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Tüdruk maa ja taeva vahel
Foto: Marko Tooming

Mida teha siis, kui su kolmeaastane tütar eelistab põrandal
käimisele hoopis kõikvõimalikes kohtades turnimist? Kui tema lemmikpaigad on hoopis
laed ja seinad. Vastus: tuleb leida trenn, kus saabki kogu aeg
kusagil turnida. Ainuke mure on
see, et keegi treeneritest pole
arvestanud, et nii väike tüdruk
tahab juba sporti teha – trennide vanusepiir algab tavaliselt
viiest-kuuest eluaastast.
“Me oleme harjunud sellega,
et ta turnib kodus mööda lagesid ja seinu. Nii me oleme üles
kasvanud,” räägib Pille-Riin Jõgi, nüüdseks nelja-aastase Grete-Raheli ema. “Eks tema järel
pidi kogu aeg käima, seetõttu
ma hakkasingi otsima akrobaatika trenni.”
Kuid treenerid vaid vangutasid pead – nii väikest trenni võtta ei saa. Kuni tuli välja, et
Kangru lasteaias tehakse
õhuakrobaatika treeninguid.
“Ma küsisin treenerilt, et mis
vanusest alates saab trenni tulla, öeldi, et alates viiendast eluaastast. Ma ütlesin, et mul on
väga tragi kolmene, kas äkki ikka saaks. Einoh, tulge, vaadake,
öeldi,” meenutab Pille-Riin.

KIILI TÜDRUKUD VÕISTLUSEL
• 31. märtsil toimus Kohtla-Järvel õhuakrobaatika meistrivõistlus, kus osalesid ka Kiili valla
lapsed
• Kangru tüdruk Andra Resev
(12-a) saavutas õhuakrobaatika
meistrivõistlusel oma vanuseklassis 3. koha rõngal.
• Vaela tüdruk Hannaly Svirgsden (9-a) saavutas õhuakrobaatika meistrivõistlusel oma vanuseklassis 3. koha rõngal ja 3. koha kuubil.

“Aga kuivõrd ta käed on hästi
tugevad, suudab ta end kinni
hoida. Nii on meil ka julgem
olek.”
Hirmu ema oma väikese tütre etteasteid vaadates ei tunne.
Ohutunne on tüdrukul endal
olemas.
“Ma olen ise trennides kaasas, ja kui ta tõesti kardab või ei
jõua kinni hoida, siis annab sellest kõvahäälselt kohe märku või
ütleb ausalt, et tema enam ei
julge edasi teha. Üldiselt on lastel ohutunnetus väga tugev ja
seda on näha ka trennides. Laps
teeb nii palju, kui julgeb,” ütleb
Pille-Riin.

Hirmu peab tundma
Ja nii Grete-Rahel õhuakrobaatika juurde sattuski. Esimeses
trennis vaatas natuke aega kõrvalt, et millega tegu ja kuidas
tehakse ning tegi siis kõik järele. Eelmise aasta novembrist on
Grete-Rahel juba ametlikult
treeninggrupi liige.
Kangru lasteaias trenne korraldava City Dance Studio
abitreener Anastasia Ermakova
ei varja oma üllatust, et tillukene tüdrukutirts nii loomulikult
kõigega hakkama saab. “Pille-Riin kirjutas meile, et tüdruk
on kolme ja poole aastane – nii
väike! Aga kui ta tuli ja hakkas
tegema, siis ta tegi isegi rohkem
kui kuueaastane laps,” räägib ta.
“Ja Grete ei karda üldse – kui ütled talle, et tee nii, võtame käed
ära, siis ta lasebki käed lahti.”
Mida suurem laps, seda rohkem on hirme, teab Anastasia.
Grete-Rahel on veel selles eas,
kus enamik maailmast ja tegemistest tunduvad toredad ja
ohutud. Kuid natuke peab siiski kartma, väike hirm peab olema, siis säilib ohutunne, arvab
Anastasia.
Kohe esikohale
Juba paar kuud pärast trenni tulemist, tänavu jaanuaris, teatasid treenerid, et nüüd on aeg
võistlustele minna. Kuivõrd vanuse alampiir oli võistlustel 6
aastat, siis osales Grete-Rahel
seal n-ö külalisvõistlejana, või

TEAVE

Grete-Rahel leidis õhuakrobaatikas kohe oma kutsumuse – tema jaoks
on maa ja taeva vahel võimlemine täiesti loomulik.

nagu ema ütleb – show-elemendina. “Aga oma medali ja karika
sai ilusti kätte ja see kõik oli tema jaoks nagu päris,” räägib Pille-Riin.

Trenni tegemine pole Grete-Rahelit kuigivõrd rahulikumaks muutnud. “Nüüd otsib ta
kodus veel rohkem kohti, kus
turnida,” ütleb ema muiates.

Ainult visad jäävad
Kui kellelegi on jäänud mulje, et
tegu ongi ühe lõbusa spordialaga, kus pingutada väga pole vaja, siis tõde on vastupidine – kes
vaid lõbusat elamust läheb otsima, lõpetab varsti. Nii et nelja-aastase Grete-Raheli edu on
pigem erand kui märk sellest, et
kõik tüdrukud (või poisid) saavad hakkama.
“Nii ongi, et tulevad uued
tüdrukud, alguses on lõbus ja
nad mõtlevad, et trenn on üks
lõbus ja lihtne asi. Aga kui tulevad keerulisemad elemendid,
kus on vaja töötada, siis mõned
töötavad, aga mõned ütlevad, et
nemad enam ei taha. See ei sobigi kõigile,” räägib abitreener
Anastasia Ermakova.
Aga kui trenni jääd ja tööd
teed, siis on sellest suur kasu,
leiab abitreener – õhuakrobaatika, mis on Ermakova sõnul nagu iluvõimlemine, ainult et kaks
korda keerulisem, arendab koordinatsiooni ja on hea üldfüüsiline trenn, sest kõik lihased on
töös.
Kuid lõbus on ikka ka, sest
õhuakrobaatika pole lihtsalt
sportvõimlemine – nagu iluvõimlemiseski, on ka seal oluline artistlikkus. Võistleja saab ise
valida muusika ja lisada oma
eeskavasse tantsuelemente, mis,
nagu ala nimetuski ütleb, toimub kõik õhus. Abiks kuup, rõngas või kangas. Etendus maa ja
taeva vahel. | Marko Tooming

Mihkel Rebane: Ei tahtnud
mugavustsooni jääda
Mihkel Rebane lahkus peale
14 aastat Kiili gümnaasiumi direktori ametikohalt ning siirdus
tööle haridus- ja teadusministeeriumisse üldharidusosakonna juhatajaks. Miks lahkumine
tuli ette võtta, rääkis Rebane
Kiili Lehele antud intervjuus.
Miks lahkusite Kiili gümnaasiumi direktori ametist haridus- ja
teadusministeeriumisse?
Mihkel Rebane: Kiili gümnaasium on olnud minu seni parim
töökoht ja Kiili vald parim tööandja. Kindlasti võinuksin siin
rahulikult kuni pensionile minekuni edasi toimetada. Teisalt
olen olnud siinse kooli juht 14
aastat ja asjad hakkasid korduma, mistõttu oli oht mugavustsooni kapselduda. Ja kui arvestada veel sellega, et saan sel
aastal 60 aastat vanaks, siis oli
viimane aeg elus veel mõni väljakutse vastu võtta, sest hiljem
ma sellist suurt muutust enam
ette ei võtaks ja suure tõenäosusega varsti enam ka ei pakutaks.
Kas jäite tagasi vaadates aastatega Kiili kooli direktorina rahule – miski ei jäänud kripeldama?
Lahkun Kiili kooli direktori
ametist kerge südamega, sest
koolis on väga palju väga häid
spetsialiste. Võrdleksin meie
kooli tippvõistkonnaga ja sellised võistkonnad vajavad ka siis,
kui midagi otseselt korrast ära
ei ole, teatud perioodilisusega
uut peatreenerit, kes näeb asju
uue nurga alt, kelle käekiri on
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Mihkel Rebane.

veidi teistsugune, ja ainult nii
saab areng uue tõuke. Seetõttu
arvan, et minu minek on kasulik nii koolile kui ka mulle endale.
Kas ja kuidas jääte Kiili kooliga
seotuks tulevikus?
Olen suveni kooliga seotud
õpetajana – pean oma klassides
tunnid ära andma. Olen ju ka
volikogu liige ja kooliküsimused
on seal, näiteks ehitusküsimustes, vägagi esiplaanil. Edasi ei
tea. Olen mõelnud, et hakkasin
õpetajana koolides tunde andma 1981. aastal ja teinud seda
väikeste pausidega kuni tänaseni, seetõttu loodan, et minu panus on antud. Aeg oleks noorematele teatepulk üle võtta. Teisalt ei saa kunagi midagi välistada ja kui koolil on mind õpetajana vaja ja kui mul endal jõudu, aega ning jaksu jätkub, siis
mine tea.
Tänan kõiki kolleege, koostööpartnereid, lapsevanemaid
ja õpilasi, sest kui ma eespool
ütlesin, et see oli minu parim
periood tööelus, siis mõtlesin
seda ka päriselt nii. Suur tänu
teile!
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“Rõõmustame, et ligi 80-aastase majata olemise järel on meil kogudusehoone,” ütleb Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.

