Kangru iluuisutaja
teel tippu

Elurõõm käis külas
Kõrvemaal

LK 3

Kiili Lasteaia
erikülg

LK 4

LK 5

Kiili
valla
ajaleht
Nr 9 (2354)
2 9 . ok toob er
2014

Mihkel Rebane: Kiili vallas on vaja
taastada töörahu
z 17. oktoobril teatas
Põhja ringkonnaprokuratuur, et Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude
büroo kahtlustab
Kiili vallavanemat
Valeri Kukke omastamises. Samal päeval esitas Valeri
Kukk tagasiastumisavalduse.
Põhja ringkonnaprokuratuuri
pressinõunik Arno Põder ütles,
et kahtlustuse kohaselt sõlmis
Kukk valla nimel endaga seotud
ettevõttega sotsiaalkorteri renoveerimiseks lepingu summas,
mis oli suurem, kui renoveerimiseks tegelikult kulus. Kuke
suhtes algatati kriminaalasi,
mille eeluurimist viib läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonitegude büroo ja juhib Põhja
ringkonnaprokuratuur.
Kiili Leht küsis tekkinud olukorra kohta Kiili vallavolikogu
esimehelt Mihkel Rebaselt.
Kui tõsised on Teie hinnangul süüdistused, mida prokuratuur on vallavanemale esitanud? Kas tagasiastumine oli
õige otsus?
Süüdistustused on kahtlemata väga tõsised, sest mulle teadaolevalt on esitatud kahtlustus
nii omastamises kui ka tehingus
iseendaga, milles kasu saaja on

olnud Valeri Kukk. Tehing iseendaga tähendab antud kontekstis seda, et vallavanem on
väidetavalt sõlminud lepingu
oma firmaga ja omastamine
seda, et tellitud töö ostuhind ja
tegelik hind ei lange kokku.
Seetõttu oli tagasiastumine õige
otsus.
Millal saab Kiili vald uue vallavanema?
Uue vallavanema valimine
on planeeritud 20. novembri
volikogul. Kes saab vallavanemaks, on täna veel raske öelda,
sest praegu käivad intensiivsed
konsultatsioonid nii koalitsiooni sees kui ka opositsioonis ja
mõnevõrra ka osapoolte vahel.
Loodan, et volikogu suudab
järgmisel istungil vallavanema
valida, sest käimas on 2015.
aasta eelarve koostamine ning
volikogu, vallavalitsus ja Kiili
vald tervikuna vajavad töörahu.
Saan aru, et tegu on üsna vana
juhtumiga (leidis aset rohkem
kui aasta tagasi). Miks ei märgatud seda siis?
Ma ei ütleks, et tegu on vana
looga. Revisjonikomisjon tegi
oma rutiinset kontrollimistööd
ja tegi seda väga hästi, leides
eelmise aasta asjade hulgast
kahtlase tehingu. Ootamatu oli
see, et ilmselgelt oli ka politsei
juba mõnda aega sama juhtumiga tegelenud. Aga lõpptulemus oleks ikka sama olnud, sest

seadusest tulenevalt kavatses
komisjon politseid teavitada.
Ma ei püüa asju tagantjärele
ilusamaks rääkida. Revisjonikomisjoni kuulub üks esindaja
kõigist volikogus esindatud parteidest ja valimisliitudest, seega
on välistatud n-ö asjade kinnimätsimine.
Miks ebaseaduslikku tegevust vallamajas kohe ei märgatud, see on muidugi analüüsi
koht. Oleme praegu vallavalitsusega kokku leppinud, et vastavad protseduurireeglid vaadatakse üheskoos üle ja kui
vaja, siis tehakse muudatusi.
Kas olete rääkinud ka Valeri
Kukega ning mis on tema
selgitus Teile kui volikogu
esimehele?
Jah, olen. Kui revisjonikomisjon avastas nimetatud tehingu, mis ilmselgelt viitas võimalikule korruptsioonijuhtumile,
siis kohtusin vallavanemaga.
Kuna selgitused ei olnud piisavalt ühemõttelised, siis kohtusime veel. Kuna otseseid ja kaudseid tõendeid aina kogunes, siis
kutsusin kokku erakorralise
koalitsioonikoosoleku, sest vallavanema tööandja on volikogu
kui kollektiivne organ. Koosolek otsustas, et vallavanem
peab oma volitused peatama ja
asjad omal initsiatiivil politseiga selgeks rääkima. Vallavanem
oli otsusega nõus, aga politsei
oli kiirem ja juba järgmisel päe-

Valeri Kuke pöördumine

Valeri Kukk. Marko Tooming

val olid nad vallamajas ning
päev hiljem astus Valeri Kukk
vallavanema kohalt tagasi.
Millised on meeleolud volikogus – kuidas suhtuvad juhtumisse koalitsiooni ja opositsiooni saadikud?
Volikogu on tõsine ja natuke
pinges, mis on ka loomulik.
Seadused on antud küsimustes
piisavalt selged ja kui uurimisorganid leiavad, et on toimunud seaduserikkumine, siis sellega on ka moraalne hinnang
antud.
Ma ei tea opositsiooni koosolekute sisu, aga koalitsioonis
on juhtum piisavalt läbi arutatud, ja otsus, et vallavanem
peab oma tegevuse peatama, oli
vaid korrektne väljend olukorras, kus uurimine veel käib, aga

Austatud Kiili valla elanikud.
Esitasin Kiili vallavolikogule oma tagasiastumise palve, mis ka
viimasel volikogu istungil rahuldati. Ma vabandan, et olen teid
alt vedanud ning ei saa jätkata valla juhtimist ja arendamist teie
poolt soovitud suunas.
Olen püüdnud valda juhtida võimalikult avatult ja demokraatlikult, tugevdades valla finantsvõimekust ning arendades meie
valda vastavalt muutuvatele vajadustele ning kasvavatele
nõudmistele. Kuid juhtides olen eksinud seaduse vastu, mis
võib olla küll vormiline, kuid see on andnud politseile põhjuse
esitada mulle kuriteo kahtlustuse. Johtuvalt sellest ei pidanud
ma eetiliselt õigeks enam jätkata vallavanemana. Usun, et minu tagasiastumine vähendab pingeid volikogus ja lihtsustab
vallavalitsuse tööd.
Siiralt loodan, et Kiili vallavalitsus jätkab sama joont, mida on
aetud viimased viis aastat. Vallavalitsuse tegevuse parem jälgitavus, investeeringud infrastruktuuri, lasteaiakohtade järjekorra kadumine, kooliruumi suurendamine jne jne. Et kahel järgmisel aastal valmivad kergliiklusteed Luigel, Kiilis ja Rätsepast
Nabalani, lasteaed Kangrus, raamatukogu, noortekeskuse ja
perearstide uued ruumid.
Ühtlasi tahan tänada kõiki, kes on mulle avaldanud toetust sel
väga ebameeldival ajal ning usuvad, et eksimine on inimlik.
Lugupidamisega, Valeri Kukk, teie endine vallavanem

väljendab ometi ühemõtteliselt
meie negatiivset hinnangut.
Aasta tagasi ütlesite Kiili Lehele, et olete volikogu esimehe ametis aasta. Nüüd jätkate
samas ametis – kas Teile tehti
ettepanek jätkamiseks?
Koalitsioon leppis pärast valimisi kokku, et mina olen volikogu esimees ühe aasta ja siis

annan teatepulga edasi. Sügisel
paningi volitused lauale, aga
üle anda ei õnnestunud, sest volikogu aseesimehe töö- ja elukorraldus on sedavõrd muutunud, et ta ei pidanud võimalikuks ülesande vastuvõtmist.
Koalitsioon tegi mulle ettepaneku jätkata, olin nõus ja püüan
olla usalduse vääriline.
KÜSIS MARKO TOOMING

Ettevõtjad kinkisid Kiili Gümnaasiumile CNC tööpingi
z Oktoobri algul andis
Kiili Ettevõtjate Liit
Kiili Gümnaasiumi
tööõpetuse klassile
üle arvutiga juhitava
ehk CNC tööpingi,
millega saavad
uhkeldada väga
vähesed koolid.
“On väga haruldane, et koolis
on selline võimalus,” ütleb ka
Kiili kooli tööõpetuse õpetaja
Peter Pihl.
Tööpingi eest ei käinud kool
välja sentigi, selle ostu, kohaletoimetamise ja tollikulud tasus
Kiili Ettevõtjate Liit (KEL).
Tollikulud tuli katta seetõttu, et
tööpink telliti Hiinast.
KELi esimees Külli Joonson
räägib, et valla ettevõtjad on
üheskoos seadnud eesmärgiks
töö Kiili noortega, sest just nendest kasvavad välja firmadele

tulevased töötajad, ärijuhid, innovaatorid, teadlased jne.
“Sellest soovist sai märku antud
ka Kiili Gümnaasiumi direktorile Mihkel Rebasele,” meenutab
Joonson. “Ilmselt just sellest
ajendatuna pöörduski ta aasta
alguses minu poole, et erinevaid projekte läbi arutada.”
Üks ideedest oli kooli tööõpetuse klassile laserpingi soetamine. Pärast arutelu kooli
esindajatega ja KELi juhatusega
võetigi otsus vastu.
Lõikab laseriga
Konkreetse tööpingi valis
välja Kiili Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Peter Pihl. Kui
asuti soodsaimat pakkumust
välja valima, selgus, et kõige
targem on masin tellida tootjamaalt Hiinast. Eestis tegutsev
ettevõte pakkus sama toodet
peaaegu kaks korda kallimalt.
Maksma läks tööpink ca

2000 eurot.
Peter Pihl tunnistab, et CNC
tööpink on ka tema enda jaoks
suhteliselt uus asi, kuigi ülikoolis sai selle kasutamist õpitud.
Kokkuvõttes pole pingi kasutamine aga keeruline: käsitööd
kui sellist sellega ei tehta. Arvutisse sisestatakse varem valmis tehtud joonised ning tööpink teeb töö ise ära: graveerib,
lõikab. Lõigata saab puitu ja
pappi, graveerida saab metallile
ja klaasile. Kui vaja, võib ka
tekstiili lõigata. Kõik toimub laseriga.
Pihl ei muretse, et kätega töö
tegemine seetõttu ära ununeb.
Tegelikult ongi ju tegu töö ja
tehnoloogia õpetusega, ütleb
ta. “Tänapäeval on neid ettevõtteid, kus käsitööd tehakse, kaduvväike osa,” märgib ta.
Jooniste tegemist vastava arvutiprogrammiga tuleb eraldi
õppida. Seda enam, et eraldi

projektiga, Leader-programmi
rahade toel hangiti Kiili koolile
ka 3D printer. Seega saab tulevikus koolis ka kolmemõõtmelisi objekte disainida ja välja
printida. Üks 3D modelleerimise kursus on koolis juba toimunud, kuid neid tuleb veel.
Jooniste tegemine ongi laserpingi puhul see aeganõudvam tegevus – kümme ajaühikut joonise tegemiseks, üks ajaühik lõikamiseks, iseloomustab
Peter Pihl tööprotsessi.
Oma tootedisainerid
Tööõpetuse õpetaja valis masina välja põhimõttel, et selle
kasutamine oleks lihtne võimalikult paljudele kasutajatele. “Et
nooremad saaksid kasvõi oma
nime graveerida. Vanemad õpilased aga saavad siin lausa
mõne toote projekteerida,” ütleb Pihl. “Eks me integreerime
selle tööpingi kasutamist õppe-

kavasse aja jooksul rohkem.”
Tööpingi kinkimine koolile
pole asi, millega valla ettevõtjate ja gümnaasiumi koostöö
oleks alanud või lõppenud.
Külli Joonsoni sõnul on KELi
liikmed läbi aastate püüdnud
aidata andekaid sportlasi. “Sel
aastal toimus huvitav projekt,
kus ma olin palutud gümnaasiumi ja põhikooli lõpuklassi
noortele rääkima, kuidas kirjutada silmajäävat CV-d ja edukalt esineda tööturul,” meenutab ta.
Joonson ütleb, et valla ettevõtjate liit on ka edaspidi valmis erinevates projektides kaasa lööma.
Kiili Gümnaasium omalt
poolt tänab peale KELi liikmete
veel Peter Pihli ja Kiili Varahalduse Sihtasutust, kes tegeles
tööpingi Kiili toimetamisega.
MARKO TOOMING

Kiili ettevõtjad panid raha kokku ja ostsid koolile tööpingi.
Koolilt saadud tänutahvlit hoiavad KELi juhatuse esimees Külli
Joonson ja juhatuse liige Peeter
Vois. Marko Tooming
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Kiili Leht

