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KOHALIK KULTUURIPUU AJAB VÕRSEID EDASI

Rahvamajal täitus pool sajandit
z 17. novembri õhtupoolikul täitus Kiili
rahvamaja inimestest, kel kõigil selle
hoonega mingisugune seos. Viiekümne aasta jooksul on
selles majas kohalikku kultuuri tehtud
ning käidud ka kaugemal oma tegemisi
tutvustamas.
Rahvamaja suur saal kogunes
rahvast täis. Kui veel mullu
oleks pilgeni täis saalis tekkinud
seetõttu talumatult kõrge temperatuur, siis uue õhutussüsteemiga seda probleemi ei tekkinud. Rahvamaja oli sel õhtul
taas kohaks, kus valla inimesed
kokku tulid ning koos ühte asja
ajasid – nagu see on olnud viimased pool sajandit.
Tunniajase kavaga esinesid
külalistele rahvamajas tegutsevad kollektiivid: Kiili kammerkoor, naisansambel “Elurõõm”,
rahvatantstrupid “Kiili Keerulised” ja “Kiilitarid” ning loomulikult igihaljad “Ago ja memmed”.
Juubelipeo üks tipphetki oli
Kiili koori endiste juhendajate
koori ette kutsumine, kes said
kammerkoori ees “Tuljaku”
laulmist juhatada. “Tuljak”,
muide, tuli eeskava jooksul kaks
korda esitamisele, selle tõid
publiku ette ka rahvatantsijad.
Valla poolt soovisid rahvamajale pikka iga vallavanem
Valeri Kukk ja vallavolikogu esimees Andra Perv. Kaugemalt
tulnute seas olid õnnitlejaks ka
Ruth Jürisalu ja Vambo Kaal
Harjumaa Omavalitsuste Liidust
ning Riin Kivinurm Harju maavalitsusest. Õhtu tantsulise poole sisustas Karl Madis.
MARKO TOOMING

Tantsuhoos on “Kiilitarid”.
Suur ühendkoor: Kiili kammerkooriga on liitunud need koorijuhid, kes erinevatel aegadel rahvamajas kohalikku koori on
juhatanud. Kõlab “Tuljak”. 7x Marko Tooming

“Kiili Keerulised”.

“Ago ja memmed”.

Saal oli sünnipäeval puupüsti rahvast täis.

“Elurõõm”.

Peoperemees ja -naine: rahvamaja juhataja Lauri
Kivil ning kunstiline juht Kadi Kroon-Laur.

• Kiili rahvamaja aukartustäratava ajalooga saab lugeja selles lehes tutvuda piisavalt: sellest, mis on olnud, ja sellest, mis on, saab lugeda ka teiselt leheküljelt.

Kiili rahvamajast läbi 50 aasta
1962. aastal avati tollase Rahva
Võidu kolhoosi keskuses uus
kontor-klubihoone, mida kohalik rahvas oli kaua oodanud.
Rõõm oli kõigil suur, sest lõpuks
oli koht, kus olemas peosaal ja
ruumi ka ringide tegevuseks.
Klubis hakkasid tegutsema laulukoor, naisansambel, külakapell ja rahvatantsurühm. Päris
klubijuhatajat kohe ei leitud, oli
keegi naisterahvas lühikest
aega, kuid tema ei sobinud
sellele tööle. Lõpuks leiti uus
klubijuhataja, kelleks oli Silvia
Suursöödi. Silvia hakkas koorijuhiks ja esines ise laulusolistina. Ta oli tubli organiseerija.

1970. aastal hakkas klubitööd vedama järgmine klubijuhataja – Ida Talusaar. Tema
juhtimisel hakati aktiivselt näitemängu tegema.1972. aasta
sügisel võeti klubi juhatajana
tööle Antoniida Kauber.
Nimekad artistid
Nendel aastatel toimus klubis palju kutseliste teatrite külalisetendusi ja Eesti Filharmoonia
kontserte nimekate esinejatega.
Kõik etendused ja kontserdid
läksid täissaalidele. Oli edukas
kultuuritöö korraldamise aeg.
Populaarsed olid tantsuõhtud
oma klubi ansambliga. Isegi

linnarahvast käis pidudel. Paar
korda nädalas olid kinoõhtud.
Ka 1980ndad olid kohalikule
kultuurielule soodne aeg. Ringide tegevusest ja peoõhtutest
võeti aktiivselt osa. Loodi kaks
klubi – noorte klubi “Väike Maailm” ja keskealiste klubi “Kikeklubi”.
Klubide liikmed korraldasid
ise põnevaid üritusi ja huvi nende vastu oli suur.
Maakonnas väärisid tunnustust Rahva Võidu klubi kollektiivid – naisansambel Karin
Rööp’i juhendamisel, rahvapilliansambel Tonio Tamra juhendamisel, vokaalinstrumentaal-

ansambel “Kodu”, mille juhendaja oli Ain Agan. Osteti uusi
pille, helitehnikat ja esinemisriideid.
Klubiõhtutele kutsuti esinema nimekaid artiste ja peolauad olid söökidest, jookidest
lookas. Palju korraldati ühiskülastusi linna teatrisse ja kontsertidele.
Rasked 90ndad
Klubi juurde loodi ka võistlustantsuklubi “Reveranss” –
treeneriteks Maia ja Grigori
Ivastšenko. Nad suutsid oma
töökusega ja nõudlikkusega viia
klubi väga heale tasemele. Viidi

läbi isegi rahvusvahelisi tantsuturniire. Kiili tantsupaarid olid
sageli finalistide ja võitjate hulgas.
Eesti taasiseseisvumise ajal
nimetati klubi Kiili rahvamajaks.
Tegutseti ühes hoones Kunstide
Kooli ja raamatukoguga.
1990ndate aastate algus, eriti
eesti krooni tulek, mõjutas klubilist tegevust märgatavalt. Inimeste aktiivsus vähenes. Keeruline oli peoõhtuid korraldada,
kuna osavõtjaid oli vähe. Kindlasti oli suur roll vähesel rahal.
Vald toetas rahvamaja tegevust,
kuid kindlasti tuli teha teatud
mööndusi. Ajapikku muutus

vald jõukamaks ja oli võimalik
ka remontidele raha kulutada.
Aasta-aastalt on olnud võimalik
ka hoonet kaasajastada.
Uue välisfassaadi sai maja
2007. aastal, siseruumid renoveeriti aastal 2009. 2012. aasta
suvel paigaldati rahvamaja saalidesse ventilatsioon.
2008. aastal kolis Kiili raamatukogu majast välja ning täna jagab Kiili rahvamaja ruume
Kiili Kunstide Kooliga.
2009. aastast on Kiili rahvamaja juhataja Lauri Kivil. 2012.
aasta algusest on maja kunstilise
juhina tööl Kadi Kroon-Laur.
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Rahvatantsurühmad
Kiili rahvamaja algusaastatesse
ulatub ka rahvatantsu tegevuse
algus. Läbi aegade on Kiili rahvamajas tantsujuhendajateks
olnud Olga Kallas, Laine Kahu,
Linda Niinemets,Valdo Rebane
ning Margit Rohi.
2001. aastast töötab rahvatantsuõpetajana Triin Aas, algselt lasterühmade õpetajana.
Praegu tegutseb tema juhendamisel kolm tantsurühma.
Naisrühm “Kiilitar” loodi
2003. aasta sügisel.
2004. aastal osales rühm
XVII tantsupeol “Las jääda ükski
mets”, 2009. aastal XVIII tantsupeol “Meri”, 2011. aastal Eesti
esimesel naiste tantsupeol “NaiseLugu”, 2012. aastal III SoomeEesti tantsupeol Tamperes. Osa
on võetud kõikidest maakondlikest ja kohalikest rahvatantsu
üritustest, ka Tuhamägede talvistest tantsupidudest ning üleeestilisest TeateTantsust. Rühm
on osalenud mitmetel vabariiklikel tantsufestivalidel ja võistutantsimistel (2005, 2006,
2007, 2008, 2010, 2012) ning
on kohaliku Paekna tantsupeo
üks eestvedajatest. Kiilitarid
kannavad Saaremaa Kihelkonna
rahvarõivaid.