Jüri kogudus remontis
sotsiaalmaja pastoraadiks
Aastakümneid peavarjuta olnud Jüri kogudus ehitas ümber
kiriku kõrval asuva hoone, et
seal saaks teha kooriproove, lastetööd, käia ringides ning vestelda õpetajaga. Kunagisest väikeste korteritega sotsiaalmajast
sai avarate ruumidega pastoraat.
Jüri koguduse praegust pastoraati on lihtne leida. Kui sõita mööda Aruküla teed kirikuni,
siis pühakojast paremale jääbki
kõnealune hoone. Sellest veidi
tehnopargi suunas jääb kirikumõisa vana tallihoone. Muruplats varemete ja praeguse pastoraadi vahel tähistab kohta, kus
veel 1980ndate lõpus seisis puidust kirikumõis. Alles on ka tiik
ning park. Vanas kirikumõisas
elas 18. sajandi esimesel poolel
piibli tõlkija A. T. Helle.
“Oleme ajalooliselt õiges kohas, sest siin ongi kirikumõisa
süda. Rõõmustame, et ligi
80-aastase majata olemise järel
on meil kogudusehoone,” ütleb
Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
Ta räägib, et vastselt remonditud ning ENSV ajal ehitatud
majas olid aastaid sotsiaalkorterid. All oli neid neli ja üleval
kaks. “Meie kogudus sai esimesed korterid enda valdusse aastastatel 2005–2006. Nüüd on
kogu maja meie käes ning ka
korras,” on Ots rõõmus.
Vaheseinad lõhuti välja
Ehitus algas eelmise aasta lõpus
ning kestis kogu talve. 1. aprillil ehk esimesel ülestõusmispühal tähistati pidulikult ümberehituse lõppu. Jüri kilhelkond
on aegade jooksul olnud väga
suur. Tanel Ots seletab, et sinna kuulub peaaegu kogu Rae
vald (v.a. kaks uut küla), enamus
Kiili vallast, osa Saku vallast ja
ligi pool Raasiku vallast. Seepärast olid avamisel kohal Raasiku,
Kiili ja Rae vallajuhid, sest nendega on kogudusel pikad ja head
suhted.
Suurim ümberkorraldus võeti ette esimesel korrusel. Seal,
kus praegu asuvad saal, kantselei ja muud ruumid, olid veel
mõni aeg tagasi tillukesed korterid. “Oli palju uksi, esikuid,
panipaiku ja sahvreid. Samuti
vaheseinu. Nüüd on paremal
pool saal ja tööruumid,” näitab
Tanel Ots ruume. Nendes saab
korraldada leerikooli, harjutada
koorilaulu, toimetada pühapäevakool ning erinevad ringid. Eri-

nevalt paljudest maakogudustest on Jüri kogudus kasvav ja
arenev. “Meil on liikmete arv on
tasapisi tõusmas. Koguduses on
palju noori ja keskealisi. Väga
tore seltskond,” on Ots õnnelik.
Esimesel korrusel on ka koguduse kantselei. Lisaks kooride ja ringide ruumidele on majas korralikud tualetid (sh invaliididele), duširuumid, veevarustus ja kanalisatsioon. Samuti
uued põrandad.
Välimus vajab remonti
Teine korrus on Tanel Otsa sõnul mõnes mõttes ajalooline,
sest just seal asunud ühe korteri sai kogudus tosin aastat tagasi enda kätte. Varem tegutseti
kas kiriku käärkambris või aastaid ka uue kalmistu väravas
asuvas nn tavandihoones. “Tubade vahelt võtsime ühe vaheseina maha ja nüüd on seal pühapäevakool. Igal pühapäeval
on ka seal teenistuse ajal ka lastehoid. Saab mängida, laulda ja
tegutseda,” näitab Ots ruume.
Teisel korrusel on veel lastelaagrite varustuse tuba, tualett, duširuum, köök ja söögituba. Kahjuks on hoone tee ja tiigi vahele valepidi ehitatud. Just
pargi ja rauasulatuse monumendi poole avanevad vaid kaks väikest akent. “Tahame sinna
suunda ehitada rõdu ja vintskapid. Samuti on plaanitud tiigi
poole juurdeehitus. Uks on esimesel korrusel juba olemas.
Juurdeehituses saab koha ka
saun,” ütleb Ots.
Raha ehituseks saadi õpetaja sõnul mõned aastad tagasi,
kui kogudusel õnnestus müüa
vana kirikumõisa lähedalt elamumaa krunt. Selle eest saadi
60 000 eurot. “Korra ajaloos
suurt raha käes hoida on hea.
Ning otsustasime teha korda
pastoraadi ning seda aastakümneteks,” räägib Tanel Ots.
Ta lisab, et ta tegi ise palju
jooniseid ning oli ka üks ehitajatest. “Olen palju mitmesuguste ühiskondlike hoonete valmimise juures olnud. Suurt abi andis ka Üllar Lõuke ja tema ettevõte. Oleme päevade kaupa siin
tööl,” ütleb Ots.
Hoone sisemus on küll valmis, kuid välitööd ootavad järjekorda. Viimistleda tuleb seinu, ehitada uus katus, vitskapid,
tuulekoda ning juurdeehitus. |
Allar Viivik

Teeme Ära talgud
Kiili vallas
Aed korda ja triibud ritta!
Metsanurgas
• 30. aprill kell 11–18
• Talgutööd: üldised korrastustööd, aedade parandus
• Kaasa võtta: ilmastikukindlad riided ja jalanõud, hea tuju
• Talgulistele pakutav: külapaiga jutud Nabala raamatust.
Õhtul saun. Matk ööbijatele
järgmisel päeval
• Talgujuht: Kristel Põldma,
5340 7776, kristel.poldma@
gmail.com
• Kogunemine: autoga tulijatel
ise algusajaks kohale tulla.
Ühistranspordiga tulles Balti
jaamast buss 116 kell 10. Kohtumine Nabala bussipeatuses
bussilt tulijatega kell 10.41.
Palun bussiga tulekust registreerides teada anda
Paekna allikate puhastamine
• 5. mai kell 10–16
• Talgutööd: kohalike allikate
puhastamine
• Kaasa võtta: töökindad, reha,
kirves, saag
• Talgujuht: Marek Vainola,
505 4315, marek.vainola@
gmail.com

• Kogunemine: Paekna palvemaja juures
Teeme ära Nabalas!
• 5. mai kell 11–15
• Talgutööd: koristame küla ja
küla ümbruses asuvad maanteeääred prügist. Lisaks korrastame Nabala külaplatsi
• Kaasa võtta: kindad, vajalikud tööriistad, nt reha
• Talgujuht: Maarika Nimmo,
5342 4220, maarikanimmo@
hotmail.com
• Kogunemine: Nabala külaplatsil
Lunaaed puhtaks Luigel
• 5. mai kell 10–16
• Talgutööd: tänavaäärte koristus, koosolekuplatsi korrastus
• Kaasa võtta: töökindad, võimalusel tööriistad (reha, oksakäärid jne)
• Talgulistele pakutav: hea
seltskond ja lõunaks supp
• Talgujuht: Maarja Kängsep,
5323 5716, maarjaka@hotmail.com
• Kogunemine: Luna tänava
alguses parkimisplatsil
Vaela küla talgupäev
• 5. mai kell 12–15

• Talgutööd: koristame prügi,
hooldame haljasalad ja avalikud teed ning platsid, värvime
varjualuse kihelkonna värvidesse, paigaldame lipumasti.
Ilusa ilmaga istutame lilled
kastidesse
• Kaasa võtta: pane kindad
kätte ja tule, et külm ei hakka
• Talgulistele pakutav: soe tee
ja kindlasti midagi veel!
• Talgujuht: Heret Annus,
506 0462, heret.annus@gmail.
com
• Kogunemine: Kiigeplatsil,
Lepiku tee 13
Ülemine Sookaera mönusaks
• 5. mai kell 10–16
• Talgutööd: teeme korda teeääred, korrastame postkastid
ja prügikasti ümbrused. Korrastame bussipeatuse
• Talgulistele pakutav: värske
õhk, mönus seltskond, löunaks
hernesuppi ja kama. Õhtuks
saun ja keelekaste
• Talgujuht: Heidi Parts,
507 0347, hydwig@hotmail.
com
• Kogunemine: Aaviko talu kiigeplatsil

Haljastuse ja heakorra nõuded Kiili valla
territooriumil
Kiili vallas kehtib puhtuse ja
korra tagamiseks Kiili valla heakorra eeskiri (Kiili vallavolikogu
17.06.2010 määrus nr 12).
Kinnistu vastab heakorra
eeskirjale, kui:
• kinnistul ja sõidutee vahelisel alal (puhastusalal) on praht
koristatud ning muru niidetud;
• hekk, puud või põõsad on
istutatud oma kinnistule;
• kinnistul kasvavad puud ja
põõsad ei varja tänaval, kergliiklusteel või kõnniteel liiklejate
ning liiklusmärkide nähtavust;

• küttepuud, ehitusmaterjal,
mehhanismid jmt on ladustatud
oma kinnistule.
Kiili vallavalitsus juhib tähelepanu, et väljapoole kinnistut
üldkasutatavale maale (tänav,
haljasala) tohib puid ja põõsaid
istutada ainult vallavalitsuse
nõusolekul.
Uute elamukruntide haljastamisel tuleb jälgida detailplaneeringus lubatud haljastuse rajamise nõudeid ning lubatud
piirete kõrgust.
Samuti on keelatud sõidutee

