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Kuhu viia prügi?

Mareti asumi heakorratööd
• 5. mai kell 10-16.
• Talgute eesmärk: elukeskkonna parendamine.
• Talgutööd: asumit ümbritseva aia korrastamine;
asumi haljastusalade korrastamine; prügi koristamine asumi ümbruskonnast; Männiku karjääri
ujumiskohtade korrastamine.
• Talguliste maksimumarv: 50.
• Vabu kohti: 47.
• Kaasa võtta kohalikud elanikud ja tööriistad.
• Talgulistele pakutav: soe toit, saun, asumi ajaloo tutvustamine, ekskursioon ümbruskonda,
sealhulgas Männiku karjääri.
• Talgujuht: Aivar Vadi.
• Talgujuhi telefon: 506 6634.
• Talgujuhi e-post: aivar.vadi@just.ee.
• Keeled, mida talgujuht räägib: eesti, vene,
inglise, soome.
• Kogunemine: Kangru alevikus Mareti asumis
elektri alajaama juures, Viirpuu ja Pihlaka teede
ristumiskohas.

Oti külarahva heakorratalgud
• 5. mai kell 11-15.
• Talgute eesmärk: teeme korda koduümbrused
ja tulevased mänguväljakud.
• Talgutööd: koristustööd küla sees ja ümbruses,
tulevased mänguväljakud niitmiskorda, väiksem
võsa maha.
• Talguliste maksimumarv: 40.
• Vabu kohti: 34.
• Kaasa võtta lapsed ja hea talgutuju.
• Talgulistele pakutav: esmased töövahendid,
“Talgukala” mekkimine.
• Talgujuht: Külli Joonson.

• Talgujuhi telefon: 518 4584.
• Talgujuhi e-post: kylli@isismedical.ee.
• Keeled, mida talgujuht räägib: eesti, inglise.
• Kogunemine: ridaelamute esisel mänguväljakul.
• Lisainfo: oodatud on nii kõik põlised Vaela elanikud ümberkaudsetest taludest kui elanikud uusarenduskülast! Talgud algavad mõne infominutiga külarahvale.

Sõera piknikuplatsi
korrastamine Mõisakülas
• 5. mai kell 12-16.
• Talgute eesmärk: Sõeru piknikuplatsi korrastamine, kasvuhoone rajamine, vana kaevu puhastamine.
• Talgutööd: kaevamine, prügikoristus, ehitustööd.
• Talguliste maksimumarv: 30.
• Vabu kohti: 29.
• Kaasa võtta hea meeleolu, töörõivad, töökindad.
Kangem söök (grillimaterjal) ja muud joogid,
mida pakutavate nimekirjas ei ole.
• Talgulistele pakutav: supp, tee, vesi, mahl.
Simman lõkke ääres.
• Talgujuht: Üllar Luup.
• Talgujuhi telefon: 513 3521.
• Talgujuhi e-post: yllar.luup@mail.ee.
• Keeled, mida talgujuht räägib: eesti, vene,
inglise, soome.
• Kogunemine: Kiili Maksimarketi juures kell
11.45.
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Selle kevade
heakorraüritused
Kiili vallas
Lisaks Teeme Ära talgupäevale
toimub vallas veel heakorraüritusi:
• 30. aprillil Kiili pargis, korraldavad Kiili Gümnaasium ja
Kiili Varahalduse SA.
• 4. mail Kiili keskuses, korraldab Kiili vallavalitsus.

Kodu ümbrus korda
emadepäevaks!
Palun, vaata üle oma kodu ümbrus ja korrasta see hiljemalt 13.
maiks 2012.
SIIRI TREIMANN
KESKKONNANÕUNIK

Luige küla tervenisti puhtaks!
Vt kuulutust!

“Teeme Ära” koristustalgud
5. mail Luige alevikus

SELLES LEHES

Teeme Ära ja koristamise talgutel kokkukorjatud jäätmed saab
viia Tallinna prügilasse (Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus
Jõelähtme vallas, tel: 609 6530,
e-mail: jaatmekeskus@veolia.
ee). Prügila on avatud järgmistel aegadel:
• Esmaspäevast reedeni kell
06.00-22.00
• Laupäeval ning riiklikel
pühadel kell 08.00-18.00
• Pühapäeval suletud.
Hinnakirja leiab leheküljelt
www.jaatmekeskus.ee.

Sel aastal sai elanike soovil registreeritud “Teeme Ära” koristustalgud kogu Luige aleviku ulatuses. Siis on suvel mõnus
kodukandis jalutada nii meil endil kui meie külalistel.
Talgutel osalejad koristavad oma elukoha lähiümbruse tänavad,
metsaaluse, puhkeala ja aiatagused ning korjavad kokku magistraalide ääres oleva prügi.
Vallavalitsuse poolt on talgulistele ette nähtud kindad ja prügikotid ja prügi äravedu. Prügikotid tuleb koguda igas tänavas või
piirkonnas ühte kokku, et lihtsustada prügi ära viimist.
Talgulised, kes ootavad juhiseid või soovivad kindaid ja prügikotte, kogunevad Luige bussipeatuse juurde 5.05 hommikul kell
10.00. Pärast talguid saame kokku Luige bussijaama taga,
sööme suppi ja torti ning saame omavahel tuttavaks. Osavõtjad
saavad tänutäheks Luige oma raha “Luige Krooni”, millega tasustatakse vabatahtlikku tööd ja mis annab soodsaid võimalusi
edaspidistel üritustel.
Hea oleks, kui talgulised registreeruvad www.teemeara.ee
Luige aleviku talgutele. Siis on võimalik planeerida nii kinnaste
kui prügikottide hulka ja ka talgusupi kogust!
Kaire Nuut
Rohkem infot tel 5669 4949
MTÜ Luige Kandikeskus
e-mail info@luigekandikeskus.ee
www.luigekandikeskus.ee

Толока “Сделаем!” 5.05 в посёлке Луйге
В этом году, по желанию жителей, толоки “Сделаем!” зарегистрированы во всём посёлке Луйге. Благодаря этому летом будет
приятно прогуляться возле дома не только нам, но и нашим
гостям.
Участники толок делают уборку на близлежащих улицах, в зонах отдыха, задних дворах, в лесу ,а также собирают мусор с
обочин шоссе.
Управа предоставляет участникам толоки перчатки, мусорные
мешки, а также организует вывоз мусора. Для удобства вывоза
мусора, каждая улица или район должны собрать мусорные
мешки в одном месте.
Участников толоки, желающих получить задания или обзавестись перчатками и мусорными мешками, ждём 05.05 в 10.00
на автобусной остановке Луйге. По завершению толоки
ждём всех участников за зданием автовокзала на суп и торт.
Отдохнём и познакомимся! В качестве памятного подарка все
участники будут награждены “Кроной Луйге” – самостоятельной
валютой посёлка, которой оплачивается волонтёрский труд,
а также за неё можно будет получить льготы на последующих
мероприятиях.
Лучше всего зарегистрироваться на толоку посёлка Луйге
заранее на сайте www.teemeara.ee . Так мы сможем точнее
спланировать необходимое количество перчаток, мешков для
мусора, а также порций супа.
Кайре Нуут
Дополнительная информация по тел 5669 4949
НДО Luige Kandikeskus
Е-майл info@luigekandikeskus.ee
www.luigekandikeskus.ee
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Anna endale võimalus!
z Oleme tänu ESFile
ning Kiili, Saku ja
Saue vallavalitsustele alates 2011. aasta augustist koolitanud töötuks jäänud
inimesi, lisaks pakkunud nõustamist ja
leidnud ka praktika
ning töökohti.
Populaarseimaks on osutunud
lapsehoidjate kutseõpe ning
aednik-haljastaja algõpe. Kevadel algab teenindaja-müüja õpe,
kus läbitakse palju suhtlustreeninguid ja enesekehtestamise
praktikat. Loodan, et kõik, kellel
on vajadus ja kes tunnevad endas soovi taas tööle minna või
muuta oma erialavalikuid, leiavad siit endale võimaluse. Projekti kaudu on lihtsustatud kujul võimalus täiesti erinevat
ametit õppida või ennast tööl
proovile panna. Projekt kestab
31. detsembrini 2012 ja veel on
võimalus osalemiseks:
1. Erialakoolitused: maijuuni 2012 ja august-september
2012 on võimalik osaleda veel
teenindus-müüjate koolitustel.
Koolitus sisaldab teeninduse
olemust, teenindussuhtlemist,
eneseväljendusoskuse treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamist, põhitõdesid müügist. Koolitus kestab 10
päeva ja sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ja videoharjutusi. Koolituse läbinud on valmis tööle suunduma teenindusemüügi valdkonda.
Lisaks sisaldab augustis algav
koolitus ka logistika (lao teenindus) programmide õpet.
Lisaks on veel kahel inimesel
võimalus endale sobival ajal
minna keevitaja kursusele, kus
edukad koolituse ja tööpraktika
läbinud saavad keevitaja kutsesertifikaadi. Edaspidi saab inimene ise valida, kas minna tööle või alustada ise ettevõtlusega.
2. Tööpraktika töökohal:
projekti raames on võimalus
osaleda ka praktikal erinevates
ettevõtetes. Valik on suur, sest
piirkondades on erinevaid ettevõtteid, kes on nõus võtma enda
juurde praktikante lootuses lei-

da nende hulgast endale tulevased töötajad. Praktika on oluline
ka peale koolituse läbimist, sest
see annab erialast praktilise ülevaate ning kinnistab omandatud
teoreetilisi teadmisi valdkonnast.
3. Karjäärinõustamine aitab
selgitab välja inimese vajadused
ja ootused ning püstitab uued
eesmärgid ning sihid vastavalt
inimese loomuomadustele ja
võimekusele. Nõustamist viib
läbi projekti raames Anne Naelapea. (Ennast võib testida ka
kodus tehes testi: www.dreamfoundation.eu/career-test/
page1.
4. Motivatsioonikoolitus:
tööta jäänud või tööta olnud
inimestel on alati kasulik leida
endale kooskäimise võimalusi,
et kuulda kaaslaste kogemusi ja
jagada enda teadmisi. On oluline teada, et mitte keegi teine ei
saa teha otsuseid meie eest ega
suuda meid teha kogenumaks
kui ikka igaüks ise. Igas grupis
kujuneb õhkkond vastavalt kohalolijate avatusele ja huvitatusele.
Mida julgemalt oleme valmis
enda sisse vaatama, oma võimeid, oskusi ja võimalusi analüüsima, seda kindlam on minna töövestlusele. On ka võimalik, et analüüsi tulemusena leitakse julgust endale tööandjaks
olla. Testide ja mitmesuguste
ülesannete (ka naljakana tunduvate) lahendamise käigus
saame teada endast teinekord
midagi üllatavat, aga võime
saada ka kinnitust juba teadaolevale. Koolituse läbinutel on
kindlasti rohkem oskusi ja enesekindlust otsuste tegemisel
edasise elu planeerimiseks.
5. Psühholoogiline nõustamine: koos psühholoogiga saab
õppida stressist vabanemise
tehnikaid, pinge alandamise
võtteid; suhtlemistakistustest
vabanemise taktikaid.
Lisainfo ja registreerumine
projektijuht: Andra Perv tel:
5694 9272, a.perv@hot.ee. Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi
poolt. Projekt nr: 1.3.0102.100291 “Tegus Kiili – tööturult
väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”.
ANDRA PERV