Karstinähtused
kavandataval kaitsealal
Algus augusti Kiili Lehes
Prillimäe ja Pahkla veelahkmest
mõni kilomeeter loode ja kirde
poole jääb hulk umblohke, kurisuid, karstijärvikuid ja -orge,
kust pinnavesi kaob silmnähtavalt maapõue. Need asuvad Nabala LKA lõunapoolse välispiiri
ümbruses.
Üks neeldumisvööde rea kurisute ja Paeri karstijärvikuga
paikneb Angerja-Metsaküla joonel. Teine on täheldatav Tammiku-Kata-Tuhala lähikonnas
(Visja karstijärvik, Ämmaauk ja
Äiaauk Tuhala jõe neeldumispaigas, Virulase karstiorg 80
kurisuga, ligikaudu poole kilomeetri pikkune Vanakubja karstiorg jt). Siin asub ka Eesti pikim, Virulase karstikoobas
(Talioja 2012). Kata külast põhja pool voolab Tuhala jõgi 1,5
km maa all. Jõe maapealne, harilikult kuiv säng täitub veega
vaid erakordselt veerikkal ajal,
kui kogu pinnavesi enam ei mahu maa-alustesse õõntesse.
Nabala LKA loodeosas hõlmab Tagadi-Kirdalu-SookaeraArusta vahemiku peamiselt
karstivee imbevööde, kuid ida
pool läheb see üle neeldumisvööteks. Seda tähistab rida
karstinõgusid ja -järvikuid, sh
Kõrgemäe, Tagalepa, Tõnuri,
Kuristiku, Möldri (Vääna jõe
neeldumispaik) jt. Alates Kureverest kuni Paeknani kulgeb
Kuivajõe karstiorg koos arvukate kurisutega. Nende neeldumisvõime on nii tugev, et karstioru piirides voolab Vääna jõgi
2,5 km ulatuses maa all. Üks
väiksem eraldiseisev neeldumisvööde paikneb veel Sõmerus, kust võib leida ka seda
tõestava Hundikurgu kurisu.
Toitealade vahele jääb karstivee väljeala. Sinna on koondunud enamus jõevõrgust koos
arvukate kuivenduskraavidega.
Kõige ilmekam on karstivee välje Nabala LKA kagunurka jäävas Tammiku-Tuhala allikavöötes, kus asuvad Möllu, Rahkvälja kraavi, Alliku, Nõmme, Tervise-, Silma-, Vähi, Veetõusme,
Kataveski jt allikad. Nimetatute
hulgast on suurima deebitiga
Veetõusme allikas (200 l/s kuival ajal). Nõmme ja Silmaallika

deebit oli 18.05.2014. vastavalt
100 ja 30 l/s. Allikakohal paikneb ka Eesti kõige populaarsem
loodusturismi objekt – survelist
karstivett avav Tuhala Nõiakaev (Talioja 2012, 2004). Samasse allikavöötesse kuuluvad
veel mitmed allikasood (Paistaru, Übina jt) ja hulk karstiveest altpoolt toituvaid soostunud elupaiku, milleks K. Sepa
klassifikatsiooni järgi on Natura-alade hulka kuuluvad liigirikkad madalsood, soostuvad
ning soo-lehtmetsad, siirdesoo-metsad, lamminiidud, niiskuslembelised kõrgrohustud ja
sinihelmikakooslused (Kivistik
2013; Sepp 2013).
Loode suunas liikuvate karstivee voolude kohalikel toitealadel kujunenud harud tungivad maapinnale Sõmeru allikavöötes. Nad moodustavad rea
nähtava äravooluta tümakohti
(Väljataguse, Lutsa jt). Esineb
ka väiksemaid allikaid, mille
deebit pole suurem kui 10 l/s
(Haljamardi, Jaanisoo, Sagri).
Vääna maa-aluse jõe vesi tuleb päevalgele Paekna orundis,
kus varem olevat avanenud
kuus suurt karstiallikat kogudeebitiga kuni 200 l/s kuival
ajal. Praegu on nende väljavoolutee tõkestatud paisuga ja
orundisse tekkinud väike järv.
Vaadeldava ala kirdenurgas
asub Sõgula-Metsanurga allikavööde, hõlmates mitmeid
väiksemaid allikaid (Allika,
Palkaru jt) ning tümakohti, mis
saavad vee põhja poole jäävatelt kohalikelt toitealadelt.
Ligikaudu kolmveerandil
Nabala LKA pindalast toimub
karstivee hajus välje jõevõrku.
See on ajas kas perioodiline või
pidev. Perioodiline välje esineb
peamiselt LKA lääneosa jõevõrgu ülemjooksudel. Sealt pinnavesi põua ajal ära ei voola. See
tähendab, et karstivee hajus
tõusuvool soostunud aladesse,
sh vääriselupaikadesse, pole kohati isegi looduslikes oludes pidev.
(Järgneb)
LEO VALLNER, PH. D.,
(HÜDROGEOLOOGIA)
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
GEOLOOGIA INSTITUUDI
JUHTIVINSENER
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RAIL BALTIC

Otsitakse julgeid
omavalitsusi
z 25 aastat tagasi
veetsin suve Eesti
õpilasmaleva ridades Rägavare sovhoosis.
Toona oli meie selja taga esimese fosforiidisõja võit 6. detsembril 1988. a, Leningrad
nõudis toitu ja malevlaste
heinategu Viru Kabalas jätkus
täie hooga.
Veel aasta varem, 24. veebruaril 1987, avaldas NSV Liidu
Väetistetööstuse Ministeerium
plaani ammutada Rakvere rajooni Kabala maardlast, tuntud
ka kui Rakvere fosforiidimaardla, aastas 12 miljonit tonni fosforiidimaaki, et toota 4 miljonit
tonni kontsentraati fosfori sisaldusega 28% (P2O5). Kaks korda enam kui Toolse fosforiidimaardlast. Kõik mõistagi rahva
hüvanguks. Sellest Pandivere
kõrgustikul asuvast maardlast
johtuvad Rakvere rajooni aborigeensed veemured pidid lahendama toruühendus Peipsi järvega. Täna asuvad Rägavere ja
tema naabri, Sõmeru valla territooriumil suured passiivsed põlevkivi- ja fosforiidivarud, ehk
teise fosforiidisõja epitsenter.
Äratundmust seoses Rail
Balticuga aga ei põhjusta vaid
kohanimede sarnasus (Nabala/
Kabala) või korduvus (Sõmeru). Pigem ikka ümmargune
jutt üldrahvalikust kasust või
geopoliitilisest sammust, odav-

lahenduste propaganda ja salatsemine.
Rail Balticu piibliks kutsutav
Aecomi uuring maalib selge pildi Eesti raudteevõrgu tulevikust. Kui me ikka tahame võtta
vähemalt 500 miljonit eurot
laenu, ehitamaks uut raudteed
Pärnu kaudu. Majanduslikult ei
veaks kahe ühenduse pidamine
pikas plaanis lihtsalt välja. Ja
Eesti kagupiirile vastrajatud
Koidula raudteepiirijaama suurinvesteeringu, ca 70 miljonit
eurot võime lisaks maha kanda.
Sest seda finantseeriti riigisiseselt, Euroopa raha ei kasutatud
ja komisjonil pole asjast sooja

ega külma.
CEF’is (Connecting Europe
Facility) Eestile broneeritud
191 miljonit eurot (kõigest kuni
17% uue raudtee ehituskulust)
võib kasutada raudteeühenduseks ka rohelises koridoris ehk
läbi Tartu ja Valga. Ettepanekut
pole kaalumisele võetud. Ning
oktoobrikuise Kiili Lehe ilmumisest jääb projekti rahastamistaotluse esitamiseni alla nelja
kuu. Aga kodanikud nii
Kangrust kui Lähtsest küsivad:
mida saame me teha juriidiliselt, kui võimurid ei mõista
inimkeelt?
Kehtiva planeerimisseaduse
(§7 lg5) järgi võib omavalitsus,
kelle üldplaneeringus ei ole
raudteekoridori kohas, kuhu
riik soovib Rail Balticu asetada,
selle kooskõlastamata jätta.
Vetoõiguse raames ei anna
omavalitsus niiviisi nõusolekut
oma üldplaneeringu muutmiseks maakonnaplaneeringuga.
Kooskõlastusteta pole ühegi
trassialternatiivi realiseerimine
võimalik. Arvestades trassivariantide paljusust, võib julgete
sekka astuda ka Kiili.
Seejärel läheb pall valitsuse
kätte, kes saab algatada seaduse muutmise, vähendamaks
omavalitsuse õigusi. Kuid kaasnevat kõrgetasemelist arutelu,
vähemalt Eestile võetavate finantskohustuste üle, tuleb vaid
tervitada.
INDREK GRUSDAM
KIILI VALLAVOLIKOGU LIIGE

Aeroobika
treeningud
Alates sellest hooajast toimuvad
aeroobika treeningud Kiili suure lasteaia spordisaalis, aadressil Lootuse tn. 4. Vabandame
ebameeldivuste pärast, kuid
loodame Teid kõiki seal jälle
näha
Treeningute ajad
Esmaspäev, neljapäev
19.00-20.00
Terapeutiline võimlemine
20.00-21.00 Pilates
Treener Marit –
tel 5330 0678
Hind 5 eurot 1 kord, 30 eurot
kuupilet, 10 korra kaart 45 eurot (kehtib kaks kuud).
Kolmapäev
19.00-20.00 Zumba
20.00-21.00 Toning
Treener Marilin –
mannkosu@hotmail.com
Hind 5 eurot kord.
Zumba – emotsionaalne
Ladina-Ameerika rütmide ning
kergesti järgitavate liigutustega
fitnessprogramm.
Toning – rühmatreening, kus
põhirõhk on lihastoonuse tõstmisel. Koormust saavad nii
väiksed, kui ka suured lihasgrupid. Treening sobib ka meestele.
Terapeutiline võimlemine
– neile, kellel on sundasenditest, valest rühist või traumast
tingitud lihase- või närvivalu,
liigeste vaevused. On oodatud
ka need, kes soovivad oma tervise eest hoolt kanda, parandada rühti ja ennetada vaevusi.
Pilates – Joseph H. Pilatese
poolt loodud treeningmeetod,
mille abil on võimalik arendada
keha ja vaimu koostööd. Suurt
tähelepanu pööratakse “jõujaama” tugevdamisele, mis koosneb kõhu-, alaselja- ja tuharalihastest.

Projekteerimine
Valmistamine
Tehnika
Paigaldus

Mustamäe tee 8, Tallinn,
Tel 656 2878
www.k-konstruktor.com

Kiili Leht

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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Kangru tüdruk
sihib suurele jääle
Õpetajate päeva tähistati Kiilis tänavu pidulikumalt kui varem. Kadi
Kroon-Laur

Õpetajate päev Kiilis
Sel õppeaastal tähistati Kiilis
õpetajate päeva pisut pidulikumalt kui varem. Kiili rahvamaja
saali kogunesid 3. oktoobril nii
kooli kui ka lasteaia ning kunstide kooli õpetajad.
Toreda õhtu alustuseks esinesid klaveriduona pianistid
Mati Mikalai ja Kai Rattasepp
ning pälvisid õpetajatelt sooja
vastuvõtu. Vallavalitsus tervitas
samuti kõik kohalviibinuid ning
üle anti tänusõnad ja lilled sel
aastal tööjuubeleid pidanud
õpetajatele. Kiili Gümnaasiumis
täitus 30. tööaasta bioloogia- ja
keemiaõpetaja Lembi Kivilil,
25. tööaasta õppeajuhataja
Ruth Pekkenenil ning 10. tööaasta vene keele õpetaja Larissa
Panoval, logopeed Meeri
Kompusel ja kooljuht Mihkel
Rebasel. Kiili Kunstide Kooli
kollektiivis on tänavu tööjuubel

klaveriõpetaja Ädu Lauril, kes
on siinmail lapsi õpetanud 15
aastat.
Iga õpetajate kollektiiv sai
õhtu jooksul võimaluse ka isetegevusliku kavaga teisi pidulisi
rõõmustada. Kiili Kunstide
Kooli õpetajad mängisid käsikelladel kaks tuntud lugu, lasteaia õpetajad esitasid toreda
võimlemise-tantsunumbri ning
Kiili Gümnaasiumi õpetajatel
oli ette valmistatud vana-kreeka teatri stiilis kooripopurrii
tuntud lauludest, mille sõnad
olid pisut kooliteemalisemaks
muudetud.
Loodetavasti sai alguse tore
traditsioon, mis toob nüüd ja ka
edaspidi õpetajate päeva puhul
kokku kõik Kiili vallas töötavad
õpetajad, et ühiselt meeldivalt
aega veeta.
KADI KROON-LAUR