Segarühm “Kiili Keerulised”
alustas tegevust 2009. aasta
sügisel.
On osaletud mitmetel rahvatantsu üritustel kaugemal ja lähemal: Tuhamägede talvised
tantsupeod Kohtla-Nõmmel
2010, 2011 ning Viljandis 2012,
kohalikel iga-aastastel Paekna
tantsu-ja laulupidudel, maakondlikel üritustel. On käidud
esinemas Missos ning Avinurmes. Rühma meestantsijad, nimetuse all “Kiili Mehed”, osalesid II Eesti meeste tantsupeol
2010. aastal Rakveres.
Segarühma tüdrukud kannavad Juuru kihelkonna rahvarõivaid, poisid on Põhja-Eesti
rõivis.
Eakate tantsrühm alustas tegevust 1989. aastal Laine Kahu
juhendamisel. 2003. aasta sügisel võttis rühma juhendamise
töö üle Triin Aas. Praegu tantsib
rühm nime all “Kiili Ago ja
memmed”. Esinetakse oma
maakonna ja valla üritustel ning
tehakse koostööd Saku ja Jüri
omaealistega. Tantsurühm on
osa võtnud kõikidest iga-aastastest Harjumaa memme-taadi
lustipidudest.
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Koorilaulu on lauldud majas
algusaastatest
2008. aastast juhendab koori
Tuuli Metsoja. 2009. aastal
muudeti koori nimi Kiili koorist
Kiili kammerkooriks. Koor
edendab aktiivset kontserttegevust. Esinetud on oma valla
üritustel, maakondlikel üritustel, Harju maakonna laulupidudel. Osa on võetud kõikidest
üld- ja juubelilaulupidudest,
öölaulupidudest ning osaleti ka
2008. aasta I Eesti Punklaulupeol. Antud on mitmeid kirikukontserte – Jüri kirikus, Keila
kirikus ja Tallinna Jaani kirikus
koos kammerkooriga Activa.
Käidud on ka kontsertreisidel
väljaspool Eestit.
Koori tegevus on viimastel



aastatel igati hoogu juurde saanud: korraldatakse laululaagreid, stiiliüritusi, võetakse osa
konkurssidest. 2009. aastal üldlaulupeol osaleti ka valikkoorides. Kiili kammerkoor on saanud tunnustuse “Kiili Aasta
Tegu 2009” näol Erki Meistri
kantaadi “Anima Horum Bona”
esitamise eest koos Kunstide
Kooli kammerorkestriga.
Koorijuhtidena on Kiilis tegutsenud Hillar Põldoja, Silvia
Suursöödi, Endel Arike, Elmar
Voolaid, Georg Toompea, Karin
Rööp, Moonika Klaas, Nele Vendel, Imbi Põldsaar (Kolk), Kaili
Lass ja Helen Kivimägi.
KIILI RAHVAMAJA

Sihtasutus Jüri Kiriku Fond
korraldab heategevuslike
kontsertide sarja “Laulame
Jüri kiriku aknad särama”
raames mitmeid kontserte.



• 12. detsembril algusega kell 19.00 esinevad Kalevi
Kammerkoor – kavas Georg Philipp Telemanni Missa
brevis super “Christ lag in Todesbanden” ja kirikulaulud
vene heliloojalt Bortnianskilt ja Kiili Kammerkoor – kavas
rahvalikud hispaania ning inglise jõululaulud ja eesti
muusika. Tänaseks on kontsertide käigus kogutud
annetustena laekunud üle 400 euro toetusraha Jüri kiriku
peaukse ja selle kohal oleva roosakna restaureerimises
toetuseks. www.jyrikirikufond.ee.

Kiili Kammerkoor ootab advendiaja kontsertidele
9. detsembril
• kell 11.00 Viimsi Püha Jakobi kirikus jõulukava,
• kell 15.00 Kiili Rahvamajas ühiskontsert üllatuskooriga
Tallinnast, dirigent Tuuli Metsoja.

Kiili rahvamaja segakoor, juhendaja Silvia Suursöödi. 2x repro

Silvia Suursöödi, kes oli maja juhataja.

Mälestusi rahvamaja
algusaastatest
z 1962. a. sügiseks oli
tollase Rahva Võidu
kolhoosi keskuses
uus kontor-klubihoone juba sellises
ehitusjärgus, et oli
võimalik suures saalis traditsiooniline
iga-aastane lõikuspidu maha pidada.
Kolhoosil ei olnud varem ühtki
suuremat ruumi olnud, kus
saaks ühiseid pidusid korraldada, üldkoosolekut pidada või
taidlejatel harjutamas käia.
Aga ega need tegemised siis
kunagi tegemata jäänud. Taidlejatel tuli käia Sausti koolimaja
saalis (endine Sausti härrastemaja), peod ja koosolekud viidi
läbi kolhoosi puutöökojas (ümberehitatud endine Kiili kõrtsihoone). See oli pikk ruum,
keskel puidutöötlemise masinad, lauad ja pingid said sealsetest laudadest kergesti paika
panna.
Liha saunapajas
Kolhoosil oli käsil palju ehitusi, oli vaja elamuid, uusi tootmishooneid ja küttesüsteeme.
1961. a juhatuse koosolekul
otsustati alustada ka kontorklubihoone ehitamisega.
Pikisilmi oodati uue klubi
valmimist. 6. novembriks 1962.
a oli maja suur saal enam-vähem valmis, aga sisustamata.
Oli ajutine põrand, maalritööd
tegemata, akendel puudusid
kardinad. Peo ettevalmistuse juhiks oli kolhoosi juht Rudolf
Mannov, nagu alati ja igal pool.
Kogu kollekiiv teadis, et see töö
tuli teha alati ühiskondlikus
korras. Korralduskomisjon oli
Mannovi poolt paika pandud,
ära märgitud ka, milliseid toite
tuleks teha, palju vasikaid ja sigu tappa ja palju alkoholi võib
lauale panna.
Kõik juba teadsid eelmistest
aastatest oma ülesandeid. Oli
küll uus saal ja ruumi laialt, aga
söögid tuli kokkadel ikka oma
kodudes teha, sest kööki veel
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klubimajas ei olnud. Laine Laev
oli kokanduse ülemus. Tema
määras, kes midagi tegi. Ise
küpsetas ahjupraed, hapukapsad ja kartulid. Leida Laast küpsetas saiad. Evi Altmets oli süldimeister. Süldi sai valmis keeta
mõni päev varem, ta kasutas
selleks tööks kolhoosi saunaruumi ja liha keetmiseks suurt sauna pada. Muidugi värbas ka
omale abilisi kontori naistest ja
vanematest inimestest abiks
sülti lõikama.
Toidud viidi kokku saali lavale ja lauakatjateks olid enamasti naised kontorist. Toidunõud toodi kas ise kaasa või sai
neid ka lähematest peredest
tuua. Soojad söögid pidid kuumalt lauale jõudma, selleks seisis Laeva Paul Laine köögi ukse
ees ja ladus kõik kiiresti Willisesse ja sealt saali pidulauale.
Kartulid pidid kindlasti aurama.
Osa said võtta peost ainult
kolhoosiliikmed ja kutsetega ka
mõni rajooni tegelane. Partei ja
valitsuse tegelasi pidi kindlasti
olema, ametlikult olid siis ju
oktoobrirevolutsiooni pühad.
Tuli enne söömahakkamist nende kõned ära kuulata. Lõikuspidu oli kolhoosiliikmetele tasuta, igasugused teised peod olid
tasulised, olenevalt kulutustest.
Vaja oli tutvusi
Uue maja ehitus läks edasi.
Teha oli veel väga palju. Saalis
tuli paika panna korralik põrand, muretseda suured kardinad akende ette, lavaehitust
muuta vastavalt taidlejate vajadustele. Klubijuhatajat ei olnud
veel tööle võetud, aga kui keegi
kiiresti kuulutuse peale palgale
võeti, siis oli sellest rohkem tüli
kui kasu ja ta lasti lahti. Olime
jälle “isetegevuse” korras kõik
saalis abiks, et kiiremini seal ka
kunstilist isetegevust saaks
teha. Materjali muretsemisel
tuli kasutada tutvusi. Minul oli
tutvusi ARSis, sain sealt väga
ilusad kardinad saali akendele.
Suur töö oli nende palistamine
ja akendele sättimine. Väike-