äärde kivide ja muude takistuste paigaldamine. Talvel lumega
ei ole kivid nähtavad ning võivad lõhkuda lumetõrje tehnikat.
Tänavale pargitud autod ja haagised ei tohi takistada liiklust
ning kahjustada muru.
Väljapool oma kinnistut ei
tohi ladustada ehitusmaterjale,
küttepuid jmt. Erandkorras võib
eelpool nimetatud materjali
hoida väljaspool kinnistut vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.
| Heli Kalvet, heakorra järelevalve
spetsialist

Arvamus:
talgutest
On tore, et tänavused “Teeme ära” päevad on seotud meie
kihelkonnapärandiga. Siiski tahaks tähelepanu juhtida ühele
võimalikule komistuskohale.
Päevade jooksul tehakse mitmesuguseid töid, mida võib julgelt
talgutöödeks nimetada. Olen
seisukohal, et prügikoristust,
mis küll ka väga vajalik töö, ei
tohiks talguteks nimetada.
Kogu eesti elu on põhinenud
kihelkondlikul kogukonnaelul
ja talguviisilisel tööelul. Esimene kujunes välja sugulussidemete kaudu (abielluti põhiliselt
kihelkonna piires) ja sellest tekkis kogukonna hingeline side.
Kogukondliku elu aluseks oli aga
naabrite abistamine, talguviisiline tööelu. Need pole talgud,
kui tulevad kokku paarkümmend inimest, kes argipäevadel
üksteisega ei suhtlegi ja panevad metsa all kokku paar koormat prahti või autokumme.
Talgute tähendus ajaloolises
mõttes on lisaväärtuse loomine.
Sõnnikuveotalgud andsid lisaväärtuse mullaviljakusele, järelikult ka saagile.
Rukki- ja heinatalgud andsid
lisaväärtuse toidulauale igapäevase leiva näol ja kindlustasid
inimeste ja loomade ületalve
elu.
Kartulipaneku- ja kartulivõtutalgud andsid viimase kahel
sajandil lauale põhitoidu, kartuli. Nii viljast, loomadest kui ka
kartulist saadi ka müügitulu,
millega osteti välja Eesti talud.
Lambaniitmise- ja linatalgud
andsid riietuse ja vajaliku tarberiide, kehakatted tööks, koolis käimiseks ja pidupäevadeks.
Suurimaks lisaväärtuseks on siin
kahtlemata meie kihelkondlikud sümbolid – rahvariided.
Talguid korraldati kõikvõimalikeks töödeks – laastulõikuseks, kraavikaevamiseks, katusetegemiseks, raadamiseks,
puude- ja heinaveoks, kivikoristuseks, võrguparanduseks, kalapuhastamiseks, vildivanutamiseks, sulenoppimiseks, isegi
siguripuhastamiseks. Talgud
andsid alati mingi toodangu.
Kuid mitte kunagi ei korraldatud talguid oma aiataguse puhastamiseks enda või teiste lohakusest tekkinud prahist!
Ärgem meiegi siis lörtsigem
talgu mõistet, las prahikoristus
jääb prahikoristuseks! | Lembitu Twerdjanski, kultuurökoloogia
magister, talguline, vajadusel prahikoristaja

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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Juunis toimub huumorifestival Luige Nokk
Esmakordselt toimuv suur
huumorifestival Luige Nokk
leiab aset 8.–10. juunil Luige
baasis. Kolme päeva jooksul astuvad festivali neljal laval üles
viiskümmend kodumaist näitlejat, koomikut, muusikut,
mustkunstnikku, luuletajat ja
režissööri. Festivali teatrimajas
toimuvad etendused, kinotelgis
näeb huumoriklassikasse kuuluvaid filme ja telesaateid ning
toimuvad kohtumised näitlejate ja režissööridega.
Kiili valla elanikel hea võimalus soetada festivali kolme
päeva pilet hinnaga 40 eurot.
Sooduspileti ostmiseks tuleb
tulla kohale, sosistada salasõna
“Tok-tok-tok” ning öelda, et
olete Kiili valla elanik. Laadalt
on lubanud läbi astuda ka mitmed huumorifestivali esinejad,
kellega hea õnne korral võimalik juttu puhuda ja piltigi teha.
Piletilevis on kolme päeva pileti hind aprilli lõpuni 44 ning
mais 48 eurot.
Luige Noka kontsertlaval

kuuleb ja näeb Kuldset Triot,
Orelipoissi, Jarek Kasarit, Genkat ning on võimalik tantsu lüüa
Ennu Ratta, HU? või Raadio Kohila biitide saatel.
Festivali pealavale astub suur
hulk Maarjamaa parimaid stand
up koomikuid, komöödianäitlejaid, luuletajaid ja mustkunstnikke. Loomulikult ei puudu suvefestivalile kohane söök ja
jook. Täpse ajakava leiab festivali kodulehelt www.luigenokk.
ee.
Esinejad: Jan Uuspõld, Peeter Oja,Tiit Sukk, Märt Avandi,
Ott Sepp, Kait Kall, Sepo Seeman, Mattias Naan, Tigran
Gevorkjan, Kaisa Selde, Contra,
Mart Müürisepp, Mart Juur,
Andrus Kivirähk, Margus Prangel, Indrek Ojari, Indrek Taalmaa, Karl-Andreas Kalmet, Olavi Ruitlane, Katariina Tamm,
Egon Nuter, Veikko Täär, Charlekas & Kubo ja paljud teised.
Aprilli lõpuni on festivali
passid soodsamad. | Indrek Ditmann

Ühisveevärgist Kiili vallas
Taas kord on päevakorras
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
teema Kiili vallas. Tekkinud
suure huvi tõttu käsitleme teemat ka Kiili lehes.
Mõisaküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) torustike
ehitus on alanud. Ehitustööd
kestavad aasta lõpuni. Enne
tööde lõppemist ei saa uue süsteemiga liituda. Liitumise võimalusest anname teada Kiili
KVH kodulehel ja teatame kirjalikult kinnistu omanikele. Selleks palume kõigil Mõisaküla
võimalikel liitujatel saata info@
kiilikvh.ee oma kontaktandmed.
Samas palume mõistvat suhtumist ehitusega seotud häirete
pärast.
Liitumine liitumispunkti tuleb tasuline. Kinnistu siseste torude ehituskulud tuleb kanda
kinnistu omanikel. Liitumise
avaldused palume esitada mitte varem, kui faktiline torude
paigaldamise võimalus ja soov
on tekkinud.
Kinnistu omanikel on võimalik taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kinnistu siseste torude ehituskulude kompenseerimist hoonest liitumispunktini. Sellekohast täpsemat
informatsiooni leiab KIKi kodulehelt.
Järgmiseks Maretisse
Käesoleval aastal on oodata positiivseid uudiseid ka Mareti
piirkonnal ÜVK ehituse võimaluse suhtes. Vastavad keskonnaministeeriumi otsused on lähiajal tulemas. Pikad püüdlused
võivad lähiajal positiivselt lõppeda, mille järel esitame taaskord Mareti piirkonna taotluse
ÜVK rajamiseks.
Käesolev aasta võib kuluda
mitmesugustele haldustoimingutele, kuid järgnev aastal võib
tuua reaalse ehituse antud piirkonda. Püüdlused selleks on toi-

TEAVE
RIIK HAKKAB TOETAMA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMIST
• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks saavad eraisikud hakata riigilt toetust küsima.
• Kooskõlastusringile saadetud
eelnõu järgi saab toetust küsida
kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumispunktini.
• Toetust saab hakata taotlema
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaudu. Taotlusvooru
avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja ka KIKi kodulehel.

Foto: Kiili lasteaed
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Kessu ja Tripp.

Karsumm!
Eesti teatrisõber teab, et
märts on teatrikuu. Sellel kuul
pakuvad Eesti teatrid eriti palju
esietendusi nii suurtele kui ka
väikestele teatrisõpradele.
Märtsikuu viimasel neljapäeval korraldas Kiili lasteaed oma
traditsioonilist teatripäeva, millel nimeks Karsumm. Esineti ise
ise ja oodati külla Harjumaa lasteaedade väikesi näitlejaid.
Sellel aastal toimus Karsumm juba 14. korda. Külalisesinejaid oli 11 Harjumaa lasteaiast ja lapsi vanuses 4–7.
Kogu teatripäeva juhtimise
olid enda kanda võtnud Kessu ja
Tripp, ikka meie enda õpetajad
Aive Virks ja Pille Sarevet. Nad
lõid oma tegelaskujudega teatripäevast ühtse terviku ja üllatasid pärast igat etendust publikut humoorikate vahepaladega.