Tallinnas toimus Kiili Kunstide Kooli
õpilastööde näitus
30. septembrist 16. oktoobrini
oli Tallinnas Kullo Lastegaleriis
Kiili Kunstide Kooli (KKK)
õpilastööde näitus.
Näitusel olid vaatamiseks
möödunud õppeaastate huvitavamad tööd.
Tegemist oli sama näitusega,
mis külastas aasta alguses Kiili
külalisvalda Soomes – Askolat.
Näituse avamisel tutvustas galerii juhataja Anneli Aguraiuja

kohalolijatele Kullo Lastegalerii
ruume ja nende ajalugu. Viimasel tosinal aastal on ka Kiili
Kunstide Kooli õpilaste tööd olnud osaks selles ajaloos. Äsja
lõppenud näitus oli alates 2002.
aastast juba järjekorras neljas.
Näitusepinnana on Kullo lastegalerii suurepärane ning
kindlasti on plaanis ka edaspidi
seal näitusi korraldada.
KKK

Ädu Laur 15 aastat Kiili Kunstide Koolis
Sel aastal korraldas Kiili vallavalitsus õpetajate päeva puhul
kõikidele vallas töötavatele
õpetajatele ühise koosviibimise
Kiili rahvamajas. Kohale tulid
nii Kiili Kunstide Kooli kui ka
Kiili Gümnaasiumi ja Kiili
Lasteaia õpetajad.
Õpetajaid ootas õhtul ilus
kontsert, kus meie valla elanikest olid õpetajaid muusikaliselt tulnud tervitama pianistid
Mati Mikalai ja Kai Rattasepp.
Vallavanema kõne järgselt peeti
meeles ka iga õppeasutuse tööjuubilare. Õhtu lõpetas meeleolukas koosviibimine, kus suupistete kõrval sai iga kollektiiv
võimaluse esitada lühikese isetegevusliku kava.
Kiili Kunstide Koolis täitus
klaveriõpetaja Ädu Lauril 15.
tööaasta. Nende aastate jooksul
on tema juures õppinud ja õpib

Klaveriõpetaja Ädu Lauril täitus
Kiilis 15. tööaasta. Kadi Kroon-Laur

ka praegu palju toredaid õpilasi. Soovime siinkohal õpetaja
Ädule jaksu töödes-tegemistes
ja tema õpilastele head harjutamisindu.
KKK

Kiili lasteaed võtab tööle
asendusõpetaja.
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad
dokumendid palun saata e-posti aadressile
maibi.rikker@kiilivald.ee.
Lisainformatsioon tel 510 4668, Maibi Rikker.

z Diana Reinsalu on
15-aastane Kangru
alevikus elav tütarlaps, kes on kogu
oma teadliku elu
iluuisutamisega
tegelenud.
Tema kindel siht on profisportlase karjäär, kuid et selle tasemeni tõusta, on vaja jääd,
jääd ja veelkord jääd. Too fraas
pärineb Diana treenerilt Tiiu
Valgemäelt. Karjääri jooksul ka
Venemaal ja Soomes treeneriametit pidanud naine ütleb, et
andekas võib ju olla, kuid see ei
tule välja, kui puudub töökus.
Töökus on omadus, mida saab
arendada, kuid selleks on uisutajale vaja jääd.
“Kui sa oled andekas kodus
pärsia vaiba peal, teed ujumisliigutusi, siis vette minnes upud
ära, sest pole vees käinud,” toob
ta võrdluse. “Sama on uisutajaga, tal peab olema jää, ta peab
kogu aeg olema oma keskkonnas.”
Andekust on Dianal küll, ja
töökust ka. Kuuel päeval nädalas teeb ta trenni ning kui lisada
veel koolitunnid, siis millegi
muu jaoks eriti aega ei jäägi.
Kuid see on tütarlapse enda valik. Olen väga rahul, ütleb ta
ajakirjanikule.
Selline pühendumus toob ka
tulemust. Mullu oli Diana juunioride Eesti meistrivõistlustel
kolmas. Septembri lõpus Tallinnas avatud Tondiraba spordihallis toimunud rahvusvaheliselt esinduslikul Junior Grand
Prix’l oli Diana eestlastest edukaim. “Ta tegi eestlastest parima tulemuse suure edumaaga,”
ütleb Tiiu Valgemäe. “Järgmine
eestlane oli 20 punkti kaugusel.”
Pimestav võistlusvalgus
Neid saavutusi nimetab kogenud treener “pisikesteks edusammudeks”. Järgmine samm,
juba märksa suurem, on märtsis
Tallinnas toimuvad juunioride
maailmameistrivõistlused. Sinna on aga veel pikk tee minna.
Junior Grand Prix’l oli Diana
eesmärgiks kahe keeruka elemendi, kolmkordsete hüpete
sooritamine. See ülesanne sai
täidetud. “See oli tuleproov,”
ütleb Tiiu Valgemäe, “sest ta
pole varem sellise mastaabiga
võistlustel osalenud.”
Televiisorist iluuisutamist
vaatavale “tugitoolisportlasele”
võib tunduda, et mis seal vahet,
jää on jää; väljak, kus uisutatakse, ikka sama. Tegelikult on
vahe n-ö treening- ja võistlushallide vahel väga suur.
“Treenida hallis, kus pole tribüüne, kus on hoopis teine valgus – kui sa lähed sealt halli,
kus on selline valgustus, et silmad hakkavad momentaalselt
vett jooksma, kus on meeletu
avarus,” kirjeldab treener. “Et
kogemust oleks, selleks peab
käima võistlustel.”
Diana on päris hea võistlusnärviga, leiab Valgemäe, kuid

Sünnipäevad
novembris
92 Selma Ruutopõld 08.11
90 Salme-Susanna
Hinnov
13.11
88 Uuno Loo
02.11
87 Ella Heinla
18.11
87 Leida Käige
23.11
83 Eva Liigmann
01.11
83 Leida-Benita
Kirsch
12.11
82 Malle Seller
04.11
82 Veera Laev
23.11
81 Ester Kalviste
29.11
79 Ilmar Mikkor
04.11
78 Avo Kuus
09.11
77 Anni Vesiloik
15.11
76 Enda Jääger
11.11
75 Svetlana Belkova 12.11
70 Vira Fedukha
29.11
65 Ludmilla Tammoja 08.11
65 Arvi Kristelštein 04.11

Meie valda sündisid:

See kõik on üks suur ilu. Et suurele areenile võistlema pääseda, tuleb
aga näha tohutult vaeva. Diana Reinsalu (pildil võistlemas) treener
Tiiu Valgemäe sõnul jõuavad tippu vaid kõige tahtejõulisemad. Toomas
Volmer

võistlusi oleks ikkagi rohkem
vaja. Viimati saadi kutse Saksamaal Dresdenis toimunud Junior Grand Prix’le, kuid rahapuuduse tõttu tuli sellest loobuda.
Et juunioride MMile pääseda, on Dianal aga vaja täita
nõutav punktisumma. Selleks
on vaja käia rahvusvahelise uisuliidu (ISU) võistlustel. Lisaks
on vaja võita Eesti juunioride
meistrivõistlused. “Ettevalmistus on tõsine ja jääd nõudev,”
ütleb treener. “Vabakavas on
vajalikud punktid täidetud, lühikava punktides jääb veel natuke puudu.”
Laagris USAs
Ettevalmistus tänavuseks
hooajaks algas suvel, mil Diana
käis kuu aega kestnud laagris
USAs. Raha lendudeks, elamiseks ja treenimiseks tuli ise leida, sest Eesti Uisuliit toetab
vaid suurvõistlustel – Euroopa
ja maailmameistrivõistlustel –
esinemist. Siin tulid appi sugulased-tuttavad ning Kiili valla
elanikud. Suust suhu levinud
infoga leiti toetajad, et kokku
saada USA laagri jaoks vajaminev summa – 6000 dollarit.
Kohalike abiga saadi laagriraha
kokku.
Diana räägib, et USA laager
oli juba seetõttu vajalik, et treenida koos endast paremate
iluuisutajatega. “Kui trennis oskab raskemaid elemente iga teine, kes sinust mööda sõidab,
siis tekib ka endal suurem tahtmine,” ütleb Tiiu Valgemäe.
“Eestis selliseid konkurente
pole.”
Dianaga tegelesid USAs treenerid, kes õpetasid “uusi asju”.
Nii ütleb ta ise. Ja jää oli teistmoodi. Eesmärgiks oli laagri
jooksul ära õppida kaks kolme-

kordset hüpet, ja sellega sai
Diana hakkama. Päevas tegi tütarlaps viis korda trenni.
Nüüd tuleb juurde õppida
veel üks kolmene hüpe, leiab
treener, ja parandada kava üldist kvaliteeti.
Selleks on, jällegi, vaja jääd.
Ja jää on kallis. Eriti Eestis, kus
jäähalle üleliia pole. Tundub, et
neid kerkib pidevalt juurde –
viimati Lasnamäel – kuid jää
kasutamise hinda see alla ei vii.
Praegu teeb Diana kuus korda nädalas trenni. Õppemaksu
eest, mida ta maksab Tiiu Valgemäe Uisukoolis, piisab päevas 50 minutiks jää kasutamiseks. Et tippu jõuda, ja seda
soovivad nii tüdruk kui tema
treener, tuleks päevas jääl viibida kolm tundi.
“Üritame aega juurde osta,
et saaks vähemalt kaks tundi
päevas,” ütleb Tiiu Valgemäe.
“Kuid lisaks on vaja veel koreograafe. Uisutamine on väga kallis ala.”
Lõpmatuseni ei saa heade
toetajate – sugulaste, tuttavate
ja muidu heade inimeste – peale loota. Tee tippu nõuab andekust tööd, kuid ka raha. Kui tütarlapse tase on tõusnud ja tulemused paranenud, tuleb ka
rohkem trenni teha ja võistlustel käia. Rahaprobleem on Eesti
iluuisutamises üldisem, ütleb
Valgemäe, ega puuduta vaid
Dianat.
Nüüd otsitakse võimalusi, et
ettevalmistus juunioride MMile
oleks maksimaalne. Ja usku on
samuti vaja. “Kui ma poes käin,
siis seal on kast, kuhu saab
koertele toitu osta, ja ma ostan
alati,” ütleb Tiiu Valgemäe
muiates. “Ma mõtlen siis, et
võib-olla keegi kõrgemalt näeb
ja annab meile ka midagi.”
MARKO TOOMING

• 19. september Eleanora
Veski, palju õnne, Maili
Saarva ja Marko Veski!
• 26. september Eleriin
Nõmmik, palju õnne, Eve
ja Martin Nõmmik!
• 30. september Hugo
Kivesti, palju õnne, AnnaKaisa Veetamm ja Ain
Kivesti!
• 30. september Kaia
Uuemäe, palju õnne,
Kristin ja Valdek Uuemäe!

