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Kangru sai oma lasteaia

Anna ära ohtlikud jäätmed
ja elektroonika

30. augustil avati Kangrus uus
lasteaiamaja, mille ehitamiseks
kulus 1,2 miljonit eurot. Nüüd
on Kiili vallas kokku neli lasteaiamaja ning koos valla lastehoiuga käib nendes 340 last.
Maja valmis kiiresti – mullu
oktoobris hakati puid maha võtma, löödi kopp maasse ja maikuuks oli maja valmis.
Kiili Lasteaia direktor Maibi
Rikker ütles, et kuivõrd suvekuud olid lasteaias enamjaolt
puhkuste aeg, siis polnud mõtet uut lasteaiahoonet varem
avada kui augusti lõpus, mil lapsed taas lasteaias käima hakkavad. Rühmad aga komplekteeriti varem. “Kaks sõimerühma
14 kohaga, üks kolmeaastaste
rühm ja üks suuremate laste
liitrühm, kus on 4–7-aastased
lapsed,” loetles Rikker.
Rahast, mida kulus ehituseks
1,212 miljonit eurot, saadi suurem osa – 80 protsenti – EASi
linnapiirkondade jätkusuutliku
arengu meetmest. Ülejäänud
20% lisas vald.

Ohtlike jäätmete (värvid, lahustid, ravimid, mürgid, akud, patareid, päevavalguslambid jne) ja koduelektroonika (sh külmikud)
kogumine ja äravedu toimub laupäeval, 7.oktoobril. Teenus on Kiili valla elanikele tasuta.

Tundub hea auraga
Kangru lasteaed on neljas lasteaiamaja Kiili vallas. Kõik neli
maja on ühise juhtimise all. “No
seda maja oli vaja küll, sest
nüüd saame kohti pakkuda ka
kõigile valla kaheaastastele,” ütles direktor Rikker. “See on väga vahva maja, ja tundub, et hea
auraga. Mõni kabinet oleks võinud lisaks olla, aga muuga olen
küll rahul.”

Avamisel esitasid Kangru lasteaia õpetajad näidendid, milles ei jäetud pilamata ka valimiste eelset aega.

Tööde tellija, Kiili Varahalduse SA, jäi töödega väga rahule.
Erilist kiitust pälvis ehitaja AS
Parmeroni projektijuht Erkki
Aadli, kes suutis väga professionaalselt töid korraldada ja probleemkohti lahendada.
Ehitaja esindaja Kristjan Lumi ütles, et kui tavaliselt räägitakse põlglikult, et nüüd sai raha jälle betooni valatud, siis
Kangru lasteaia puhul see ei
kehti. “See ütlus on väheke ülekohtune selle maja kohta – siin
on raha ikka värvidesse valatud,” ütles ta.
Laste arv langeb
Nüüd on Kiili vallas jõutud selleni, et lastehoiuteenus on kõigile elanikele tagatud moel või
teisel. Naaberomavalitsuste,
eeskätt Tallinna lasteaedades

Fotod: Marko Tooming

Kogumisauto peatub järgmistes suuremetes keskustes:
Mõisaküla Väljamäe põik 1 juures
10.00–10.15
Vaela
pakendimahutite juures (Kuuse tee 2a) 10.20–10.35
Kiili
vallamaja parklas (Nabala tee 2a)
10.40–11.40
Lähtse
Rätsepa tee alguses
11.45–12.05
Nabala
bussipeatuse juures
12.15–12.35
Paekna
bussipeatuse juures
12.50–13.20
Luige
Luna väravas (Sausti tee poolt)
13.45–14.10
Luige
Kaare tn ja Sulevi tn ristmikul
14.15–14.50
Luige
Põllu tn 13 ees
15.00–15.20
Luige
Luige bussipeatuse juures
15.30–15.50
Luige
Tammetalu tn 63 (ringteepoolsel osal) 15.55–16.15
Kangru
Kullerkupu tn 1a (Estko parklas)
16.25–16.45
NB! Koduelektroonika peab olema komplektne (st mootorid jms.
peavad olema masinatel ja aparaatidel küljes).
Lisaks kogumisringile saab eraisik koduelektroonikat tasuta ära
anda tööpäeviti Kiili alevis asuvasse kogumispunkti. Seadmete üleandmine tuleb eelnevalt vallavalitsuses kokku leppida (tel. 6 790
260, e-post info@kiilivald.ee).
Sellel sügisel saavad eraisikud ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti). Töö paremaks korraldamiseks palume teenuse
soovijatel hiljemalt 16. oktoobriks vallavalitsusele (siiri.treimann@
kiilivald.ee, tel 679 0278) teatada üleantava eterniidi kogus (st plaatide arv), omaniku nimi, telefoni number ja aadress.

Rõõmsavärvilises lasteaias käivad lapsed sõimeelastest koolieelikuteni.

käib umbes 40 last. Eralasteaedades või -hoidudes on umbes
25 last ning neile kompenseerib
vald kohatasu kuni 300 eurot
kuus.
Tulevikus tõenäoliselt uusi
hooneid juurde pole vaja valda
ehitada, sest lasteaiaealiste laste arv lähiajal oluliselt enam ei

suurene, pigem hakkab kergelt
isegi langema.
Ruumiprobleemi teravik on
nihkunud lasteaiast kooli, kus
on kindlasti vajalik alustada algklasside osa juurdeehitusega
ning see peaks valmima lähima
paari aasta jooksul. | Marko Tooming

Kogumisringi mahutid seisavad 28. oktoobril järgmistes peatuspunktides
Paekna küla, bussipeatuse juures
09.00–13.00
Luige alevik, Kaare ja Sulevi tänava ristmikul 09.00–13.00
Kiili alev, katlamaja juures Pargi tänava parklas
13.30–16.30
Luige alevik, Tammetalu ja Mooni tänavate
ringteega piirneval tänaval
13.30–16.30
NB! Jäätmeid ei tohi panna mahuti kõrvale maha! | Siiri Treimann, keskkonnanõunik
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Kiili Koertesõprade päev
10. septembril kogunesid Kiili jaanituleplatsi juurde koerasõbrad, et koos tähistada Kiili
Koertesõprade päeva. Päeva idee
sai alguse eelmisel aastal, kui
Kiilis toimus esimene koerte
mäkkejooks.
Sellel aastal võtsime asja juba suuremalt ette ja tegime lisaks mäkkejooksule ka kõikide
koerte näituse Match Show.
Ning suuremalt ette võtmine tähendas meie jaoks ka seda, et
ürituse tulud lähevad õilsa eesmärgi nimel kasutusse. Meil on
kindel plaan teha Kiili alevikku
koerte jalutusväljak, Kiili Koertesõprade päeva osalustasudest
kogunes väljakufondi 277 eurot.
Alguseks päris ilus summa!
Match Show'l osales kokku
43 koera 12 kutsikat, 13 allapõlve koera ja 18 suurt koera. Kutsikad: 1. Ronon Diesel ja Greta;
allapõlve koerad: 1. Kusti ja
Reela; suured koerad: 1. Mika ja
Jelena. Kiili rahva lemmikuteks
osutusid koerad Pipi ja Bella,
palju õnne koertele ja omanikele!
Tõeline emotsioonipärl oli
võistlus “Laps ja koer” millel
osales 15 (!) last (händlerit) koos
oma või hetkeks laenuks saadud
koeraga, ilma kahtluseta oli see
kõige populaarsem võistlus.
Vaadates neid õnnelikke nägusid ja uhket kõnnakut, tõeline
rõõm. Võitis Bandit koos oma
noore händleriga.
Eriti pingeline oli Kiili Koer
2017 valimine, lõpuks pärjati
tiitliga koer Wanchu, omanik
perekond Tanvell. Kohtunik valis lõppvooru neli koera ning
nende seast valis välja Kiili vallavanem selle kõige, kõige parema, palju õnne Wanchule ja
tema perele!