Teatripäeva avaetendus oli
Kiili lasteaia Sipelgate rühma
lastelt – “Triin ja päike”. Igal
aastal on uusi ja huvitavaid lavastusi, milleks sellel aastal olid
“Nukitsamees”, “Kus asub õnnemaa”, “Piibeleheneitsi”, “Hiire väimees”, “Me ei mängi tänaval”, “Kuidas supikulp lasteaias
käis”. Lavastused, mis korduvad
aastast aastasse, aga iga kord on
lahendatud uues võtmes “Muna” ja “Pöial-Liisi”.
Juba mitmendat aastat on
külalisesinejad Paldiski vene
õppekeelega lasteaiast Sipsik.
Sellel aastal olid Paldiski lasteaia lapsed selgeks õppinud “Otsides pühapäevamaad” ja esitasid seda ikka eesti keeles.
Peab tõdema, et igal aastal
lähevad etendused aina paremaks, on huvitavalt lavastatud,
kasutatakse põnevaid kostüü-

Vesi on normis
Joogivee kvaliteedi teemal oleme palju kirjutanud. Mõnes osas
peame üle kordama varasema
kirjutise – mistahes filtrite paigaldamine tarbepunkti pole vajalik. Kiili ühisveevärgi vesi töödeldakse normidele vastavaks
kaasaegsetes veetöötlusjaamades ning kontrollitakse terviseameti poolt igas kvartalis.
Tarbijad, kes paigaldavad
mistahes filtreid tarbepunkti,
peavad teadma, et võtavad vastutuse joogivee kvaliteedi eest
endile, sest õigeaegselt hooldamata filtrid osutuvad vastupidist mõju, muutudes vee reostajateks. Sel teemal parema arusaama loomise tarbeks oleme
kodulehele seadnud artikli nimega “Veefiltrid tarbepunktis”.
| Sergei Kivi, Kiili KVH juhatuse liige

Oktoobris alanud ja vaheldumisi kahes vallas peetud kilvasarja parim oli viimase etapi
võiduga võistkond Paprika Kiili
vallast.
Hooaeg 2017/2018 koosnes
seitsmest etapist. Kokku tuli oktoobrist maini vastata 210 küsimusele ning sarjas osales 17
võistkonda. Vaheldumisi mängiti Kiili gümnaasiumis ning
peatselt remonti mineva Saku
Valla Maja suures saalis. Küsimused koostasid Mart Vellama
ning Allar Viivik.
Sarja viimane voor peeti 16.
aprillil Sakus. Enne seda oli võimalik võita nii eelmiste hooaegade valitsejal Üksnurmel kui ka
Kiili tarkadest peadest koosneval Paprikal. Viimase vooru võitiski Paprika, kes kogus 60 võimalikust punktist 36. Vaid ühe
punktiga kaotas võistkond Nipitirid Kiilist. 3.–4. kohta jagasid 34 punktiga Üksnurme ning
Lihtne Variant.
Seega sai varem korduvalt
Kiili Mnemos esikohti võtnud
Paprika ka ühendatud sarjas esikoha. Kohapunkte kogunes 83.

mielemente, dekoratsioone.
Ükski teatripäev ei möödu
külalisteta. Vaatajateks olid oma
lasteaia lapsed, pisikesed päevahoiust, Kiili gümnaasiumi esimeste klasside lapsed, muusikaõpetajad ja täiskasvanud teatrihuvilised nii Tallinnast kui ka
Harjumaalt.
Teatripäev, mis on kestnud
aastaid saab toimuda ainult tänu suurepärasele Karsummi
meeskonnale ja Kiili lasteaiapere kaasalöömisele. Karsummi
toetasid Kiili vallavalitsus ja
Kairi Allikas.
Etendusest “Kus asub õnnemaa?” jäid kõlama järgmised sõnad: “Meie õnnemaa on seal,
kus on kodu, ema, isa ja sõbrad...” Aitäh kõigile! Kindlasti
Karsummitame ka järgmisel
aastal. | Monica Allikas, Rukkilillede rühma õpetaja

Foto: Allar Viivik

Võidukas võistkond Paprika.

Võistkonna koosseisus mängisid Anu Printsmann, Esta Kullamaa, Hannes Palang ja Tarvo
Kapp. Vaid ühe vähema kohapunktiga said sarjas teise koha
Saku valla Üksnurme võistkonna mängijad. Üksnurme eest
mängisid Aase Sammelselg, Mariann Lugus, Vello Tõnso ning
Jaan Loide. Kolmas koht kuulus

Helga Mäe
Laine Niinepuu
Joann Lello
Vaike Sillanurm
Hilje Kivimäe
Saima Noormets
Evi Kivisalu
Lehte Kööp
Salme Nurmberg
Hillar Tamm
Siiri-Maie Ronimois
Helme Kask
Ilme Põldsaar
Alida Veskimäe
Tiit Närmann
Aime Põldsalu
Liis Jurak
Valli Muravjova
Gali Škubel
Eedi Erm
Sirje Lihtmaa
Maia Luus
Erik Roots
Toivo Rühka
Reet Voolar
Peeter Kosemaa
Elmo Noorak
Urmas Paju
Sulev Tammeleht
Toomas Vendel

MEIE VALDA SÜNDISID

Mälumängusarja võit tuli Kiili valda
munud juba üle aasta ning lähiajal on positiivset murret oodata.

PALJU ÕNNE

kokkuvõttes võistkonnale Nipitirid, neljas koht Õlmaritele,
viies võistkonnale Kreisi Bii ja
kuues võistkonnale Sputnik.
Kuigi Saku Valla Majas algab
peatselt remont, jätkub kahe
valla mälumängusari ikka sügisel. Oodatud on praegused ning
loomulikult ka uued võistkonnad. | Allar Viivik

20. veebruar Eliise Ekpass, palju
õnne, Tiinu Tanvell ja Reijo Ekpass!
16. märts Karl Mattias Toome, palju õnne, Jaanika ja Marko Toome!
28. märts Mirtel Maalust, palju õnne, Eline Otsa ja Rait Maalust!
1. aprill Ann Elisabet Sinisalu, palju õnne, Varje ja Raino Sinisalu!
9. aprill Kirke Sergejev, palju õnne, Liina ja Ragnar Sergejev!

Raske ja sügava
puudega laste
sotsiaalteenused
Raske või sügava puudega
lapse seaduslikul esindajal või
hooldajal on õigus puude eripärast ja lapse vajadustest lähtuvalt erinevatele riigi poolt rahastavatele sotsiaalteenustele.
Teenused, mida osutatakse või
milleks eraldatakse rahalisi vahendeid, on järgnevad: lapsehoiuteenus, intervallhoiuteenus, sotsiaaltransporditeenus,
tugiisikuteenus, kodu kohandamise teenus, erinevad teraapiad
ja muud sotsiaalteenused, mis
aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna
hoolduskoormust tulenevalt
lapse erivajadustest.
Kohalik omavalitsus hindab
lapse abivajadust kaasates vajadusel teisi erialaspetsialiste
ning teeb otsuse teenuse osutamiseks.
Teenuse eest tasutakse teenuse osutajale arve alusel. Teenuste osutamisel ja rahastamisel tuleb kohalikel omavalitsustel eelistada neid teenuseid, mida ei rahastata muudest allikatest.
Kiili vallas reguleerib seda
määrus, mis on leitav nii Riigi
Teatajast www.riigiteataja.ee
kui ka valla kodulehelt www.kiilivald.ee. Lisainformatsioon Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnast. | Ann Vahtramäe, sotsiaalnõunik
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Ettevaatust
kevadtöödega
elektriliinide
lähedal!
Kõige sagedasemad on kevadel juhtumid, kus pärast maa
sulamist alustatakse kevadel
töödega, mis nõuavad maa kaevamist. Peamiselt linnaruumis
ja asulates kasutatav maakaabel
on üldjuhul 0,7 meetri sügavusel. See tähendab, et isegi labidaga kaevates on oht jõuda
elektriliinideni.
Õhuliinide lähistel tekitavad
rohkem probleeme liinide juures toimuvad kevadised raietööd
ja rasketehnika, mis õhuliinidesse võib takerduda.
Seaduse järgi tuleb kõik tööd
elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega.
Kaitsevöönd on õhuliinide
puhul mõlemal pool liini teljest
madalpinges 2 meetrit, 6–20 kV
liinidel 10 meetrit ja 35–110 kV
liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest
kaablitest 1 meeter. Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide
kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega,
mille üldkõrgus maapinnast
koos veosega või ilma selleta on
üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud
töötada löökmehhanismidega,
tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit. | Elektrilevi

Kulu põletamine
on keelatud
Ainuüksi aprilli esimesel kahel nädalal reageerisid Põhja
päästekeskuse päästjad enam
kui poolesajale kulupõlengule,
aprilli teisel nädalavahetusel
käidi kustutamas 37 kulupõlengut.
Kulupõlengud on siiski väga
ohtlikud, seades ohtu nii inimeste elu ja vara kui ka looduse, sest looduse kroon inimene
ei tohi ära unustada ka kõrges
rohus elavaid väikesi loomi ja
linde, kellele elu ja pesapaika
tuli ohustab.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Pole
harvad juhud, kus kulupõleng
algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud
klaaspudelist.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või
hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:
• alla meetrise läbimõõduga
lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m
peab olema hoonest 15 m kaugusel;
• lõket tuleb valvata ja hoia
selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg
tulekustuti;
• lõket tohib teha vaid siis,
kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s
(nõrk tuul). | Marko Rüü, Põhja
päästekeskuse juht