Jõulutoetustest
vallas
Ühekordset rahalist toetust 65
eurot on võimalik taotleda kolme ja enama lapsega peredel,
puudega lastega peredel, vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedel, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Kiili vallas.
Kui kolme ja enama lapsega
peres kasvab vähemalt üks laps,
kellel on määratud puue, on
makstava jõulutoetuse suurus
130 eurot. Ühekordset 30 euro
suurust toetust saavad taotleda
õigusvastaselt represseeritud
isikud, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on Kiili vallas.
Avaldusi saab esitada 1. novembrist kuni 20. detsembrini
eesti.ee keskkonna kaudu,
e-posti teel või ise vallamajja
tulles. Avalduse vorm on kättesaadav Kiili valla koduleheküljel.
Kiili vallavalitsuse poolt on
kõigile kuni 18-aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald, kingituseks kommipakk.
Kiili Gümnaasiumis õppivad
lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili Lasteaias käivad
lapsed saavad kommipaki kätte
lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 18-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas 1.12.201431.12.2014.
ANN VAHTRAMÄE
SOTSIAALNÕUNIK
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SPORT

Lasteaia suures
majas avati uus
rühmaruum

Kiilikad neliküritusel
2014. aasta SEB Tartu Neliküritusest võttis esimest korda
osa ka Kiili Spordiklubi ja sai
klubide arvestuses väga tubli 4.
koha.
Kuna talv oli kehv, siis kahjuks jäi suusamaraton ära ja
2014. aasta oli pidu jalgratturitel. Muidugi oli see meile löök
allapoole vööd, aga pead me
norgu ei lasknud.
Esimese alana toimus 11.
mail 23 km pikkune jooksumaraton, milles saavutati tubli 11.
koht, ajaga 08:48:44. Raul Villo
01:39:06 (157.), Arno Aamisepp 01:42:30 (230.), Ingmar
Vutt 01:46:06 (326.), Tarvo
Kapp 01:48:42 (406.), Margus
Parts 01:52:20 (533.), Indrek
Vaher 02:01:47 (912.), Tõnu
Aamisepp 02:46:37 (1791.).
Kokku lõpetas 1847 jooksusõpra.
Juba 1. juunil tuli istuda ratta selga ja kihutada mööda
Lõuna-Eesti kupleid, kokku 133
km, ja tulemuseks suurepärane
9. koht, ajaga 17:50:54, kaheksandast kohast jäi puudu vaid
viis sekundit. Arno Aamisepp
03:23:35 (355.), Bruno Tamm
03:27:45 (406.), Raul Villo
03:29:08 (459.), Ingmar Vutt
03:42:21 (650.), Ermet Vain
03:48:05 (876.), Margus Parts
03:58:20 (1115.), Einar Luup
04:08:41 (1199.), Tõnu Aamisepp 04:21:01 (1377.), Jens
Vendel 04:25:13 (1399.),
Indrek Vaher 04:51:56 (1551.),
Allen Talviste 06:23:33 (1741.)
Kokku lõpetas 1758 rattasõpra.
24. augustil toimunud rulluisumaratonil, mis üldarvestuses
kirja ei lähe, tõmbasid uisud jalga ja nautisid ilusat ilma Raul
Villo – 01:18:33 (80.), Ermet
Vain 01:21:57 (101.) ja Mikk
Rannik 01:33:30 (251.). Kokku
läbis maratoni 592 uisutajat.
See kõik andis indu juurde ja
sügisesel 89 km rattamaratoni
stardis Otepääl olid meestel
näod naerul ja finisis olime tub-

li 18. kohaga, kaks sekundit lahutas 17. kohast. Meie aeg
17:23:21. Bruno Tamm
03:00:03 (333.), Arno Aamisepp 03:14:23 (688.), Raul
Villo 03:32:23 (1247.), Margus
Parts 03:47:00 (1675.), Ermet
Vain 03:49:32 (1738.), Indrek
Vaher 03:50:41 (1773.), Einar
Luup 03:52:22 (1815.), Igmar
Vutt 04:01:46 (2085.), Tõnu
Aamisepp 04:10:22 (2280.),
Mikk Rannik 04:10:54 (2291.),
Erki Arumeel 04:15:04 (2364.),
Jens Vendel 04:17:39 (2412.),
Kristo Proosväli 04:22:05
(2507.) ja Allen Talviste
04:32:59 (2679.). Kokku lõpetas 3065 maastikuratturit.
4. oktoobril toimunud Tartu
Linnamaratoni läbis Indrek
Vaher maratoni ajaga 3:41:33
ja saavutas 168. koha 452 jooksusõbra seas.
Kõik kolm arvesse läinud ala
tegid kaasa ja üldarvestuses
saavutasid tubli kohad Arno
Aamisepp (38. koht), Raul Villo
(54.), Ingmar Vutt (132.),
Margus Parts (168.), Indrek
Vaher (254.) ja meie raudvara
Tõnu Aamisepp (341.).
Kellel on kindel soov osaleda
SEB Tartu Neliküritusel 2015,
andke endast märku!
Suured tänud kõigile, kes
osalesid, toetasid, ja kohtumiseni 15. veebruaril 2015 Tartu
Suusamaratoni stardis ja kutsume ka sõbrad kaasa! Maraton
on elamus!
2014. aasta RMK Kõrvemaa
Neliküritus koosnes 38 km suusatamisest, 16 km jooksust,
triatlonist (350 m ujumist, 22
km jalgratast ja 4 km jooksu) ja
40 km rattamaratonist. Kokkuvõttes saavutas Raul Villo
23., Ingmar Vutt 45., Margus
Maidla 51., Margus Parts 61.,
Ivo Tatrik 63., Urmet Hiiekivi
73. koha. Kokku lõpetasid neli
ala 149 harrastussportlast.
Kohtumiseni uuel aastal!
MARGUS PARTS

Kiilis avati disc-golfi park
26. oktoobril avati Kiilis
9-rajaline disc-golfi park. Discgolf on sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult väheste
visete arvuga disc-golfi ketta
viskama disc-golfi korvi (peale
kettaga kettide tabamist kukub
ketas korvi, millega loetakse
rada läbituks). Mängu võitjaks
on mängija, kes väiksema visete
arvuga läbib disc-golfi pargi.
Iga rada algab spetsiaalselt
alalt, mida nimetatakse tiialaks.
Raja ehitamist rahastas Kiili
vallavalitsus.
Kiili disc-golfi park on tasuta
avatud kõigile soovijatele. See
asub otse koolimaja taga staadioni ümbruses. Alustamiseks
piisab pealehakkamisest ja
ühest kettast, mida lähiajal saab
ka Kiili koolist laenutada. Sobib
harrastamiseks kõigile: noortele, vanematele, meestele ja
naistele. Eestis on disc-golfi
mängijate arv viimase aastaga
kasvanud vähemalt kaks korda,
kokku loetakse Eestis umbes
2000 harrastajat. Võistlustel
käivad neist pooled.
Kiili pargi avamise puhul
korraldati avamisvõistlus, millest võttis osa 38 mängijat.
Nendest seitse kuuluvad Eestis

Võistlustulemused
• Edasijõudnud
1. Marko Narits
2. Wildcard1
3. Markus Dvinjaninov
• Algajad
1. Kristo Jah
2. Erko Saviauk
3. Hardi Koduvere
• Naised
1. Kersti Miller
2. Raahel Apsalon
• Noored
1. Karmo Saviauk
Täpsemad võistlustulemused: http://skoorin.com

Esimene võistlus Kiili vastavatud
rajal. Marko Saviauk

20 parima mängija hulka. Kiilist
võttis osa neli mängijat, kellele
oli see esmakordne kogemus.
MARKO SAVIAUK

Vaela külapäev toimus juba viiendat aastat. 3x MTÜ Oti Külaselts

Vaela külapäev Oti asumis
Juba viiendat aastat, suve
lõppedes, korraldab Vaela küla
MTÜ Oti Külaselts Vaela
külarahvale oma küla päeva.
Väike Vaela küla on seitsme-kaheksa aastaga kasvanud
arvestatava suurusega vahvaks
ja kokkuhoidvaks külaks.
Külarahvas korraldab igal aastal augusti viimasel laupäeval
oma külapäeva, viiendat aastat
osaletakse Teeme Ära talgutel
kevadel ja ise korraldatakse ka
sügistalguid, et oma küla oleks
iga aastaga aina kaunim ja turvalisem.
Ühise panusega ja PRIA abiga on küla püstitatud eelmisel

aastal kaks mänguväljakut, hiljuti soetati külaüritusteks suur
peotelk, muruniiduk, istutati
puid, korrastati metsarajad.
Külas on kokkuhoidev kogukond ja aktiiv, kaks korda aastas ilmub oma külaleht, on ka
oma Facebooki leht – Oti Küla
Kiili vallas.
Hiljuti valmis ka uhke Vaela
Koostöökeskus. See kõik annab
tõestust, et Vaelast on saanud
üks tõsiseltvõetav kasvav ja aktiivne asum. Eriline ühtne hingamine paistis välja aga just
siis, kui ühel hetkel olid “spetsialistid” väiksest Vaela külast
osanud läbi joonistada korraga

neli Rail Balticu trassijoont.
Selle aasta külapeole aga
tõid perenaised parima küpsetise konkursiks kaasa igasugu
maitsvaid küpsetisi, toimus
vahva oksjon, lastega tegelesid
Pipi ja Printsess, õhtuhämaruses süüdati kelgumäel muinastuled, toimus traditsiooniline
külameeste köievedu ja populaarne viskevõistlus Oti Saabas.
Nalja ja rõõmu jätkus kõigile. Nii kasvabki üks küla aasta-aastalt aina ühtsemaks ja aetakse ikka rohkem ühist asja.
KÜLLI JOONSON
MTÜ OTI KÜLASELTS

“Elurõõm” käis
Kõrvemaal
Vaid 50 kilomeetrit meie koduvallast asub kauni loodusmaastikuga Kõrvemaa puhkepiirkond, mida kutsutakse Eestimaa Šveitsiks. Sellesse paika
alustasid teekonda 11. oktoobril “Elurõõmu” 11 laulunaist.
Ilus värvirohke päikesepaisteline sügisilm ja laululust tõi
kohe viisid meelde ja laulud
suhu. Nii läks aeg bussis sõites
ruttu ja peagi olime Anija mõisas, Kõrvemaa väravas.
Uudistasime mõisa vaatamisväärtusi. Tuletasime meelde
väljapandud vanade tööriistade
otstarvet, mida kasutati meie
lapsepõlveaegadel.
Meie edasine sõit läks Aegviidu poole, kust astus bussi kohalik õpetaja-pensionär proua
Eevi Tooming, kes oli meile ülejäänud päeval teejuhiks ja kohaliku kultuurielu tutvustajaks.
Aegviidus peatusime kalmistul Anna Raudkatsi haual.
Mälestasime “Tuljaku” autorit
“Ei saa mitte vaiki olla” lauluga.
Sõit läbi Aegviidu viis meid lauluväljaku kõlakotta. Sealgi kõlasid meie laulud.
Kuigi kuulajaks oli ainult
Eevi, laulsime nagu suurele
publikule.
Järgmiseks peatuspaigaks oli
RMK Loodushoiu maja. Milline
õppekeskus! Siin oli uurida ja
vaadata kõikide elus ja eluta
looduse osi. Sattusime vaimustusse loomade topistest, putukate kollektsioonidest, lindude
pesadest ja loodushoiust. Meie
poolt tänutäheks jäid laulud
“Metsa ääres väike maja”, “Jälle
on päev” ja teised.
Lõunasöögi aeg oli kätte
jõudnud, selleks sõitsime Jänedale “Musta täku talli”. Igaüks
meist tellis eraldi söögi. Nagu
restoranis ikka, kulub toidu tellimisest lauale kandmiseni vähemalt pool tundi. Kasutasime
selle aja jällegi laulmiseks. Kõ-

Ansambel “Elurõõm”. 2x Tiiu Viljak

las “Muusikat olgu me majas”...
Saime kohe suure aplausi osaliseks. Pakkusime omalt poolt
veel laululisa. Ka see võeti väga
hästi vastu. Meid pildistati ja tänati.
Aegviidu kanti sõidu üks
peamisi põhjusi oli kohtuda seal
elava isetegevusliku helilooja
Hele Reiga. Kokku saamine toimus Nelijärve puhkekeskuses.
Imetlesime ajaloolist hoonet,
mille 1938. aastal avas riigivanem Konstantin Päts ja mis kujunes Eesti haritlaste elitaarseks
puhkekohaks.
Puhkekeskuse perenaine
proua Reet tegi tutvustuskäigu
oma valdustes. Väga hästi sisustatud ja kujundatud ruumid ja
hooned Nelijärve järvede vahel
moodustasid imelise terviku.
Siin kohtusime helilooja Hele
Reiga, kelle laulud “Meie laul”,
“Laulud laulmata ei jää” on
meie repertuaaris. Esitasime
need ja veel teisigi laule.
Ühises kohvilauas sujus jutt
ja kõlas helilooja uuem laululooming kassettidelt. Hele tundis siirast rõõmu meie tähelepanust tema loomingule.
Muljeterohke päev hakkas
lõpule jõudma. Laulunaiste ühi-

Laulude autor Hele Rei Nele
Vendliga.

