Kaljula tee 22, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 275 Ehitusloa väljastamine ehitise (paariselamu) püstitamiseks
Kaljula tee 28, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 276 Ehitusloa väljastamine ehitise (paariselamu) püstitamiseks
Kaljula tee 20, Sausti küla.
22. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 280 Paekna külas
Miku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
4. JUULI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 213 Ellamaa katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 214 Kiili Vallavalitsuse 30.05.2017 korralduse nr 147 “Tammetalu tn
9 kinnisasjaga piirneva maa erastamine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 226 Hajaasustuse
programmi projektide kaasrahastamine
1. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus 249 Väike-Mihkli katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 250 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Paekna-Arusta tee T3.
Vallavalitsuse korraldus nr 251 Isikliku kasutus-

õiguse seadmine, Kaare tänav, Rõõmu tänav
T2, Luna tänav T1, Kuu tänav // Luna tänav //
Marsi tänav // Päikese põik // Päikese tänav //
Veenuse tänav ja Side tänav.
Vallavalitsuse korraldus nr 252 Maa riigi omandisse jätmine.
8. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 269 Uuevälja katastriüksuse lähiaadressi muutmine.
15. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 277 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Väätsa Prügila AS.
22. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 281 Katastriüksuse
jagamine, Mätliku.
Vallavalitsuse korraldus nr 282 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Mäe tänav.
MUUD KÜSIMUSED 15. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 279 Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks Allikmäe
kinnistul, Sookaera külas.
22. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 285 Kiili valla noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA
SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES,
NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

In Memoriam

In Memoriam

ENN KASAK
31.10.1945–22.07.2017

HELMUTH
LILLEPRUUN
15.12.1946–25.06.2017

In Memoriam

In Memoriam

ARMILDE
VESILOIK

MALLE ABROI
31.05.1949–23.08.2017

Südamlik kaastunne
lähedastele armsa

ARMILDE
VESILOIGU

surma puhul.
Endised töökaaslased Vaike,
Helgi, Nelli, Aime, Eevi ja
Erich

18.05.1928–27.07.2017

Mälestame head ja
sõbralikku naabrit

ARMILDE
VESILOIKU.
Elle ja Kalev peredega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

ARMILDE VESILOIK
18.05.1928–27.07.2017

LÄHTSE KÜLAS ANNUKSEMAA MAAÜKSUSE
DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
14.09.2017 kell 13.00 toimub Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev) Lähtse külas Annuksemaa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.06.–
03.07.2017 ning selle ajal esitati detailplaneeringule 2 vastuväidet-ettepanekut.
PAEKNA KÜLAS MIKU MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 18.09.–
01.10.2017
Miku katastriüksus asub Kiili valla lõunapoolses
osas Paekna küla keskuses. Katastriüksus jääb
Kiili alevist ca 4,4 km kaugusele. Miku katastriüksuse põhjas ja lõunas paiknevad valdavalt
elamumaa sihtotstarvetega maaüksused. Teisel pool 11158 Lähtse-Paekna teed on maatulundusmaa sihtotstarvetega katastriüksused
(kõlvikuliselt haritav maa, so põllud).
Planeeritaval alal moodustatakse kolm elamumaa sihtotstarbega krunti ning Miku ja Nabala
palvemaja katastriüksuste piire muudetakse
vastavalt kinnistuomanike kokkuleppele. Ühele
moodustavale elamumaa krundile seatakse
ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu püstitamiseks ning lisaks asub krundil olemasolev kelder ja laut (ehitisregistri koodiga
120780962, ehitisealuse pinnaga 102,5 m2);
teisele moodustavale elamumaa krundile seatakse ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning ühe kuni ühekorruselise abihoone püstitamiseks; kolmandale moodustavale
elamumaa krundile jäävad olemasolevad hooned – elamu (ehitisregistri koodiga 116007683,
ehitisealuse pinnaga 129 m2), ait (ehitisregistri
koodiga 120780961, pindalaga 60 m2), kuur
(ehitisregistri koodiga 120780954, pindalaga
19,8 m2) ja ehitisregistrisse kandmata kaev ja
saun.
Detailplaneeringu käigus muudetakse Nabala
palvemaja ja Miku katastriüksuse piire vastavalt omanike kokkuleppele, mille käigus 141 m2
Miku katastriüksusest liidetakse Nabala palvemaja katastriuksusega. Lisaks lahendatakse
planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega
varustamine.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Mälestame toredat töökaaslast ja tunneme kaasa lähedastele.
Endised loomakasvatajad “Rahva Võidu” aegadest
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VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt –
toome kohale ja kui vaja, paneme paika!
Pakume:
• transporditeenust (14,5 t veokid 6x4 külje peale kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6 t)
• treilervedu (max 18 t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust (ratasekskavaator,
roomikekskavaator 17 või 3 t ja Bobcat, lisaseadmed roxon
ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, mururulli jm tööriistu
• niidame muru (kogujaga murutraktor)
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