Kiili Kunstide Kooli
õpilaste
konkursihooaeg
Igal aastal on kevad tavaliselt
nii muusika- kui ka kunstiõpilaste jaoks üks suuremaid konkursiperioode, mil pea igal nädalal mõne eriala õpilaste jaoks
taoline võistlus aset leiab. Rõõmustav on see, et sel kevadel on
pea igal konkursil vähemalt mõni Kiili Kunstide Kooli õpilane
võistlustules olnud.
Hooajale anti avalöök meie
enda koduses Kiili rahvamaja
saalis, kus 17. veebruaril toimus
Loode-Eesti regiooni plokkflöödiõpilaste konkurss. Õpetaja
Heili Meibaumi plokkflöödiklassist osales konkursil kokku
neli õpilast, kusjuures kõik said
žüriilt suure tunnustuse: Kirke
Rajang sai oma vanuserühmas
1. koha ja Hannariin Tähtsalu
oli samas vanuserühmas 3. kohal. Luise Liiva sai oma vanuserühmas 1. koha ning Karolina
Kravets oma vanuserühmas 2.
koha.
Paar päeva pärast plokkflööte, 21. veebruaril, toimus konkurss Loode-Eesti regiooni
noortele viiuldajatele Keila
muusikakoolis. Osalemas oli
kokku kolm õpilast õpetaja Katrin Variku ja Ulvi Oismanni viiuliklassidest: Johanna Liisa Ilves,
Kertu Liis Kaarus ja Margarita
Zahharova. Tüdrukud esinesid
kenasti ning kuigi sel korral žürii poolt ära märkimist ei leitud,
siis olid nii esinejad ise kui ka
nende õpetajad sooritusega väga rahul.
Märtsi keskpaigas, 17. märtsil, toimus Loode-Eesti vaskpilliõpilaste jaoks konkurss Tabasalu muusikakoolis. Õpetaja
Jaan Mesi trompetiklassist osales konkursil kaks õpilast: Denis Gontšarenko ja Jan-Kaspar
Kaarus. Ka neil ei õnnestunud
sel korral žüriiliikmete tähelepanu piisavalt köita, et mõni
suurem auhind konkursilt kaasa tuua, kuigi etteasted õnnestusid hästi. Siiski oli konkursil
osalemine poiste jaoks piisavalt
huvitav ja inspireeriv, et võtta
osa ka aprilli alguses Eesti muusika- ja teatriakadeemias toimunud rahvusvahelisest konkursist “Trompetitalendid 2018”.
Lisaks juba Tabasalu konkursil
osalenud Denisile ja Jan-Kasparile astus Tallinnas toimunud
konkursil nende kõrval üles ka
Mart Hannus. Ka sellel konkursil esinesid trompetipoisid tublilt ning said väärtusliku esine-

miskogemuse kõrval kuulda ka
väga kõrgel tasemel mänginud
noorte kolleegide etteasteid.
Põnevad konkursid toimusid
ka kitarriõpilastele – 24. märtsil oli Loode-Eesti regiooni kitarrikonkurss Kehra Kunstide
Koolis ning osalemas oli kaks
õpilast õpetaja Robert Jürjendali kitarriklassist: Ingrid Grusdam
ja Robin Rajasalu. Mõlemad esinesid väga tublilt, ent Ingridi
esitus õnnestus eriti hästi ning
see meeldis žüriile väga ning tulemuseks 2. koht. Kuna sel aastal oli kitarride regionaalne konkurss eelvooruks kitarride vabariiklikule konkursile, siis 2. kohaga lunastas Ingrid pileti ka 15.
aprillil Keila muusikakoolis toimunud finaali ning meie kõigi
rõõmuks õnnestus Keilas kõik
taas väga hästi, mis tõi tulemuseks üle-vabariiklikus finaalis 3.
koha ning lisaks ka eripreemia
õpetaja Robert Jürjendali teose
esituse eest.
Klaveriõpilased pidasid Loode-Eesti regiooni konkursse kahes osas. Nooremad õpilased
(1.–3. klass) võistlesid 7. aprillil
Saku muusikakoolis ja vanemad
õpilased (4. klass ja vanemad)
kaks nädalat hiljem Saue muusikakoolis. Helena Marie Saareke õpetaja Tiia Koppeli klaveriklassist sai 1. klassi arvestuses 3.
koha. Vanemas vanuseastmes
osales kaks õpetaja Sirle Piisangi klaveriõpilast – Melissa Marii Leima 4. klassi ja Marion Kiil
7. klassi arvestuses ning ka nemad jäid žüriile silma – Marion
jagas 1.–2. kohta ning sai veel

ka eripreemia Uusbergi teose
huvitava esiuse eest. Melissa
Marii sai samuti eripreemia kogu kava ladusa esituse eest.
Kui eelneva põhjal võib jääda mulje nagu konkursid ja
võistlemine oleks Kiili Kunstide Koolis vaid muusikaosakonna pärusmaa, siis õnneks nii see
ei ole ning oma väljundid on
olemas ka kunstiosakonna õpilastel.
Nii nagu eelmisel aastal toimus ka tänavu kevadel suur
noortele disaineritele suunatud
NODI konkurss, mille ülesandeks oli sel aastal linnaruumi
avalikke paikade analüüsimine
ja ideekavandite koostamine
nende atraktiivsemateks ning
mitmekülgsemateks muutmiseks. Konkursil osalesid teiste
hulgas ka Kiili Kunstide Kooli
kunstiosakonna põhiõppe õpilased õpetaja Katrin Koskaru
klassist. Miia Eliise Pors ning
Berit Raja said mõlemad Eesti
Kunstikoolide Liidu preemia
oma põnevate ja eriliste lahenduste eest.
Selline oli kiire ülevaade
möödunud konkursihooajast.
Nagu ikka on Kiili Kunstide
Koolis õpilasi ees ootamas kevadised lõpueksamid ning ka
veel mõni hooajaväline konkurss.
Samal ajal kui järjekordne
kooliaasta hakkab taas lõpule
jõudma, ootame ka juba avaldusi uutelt võimalikelt õpilastelt.
Täpsem info selle kohta on leitav meie kodulehelt. | Kalev
Vaidla, direktor

Fotod: erakogu

Elurõõmu kohtumine Hõbelõimega.

Kohtumine Hõbelõimega
17. aprillil toimus ansambel
Elurõõm kohtumine vanade tuttavatega Kose vallast Oru asulast. Seal käib koos Oru keskuse
eakate klubi Hõbelõim juba üle
30aasta. Meid oodati ka seekord
külla, tähistati ühe liikme sünnipäeva, kes laulis ka varem Oru
naisansamblis, kuid aastaid
enam ei tegutse ja seega kutsutakse meid, naabreid, nende tuju tõstma.
Kõigepealt toimus suures
saalis Oru kooli õpilaste näidendi esitus, selle lavastas Oru kooli õpilane. Siis istusime kohvilauda ja seal võttis sõna Kose
sotsiaaltöötaja, kes tutvustas
eakate soodustusi valla poolt.
Lauas olid ka rahvamaja juhataja ja klubi esinaine.
Esitasime mitmes osas laule
ja meie kontsert venis päris pikaks, sest meil paluti veel ja veel

laulda. Siis tuli Oru naisansambli endine laulja meid kõiki
kallistama selle eest,et meil olid
südamlikud laulud ja head hääled. Paluti luba,et kas võime
veel neile edaspidi kontserti anda, sest oleme ju ikka naabrid.
Kahju,et meie rahvamajas ei
ole enam eakatele üritusi, et
saaksid inimesed kokku. Tore,
kui meil oleks kasvõi lauluklubi, kus saaksid kõik inimesed
koos laulda, sest laul teeb rinna
rõõmsaks ja ka vererõhk läheb
korda. Laul on ka kopsudele hea,
nii isegi räägivad arstid. Internetist vaadates – paljudes kohtades toimub lauluklubisid ja
toimub kooslaulmisi. Sellest
võiksid ka keskealised osa võtta, kellele meeldib laulda. Loodame, et meie uus kunstiline
juht Reigo Salu mõtleks selle toreda ürituse peale. | Maire Pikk
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Lauatennis
Harjumaa 2018. a meistrivõistlused Tallinnas Kristiine
spordihallis: mehed 6. koht Ivar
Leontjev, 7. koht Indrek Perv, 9.
koht Eduard Virkunen. Mehed
veteranid 1. grupp – 5. koht Toivo Tuisk; naised veteranid – 5.
koht Terje Liivas; mehed paarismäng – 5.–8. koht Eduard Virkunen-Ivar Leontjev.
Indrek Perv mänguhoos.

Keegel
Peetri Spordi auhinnavõistlus sportkeeglis Peetris Rae
Keeglisaalis: mehed – 19. koht
Margus Mänd, 24. koht Toomas
Vendel, 37. koht Aivar Hannus,
38. koht Marko Kikas. Naised –
3. koht Eve Urbas. Palju õnne!
Harrastajad – 4. koht Miljard
Liik, 8. koht Margus Maidla.

Harjumaa 2018. a. võrkpalli meistrivõistluste meeste 2. koht – Kiili SK 1. võistkond.

Kabe
Eesti meistrivõistlused minikadettidele vene kabes (64 ruutu) Tallinna Malemajas: poisid
– 10. koht Sergo Remmel, 11.
koht Mikkel Reinola; tüdrukud
– 6. koht Emilia Kello.
Eesti meistrivõistlused kadettidele vene kabes (64 ruutu)
Tallinna Malemajas: tüdrukud
– 8. koht Emilia Kello, 10. koht
Nona Nano.
Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018. a. – 4. etapp vene kabes Tallinna Malemajas: 20.
koht Emilia Kello, 25. koht Sergo Remmel.

Harjumaa 2018. a võrkpalli meistrivõistluste naiste 3. koht – Kiili SK naiskond.
Fotod: erakogu

Rahvajooks
20. Nõmme rahvajooks: mehed – 18. koht Margus Maidla;
naised – 10. koht Margit Maidla.
Haapsalu 10 km maanteejooks: mehed – 97. koht Meelis
Atonen; naised – 20. koht Liis
Grete Atonen; 34. koht Kätlin
Atonen.

Jalgrattakross
Team Rattapood Cup/Kalevi
Jalgrattakool noorte mägirattasari – 1. etapp Maardus – M12
vanuseklass (5,7 km) 8. koht
Kermo Tamm. 2. etapp Viimsis
– MJ vanuseklass 1. koht Markus Pajur. Palju õnne!