Foto: erakogu

Kiili Koer 2017 võitja.

Täname kohtunik Annika
Toomet ja ringikorraldaja Maie
Hukkot! Täname ka Jaanika
Aruaasa imemaitsva sushi eest
ning Eesti Jack Russelli terjerite tõuühingut ning sponsorit
Purina.
2017 Minni mäkkejooksu tulemused: Kiili kõige kiirem koer
Quelle, ühtlasi oli ta kogu Minni mäkkejooksu kõige kiirem
koer! Koerajuht oli Märt. Minni
mäkkejooksu võitja oli JRT
Frank, koerajuht Riina. Mäkkejooksu kõige vanem osalenud
koer oli 8,5-aastane Ronni, koerajuht Annika ja mäkkejooksu
kõige väiksem osaleja oli Chihuahua Kuku, omanik Eneli.
Aitäh kõigile suurtele ja väikestele, karvastele ja vähem
karvastele osalejatele, olge ikka
tublid ja sõnakuulelikud koerad,
kohtume juba jälle järgmisel
aastal! | Merje Volt, Käpajälg OÜ

Rajame Kiili koerte
jalutusplatsi
Meil on soov rajada Kiili alevikku aiaga ümbritsetud väljak/
plats koertele, kus koerad saaksid lahtiselt joosta, mängida
ning võimalusel ka treenida.
Väljaku võimalik asukoht on
katlamaja kõrval olev ala.
Eesmärk on rajada koertele
territoorium, kus neil oleks turvaline joosta ning mängida. Kiili koerad ei ole millegi poolest
kehvemad kui nende suguõedja vennad näiteks Tallinnas või
Tartus. Iga koeraomanik teab, et
vabalt ringi joosta saav koer on
õnnelik, rahulik ja hiljem pisut
väsinud, kui oma energia saab
maha laadida.
Koerteväljakul peab toimima
kokkulepitud kord, et kõik koeraomanikud enda sõbra järel koristavad. Koerteväljakut vajavad
kindlasti eelkõige kortermajade
koeraomanikud, kuid mitte ainult. Väljakute eesmärk on lisaks koerte jooksmisvõimaluste loomisele ka loomade sotsialiseerumine. Kui koerad ei saa

kutsikaeas piisavalt kontakti
teiste koertega, on tulemuseks
ebakindel koer, kes vahetpidamata haugub ning sellega ka
eramajade piirkonnas piisavalt
lärmi teeb. Sellest projektist võidavad kõik! Koerteväljakule planeerime ka mõned atraktsioonid koerte treenimiseks, sest
õpetatud koer on kuulekam ja
rahulikum.
Hetkel selliseid võimalusi
Kiilis ei ole.
Projekti maksumus selgub
septembri lõpuks, plaanime esitada selle projekti Kiili valla
kaasava eelarve 2018 kandidaadiks. Kui soovid ennast infoga
kursis hoida, siis infot meie ettevõtmise kohta leiab Facebooki lehelt Käpajälg. Ja kui meie
projekt kaasava eelarve raames
võitjaks ei osutu, siis hakkame
sponsorite otsimisega tegelema.
Koerte jalutusväljak tuleb varem või hiljem, aga see tuleb
kindlasti! | Merje Volt, Käpajälg
OÜ

Kahe suve jooksul enam kui
1500 kontserttundi Kangrus*
Alustagem lõpust. Kui Liisi
Koikson ja Raivo Tafenau bänd
tänavusele Kangru kohvikutepäevale Karukella tänava koduaiakontserdiga lõppakordi andsid, lausus lisapalade juurde
Raivo Tafenau: “Nii mõnigi suur
kontserdikorraldaja võiks tulla
Merje ja Kristo juurde õppima
seda, kuidas tegelikult tuleb
head kontserti korraldada!”
Tafenaul oli jumalast õigus.
Olles ise elus nii mõnegi ürituse korraldamise taga olnud ja
päris palju teiste korraldatutel
osalenud, tean ma, mis on ürituse õnnestumise saladus. Retsept on pealtnäha lihtne: keegi
ei tohi tunda korraldaja higihaisu. Lihtne öelda, raske järgi teha. Voltide perel on see perfektselt õnnestunud!
Kõik hakkas pihta sellest, et
peretütrel Laura-Liisal oli tähtis sünnipäev tulemas ja vanemad tahtsid teda üllatada. Mõeldi kodukontserdi peale. Suur solist küsib aga teadupärast esinemise eest väärilist hinda. Nii
võetigi süda rindu ja otsustati
korraldada avalik kontsert. Oma
aias. Ja kui esimene juba õnnestus ja naabrid nõudsid lisa, siis
otsustati julgelt jätkata.
Ja algusest peale aeti asju
ametlikult: moodustati oma ettevõte, mis mõeldud aiakontsertide korraldamiseks, hangiti
kõik avaliku ürituse korraldamiseks tarvilikud load ja kooskõlastused ja ei peetud paljuks ka
välikemmergu tellimist aianurka.
Et Merje poeg tegeleb kohvimajandusega, siis oli ka kohvikupidaja omast käest võtta. Ka
sellel faktil oli ürituse toimumise juures väga oluline roll. Kohvimüügile oli vaja reklaami teha!
“Kui esimesel kontserdil oli
juba 90 inimest pileti ostnud,
siis panime piletimüügi kinni.
Normaalsesse koduaeda mahub
tavaliselt 10 külalist, 90 tundus

Foto: erakogu

Kõige rohkem tõid Kangru kodukontserdile rahvast Tanel Padar ja Tomi Rahula.

liiga mis liig,” meenutas Merje
seda esimest üritust.
Järgmistel kordadel oldi juba
julgemad ja keskmiselt müüdi
igale kontserdile 100–150 piletit. Möödunud aasta publikurekordi – üle 200 täiskasvanu ja 70
lapse – püstitas Laura Põldvere
ja Raivo Tafenau kontsert.
Möödunud aastal esinesid lisaks Bonzole ja Laurale veel
Loore Martma, Kõrsikud ja Lauri Saatpalu.
Tänavu oli kolm kontserti.
Üles astusid Stig Rästa, Tanel
Padar koos Tomi Rahulaga ja ju-

ba eelpool nimetatud Liisi ja
Taff. Pole vist mõtet küsida, milline kontsert oli rahvarohkeim.
Jah, loomulikult tõmbasid Padar-Rahula ligi 300 täiskasvanut ja sadakond lapskuulajat!
“Ega vist rohkem enam ei mahukski,” arvas Merje. “Piletimüügi pidime päev enne ära lõpetama, muidu oleks rahvas pidanud üksteise süles istuma,”
nentis Merje.
Mis kontserdisarja kahe esimese hooaja kohta hämmastavaim – korraldajapere on kõigevägevama mingil seletamatul

kombel oma meelevalda saanud
ja ilm on alati briljantne olnud!
Tõsi, Padari kontserdi eel kallas
pool päeva päris korralikult. Aga
paar tundi enne algust läksid
taevaluugid kinni ja sadevesi
imbus Kangru alusesse liiva.
Mis veel väga oluline: suurte nimede kontsertidel on olnud
“soojendajateks” alati siitvalla
inimesed. Stigile tegi sooja
noorteansambel Kanarbik ja Liisile andis hoogu noorte prouade ansambel A-moll.
Kontsert ei ole tasuta. Kuid
pileti taskukohasusega püütakse kulud madalad hoida. Otsest
kasumiteenimise vajadust korraldajatel ei ole. Ent iga esineja
tahab ju tasutud saada ning
muudki kulud tuleb tasa teenida. “Riski on selles ettevõtmises
täpselt nii palju, et artistiga kokkulepitud summa, mis tavaliselt
on neljakohaline, peab sul reaalselt olemas olema. Kui rahvast
vähe, siis maksad ise peale ja
saad vägeva privaatkontserdi,”
muigas Merje.
Korraldajad ei rullinud teenitud eurosid kokku, et kohe soojale maale põrutada. Iga järgmise kontserti puhul on aeda lisandunud miskit uut – olgu siis
soojad pleedid, uued pingid jne.
Söögiala on suurenenud pitsapoiste ja muffinitüdrukute
võrra, isegi kaardimakse on võimalik.
Pärisin Merjelt, mis meid tuleval aastal ootab? “Kontserdid
tulevad, sest need meeldivad
meile ja külarahvale. Mis saab
olla parem luksusest oma aias
kvaliteetset muusikat nautida.
Esinejate nimekirjalt veel katet
ei kergitaks, ent tõenäoliselt
võib ühe esineja eesnimi alata
H-ga ja perenimi S-i ja veel ühe
S-ga,” kostis korraldaja ja pilgutas mulle silma. | Mart Riikoja
* Artikli pealkirjal pole miskit
pistmist loo sisuga. See on mõeldud klikikorjeks. M.R.