ne tänu kuulub proua Eevi
Toomingale, kelle abiga tore
laulureis Aegviitu väga hästi
õnnestus.
Tänud ka Kiili rahvamaja
juhtidele bussisõidu võimaldamise eest. Aitäh kannatlikule
bussijuhile Toivo Uudeltile, kes
kogu päeva meid sõidutas.
Eraldi täname proua Urve
Valdnat, kes aitas meid oma
nõu ja oskustega.
Pea kahekümne aastane lauluarmastus on õpetaja Nele
Vendeli juhendamisel meid liitnud ühtseks pereks. Oleme Kiili
rahvamaja üks vanemaid isetegevusringe. Hea meelega käime
igas laulutunnis, et rõõmustada
ennast ja kuulajaid meeldivate
viisidega.
TIIU VILJAK

z Kiili Lasteaia suures
majas veetis siiani
oma päevi peaaegu
200 last. Ometi leiti
veel ruumi, et 1. septembril avada uus
rühmaruum, kus sai
koha kakskümmend
last. Nüüd on majas
kokku 212 mudilast.
“Tegu on liitrühmaga,” selgitab
Kiili Lasteaia direktor Maibi
Rikker. “Lapsi on siin vanuses
2-7 aastat.”
Et mudilastele lisakohti luua,
tehti majas nii mõnedki ümberkorraldused. Varem oli nüüdne
rühmaruum õpetajate ja õppealajuhataja päralt. Lasteaia töötajate ruumist tehti lastele magamisruum. See, mis varem oli
talveaed, on nüüdseks ümber
kujundatud õpetajate metoodiliseks kabinetiks ja õppealajuhataja toaks. “Me kutsume seda
metoodiliseks talveaiaks,” muigab direktor.
Rühmaruumi mööblihanke
võitis Jetstrading Grupp, mööbli tarne ning paigaldus sujus
tõrgeteta ning firma ja selle
esindaja Elar Jetsi aadressil on
direktoril edasi anda soojad tänusõnad. Oktoobris said uue
rühma lapsed endale lasteaia
mänguväljakule ka oma mängulinnaku.
Uus rühm sai nimeks Õnneseened. See komplekteeriti teiste hulgas lastest, kes varem käisid Uuesalus asuvas rühmas.
Sealses filiaalis on Kiili valla
lapsi veel ühe rühma jagu. Rae
vallaga on suusõnaline kokkulepe, et need lapsed saavad seal
käia kuni kooliealiseks saamiseni ehk aastani 2017. Lisaks said
Õnneseente rühmas koha ka
järjekorras olnud lapsed, kes
olid vanemad kui kolmeaastased. Nüüd on vallas lasteaia
koha järjekorras vaid lapsed,
kes on kuni kolmeaastased.
Sel aastal avati Kiili Lasteaias kaks sõimerühma ning see
tähendas, et ka juba kaheaastased lapsed said sinna koha.
Samuti tehti suuremaks moodullasteaeda ning sinna sai
juurde võtta kuus last, kokku on
seal mudilasi nüüd 24.
Maibi Rikkeri sõnul on viimastel aastatel vallas sündimus
vähenenud ning see tähendab
ka, et tulevikus ei vajata enam
nii palju lasteaiakohti. Moodullasteaed on renditud kolme aasta peale (praegu on käimas teine) ning seda pikendatakse ainult siis, kui muud võimalust ei
ole. “Kui õnnestub 2016. aasta
sügisel avada eurorahade toel
uus neljarühmaline Kangru lasteaia maja, mis on vallavalitsusel plaanis, siis kohaldatakse
praegune lasteaia väike maja
tagasi kooli vajadustele vastavaks, sest kool kasvab endiselt
ka lähiaastatel,” ütleb direktor.
MARKO TOOMING

Õnneseente mängulinnak. Marko
Tooming

Sajajalgsed ja Lepatriinud Staabi- ja Sidepataljonis.

Lepatriinude ja
Sajajalgsete põnev päev
19. septembril külastasid Lepatriinude ja Sajajalgsete rühma
lapsed Staabi- ja Sidepataljoni,
kus toimus lahtiste uste päev.
Lastel oli elevus suur, kuna
üheskoos bussiga lasteaiast väljas polnud ammu keegi käinud.
Hommikupuder söödud,
võeti ette teekond Kiilist Filtri
teele, kus asub Staabi- ja Sidepataljon. Kohapeal võtsid meid
vastu vormides noormehed, kes
tegid väikese tutvustuse asutuse kohta. Järgnevalt siirdusime
koos meie giidiks olnud sõduriga erinevatesse kontrollpunktidesse. Esmalt said lapsed joonistada asfaldile pilte, järgnevalt suundusime takistusriba

läbima. Pärast seda sõime üheskoos sõdurisuppi ja kringlit. Kui
kõht täis, said lapsed paintballi
relvadest harjutada täpsuse
laskmist. Edasi suundusime erinevaid sõjaväemasinaid lähemalt uurima. Lapsed said käia
erinevates masinates ja tutvuda, kuidas nendega sõidetakse.
Siis vaatlesime üheskoos nii relva- kui sidetehnika näitust.
Lõpetuseks tutvustati kasarmut
ja anti ülevaade sõdurite päevakavast. Üritus oli tore ning lapsed said toreda elamuse sõdurite eluolust.
ANNIKA AAS
LEPATRIINUDE RÜHMA
ÕPETAJA

Tugikeskusest ja tegevustoast
Ükski pere pole kaitstud selle
eest, et neile sünnib laps, kelle
areng ei kulge eakohaselt.
Järjest enam kohtavad lastega
tegelevad spetsialistid lapsi,
kelle areng on pidurdunud.
Arenguliste erivajadustega laste
arv kasvab nii bioloogilistel kui
ka sotsiaalsetel põhjustel või
nende koosmõjus.
Erivajadusega lapse märkamine ja tema probleemidesse
sekkumine on leidnud rakendust kaasava ühiskonna osana
Kiili lasteaias. Loodud on tegevustuba, et lapsi ning peresid
toetada. Tegevustuba oma sisuliste eesmärkidega on ennetustöö edasiste probleemide kõrvaldamiseks ja/või leevendamiseks. Peamiseks töösisuks on sel
aastal valitud kõneerivajadustega laste abistamine ja suunamine. Tegelik vajadus nimetatud
valdkonda panustada on palju
suurem, kuid alustasime väikselt ja oleme tänulikud vallale,
kes meid igati meie töös toetanud on.
Suur osa koolis avalduvatest
probleemidest on tegelikult alguse saanud väikelapseeas. Kui
laps jääb abita, on sellel korvamatud tagajärjed. Nii võibki
öelda, et paljude laste õpiraskusi koolis ei ole õigel ajal märgatud. Lastel kaob lõpuks õpihuvi,
tekivad käitumisraskused jne.
Mida varem märgatakse lapse
erivajadust, seda parem on hiljem avalduv tulemus, sest lapse
aju on plastiline ja seda teades
on võimalik paljusid probleeme
ületada. Sealjuures on tulemuse
saavutamisel oluline koostöö
kodu ja spetsialistidega. Arengulise erivajadusega laps, kes
on saanud abi imiku- ja/või väikelapseeas, saab hilisemas elus
hakkama iseseisvalt või ühiskonna olulisel määral väiksema
toetusega. Kõige olulisem on
aga hariduslike erivajadustega
õpilaste toimetulek – et nad
saaksid võimetekohase hariduse, leiaksid sobiva ameti, jõuaksid tööturule ja saaksid elus
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hakkama. Olukorra hindamiseks peab esmalt olema info,
mille alusel tegutseda. Abi vajava lapse arengu tarvis parima
toetusviisi valikuks peab õppima tundma tema võimeid, kodust tausta, lapse iseärasusi,
aga ka hindama tema kõne
arengut (selle potentsiaali)
ning psühhomotoorseid oskusi.
Nii ongi Kiili lasteaias hulk
ettevõtlikke inimesi, kes vajadust ära tundes lõid tegevustoa
mudeli ning püüavad lapsi nende arengus aidata. Kõik saab
siiski alguse headest mõtetest,
meeskonnatööst ja särast, mis
inimestest kiirgab, see on üldine hoiak. Lisada saab, et päriselus on erivajaduste märkajad
sünnitusmaja arst, kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja,
rühmaõpetaja või lapsehoidja,
logopeed/eripedagoog ja lapsevanem.
Erinevad spetsialistid ütlevad, et abi peab olema võimalikult varajane, puudest lähtuv,
kompleksne ning süsteemne.
Abi komplekssus seisneb kõigi
võimalike osapoolte koostöös.
Lapsele peab olema tagatud
meditsiiniline, psühholoogiline
ning eripedagoogiline abi.
Erakordne roll on täita lapse vanematel. Ükski asjaosalistest
pole võimeline imeks, st ei suuda ravida geneetilist sündroomi, taastada hukkunud närvirakke jne. Küll suudab selline
abi leevendada, korrigeerida
teiseseid, põhipuudest tulenevaid hädasid – kõneprobleeme,
vaimse tegevuse mahajäämust
jm.
Seega seisneb sekkumise
mõte laste maksimaalses aitamises.
Tegevustoa meeskond: tegevustoa õpetaja Kertu Karme
Õismaa, direktor Maibi Rikker,
tervishoiutöötaja Nele Erm, õppealajuhataja Liivi Nettan, erivajaduste nõustaja Ingrid
Veskiväli
INGRID VESKIVÄLI
ERIVAJADUSTE NÕUSTAJA

KIILI LASTEAIA SELLE SÜGISE PÕNEVAD TOIMETAMISED

Ettelugemispäev

Lasteaia suure maja juurde ehitati
rattarada

Kiili lasteaias pöörame sellel
õppeaastal suuremat tähelepanu töökasvatusele – lapsed tutvuvad erinevate ametitega ning
väärtustavad enda ja teiste tehtud tööd. Seda eesmärki silmas
pidades sai ühitatud töökasvatusega ettelugemispäev.
Ettelugemispäev on Eesti
Lastekirjanduse Keskuse poolt
1994. aastal algatatud austusavaldus lugemisele. Ühised lugemishetked rikastavad laste
mõttemaailma, sõnavara, laps
õpib hindama lugemist. Veerandtund päevas raamatuga
koos isa või emaga suurendab
lapse lugemishuvi.
Igal aastal on ettelugemispäeval oma juhtmõte – sellel
aastal on soovitus lugeda jutukesi sportimisest ja liikumisest.
On ju 2014. aasta Eestis liikumisaastaks.
Kiili lasteaia vanemate rühmade lapsed käisid erinevates
töökohtades ning said teada,
mis tööd teevad vallavanem,
gümnaasiumi direktor, kunstide kooli direktor ning raamatukogu juhataja. Uuesalu lastele
tuli külla Uuesalu külavanem,
kes tutvustas oma tööülesandeid. Lisaks oma töö tutvustamisele lugesid ametimehed lastele jutte või rääkisid lugusid
oma sportimisest.
Suured tänud Teile, Valeri
Kukk, gümnaasiumi direktor
Mihkel Rebane, kunstide kooli
direktor Kalev Vaidla, raamatukogu juhataja Taie Saar, külavanem Toomas Metsaots ning
Kiili Ettevõtjate Liidu juhatuse
esinaine Külli Joonson meeldivate lugemiselamuste eest. Hea
lapsevanem, leia sinagi aega istuda ühises pereringis, keerata
teler ja raadio korraks kinni
ning lugeda üksteisele raamatut
ette. Unejutt oma lapsele on parim päeva lõpetus.
LIIVI NETTAN
LASTEAIA
ÕPPEALAJUHATAJA

z Kiili valla vastvalminud kergliiklusteed
on endaga kaasa
toonud olulise liikumisaktiivsuse suurenemise. Soovime
kõrgendatud tähelepanu alla võtta vallas
elavate laste teadlikkuse tõstmise ohutust liiklemisest nii
jalakäijana kui jalgratturina.
Paljud Kiili lasteaia lapsed
tulevad ja lahkuvad lasteaiast
jalgsi või jalgrattaga. Enamus
Kiili lasteaia lastest hakkavad
edasi õppima Kiili Gümnaasiumis. Õpilased tulevad kooli
bussidega, jalgsi või sõidavad
mitmeid kilomeetreid mööda
erinevaid teid jalgrattaga.
Meie lasteaias on välja kujunenud tava, et igal rühmal on
kord nädalas rattasõidupäev.
Lähtudes lasteaia õppekavast,
toimuvad kevadel ja sügisel planeeritud jalgrattasõidu koolitused lähtuvalt lapse vanusest ja
lasteaias kehtestatud rattasõidu
reeglitest. Liiklusalane ennetustöö aitab ära hoida hilisemaid
õnnetusi.

Kiili lasteaia asfalteeritud ringteel saavad mudilased liiklemist
õppida. 3x Kiili lasteaed

Kiili lasteaia õuealal on olemas asfalteeritud ringtee, kuhu
on võimalik rajada märgistusega jalgratta tee.
Nii oli kirjas maanteeametile
esitatud projekti rahastamise
taotluses. Suur oli meie heameel teatest, et projekti rahastati. Rattarada avati pidulikult
1. oktoobril. Projekti rahastasid
Kiili vallavalitsus ja maanteeamet. Töid teostas Tiptiptap OÜ.