Petank
Naljaturniir Tallinna petankihallis – duppel – 6.–7. koht Aigar Lusbo, 14. koht Harry Lusbo, 25. koht Merike Lusbo.

Jalgpall
21. aprillil toimus EJL jalgpallihallis Rahvuste Karika 1. etapp.
Eestimaa rahvuste karikavõistlusi korraldab Eesti Jalgpalliliit
koostöös Eestimaa Rahvuste
Ühendusega alates 2007. a.
Võistluste eesmärgiks on populariseerida jalgpalli, tugevdada
Eestis elavate rahvusvähemuste rahvuslikku identiteeti, arendada rahvuste vahelist sõprust
ja aidata rahvusi lõimumisel
Eesti ühiskonda. Jah, paberil on
jutt ilus ja kena, aga platsil on

Coolbet Rahvaliiga segavõistkondade 2. tugevusgrupi 3. koht – XO
võistkond.

olukord hoopis teine. Kiili meeskond – eestlased – on turniiril
osalenud algust peale ja esindame Eestit, aga oleme ainuke
võistkond, kes räägib nii-öelda
oma emakeeles. Põhikeel on
suure naabri kodukeel ja kui
rääkida lõimumisest, siis ausalt
öeldes meiega keegi eriti “lõimuda” ei taha, pärast mängu
ehk kohtuniku vilet minnakse
eemale ja ausa mängu reeglit
ehk vastase kätlemist ei toimu.
On küll erandeid, mõni võistkond seda ikkagi teeb. Aga see
selleks, meid see ausalt öeldes
ei morjenda. Me ajame oma asja, sest kõik muu, meeskonnakaaslased ja tingimused mängimiseks, on väga head.
Seekord osales seitse võistkonda. Esimeses mängus tegime valgevenelaste Whiterussians meeskonnaga 0:0 viigi,
teises mängus kaotasime 0:2 dagestanlaste FC Lezgistan mees-

konnale, 3. mängus võitsime 2:0
juutide Maccabi võistkonda (väravad Taavi 2), neljandas mängus võitsime poolakate Polonia
meeskonda 2:1 (väravad Martin
2 ), 5. mängus võitsime 2:1 leedukate Zalgiris meeskonda (väravad Taavi ja ühe lõid vastased
endale ise) ja viimases mängus
kaotasime 0:2 grusiinide meeskonnale. Kogusime koos valgevenelastega 10 p, kuid pidime
tänu kehvemale väravate vahele leppima 4. kohaga. Pole hullu, saime häid mänge ja vahva
oli ikkagi. Meeskonnas mängisid Riivo Rohi, Rainis Saar, Rainer Põld, Jaan Uudelt, Kristjan
Leol, Taavi Kaarmaa, Martin Kivi ja Kaupo Kütt.
Kiili valla ehk täpsemalt Nabala küla poiss ja Kiili gümnaasiumi 11. klassi õpilane Daniil
Koroljov teeb mehetegusid Premium liigas. Nimelt on JK Tallinna Kalev põhiväravavahiks

kerkinud just Daniil, kes on senipeetud viies mängus olnud
postide vahel lausa neljas mängus (selliste meeskondade vastu nagu Tallinna FC Flora, Pärnu JK Vaprus, Paide Linnameeskond, JK Narva Trans). Lahe!
Jätka samal lainel. NB! Daniil on
käinud ennast näitamas ehk testimas ka Saksamaal.
Teinegi Kiili gümnaasiumi
õpilane, 9c klassi poiss Kristjan
Stüff on jalgpallis taga ajamas
kõrgeid eesmärke. Nimelt kuulub Kristjan kaitsjana Eesti U17
koondisse.
Viimati käis koondis aprilli
algul Leedus, kus toimus nelja
noortekoondise (Leedu, Island,
Bulgaaria, Eesti) osavõtul UEFA
sõprusturniir, kus saavutati kahe kaotuse ja ühe viigiga 4. koht.
Aga edu Kristjanile kindlasti
edaspidiseks.

Mälumäng
19. aprillil toimus Hiiu Pubi
teisel korrusel järjekordne sporditeemaline mälumäng “Kirgas
Kriit”, millest esimest korda võttis osa ka Kiili võistkond. Osales 19 võistkonda. Esimese korra kohta küllaltki normaalne tulemus, saavutasime 21 p 10. koha ehk nagu öeldakse: Harju
keskmine. Kiili võistkonna koosseis Karin Kütt, Kristo Meius,
Tõnu Aamisepp, Kaupo Kütt.

Võrkpall
Abja-Paluojas toimunud
Coolbet Rahvaliiga finaalturniiril osales kaks Kiili valla võistkonda. Segavõistkondade 2. tugevusgrupis saavutas võistkond

XO 3. koha ja pronksmedalid.
Palju õnne! Poolfinaalis kaotati 0:3 Otepää võistkonnale Rentmoto.ee. Kolmanda koha mängu ei toimunud vastase Iisaku
võistkonna loobumise tõttu
ning seega oli kolmanda koha
medalid välja teeninud XO
võistkond. Võistkonnas mängisid Talvar Anijärv, Kätlin Kaareste, Helen Karu, Mari-Mai Koha, Kaur Kõue, Triin Maller, Tomas Mändmets, Raivo Mooses,
Valdo Puna, Anet Vendel.
Meeste 2. tugevusgrupis võitis SK Tats poolfinaalis 3:0 Palivere satsi, kuid kaotas finaalis1:3 Tartu võistkonnale Akademos. Seega 2. koht ja hõbemedalid. Palju õnne! Meeskonnas mängisid Jon Silver Eerma,
Jasper Laus, Lauri Luup, Rasmus
Meius, Kaur Palang, Sander Palang, German Tepner, Kaur Tõra, Karl Erik Villems, Sten Perillus, Karmo Saviauk.
Harjumaa 2018. a meistrivõistlused peeti traditsiooniliselt Kiili spordihallis. Laupäeval, 21. aprillil, peetud naiste
turniiril osales kõigest kolm
naiskonda – Peetri VK/Rae, Keila VK ja Kiili SK, seega olid naistel juba enne mänge medalid
kaelas, tuli vaid välja selgitada,
mis värvi keegi saab.
Kiili SK naised kaotasid Keila VK-le 0:2 (17:25, 19:25) ja
Peetri naistele samuti 0:2
(15:25, 16:25), seega meie tüdrukutele 3. koht ja pronksmedalid. Palju õnne! Naiskonnas
mängisid: Piia Laus, Kätlin Kaareste, Dace Azace, Katrin Soima,
Anet Vendel, Helen Karu, Mari-Mai Koha, Laura Väikemaa.
Võitis Peetri VK/Rae, 2. koht
Keila VK.
Mehed mängisid pühapäeval,
22. aprillil. Osales 8 meeskonda. A-alagupi võitis täiseduga
Kiili SK 1 meeskond, võites 2:1
(25:20, 33:35, 15:6) Keila VK
meeskonda, tulemusega 2:0
(25:21, 25:18) võideti Türisalu
SK meeskonda ja samuti 2:0
(25:12, 25:17) tulemusega võideti Aruküla 2 meeskonda ja
saavutati alagrupis 6 p esikoht.
B-alagrupis võitis SK Tats 2:0
(25:20, 25:18) VK Tefa meeskonda, Kiili SK 2 meeskonda võideti 2:1 (20:25, 33:31, 15:11) ja
kaotati 0:2 (17:25, 16:25) Lotus
Timber Neemeco meeskonnale
ning saavutas alagrupis 5 p. 2.
koha. Kiili SK 2 meeskond kaotas veel 1:2 (19:25, 25:20, 13:15)
VK Tefa meeskonnale ja 0:2
(19:25, 19:25) Lotus Timber
Neemeco meeskonnale.ja saavutas alagrupis 3 p 4. koha.
Poolfinaalis võitis Kiili SK 1
meeskond 2:0 (25:14, 25:18) SK
Tats meeskonda ja Lotus Tim-

ber Neemeco (Kuldar Männilaan) 2:0 (25:18, 25:20) Keila VK
meeskonda. 3. koha mängus
kaotas SK Tats meeskond 0:2
(16:25, 23:25) Keila VK meeskonnale ja saavutas 4. koha.
Meeskonnas mängisid Lauri
Arumeel, Robert Hanga, Siim
Lomp, Kaur Palang, Nils Erik
Rühka, Renet Vanker, Markus
Väljataga.
Kiili SK 1 meeskond kaotas
finaalis 1:2 (18:25, 29:27, 9:15)
Lotus Timber Neemeco meeskonnale ja saavutas seega 2. koha ja hõbemedalid. Palju õnne!
Meeskonnas mängisid Madis
Mäe, Ahto Tuuling, Erik Mäekivi, Kaspar Ots, Raido Seppam,
Taavi Kallas, Henry Oro, Marek
Sahtel, Sander Kulp, Andres
Kärner.
7.–8. koha mängus võitis Kiili SK 2 meeskond 2:0 (25:22,
25:11) Türisalu SK meeskonda
ja saavutas 7. koha. Meeskonnas
mängisid Karl Kuhlberg, Miljard
Liik, Karel Lumik, Kristjan Tatar, Karmo Tõra, Krister-Martin
Hani, Markus Lopato.
Eesti meistrivõistlustel
meeste 1. liigas võitsid Tallinna
Ülikool ja Urmas Piik ja Nils Erik
Rühka pronksmedalid. Palju õnne! 3. koha mängus võideti Kuldar Männilaane juhendatavat
Lotus Timber/Neemeco SK
meeskonda mängudega 2:0.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjoni testturniiril avas võiduarve
Kiili SK meeskond, kui Tabasalu
Spordikompleksis suruti kindlalt 62:59 selili kohalik Palliklubi (Mikk Rannik 15 p, Milvert
Vaaks 13 p, Janek Zhurba 12 p,
Eiki Madissoon 11 p). Kuigi järgmises mängus kaotati 54:58 BC
DSV meeskonnale (Kaarel Loo
14 p, Janek Zhurba 13 p, Mikk
Rannik 12 p) ja anti 0:20 loobumiskaotus Tallinna Lennujaama SK meeskonnale, võib tänu
selle ainsale võidule positiivse
ja rõõmsa näoga hooajale joon
alla tõmmata.
Eesti veteranide meistrivõistlustel meeste 50+ vanuseklassis
võitis Wombat meeskonna koosseisus esikoha ja kuldmedali Ott
Põldsaar. Palju õnne!