Kohvikute päev Kangru külas
Augustikuu viimasel pühapäeval avanesid Kangru kodude
hoovid, seda ajaloos juba kolmandat korda. Külast külla ettevõtmise raames toimus Kangru kohvikute päev. Seekord olime võimsamad kui kunagi varem! Kui eelnevatel aastatel oleme küla peale kokku saanud 4–5
kohvikut, siis sellel aastal oli rekordarv – 9 kohvikut ja lisaks
veel traditsiooniline laste Kributurg, esimest korda oli avatud
käsitööturg ning õhtul toimus
Liisi Koiksoni kontsert. Ettevõtmise taseme tõusu oli näha kvaliteedis ning tunda ka kvaliteedis.
Pakutud toiduvalik oli mul-
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Jäätisekohvik.

jetavaldav, külastajad said roogi nautida alates kodustest
vahvlitest kuni eksootiliste kevadrullideni välja, lisaks veel
jäätist, kooki, suitsukala ja guacamolet ja veel muud maitsvat.

Kohvikus Lohakas Joosep pakuti burgerit Veni Villem, kohvikus Höp oli saada tomati tapenade ja quacamole ning muud
hõrgud ampsud! SPA kohvikus
olid imemaitsvad kevadrullid,
mis said poole päeva pealt otsa!
Karukella tänava lapsed avasid
kohviku Lastelt Lastele ning olid
kohe täitsa ise salati hakkinud,
kiluvõileibu teinud, vanemad
olid abiks vaid toiduainetega varustamisel. Ka müüjate rollis
olid lapsed ise, nii mõnigi sai
tunda kui raske on kassapidaja
töö, muudkui arvuta ja arvuta!
Traditsiooniliselt oli popp
laste Kributurg, kus sai oma
seisma jäänud kraami vahetada

ja müüa ning midagi väga vajalikku juurde osta. Esimest korda toimus Kangru käsitööinimeste turg, müügil oli poolvääriskvidest ehted, keraamika,
heelgeldatud mütsid ja käsitöökaardid. Igati väärt ettevõtmine
andis väljundit meie oma küla
nobenäppudele.
Ilmataat oli armuline, külapael liikusid rõõmsateja õnnelike nägudega inimesed, meie
külas sõna otseses mõttes elu
kees!
Tänud neile, kes meil külas
käisid; tänud, kes naabrit kiitmas käisid ja tere tulemast järgmisel aastal uuesti! | Kangru Küla selts

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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Jätkub veemajandustaristu
arendamine
Paljude Kiili valla elanike päringutest tingituna annan lühiülevaate lähiaja veemajanduse
arendamise plaanidest Kiili vallas.
Mõisaküla
Mõisaküla ÜVK arendamise algus on planeeritud käesolevasse aastasse. Vastavad hanked on
käimas, millest edukaks tunnistatud ettevõtted peaksid lähiajal välja kooruma. Eduka hanke korral ehitatakse Mõisakülasse vee- ja kanalisatsioonitrasside liitumispunktid kõikidele
kinnistutele, mis asuvad Mõisaküla tee, Väljamäe põik ja Kanuti tänaval.
Hanke käigus rajatakse 76 liitumispunkti, 1 reoveepumpla
ning vee- ja kanalisatsioonitorustikku kokku ligikaudu 11
km. Ehitustöödega seotud taastamistööd lõpevad hiljemalt
2018 kevadel.
Ehitamise käigus tekivad häired kinnistuomanike igapäeva
ellu. Palun siinkohal leplikku ja
kannatliku meelt.
Mareti kanalisatsioon
Mareti piirkonna kanalisatsioonitorustikega katmise projekt

on hetkel peatatud selle abikõlbmatuse tõttu, mille on tinginud karm meetmemääruse säte elamumaa registri andmete
suhtes. Oleme pöördunud antud teemal nii Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse kui
ka keskonnaministeeriumi poole palvega meetmemääruse leevendamiseks.
Mitmesuguste vestluste ja
kirjalike põhjenduste tulemusel
on tekkinud lootus, et meetmemäärust leevendatakse 2018.
aastal pärast ÜF vahendite auditeerimist. Keskonnaministeeriumil on plaanis lähiajal meetmemäärust muuta. Loodan väga, et 2018. aasta kevadel on
võimalik Mareti kanaliseerimise teemaga taaskord esile tulla
ja taotleda teiskordselt ÜF toetusfondist vastavaid rahalisi vahendeid.
Veetariif ei muutu
Vaatamata tehtavatele investeeringutele Mõisakülla, ei planeeri Kiili valla vee-ettevõte lähiajal vee- ja kanalisatsiooni tariifi muuta. Planeeritud investeeringute omaosalus kaetakse
akumuleeritud vahenditest. |
Sergei Kivi, Kiili KVH juhatuse liige

Anneta oma asjad
uuskasutuseks otse Kiilis!
7. oktoobril kell 11–15 kogub
Kiili vallamaja parklas annetusi Uuskasutuskeskuse kaubik.
Kaubikusse on oodatud kõik kodumajapidamises üle jäänud
veel korralikud ning terved asjad, nagu näiteks riided, jalanõud, mänguasjad, raamatud,
filmid, väiksem kodutehnika,
tekstiil, lauanõud, sporditarbed, potid-pannid ja isegi toataimed.
Asjadele leiab Uuskasutuskeskus uue omaniku kas oma
koostööpartnerite abiga (heategevus, re-disain, ümbertöötlus,
kunstnikud või filmitegijad) või
neid sümboolse hinnaga Uuskasutuskeskustes müües. Müüdud
esemetest saadud tulu kasutatakse selleks, et uuskasutust kui

keskkonnasõbralikku käitumisviisi veelgi enam propageerida
ning aidata teisi sotsiaalselt mõjusaid ettevõtteid. Näiteks on
viimased kaks aastat toetatud
20 000 euroga sihtasutust Kiusamisvaba Kool, mille eesmärgiks on hoida Eesti koolid kiusamisvabad.
On siiski esemeid, mis annetamiseks ei sobi. Kasutatud patareid, vanad värvid, ehitusjäätmed, metalliromu, plastid, paber ja papp, rehvid, katkised
elektri- ja elektroonikaseadmed,
pakendid ja lehtklaas on asjad,
mis peaksid tingimata leidma
tee jäätmejaama.
Loe lähemalt www.uuskasutus.ee. | Annika Altmäe, Uuskasu-

Foto: Kadi Villem

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS
92 Taima Kodar
24.10
89 Salme Järv
01.10
89 Janis-Helmuts Keizars
18.10
88 Loreida Tint
07.10
87 Erna Kukk
08.10
86 Vilma Põldaru
29.10
84 Enn Pedak
05.10
84 Hillar-Endel Põldoja
06.10
83 Veera Annus
06.10
82 Milda Mõttus
14.10
81 Oleg Izborski
10.10
80 Arne Roodla
02.10
80 Algur Feldhoff
10.10
79 Gert Aleksejev
08.10
79 Tiiu Porila
29.10
78 Jaan Valdna
03.10
78 Valju Vitkin
17.10
77 Enn Maasepp
29.10
76 Arved Teder
17.10
76 Eevi Lehtsalu
19.10
76 Helle Alas
23.10
76 Ain Laast
25.10
75 Helmi Lumi
25.10
70 Sirje Tommingas
26.10
70 Astrid Põldoja
28.10
70 Marianne Mehik
29.10
70 Toivo Naarisma
31.10
65 Villu Viidemann
07.10
65 Anne Kaareste
17.10

Möödunud aasta Muusikapäev, tütarlastekoor Ellerhein esinemas bussis nr 17.