Sponsoreeris OÜ Aariakivi.
Suur tänu meie lapsevanematele Liia ja Vladimir Remmelile. Tänu neile on liiklusmärkidel “tugevad jalad all”.
Suur tänu meie tublidele
õpetajatele Angelika Linnamägile, Liina Laurile, Sigrid Nigulile ja kõigile teistele, kes aitasid
kaasa rattaraja valmimisele!
MAIBI RIKKER
LASTEAIA DIREKTOR

Kadunud asjade otsingul ehk õnneseene
lugu
z Kes on õnneseen?
Õnneseene nime
kannab Kiili Lasteaia
suure maja uus
rühm. Kuidas õnneseened lasteaeda
vastu võeti, sellest
kadunud asjade lugu
räägibki. Loo tegelaskujud on võetud
lasteaia ja rühmade
nimedest.
Oli saabunud sügis. Nagu igal
aastal kombeks, otsustas majahaldjas ka sellel aastal sügispeo
korraldada. Igal putukal, linnul,
loomal oli kindel ülesanne, kuidas sügispeol abiks olla.
Ebaõnnestumised hakkasid
ilmnema juba enne pidu, kui
märgati asjade kadumist. Majahaldjas, kes kella remontima
ronis, ei saanud kellakapi otsast
alla, kuna redel oli kadunud.
Kiilineiu oli pahur, tal oli kael
kange, kuna pidi nüüd kõik laste nimekirjad majahaldjale kellakapi otsa ulatama. Liblikas ja
põrnikas leidsid eest tühja pesunööri. Sügispeoks maalitud
lehed, mis nööril kuivasid, olid
kadunud. Pääsukestel oli kadunud pesakorv, jaaniussil latern,
tirtsul viiul, mesimumm ja siil
otsisid taga meesaiu, Muhvi
auto oli pikali, kuna puudus üks
rehv. Sajajalgsel polnud kummikuid jalga panna, sipelgas oli
ilma jäänud mantlist ja lepatriinu oma kübarast. Kes need asjad siis võttis?
Üheskoos jõuti otsuseni, et
kes see ka polnud, peab ta asjad
millegagi ära viima. Pesunööri
alla jäeti siili käru. Ning ei tulnudki kaua oodata, kui juba hiilis keegi käruni. See oli seen,
üks õnnetu seen. Tema ja ta

Jätku leiba!

Kadunud asjade lugu esitasid lasteaia töötajad.

sõprade kodud olid suvekuivuses hävinud ja nüüd tahtis seen
oma sõpru aidata. Majahaldjas
pakkus seenele ja tema sõpradele lasteaiamaja vastremonditud ruume, kus kõik vajalikud
asjad juba olemas. Nii saidki
õnnetutest seentest õnneseened. Lõpp hea, kõik hea. Sügispidu lõppes ühistantsuga ja majahaldja kingitustega. Pärast
pidu suunduti õue sügist otsima
ja majahaldjalt kingituseks saadud rehaga värvilisi sügislehti
kokku riisuma.
Loo tõid vaatajateni direktor
Maibi – majahaldjas, eripedagoog Kertu Karme – kiilineiu,
õpetaja Eha – põrnikas, õpetaja
Heidi – liblikas, õpetaja Inga ja
liikumisõpetaja Angelika – pääsukesed, õpetaja abi Enely –
jaaniuss, õppealajuhataja Liivi
– sipelgas, õpetaja Ester – sajajalgne, õpetaja Annika – lepatriinu, õpetaja Liina – tirts, õpetaja Triin Meister – Muhv, õpe-

taja Aili – mesimumm ja õpetaja
Heli Mägi Jaanus – siil. Muusikaliselt kujundas muusikaõpetaja Triin.
Loo autor tänab kõiki, kes
etenduses mängisid, ning väikeseid ja suuri vaatajaid.
Aitäh! Uute näitemängudeni!
Sügise sünnipäeva päev lõppes õhtul suures majas kohvikute tänavaga. Terve maja oli rahvast täis. Iga rühm oli üles seadnud oma müügileti. Kohvikud
pakkusid kehakinnituseks soolast ja magusat, lastele rõõmuks
õhupalle ja kehamaalinguid.
Jaaniusside kohvikust kostus
mõnus lõõtsamuusika.
Teenitud tulu kasutavad
rühmad oma äranägemise järgi:
kes ostab rühma mänguasja,
millest ammu unistatud, kes
teeb toreda väljasõidu, kes kevadise pikniku...
MONICA ALLIKAS
LIBLIKATE RÜHMA ÕPETAJA

Kiili lasteaias oli 13.-17. oktoobril leivanädal. Selle raames
käisid lapsed peamaja fuajees
tutvumas õppealajuhataja poolt
üles seatud teraviljade ja teraviljatoodete väljapanekuga.
Nädala jooksul pakkus ka
lasteaia köök söögikordade kõrvale erinevaid leivasorte. Neljapäeva pärastlõunal aga täitus
kogu peamaja mõnusa leivalõhnaga, sest sel päeval valmistasid
koolieelikutest Põrnikate ja
Jaaniusside rühma lapsed üheskoos minuga koduleiba. Iga
laps sai osaleda leivataigna valmimise protsessis, mille tulemusena valmisid muffinivormis
küpsetatud leivakakud ning üks
suurem vormileib. Hiljem värvisid koduleiba valmistanud lapsed leivateemalisi värvipilte
ning lahendasid õpitud teadmiste kinnistamiseks leivateemalist ristsõna. Ka reedel oli
lasteaia suures majas tunda
küpsetamishõngu. Siis valmistasid Sajajalgsete rühma
5-6-aastased lapsed itaalia tuhvelleiba ehk ciabatta’t. Nii said
lapsed teada, et igal pool maailmas ei sööda tumedat rukkileiba. Hele, peamiselt nisujahust
valminud ning õhuline ja pehme ciabatta aga maitses lastele
sama hästi kui traditsiooniline
tume rukkileib.
LIANA KAHN
PÕRNIKATE RÜHMA ÕPETAJA
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SPORDIUUDISED
Kiili vallarahva VII
sportmängud
4. oktoobril toimusid Kiili vallarahva VII sportmängude kaks
viimast ala. Hommikul kell 9
algasid Kiili Spordihallis põnevad ja tasavägised 14. ala –
saalihoki-lahingud.
Osales kaheksa võistkonda,
platsil kuus mängijat, nendest
vähemalt üks naine. Mänguaeg
10 minutit. Kohtunikuna tegutses Eesti saalihoki meistriliigas
TTÜ SK võistkonnas mängiv ja
kunagine Eesti koondislane
Kristjan Puu. Ilma ühegi kaotuseta, 4 võidu ja 3 viigiga ehk 15
p. võitis Kiili 2 võistkond, koosseisus Mari-Liis Ladvik, Teele
Raja, Arvo Rohi, Riivo Rohi,
Märt Allikas, Kevin Arike, Stiven Arike, Kristjan Leol ja Kaupo Kütt. 14 p. tuli teisele kohale
eelmise aasta võitja F-Teami
võistkond, koosseisus Triin Maller, Margus Parts, Mikk Rannik,
Veljo Volt, Erki Arumeel, Rait
Kuhlberg, Milvert Vaaks, ning
kolmanda kohaga üllatas VaelaMõisaküla võistkond, koosseisus Aime Siimer, Elizabeth Jõgi,
Marko Mäekivi, Sven Maiste,
Margus Maidla, Rait Kull, Janar
Novitski, kes kogus 12 p. Järgnesid: 4. Kiili Gümnaasium – 11
p, 5. Nabala-Paekna – 9 p, 6.
Luige-Sausti – 8 p, 7. Kiili I – 7
p, 8. Kangru – 0 p.
Sportmängude viimane, 15.
ala – mälumäng – toimus Kiili
rahvamajas. Vastata tuli 25
Eesti sporti puudutavatele küsimustele. Kindla võidu võttis 13
p. Kiili 2 võistkond, koosseisus
Karin Kütt, Pille Laev, Tõnu
Aamisepp, Rain Semiskar, Ivo
Tatrik. Teisele kohale tuli 9 p.
F-Teami võistkond – Piia Laus,
Margus Parts, Mikk Rannik,
Milvert Vaaks – ning kolmanda
koha selgitamiseks tuli esitada
kolm lisaküsimust, millest väljus võitjana ehk kolmanda koha
saavutas 8 p. Kangru võistkond,
koosseisus Andra Rannik, Siim
Rannik, Enn Lamp, Toomas
Koobas. Järgnesid: 4. Kiili I – 8
p, 5. Luige-Sausti – 8 p, 6. Vaela-Mõisaküla – 7 p, 7. NabalaPaekna – 6 p, 8. Kiili Keerulised
– 5 p, 9. Kiili Gümnaasium – 4
p, 10. Lähtse – 3 p.
Kiili vallarahva VII sportmängude pidulikul lõpetamisel
Kiili rahvamajas premeeriti kõiki võistkondi auhindadega,
võitjavõistkond sai aastaks
enda kätte rändkarika, samuti
said auhinna ala võitnud võistkonnad ning eriauhinna said ka
kõige enam oma võistkonda
esindanud Andra Rannik
(Kangru – 7 korda), Rain Tibar
(Luige-Sausti – 7 korda), Margus Parts (F-Team – 9 korda).
Auhinnalaua eest hoolitsesid
Kiili vallavalitsus, Kiili Spordiklubi, Toomas Väljataga. Suured-suured tänud õhtujuhile
Indrek Sirenile. Kiili vallarahva
VII sportmängude lõplik paremusjärjestus (arvesse läks 15
alast 13 paremat):
1. Kiili I 111 p.
2. Kiili 2 105 p.
3. F - Team 95 p.
4. Kangru 87 p.
5. Luige-Sausti 87 p.
6. Vaela - Mõisaküla 78 p.
7. Lähtse 63 p.
8. Nabala - Paekna 58 p.
9. Kiili Gümnaasium 47 p.
10. Kiili Keerulised 13 p.
Kokku osales sportmängudel
316 inimest.

Jalgpall
Rahvaliiga A-tasandi play-offi
1/8 finaal viis Kiili JK meeskonna loosi tahtel kokku kõikide eelmiste aastate Rahvaliiga
võitjaga, Narva EE Õlitööstuse
meeskonnaga. Mängiti küll
koduväljakul, kuid vastas ikkagi
üks kõvemaid satse, kellega
Kiili rahvaliigas mänginud on.
Mängu algus seda ka tõestas,
sest kohe esimesel rünnakul õnnestus narvakatel 1:0 ette minna. Seejärel said Kiili mehed
esimesest ärevusest ja värinast
üle, rünnati ilusasti ja julgesti,
kuid kui Narva meeskond lõi
poolaja keskel 2:0 ja 3:0, tundus, et Narva vallutab Kiili 1,5
tunniga nagu naksti. Kas Narva
mehed mõtlesid juba tagasi
sõitmisele ja sellele, kui palju
bussis seda “märjukest” tarbida
tuleb või lasid lihtsalt jala sirgu,
igatahes poolaja lõpus lõid
Tauno ja Sven mõlemad värava
ja seis oli 2:3 ja kõik veel lahtine. Teisel poolajal jätkus tuline
heitlus kuni sinnamaani, kui
Narva mängija ees tõusis punane kaart ehk Kiili sai terve viimase pooltunni mängida arvulises ülekaalus. Ega algul sellest
suurt abi polnud, Narva kaitses
hästi ja nõelas väga ohtlikult
kiirrünnakutega. Kuid siis saabus see hetk, enam kui 30 pealtvaatajat said lõpuks oma tahtmise – Tauno viigistas karistuslöögist seisu 3:3! Rahvas juubeldas, lõi tantsu ja laulis, vähe
sellest, kui Aivo praktiliselt
järgmisel rünnakul peaga löödud väravast Kiili mehed 4:3
ette viis, algas tõeline mürgel –
tants-trall-laulupidu ning hetk
hiljem, kui lõpuvile kõlas, võib
öelda, et uskumatu sai teoks ja
Narva sai alistatud ja Saku
Originaali pudelite korgid said
avatud. Võimas mäng! Tänud
fännidele!
Veerandfinaalis sõideti koos
arvuka fännide armaadaga külla JK Valgjärve/Kõlleste meeskonnale. Saverna Põhikooli
staadionil peetud mängus jäid
Kiili mehed küll 0:1 taha, kuid
Marek-Matteuse kaks väravat ja
Kevini värav viisid Kiili JK
meeskonna 3:1 võiduga esmakordselt Rahvaliiga ajaloos
poolfinaali ehk nelja parema
hulka. Jesssss! Jällegi suured
tänud fännidele!
Poolfinaalis saadi jällegi koduväljaku eelis ja vastaseks
Tallinna võistkond JK Roosad
Pantrid. Tegemist meistriliiga
klubi Nõmme Kalju fännidest
koosneva meeskonnaga. Algus
ei olnud üldse hea, jäädi kaotusseisu 0:2, 1:3. Teise poolaja
keskel suudeti viigistada 3:3
(väravad Tauno – 2, Sven) tundus, et kohe-kohe tuleb ka võiduvärav. Kuid ei, jäädi hoopis
3:4 kaotusseisu. Kell tiksus armutult ja mehed ning fännid
muutusid kärsituks. Nüüd polnud midagi enam kaotada ja
mindi terve meeskonnaga vastaste poolele pressima ja ennäe
imet – Sven viigistas 4:4, kui
mängida jäi veel kuskil minut.
Uhh-uhh, mehed tulid rongi alt
välja. Võitja selgitamiseks asuti
lööma penalteid. Kas Kiili mehed teevad ajalugu ja jõuavad
esmakordselt finaali, kus ootamas juba JK Äksi meeskond?
Kahjuks olid penaltide löömises
täpsemad vastased 4:2 ning
mehed olid väga-väga löödud.
Kahjuks kaotati ka 3.-4. koha