Jahilaskmine
Eesti karikavõistlused JK-150
Männikul: 26. koht Sergei Kivi
98 märki (veteranide 6. koht),
28. koht Vjatseslav Rusak 90
märki (superveteranide 4. koht).
Eesti karikavõistlused 1.
etapp CSP-100 Tagaveres: 31.
koht Sergei Kivi 77 märki (veteranide 9. koht), 55. Vjatseslav
Rusak 51 märki (superveteranide 8. koht).
Baltic Cup 1. etapp Vilniuses:
trap – 17. koht Sergei Kivi 78
märki. Veteranide klassis saavutas Sergei 3. koha. Palju õnne!
Esimesed kaks olid sellised jahilaskekorüfeed ja legendid nagu Urmas Saaliste ja Heikki
Jaansalu. Skeet 9. koht Alar
Lehtsaar 103 märki. Meeskondlikult saavutas Alar koos Andrei
Ineshini ja Peeter Jürissoniga 3.
koha. Palju õnne! | Kaupo Kütt
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SA Hiiu Ravikeskus pakub tööd HOOLDAJALE

Hea Kiili valla elanik!

Kiili vallavolikogu hariduse-, kultuuri-, sotsiaalja külaelukomisjon kutsub juubeliaasta raames
osalema konkursil “Kiili külad korda” 2018.
2018.
2018. aastal tähistab Eesti Vabariik oma 100.
sünnipäeva ning Kiili vald 25. sünnipäeva. Nende sündmuste väärikaks tähistamiseks kutsume
kõiki Kiili valla asumeid ja aktiivseid elanikke
üles oma kodukanti korda ning ilusamaks tege-

• Patsiendi abistamine igapäevatoimingutes
• Töötasu 4,2–5,5 eurot tunnis
• Töö on vahetustega, 11 ja 24 h
• Vajalik eesti ja vene keele oskus
CV saata e-mailile personal@hiiu.med.ee
Lisainfo tel 5687 3107

ma. Kas lähiümbruses asuv park vajaks koristamist või võiks koduküla kaunistamiseks näiteks lilli istutada? Või soovite oma kodukanti
hoopiski midagi uut luua? Kõigi vahvate mõtete ja ideede teostused on teretulnud osalema!
Oma ümbritsevat elukeskkonda paremaks tehes teeme üheskoos juubeliaastaks kingituse ka
Kiili vallale!
Konkurss kestab 1. maist 1. augustini 2018.
Konkursil osalemiseks palume teostatud konkursitöö tutvustus koos fotodega edastada

e-maili teel hiljemalt 1. augustiks aadressil
maarika.nimmo@kiilivald.ee.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks ning autasustamine toimub Kiili valla 25. juubeli tähistamisel augustis 2018.
2018.
Lisaks on soovi korral võimalik oma konkursitöö teha ka Eesti Vabariik 100 juubeliaasta kingitusena, tingimused on leitavad veebilehel
www.ev100.ee.
Aktiivset osavõttu ootama jäädes, HKSK komisjoni nimel Maarika Nimmo, komisjoni esimees

Seoses lasteaia laienemisega kuulutab Kiili lasteaed välja konkursi

rühmaõpetaja ametikohale.

Tööleasumise aeg august 2018.
Kandideerimiseks palun saata
sooviavaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid hiljemalt
31. maiks 2018 e-posti aadressil
maibi.rikker@kiilivald.ee. Lisainformatsioon tel 510 4668, Maibi Rikker.

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsus nr 7 Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine.
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsus nr 8 Tuhkru tee
katastriüksuse omandamine
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsus nr 9 Kiili Vallavolikogu 15.02.2018 otsuse nr 5 “Üldplaneeringut
muutva Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine,
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsus nr 10 Kiili valla
üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsus nr 11 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava muutmine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
22. MÄRTS 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 84 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Allika tn 13, Kiili alev
Vallavalitsuse korraldus nr 85 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Saare tn 6, Kiili alev
Vallavalitsuse korraldus nr 86 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Aia tn 19, Luige alevik
27. MÄRTS 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 88 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Kuusetuka, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 89 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja garaaž) püstitamiseks
Tammemasti tee 10, Kangru alevik.
3. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 93 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Saarte 2 maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 94 Kasutusloa väljastamine ehitisele (biopuhasti) Arusta küla, Toatre.
Vallavalitsuse korraldus nr 95 Kiili alevis Lasteaia tn
26, Kooli tn 2, Kooli tn T1 ning osaliselt Lasteaia tänav T5 ja 11115 Kurna-Tuhala tee detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.

Vallavalitsuse korraldus nr 96 Kaevetööde tagatisraha suuruse määramine.
10. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 100 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Olevi tn 15, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 101 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks
Kuu tn 21, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 102 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Männi, Sookaera
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 103 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Tamme tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 104 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Nurmenuku tn 5, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 105 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaelamu) Pargi tn 9, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 106 Kasutusloa väljastamine ehitisele (ridaelamu) Põllu tn 14, Kiili alev.
18. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 113 Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel Kiili vald, Luige alevik, Mooni
tänav T1 madalpingemaakaabli, liitumis- ja jaotuskilbi ehitusprojekti koostamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 114 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Energia tn 3,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 115 Ehitusloa väljastamine ehitise (puurkaev) rajamiseks Kaskemäe talu,
Piisoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 116 Ehitusloa väljastamine ehitiste (terviserada ja valgustus) püstitamiseks
Väljamäe tee 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 117 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Kadaka tee
25, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 118 Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 119 Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
27. MÄRTS 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 90 Katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine, Sausti tee 45 ja Talve.
Vallavalitsuse korraldus nr 91 Puukaevu asukoha
kooskõlastamine, Uue-Kõrtsu, Paekna küla.
3. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 97 Eespõllutaga katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
10. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 107 Kiili Vallavalitsuse
14.162.1997 korralduse nr 364 “Maa ostueesõigusega erastamine” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 108 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Kääri tee T1.
Vallavalitsuse korraldus nr 109 Hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine, Toatre,
Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 110 Riigihanke viitenumber nr 195914 “Kiili valla haljasalade hooldus” eduka
pakkumuse kinnitamine.
18. APRILL 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 120 Katastriüksuste piiride muutmine, Kaire tee 4 ja Ees-Proosamardi.
Vallavalitsuse korraldus nr 121 Tammetalu tn 46 ja
Tammetalu tn 46a katastriüksuste liitmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 122 Helinurme katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 123 Mooni tn 14 ja Mooni
tn 14a katastriüksuste liitmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Puurkaevu asukoha
kooskõlastamine, Sausti turbatootmisala, Sookaera
küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 125 Arvamuse andmine
jäätmeloa taotlusele, Allando Trailways AS.
SOTSIAALVALDKOND
18. APRILL 2018
Vallavalitsuse määrus nr 4 Kiili Vallavalitsuse
12.12.2017 määruse nr 7 “Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine” muutmise määrus.
MUUD KÜSIMUSED
22. MÄRTS 2018
Vallavalitsuse korraldus nr 87 Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise

kord.
Vallavalitsuse määrus nr 2 Kiili Vallavalitsuse 30.
juuni 2011 määruse nr 8 “Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse” muutmine.
18. APRILL 2018
Vallavalitsuse määrus nr 5 Saku valla ja Kiili valla
ühise kriisikomisjoni põhimäärus.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB
TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE
2A, KIILI ALEV