Ulatame abikäe
meie lastele!
ÜLLE
RAJASALU,
HARJU
MAAVANEM
Olulisi murekohti, mis väärivad
ühiskonnas enam tähelepanu,
on mitmeid. Usun, et meie laste
käekäik ja nende tulevik on üks
tähtsamaid. Lastega seonduvad
teemad on tundlikud, kuna lapsed on ühiskonnas kõige haavatavamad.
Kui peres esinevad mistahes
probleemid, kannatavad eelkõige lapsed. Oma olukorra parandamiseks ei saa lapsed midagi ette võtta. Nende hakkama
saamine sõltub täiskasvanutest.
Sestap võib ühiskonna-poolne
tugi ja abistamine osutuda elutähtsaks.
Heategevuslike eesmärkidega
vabatahtlikud algatused võivad
palju korda saata. “Teeme ära”tüüpi ettevõtmised toovad kokku erinevad osapooled – kodanikud, ettevõtjad ning riigisektori. Üheskoos on suuremad
eeldused saavutada eesmärk
“õnnelik lapsepõlv” ning leida
ühiskonnas probleemile laiemat
kõlapinda. See omakorda võimaldab pikemas perspektiivis
jõuda ka probleemide algpõhjusteni ning lahendusteni.
Märkame ning abistame
Keerulises majanduslikus
olukorras või lausa vaesuses
elavate laste probleem on Eestis
olemas. Raske on näha ja lugeda erinevates meediakanalites
sellest, millises olukorras paljud
lapsed kasvavad ning kus on sageli katmata nende elementaarsed vajadused. Tühi kõht ja viledaks kantud rõivad, pesemisvõimaluste puudumine, seega
ka mustus – keeruline on näha
nende laste lootustandvaid tulevikustsenaariume. Probleem
teeb murelikuks ning pani mind
tõsiselt mõtlema, mida meie
kõik saaksime ära teha nende
laste abistamiseks.
Täna saavad lastetoetust
kõik pered ja raha jagatakse
neile võrdselt. Kuid vanemate
sissetulekud pole võrdsed, sageli puudub töö üldse, seega puudub ka regulaarne sissetulek,
mis tooks leiva lauale. Olen sügavalt veendunud, et riigi raha
lastetoetusteks tuleks jagada
vajaduspõhiselt. Tänane lastetoetuste süsteem ei rahulda kedagi. Vastavalt perede sissetulekutele on tänane toetussumma
mõnedele lastele justkui taskuraha, vähemkindlustatuid lapsi
see pisku aga ei aita! Võib-olla
oleks aeg süsteem tõsiselt ümber vaadata?
Kohtudes omavalitsusjuhti-

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: marko@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.

dega Harjumaal, esitasin neile
üleskutse leida üles pered, kus
lapsed võivad elada toimetuleku
piirimail. Erilist tähelepanu vajaksid aga kindlasti paljulapselised pered. Aitaksime neid ehk
üheskoos, et olla kindlad – söök
oleks laual ning soe riie seljas!
Tore, kui saaksime ka enamat
anda.
Head lugejad, pöördun ka
teie poole! Palun andke omavalitsustesse teada oma kodukandi
lastest, kes elavad raskes majanduslikus olukorras. Samuti
ootab teiepoolset infot Harju
maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalitus (tel 611 8546, email tiiu.parnmae@mv.harju.
ee). Kogume kokku selle info
ning mõtleme, kuidas saaksime
nende abistamiseks parimal
moel midagi ära teha.
Meie kõigi kohus
Eesti lasteombudsmani poolt
koostatud abivajajast lapse teatamise juhend rõhutab esimese

asjana, et igal inimesel on kohustus lastekaitse seadusest
tulenevalt abivajavast lapsest
teatada. Laps vajab abi, kui on
ohus tema elu, tervis, turvatunne, areng või heaolu. Lapse abi
ja kaitseta jäämise eest vastutab
igaüks, kes märkab lapse abivajadust, aga ei anna sellest teada.
Juhendi eesmärk on julgustada igaüht teatama lapse väärkohtlemisest. Kuigi paljudes
omavalitsustes ei ole eraldi
lastekaitsetöötajat, on siiski olemas ametnikud, kes peavad sellega tegelema. Laste kaitse eest
vastutatavad omavalitsustöötajad peavad tundma oma piirkonnas elavaid inimesi ja olema
kursis raskustesse sattunud
perede ja nende lastega.
Head inimesed! Ärgem pöörakem pilku ära, kui näeme
probleemi! Asjad õnnestuvad
siis, kui tegutseme üheskoos.
Ulatame koos abikäe meie
lastele.

Tähelepanu,
erametsaomanik!
Käes on kevad ja taas on aeg
taotleda Natura 2000 toetust
neil metsaomanikel, kelle kinnistule jäävad linnu- ja loodusalad, mis on kantud Natura
2000 alade nimistusse. Natura
2000 taotluse esitamise tähtaeg
on 2.-21. mai.
Nimetatud toetus on ette
nähtud kõigile erametsa omanikele, kelle kinnistul asub Natura
looduskaitse piirangutega ala.
Kokku on Eestis ligikaudu
85 000 ha metsamaad, mis on
nimetatud Natura nimistusse.
Nimetatud metsamaa jaguneb
umbes 9500 metsaomaniku vahel.
2011. aastal taotles talle
seadusega ettenätud toetust
ainult 50% omanikest. Seega jäi
üle 4500 metsaomanikul toetus
saamata. Ligi 30 000 hektari
metsamaa eest jäi toetus möödunud aastal väljavõtmata
üksnes sellepärast, et metsaomanikud jätsid oma teadmatusest või lohakusest taotluse esitamata. Samas maksavad nad
kõik oma erametsa eest maamaksu.
Natura toetust finantseeritakse EL vahenditest. Toetuse andmise eesmärgiks on aidata kaasa Natura looduskaitsealadel
asuvate erametsade kaitsele.
Toetus kompenseerib erametsaomanikule kaitsepiirangute
tõttu metsa majandmisest saamatajäänud tulu. Toetust makstakse erametsaomanikule üks
kord aastas. Natura 2000 toetuse saamiseks tuleb igal aastal
uuesti esitada taotlus Erametsakeskusesse.
Natura 2000 toetuse suurus
sõltub metsaalale seatud kaitsepiirangutest. Natura sihtkaitsevööndis on toetus 109.93 eurot hektari kohta ning Natura
piiranguvööndis, hoiu- ja projekteeritaval alal on toetus
60.08 eurot hektari kohta. Rohkem infot Natura 200 toetuse
kohta leiab www.eramets.ee/
natura-metsa-toetus.
Natura 2000 erametsamaa
toetuse taotlusi võtab vastu Erametsakeskus, mis asub Tallinnas
Mustamäe tee 50. Elektrooniliselt saab toetust taotleda E-Pria
portaali kaudu https://epria.
eesti.ee/epria.
Kui erametsa omanik seisab
kahtluse ees, kas tema maal on
Natura 2000 ala või ei ole ta seni veel kunagi nimetatud toetust
taotlenud, on mõistlik võtta
ühendust riiklikult ametisse nimetatud metsandusvaldkonna
tugiisikuga. Tugiisikuid on üle
Eestis kokku 16. Nende ülesandeks on erametsanduse edendamine, toetuste taotlemise
organiseerimine ja spetsiifiliste
metsanduslike küsimuste korral
juba õige metsakonsulendi juurde suunamine. Tugiisikult info
saamine on tasuta. Tallinna
piirkonnas on tugiisikuks Rünno
Viir, tel. 513 8384 e-post rynno.
viir@erametsaliit.ee. Tugiisiku
poole võivad pöörduda kõik
erametsaomanikud, kellel on
sobilik Tallinna piirkonnas suhelda, kuigi nende metsad asuvad ükskõik millises Eesti nurgas.
ERAMETSAKESKUS

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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Valla üritused

Sünnipäevad mais

91
Adele Jõenurm
89
Evi Kasemets
85
Vaike Rästas
85
Helga Mäe
84
Laine Niinepuu
84
Armilde Vesiloik
83
Joann Lello
83
Vaike Sillanurm
81
Valdis Mintäls
81
Jelizaveta Moistus
80 Helgi-Elfriede Rohi
79
Saima Noormets
78
Evi Kivisalu
77
Hillar Tamm
77
Salme Nurmberg
77
Getsia Blauhut
77
Lehte Kööp
76 Siiri-Maie Ronimois
70
Liis Jurak
65
Aavo Mikomägi
65
Maire Somarokov

28. aprill kell 10.00-18.00 I Ehitusettevõtete võrkpalliturniir
“Nurgakivi 2012” Kiili sprodihallis
28. aprill kell 11.00-17.00 Kiili eakate pidu Kiili rahvamajas
6. mai kell 10.00-16.00 Kiili Duatlon Kiilis
13. mai kell 10.00 emadepäeva tänuüritus Kiili rahvamajas
22. mai kell16.00 “Külla tuleb klassikaraadio” Kiili rahvamajas
28. mai kell 14.00-20.00 Paekna tantsupidu Nabala mõisas

Võistluspäeval on avatud rattarent neile, kel võistlemiseks endal
kaherattalist pole. 21CC

Kiili duatlonist saavad osa
nii suured kui väikesed
z 6. mail leiab Kiilis
aset duatlonivõistlus, milles kutsutakse kaasa lööma nii
lapsi, harrastajaid
kui ka sportlasi, lisaks on kõigile huvilistele avatud võistluskeskus.
“Kiili duatlon on mõeldud kõigile,” lausus võistluse korraldaja
Ivo Tatrik 21CC Triatloniklubist.
“Sel ajal kui spordiharrastajad
võistlusrajal üksteisest mõõtu
võtavad, saavad pealtvaatajad
ka võistluskeskuses aega veeta.
Eraldi avame lasteala väikestele,
kus on organiseeritud mängud
ja erinevad põnevad tegevused.”
Mõeldud on ka kehakinnitamise
võimalustele.
Kuivõrd duatlon on kõigile
jõukohane spordiala, on kõik

huvilised kutsutud oma vormi
testima. Duatloni koosneb jooksu ja rattasõiduetappidest. Ivo
Tatriku sõnul on võistlupäeval
avatud ka rattarent neile, kel
võistlemiseks endal kaherattalist
pole.
Eesti duatloni karikasarja
Kiili etapil saab võistelda kolmel
distantsil: lastedistantsil, rahvadistantsil ja põhidistantsil. Kaasahaarava võistluse korraldab
21CC Triatloniklubi.
Duatloni jooksuetapid toimuvad Kiili spordikeskuse ümbruses, vahetusala asub spordiklubi
ees, rattasõit kulgeb Kiili-Lähtse-Paekna-Nabala-Lähtse-Kiili
suunalisel sõiduteel. Võistluskeskus avatakse kell 10.00 Kiili
Gümnaasiumi ees.
Registreerimine ja täpsem
info võistluse kodulehelt:
www.21cc.ee/kiili.
PRIIT RUM, 21CC ESINDAJA

Miia Kaare Tartu Spring Cup-il. Inga Kaare

Miia Kaare lõpetas hooaja 3. kohaga
Kiili valla noor iluuisutaja Miia
Kaare pani oma selleaastasele
võistlusseeriale väärika punkti,
saavutades rahvusvahelisel
iluuisuvõistlusel Tartu Spring
Cup 2012 Pre Chicks klassis 3.
koha. Miia treenib Anna Levan-

di käe all teist hooaega.
See hooaeg on olnud Miiale
edukas ja sügisest läheb ta Kiili
Gümnaasiumisse 1. klassi. Ees
on ootamas suvi täis treeninglaagreid ja harjutamist.
INGA KAARE

Kiili gümnaasiumi lõpetajad on elus
edukad
Haridusministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgub,
et gümnaasiumi lõpetanutest
saavad mõni aasta hiljem kõrgeimat palka Harju maakonnas
Kiili vilistlased.