sesse saali pidid tulema värvilised klaasvitraažaknad. Tallinna
kunstikombinaadis meid keegi
jutule ei võtnud. Kasutasin ära
oma tutvust Tartus ja saingi
sealt tellida neli akent, töötemaatilised: põllumehed, kaevurid, kalamehed ja karjakasvatajad. Hiljem, klubihoone remondi ajal, vahetati need aknad
välja tavaliste akende vastu.
1963. a. kevadel tuli kolhoosil vastu võtta suur delegatsioon
taidlejaid vennalikust Bulgaariast. Saalis oli kõik veel pooleli,
aga ligi 30 temperamentset
külalist lõid tantsu algul laval,
siis aga haarati kaasa ka kõik
kohalik rahvas ja tants jätkus
saalis ja õues.
Samal kevadel sai saali kasutada ka koolilaste kevadpeo
korraldamisel. Sausti kooli neli
esimest klassi pidasid oma peo
uues saalis. Lõpuks ometi oli
laialt ruumi esinemiseks rahvatantsude ja laulukooriga. Ka külalisi sai palju kutsuda, isad,
emad, õed, vennad said kõik näha, mida olid väikesed isetegevuslased koolis õppinud.
1963. a lõpul tuli kolhoos
Rahva Võidu klubijuhatajaks
tööle Silvia Suursöödi. Kontorklubihoone anti täies ulatuses
käiku. Klubi segakoori hakkas
juhatama klubijuhataja ise. Kiiresti värbas ta koori uusi liikmeid, nii et sai kokku 30-40 inimest, see oli poole rohkem kui
enne. Nüüd oli tarvis muretseda
koorile esinemisriietus. Oli tulemas 1965. a. üldlaulupidu ja
selleks oli vähe aega jäänud.
Rahvariide seelikuriiet oli võimatu saada, aga ARSist saime
väga ilusa põikitriibulise riide,
stiliseeritud rahvuslikel ainetel.
Pluusiks saime helelilla poolvillase riide. Ise õmblesime valmis,
meeste ülikonnad tehti rätsepa
juures tumesinisest villasest riidest
Oma missivõistlus
Laulud saime selgeks ja nii
me kolhoos Rahva Võidu segakoori nime all, Silvia Suursöödi
juhatusel suurel laulupeol esi-

nesime.
Klubis alustas ka kohe tööd
väike orkester. Silvia ise mängis
akordioni, teised, kes kuskil
enne mõnd pilli mänginud olid,
tulid Silvia juhatusel kaasa ja
nüüd mängis meil igal peol oma
orkester tantsuks.
Klubi esimestel tegevusaastatel sai alguse veel naisansambel, sõnakunstiring, rahvatantsust osavõtjaid tuli juurde ja
igasuguste tähtpäevade puhul
oli lausa kohustus pidu korraldada ja esineda taidluskollektiividel.
Olid nääripeod, peod valimiste puhul, naistepäeva-, maipühade-, jaanipäeva- (jaanituli
Vaska koplis), oktoobripidu (või
meile lõikuspidu) ja peale selle
mõne tähtsa parteitegelase küllatulekul esinemine.
Klubi keldris oli saanud valmis väike köök, kus sai toitu
valmistada. Enne üht naistepäeva sulgesid mehed end kööki ja
naisi ei lubatud vaatamagi tulla
– nad tegid kõik söögid ise valmis. Kõige rohkem oli kiluvõileibu ja hapukapsasuppi jäi veel
järgmiseks päevaks.
Meestel fantaasiat jätkus,
järgmisel naistepäeval korraldasid missivõistluse, ainult mehed said hääletada. Saal oli
puupüsti rahvast täis. Jagati
välja ametlikud valimissedelid
ja tuli hinnata naistel ilu, graatsiat, tantsuoskust ja suhtlemisoskust (trikoovooru ei olnud).
Tugeva muusika saatel kandsid
mehed kroonitud missi ümber
saali ja auhinnaks toodi nelja
mehega kanderaamil sisse tohutusuur tort, kanderaami nurkade peal neli tsetvertnoi pudelit
veiniga. Kes see võitja oli, seda
keelab isikuandmekaitseseadus
öelda, uurige ise. Silvia Suursöödi oli päris väsinud suurest
töökoormusest ja ta otsustas
rahulikumat tööd otsida. 1968.
a. kevadel tuli kolhoos Rahva
Võidu klubijuhatajaks Ida Talussaar.
Oma mälestusi heietasid
KOIDULA AMEERIKAS JA
LAINE LAEV

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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Jõulutoetustest vallas
Kiili vallavalitsus annab teada,
et ühekordset rahalist toetust
65 eurot on võimalik taotleda
kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel,
vanemliku hoolitsuseta laste
eestkoste-ja hooldusperedel.
30 euro suurust toetust saavad taotleda Tšernobõli AEJ likvideerimistöödel osalenud.
Avaldusi saab esitada kuni 20.
detsembrini. Avaldusi võib saata posti teel, e-posti teel või ise
kohale tuua.
Toetusi saavad taotleda isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on
Kiili vald. Avaldusele tuleb kirjutada taotleja ees-ja perekonnanimi, isikukood, elukoht,
kontakttelefon (soovi korral emaili aadress), laste ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutuse nimi (puuetega lastel
lisada puude raskusaste, AEK
otsuse number ja puude kehti-

• 17. oktoobril Jacob Georg
Tiit, palju õnne, Annika
Raidla ja Jaanus Tiit!
• 26. oktoobril Inessa
Pilve, palju õnne, Rubina
Kudrjašova ja Rufin Pilve!
• 31. oktoobril Kaisa ja Martin
Uuemäe, palju õnne, Kristin ja Valdek Uuemäe!
• 09. novembril Keron
Kiviselg, palju õnne, Kadi
Kalbin ja Marek Kiviselg!

vuse aeg); eestkoste- ja hooldusperedel lepingu alusel hooldusel
oleva lapse andmed; Tšernobõli
veteranidel tunnistuse number.
Toetuse summa ülekandmiseks kirjutada avaldusele pangaarve omaniku nimi ja arvelduskonto number.
Jõuludeks on kingituseks
kommipakk kõikidele kuni 16aastastele lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete
kohaselt on Kiili vald.
Kiili gümnaasiumis õppivad
lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili lasteaias käivad
lapsed saavad kommipaki kätte
lasteaias.
Mujal koolides ja lasteaedades õppivate kuni 16-aastaste
laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili vallavalitsuse sotsiaalosakonnas alates 15. detsembrist kuni 31. jaanuarini.
ANN VAHTRAMÄE
SOTSIAALNÕUNIK

Majatootja EstNor avab
Kiilis uue tootmishoone
Käsitöö-palkmajade ja elementmajade tootja EstNor OÜ käivitab detsembrikuu esimestel
päevadel tootmise vastvalminud
hoones Kiilis. Uus hoone võimaldab ettevõttel efektiivsemalt
toota, lisaks paraneb logistiline
võimekus.
EstNor OÜ tegevjuhi Renee
Mikomägi sõnul on uue tootmishoone käivitamise põhjuseks
uute ja kaasaegsete töötingimuste loomine ning rahaline
kokkuhoid seni kasutusel olnud
rendipindade arvelt.
Uus büroo- ja tootmishoone
asub olemasoleva tootmishoone
kõrval ning selle käivitamisega
EstNori töötajate arv Mikomägi
sõnul oluliselt ei suurene, sest
töötajad muudavad vaid asukohta. Uues hoones asub tööle
16 inimest, sealhulgas alustab
täiskohaga tööd ehitusinsener
Kristjan Tepner.
Lisaks Kiili tootmisele jätkab
ettevõte tööd ka Jõgevamaal
Siimustis olevas tootmishoones,
kus toodetakse käsitöö-palkmaju. Ettevõtte investeeringu
suurus uude tootmisse on ligikaudu 900 000 eurot.

Meie valda sündisid:

Lisaks tegeleb EstNor OÜ
uue ettevõtte rajamisega Norrasse, mille nimeks saab EstNor
AS. EstNor AS-i eesmärk on viia
kõik EstNori majade püstitajad
ühiselt Norra ettevõtte alla. Samuti on ettevõttel plaanis laiendada tootevalikut ning hakata
tootma üha enam energiasäästlikke maju. Koostöös Norra passiivmaja spetsialistidega on EstNor esimesed energiatõhusad
majad juba ehitanud.
EstNoril on kasutusel ka uus
logo. Logo vahetati välja, sest
ettevõte toodab täna lisaks käsitöö-palkmajadele ka palk-karkassmaju ja elementmaju ning
oli seetõttu aegunud.
EstNor OÜ viimaste aastate
müügitulu on olnud ühtlaselt
kerge kasvuga – 2011. aastal
moodustas müügitulu ligi kaks
miljonit eurot, 2012. aastaks
prognoosib ettevõte ligikaudu
2,4 miljoni eurost käivet.
EstNori põhiturud on jätkuvalt Norra ja Rootsi, uutele turgudele laienemist ettevõte hetkel ei plaani, küll soovib olemasolevatel turgudel kasvada.
KIILI LEHT