mängus Tallinnas JK Õismäe
Torm meeskonnale 2:4 (väravad Kevin penaltist ja Sander
karistuslöögist) ning kokkuvõttes enam kui saja meeskonna
seas ikkagi väga tubli 4. koht ja
mis kõige tähtsam – Kiili lippu
hoiti väga kõrgel. Aitäh fännidele, ilma nendeta poleks nii
kõrgele jõutud. NB! Rahvaliiga
finaalis võitsid Roosad Pantrid
2:1 JK Äksi. Palju õnne võitjatele!
Nüüd ootame teid aga Kiili
Spordihalli, kus Kiili JK meeskond mängib sellel aastal Eesti
saalijalgpalli meistrivõistlustel
aste kõrgemal ehk 1. liigas.
Vastasteks on Santeh – Tallinn,
Molycorp Silmet – Sillamäe, FC
Cosmos II Tallinn, Rantipol –
Võru, FC Ararat TTÜ, Tartu JK
Maksimum, TÜ BestCredit –
Tartu. Esimene mäng toimub 2.
novembril Kiili Spordihallis kell
17.00 – vastaseks FC Ararat
TTÜ meeskond.

Korvpall
Kiili SK meeskond alustas
mänge Tallinna Kossuliigas, kus
eelmisel aastal saavutati
B-divisjonis kõrge teine koht.
Alustuseks osaleti Kossuliiga

karikavõistlustel, kus avaringis
kaotati Tallinnas Haabersti SK
meeskonnale 65:78 ning
pudeneti konkurentsist.
Seejärel mängiti kaks mängu
Kossuliiga B-divisjoni B-alagrupi turniiril. Esimeses mängus koduplatsil Kiilis võideti
läbi häda 70:69 Hans&Sõbrad
meeskonda (Milvert Vaaks 26
p. – kuus 3-punkti viset, Ott
Põldsaar 14 p. – neli 3-punkti
viset, Karmo Kõivutalu ja Allen
Talviste 10 p) ning seejärel saadi Tallinnas saun Palliklubi
meeskonnalt 55:73 (Ott Põldsaar 14 p. – neli 3-punkti viset).
Järgmine mäng toimub Kiili
Spordihallis 2. novembril kell
19.30 – vastaseks Parim Enne
meeskond.

Võrkpall
Alustas Eesti meistrivõistluste
meeste I liiga. Eelmise aasta
hõbedameeskond TTÜ/Kiili on
alustanud võimsalt. Esimeses
mängus võideti Narvas kohalikku Espak Narva/SK Energia
meeskonda 3:0 (19, 17, 21),
seejärel kodusaalis Kiilis Selver
Kikas meeskonda 3:0 (17, 18,
19), samuti Kiilis Lähte ÜG/
Põltsamaa meeskonda 3:0 (11,

VOLIKOGU OTSUSED, oktoober 2014
Kiili Vallavolikogu määrus nr 10 Kiili valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 27 Ehitise peremehetuse tuvastamine
Sausti külas.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 28 Kiili Vallavolikogu 21.08.2014 otsuse nr 24 “Vallavara võõrandamine, Kurna tee 16a” muutmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 29 Lageda tee ja Väljamäe tee T3 katastriüksuste omandamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 30 Maa munitsipaalomandisse taotlemine, Tamme-Kangru tee T9.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 31 Hüvitise maksmine asevallavanemale.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 30. september 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 512 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Tammetalu tn 22, Luige
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 514 Kiili alevis Pargi tn parkla remont.
7. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 524 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks ehitise rekonstrueerimiseks Männi tn 5, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 525 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kõrtsupõllu, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 526 Projekteerimistingimuste määramine tänavavalgustuse elektrivarustuse projekteerimiseks
11115 Kurna-Tuhala tee, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 527 Ehitusloa väljastamine aiamaja
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks Marsi tn
18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 528 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Sepamäe, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 529 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Lehise tn 7, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 530 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise rekonstrueerimiseks Marsi tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 531 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Marsi tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 532 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Lehise tn 7, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 533 Vaela külas Lauri maaüksuse
detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 534 Mõisaküla külas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine.
14. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 541 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Saare-Annukse, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 542 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Külluse tn 16, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 543 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Kulli, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 544 Projekteerimistingimuste määramine Salu mü veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 545 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Päikese põik 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 546 Ehitusloa väljastamine aiamaja
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks Rooli tn 6,

Orienteerumine
Tallinna orienteerumisneljapäevakute kokkuvõttes (20.
etappi) saavutasid paremad
kohad: M70 vanuseklass – 2.
Jaan Orav, 6. Georg Sooberg;
N60 vanuseklass – 2. Virve
Orav; M21C vanuseklass – 4.
Mart Sooberg; M21A vanuseklass – 5. Dag Ainsoo.
Vallarahva sportmängude saalihoki turniir. Andra Rannik

14, 23) ning seejärel võideti
läbi häda Tallinnas VK Täht
meeskonda 3:2 (18, -17, -22,
23, 9). Väätsas võideti kohalikku Paide/Türi/Väätsa meeskonda samuti raskes mängus 3:0
(23, 23, 22) ning väga magus
võit saavutati Peetri kooli
võimlas, kus võideti kohalikku
Liider/Rae vald meeskonda 3:0
(23, 25, 19) ja jätkatakse puhaste paberitega.

Kabe
Euroopa välkkabe meistrivõistlustel 100 ruudus Tallinnas 6.
oktoobril saavutas Urmo Ilves
64 osavõtja hulgas 23. koha.
Kolmikvõit läks Venemaale.

Jalgrattasport
Team Rattapood CUP/Noorte
Mägirattasari 2014 – sarja
kokkuvõttes (5. etappi) – M14/
N16 vanuseklassis 8. koht
Markus Pajur (osales 3 etapil);
M10/N12 vanuseklassis 1. koht
– Lauri Tamm, M8/N10
vanuseklassis 1. koht – Kermo
Tamm, M Seenior 2
vanuseklassis 2. koht – Bruno
Tamm.
Jalgrattakrosside karikavõistlus “Sügis 2014” kokkuvõttes (8. etappi) – M10 vanuseklassis 2. koht – Lauri Tamm, 8.
koht – Kermo Tamm; M14 vanuseklassis 1. koht – Markus
Pajur; M Sen. vanuseklassis 16.
koht (osales ühel etapil) –
Tõnno Palm.
KAUPO KÜTT

Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 547 Ehitusloa väljastamine ridaelamu püstitamiseks Rätsepa tee 16/1, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 548 Ehitusloa väljastamine ridaelamu püstitamiseks Rätsepa tee 16/2, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 549 Kirjaliku nõusoleku andmine
piirdeaia püstitamiseks Päikese põik 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 550 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Lageda tee tänavavalgustus) Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 551 Kiili Vallavalitsuse 28. augusti
2007 korralduse nr 507 “Kangru kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine.
21. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 556 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Rätsepa tee 12/1, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 557 Kirjaliku nõusoleku andmine ehitise tehnosüsteemi muutmiseks Rätsepa tee 12/2, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 558 Kirjaliku nõusoleku andmine ehtise (puurkaev) rekonstrueerimiseks Kase, Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 559 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Allikavälja elektrivarustus) Sõgula küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 560 Kasutusloa väljastamine ehitisele (Kiili LKS ja Sakuharukraani elektrivarustus) Sookaera küla.
Keskkonna- ja maaküsimused, 30. september 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 516 Katastriüksuse sihtotstarbe
määramine, Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 517 Viimsi metskond 55 katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 519 Hajaasustuse programmi kaasrahastamine.
7. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 536 Vee erikasutuseks nõusoleku
andmisest keeldumine, AÜ Küllus Luige alevik.
21. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 561 Kuusiku katastriüksuse piiride
muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 562 Elve kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 563 Kiili Vallavalitsuse 30. september
2014 korralduse nr 519 “Hajaasustuse programmi kaasrahastamine” muutmine.
Muud küsimused, 30. september 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 511 Kiili vallavalitsuse hallatavate
asutuste Kiili Lasteaia ja Kiili Kunstide Kooli palgamäärad alates
1. septembrist 2014
7. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 538 Kiili Lasteaia hoolekogu kinnitamine 2014/15 õppeaastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 539 Kiili Lasteaia rühmade arvu kinnitamine ja lasteaiarühmades laste arvu määramine 2014/15 õppeaastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 540 Kiili Lasteaia isikkoosseisu kinnitamine 2014/15 õppeaastaks.
21. oktoober 2014
Vallavalitsuse korraldus nr 565 Kiili Gümnaasiumi isikkoosseisu
kinnitamine 2014/15 õppeaastaks.
Vallavalitsuse korraldus nr 566 Kiili Kunstide Kooli isikkoosseisu
kinnitamine 2014/15 õppeaastaks.
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev

Üürile anda esinduslikud büroo- või teeninduspinnad vastvalminud büroohoones Kiili
alevikus, Kurna tee 14.
Viimased vabad pinnad asuvad hoone teisel korrusel vastavalt: pind 15 m2 üürihinnaga 125 eurot ja pind 50 m2 üürihinnaga 300 eurot. Hindadele lisandub käibemaks. Hoone on
uus ja energiasäästlik, kommunaalkulud on väikesed.
Hoones pakub toitlustusteenust oma kohvik.
Lisainfo tel 551 5130 või e-mail info@hammerhead.ee.

Hea reisihuviline!

Tule meiega külastama jõulupealinna Turu Soomemaal
13.-14. detsembril või veetma mõnusaid päevi Riias koos
Livu veekeskuse külastamisega 20.-21. detsembril.
Buss väljub Jüri alevikust. Riia-sõidul
võimalus peatus teha Kiili alevikus. Sõitude korraldaja MTÜ Alustame Algusest.
Täpsem info telefonil 502 9006 (Marianne Rosenfeld) või kodulehel www.
alustamealgusest.eu.