Kiili gümnaasiumi lõpetajad
asuvad palgaredeli ülemises otsas ka kogu vabariigi lõikes,
seda koos Tallinna ja Tartu nn
eliitkoolide vilistlastega.
KIILI LEHT

Meie valda sündisid:

“Minu põhitööks on ehitusjärelevalve ja soov seda tööd teha meeldivas koostöös omanikega,” ütleb Kadre
Rumm. “Inimesed võivad alati minu poole pöörduda nõu või abi saamiseks.” Marko Tooming

TEEDE RENOVEERIMISEKS VALMIB ARENGUKAVA

“Kiili inimesed on
koostööaltid”
z 2. veebruarist töötab
vallas ehitusjärelevalve spetsialistina
Kadre Rumm, kelle
valdkonnaks on teede hooldus, teede
ning tehnovõrkude
ja -rajatiste projekteerimistingimuste
väljastamine, ehitusja kasutuslubade
menetlemine ning
ebaseaduslikud ehitised.
Varem erinevates tee- ja trassifirmades töötanud Kadrel on
kõrgharidus õigusteaduses.
Ebaseaduslike ehitiste osas on
sellest palju abi. “Teen paikvaatlusi. Palju tuleb tegelda vanade
juhtumitega, kuid olen leidnud
ka uusi omavolilisi ehitisi,” räägib ta. “On laekunud ka mõningad kaebused tähelepanelikelt
vallalelanikelt.”
Kontrollib lube
Ebaseaduslike ehitiste omanikud ise on Kadre sõnul väga
koostööaltid ehitisi seadustama.
Lammutada ei soovi ju oma vaevaga ehitatud hoonet keegi.
“Seaduslik ehitis on ehitatud
vastavalt ehitusseaduses sätestatud nõuetele: on olemas projekteerimistingimused või detailplaneering, ehitusprojekt,
ehitusluba või kirjalik nõusolek,
kasutusluba. Kui ei ole nõutut
täidetud, järgneb menetlus,”
märgib ehitusjärelevalve spetsialist. “Tihti “unustatakse” ma-

Kadre Rumm, Kiili
valla ehitusjärelevalve
spetsialist
• Elab Raplamaal Kohila
vallas.
• On kohaliku AngerjaPahkla Haridusseltsi
juhatuse liige.
• Abielus, kolm poega.
• Kõrgharidus õigusteaduses.
• Hobideks on loodus, matkamine, mäesuusatamine, külaelu arendamine.
• Enne Kiili valda tulekut
töötanud erinevates
ettevõtetes, mille tegevusalaks on teede ja trasside
ehitus.

jaomanike poolt oma majale
taotleda kasutusluba, kuid laias
laastus võttes – kui inimesed
elavad majas alaliselt, vajab see
ka kasutusluba.”
Hoone nõuetekohane seadustamine on igal juhul kasulikum, sest ettekirjutusega antakse majaomanikule tähtaeg
ehitise seadustamiseks ja kaasneb hoiatus sunniraha rakendamise kohta, mis on eraisikule
1200 eurot ja juriidilisele isikule
6400 eurot.
Sunniraha määramine pole
eesmärk omaette, kuid mõnikord teisiti ei saa. “Ühel objektil,
kus käisin, oli neli ebaseaduslikku hoonet,” meenutab Kadre.
“Minu põhitööks on ehitusjärelevalve ja soov seda tööd teha
meeldivas koostöös omanikega.
Inimesed võivad alati minu poo-

le pöörduda nõu või abi saamiseks.”
Seetõttu tasub nii ehitus- kui
kasutuloa taotlemiseks pöörduda tema poole vallamajja: kas
siis telefonil 679 0263 või meili
teel kadre.rumm@kiilivald.ee.
Teehoiule arengukava
Teede valdkonnas kuulub
Kadre vastutusalasse kõik teedesse puutuv: teede hooldus- ja
ehitustööd, liiklusmärgid, tolmu- ja lumetõrje, teeäärte niitmine, hangete korraldamine.
“Minu poole tasub inimestel
pöörduda alati, kui märgatakse,
et miski häirib liiklemist: kui on
liiklusmärk pikali maas; kui aed
on teele liiga lähedale püstitatud; võsa või puud on teel; kui
on teekattes läbimatud augud,”
ütleb Kadre ja lisab, et kevadel
on vaja elanikelt mõistlikku
suhtumist – talvega tekkinud
auke ei ole võimalik kohe lume
sulades likvideerida, kuid hiljemalt maikuu teiseks nädalaks
on valla kruuskattega teed hööveldatud ja augud parandatud.
Erandiks on teed, mida ei ole
tehniliselt võimalik korrastada.
Vallamajas on koostamisel
ka teehoiu arengukava, kus on
välja toodud teede olukord ja
mille alusel pannakse paika,
millises järjekorras hakatakse
teid renoveerima. Esimesena
saab uue katte Kurna tee ca 400
m ulatuses, see on juba otsustatud ning tööd algavad juunis.
Kogu teede arengukava peaks
valmima samuti tänavu juuniks.
MARKO TOOMING

• 06. märtsil Carl Revon
Toomla, palju õnne, Kairet Juhkam ja Tambet
Toomla!
• 07. märtsil Henri Nuhkat,
palju õnne, Helen Lahe ja
Raido Nuhkat!
• 14. märtsil Gete Krissika,
palju õnne, Raili ja Aivo
Kuusmaa!
• 23. märtsil Gregor Lootus,
palju õnne, Rita Mark ja
Heiki Lootus!
• 31. märtsil Mirra Sitnikova, palju õnne, Anna
Sitnikova ja Deniss Sitnikov!
• 11. aprillil Jasmiin Nõu,
palju õnne, Johanna Kaijanen ja Marko Nõu!

Luige alevikus
toimuvad üritused
2012 kevad-suvi
• 5. mai “Teeme Ära” talgud
Luigel.
• 11.-13. mai Luige Kevadlaat, meisterdamise töötoad,
näomaalingud.
• 27. mai “Taimede vahetuse
päev” – taimeturg kell 9.0014.00 Luige bussipeatuse taga
oleval platsil. Turupäevi on
plaanis terve suve jooksul tihedalt korraldada, et inimestel
oleks võimalik pakkuda ja osta
värsket aiasaadusi. Oodatud on
muidugi kõik müüjad ja ostjad.
• 2. juuni lastekaitsepäev,
lasteteater – algusega kell 11.00
laste mänguväljakul, koos võistluste ja mängudega (Luige mänguväljakul).
• 8. juuli lasteteater “Pipi on
parim asjade otsija” – kell 11.00
Luige mänguväljakul, koos kirbuturu algusega.
• 21.-22. juuli Bussireis Võrumaale Urvastesse “Oma Raha
Mõttetalgutele”.
Jälgige infot meie kodulehel
www.luigekandikeskus.ee; ekiri: info@luigekandikeskus.
ee.

Pakun
kopp-laaduri
teenust.
Helista
5645 4137
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Kultuurinõukogu
õmbleb valda üheks
z Eelmisel kuul kogunes esimest korda
vastloodud Kiili rahvamaja kultuurinõukogu, kuhu kuuluvad
erineva vanuse ja
erialaga inimesed
üle valla.
Erinevate komisjonide ning
nõukogude moodustamisel on
enamasti kaks eesmärki: esimese tulemusel moodustatakse
seadustest tulenev institutsioon,
mis peab teostama kellegi või
millegi üle kontrolli, andma
ettekirjutusi jne.
Kuid üha enam kodanikuühiskonna poole liikuvas Eestis
on võimalik moodustada ka aktiivsetest elanikest koosnevaid
inimgruppe, mis on pigem nõuandvad ning suunava iseloomuga. Just selline rahvamaja sõprade meeskond on ka nimetatud
kultuurinõukogu.
Idee luua kultuurinõukogu
tekkis Kiili rahvamajas juba
eelmisel aastal. Liikmete valikul
lähtuti eelkõige sellest, et oleks
kaasatud võimalikult paljude
erinevate eluvaldkondade esindajaid ning huvidega inimesi.
Selle tulemusel kuulub praegu
nõukogusse kaheksa liiget, kelle
ideed ning mõtted peavad olema rahvamaja tegevust suunavaks.
Muutustega kaasa
Kuna nõukogusse kuulub kaheksa erinevast paigast, erineva
vanuse ning erialaga inimest,
moodustab see hea koostöövõrgustiku, kus on esindatud väga
lai skaala erinevaid soove ning
huvisid. Nõukogu peaks andma
hea ülevaate, mida rahvamajalt

Kiili valla kultuurinõukogu
liikmed
• Angelika Linnamägi
• Margit Ubaleht
• Kaire Nuut
• Marilin Mihkelson
• Helgi Taim
• Indrek Sinisaar
• Vaiko Mäe
• Tarmo Hanga

oodatakse – koos arutatakse ja
pakutakse välja, milline peab
olema rahvamaja tegevus ning
mis üritusi võiks korraldada, et
võimalikult palju vallaelanikke
kaasata.
Kuna vald on aastatega pea
tundmatuseni muutunud, on
üheks eesmärgiks uued ja vanad
elanikud omavahel kokku viia
ehk liita kohalikku kogukonda.
Teine oluline ülesanne on olla
rahvamaja tegevusega elanikule
lähemal – mõista, mis on kogukonna ootused, millist kultuurielu soovitakse vallas näha, mis
on need üritused, mille korraldamisel saab rahvamaja elanikule abiks olla.
Ühtlasi näeme oma tegevuses
enam “väljas” olemist, me ei saa
mõelda ainult maja ning valla
südame – Kiili alevi – keskselt.
Meie ülesanne ei saa olla ürituste korraldamine ainult Nabala
tee 12 aadressil, vaid rahvamaja
peab koordineerima ning aitama ellu viia kultuuripoliitikat
valla tasandil.
Oma arengukava
Nõukogu üheks oluliseks
eesmärgiks on ka info leviku
parandamine. Huvitav on, et
kuigi kaasajal peaks info internetist või paberlehest olema