Advent ja jõulud 2012 Jüri kirikus
2. detsember
1. advendipüha, kell 12.00 naiskoor “Virvik”
9. detsember
2. advendipüha, kell 12.00 naiskoor “Rukkilill” ja
Eesti Meestelaulu seltsi Tallinna meeskoor
12. detsember
Advendi- ja jõulukontsert kell 19.00 sarja “Laulame kirikuaknad särama!” raames, Kiili koor, Kalevi kammerkoor,
annetus kiriku peaukse ja roosakna taastamiseks
16. detsember
3. advendipüha, kell 12.00 leeripüha, Jüri kiriku 127.aastapäev, Keila kirikukoor “Miikael”, kell 18.00 jõulukontsert
Rae valla kooridelt
23. detsember
4. advendipüha kell 12.00
24. detsember
kell 16.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus, Jüri perekoor, Jüri
gümnaasiumi mudilaskoor
kell 18.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus, Aruküla noortekoor
25. detsember
1. jõulupüha, kell 12.00 Erich Krieger, “Kuldne õhtupäike” ja
Kuno Kasaku muusikaõpilased
26. detsember
kell 15.00 jõulupuu Nabala palvemajas, salmi või tervituse
võtab igaüks ise kaasa
31. detsember
kell 16.00 vana-aasta õhtu armulauaga

Sünnipäevad
detsembris

Viljandi maanteel asuv Luige bussipeatus pole ainuke koht, kus pärast liiklussõlme ümberehitust
probleeme on tekkinud. Näiteks selle jalakäijatele mõeldud silla peal on juba paaril korral autot nähtud
sõitmas. Marko Tooming

TEE EHITAMISEGA UNUSTATI JALAKÄIJAD

Luigel ei pääse
inimesed üle tee
z Pärast seda, kui Luige ristmiku ümberehituse käigus kaotati
sealne valgusfoor,
on Luige aleviku elanikud hädas Viljandi
maantee ületamisega. Maanteeamet
pole aga nõus rajama ülekäigurada ega
alandama kiiruspiirangut.
Kiili valla arendusnõunik Aimur
Liiva sõnul said Luige elanikud
enne foori kaotamist üle maantee bussipeatusesse tänu liiklusvoo katkestustele, mis foori
tõttu tekkisid. Nüüd, mil foori
enam pole, on hommikustel ja
õhtustel tipptundidel autode
vool nii katkematu, et tee ületamiseks võimalust praktiliselt ei
teki.
“Tegu on tiheasustusalaga ja
inimestel puudub võimalus teeületuseks,” sõnastab ta probleemi. “See teelõik on üks tihedama liiklusega kohti Eestis, ja see
on fakt.”
Eriline mure on koolilastega,
kes ei pääse hommikuti õigeaegselt ja turvaliselt bussipeatusesse. Probleem eksisteeris juba
siis, kui foor veel alles oli, foori
kaotamisega on olukord ainult
hullemaks muutunud.
Kolm korda “ei”
Et ohtlikule olukorrale lahendus leida, tegi Kiili vallavalitsus
maanteeametile kolm ettepanekut: paigaldada lõigule valgusfoor, rajada ülekäigurada või
viia piirkiirus 70 km/h-lt 50-le.
Maanteeamet vastas oma kirjas
kõigile kolmele ettepanekule

Väljavõtted maanteeameti vastusest
• Liikluses ei ole ohutuid lahendusi, on vaid ohtlikumad ja vähemohtlikumad.
• Lahendus peab tagama ühiskonna võimalustest lähtuva liiklusohutuse taseme kõigile liiklejatele.
• Ülekäigurada võib tunduda hea ja turvaline lahendus, kuid
kahjuks seda ei kinnita uuringud.
• Jalakäijatele on tipptundidel maantee ületamine raskendatud, seda mitte ainult Luige alevikus, vaid ka teiste tiheda liiklusega maanteedel.
• Kiiruspiirangu 50 km/h kehtestamine ei ole juhtidele usutav,
sellest ei peeta kinni.
eitavalt. Ülekäigurada lükati tagasi põhjendusega, et see võib
tunduda hea ja turvaline lahendus, kuid uuringud seda ei kinnita. “Ülekäigurada pakub petlikku turvatunnet,” märgitakse
vastuses ning pakutakse selle
asemel välja ülekäigukoht, kus
jalakäijal ei ole erinevalt ülekäigurajast sõidukijuhi suhtes eesõigust. See aga tähendab, et jalakäija võibki jääda tee ületamise võimalust ootama.
Aimur Liiva sõnul pole maanteeamet oma vastustes võtnud
arvesse asjaolu, et Luige puhul
on tegu tiheasutusalaga, mida
ei saa pidada samaväärseks mõne maanteeäärse väikekülaga.
“Kui maanteeamet leidis raha
Kirblasse (paarisaja elanikuga
küla Läänemaal – toim.) teealuse tunneli ehitamiseks, ja seal
on minimaalset tunneli kasutajaid, siis võiks raha leida, et
tunnel rajada ka Luigele, kus on
tuhat elanikku,” lausub ta.
Kiirus autodele sobib
Maanteeamet leiab ka, et kiiruspiirangu 50 km/h kehtestamine praeguse 70 asemel ei
muudaks olukorda paremaks.
“50 km/h kiiruspiirang ei ole

autojuhtidele usutav, sellest ei
peeta kinni,” märgitakse vastuses ning tuuakse näiteks Luige
liiklussõlme ehitusobjektil juhtunu, kus 50 km/h piiranguga
teelõigul, vaatamata politsei tihedale kontollile, oli 85 % juhtide keskmine kiirus 73 km/h.
Aimur Liiva sõnul pole Kiili
vallavalitsusel põhjust kahelda
maanteeameti põhjendustes,
kuid samas pole kolm “ei’d” kolmele ettepanekule nende jaoks
aktsepteeritav vastus. “Nii ei saa
olukord jätkuda. Ka kõige väiksemad koolilapsed peavad ohutult bussipeatusesse pääsema,”
ütleb ta.
Liiva märgib ka, et Luige liiklussõlme planeerimisel ja ehitamisel on rõhutud peamiselt sellele, et suurte rekkade liiklus
võimalikult sujuv oleks. “Kohalike inimeste liiklemine on kahjuks sellele aga ohvriks toodud,”
nendib valla arendusnõunik.
Maanteeametil on 2013. aastal plaanis siiski ümber ehitada
Luige alevikus Luige ja Tammejärve bussipeatused ning rajada
ülekäigukohad vastavalt Kiili
valla poolt tellitud kergliiklustee
projektile.
MARKO TOOMING

88 Edgar Toos
85 Koidula
Ameerikas
85 Laine Leosk
81 Leander Lents
78 Ants Raag
78 Laine Rannamäe
78 Elli Aedla
76 Ants Väljataga
76 Asta Peeduli
70 Peep Uudre
65 Nikolay Berlizov
65 Ain Kötsi
65 Peeter Paas
65 Elle Luik
65 Heljo Vain
65 Elle Avamere

07.12
05.12
24.12
20.12
30.12
09.12
25.12
18.12
15.12
03.12
18.12
20.12
25.12
09.12
16.12
19.12

Võistlustantsijad
taas Kiilis
z Pühapäeval, 11.
novembril, kogunes
võistlustantsurahvas
üle mitme aasta jälle
Kiili.
Spordihoones toimus Eesti
Tantsuspordi Liidu (ETSL) ja
Esperanza Tantsukooli eestvedamisel ETSL karikaetapp D- ja
B-tantsuklassidele ning Hobi
Karikas 2012.
Kohale oli tulnud 149 D- ja
B-klassi ning 35 hobitantsu
paari nii Eestist kui ka Lätist.
Peakohtunikuks oli Esperanza
Tantsukooli peatreener ja ETSL
juhatuse liige Svjatoslav Yuškov, kohtunikud olid Eestist ja
Lätist, turniiri juhtis Veiko Ratas.
Võistlus algas kell 11 standarttantsudega. Pärast standardtantsude finaale alustati
Ladina-Ameerika tantsudega.
Hobitantsijad alustasid kella
nelja paiku, Eesti Hobitantsuliidu esimehe Kulno Kabrali
range pilgu all. Põrandal võis
näha nii kolmekümnendates
aastates kui ka üle seitsmekümneaastaste tantsijate kauneid
tantsukaari.
Rõõm on tõdeda, et Eestis on
hobitants heal tasemel ja harrastajaid tuleb pidevalt juurde.
Võistluste käigus märkis ka Veiko Ratas, et hea oli näha algajate hobitantsijate üllatavalt kõrget taset.
Võistlusi olid vaatama ja kaasa elama tulnud ka paljud Kiili
elanikud.
Võistluse korraldajad tänavad Kiili Varahalduse juhtkonda, eriti Kaupo Kütti, kelleta see
tore sündmus ei oleks saanud
toimuda. Soovime siiralt, et saame ka tulevikus Kiili rahvale
toredaid elamusi tantsuvõistluste näol pakkuda.
TARMO TALIVERE
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Rohke osavõtjaskonnaga ürituseks on alati olnud Kiili laadad. 2x Kiili Naisselts