Muusikapäev Kiili
rahvamajas
Kiilis astuvad üles Tallinna muusikakooli õpilased.
Viinakuu esimesel päeval tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel peetakse seda
ka Eestimaal, kus igas maakonnas ja saartel toimub kokku üle
saja tasuta kontserdi!
Muusikapäev kutsub muusikat märkama ja juhib tähelepanu selle olulisusele igapäevaelus.
Klassikat, džässi ja pärimusmuusikat esitavad oma ala vilunud meistrid kõrvuti säravate
noorte õpilastega nii tavapärastes kui ka ebaharilikes kontserdipaikades.
1. oktoobril kell 13 astuvad
Kiili rahvamajas astuvad üles
Tallinna muusikakeskkooli õpilased, kes pakuvad mõnusat vaheldust sügisesse pühapäeva.
Kuigi tegemist on alles õpilastega, ei tasu peljata allahindlust
muusika kvaliteedis. Muusikapäeva üks eesmärke ongi osutada muusikahariduse mitmekülgsetele hüvedele ning kohalike
noorte talentide kõrgele tasemele.
Eesti muusikute peamine
kasvulava Tallinna muusikakeskkool on igati auväärse ajalooga kool. See asutati juba
1961. aastal, et vähendada sõja-

järgsetel aastatel orkestrantide,
konservatooriumisse sisseastujate ning muusikakoolide õpetajate põuda. Kooli esimene direktor oli Eugen Kapp. Tänaseks
on koolist saanud tuule tiibadesse neljakohaline arv muusikuid, kellest paljud jätkavad
õpinguid nii Eesti muusika- ja
teatriakadeemias kui ka tippkoolides väljaspool Eestit.
Muusikapäeval täitub terve
Eesti muusikaga. Harjumaal Kosel saab kuulata näiteks ka Raiko Raalikut (bass), Mehis Tiitsu
(tenor), Siim Selist (klaver), kes
moodustavad “Noorte hääle”.
Bass Raiko Raalik tudeerib laulu Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning laulab Savonlinna ooperifestivali kooris. Solistina teeb ta kaasa Vanemuise
teatris Tauno Aintsi lasteooperis “Guugelmuugelpunktkomm”.
Tenor Mehis Tiits töötas aastatel 2009–2012 Vanemuise ooperikooris kooriartistina ning
osales paljudes lavastustes. Ta
on esinenud mitmetel kontsertidel ka solistina ning tema
häält on kiidetud ilu ja kandvuse poolest.
Pianist Siim Selis dirigeerib
mitmekülgse muusikuna Tehnikaülikooli Akadeemilist Mees-

koori. Ta on töötanud koos paljude eesti lauljate ja kooridega
ning esinenud pianisti ja dirigendina näiteks Soomes, Saksamaal, Kanadas ja Uus-Meremaal. Härraseid saab kuulata
Kose kultuurikeskuses kell 13.
Muusikapäev on hea tahte
ettevõtmine, mille õnnestumisele aitab käesoleval aastal kaasa üle 750 muusiku, 100 kontserdipaiga ning arvukalt koostööpartnerid ja toetajad. Muusikapäeva tähistamise traditsiooni algatas 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu
tollane president Yehudi Menuhin. Eesti Muusikanõukogu
alustas tausta kontsertide programmi vedamist viis aastat tagasi.
Muusikapäeva sõlmib kokku
traditsiooniline muusikapreemiate tseremoonia Estonia
kontserdisaalis, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital autasustavad silmapaistvaid muusikategelasi. Muusikapreemiaid
antakse välja juba aastast 2002.
Galale on võimalik kaasa elada
ETV otseülekande vahendusel
1. oktoobril kell 19.
Lisainfo: www.muusikapaev.
ee. | Sigrit Vaiksaar

tuskeskus
Foto: erakogu

Lugemiskoer raamatukogus
Paljud on kindlasti
kuulnud lugemiskoerte tegevusest Eesti
raamatukogudes. Ka
Kiili raamatukogu on
liitunud Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu programmiga
ning juba oktoobris alustab tööd
meie oma lugesmiskoeratiim.
Lugemiskoerte programm on
maailmas populaarne formaat,
milles raamatukogus ettelugemist harjutada soovija loeb 15
minuti jooksul mugavas ja turvalises keskkonnas raamatut
koerale. Eesmärk on luua pingevaba õhkkond ning pakkuda
lugejale eduelamus või lugemisega seonduv hea emotsioon.
Ettelugemist viivad läbi väljaõppe saanud koer ning koerajuht ja raamatukogu töötaja. Tii-

me valib, koolitab
ning igapäevast tööd
koordineerib Eesti
Abi- ja Teraapiakoerte Ühing.
Ootame lapsevanemaid, kelle lapsel läheb lugemine konarlikult, tal puudub esinemisjulgus või esineb suhtlemisprobleeme, koos lapsega 3. oktoobril kell 18.00 Kiili raamatukogus,
et tutvuda programmi ning lugemiskoer Lily ja koerajuht Aetiga. Kohal on ja küsimustele
vastab Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu juhatuse liige ja
lugemiskoerte töö koordinaator
Maarja Tali.
Infotunni lõpus on võimalus
registreeruda antud programmis lugejaks. | Taie Saar, Kiili raamatukogu juhataja

Kangru ja Vaela sõpruskohtumine padelis.

Kahe Kiili naaberküla sportlik
sõpruskohtumine
Kangru rahvas esitas Vaela inimestele toreda
väljakutse koos sportida ja tuttavaks saada.
Vaela võttis väljakutse rõõmuga vastu ja nii
kohtutigi 18. septembril Rocca al Mare padelikeskuses.
Padel on Eestis uudne mäng ja saadud elamus

PALJU ÕNNE

oli väga vahva ning kõigil oli lõbus! Kohtumine
lõppes sõbraliku viigiga! Et kohtumistest traditsioon kasvaks, plaanime Vaela rahvaga omakorda Kangrule sportliku kutse varsti vastu saata.
Aitäh osalejatele ja Kangrule vahva mõtte eest! |
Heret Annus, Vaela

MEIE VALDA SÜNDISID
• 9. august Jarko Karolin, palju
õnne, Kristi Jalak ja Jorma Karolin!
• 22. august Mia Koolmeister, palju õnne, Karmen ja Tanel Koolmeister!
• 26. august Oskar Kõrm, palju
õnne, Janika Lainemäe ja Kaupo
Kõrm!
• 28. august Harriet Kinkar, palju
õnne, Marin Jürgens ja Harri Kinkar!
• 30. august Rico Mahlakas, palju
õnne, Elina Haller-Mahlakas ja
Heiki Mahlakas!
• 6. september Mattias Lillepea,
palju õnne, Clelia Lumi ja Margus
Lillepea!
• 18. september Rebekka Post ja
Donatella Post, palju õnne, Kersti
ja Priit Post!
• 18. september Martha-Marii
Kants, palju õnne, Ly ja Jaanus
Kants!