2. juunil Harku vallas Murastes
Mis on külapidu?
Külapidu “Üks tekk, viis lugu”
on viit omavalitsust – Harku,
Kiili, Saku, Saue valda ja Saue
linna ühendav kultuuriüritus,
mis toimub 2. juunil Harku vallas Muraste külas. Peoplats
paikneb Klooga maantee lähistel, Muraste ja Ilmandu küla
piirimail.
Üritusest on oodatud osa
võtma kõik, kes peavad lugu
rahvakultuurist, aktiivsest tegevusest ning looduskaunis keskkonnas vaba aja veetmisest. Külapidu pakub võimalust tuttavaks saada naabervaldade rahvaga. Tegevust jagub nii lastele,
emadele-isadele kui ka vanaemadele ja vanaisadele.
Külapeo idee on kantud lapitekist, mis koosneb erinevatest

tükkidest ehk lugudest. Viis lugu ühendavad viit omavalitsust,
mille seovad omavahel tervikuks ehk lapitekiks inimesed
erinevatest kantidest, kes jutustavad naisteloo, meesteloo,
lasteloo, ilmaloo ja külaloo. Nimetatud teemalugusid antakse
edasi külapeo teematelkides
ning tantsu- ja laulupeo repertuaaris.
Mis toimub külapeol?
Külapidu koosneb kolmest
osast: külapäev, tantsu- ja laulupidu ning simman.
Külapäev on kui väljanäitus,
mis annab võimaluse seltsidele,
ühingutele ja asutustele end aktiivse tegevuse kaudu tutvustada. Selleks võib olla oma tegevuse kohta info jagamine, too-
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Päikeserattal oli rekordarv
osalejaid
z 14. aprillil täitus Kiili
rahvamaja lauluga
– toimus Kiili valla
laste lauluvõistlus
“Päikeseratas”.
Tänavusel laulukonkursil osales rekordarv lapsi, lausa 62.
Enim osavõtjaid oli 5-7aastaste
vanusegrupis. Iga vanusegrupi
parimate väljaselgitamiseks oli
kohal kolmeliikmeline žürii:
Rapla Laulustuudio juhendaja
Thea Paluoja, laulja ja muusikaõpetaja Mirjam Dede ning muusik Priit Oks.
Kuna lauljaid oli palju ning
tase hea, oli žüriil tööd parimate
väljaselgitamiseks küllaga. Lisaks esikolmikule pidid kohtunikud leidma ka need lauljad, kes
Kiili valda Harjumaa Laululapse
konkursile esindama lähevad.
Sel aastal on Kiili vallal es-

makordselt võimalus saata Harjumaa konkursile igast vanusegrupist kaks esindajat. Aprilli
lõpus toimuvale laulukonkursile
lähevad 3-4aastaste vanusegrupist Brita Männilaan (õpetaja
Merike Nurk), 5-7aastastest
Elin Taim ja Grete Kalvet (õpetaja Tiina Vaalma), 8-10aastaste
vanusegrupist Melissa Õismaa
(õp Kaili Inno) ning Elise Tilk
(õp Sirje Kullus), 11-13aastastest Alexandra Kolsar ning Lauri
Luup (õp Kaili Inno), 14-15aastaste vanusegrupist Kärt Kaska
(õp Kaili Inno) ja Helen Utšenikov (õp Sirje Kullus) ning vanimatest Regina Tammiste ning
Reigo Salu (õp Kaili Inno).
Suured tänud Kaili Innole,
Tiina Vaalmale, Sille Rohile,
Maria Vahermäele, Sirje Kullusele ning Triin Jaagole laululaste juhendamise eest. Kohtumiseni järgmisel aastal!
KADI KROON-LAUR

Lauri Kivil ja Kadi Kroon-Laur loodavad, et kultuurinõukogust hakkab
valla kultuuriellu kiirgama päikselisi ideid. Marko Tooming

hõlpsasti kättesaadav, siis enim
toob inimesi rahvamajja siiski
külastaja positiivne elamus, mis
on edasi antud mõnele oma tuttavale või sõbrale. Seega võib
ka viimastel aastatel Kiili oma
koduvallaks valinud inimesi julgustada rahvamaja tegevuses
kaasa lööma. See on üks võimalus kasvada oma kodukohaga
enam kokku, saada tuttavaks ka
üleaedsetega.
Kui küsida, mis on nõukogu
esimene samm, siis lisaks ideedele tuleb kaardistada meie
tegevus ka lähiaastateks. Esimese muutusena peab uuendama
rahvamaja põhimäärust, mis on
tänaseks võrdlemisi vananenud.
Selle ühe osana luuakse lähiaastate arengukava, mis saab aluseks nii sisulise kui eelarvelise
tegevuse planeerimisel ning
korraldamisel.
Kultuurinõukogu üheks ülesandeks saab kindlasti ka valla

üldise kultuuriprogrammi koordineerimine. Ühised ideed ning
grupi kriitiline pilk peaks andma tulemuse, et valla sündmused on sidusad ning ei kattu.
Parim võimalus viia ellu
head kohalikku kultuuri on saavutatav siis, kui valla elanik
avaldab selle kohta oma arvamust, soove ning ettepanekuid.
Rahvamaja on inimeste jaoks ja
nõukogu töö eesmärgiks on olla
kogukonna esindaja, selle ideede edastaja ning rahvamaja tegevuse suunaja. Seega, otsige
üles oma esindaja kultuurinõukogus, või kontakteeruge otse
rahvamajaga ning teeme koos
kohaliku kultuurielu kirevamaks.
Informatsiooni rahvamaja
tegevuse kohta leiab nii meie
kui valla kodulehelt ning Facebookist.
LAURI KIVIL
KADI KROON-LAUR

Head kaupmehed ja kõrtsipidajad Kiili vallast!
• Kui teie kaup on kohalikku päritolu, siis oleksime iseäranis
rõõmsad, kui tuleksite oma head ja paremat ka peorahvale
müüma. Pidu algab Murastes kell 15.00, kuid kohal võib olla juba varem.
• Toitlustajatel peavad olema toidu ja lahja alkoholi
müümiseks vajalikud litsentsid, mida võidakse kohapeal kontrollida.
• Sel aastal oleme kehtestatud ka müüjatele osalustasu: 5 eurot laadal kauplejale, 10 eurot elektrit kasutavale laadal
kauplejale ning 50 eurot toitlustajale. Kohtade arv on piiratud!
Korraldajatele jääb õigus valida kauplejaid ja toitlustajaid.
• Oma osalemissoovist palume teada anda 15. maiks e-posti
aadressile kuulutus@muraste.ee, täites osaleja ankeedi veebilehel www.muraste.ee.

dete-teenuste reklaamimine,
õpitubade ja muude aktiivsete
tegevuste korraldamine. Tule
osalema! Korraldajad tagavad
väljanäitusel osalejale koha ja
elektri kasutuse platsil, kus üles
seada oma telk või boks. Osavõtja muretseb ise osalemiseks
vajaliku inventari.
Väljanäitusel osalemiseks
palume kõigil täita osaleja ankeedi, mis saata hiljemalt 2.
maiks aule.kikas@gmail.com.
Ankeet asub siin: www.muraste.ee, lisainfo Aule Kikas, tel
525 3128.
Tantsu- ja laulupidu annab
võimaluse erinevate põlvkondade kultuurinimestel koos
laulda, tantsida ja musitseerida.

Ligi 700 laulja, tantsija ja muusiku osalemisel toimub kogu
päeva ulatuses kestev kultuuriprogramm, mis kulmineerub
ühise tantsu- ja laulupeoga.
Simman on külapidu lõpetav
ühine rahvapidu, kus keskseks
esinejaks on ansambel Svjata
Vatra.
Külapeo “Üks tekk, viis lugu”
peakorraldaja on MTÜ Muraste
külaselts koostöös Harku, Saue,
Saku ja Kiili valla ning Saue linnaga. Korraldaja avalikustab
lõpliku päevakava hiljemalt mai
keskpaigaks.
Kogu külapeo teave ja korraldajate kontaktid asuvad aadressil www.muraste.ee. Täiendav
info juhatus@muraste.ee.

Päikeseratta konkurss. Kadi Kroon-Laur

Harjutus Nõukogude
võimuks
z Peale Vene tsaari
võimust loobumist
1917. a. veebruaris
algasid impeeriumis demokraatlikud
ümberkorraldused.
Tsaari ohranka saadeti laiali ja asemele
moodustati rahvamiilits.
Kurna valla miilitsavanemaks
määrati talupidaja Jaan Rodi
Pärtli talust Mõisakülas. Harju
maakonna valijatekogu liikmeteks Asutava Kogu valimistele
valitakse Kurna valla poolt Johannes Lehtmann (Nehatu vallast pärit kubermangu toitluskomitee osakonnajuhataja),
tuntud Kurna valla ühiskonnategelane Jaan Saalverk ja Mart
Mikumägi Vaela küla Raba talust. Neid võiks siis lugeda Eesti
Wabariigi legitiimsuse esmakandjateks praeguse Kiili valla
alalt.
Demokraatlik areng peatus
oktoobris, peale bolševike võimuhaaramist Venemaal ja Maanõukogu laialiajamist Toompeal, millest võttis osa Viktor
Kingissepp isiklikult.
Enamlane Keimar
Peale 25. oktoobrit saadeti
Kingissepa korraldusel üle Eestimaa igasse valda organisaatorid, et laiali ajada endine vallavalitsus ja valida uus vallanõukogu. Kurna vallas sai Kingissepa ja Anveldi järel järgmiseks
meheks Läänemaalt Luiste vallast pärit 5-klassilise haridusega
Dvigateli tööline Priidik Keimar.
Keimar oli bolševik, punakaartlane ja bolševistlikku kihutustööd teinud juba tsaariarmees. Oma tegevust Kingissepa
käsilasena alustas Mõigu mõisast. Hiljem meenutati teda kui
“keegi Keimar, kes ähvardanud
neil pea maha lüüa, kes ei ole
nõus mõisate ülevõtmisega.”
Artikkel ongi koostatud Riigiarhiivis olevate Priidik Keimari isiklike mälestuste põhjal,
mille ta on kirja pannud peale II
maailmasõda Kiviõlis. Peale
Eestist põgenemist koos Punaarmee riismetega 1918. a. märtsis
osales ta Vene kodusõjas politrukina Eesti kergesuurtüki divisjonis.
Keimari meenutus: “Nõukogude dekreedi väljakuulutamise
ajal oli töölisklass veel vähearenenud, mis võimaldas mõisnikel
ära lagastada enne üleandmist
oma mõisad. Nii oli üleandmise
päeval Sausti mõisas loomatoitu
umbes viieks päevaks. Sarvloomi oli umbes 100, hobuseid 30.
Kurna ja Nabala mõisas olid
kõik paremad hobused kõrvale
toimetatud Tallinna, oma sugulaste ja tuttavate tallidesse.
(Märkus: 1917. a. septembris
arutas Harjumaa toitlustuskomitee toiduainetega varustamise olukorda. Nenditi, et teraviljasaak on nii väike, et leivale
tuleb hakata kartuleid sekka panema. Aga ka kartulitega tuleb
kokkuhoidlik olla. Konkreetsemalt Kurna vallas jääb puudu
4000 puuda rukist. Nii et bol-
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Tänud korraldajatele
Tegemist on ühe toreda traditsioonilise võistlusega, mida on
juba päris palju aastaid peetud. Taseme poolest on tegemist
võistlusega, kus iga võistkond leiab paraja vastase. Võistluste
formaat pakub mängurõõmu kõigile, kuna iga võistkond saab
mängida vähemalt 4 mängu, mis annab päeva lõpuks paraja
koormuse ja enamus saab tunda nii võidurõõmu kui ka kaotusekibedust.
Korraldusliku poole pealt saab ainult kiidusõnu öelda, sest
mängud toimusid kogu aeg ja liiga pikalt ei pidanud keegi ootama. Lisaks oli kogu turniiri vältel olemas info selle kohta, kes
kellega ja millal mängima peab.
Kohtunike brigaad tegi oma tööd väga professionaalselt, mis ei
jätnud palju ruumi vaidlustele ja arusaamatustele. Lisaks oli
avatud kohvik, mis andis hea võimaluse keha kinnitada. Ei oskagi midagi rohkemat ühelt turniirilt tahta.
Tahaks Kiili SK 1 võistkonna nimel tänada korraldajaid ja soovida jõudu ning jaksu tulevaste toredate turniiride korraldamiseks.
Harjumaa võrkpallivõistkondadele tahaks öelda, et võtke aga
julgelt osa sellest meie maakonna tiitlivõistlusest.
Kohtumiseni järgmisel aastal, KIILI SK 1 MEESKOND