LIIKMESKOND ON KASVANUD SELTSIL ÜLE 50

Kiili Naisselts sai
3-aastaseks
z 13. novembril 2009
loodud MTÜ Kiili
Naisselts pidas oma
kolmandat sünnipäeva.
Novembris valiti uus juhatus,
kuhu kuuluvad nüüd neli naist
üle Kiili valla: Hille Alamaa,
Kaari Õuna, Helle Tiismus ja
Andra Perv.
Nende aastate jooksul on
selts arendanud aktiivselt kogukonna naiste ühistegevust,
seda nii kultuuri-, haridus- kui
ka keskkonnavallas ning sotsiaalsfääris. Liikmeskond on tänaseks kasvanud üle 50 naise.
Kuid oma tegemistesse kaasatakse ka teisi vallaelanikke, seda isegi soost sõltumata.
Laadad ja töötoad
Toredateks üritusteks rohke
osavõtjaskonnaga on kindlasti
olnud Kiili laadad, mida korraldatakse kolm korda aastas.
Laada raames on toimunud ka
hoidiste konkursid, erinevad
töötoad ja alati on laval ka
põnevaid esinemisi, kuhu eelistatakse kutsuda Kiili valla erine-

vaid tegelusgruppe.
Läbi aasta (v.a. lumised
kuud) on naised käinud juhendaja saatel kepikõndi tegemas.
Kellel oma kõnnikeppe pole,
saab need korraldajatelt laenata. Tänaseks on loodud veebikaart naisseltsi kodulehel, kus
on toodud ära võimalikud trajektoorid Kiili vallas tervisekäimise harrastajatele.
Populaarsust on võitnud
naisseltsi eestvedamisel toimuvad käsitöötoad, kus on õpitud
viltimist, jõulukaunistuste valmistamist, samuti pärliheegeldamist ning siidimaali.
Õpime orienteeruma
2013. aastal on plaanis tegemisi jätkata. Suurimateks väljakutseteks on sümboolika väljatöötamine, mille raames on juba
soetatud tikkimismasin, ning
lisaks tuleb kodukandi ajaloo
koolitus. Projekti eesmärgiks on
välja töötada alusmaterjal Kiili
piirkonna ühingutele ja küladele, mis käsitleb piirkonna ajaloolist tausta ja Jüri kihelkonna
rahvussümboolikat, arendada
teadmisi ning luua võimalused
meenete tootmiseks.

Populaarsust on võitnud
käsitöötoad.
Kevadel 2013 alustatakse
orienteerumise õppega ja seda
kõike selleks, et leida ülesse Kiili valla ajaloolised paigad ning
lisaks õppida selgeks looduses
orienteerumine.
Lähemalt Kiili Naisseltsi tegemistest leiate infot aadressil
http://kiilinaised.blogspot.
com.
Kiili Naisseltsiga saab liituda
saates e-kirja: kiilinaisselts@
gmail.com ning tegevust saab
ka toetada läbi annetuste ja
sponsorite (selts on ka maksusoodustusega ettevõtete registris).
ANDRA PERV

Kiili valla noorimad kodanikud koos oma vanematega isadepäeval Kiili rahvamajas. Kadi-Kroon Laur

Valla beebidele anti medalid
z Isadepäeval, 11. novembril, toimus Kiili rahvamajas tänuüritus
sel aastal vallas sündinud lastele
ja nende vanematele.
Vallavanem Valeri Kukk ja volikogu esimees Andra Perv andsid valla noorimatele kodanikele üle
medali, millel ühel pool kiri “Olen Kiili valla koda-

nik” ja teisel pool lapse nimi ning sünniaeg.
Taoline tänuüritus toimus teist korda, esimest
korda kutsuti pisikesed vallakodanikud ja nende
vanemad kokku tänavu 13. mail. Samamoodi,
kaks korda aastas, hakkab tänuüritus toimuma ka
tulevikus. Lapsevanemad, kes olid üritusele kutsutud, kuid sinna ei jõudnud, saavad oma lapse
meenemärgi kätte vallamajast.
MARKO TOOMING

28. november 2012

“Lahe koolipäev”
Kohal oli ligi 700 noort Eesti eri
paikadest. Sellel aastal esindasid Kiili gümnaasiumi Triinu
Tikku, Doris Kivisalu ja Grete
Leosk. Kaasas oli ka huvijuht
Maiu Aadli. Kohale jõudes tervitasid kõiki Riigikogu esimees
Ene Ergma ja õhtujuht Märt
Treier.
Esimesena esines Andy Valvur, kes pani saali naerust kajama. Teisena astus rahva ette endine õiguskantsler Allar Jõks,
kes rääkis, kuidas sihikindlusega
võib saavutada kõike. Esimese
sessiooni viimaseks esinejaks oli
Jaanus Rohumaa.
Teist sessiooni alustas Karin
Sepp, kes on loomapidajast ettevõtja. Kõigi saalisviibijate
ülatuseks toodi lavale kuu vanune vasikas, mis ilmselt oligi
üks meeldejäävamaid sündmusi
sellel üritusel. Järgmisena astus
lavale Mart Sander, kes rääkis
oma elust, mis on täis teatrit,
muusikat, kunsti, keeli ja moodi. Kolmanda ehk viimase sessiooni esimene esineja oli noor
dirigent Risto Joost. Ta rääkis
oma tööst ja hobidest ning pakkus ka ühele saalis olnud noorele võimalust proovida orkestri
juhtimist.
Peale Risto Joosti astus lavale ilmselt üks kõige oodatum
esineja – Tõnis Mägi. Tema esitas kauneid laule, rääkis oma
elust ja juhatas sisse ürituse kõige pidulikuma hetke, kui selle
aasta “Hea eeskuju” tiitli omanikuks tunnistati Jakob Rosin.
Kõige lõpuks esinesid rahvale
rahvusooperi Estonia baleriinid
ja siis oligi aeg asjad kokku pakkida ja koju minna. Kõik jäid
üritusega väga rahule.
DORIS KIVISALU
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TURVAPOSTID TÕMMATI VÄLJA JA VISATI TIIKI

Visadus Futsal Cup

Turvalisusest seoses
kelgumäega
z Talv on tulekul ja
sellega seoses ka
tavapärased mured
ja rõõmud, mis seonduvad Kiili alevis
asuva kelgumäega.
Siinse tasase maa lapsed on
alati vaadanud kadedusega
Lõuna-Eesti ja ka mõne teise
paiga poole, kus “mägesid” ja
kelgutamisvõimalusi rohkesti
ning üritanud võtta viimast siinsetest vähestest küngastest.
Enamasti on need tehislikku
laadi ja üks sellistest asub Kiili
alevis pargi servas.
Paraku on sellega olnud juba
aastaid palju probleeme, mis
seonduvad eelkõige laste ohutusega ning siinkohal ei käi jutt
mingitest abstraktsetest euronõuetest, vaid täiesti konkreetsetest muredest.
Postid visati tiiki
Esiteks, mägi asub väga lähedal tiheda liiklusega Lasteaia
tänavale ning hea libisemise
korral ulatub kelgusõit üle tee.
Et senimaani pole õnnetust juhtunud ja auto alla kelgutatud,
on loomulikult suurepärane,
aga lõpmatult ei pruugi nii hästi
minna. Suvine õpilasmalev paigaldas seetõttu teeserva puit-

postid, mille külge oli plaanis
paigaldada kaitsevõrk.
Erakordselt varane oktoobrikuine lumi tõi paraku mäele ka
esimesed kelgutajad ja pooled
postid tõmmati maa seest välja.
Lisaks oli isadepäeva nädalavahetusel keegi lihtsalt vandaalitsenud, juba kõik postid välja
kiskunud ja tiiki loopinud.
Mida siis peaks nüüd tegema? Selge on, et kelgukaared ei
tohiks tee peale ulatuda ja ka
mäge ei saa teise kohta nihutada. Vallavalitsus laseb postid
uuesti paigaldada – kui vaja, siis
toekamad, ja kui vaja, siis maasse valatud kujul. Kõige mõistlikum oleks siiski, kui kõik autojuhid ilmutaksid erakordset ettevaatust ning kasutaksid mini-