19.04.2018 KIILI VALLAVOLIKOGU OTSUSEGA NR
10 KIILI VALLA ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE
JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE
ALGATAMINE
Kiili Vallavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 10 algatati
Kiili valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kiili valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on
uuendada ja kaasajastada Kiili Vallavolikogu
16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringut. Üldplaneering koostatakse kogu valla haldusterritooriumi kohta. Kiili valla üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Kiili valla üldplaneeringu
koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75
lõikes 1 sätestatud ülesanded.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt 2 kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline planeerimisdokument on üldplaneering.
Kiili valla üldplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kiili Vallavolikogu.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööaegadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a,
Kiili alev, tel 679 0260) ning Kiili valla kodulehel.
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Kiili vallavalitsus teatab
KIILI ALEVIS LASTEAIA TN 26, KOOLI TN 2,
KOOLI TN T1 NING OSALISELT LASTEAIA
TÄNAV T5 JA 11115 KURNA-TUHALA TEE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A,
23.04.–07.05.2018
Detailplaneeringu on koostanud osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-13.04.2016.
Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas,
Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering,
• Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 29
kehtestatud Kooli tn 2 detailplaneering,
• Osaliselt kehtib alal Kiili Vallavolikogu
25.08.2011 otsusega nr 59 kehtestatud Kooli
tn 2, Tennise ja Kiili kinnistu osa detailplaneering.
Olemasolevad krundid Kooli tn 2 ja Lasteaia
tn 26 liidetakse üheks krundiks aadressiettepanekuga Kooli tn 2. Planeeritud on ehitusõigus 900 õpilasega koolihoone ehitamiseks.
Planeeritava krundi, aadressiettepanekuga
Kooli tn 2 ehitusõigus:
• katastriüksuse sihtotstarve 100% ÜH (ühiskondlike hoonete maa),
• sihtotsarve detailplaneeringu liikides 100%
ÜHh (äriotstarbeta haridusasutuse maa),
• hoonete suurim lubatud arv 2,
• hoonete suurim ehitisealune pindala 8600
m2,
• hoonestusala pindala 13 600 m2,
• hoonete lubatud maksimaalne kõrgus 13 m
maapinnast / max abs kõrgus 62 m,
• lubatud korruselisus kolm maapealset ja üks
maa-alune korrus.
Hoonete arhitektuur peab olema olemasolevasse avalikku ruumi sobiv, kaasaegne, kõrgetasemeline, ümbritsevat keskkonda väärtustav. Katuste vorm vaba, välisseinte materjal
vaba. Vältida imiteerivaid materjale.
Juurdepääsutee on toodud Nabala tee 14 kinnistu piirile. 4,5 meetri laiune juurdepääsutee
on toodud risti Kurna-Tuhala maanteega. Ühtlasi on võimaldatud projekteeritud mahasõidu
kaudu ka juurdepääs Nabala tee 14 kinnistule.
Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee laius on
kolm meetrit. Jalgratta- ja jalgtee kaugus detailplaneeringus ette nähtud hoone vahel on
suurem kolmest meetrist. Jalgratta- ja jalgtee
algus ja lõpp on kokku viidud olevate jalgratta- ja jalgteedega.
Planeeringu realiseerimine ei too kaasa olulist
keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev,
Kiili vald ajavahemikus 23.04.–07.05.2018.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
VAELA KÜLAS MIKU KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Vastavalt Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 kor-

raldusele nr 323 on käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Vaela külas Miku
(30401:001:0845) kinnistu kruntideks jaotamine, moodustavate kruntide hoonestamine
kuni kahekorruseliste üksik- ja ridaelamutega
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 15% planeeritavast maaalast nähakse ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana.
Planeeringuga on kavandatud Miku maaüksus
jagada 17 elamumaa (E) sihtotstarbega krundiks, neljaks transpordimaa (L) sihtotstarbega
krundiks ja üheks üldkasutatava maa (Üm)
sihtotstarbega krundiks. Planeeritavad korterelamud (koormusindeks 503 kuni 547): pos.
1 kuni pos. 4. Planeeritavad ridaelamud (koormusindeks 808 kuni 850): pos. 5 kuni pos. 8.
Planeeritavad üksikelamud: pos. 9 kuni pos.
17. Planeeritav haljasala: pos. 18. Planeeritavad
transpordimaad: pos. 19 kuni pos. 22.
Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda.
Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.
Detailplaneerimise realiseerimine kolmes etapis:
1. etapp krundid pos. 9–11, pos. 19,
2. etapp krundid pos. 1–8, pos. 18, 20, 22,
3. etapp krundid pos. 12–17, pos. 21.
Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili
Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.
18.04.2018 KIILI VALLAVALITSUSE
OTSUSEGA NR 118 KASETUKA JA VÄIKEKASETUKA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE JA KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE MITTEALGATAMISE TEADE
Planeeritava maa-ala suurus on 8135 m2.
Planeeritaval maa-alal kehtib:
• Kiili valla üldplaneering,
• Kiili Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 10
kehtestatud Matsi 1, Toompihla ja Kasetuka
detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kruntide moodustamine, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt (Väike-Kasetuka krundil) kehtivat Matsi 1 osa,
Toompihla ja Kasetuka osa detailplaneeringut. Planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud nelja krundi moodustamine. Eesmärk on planeeritavast alast moodustada
kaks ridaelamumaa krunti, üks üldkasutatava
maa krunt ja üks liiklusmaa krunt (kergliiklustee rajamiseks). Moodustatavatele ridaelamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi ühe ridaelamu ehitamiseks (koormusindeks >800 m2 / korter). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kiili Vallavalitsuse 18.04.2018 korraldusega nr
118 “Kasetuka ja Väike-Kasetuka detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte
algatada detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilist hindamist, sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh pinnase ja õhu saastumist, olulist
jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist,
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest,
ei põhjusta ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud
mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus
piirneb peamiselt planeeringualaga. Keskkonnatingimustega arvestamine on eeldatavalt
võimalik planeerimisseaduse § 126 kohaselt
planeeringumenetluse käigus,
3. avariiolukordade esinemise tõenäosus on
väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi
ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid,
4. õigusaktidega kooskõlas toimuva tegevuse
korral ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatu piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist,
5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid
ega esine looduskaitseseaduse §4 lg 1 mõistes kaitstavaid loodusobjekte, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada,
6. kavandatav tegevus ei kahjusta inimese
tervist, heaolu, vara,
7. detailplaneeringu alal ei ole registreeritud
jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud
keskkonnaohtlikku tegevust,
8. kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel
määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus,
samuti on tavapärasest suuremas koguses
jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega,
9. ajaloo-, kultuuri- või arheoloogilise väärtusega aladele ja/või kaitsealustele objektidele
eeldatavalt kauguse tõttu oluline negatiivne
mõju puudub,
10. planeeritaval alal kavandatud tegevus ei
põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui
ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kiili Vallavalitsus (aadress Nabala tee 2a, Kiili alev
75401, Harjumaa, tel 679 0260, e-post info@
kiilivald.ee). Detailplaneeringu koostaja on
Ruum ja maastik OÜ (aadress Väike-Ameerika
20, 10129 Tallinn, tel 661 5645, www.ruumjamaastik.ee). KSH eelhinnangu koostajaks on
Kiili Vallavalitsus (aadress Nabala tee 2a, Kiili
alev 75401, Harjumaa, tel 679 0260, e-post
info@kiilivald.ee).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, keskkonnanõunik Siiri Treimann, tel 679 0278 või info
679 0260).

Südamlik kaastunna
Triin Mallerile elukaaslase

Avaldame sügavat
kaastunnet Niinale poja

ERKI ARUMEELE

ERKI ARUMEELE

Kolleegid
Kiili gümnaasiumist

Kiili gümnaasiumi pere

kaotuse puhul.

surma puhul.
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Aitame maja paberitega. Ehitusluba.
Kasutusluba. Seadustamine. Ehitise audit. Tel
5306 1181, majapaberid@gmail.com
AS Signaal TM pakub graafikujärgset
hooajalist tööd liikluskorraldusvahendite
paigaldajale. Vajalik B kategooria juhiluba.
Lisainfo tel 522 5571, 656 3532. CV saata
signaal@signaal.ee
Elektritööd. Videovalve paigaldus. Tel
5594 8784
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk,
kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja
värvimine. Tänava- ja unikivide puhastus.
Tel 5624 1509, Andres
Korstnapitside ja moodulkorstnate
ehitustööd. Tel 5557 9399
Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee

Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud
tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post
kulnoop@gmail.com
Lp. mesinikud! Luke vahavabrik ostab
mesilasvaha 8 € / kg ja vahetab
kärjepõhja 2 € / kg, kärjepõhja müük
12 € / kg Tallinnas Marja tn. 4D 5.
mail kell 14.00–15.00. Tel 5645 2997,
513 3356, luke.vahavabrik@mail.it

ja pellet 3 € / 15 kg. Tel 5692 4924,
637 9411, www.leilibrikett.ee
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel
522 7345, e-post marek406@gmail.com
Müüa toored küttepuud – lepp 39 € / rm,
sanglepp 42 € / rm, kask 55 € / rm. Kogus
alates 7 rm, transport hinna sees. Tel
5551 8498

Lõikan hekki, saetööd aias, trimmerdamine.
Tel 5554 7291

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

Maagia KV võtab müüki kinnisvara. Tel
5855 0720, maagiakv.ee

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Müüa kvaliteetne puitbrikett 960 kg alus
172 €, Premium pellet 990 kg alus 199 €.
Kojuvedu hinna sees. Tel 5891 5954

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543,
bar500@hot.ee

Müüa liiv, killustik, haljastusmuld ja
kasvuhoonemuld kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa puitbrikett, kandiline 165 € / 960
kg, turbabrikett 155 € / 960 kg, pellet
Premium 6 ja 8 mm, märg lepp 45 € /
m3. Laost saab osta paki kaupa: puitbrikett
1,9 € / 10 kg, turbabrikett 1,6 € / 10 kg

Pakun turismibussijuhile hooajatööd
Skandinaavias (mai-september). Teenistus
hea, raha kohe kätte. Aanel-Reisid OÜ,
503 7963, Hillar
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodu ohutuks! Lisaks küttesüsteemide
hooldamisele teostame ka nende ülevaatust.
Korstnapuhastaja OÜ, tel +372 5664 6756.
Vaata lisa www.korstnapuhastaja.ee
Terrasside, sauna- ja leiliruumide ning
fassaaditööd. Uste, akende, liistude ja
parketi paigaldus. Tel 5360 5083
Väikeveod, kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936

Ostan kiiresti sõidukorras auto. Tel
5819 0200

Õmblusettevõte Keilas võtab tööle õmblejaid.
Kontakt tel 5357 0025

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

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