Kiili mehed tulid Harju
meistriks võrkpallis

Kurna mõis tänapäeval. Wikipedia

ševikel polnudki siit eriti võtta
midagi).
Väga raske oli sel ajal tööd
alustada, sest kehviktalupidajatele ja sulastele oli ju valla
poliitiline elu täiesti võõras,
neid hoiti vallavalitsusest täiesti
eemal. Oli küll moodustatud
nii-öelda maatameeste saadikud, aga needki olid rikaste
talumeeste pojad, kellel olid samad huvid, mis isadel.
Kehviktalupoegade ja tööliste saadikud ei teadnud midagi.
Ma toon ühe näite Kurna vallast, kus esimesel Harju maakonna konverentsil ilmnes, et
need vallanõukogusse valitud
inimesed peale valimisi läksid
lihtsalt koju ja ei mõistnud midagi peale hakata, vaatamata
sellele, et tööd oli väga palju.
(Märkus: Millegipärast seltsimees Lenin arvas, et iga köögitüdruk võib riiki valitseda).
Minule kui Kurna valla organisaatorile tegi sm. Kingissepp
ülesandeks läbi viia Kurna vallas uued valimised. Andis täiendavad juhendid, mida enne ei
olnud. Varem võisid ju saada
valitud ainult oma valla liikmed
valla nõukokku, kuid hiljem lubati kopteerida organisaatoreid.
Niisiis olin ka mina valitud Kurna valla nõukogusse, kus deputaatide omavahelise tööjaotusega valiti mind Täidesaatva Komitee esimeheks.
Tööd oli palju, seda enam, et
ei olnud väljaõppinud kaadrit
ühegi ameti peale. Ka oli mul
omalgi kõik uus, pealegi selle
väikese hariduse kohta, mille
olin saanud viis talve külakoolis
käies, kus peamiseks õppeaineks
oli piiblilugu ja katekismus.
Linnades oli juba loodud
kaardisüsteem, kuid külades ei
olnud midagi sellesarnast. Oli
küll olemas kindel hind, 10 rubla rukkipuud, kuid selle eest ei
müünud ükski ei teravilja ega
naela jahu. Valla nõukogul tuli
vallas kõik toidutagavara arvele
võtta, et ülejääk kindla hinna
eest anda neile, kel ei olnud.
Selleks, et seda kõike teha, oli
vaja ausaid ja julgeid inimesi.
Oli vaja luua toitlustuskomitee.

Kui see sai loodud ja viivitamata välja saadetud, siis valla
TK ootas põnevusega tagajärgi,
mis ei lasknud kaua oodata.
Tulid ja teatasid, et liha on palju, kuid on olemas ka sadasid
puudasid igasugust vilja, kuid
kaaluda pole millegagi. On olemas vask margapuu, mis võtab
ülesse 20 naela ja sellega ei saa
midagi ära teha. Valla TK, võttes arvesse olukorra tõsidust,
tegi korralduse võtta vili arvele
kubatuuris ja see töö õnnestus
meil väga hästi ja ruttu. (Märkus: See tähendab, et see, mis
varem talumehel laudas ja aidas
oli tema oma, oli nüüd “rahva
oma”).
Saada põrgu põhja
Ootamatu juhtumine tuli
mul Jüri kiriku papiga. Kui mu
pea oli juba niigi üle koormatud
ja siis tuli see hingede karjane
minult nõu küsima, et mis peab
tegema nende talupoegadega,
kes ei maksa temale kirikumaksusid, mis temal õigus saada
olevat. Ja mina ei mõistnud temale muud nõu anda, kui et
mitte paluda nende hingede
eest jumalalt pattude andeks
andmist, vaid saata neid põrgu
põhja ilma jumala armuta.
Tööd tuli teha nii ööd kui
päevad. Päeval valla täitevkomitees, öösel , et meil oleks reaalsuses organiseeritud punakaart.
Ei olnud vallas tegemist mitte
üksi inimestega, vaid oli palju
tegemist ka loomatoiduga, sest
valla piirkonnas olid ka mõisad,
Sausti, Nabala, Kurna, ja veel ei
mäleta kus.
Mõisnikud ehk ei olnud jõudnud kõiki loomi ära hävitada,
kuid siiski suurem jagu loomasööta ei olnud enam olemas.
Siiski tuli valla TK-l ka sellest
üle saada. Kõigele sellele raskele olukorrale aitas kaasa ka
asjaolu, et oli olemas inimesi,
kes püüdsid elu veelgi raskemaks teha. Oli olemas veel teisigi parteisid, kes meeleldi töötasid meie vastu ja kes olid end
ära müünud kodanlusele.
Minu viimane päev Tallinnas
oli 1918. a. veebruaris. Pidasin
valla TK-s nõupidamise, kus

kõik korraldused said tehtud, et
olla valmis igasuguseks olukorraks. Sõitsin isiklikult Kurna
mõisa, kus pidasin mõisatöölistele koosolekuid ja andsin juhendeid valmis olla igasugusteks olukordadeks. Kurna mõisas oli kuulda Tallinna poolt
tulistamist, ei olnud miskit
aimu, et Tallinn on juba võetud.
Sõitsin Tallinna ja oligi linn langenud valgete kätte.
Suundusin sadamasse ja lahkusin Eestist viimase laevaga.
Kohe peale minu lahkumist olid
tulnud Mõigu mõisa Tihiin ja
Sausti Ruubin ühes saksa soldatitega mind otsima. Tassiti
küll naist lastega, aga see ei
andnud tagajärgi. Minu asetäitja Aleksander Õun tahtis aga
ausalt mõisa hobuse tagasi viia
ja armulisele härrale üle anda,
leidis armulise härra käest õndsa surma. Lõpp.”
Peale Mõigu mõisa kutsari
Õuna kuulusid nii saadikute
nõukogusse kui ka täitevkomiteesse Aleksander Luiste Saustist ja Tartumaal sündinud Paul
Kont (Könt) Lehmjalt (põgenes
Venemaale). Punakaardi juht ja
saadikute nõukogu sekretär
Kurna vallas oli Sausti mõisa
Paali talust pärit Aleksander
Rooberg, kes oli osa võtnud juba 1905. a. rahutustest. Põgenes
samuti Venemaale.
Punakaartlased olid enamikus pärit Nabala piirkonnast,
mõisatöölised ja saunikud. Saadikute nõukogu kirjatoimetaja
oli noor tütarlaps Helene Kaarmann Tallinnast.
Juriidiliselt võeti Kurna mõis
üle 1918. a. jaanuaris. Hiljem
Eesti Wabariik keeldus ülevõtmise suhtes kriminaalasja algatamast, sest rahalist kahju polnud tekitatud, kuna valla kassas
ülevõtmise hetkel raha polnud
ja punastele keegi ka makse ei
maksnud. Ja üle võeti mitte Eesti, vaid tsaaririigi vara.
Päris ilma rahata punased
siiski ei jäänud, sest Lehmjal ja
Nabalas püüti kinni mitmed
puskariajajad. Vahelejäämine
läks umbes 1000 rubla maksma.
VALDU NELLIS

z Üle-eelmisel nädalavahetusel selgusid
maakonna võrkpallimeistrid. Meestest
olid võitjad kodusaalis mänginud Kiili
pallurid, jättes koju
kuld- ja pronksmedalid. Kokku mängis
tiitlitele veerandsada
nais- ja meeskonda.
Erinevalt märtsi lõpus peetud
maakonna korvpallimeistrivõistlustest kogunes Harju võrkpallivõistlustele palju rohkem
võistkondi. Meestest asus tiitlit
nõutama tosin võistkonda, naistest 13. Viimasel kümnel aastal
ongi võistkondade arv kõikunud
kuue ja viieteistkümne vahel.
Esimesena asusid Kiilis võistlema naiskonnad, kes mängisid
neljas alagrupis. Rae ja Kiili vallast oli kohal koguni kolm naiskonda.
Alagruppidest said edasi
võrkpalliklubi Tefa, Rae/Peetri
Pallidaamid, Keila Võrkpalliklubi, Kiili Spordiklubi II, Rae/
Peetri sõbrad, Kiili Spordiklubi
III, Kiili Spordiklubi I ning Kolga
Palliklubi.
Kohamängudele jõudsid Keila, Rae/Peetri sõbrad, Tefa ja
Kiili I. Pinevas esikohamängus
alistasid Keila naised Peetri
võrkpallurid 26:24 ja 27:25
ning said kuldmedalid. Kolmanda koha heitluses käis Tefa jaks
üle Kiili I naiskonnast, seda
tulemusega 25:23 ja 28:26.
Kiili SK I mängis koosseisus
Piia Ossip, Õnne-Ly Tammsaar,
Helen Pildre, Marika Raiski,
Merje Volt, Eve Tappo, Ülle Volkova, Laidy Lainoja. Kiili SK II
mängis koosseisus Kätlin Kaareste, Katrin Soima, Tuuli
Prangli, Eda Vain, Anet Vendel,
Mari-Mai Koha. Kiili SK III män-

gis koosseisus Anu Soomets,
Kaile Kullamaa, Andra Rannik,
Helena Volkova, Piret Orgusaar,
Triin Maller.SK Tats mängis
koosseisus Laura Väikemaa, Brit
Marleen Õismaa, Kadri-Ann
Adra, Helena Vahtramäe, Annabel Israel, Maily Kristal, Janete
Aas, Cätlin Keernik, Stella Mutso.
Meeste mängud peeti pühapäeval. Kiilist võistles koduses
spordihoones kaks võistkonda.
Mehed mängisid neljas alagrupis ning edasi sai igast kaks
paremat. A-alagrupist said edasi
Kiili Spordiklubi I ja Aruküla
Pallimängudeklubi, B-alagrupist
võrkpalliklubi Tefa ja Spordiklubi Tats, C-alagrupist Keila Võrkpalliklubi ja Kolga Palliklubi
ning D-alagrupist Kiili Spordiklubi II ja Haiba Spordiklubi.
Kaheksast võistkonnast said
edasi poolfinaali Kiili I ja Tats
ning Tefa ja Kiili II. Nemad hakkasid omavahel selgitama ka
medaliomanikke. Esikohamängus oli Kiili I üle klubist Tats
25:19 ja 25:14.
Kolmanda koha mängus alistas Kiili II Tefa tulemusega
25:22 ja 27:25.
Kiili Spordiklubi I ridades
tulid Harju meistriteks Ahto
Tuuling, Kuldar Männilaan,
Andres Kärner, Mihkel Sepp,
Markus Lepmets, Kaupo Kivisild, Kristo Meius (treener), Raido Seppam, Jaano Haidla ning
Oro Henry. Kiili SK II mängis
koosseisus Erki Arumeel, Aivar
Kaljur, Karel Lumik, Jaanus Kuller, Miljard Liik, Tiit Savasson,
Siim Päid.
SK Tats mängis koosseisus:
Raigo Tatrik, Kalev Vanker, Carel Kuus, Timo Vahter, George
Andre Adami, Olev Abel, Andres
Juhan Vilkost, Martin Kukk,
Kevin Arike.
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Meestest oli tosinast võistkonnast parim Kiili Spordiklubi I esindus.
Valmar Ammer
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Kiili Leht