maalset liiklemiskiirust.
Probleeme ebamõistliku sõidukiirusega esineb antud lõigul
tegelikult kogu aeg ning see teema on läbi käinud ka lasteaia
hoolekogust – n-ö raske jalg on
paljudel lapsi lasteaeda viivatel
isadel ja paraku ka emadel.
Lugege sõnad peale
Teiseks probleemiks on asjaolu, et vahetult mäe kõrval asub
tiik. Sellesügisesed lakkamatud
vihmad on paisutanud veetaseme maksimaalseks ning igal sügisel on õhus küsimärk, et kas
korralik külm tuleb ja kaanetab
sellele jää peale või tuleb enne
lumi ja läheb kelgutamiseks.
Siin ei ole paraku muud varianti
kui lastevanemate ja kooli ning

lasteaia pidev selgitustöö ning
ohule tähelepanu juhtimine.
Kolmandaks – sellelt kelgumäelt on varasematel aastatel
sõidetud otse traumapunkti
rohkem kui üks kord, sest on
lihtsalt kelgutatud vastu puud.
Kevadel sai paar puud maha
võetud, mis kelkusid nagu magnetiga ligi tõmbasid, aga probleem ei pruugi olla täielikult
lahenenud. Seetõttu on soovitus
kõikidele sihtgruppi kuuluvatele
lapsevanematele – palun käige
vähemalt korra lastega kaasas
ja fikseerige olukord, vajadusel
lugege sõnad peale.
Neljas probleem oli see, et
õhtusel ajal oli mäe peal täielik
pimedus. See teema on saanud
tänaseks vähemasti osalise lahenduse, novembri alguses sai
paigaldatud kahe lambiga kõrge
tänavavalgustuspost, mis ühelt
poolt valgustab lasteaia uut
parklat ning lume tulekul lülitatakse sisse ka teine valgusti, mis
vähemasti ühe kelgumäe külje
ära katab.
Lõpetuseks tahaks meelde
tuletada, et vallavalitsus üksi ei
saa ennetavate meetmetega antud paigas turvalisust tagada,
oma panus tuleb anda ka lapsevanematel ning lastel endil.
AIMUR LIIVA
VALLA ARENDUSNÕUNIK

17. novembril peeti teist aastat
järjest Visadus Futsal Cup. Kui
eelmisel aastal toimus üritus
Spartas, siis sel aastal otsustasime Kiili spordihalli kasuks, mis
on kahtlemata üks Eesti parimaid kohti sellise ürituse jaoks.
Turniir toimus 10 meeskonna
osavõtul ning peaaegu igast
meeskonnast võis leida vähemal
või rohkemal määral Eesti esija meistriliigas mängivaid või
mänginud pallureid. Turniiri
esikoha võitis meeskond nimega
Kingzless (koosseisuga Marten
Rimmel, Rasmus Värk, Martin
Murd, Nikita Koger, Andre Arus,
Karl Mööl, Fred-Erik Piirmaa,
Marek Poom, Ivo-Henri Pikkor),
kes alistasid pärast 0:0 lõppenud finaalmängu penaltitega
2:0 meeskonna Young Money.
Üllatuslikult jäeti kolmandaks
eelmise aasta võitja meeskond
Tervisesportlased, kes alistasid
kolmanda koha mängus JK Piraaja. Kokku löödi 2012 aasta
Visadus Futsal Cupil 70 väravat.
Parimaks mängijaks tunnistati Trevor Elhi, parimaks väravalööjaks Janek Remmelgas 6
väravaga ning parimaks väravavahiks Silver Saluste. Korraldaja meeskond JK Visadus lõpetas turniiri sel aastal 6. kohaga (eelmisel aastal oldi viies).
Kui huvi on, siis kindlasti toimub sama turniir ka tuleval aastal, plaan on ka edaspidi turniiri
tase võimalikult kõrge hoida,
kuid kindlasti on võimalus ka
mõnel nõrgemal meeskonnal
kaasa lüüa. Loodame, et ka tuleval aastal leidub Kiili spordihallis mõni vaba laupäev, et turniiri
taas korraldada.
MARGUS RAAG
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Kiili Leht

Toimus noorte võrkpalliturniir Kiili
Sügis

z Koolivaheaja esimestel päevadel
mängisid Kiilis C- ja
D-klassi poisid-tüdrukud võrkpalliturniiril.

Kokku osales 22 võistkonda üle
Eesti, lisaks oli pakkumas konkurentsi ka Peterburi kaks võistkonda. Turniiril peeti kahel päeval kokku 50 mängu.
C-vanuseklassis (1998 ja
nooremad) mängis nii poiste
kui tüdrukute turniiril viis võistkonda. Mängiti iga vastasega
kolm geimi. Tüdrukute turniiril
olid parimad Tartu (tr. Liina ja
Kristjan Kais), kellele järgnesid
Viljandi SK (tr. Merle Keerutaja), SK Tats (tr. Raigo Tatrik)
Poiste C-klassis saavutas esi-

mese koha Narva SK (tr. Andrei
Mihhin), teine oli Peterburg
(Juri Tsugnenkov) ning kolmas
SK Tats (tr. Raigo Tatrik).
D-vanuseklassis (s. 2000 ja
hiljem) osales 6 poiste ja 6 tüdrukute võistkonda. Kõik võistkonnad mängisid omavahel
läbi. Tüdrukute arvestuses õnnestus võita SK Tatsi võistkonnal (treener M. Laidroo), järgnesid Pärnu SK/VK (tr. Riina
Ernits) ja Rakvere SK (tr. Ellen
Aros).
Poiste arvestuses ei õnnestunud ühelgi võistkonnal läbida
turniiri ilma kaotuseta. Kolmel
esimesel võistkonnal tekkis
omavahel nn. surnud ring.
Punktide kokku lugemisel selgus, et esimese koha saavutas
SK Tatsi võistkond (tr. Raigo
Tatrik), teine koht Peterburg

C-tüdrukud
1. Tartu
2. Viljandi
3. Tats
4. Rakvere
5. Pärnu
C-poisid
1. Narva
2. Peterburg
3. Tats
4. Täht
5. Pärnu

(tr. Juri Tsugnenkov) ja kolmas
Pärnu VK/SK (tr. Toomas Jasmin).
Suurimad tänud kõigile treeneritele ja mängijatele, tänu
kellele turniir teoks sai.

D-tüdrukud
1. SK Tats
2. Pärnu
3. Rakvere
4. Täht
5. Viljandi
6. Ato
D–poisid
1.Tats
2. Peterburg
3.Pärnu
4. Rakvere
5. Narva
6. Täht

Turniiri õnnestumisele aitasid kaasa Eesti Kultuurkapital,
Kiili vallavalitsus, Kiili gümnaasium, Tarmo Rahuoja, DJ
Indrek Siren.
RAIGO TATRIK

SPORDIUUDISED
Jalgpall
20. oktoobril toimus Kiili spordihallis III Kiili Cup saalijalgpallis. Osales 8 meeskonda. Kiili
JK mängis A-alagrupis: soojenduseks võideti meeskonda FC
Lambisats 2:0, teises mängus
võideti PSK Alexela meeskonda
3:1 ning alagrupi viimases mängus kaotati 1:2 Aruküla meeskonnale.
Tänu sellele kaotusele tekkis
paras jama: nii Kiili, Aruküla kui
ka FC Lambisats kogusid võrdselt 6 p, ka üldine väravate vahe
oli kõigil võrdne – 6:3. Järgmisena loeti omavaheliste mängude väravate vahet ja siin naeratas õnn omadele, Kiilil 3:2 ehk
+1, Arukülal 3:3 ehk 0 ja Lambisatsil 2:3 ehk – 1. A-alagrupi
paremusjärjestus : 1. Kiili JK, 2.
Aruküla, 3. FC Lambisats, 4.
PSK Alexela.
B-alagrupis kogusid nii FC
Sparta kui ka Harju jalgpallikool võrdselt 7 p, omavaheline
mäng viigis 0:0, üldine väravate
vahe võrdselt 9:0 ja siin läks
alagrupi võitja selgitamiseks
vaja lüüa penalteid, milles oli
5:4 täpsemad Sparta mehed. Balagrupi paremusjärjestus: 1.
Sparta, 2. Harju jalgpallikool, 3.
Kehra Anija vald, 4. HP autohooldus.
Poolfinaalis läks Kiili JK vastamisi Harju jalgpallikooliga ja
kahjuks tuli vastu võtta 1:4
kaotus. Teises poolfinaalis võitis
FC Sparta 3:1 Aruküla meeskonda. Mängus kolmandale kohale
suutis Kiili JK võtta 2:1 võiduga
Aruküla üle revanši alagrupis
saadud kaotuse eest.
Finaal oli põnev. Mäng lõppes 1:1 viigiga. Penalti seerias
olid seekord täpsemad Harju
jalgpallikooli mehed 2:1 ja võisid võitjakarika pea kohale tõsta. Palju õnne! Turniiri lõplik
paremusjärjestus : 1. – Harju
jalgpallikool, 2. – FC Sparta, 3.
– Kiili JK, 4. Aruküla, 5. Kehra
Anija vald, 6. FC Lambisats, 7.
PSK Alexela, 8. HP autohooldus.
Täname : Uhlsport, Särka Sport,
Pagaripoisid, Kiili vallavalitsus.
Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis 2. liigas osaleva Kiili
JK meeskonna koosseis on võrreldes eelmise aastaga tohutult
muutunud. Lisandus palju uusi
mängijaid, kuid eks kokkumäng
on veel päris toores, ei ole leitud