Toetus loomade
kiibistamiseks ja
steriliseerimiseks
Vastavalt Kiili vallavolikogu
poolt kehtestatud eeskirjale
peavad kõik Kiili vallas elavad
koerad ja kassid olema kiibistatud ja kantud Kiili valla lemmikloomade registrisse. Kiibi paigaldab loomaarst. Kiili valla elanike registrisse kantud loomaomanik, kes laseb oma lemmiklooma kiipida ajavahemikul 10.
okt–28. nov, saab soovi korral
taotleda vallavalitsuselt kiibistamise eest toetust. Toetus ühe
koera või kassi kohta on kuni 7
eurot. Samuti toetatakse koera
ja kassi steriliseerimist. Toetuse suuruseks on kuni 15 eurot
ühe looma kohta. Toetust saab
taotleda peale loomale kiibi paigaldamist või operatsiooni tegemist.
Toetuse saamiseks tuleb 1.
detsembriks esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles on
näidatud andmed (taotleja nimi
ja elukoht, telefoninumber; kus
ja millisele loomale kiip paigaldati ja/või steriliseerimine tehti; arveldusarve number, kuhu
toetus kanda; avaldusele tuleb
lisada koopia loomaarstile
makstud arvest). | Siiri Treimann,
keskkonnanõunik
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Kaire Nuut
Kandidaat
nr. 106

Tarmo Vaik
Kandidaat
nr. 107

Andra Perv
Kandidaat
nr. 108

Olen sündinud Võrumaal Urvastes. Lõpetanud Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna finantsisti eriala.
Õnnelik kolme lapse ema, kes on elanud Luigel 20 aastat. Siin elades tundsin, et Luige on ja jääb minu koduks.
Seitse aastat tagasi kutsus Andra Perv mind osa võtma Kiili Naisseltsi tegevusest, mille ma rõõmuga vastu
võtsin. Ühiselt Kiili valla naistega sai tehtud mitmeid projekte.
Naisseltsis tutvusin Nabala kandi inimestega, kellel oli
ammune unistus sealsed erinevad ajaloolised ja looduslikud paigad ühendada ühtseks matkarajaks. Selline väljakutse pakkus mulle nii palju põnevust, et otsustasin
koos Nabala rahvaga selle raja teoks teha. Kiili valla elanikud on raja soojalt vastu võtnud ja kasutavad seda usinasti.
Kuus aastat tagasi otsustasin Luigel tühjana seisva maja kasutusele võtta. Lastehoiu idee sain Rutt Saveli käest.
Peale tugevat pingutust kolm aastat tagasi täitus Luige
Kandikeskuse laste- ja noortemaja lastega. Kogukonnalt
on tulnud peale maja avamist ainult positiivset tagasisidet.
Kõik, mida teen, teen südamega. Julgen öelda välja
oma seisukohti ja pakkuda lahendusi. Kokku puutudes
erinevatest küladest inimestega tean, mida nad soovivad
ja millest unistavad.
Volikogus olles saan paremini aidata inimeste mõtteid
ellu viia, et kõigil oleks Kiili vallas hea elada.

Sündisin 1970. aastal Tallinnas ja olin sellest ajast kuni
2007. aastani Nõmme elanik.
2007. aastal ostsime oma perele maja Paekna lähedale Piissoo külla.
Olen lõpetanud Lääne-Inglismaa ülikoolis kuritegevuse ennetamise ja kogukonna turvalisuse eriala. Olen töötanud Tallinna linnavolikogus ja justiitsministeeriumis kriminaalpreventsiooni spetsialistina.
Eesti Naabrivalve ühingu asutamisest kuni 2006. aastani olin selle eestvedaja. Lisaks esindasin Eesti mittetulundusühinguid Euroopa Kriminaalpreventsiooni Võrgustiku juures.
Aastatel 2009–2010 olin ametis Kiili vallavanemana.
Praegu juhin perefirmat. Poliitikukarjääri alustasin 1997.
aastal, kui astusin Reformierakonda.
Olen abielus ja kahe täiskasvanud poja isa.
Vabal ajal teen sporti, laulan kooris ning hoolitsen majapidamise eest.
Minu eesmärk on Kiili valla tasakaalustatud areng, külaseltside ja MTÜde aktiivsem kaasamine valla juhtimisse ning volikogu tööst vallarahvale pideva ülevaate andmine.

Kiili, kus mina elan oma perega, on aastatega palju
muutunud ja mul on hea meel, et olen ise saanud sellele
vallas elatud 15 aastaga suuresti kaasa aidata. Aastast
2005 olen olnud Kiili vallavolikogu liige, vedanud erinevaid komisjone ja lisaks olnud volikogu esimees.
Nõu ja jõuga olen aidanud kaasa mitme kogukonna
MTÜ loomisele ja arengule. Samuti 5-aastase töötute projektidega olen suure tõuke andnud kogukonna inimestele oma töösuunade leidmisel. Lisaks teeme Kiili naisseltsi, mis sai loodud 2009. aastal, kaudu nii koolitustegevusi kui ka heategevuslikke ning seltskondlikke kohtumisi/
koolitusi.
Erialalt olen toidutehnoloog ja töötan ettevõttes, mis
toitlustab äriettevõtteid. Lisaks inimeste juhtimisele osalen ka igapäevaselt tervisliku toidu tootmises ja turundamises.
Väärtustan väga koostööd inimeste ja juhtide vahel.
Julgen arvata, et selles peitub ka Kiili valla edu: suhtlemine ja koostöö loovad võimalusi nii valla arenguks kui
ka inimeste elukeskkonna paranemiseks.
Soovin, et Kiili areneks harmooniliselt ja säiliks elupaigana, kus on hea nii lapsi kasvatada kui ka väärikalt vananeda. Avatus ja kättesaadavus on minu põhimõte valla juhtimises, vallaelanike initsiatiiv ja kaasamine peab
olema valla igapäeva kui ka arengu osa.
Kallis Kiili elanik – ootan Sind valima, sest Sinu otsusest sõltub Kiili valla tugevus!
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Kiili Külade Ühendus –
tehtu räägib enda eest!
Kiili Külade Ühendus on valimisliit, mis koondab tegusaid ja toimekaid inimesi Kiili valla erinevatest asumitest.
Meil on nii mõistust kui ka jõudu hoida kõik olulised asjad
korras ja vald tugeval järjel. Seda on näidanud viimased
kaheksa aastat. Oleme selle aja jooksul saanud hulga uusi kogemusi ja õppinud elust enesest. Ka oleme oma ridu
pidevalt uuendanud, et hoida vaim värskena ja side kogukonnaga vahetu.
Me ei luba tasuta teenuseid ja kindlasti ei hakka andma
võimu säilitamise nimel pikkade nimekirjade kaupa eba-

reaalseid investeeringulubadusi, mis ületavad valla rahalist suutlikkust kordades. Me ei toeta ka suuri laienemisplaane ja ettepanekuid suurendada võrreldes tänasega
oluliselt valla elanike arvu, mis lõppkokkuvõttes viib
elukvaliteedi languseni, näiteks läbi suurenevate liiklusummikute. Kiili vald on elanikkonna heaolu poolest Eestis esikohal ja see koht on säilitamist väärt!

Meie järgmise nelja aasta
prioriteetideks on
1. Kiili Gümnaasiumi algklasside maja ehitus (2018).
2. Teede ja tänavate kavajärgne renoveerimine (Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018–2021).