Kiili noored võrkpallurid on uut aastat hästi alustanud
z Harjumaa meistrivõistlustel koolidele saavutasid Kiili
Gümnaasiumi kuni
6. klassi poisid esimese koha . Kokku
oli võistlustules 14
võistkonda.
Teisele kohale tuli Kolga keskkool ja kolmanda koha saavutas
Kuusalu võistkond. Esikohaga
kaasnes ka edasipääs järgmisse
ringi, kus meid ootavad põhja
regiooni parimate koolide võistkonnad.
Võidukas meeskonnas mängisid Rasmus Meius, Karl Kuhlberg, Robert Hanga, Martin
Laanemets ja Karl-Erik Villems.
Samal võistlusel tüdrukutele
võitisid Kiili lapsed kõik medalikomplektid ja lisaks veel ka 4.
koha. Kokku osales võistusel 15
võistkonda üle maakonna. Samuti tagati koht järgmises ringis, et võidelda Eesti parimate
koolidega.
Esikohaga lõpetas turniiri
Kiili Gümnaasiumi I võistkond
koosseisus Helena Vahtramäe,
Annaliisa Mals, Kadri Ann Adra,
Annabel Israel, Brit-Marleen
Õismaa ja Melissa Õismaa.
30. aprillil jätkavad Kiili
Gümnaasiumi poisid ja tüdrukud Eesti parimate koolidega

võitlust medalite peale Kohilas.
Harjumaa meistrivõistlustel
7.-9. klasside arvestuses saavutasid Kiili Gümnaasiumi poisid
3. koha. Võistkond mängis
koosseisus Jüri Käer, Siim
Lomp, Lauri Arumeel, Kairo
Parts, Tanel Mäe, Riivo Rohi.
Samavanuste tüdrukute
arvestuse saavutasime 6. koha.
Poisid ja tüdrukud võitsid
Kiilis toimus 27. veebruaril
tüdrukutele (s.1999 ja nooremad) Eesti meistrivõistluste II
etapp, tsooniturniir Põhjaregioonile.
Kuna esimesel etapil novembris Paides olid meie tüdrukutel head tulemused, oli ka
seekord oodata korralikku esinemist. Pettuda ei tulnud. SK
Tats oli väljas 5 võistkonnaga.
Kõige paremini läks SK Tats I
võistkonnal, kes pika mängupäeva jooksul ei tundnud kaotusekibedust. Seega saavutati
juba teist turniiri järjest kindel
esikoht. See tagas pääsu 1.-3.
juunini Võrus toimuvale Eesti
meistrivõistluste finaalturniirile
16 parima võistkonna hulka.
Tats I võistkonnas mängisid
Helena Vahtramäe, Kadri Ann
Adra, Brit Marleen Õismaa, Annabel Israel, Annaliisa Mals,
Janete Aas.
Samuti on finaalturniirile

pääsemisele väga lähedal Tats
II võistkond, kes novembris saavutas 3. koha ja nüüd Kiilis 4.
koha. Tats II võistkonnas mängisid Maily Kristal, Maria Säästla, Iris Rannik, Äli Leontjev,
Carmen Pirn.
Seis peale 2. etappi:
1. Tats 1 (Kiili) 20 p.
2. Täht 1 16 p.
3. Tats 2 (Kiili) 13 p.
4. Tats 3 (Tallinn) 13 p.
5. Kohila 1 8 p.
6. Hiiumaa 8 p.
7. Audentes 6 p.
8. Paide 6 p.
3. etapp toimub aprilli lõpus
Hiiumaal. Finaalturniirile Võrru
pääseb 4 parimat võistkonda.
Kiilis toimus 20. veebruaril
poistele (s.1999 ja nooremad )
Eesti meistrivõistluste II etapp,
tsooniturniir Põhjaregioonile.
Sarnaselt tüdrukutele tagas
finaalturniiril koha Tats I poiste
võistkond, kes oli teist etappi
järjest esikohal. Võistkonnas
mängisid Rasmus Meius, Karl
Erik Villems, Daniil Koroljov,
Robert Hanga, Märtin Laanemets ja Martin Paal.
Seis peale 2. etappi:
1. SK Tats 20 p.
2. Kohila 14 p.
3. Täht 1 15 p.
4. Audentes 1 13 p.
5 . Audentes 2 10 p.
6. Audentes 3 8 p.

Järgmine poiste etapp toimub Kohilas aprilli lõpul.
Finaalturniirile Võrru pääseb 4
parimat võistkonda.
Ka pisemad edukad
Kõige pisemaid võrkpallureid
Kiilist kutsuti turniirile Pärnu,
kus toimus 13. veebruaril Panzeri Cup võrkpallis 2001/2002
poistele ja tüdrukutele.
Osales 8 võistkonda poisse ja
8 tüdrukuid. Turniir läks igati
korda. Sai mängida omavanuste
Eesti paremikuga. Koju toodi
turniirilt tüdrukute arvestuses
esikoht ja poiste arvestuses teine koht.
Tütarlaste turniiri esikolmik:
1. SK Tats (Laura Männilaan,
Kaili Laanemets, Brittany Tool,
Jonna Soomets, Laura Liisa
Volt, Ragne Rahuoja, Marlin
Kohtring)
2. Pärnu VK/SK I
3. Saaremaa SK
Poiste turniiri esikolmik:
1. Pärnu VK/SK I
2. SK Tats (Rasmus Meius,
Karl Erik Villems, Lauri Luup,
Ergo Kruusvee, Robert Israel,
Robin Liiv).
3. Rakvere SK
Turniiri parimateks mängijateks tunnistati Kaili Laanemets
ja Lauri Luup.
RAIGO TATRIK

25. aprill 2012

Kiili SK on Harju meister korvpallis
Märtsi viimasel päeval Kuusalu
spordihoones peetud viie meeskonnaga maakonna meistrivõistlustel olid edukaimad Kiili
korvpallurid, kes võitsid kõik
neli mängu.
Veel kolm-neli aastat tagasi
selgitati Harju meister korvpallis
sügisel alanud ja märtsis lõppenud turniiril. Rein Suppi maakonna spordiliidust mäletab, et
1980ndatel oli Harjus koguni
kolm liigat. Veel sellel sajandil
oli osalejaid 15-18 ning mängiti
kahes liigas.
“Kulude kasvades ei jõudnud
mehed enam kohalesõitudega
turniire mängida. Nüüd toimuvad kohtumised ühel kevadisel
nädalavahetusel,” selgitab Suppi, miks toimumisaega on kokku
tõmmatud.
Võistkondi oli tänavu vaid
viis, mis on viimaste aastate
väikseim arv. “Hetkel on peamine mänguvõimalus Tallinna
kossuliigas, kus osaleb palju
võistkondi. Samuti osalevad
maakonna võistkonnad Eesti
valdade ja linnade talimängudel. Toimuvad ka kohalikud
turniirid Viimsis ja Keilas,” ütleb
Suppi.
Klassikalises korvpallis mängitakse 4x10 minutit. Et Harju
turniir mahuks ikka ühte päeva,
siis mängiti Kuusalus 2x10 minutit. Varasematel aastatel on
olnud suur vastasseis kahe

naabri, Rae ja Kiili valla võistkondade vahel.
Seekord oli kohal kaks võistkonda Kiilist (Spordiklubi ja
Autoveod), Kuusalust BC Kiiu,
lisaks Maardu Spordiklubi ja
Saku vald. Tiitlit asus kaitsma
Maardu, kellel kogunes lõpuks
kontosse kolm võitu ja üks kaotus. Kaotus tuli võtta vastu Kiili
Spordiklubilt.
Just Kiili mehed olid Kuusalus seekord heas hoos. Võideti
kõik neli mängu ning Harju
meistritiitel oligi nende oma.
Hõbedale jäi Maardu Spordiklubi ning pronksile Saku vald.
Sakulaste kontosse jäi kaks
võitu ja kaks kaotust. Neljas oli
BC Kiiu ühe võiduga ning viies
kõik mängud kaotanud Kiili
Autoveod.
Lisaks kuldmedalitele said
Kiili korvpallurid ka 1998. aastast rändava Harju meistrikarika. Meeskonnas mängisid Karmo Allikas, Alari Kasemaa, Raul
Koppel, Siim Palu, Mikk Rannik,
Allen Talviste, Milvert Vaaks,
Jens Vendel ja Indrek Kaarlep.
Treener on Kiili Spordiklubil
Peedu Pedaru.
Kiili Autoveod/Noortekoondis mängis koosseisus Kris Pulver, Eiki Madissoon, Kaarel Loo,
Rait Haavel, Peeter Hagen, Kaupo Kütt, Angus Tõnnis, Martin
Ainson, Sven-Erik Aasna.
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kes kogus 11 p. Pole paha! 2.
koha saavutas 10 p. Aleksej
Domchev Leedust ja 3. koha samuti 10 p. Leonid Cilevic Lätist.

Jooks

SPORDIUUDISED
Kiili vallarahva V
sportmängud
8. aprillil jätkusid Kiili vallarahva sportmängud. 5. ala – kabe
– võitis 8,5 p. Kangru võistkond,
koosseisus Urmo Ilves, Siim
Rannik ja Kärt Ilja. Teise koha
(7,5 p) võitles välja Kiili I võistkond koosseisus Peeter Kosemaa, Vello Madissoon ja Olga
Kivisalu ning tubli kolmanda
koha saavutas 6,5 p. Kiili Gümnaasiumi võistkond – Riivo Rohi, Kaur Rajasalu ja Helina Rajasalu. Järgnesid Kiili 2 ja FTeam.
6. ala – darts – kuulus kindlalt Luige-Sausti võistkonnale –
Risto Laar, Eido Üksvärav ja
Marcela Tammes – kes võitsid
kõik vastased. Teisele kohale
viskas end Kangru võistkond –
Enar Leht, Margus Rämmi ja
Andra Rannik – ning kolmanda
koha selgitamiseks läks vaja
ümberviskeid, kust võitjana väljus kindlalt Kiili I võistkond,
koosseisus Ott Põldsaar, Urmas
Leol ja Karin Kütt. Järgnesid
Kiili Gümnaasium, F-Team ja
Kiili 2.
Võistkondlik paremusjärjestus peale 6. ala: 1. Kangru –
54 p (hakkab vaikselt eest ära
libisema), 2. Kiili I – 48 p, 3. FTeam – 43 p, 4. Kiili 2 – 43 p, 5.
Kiili Gümnaasium – 38 p, 6.
Luige-Sausti – 32 p, 7. Lähtse –
10 p, 8. Nabala-Paekna – 5 p.