Kopp-laaduri teenus
Kaevetööd, vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
drenaažikraavid,
vundamendiaukude
kaeve, mullatööd jne.
Kivisalu OÜ
Info: 5645 4137

ERAKUULUTUSED

Aedade kujundamine, rajamine ja
hooldamine. Aiandusalane konsultatsioon.
Kvaliteet tagatud. Tel 526 6771, 511 1513
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
Ehitus- ja katusetööd. Tel 5399 5815
Fekaalivedu. Tel 5307 6766
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Kas teadsid, et võid ennast tervisliku
toiduga saledaks süüa? Kõht on täis,
magusaisud kaovad. Trenn ei ole kohustuslik!
Alusta tasuta: erikorgu.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Katuste pesu, värvimine, parandustööd ja
samblatõrje. Tel +372 5689 4725, www.
sunluna.ee
Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel
5557 9399
Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel
5877 3387
Korstnapühkija ning pottsepa litsenseeritud
teenused. Akti väljastamine. www.aareahjud.
ee, tel 5621 1560

kuldnoop@gmail.com
Küttesüsteemid puhtaks ja kodu ohutuks!
Lisaks küttesüsteemide hooldamisele teostan
ka nende ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ,
tel +372 5664 6756. Vaata lisa www.
korstnapuhastaja.ee
Lõikan hekid sirgeks. Tel 515 4027, Riho
Müüa armas ja hoolega hoitud suvekodu
Laitses, Kaasiku küla, Vega AÜ, Kernu vald.
Suvekodu 59 m2, kuiv kelder, krunt 859
m2 piiratud hooldatud hekiga, uus puurkaev.
Lisaküsimused tel 553 1556 või taivop01@
gmail.com
Müüa hobusesönnikut pakendatult 70 L
kottidesse. Hind 5 €. Kojuvedu tasuta. Tel
5341 1252
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 märjad küttepuud. Valge lepp 33 €
/ rm, must lepp 36 € / rm, kask 39 € /
rm, metsakuiv okaspuu 35 € / rm.
Transport alates 5 ruumist. Tellimine tel
5349 2730, www.metsasoojus.ee
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 € /
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com

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

Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee

Noor pere ostab elamumaa Kiili vallas. Tel
5699 1920

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee

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

Korstnapühkija. Töötan õhtuti ja
nädalavahetustel. Tel 5689 0125, e-mail

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543,
bar500@hot.ee
Otse tootjalt: pakitud puit ja turbabrikett,
6–8 mm pellet, klotsid lahtiselt / pakitult,
kivisüsi 25 kg kotis. Vedu. Tel 506 8501
Otsime tugiisikut 6-aastasele autistlikule
poisile. Täistööaeg, töökoht Jüris. Rohkem
infot autism.tugi@gmail.com
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Pakume õunamahla pressimise teenust Kose
vallas. Lisainfo tel 5621 9762 ja www.
nommetalu.ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kiili vallas, nii koduaedades kui ka
suurematel aladel. Helista ja küsi lisa tel
5566 0790
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!
Toyota ja Mercedese kokkuost: ostame
Toyota- ja Mercedes-marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marke sõidukeid. Tel
5567 8016
Tänavakivi, paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust.
Kontakt tel 551 9855, henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee
Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustöööd, killustiku,
liiva, mulla müük. Tel 5599 8657, email
kuldnekivi@online.ee
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. www.
sõiduõppe.ee, tel 507 8230
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