3. Kõigi tänavate ja osaliselt ka kergteede valgustamine.
4. Valla allasutuste töötajate (kool, lasteaed, kunstide
kool jne) palkade konkurentsivõimelisena hoidmine.
5. Kiili perearstidele uute kaasaegsete ja patsiendisõbralike ruumide ehitamine.
6. Koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega tagame Kiili valla elanikele kvaliteetse bussiühenduse.
Nende lubaduste täitmiseks on Kiili vallal olemas nii
suutlikkus kui ka reaalsed eelarvelised vahendid järgnevaks neljaks aastaks.
Kiili Külade Ühendus lubab valda ka tulevikus arukalt ja
vastustustundlikult majandada ja tagada valla elanikele
kvaliteetse teenuste kättesaadavuse. Meie märksõnaks on
valla jätkusuutlik areng ja eesmärgiks elukeskkonna järjekindel süsteemne edendamine.
Head valijad! Olete usaldanud meid Kiili valla käekäigu
eest seisma kahel viimasel valimisperioodil. Tänavu on
meie ridadesse lisandunud uusi aktiivseid inimesi. Seetõttu võime julgelt kinnitada, et oleme valmis jätkama valla
juhtimist ja lubame, et valides meid ei pea te oma valikus
pettuma!

Kiili Külade Ühenduse
kandidaadid Kiili vallas
nr 109 Aimur Liiva
(vallavanem ja vallavanema kandidaat
uueks perioodiks)
nr 110 Merje Volt (volikogu esimehe kandidaat)
nr 111 Mihkel Rebane
nr 112 Heret Annus
nr 113 Mikk Rannik
nr 114 Maarika Nimmo
nr 115 Peep Tomingas
nr 116 Monica Allikas
nr 117 Sven Suurraid
nr 118 Elar Jets
nr 119 Marek Vainola
nr 120 Ardo Niinre
nr 121 Raigo Tatrik
nr 122 Martin Medar
nr 123 Toomas Väljataga

Aus ja eestimeelne
vallavalitsus
1. Valla juhtimine peab olema läbipaistev
2. Vähendame kulutusi valla valitsemiseks
3. Tõstame valla ametnike kompetentsi ja muudame
nende töö efektiivsemaks
4. Vallaasutustes jääb ainsaks asjaajamise keeleks eesti keel
5. Jälgime, et valla poolt korraldatavad hanked oleksid ausad
6. Kaotame poliitilised toiduahelad ja onupojapoliitika

Rahulolev elanik
1. Tagame valla territooriumil turvalisuse koostöös turvafirmade ja politseiga
2. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni
3. Korrastame koostöös naabervaldadega ajale jalgu
jäänud ühistranspordivõrgustiku
4. Otsuste tegemisel arvestame kohalike elanike arvamusega ja ei tolereeri “teerullipoliitikat”
5. Rajame uusi kergliiklusteid ja ehitame välja valgustuse neile kergliiklusteedele, kus see veel puudub
6. Tõstame omaste hooldamise toetuse miinimumpalgani
7. Tagame kõigile vajajatele sotsiaaltöötaja abi igapäevaeluga toimetulekuks

Kvaliteetne eestikeelne
haridus
1. Toetame Kiili gümnaasiumis gümnaasiumihariduse
säilitamist
2. Esimesse klassi minejatele tõstame ranitsatoetuse
500 euroni
3. Hoiame koolist ja lasteaiast homo- ja multikultipropaganda eemal
4. Tagame kooli- ja lasteaiaõpetajate kõrge kvalifikat-

siooni
5. Soosime õpilaste läbikäimist teiste koolide õpilastega nii Eestis kui välismaal
6. Toetame noori oma kutsumuse leidmisel
7. Tagame erivajadustega lastele personaalse õppe

Ettevõtjasõbralik vald
1. Muudame valla bürokraatiavabaks ja soosime kohalikku ettevõtlust
2. Kaotame totrad euroregulatsioonid
3. Soosime ettevõtete kolimist ja uute ettevõtete rajamist Kiili valda ning muudame selle kiireks ja bürokraatiavabaks
4. Tagame kõigile ettevõtetele võrdse konkurentsi
Vallavalitsus peab olema elaniku jaoks, mitte elanik
valla jaoks! Selle all peame silmas seda, et vallavalitsus
peab olema kohaliku elaniku teenistuses, pakkuma kvaliteetset ja kiiret teenust, ning arvestama elanike arvamusega. Kaotame igasuguse “onupojapoliitika” ja erakondlikud toiduahelad. Valla asutustes ei tohi olla kunstlikult loodud ametikohti. Elanikku ei tohi kohelda kui maksumaksjat, keda on vaja ainult kassa täitmiseks ja valla
ülalpidamiseks. Iga elanik on oluline ja ka tundma ennast
sellisena.
Soovime muuta ajale jalgu jäänud ühistranspordivõrgustikku selliselt, et alternatiivne liin või liinid siseneksid
Tallinnasse Tartu maanteelt. Hetkel areneb jõudsalt Ülemiste City ning sinna jäävad ka bussi- ja lennujaam. Tartu maantee piirkonda rajatakse uut kaubanduskeskust lisaks Ülemiste keskusele. Hetkel on kõnealusesse piirkonda ühistranspordiga väga piiratud ligipääs ja võtab kaua
aega. Praegune ühistranspordi süsteem ei arvesta ammu
uute asumitega nii Kiili vallas kui ka naaberomavalitsustes.
Samuti soovime järk-järgult muuta kruusakattega teed
asfalt- või kõvakattega teedeks, sest see on elanike mugavust ja heaolu arvestades oluline. Rajame uusi kergliiklusteid ning ehitame valgustuse sinna, kus seda ei ole.
Takistame kõikvõimalikul moel Rail Balticu sellisel kujul loomist.

Omandatav haridus peab säilitama lastes ja noortes
eestlase identiteedi, kuid olema konkurentsivõimeline
üle maailma. Seda mitte ainult linna nn eliitkoolides, vaid
ka maakoolides, sest lähtume asjaolust, et kool peab olema kodu lähedal. Homo- ja multikultipropagandal ei ole
lasteaeda ega kooli asja! Igasugune ideoloogiline ajupesu haridusasutustes peab olema keelatud. Noor peab oma
valikutes ja arusaamades vaba olema ilma, et keegi teda
ideoloogiliselt suunaks.
Meie tulevik on lapsed. Soosime laste sündi kodulähedase ja kättesaadava haridusega, tõstame sünnitoetuse
1000 euroni ja kooli mineku puhul ranitsatoetuse 500 euroni.
Eakate panust ühiskonda ei tohi samuti alahinnata. Tihtipeale kohtame suhtumist, et kui inimene jääb pensionile, siis teda enam vaja ei ole. See peab lõppema! Iga
pensionär, kes vajab sotsiaaltöötaja abi igapäevaste toimetustega toimetulemiseks, peab seda saama. Olgu selleks arstiabi kättesaadavus või toidupoes ja apteegis käimine. Inimestele, kes peavad oma lähedast hooldama ja
kellel seetõttu ei ole võimalik tööl käia, tõstame omaste
hooldamise tasu miinimumpalgani.
Kiili vallas tuleb arendada ettevõtlust. Selleks tuleb
lihtsustada kõikvõimalikke protsesse, et kiirendada ettevõtete loomist. Sinna alla kuuluvad kõik litsentsid, detailplaneeringud jne. Vähendada bürokraatiat miinimumini
ja kaotada kõikvõimalikud euroregulatsioonid. Soodustame kohalikku kapitali ja väiketootjaid, et vältida monopoli koondumist suurkorporatsioonide kätte.