õiget minekut ja oleme ausad,
ega uued mehed pole ka taseme
poolest meie poistest üle. Aga
loodame siiski, et meil hakkab
paremini minema. Eesti meistrivõistlustel oleme sel aastal mänginud 3 mängu: FC Ajax Lasnamäele kaotasime 8:14 (väravad
– Sven Haas 3, Jaan Uudelt 2,
Konstantin Kotivnenko 1, Rasmus Sinivee 1, Marek Tiido oma
värav), teises mängus kaotasime
Aruküla Mariine Autole 5:8
(väravad – Egert Tamm 2, Sven
Haas 1, Jaan Uudelt 1, 1 värava
lõid vastased ka ise) ning esimeses kodumängus Maccabi II
meeskonnaga (keda mõni nädal
varem treeningmängus kergelt
võitsime) mängisime viiki 4:4
(väravad – Rasmus 2, Rainer
Põld 2).
Paistab, et need kaotused ja
meeskonna muutused on mõjunud ka pealtvaatajatele, keda
võrreldes eelmise aastaga eriti
palju kohal polnud. Järgmine
kodumäng 2. detsembril kell
17.00 Rantipoli meeskonnaga.
Tule omadele kaasa elama!

Korvpall
Tallinna Kossuliiga B-divisjonis
ei ole Kiili SK meeskonnal eriti
särada lastud. Pärast esimese
mängu võitu on saadud järjest
viis kaotust. Kiili SK-Valesööt
44:50 (Jens Vendel 18 p); TTÜ
Tallinna Kolledž-Kiili SK 70:64
(Jens Vendel 17 p, Ott Põldsaar
15 p, Alari Kasemaa 12 p); Kiili
SK-Saku Metall 45:63 (Alari
Kasemaa 13 p, Kaarel Loo 13 p,
Ott Põldsaar 10 p); Saare Teed/
RCC-Kiili SK 57:50 (Jens Vendel
21 p, Alari Kasemaa 11 p); Kiili
SK-Bee Tsee 54:55 (Jens Vendel
35 p).
Viimane oli eriti valus kaotus, sest viimane veerandaeg
kaotati lausa 3:21! Kiili korvpalli hoiab hetkel võidulainel
Kiili SK II meeskond, kes Tallinna rahvaliiga II tugevusgrupis hoiab hetkel 2 võidu ja 1
kaotusega liidrikohta. Võideti
Smarten Logistics meeskonda
60:57 (Angus Tõnnis 18 p, Karmo Kõivutalu 14 p, Kaarel Loo
11 p), kaotati 65:66 meeskonnale Jobway (Kaarel Loo 17 p,
Eiki Madissoon 17 p, Alari Kasemaa 15 p) ning viimati võideti
liidrit Elisa meeskonda 79:66.
Naiste Eesti-Läti ühisliigas

(osaleb 12 naiskonda – 7 Lätist,
5 Eestist) juhib peale 8 vooru
tabelit Eesti klubi Eclex. Audentese SG/Noortekoondis (Birgit
Piibur) asub hetkel 7. kohal ja
KK Tallinna ülikool (Janett
Perv) 9. kohal.
Neidude Eesti meistrivõistlustel korvpallis B-klassis (sündinud 1997 ja hiljem) asub BC
Kalev/Cramo (Brit Maiste) hetkel 5. kohal.

Võrkpall
Eesti meistrivõistlustel meeste I
liigas jätkab TTÜ/Kiili võidukursil. Viimasest 4 mängust 4 võitu:
kodus võideti 3:0 Pärnu VK II,
võõrsil 3:1 TLÜ, võõrsil 3:0 Paide/Väätsa/Türi, kodus 3:0 AS
Espak Narva/SK Energia ning
jätkavad koos meeskonnaga
Liider liidrikohal.
Eesti karikavõistlustel meeste
võrkpallis – veerandfinaalis –
loositi TTÜ/Kiili vastakuti hetkel Schenker League liidri Pärnu VK meeskonnaga. Esimeses
mängus Pärnus oli üllatus päris
lähedal, Kiili juhtis geimidega
2:1 ja neljandas geimis oldi ees
8:0, kuid võit läks siiski Pärnule
tulemusega 3:2 (23:25, 25:16,
24:26, 25:22, 15:10).
Korduskohtumises Kiilis osutas Kiili kahes esimeses geimis
tubli vastupanu. Esimene geim
kaotati 22:25, teises geimis juhiti 20:16, Pärnu võttis mõtlemisaja ja võitis 25:23, kolmas
geim kaotati juba kindlalt
15:25. Tubli esitus meestelt,
sest Pärnu pidi mõlemas mängus kogu aeg oma põhimehi
sees hoidma, vastasel juhul poleks neil pikka pidu olnud.

Kabe
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel 100 ruudu kabes saavutas
Paide linna võistkonna ridades
kuldmedali Urmo Ilves. Õnnitlused. 4. koha Hiiumaa kabeklubi võistkonnas saavutas Katrin Rajasalu. Eesti võistkondlikel
meistrivõistlustel 64 ruudu kabes saavutas Hiiumaa kabeklubi
võistkonnas pronksmedali Katrin Rajasalu. Palju õnne!

Jalgrattasport
Kiili vallas Kangru alevikus elav,
CFC rattaklubi kasvandik Anti

Arumägi, kes suve lõpuks Prantsusmaale amatöörklubi ei leidnud, sai hea võimaluse, kui talle
pakuti kohta sügisestel cyclocrossi sõitudel. Pikalt mõelda
polnud vaja.
“Algul oli soov siia tulla
maanteehooaja lõpupoole, et
veel korralikke võistlusi saada,
aga paraku kohta ei olnud,” rääkis Arumägi portaalile Rattaprofid. “Kui Serge (Pineau) mulle
üks hetk kirjutas, et kahju, et sul
cyclo-ratast pole, hakkasin sellel
teemal mõtlema. Paljud profidki
ju sõidavad talvel cyclocrossi.
Ratta sain oma klubist, CFC-st.
Üldiselt on nädalavatusel võistlused ja rajad päris erinevad.
Muda on alati teema muidugi,
aga mõni võistlus sile, mõni vägagi asjalike tõusudega. Prantsusmaal ei ole alati isegi cyclocrossi enam iseloomustavaid
tõkkeid, piisab kui tuleb palju
tõusumeetreid. Need sõidud on
osa treeningust ja mingit survet
talvel tulemust teha ei ole. Siiski
tahaks ennast alati heast küljest
näidata ja seega on alati maksimaalne pingutus garanteeritud. Kuna eelmine talv oli
minu ettevalmistus pea olematu
ja käisin enamasti tööl, siis see
aasta sama viga ei taha korrata
ja tulin siia, kus saan vaid treeningutele keskenduda. Vanust
juba nii palju, et peab riskima ja
igast võimalusest kinni haarama. Elu on siin hea, pole millegi
üle kurta. Mulle meeldib see,
kuidas klubi juhtkond oma põhitööde kõrvalt viitsib ja tahab
tegeleda ka sportlase muredega
ja väheste vahenditega on loodud siiski päris head tingimused.”
Möödunud nädalavahetusel
saavutas Anti Cyclocross de
Saintes sõidul täiskasvanute
seas 9. koha. Soovime Antile ka
omalt poolt kõike head ja kordaminekuid. Pea vastu!

Keegel
Eesti meeskondlikel meistrivõistluste 4. voorus võitis KK
Reval II meeskond (Gert Ernesaks) tulemusega 7:1 KK Pinpin
II meeskonna ja KK Reval I
meeskond (Marko Kikas) 6:2
KK Pinpin I meeskonna.Peale 4.
vooru juhib KK Reval I 7 p., KK
Reval II on 6 p. 4. kohal.
KAUPO KÜTT
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Võrkpallurid käisid
Viljandis
z Viljandis toimus 16.
novembril Eesti karikavõistluste alagrupi
turniir nii poistele kui
tüdrukutele.