Jalgpall
Kehra Cup 2012 saalijalgpalliturniiril piirdus Kiili JK alagrupimängudega ja 9. kohaga. Alagrupi esimeses mängus võideti
küll 2:1 Kehra I meeskonda,
kuid siis oldi vist mõtetes juba
finaalis, muututi lohakaks ja
ülejäänud mängud kaotati: 1:6
Green Way Maardule, 1:2 Haabersti JK-le ja 0:4 meeskonnale
Kalev Vesi.

Nüüd on saalihooaeg läbi ja
kolitakse välja, ees ootamas terve suve kestev Rahvaliiga, kus
Kiili JK mängib I alagrupis, vastasteks seekord SEB, FC noored,
FC Valge Poni Trahter, Raasiku
FC Joker 1993, LiVal Sport, Tre
meeskond, FC Tiigrid Fännklubi
ja FC Jõelähtme. Samuti võtame
osa 3-etapilisest rahvuste karikavõistlustest, kus Kiili JK esindab Eestit. I etapp juba 28. aprillil Sportland Arenal.

Korvpall
Tallinna Kossuliiga A-divisjoni
play-offi 1. ringi korduskohtumises võitis Kiili SK meeskond Tallinnas T. Soku KK meeskonda
89:80 ja pääses veerandfinaali!
Üleplatsimehena viskas Mihkel
Kurg 39 p (seitse 3-punkti viset!). Tubli mängu tegi ka vanameister Karmo Allikas, kes toetas meeskonda 22 punktiga.
Veerandfinaalis mängiti põhiturniiri 3. kohaga lõpetanud
Ei, Emotsioon/Nordic meeskonnaga. Esimeses mängus Kiilis
tehti selle hooaja parim esitus.
Meeskonda oli lausa lust vaadata, tekkis lootus, et sellest mängust algab Kiili korvpalli
uuestisünd. Mäng võideti 70:56
(Jens Vendel 22 p, neli 3-punkti
viset, Sven Kukemelk lisas 14
p).
Korduskohtumises Kosel aga
kukuti taas kuristikku, mäng
tehti ära juba esimese veerandajaga, mille kaotasime 8:25!
Lõppskoor 61:84 ja poolfinaal
jäi unistuseks. Kahju! Mihkel
Kurg viskas 20 p, Sven Kukemelk 18 p ja Siim Palu lisas 10
p. Mängus kohtadele 5.-8. kaotati lisaks Pesumaailm.ee meeskonnale 74:104. Said korraliku
pesu vähemalt. Jens Vendel 22
p, Ott Põldsaar 20 p, Alari Kasemaa ja Raul Koppel kumbki 12
p. Kokkuvõttes 7. koht. Kiili
korvpalli Tallinna Kossuliigas

hoidis vee peal veel Mikk Rannik, kes C-divisjonis jõudis A.Le
Coq meeskonnaga poolfinaali,
kuid pidi seal tunnistama soov.
ee meeskonna paremust ja mängib nüüd pronksmedalite peale.
Edu!
Eesti Meeste Amatöörliiga
(MAL) finaalis Kalevi Spordihallis kaotas Cramo meeskond
61:71 BC Taar Group meeskonnale ja saavutas hõbemedali.
Ott Põldsaar ja Peedu Pedaru
mängisid Cramo meeskonnas
õlg-õla kõrval selliste korvpallilegendidega nagu Martin Müürsepp, Rauno Pehka, Ivo Saksakulm, Harri Drell, Aivar Toomiste.
Eesti naiste meistrivõistluste
poolfinaalis võitis KK Tallinna
Ülikoolid kaks korda Tartu Ülikooli naiskonna (Janett Perv
viskas esimeses mängus 10 p ja
võttis 11 lauapalli ning teises
mängus piirdus 2 p). Eclex
naiskond – Birgit Piibur – võitis
samuti kaks korda Audentese
SG/Noortekoondist (Birgitilt
esimeses mängus 5 p ja teises
mängus 9 p). Finaalmängud
olid väga tasavägised, mängudega 3:0 võitis seekord Eclex
naiskond ja tuli 2012. a. Eesti
meistriks! Palju õnne, Birgit!
Õnnitlused hõbeda puhul ka Janettile (viimases mängus viskas
8 p ja võttis 10 lauapalli).

Võrkpall
Meeste I liiga finaalis ei suutnud
oma kahte järjestikust tiitlivõitu
kaitsta TTÜ/Kiili meeskond, kes
seekord kaotas finaalis kindlalt
kahel korral Audentese SG/
Noortekoondisele. Kiilis kaotati
0:3 (12:25, 23:25, 25:27) ja
Tallinnas samuti 0:3 (23:25,
18:25, 21:25).
Noored olid paremad, enamus saanud meistriliigas tugeva
karastuse. Aga pole hullu, loodame, et vigade parandus tuleb

järgmisel aastal. Hõbemedali
said kaela Kristo Meius, Kuldar
Männilaan, Raigo Tatrik, Mihkel Sepp, Kaarel Kais, Kaupo
Kivisild, Henry Oro, Andres Kärner, Markus Lepmets, Martin
Thalfeldt, Marko Koern, Raido
Seppam, Ahto Tuuling, Madis
Mäe, Viljar Sinimeri, Timo Vahter, Olev Abel. Peatreener Jaano
Haidla.
Credit 24 Rahvaliigas võitis
Kiili SK I naiskond kodus playoffi otsustavas mängus VK
Kramp N1 naiskonna 3:0 ja pääses 5. mail Kiili Spordihallis toimuvale finaalturniirile! Super!
Kiili SK I meeskond kaotas aga
play-offi mängus 2:3 meeskonnale Valts ja selleks korraks
Rahvaliigas mängud mängitud.
Tallinna meistrivõistlustel
võitis TTÜ/Kiili E-vahegrupis
3:1 TLÜ meeskonna, kuid kaotas 0:3 Neemeco/Taco Express
meeskonnale ja saavutas vahegrupis 3. koha. Motroonik
meeskond kaotas aga F-vahegrupis 1:3 C-Connect meeskonnale ja 0:3 SC Tempo meeskonnale ning saavutas vahegrupis
5. koha. Play-offi 1. ringis võitis
TTÜ/Kiili 3:0 VK Kramp M2
meeskonda ja veerandfinaalis
3:0 VK Kramp M1 ja kindlustasid koha poolfinaalis. Motroonik
meeskond kaotas play-offi 1.
ringis 0:3 SC Tempo meeskonnale ja langes edasisest mängust
välja.
Motroonik naiskond kaotas
D-vahegrupis 0:3 TLÜ naiskonnale, kuid võitis 3:0 VK Kramp
N1 naiskonna ja saavutas vahegrupis 3. koha. Veerandfinaalis
kaotati aga kodus 2:3 Peetri
Sõbrad naiskonnale ja pudeneti
konkurentsist.

Kabe
XVIII rahvusvahelise turniiri
rahvusvahelises kabes “Nõmme
Kevad 2012” võitis Urmo Ilves,

Keegel
Eesti klubide võistkondlikel
meistrivõistlustel hoiab hetkel
KK Reval I (Marko Kikas) 2.
kohta, SK Talke (Toomas Vendel) 3. kohta ja KK Reval II
(Gert Ernesaks) 6. kohta.
Eesti lahtistel segapaaride
meistrivõistlustel saavutas
Marko Kikas koos Laura Peetsiga tubli 5. koha.

Lauatennis
Eesti veteranide meistrivõistlustel lauatennises saavutas
M50+ vanuseklassis Oleg Ratijev 11. koha ja M60+ vanuseklassis Jaan Sinisaar 16. koha.

Sulgpall
Eesti seenioride meistrivõistlustel saavutas M40 vanuseklassis pronksmedali Aare Luigas. Palju õnne! Anti Sepp saavutas 4. koha. M40 vanuseklassi
paarismängus võitsid hõbemedalid Anti ja Ando Sepp. Õnnitlused! Aare Luigas ja Aimar Annion saavutasid 4. koha.

Jalgrattasport
Tallinna meistrivõistlustel kriteeriumis võitis M12 vanuseklassis Markus Pajur. Tubli
poiss! MU23 vanuseklassis saavutas Anti Arumägi 5. koha.
Team Rattapood Cup/Kalevi
Jalgrattakooli Noorte Mägirattasari 2012 I etapp – M18 vanuseklass 3. koht Kevin Kaldma,
M12/N14 vanuseklass 5. koht
Markus Pajur, M8/N10 vanuseklass 6. koht Lauri Tamm, M6/
N6/N8 vanuseklass 4. koht Kermo Tamm.

39. Otepää-Tartu jooksumaraton: 33. Tarvo Kapp, 39. Meelis
Atonen, 43. Relika Mell (naiste
arvestuses 4. koht).

Suusatamine
Estoloppet (Eesti pikamaasuusatajate sari) 2012 a. koondarvestuses saavutas meestest Asko
Nurm tubli 43. koha (osales kõigil 6 etapil). Kokku osales 5017
meessuusatajat. Esimese 500
seas veel: 220. Arno Aamisepp,
231. Tarvo Kapp, 395. Urmet
Hiiekivi, 449. vanameister Tõnu
Aamisepp.

Veekorvpall
22. aprillil Jüri Spordihoone
ujulas peetud veekorvpalli turniiril osales ka Kiili Autoveod/
Noortekoondis. Tegemist on
nagu tavalise korvpallimänguga,
aga kõike seda tuleb teha vees
ja jalad põhja ei ulatu. Mänguaeg 2x10 min.
Esimeses mängus kaotati selle ala valitsejale Rae Kossule üsna kindlalt. Kuna ka võistkond
Kuldne Kaheksa kaotas Rae Kossule, kes kaitses kindlalt tiitlit,
mängisime turniiri teise-kolmanda koha peale Kuldse Kaheksaga. Mäng oli väga põnev
ja võitluslik.
Algus oli paljulubav, juhtisime 9:0, vastased viigistasid.
Punkt-punkti mäng kestis viimase minutini, kuni seisul
15:15 tabas otsustava 3-punkti
viske Kris, vastased ründasid
veel lakkamatult, kuid enne kõlas peakohtunik Jens Vendeli
lõpuvile ja teine koht kuulus
meile seisuga 18:15. Jess! Kiili
võistkonnas mängisid Kris Pulver, Eiki Madissoon, Angus Tõnnis, Sergio ehk Raigo Kivi,
Karmo Kuri ja Kaupo Kütt.
KAUPO KÜTT

25. aprill 2012

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
03.04.2012. aasta korraldusega nr 144 “Niine kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte
algatada Kiili vallas Luige alevikus asuva Niine kinnistu
(30402:001:0078) detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilist hindamist, sest detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustamist, sh
vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmeteket, mürataseme ja vibratsiooni olulist suurenemist.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta loodusvarade taastumisvõime ega looduskeskkonna vastupanuvõime ületamist, sest planeeringuala ja lähiala on juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud (muudetud)
keskkond. 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. Kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt
inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, mõningast valgusreostust tekib ala
valgustamisest, transpordi (sõidukite) tuledest. Tiheda
liikluskoormusega maanteede lähedal on kavandatav tegevus asjakohane ja eeldatavalt ei põhjusta olulist negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Niine
(30402:001:0078) kinnistu kaheks krundiks jaotamine,
sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kaupluse, restorani, hotelli ja büroohoone rajamiseks ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,1 ha.
Detailplaneeringu koostaja on OÜ Urbanaut (aadress
Kaupmehe 6-56, Tallinn 10114)
Detailplaneeringute koostamise algataja ja koostamise
korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev),
detailplaneeringute kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses
(Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart Liho tel
679 0272) alates 17.04.2012 kuni 03.05.2012.