EKRE kandidaadid
Kiili vallas
nr 101 PAUL PUUSTUSMAA
nr 102 MARKO KASELO
nr 103 MARIKA KASELO
nr 104 MARGE BLUMFELDT
nr 105 STEN-MARTIN KASELO
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Kiili vallarahva
X sportmängud
Kiili vallarahva X sportmängud jätkusid 13. ja 14. alaga ehk
võrkpalli ja koroonaga. Võrkpallis osales kümme võistkonda.
Mängiti kõik kõigiga läbi, üks
geim 21 punktini. Esikoha võitis täiseduga ehk üheksa võiduga Vaela-Mõisaküla võistkond,
koosseisus Raili Sõna, Laura
Männilaan, Kuldar Männilaan,
Kristjan Sikaste, Ahto Tuuling,
Erki Arumeel, Lauri Arumeel.
Teise koha saavutas kaheksa
võiduga Kiili 2 võistkond, koosseisus Marit Laidroo, Kristo
Meius, Rasmus Meius, Urmas
Piik, Arno Purge, Kristo Kütt, ja
kolmanda koha kuue võiduga
Maksimaa võistkond, koosseisus Johanna Maar, Annaliisa
Mals, Richard Reintal, Markus
Lopato, Robert Hanga, Siim
Lomp, Riivo Rohi.
Järgnesid: 4. Kangru 5 võitu,
5. Sõmerlased 4 võitu, 6. Lähtse
4 võitu, 7. Kiili Noored 4 võitu,
8. Kiili I 3 võitu, 9. Luige 2 võitu, 10. Nabala-Paekna 0 võitu.
Koroonas osales 11 võistkonda. Võistkonnas kaks meest ja
üks naine. Oma eelmise aasta
esikohta kaitses kindlalt Luige-Sausti võistkond, koosseisus
Indrek Oopkaup, Ants Oopkaup
ja Piia Laanemets, kogudes 48
punkti. Tubli teise koha saavutas 41 punktiga Kiili 2 võistkond, koosseisus Paavo Ladvik,
Risto Saarjärv ja Anne Nurmetalo, ja tubli kolmanda koha 35
punktiga Kiili I võistkond, koosseisus Aleksander Žitkov, Arved
Vain ja Aino Kruusma.
Järgnesid: 4. Sõmerlased 34
p, 5. Nabala-Paekna 31 p, 6.
Metsanurga 29 p, 7. Kangru 29
p, 8. Lähtse 29 p, 9. Maksimaa
25 p, 10. Kiili Noored 15 p, 11.
Vaela-Mõisaküla 14 p.
Enne kolme viimast ala on
selge, et mitte midagi pole veel
selge.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 14. ala:
1. Kiili 2
121 p
2. Kangru
115 p

Foto: Kaupo Kütt

Kiili vallarahva X sportmängude 14. ala – koroona – võitja Luige-Sausti võistkond.

3. Kiili 1
4. Luige-Sausti
5. Kiili Noored
6. Lähtse
7. Maksimaa
8. Nabala-Paekna
9. Vaela-Mõisaküla
10. Sõmerlased
11. Metsanurga
12. Kiili Keerulised

115 p
109 p
105 p
94 p
94 p
90 p
86 p
71 p
55 p
1 p.

Kiili Kuulijänn
2017
13. korda peetud Kiili Kuulijänni võitis naiste arvestuses
Piia Laanemets, teise koha saavutas Kaili Laanemets, kolmanda koha saavutas Pille Laev ja
neljanda Salome Laev. Võistkondlikult võidutses jällegi VKS
meeskond, koosseisus Erkki
Meius, Kristo Meius ja Vahur
Õismaa. Teise koha saavutas
meeskond Valge Viidikas, koosseisus Erik Mäekivi, Henry Oro
ja Villu Vahter, ja kolmanda koha meeskond Madis, koosseisus
Viljar Sinimeri, Madis Mäe ja
Kaupo Kivisild, ning neljandaks
jäeti meeskond Kiilikad, koosseisus Jüri Käer, Marek Onno ja
Märt Allikas.
Meeste arvestuses ei olnud
ka seekord vastast Erkki Meiusele, kes valitseb seda ala juba
aastaid. Kõva mees, mis siin ik-

Rühmatreeningud toimuvad Kiili lasteaia
spordisaalis, aadressil Lootuse tn. 4.
• Pilates E, N kell 19.00–20.00
Pilates on treeningstiil, kus kõikide harjutuste fookus on keha
keskosal kaasates erinevaid lihasgruppe. Harjutused on pealtnäha lihtsad, kuid neid lihvitakse aina meisterlikumaks täpsema
koordinatsiooni ja keskendumise oskuse kujunemisel. Treening
on nii algajatele, kesktasemele kui ka edasijõudnutele, kuna harjutustele saab lisada keerukamaid kihte ja valida ise tempo.
Treener: Marit Lüüs, maritlyys@hotmail.com, 5330 0678
Ühe treeningu maksumus 5 eurot
• Latin Solo K 19.00–20.00
• Zumba K 20.00–21.00
Mõlema treener: Kaisa Edenberg, kaisa@kaisatantsustuudio.eu,
5561 3915
Ühe treeningu maksumus 5 eurot

ka öelda! Teise koha saavutas
üllataja Erik Mäekivi ja kolmanda kohaga üllatas Villu Vahter.
4. Jüri Käer, 5. Kristo Meius, 6.
Henry Oro, 7. Vahur Õismaa, 8.
Viljar Sinimeri, 9. Madis Mäe,
10. Margus Parts, 11. Kaupo Kivisild.

Rulluisutamine
Eesti meistrivõistlused rulluisutamises toimusid 16. juulil
Adaveres. Elizabeth Jõgi sai T19
vanuseklassis 200 m distantsil
3. koha, 500 m distantsil 2. koha ja naiste arvestuses 10 km
distantsil 3. koha. Eesti meistrivõistluste raames toimunud

mitmevõistluses saavutas neiu
kolmanda koha.
Elizabeth saavutas Tartu Rulluisumaratoni sprintides 3. koha ja maratonil (42 km) naistest
5. koha ja vanuseklassis N17 esikoha.

Jalgpall
Rahvaliiga A-tasandi III alagrupis mänginud Kiili Pallid
meeskond saavutas 9 punktiga
5. koha (väravate vahe 43:56, 3
võitu, 7 kaotust). B-tasandi I
alagrupis mänginud FC Nabala
saavutas 12 punktiga 4. koha
(väravate vahe 17:41, 4 võitu, 6
kaotust). | Kaupo Kütt

Kangru Neliküritus alustas
23. septembri jooksuvõistlusega anti avastart algava hooaja
Kangru Neliküritusele. Stardis
oli kokku 57 last, täiskasvanuid
oli võistlemas vaid neli, siin on
arenguruumi küllaga! Meie küla pikamaajooksja Meelis Atonen oli Berliini maratonil, muidu oleks tema ka kindlasti rajal
olnud.
Korraldajate rõõmuks oli rahvast palju, ja seda mitte vaid
jooksurajal, vaid ka raja ääres.
Igat lõpetajat toetati lõpuspurdi ajal ergutushüüetega ja kõik
said toreda vastuvõtuaplausi.
Juba traditsiooniliselt olime valinud võistlusteks ilusa päikesepaistelise päeva, väljas oli soojem kui jaanipäeval!
Raja kvaliteet oli küll eelnevate vihmaste päevade tõttu pisut kannatada saanud, aga oli
täitsa läbitav. Vaid finišipidurdusel maandusid mõned äkkpidurduse teinud lapsed pehmelt

Fotod: erakogu

Kangru jooksu noorim osavõtja.

Esimese jooksu stardis.

tagumiku peale, aga rada oli
vetruvalt mõnus ja viga ei saanud keegi.
Kõige noorem võistleja oli
1-aastane ja tema läbis issi käekõrval 200-meetrise võistlusdistantsi, auhinnaks sai ta igaves-

ti uhke osavõtumedali. Kõik distantside esikohad said auhinnaks 3-liitrise paki Vanaema õunamahla ja loomulikult uhke
medalid kaela.
Nelikürituse järgmised etapid on suusatamine, rulluisuta-

mine ja rattasõit.
Ürituse kohta leiab infot
Kangru küla seltsi Facebooki lehelt.
Korraldajad tänavad osalejaid
ja Kiili vallavalitsust. | Kangru
küla selts, Kiili Spordiklubi
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VENTILATSIOONITÖÖDE
TERVIKLAHENDUSED

KIILI VALLA
ELANIKELE

-5 %!

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!