Kiili vallavalitsus teatab:
Detailplaneeringute algatamised
• Vaela küla Lauri kinnistu detailplaneering, algatatud
07.10.2014 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 533.
Planeeritav ala asub Kiili vallas Vaela külas. Juurdepääs toimub
11115 Kurna-Tuhala teelt. Planeeringuala suurus on 4,31 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgis on maatulundusmaa
sihtotstarbega Lauri kinnistu (registriosa 7974302/79743; katastritunnus 30401:001:2084) jagada kolmeks elamumaa ning kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ja seada kahele
elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ning hoonestustingimused. Lisaks lahendada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Kiili valla
üldplaneeringuga, kus alale on ettenähtud võimaliku arengualaga juhtotstarve.
• Mõisaküla küla Liivipõllu kinnistu detailplaneering, algatatud
07.10.2014 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 534.
Planeeritav ala asub Kiili vallas Mõisaküla külas. Juurdepääs toimub Kurna tee T2 teelt. Planeeringuala suurus on 7,43 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgis on maatulundusmaa
sihtotstarbega Liivipõllu kinnistu (registriosa 10097802/100978;
katastritunnus 30401:001:1844) jagada üheks elamumaa ning
üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja seada elamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning ärimaa krundile hobu- ja vabaajakeskuse rajamiseks ning hoonestustingimused. Lisaks lahendada krundi heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
-----------------------------------------------------------------Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teated
• 07.10.2014 korraldusega nr 533 “Vaela külas Lauri maaüksuse
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 vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist. Keskkonnalubade vajadust kavandatava tegevuse elluviimisel tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise käigus;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta ehitiste rajamine ning
sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas eeldatavalt olulist
negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette
võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks leevendusmeetmed. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud peavad piirduma
planeeringualaga. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime
ületamist, sest planeeringuala ja lähiala on juba inimtegevuse
poolt mõjutatud keskkond. Kavandatava tegevuse elluviimisega
ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Kui detailplaneeringu menetlemise käigus selgub täiendavaid, olulisi asjaolusid või fakte, on vallavalitsusel õigus algatada KSH menetlus;
4. vallavalitsusel on õigus nõuda, sõltuvalt ehitiste kasutuse otstarbest, keskkonnamõju hindamist (KMH) tegevuslubade (sh ehituslubade) taotlemisel;
5. detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi
maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida detail planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
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29. oktoober 2014

KAEVETÖÖD
Töid teostame JCB CX4
ekskavaatoriga Harjumaa
piires. Suuremahulisi töid teeme
ka üle Eesti.

• krundi ja liiva-kruusa
aluspõhja ettevalmistamine
• vundamendialuste
süvendite ettevalmistamine
• teealuste ettevalmistamine
• krundi paigutamine ja
tihendamine
• septikute paigaldus
• haljastustööd
• talvel lumelükkamine ja
-koristus
e-mail:
andres@copp.ee
telefon: 565 9658

KUULUTA
TASUTA!

In memoriam

Salme Türna
26.09.1913-09.10.2014

WWW.HARJUELU.EE

31. oktoobril
kell 18.00
Ungari tsirkus
Kiili rahvamajas.
Piletite müük alates
oktoobrist.

6. kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt inimese tervist,
heaolu, vara ega kultuuripärandit;
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud
keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole
varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tegevust;
8. kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust tekib ala valgustamisest. Detailplaneeringu alalt lähtuvat valgustuse negatiivset mõju tuleb vähendada ala valgustuse suunamisega selliselt, et see ei häiriks liiklejaid teedel. Mõningast vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus ;
9. kavandataval alal asuva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse seadustega kehtestatud nõudeid.
Planeeritav ala asub Kiili vallas Vaela külas. Juurdepääs toimub
11115 Kurna-Tuhala teelt. Planeeringuala suurus on 4,31 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgis on maatulundusmaa
sihtotstarbega Lauri kinnistu (registriosa 7974302/79743; katastritunnus 30401:001:2084) jagada kolmeks elamumaa ning kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks ja seada kahele
elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ning hoonestustingimused. Lisaks lahendada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel teada. Detailplaneeringu
koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel. 679 0260). Detailplaneeringu
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala
tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info 679 0260) alates 28.10.2014 kuni 11.11.2014.
• 07.10.2014 korraldusega nr 534 “Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada
detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist,
sest:
1. detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks keskkonda oluliselt saastavat
tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud
olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks
keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;
2. lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta nõuetele vastavate ehitiste rajamine ning katastriüksuse piire mitteületavate tegevustest
tingitud mõjude võimalik olemasolu eeldatavalt antud asukohas
olulist negatiivset mõju. Elamute läheduse tõttu võib antud piirkonnas kavandada vaid selliseid tegevusi ja sellisel ajal, mis ei
põhjusta läheduses elavatele inimestele ülemääraseid häiringuid. Ehitustegevusega kaasnevad teatavad negatiivsed mõjud,
nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja transpordist
tingitud mõjuga. Kui ehitustöödel ja ehitiste hilisemal kasutamisel järgitakse õigusaktidega kehtestatud nõudeid, kasutatakse
parimat tehnikat ning tagatakse loomade nõuetekohane pidamine, on avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike;
3. detailplaneeringu algatamise staadiumis ei ole täpselt teada
kinnistutele kavandatavad tegevused, mistõttu ei saa hinnata detailsemalt tegevustega kaasnevaid tagajärgi. Keskkonnalubade
vajadust tuleb analüüsida detailplaneeringu käigus.
Keskkonnamõju hindamise vajadust tuleb kaaluda detailplaneeringu koostamise järgmistel etappidel või katastriüksustele tegevuslubade (sh ehitusloa) taotlemise menetlemisel;
4. detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime
ületamist. Planeeringuala ja selle lähipiirkond on olnud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud;
5. planeeringualal ja selle lähiümbruses ei paikne Natura 2000
võrgustiku alasid, kaitstavaid loodusobjekte ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib negatiivselt mõjutada;
6. olemasolevate andmete põhjal detailplaneeringuga kavandatava tegevustega ei kahjustata inimese tervist, heaolu, vara ega
kultuuripärandit. Planeeringualale lähimate elamute juures ei
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tohi ehitiste kasutamisega kaasnev müra ületada lubatud piirmäärasid. Detailplaneeringu käigus tuleb teha täpsem müraprognoos ning vajadusel määrata võimaliku müra leevendusmeetmed.
7. detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole registreeritud jääkreostust ega mõnda keskkonnaohtlikku tegevust, mis
põhjustaks kavandatavale tegevusele (sh ehitustegevusele) piiranguid;
8. eeldatavalt ei kaasne kavandatava tegevusega olulisel määral
soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Valgusreostust saab vähendada valgustuse suunamisega selliselt, et see võimalikult vähe
põhjustaks liigset häiringut rohekoridorile ja naabruses asuvale
Liivi elamule. Vibratsiooni võib esineda ehitustöödel, samuti on
tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud esmalt ehitustöödega;
9. olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ärimaaks ja elamumaaks ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel kehtestatud nõudeid. Vahetult avalikus
kasutuses oleva tee äärde, mille liikluskoormus üha suureneb,
on sobilikum planeerida ärimaa krunte kui kasutada seda ala
põllumajandusliku tootmise jaoks.
Planeeritav ala asub Kiili vallas Mõisaküla külas. Juurdepääs toimub Kurna tee T2 teelt. Planeeringuala suurus on 7,43 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgis on maatulundusmaa
sihtotstarbega Liivipõllu kinnistu (registriosa 10097802/100978;
katastritunnus 30401:001:1844) jagada üheks elamumaa ning
üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja seada elamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ning ärimaa krundile hobu- ja vabaajakeskuse rajamiseks ning hoonestustingimused. Lisaks lahendada krundi heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel teada. Detailplaneeringu
koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel. 679 0260). Detailplaneeringu
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala
tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Anne Margusoo, tel 679 0272 või info 679 0260) alates 28.10.2014 kuni 11.11.2014.
-----------------------------------------------------------------Kangru kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Kiili Vallavalitsus lõpetas huvitatud isiku taotluse alusel
14.10.2014 korraldusega nr 551 Sausti külas asuva Kangru kinnistu (katastritunnus 30401:001:0047) detailplaneeringu menetluse.
-----------------------------------------------------------------Niine kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu
19.11.2014 kell 18.00 toimub Kiili Vallavalitsuses (II korruse
koosolekute ruum, Nabala tee 2a, Kiili alev) Luige alevikus Niine
(katastritunnus 30402:001:0118) kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.
Niine kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud Luige alevikus
2,1 ha suurusel maa-alal kahe ärimaa krundi moodustamine ja
kuni viie ärihoone püstitamiseks ehitusõiguse seadmine ning
liikluskorralduse, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Vastuvõetud detailplaneering on kooskõlas Kiili valla üldplaneeringuga, kus ala on määratud võimalikuks arengualaks, maakasutuse juhtotstarvetega üldkasutatava hoone maa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa.
Niine kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise
ajal 17.-31.07.2014 esitati üks kirjalik vastuväide.
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Kiili Leht
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• Aastaringselt müüa kuivad kütteklotsid,
pakitud kaminapuud, turba ja puitbrikett,
puidu-põhupellet. Vedu. Tel 506 8501
---------------------• Ehitustööd, üldehitus. Tel 5693 3207
• Elumaja ja/või korteri renoveerimise
teenus. Tel 5550 6673 või kodulehelt
www.renostart.ee

• Kanarbiku talu müüb korralikke
kuivi küttepuid. Sortimendid lepp ja
haab. Pikkused: 37, 40, 50 ja 75 cm.
Tel 5373 7294
• Katused, fassaadid ja viimistlustööd.
www.artellehitus.ee, Tel 5352 9476
---------------------• Kodu ja kontori hoolduskoristus, diivanite ja vaipade süvapesu Siniar Puhastuselt.
www.siniar.ee, tel 521 6272
---------------------• Lp. mesinikud. Luke Vahavabrik vahetab
kärge (2,5 €/kg) Tallinnas Märja tn 4D
juures 8. novembril (laupäeval) kell 11-12.
Tel 513 3356
---------------------• Müüa kuivad küttepuud lahtiselt ja võrgus. Info tel 5349 2730
---------------------• Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuu klots 5-20 cm, lepaklots 5-20 cm,
kaseklots 5-20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm,
saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel.Alates 50st kotist on transport Kiili, Rae,
Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
---------------------• Müüa küttepuud: toores lehtpuu, alates 28 €, metsakuiv okaspuu, alates 35 €;
tarne alates 10 rm, mõõdud tellija soovil.
3-meetrised, tarne alates 30 tm, hind kokkuleppel. Tel 502 4895
---------------------• Müüa leppa 34 €/rm, segapuud 34 €/rm,
musta leppa 36 €/rm, saart 36 €/rm, kaske 40 €/rm. Kuiv puu: okaspuu 35 €/rm,
segapuu 40 €/rm, segalehtpuu 42 €/rm,
lepp 44 €/rm, mustlepp 46 €/rm, saar 46
€/rm, kask 50 €/rm. Kviitung. Puud koju

2-5 päevaga. Kriske OÜ. Tel 5648 6058
---------------------• Müüa mahekasvatatud kartulit “Printsess” 10 € kott, tel 522 3334
---------------------• Müüa mett! Mesi korjatud Lääne-Virumaalt. Lähedale jäävad suured rabad ja
metsad. 1 kg mett 6.80 €. Tel 5698 1494
---------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30-60 cm (hind alates 33 €/
rm). Kojuvedu tel 522 7345, e-post:
marek406@gmail.com
---------------------• Müüme mulda, liiva, sõnnikut, killustikku. Teostame kõik kaevetööd ratas- ja
roomikekskavaatoriga. Tel 5650 9523,
5626 8036
---------------------• Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldus- ja saetööd. Katuserennide puhastus.
Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee
---------------------• Ostan 1-3-toalise korteri Tallinnas. Tel
5820 0800
---------------------• Ostan rahvakandle kolme bassiga. Tel
5662 0135
---------------------• Otsime Kiili vallas toredat aedniku, kes
niidab muru ning hooldab aeda ja koristab talvel lund. Vajalikud on teadmised
taimede kasvatamisest. Hooldus kord kahe
nädala jooksul. Tasu kokkuleppel. Lisainfo
tel 510 2604
---------------------• OÜ Estest PR ostab metsa ja põllumaad.
Tel 504 5215, info@estland.ee
---------------------• Silvestal OÜ ostab raieõigusi ja metsamaad. Parim hind raieõiguse eest Harjumaal. Ostame kogu puidu sortimendi metsa
ääres. Oleme huvitatud ka väiksematest
raietest. Tel 5308 8945, www.silvestal.ee
---------------------• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning
teeme santehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Tel 660 4455, 5850 4300

TPG OÜ

29. oktoober 2014

Aitan müüa/üürida/
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila). Kiire
ja professionaalne tehing.
Soodsaim vahendustasu!
Tel 568 27044,
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Tünnisaunad, kümblustünnid, grillmajad,
mängumajad, kuurid,
kämpingud

Tootmine ja müük tel 5344 6483
Müük A-Autohoolduse platsil
Leia meid facebook’ist TPG OÜ

Komöödiateater “Kvartett”
4. novembril kell 19.00 Kiili
Rahvamajas. Pilet: 11 ¤ ja 13 ¤.
Kohtade broneerimine aadressil
kadi@kiilivald.ee või tel 5349 4683.
Piletite välja ostmine teisipäeval
kell 12.00-16.00 või kokkuleppel.