VOLIKOGU OTSUSED, aprill 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 5 Kiili valla jäätmehoolduseeskiri.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 27 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Aia tänav Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 28 Risti katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 29 Mikuhansu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 30 Laurimetsa katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 31 Lauri katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 32 Katastriüksuste omandamine
Vaela külas.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 33 Villemi katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 34 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kaare tänav Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 35 Isikliku kasutusõiguse seadmine
Elion Ettevõtted AS kasuks.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 36 Sõiduauto soetamine sotsiaalosakonna eelarve rahalistest vahenditest.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 37 Vallavanema töötamisega seotud
kulude hüvitamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 38 Vallavanema puhkusele lubamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused
20. märts 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 110 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Lehola tn 14.
Vallavalitsuse korraldus nr 111 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Kaasiku tn 24.
Vallavalitsuse korraldus nr 112 Kiili Vallavalitsuse 21.02.2012
korralduse nr 75 “Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Uuevälja” muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 113 Projekteerimistingimuste määramine Allikavälja eramu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 114 Projekteerimistingimuste määramine Saku harukraani kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 115 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku
väljastamisest keeldumine Mõisaküla tn 43 Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 116 Ehitusloa väljastamisest keel-
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Jõudsid elus palju anda
jõudsid muret rõõmu kanda
kuni lõppes elutee.

Alma Jaanus

Mälestame kauaaegset töökaaslast
ja avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Vanad töökaaslased Mäelt

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Alates 2.05 kuni 30.05.2012 toimub detailplaneeringute
avalik väljapanek:
1. Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Tamme
tn 3 ehitusõiguse muutmine ühe kuni kahekorruselise
üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone ehitamiseks
hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2
ning heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,2 ha
2. Vaela külas Marja ja Ambuse kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Marja kinnistu ja Ambuse kinnistu jagamine kaheksaks elamumaa krundiks ja
üheks transpordimaa krundiks, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kaheksa kuni kahekorruselise
üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse,
liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 3,00
ha.
Planeeringutega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00–16.30
ning reedel kell 9.00-14.00 Kiili vallamajas, Nabala tee 2a,
Kiili alevik.
Kiili Vallavalitsus on algatanud Luige alevikus Niine kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks
on Niine kinnistu kaheks krundiks jaotamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kaupluse, restorani, hotelli ja büroohoone rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 2,1 ha.
Kiili Vallavalitsus jättis algatamata soovitud eesmärgil –
majutushoone ehitamiseks – Kiili alevis Kurna tee 7 kinnistu detailplaneeringu.

dumine Vambola tn 22, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 117 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Väljamäe 19, Mõisaküla küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 118 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Väljaotsa, Piissoo küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 119 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Uuemetsari, Metsanurga küla, Kiili vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 120 Ehitise rekonstrueerimiseks
ehitusloa väljastamisest keeldumine Lasteaia tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 121 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Simoni, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 122 Ehitusloa väljastamine abihoone
püstitamiseks Simoni, Metsanurga küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 123 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Simoni, Metsanurga küla.
27. märts 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 127 Projekteerimistingimuste määramine Rätsepa elurajooni sidevarustuse püstitamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 128 Projekteerimistingimuste määramine Polümeri kinnistu pumbamaja elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 129 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Koidu kinnistu
Vallavalitsuse korraldus nr 130 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Nurme kinnistu.
Vallavalitsuse korraldus nr 132 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Olevi tn 14, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 133 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Sidelane 10/0,4 kV alajaama asendamine komplektalajaamaga)
püstitamiseks Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 134 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Tammetalu tn 57, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 135 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Mikkumetsa II, Arusta küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 136 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Kesa tn 1, Luige alevik, Kiili vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 137 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise laiendamiseks Olevi tn 14, Luige alevik.
3. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 140 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Päikese tn 30.
Vallavalitsuse korraldus nr 141 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Päikese tn 34.
Vallavalitsuse korraldus nr 142 Projekteerimistingimuste määramine Kiilivaela AJ - Mooni AJ ning Mooni AJ -_Energia AJ vaheliste 10 KV kaabelliinide projekteerimiseks.

In memoriam

Alma Jaanus
10.04.1928-17.04.2012

Kiili Gümnaasium
mälestab kauaaegset
lastearsti

Anne-Kristi
Uuli

HARJU MAAVALITSUS TEATAB:
Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega
nr 173 Harju maakonnaplaneeringu “Rail Baltic
raudtee trassi koridori asukoha määramine”, Harju
maavanem algatas 19.04.2012 korraldusega nr 661k maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele on
maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on 1435 mm standardil põhineva Rail Balticu raudtee trassi koridori
asukoha määramine selliselt, et tulevikus oleks võimalik ehitada suunal Tallinn-Pärnu-Riia raudtee,
mis võimaldab rongil sõita kiirusega kuni 240 km/h.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Harju
Maavalitsus, planeeringu kehtestab maavanem. Nii
planeeringu koostaja kui keskkonnamõju strateegiline hindaja valitakse riigihanke tulemusena. Harju
maakonnaplaneeringu “Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine” algatamise otsuse ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
otsusega on võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse
veebilehel aadressil www.harju.maavalitsus.ee/et/
rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine ning tööpäevadel Harju Maavalitsuses (Rooskrantsi 12, 15077, Tallinn).

Vallavalitsuse korraldus nr 143 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kannikese tn 3 liitumis-ja jaotuskilp) püstitamiseks Kangru
alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 144 Niine kinnistu detailplaneeringu
koostamise algatamine.
10. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 146 Projekteerimistingimuste määramine reoveepuhasti ehitusprojekti koostamiseks Hiiemäe,
Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 147 Ehitusloa väljastamine ehitise
(reoveepumpla Aed liitumine elektrivõrguga)püstitamiseks
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 148 Ehitusloa väljastamine aiamaja
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Side tn 30 Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 149 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Kääri tee 42, Lähtse küla, Kiili vald.
Vallavalitsuse korraldus nr 150 Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku
väljastamisest keeldumine Mooni tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 151 Kasutusloa väljastamine ehitisele (veetöötlusjaam) Kiili alev, Lootuse tn 3.
Vallavalitsuse korraldus nr 152 Kasutusloa väljastamine ehitisele (puurkaev) Kiili alev, Lootuse tn 3.
17. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 158 Projekteerimistingimuste
määramine Kase kinnistu vee ja kanalisatsiooni liitumistorustike projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Kirjaliku nõusoleku andmine
väikeehitise püstitamiseks Sireli tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 160 Kurna tee 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine.
Keskkonna- ja maaküsimused
20. märts 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 124 Kiili Vallavalitsuse 08.06.2010
korralduse nr 197 “Riigimaale hoonestusõiguse seadmine,
Lootuse tn 3” muutmine.
27. märts 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 139 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Vana-Manni, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 131 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Hiiemäe, Sausti küla.
17. aprill 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 162 Katastriüksuste lähiaadressi
muutmine

NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kutsetunnistusega korstnapühkija hoolitseb hea
meelega Teie küttekollete ja korstnate eest.
Vajadusest andke teada telefoni või maili kaudu.
Telefon 5682 0974
e-mail info@ akorsten.ee
Rohkem infot
leiab kodulehelt
www.akorsten.ee

25. aprill 2012

Aedade ja väravate ehitus, väravaautomaatika ja
uksetelefonide paigaldamine, avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid, GSM valveseadmed ja palju muud,
vaata kodulehelt w w w . l o u n a e k s p e r t . e e .
Te l 5 0 9 7 6 2 7

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Täitematerjali, mulla,
liiva ja killustiku müük
Tel 5650 8701

JÜRI TEED OÜ –
parim hinna ja kvaliteedi suhe!

KUULUTUSED

tänava- ja äärekivide müük ning paigaldus
kaevetööd • haljastus • muru niitmine
transport

• Loomakasvatusega tegelev ettevõte võtab

-------------------------

Tel. +372 5333 4566
e-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

-------------------------

rendile heina- ja põllumaid Harjumaal. Tel
5463 7319, purila.veis@gmail.com
• Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba,
mõõdistamine. Tel 522 0023 M. Mikk
• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos

Avatud:
E-R 9.00-18.00
L 9.00-15.00
P suletud

Pakutavad
kaubad...

veoga. Tel 501 8594

Info ja broneerimine telefonil 551 2348
Tööajavälised vastuvõtud kokkuleppel

------------------------• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60 cm.
Aastaringne tootmine ja lai puu sortiment.

Aprill on rehvivahetuskuu.
Kus
vahetate Teie oma neljarattal
ise sõbra
rehvid? Miks mitte a-autohoo
lduses?!
Aprilli esimesest nädalast
ka
ilma auguta velje balanssee
rimine.

Tasuta transport väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee

------------------------• Müüa soodsalt ilmastikukindlaid Siberi lehisest terrassilaudu, voodrilaudu vms höövli- ja

 autotarbed  varuosad  määrdeained  lisandid
 uued ja kasutatud rehvid  vedelgaas/propaan
... ja teenused (alates maikuust)
 autoremont/hooldus  õlivahetus
 veermiku kontroll/remont  diagnostika  sillastend
Vabad töökohad (vajalik eelnev töökogemus):
 Töökoja meister/autoremondiluksepp  Autoremondiluksepp

saematerjali Teie koju, vajadusel koos transpordiga. Soovi korral toodame ka muud höövelmaterjali männist ja kuusest. Rohkem infot
www.wellmax.ee või 5685 4501

------------------------• Ostame maja või majaosa Kiili alevikus. Tel
5331 0775, tiivike@hot.ee

------------------------• Ostan münte, märke, medaleid, ordeneid,
postkaarte, raamatuid. Küsi lisa 5399 6098,
Rene

------------------------• Ostan omanikult korteri Tallinnas või Tallinna
lähistel. Tel 5820 0800

-------------------------

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

Võta ühendust reklaam@harjuelu.ee või küsi teavet
telefonil 646 2214. Reklaam ilmub ajalehtedes

trükiarv

2000

• Soovin osta täitepinnast u. 200-300 m3, koos
transpordiga. Tel 5560 9894

------------------------• Tartu Mets ostab metsakinnistuid kõikjal
Eestis. Tel 5557 7007

------------------------• Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa,
sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936

-------------------------

trükiarv

3000

• Ühendame Sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides. Vajadusel koos-

trükiarv

7000

tame ehitusprojekti ja teeme santehnilisi sisetöid. Paigaldame ka kiviparketti. Tel 660 4455,
5850 4300

trükiarv

2000 ja

4000.
Kokku 18 000

trükiarv

Kiili Leht
reklaam@harjuelu.ee