NB!
JÄRGMINE KIILI LEHT
ILMUB 2. NOVEMBRIL.
KAASTÖID JA TEATEIDREKLAAME OOTAME
HILJEMALT
26. OKTOOBRIKS.

In Memoriam

LEIDA KÄIGE
23.11.1927–06.09.2017

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

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 21.09.2017 määrus nr 9 Kiili valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 21.09.2017 määrus nr 10 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018–2021 kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 21.09.2017 otsus nr 20 Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine.
Kiili Vallavolikogu 21.09.2017 otsus nr 21 Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
29. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 286 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Karja tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 287 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Pärna tee 1, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 288 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Kiili
lasteaia Kangru filiaali parkla ja kõnnitee) Kullerkupu tänav, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 289 Ehitusloa väljastamine ehitisele (kõnnitee) Pargi tn 1, Kiili alev.
5. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 294 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Veenuse tn 15 ja
Marsi tn 17, Luige alevik, Kiili vald madalpingemaakaabli, liitumis- ja
jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 295 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Karja tn 14, Kiili alev.
12. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 302 Ehituslubade väljastamine Eesvälja ja
Suurvälja kinnistute gaasivarustuse, veevarustuse, sidekanalisatsiooni,
reoveekanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni rajamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 303 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Mõisaküla tn 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 304 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kullerkupu, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 305 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Veenuse tn 27, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 306 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Mäeotsa, Paekna küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 307 Luige alevikus Kaare tn 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
19. SEPTEMBER 2017

Vallavalitsuse korraldus nr 319 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel, madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks Mõisaküla tänav, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 320 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks Keldrimäe, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 321 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks Päikese
tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 322 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kaljula tee 21, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 323 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Külluse tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 324 Ehitusloa väljastamine ehitise (mänguväljak) rajamiseks Peetri tee 7, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 325 Kiili Vallavalitsuse 14.06.1016 korralduse
nr 320 “Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Toominga, Sausti küla” kehtetuks tunnistamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 326 Laura katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise algatamine.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
29. AUGUST 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 291 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Ragn-Sells AS.
5. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus 296 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Mäe-Jaagu tee.
12. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 308 Sangari tn 4 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 309 Sangari tn 6 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 310 Sangari tn 8 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 311 Sangari tn 44 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 312 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine,
Pihla, Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 313 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine,
Pähklisalu, Sõmeru küla.
19. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 327 Katastriüksuste lähiaadressi muutmine
Vallavalitsuse korraldus nr 328 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kuu

tänav // Luna tänav // Marsi tänav // Päikese põik // Päikese tänav //
Veenuse tänav.
MUUD KÜSIMUSED
12. SEPTEMBER 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 315 Õpilaste arvu piirinormi tõstmine
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

LUIGE ALEVIKUS KAARE TN 7 DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, 16.–29.10.2017
Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Kaare tn 7 katastriüksuse (katastritunnus 30404:017:0830) kaheks jagamine ja ebaseaduslike ehitiste seadustamine. Planeeringulahendus arvestab olemasolevat
liikluslahendust.
Katastriüksuse jagamisel moodustub kaks krunti millest ühe suurus on
1500 m2 ja teise pind 1032 m2. Mõlemale krundile on lubatud rajada kuni kaks hoonet (üks elamu ja üks abihoone). Sissesõiduteed kruntidele
jäävad Kaare ja Olevi tänavalt. Kruntidele on näidatud hoonestusala,
mis ulatub piiridest min 5 m kaugusele ja olemasolevate ehitiste osas,
mis paiknevad kinnistu piirile lähemal, järgib ala ehitiste välikontuuri.
Moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramisel on lähtutud üldplaneeringus etteantud tingimustest.
Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud
nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.
19.09.2017 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 326 LAURA
KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Planeeritava maa-ala suurus on 2,08 ha. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Laura (katastritunnus 30401:001:2685, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) katastriüksuse jagamine kuni kolmeks hoonestatavaks krundiks, kavandatavatele kruntidele maa kasutamise sihtotstarvete ja ehitusõiguse ulatuse määramine kokku kuni kuue ja kuni
kolmekorruseliste kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.
Laura kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut
maakasutuse juhtotstarbe osas. Planeeritav maa-ala jääb Kiili valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alale.
Juhtotstarbe kohaselt asub maa-ala väikeelamumaal, millele kõrvalotstarvetena on lubatud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa.
Planeering ei muuda kehtivat Kiili valla üldplaneeringut.
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Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
BennetPuit OÜ Keilas võtab tööle maaler
/ püstol-värvija. Lisainfo tel 502 2268
Ehitus- ja katusetööd. Tel 5399 5815
Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine.
Ehitise audit. Hoonete seadustamine. Tel
522 0023, Mikk. Täname kliente keda oleme
saanud aidata!
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Katuste pesu, värvimine, parandustööd ja
samblatõrje. Tel +372 5689 4725, www.
sunluna.ee

5557 9399
Korstnapühkija ning pottsepa litsenseeritud
teenused. Akti väljastamine. www.aareahjud.
ee, tel 5621 1560
Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee
Kümblustünni rent alates 48 € / 24 h.
Kaanega kerghaagise rent 25 € / 24 h. FB
Lemmiksaun. Tel 525 4039
Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee

Korralik talvekartul kartulisalvest! Kojuvedu
tasuta! 0,4 senti / kg ehk 25 kg maksab
10 € / võrk. Sordid: Laura, Gala, Esmee
(aretatud Laura sordist), Elfe (keskmine
muredus), Vineta (mure kartul). Transport
tasuta. Müük üle Eesti! Alates 1000 kg hind
kokkuleppel. Kaardimakse võimalus
koduuksel! Tel 513 2310

Müüa armas ja hoolega hoitud suvekodu
Laitses, Kaasiku küla, Vega AÜ, Kernu vald.
Suvekodu 59 m2, kuiv korralik kelder,
pööning, krunt 859 m2 piiratud aia ja
hooldatud hekiga, uus puurkaev, korralik
kuur, ahjuküte, soojamüür, kamin, saun.
Lisaküsimused tel 553 1485 või taivop01@
gmail.com

Korstende ehitus, renoveerimine. Tel
5629 3653

Müüa biopuhastid, septikud, imbtunnelid –
vaata www.biomahuti.ee. Küsi personaalset
pakkumist! Tel +372 5811 7118 või
viljar@biomahuti.ee

Korstende ja korstnapitside ehitus. Tel

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

Müüa kuivad kamina ja ahjupuud
võrkkotis. 30 cm pikad 40 l kotid. Kask
2,70 €, lepp 2,40 €, tasuta vedu alates
40 kotist. Tel 5554 1628

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362

Pakume õunamahla pressimise teenust Kose
vallas. Lisainfo tel 5621 9762 ja www.
nommetalu.ee

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 puitbrikett, premium pellet 6 ja 8
mm, 40 l kottides: lepp, kask ja kütteklotsid,
kivisüsi, multš. Laost saab osta ka paki
kaupa! www.leilibrikett.ee, tel 5692 4924,
637 9411
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 € /
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com

Pakun aia- ja koduhoolduse teenuseid
(sügisesed aiatööd, peenrad, kodukoristus
jms). Tel 5667 9126
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust. Soovi korral teen ka teisi töid (nt
lehekoristus). Olen abiks kõiges. Tel
5566 0790
Teeme korda Teie elumajade ja
tööstushoonete bituumenkatuse. Küsige
pakkumist tel 524 0534
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja
vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee.
Kaup kätte 24 tunni / 1 tööpäevaga!

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

Vajatakse mehi ja naisi huvitavate
ehitustööde teostamiseks. Tööd erinevad ja
vaimu arendavad. Palk sõltub enda ja
meeskonna panusest. Tel 5352 9476

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

Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. www.
sõiduõppe.ee, tel 507 8230

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

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Õmblusfirma otsib tragisid õmblejaid
Keilasse. Kontakt tel 5357 0025