Spordiklubil Tats läks turniiril
väga hästi, sest nii poiste kui
tüdrukute võistkond suutsid ennast mängida 8 parema võistkonna hulka Eestis.
Tüdrukute esimene mäng oli
Viljandi spordikooliga, mida
võideti tulemusega 2:1. Teine
mäng toimus Narva spordikooliga, millest olid meie tüdrukud
üle 2:0. Päeva viimases mängus
kohtuti Jõgevaga, mille üle saavutati samuti võit 2:0 Seega
saavutasid tüdrukud Viljandis
oma alagrupis 1. koha ja tagasid
sellega ka õiguse hakata mängima Eesti karikavõistluste finaalturniiril Võrus (30.november-2. detsember).
Võrus osalevad lisaks meie
võistkonnale veel Saaremaa SK,
Võru SK, Kohila VK, VK Täht
(Tallinn), Rakvere SK, Viljandi
SK, Tartu SS Kalev.

Tüdrukute võistkonda kuulusid Helena Vahtramäe, Laura
Väikemaa, Britt Marleen Õismaa, Kadri Ann Adra, Janete
Aas, Maily Kristal, Annaliisa
Mals, Stella Mutso, Annabel
Israel.
Poisid mängisid turniiril samuti kolm kohtumist, kus tuli
tunnistada ainult Viljandi spordikooli paremust 2:1. Võideti
Kohila VK-d ja Tartu SK DUO-t
2:0 Ning tasuks samuti mängude õigus kõige kõrgematele
kohtadele Eestis. Finaalturniir
toimub poistele 30 novembrist
2. detsembrini Pärnus. Lisaks
meie klubi poistele osalevad 8
tugevama võistkonna arvestuses
veel Tallinna Selver, VK Täht
(Tallinn), Narva SK, Põltsamaa
SK, Räpina SK, Pärnu SK, Viljandi SK.
Poiste võistkonda kuulusid
Lauri Arumeel, Rasmus Meius,
Brent Nagel, Lauri Luup, Karl
Erik Villems, Kaspar Pajusalu,
Markus Lopato, Märtin Laanemets, Robert Hanga, Renet Vanker.
RAIGO TATRIK

KIILI VALLAVALITSUS TEATAB:
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud:
Alates 6.12.2012 kuni 3.01.2013 toimub detailplaneeringu
avalik väljapanek:
1. Vaela külas Milli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud 0,9 ha suurusel maa-alal
kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine nelja kuni kahekorruselise üksikelamu püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
2. Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigi maa detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud Kiili alevis 9,7 ha suurusel maa-alal kruntide moodustamine, liikluskorralduse lahendamine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
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 järgmised detailplaneeringud:
1. Lähtse külas Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis
oleva maa detailplaneering. Detail-planeeringu eesmärgiks
on Lähtse külas Kõssiniidu kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu
moodustamine kergliiklustee rajamiseks. Planeeritava maaala suurus on 5,58 ha.
2. Männi tn 12 ja 12a kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Luige alevikus Männi tn 12
ja Männi tn 12a kinnistute jagamine kuni seitsmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine kuni
kahekorruseliste üksikelamute püstitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala
suurus on 0,86 ha.
3. Sausti külas Kaljula kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas Kaljula kinnistu jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse
seadmine kuni kahekorru-seliste üksikelamute rajamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 17,59 ha
Kiili Vallavolikogu kehtestas:
18. oktoobri 2012 otsusega nr 84 Kiili vallas Kiili alevis jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering
18. oktoobri 2012 otsusega nr 85 Lähtse külas Kõssinurme
kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering
15. novembri 2012 otsusega nr 94 Luige alevikus Tamme tn 3
kinnistu detailplaneering
Teade peremehetu ehitise arvelevõtmise kohta
Kiili Vallavalitsus teatab, et Luige alevikus on peremehetute
ehitisena arvele võetud Aia tn 12 katastriüksusega (katastritunnus 30404:016:0040), Aia põik 5 katastriüksusega (katastritunnus 30404:016:0260) ja Aia põik 3 katastriüksusega
(katastritunnus 30404:016:0270) piirneval alal asuv puurkaev.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult ning dokumentaalselt tõestatuna 29. jaanuariks 2013.a. Kiili Vallavalitsusele
aadressil: Nabala tee 2a, Kiili alev 75401, Kiili vald, Harju
maakond.
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teated
Kiili Vallvalitsus teatab, et
13.11.2012.aasta korraldusega nr 452 “Sausti külas Kaljula kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada 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 suurenemist;
• lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei
põhjusta kavandatavas mahus ehitiste rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringus nähakse ette võimalike negatiivsete mõjude vähendamiseks leevendusmeetmed. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on
eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga.
• avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel järgitakse
detailplaneeringuga esitatud tingimusi ja õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
• detailplaneeringuga kavandatav tegevus piirkonnas looduskeskkonna vastupanuvõime ega
loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu lahendus on võimalik anda selliselt,
et elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Kui siiski kavandatakse
planeeringu käigus vääriselupaikade alade hävitamist, rikkumist või rohevõrgustiku ala tükeldamist, tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatada peale sellise lahendusvariandi kasuks otsustamist;
• detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura
2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Vallavalitsusel
on õigus detailplaneeringu edasise menetlemise käigus oluliste põhjuste, faktide ilmnemisel,
mis võivad põhjustada kaitstavatele objektidele negatiivset mõju, algatada KSH menetlus;
• kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit;
• detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud jääkreostust ning alal ei ole
varasemalt toimunud keskkonnaohtlikku tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
• kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest
valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus, samuti on
tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega;
• kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei põhjusta olulist
negatiivset ruumilist mõju, kui ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse
seadustega kehtestatud nõudeid, säilitatakse maksimaalselt olemasolevaid looduslikke kooslusi (metsa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas Kaljula (30401:001:0190) kinnistu jagamine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute rajamiseks
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 17,59 ha.
Detailplaneeringu koostajat ei ole veel teada. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a, Kiili alev, tel 6790260), detailplaneeringu
kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili alev).
Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt
Mart Liho tel 679 0272 või info 679 0260) alates 19.11.2012 kuni 04.12.2012.

VOLIKOGU OTSUSED, november 2012
Kiili Vallavolikogu määrus nr 12 Maamaksumäärade kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu määrus nr 13 Kiili valla 2012. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 92 Kiili vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuur, teenistujate koosseis ja palgaalammäärad.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 93 Audiitori määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 94 Luige alevikus Tamme tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 95 Miku katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Kiili Vallavolikogu otsus nr 96 Tänavate katastriüksuse omandamine Luige alevikus, lugemine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
Ehitus- ja planeerimisküsimused, 23. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 405 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Põllu tn 35a.
Vallavalitsuse korraldus nr 406 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Side tn 24.
Vallavalitsuse korraldus nr 407 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Lähtse küla, Uuetoa.
Vallavalitsuse korraldus nr 408 Projekteerimistingimuste määramine Luige eritasandilise ristmiku alas paikneva side välisvõrgu projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 409 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Maksima V detailplaneeringuala ja Aaviku osa detailplaneeringuala tänavavalgustus) püstitamiseks Kiili alev.
30. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 414 Projekteerimistingimuste määramine Metsanurga ja Perve AJ-de vaheline 10 kV kaabelliini
projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 415 Projekteerimistingimuste määramine Luige eritasandilise ristmiku alas paikneva elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 416 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Miku tee 11 kinnistu liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks
Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 417 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Luige eritasandilist ristmikku läbiv sidetrass) püstitamiseks
Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 418 Ehitusloa väljastamine üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks Tammetalu tn 57
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 419 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Toominga tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 420 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kasteheina 30,32,34,36 veevarustus) laiendamiseks.
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Seven Holding OÜ
raamatupidamisteenused

In memoriam

Jelizaveta
Moistus
Hoiame Teie raamatupidamise korras!
tel 514 9190
mail info@seven77.ee
Veerenni 56a, Tallinn

06.05.1931-17.11.2012

Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teated
Kiili Vallvalitsus teatab, et
09.10.2012.aasta korraldusega nr 387 “Lähtse külas Kõssiniidu kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneeringu koostamise algatamine” otsustati mitte algatada 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 suurenemist;
• lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei
põhjusta kavandatavas mahus kergliiklustee rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud
asukohas olulist negatiivset keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga;
• detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega
loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist
negatiivset mõju looduskeskkonnale;
• detailplaneeringu alal ega selle lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura
2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
• kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit;
• detailplaneeringu alal ja selle lähiümbruses ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte
ega jääkreostust ning alal ei ole varasemalt toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust;
• kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest
valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsiooni võib esineda ehitustegevuse käigus.
• kavandataval alal asuvate kinnistute maakasutuse sihtotstarvete muutmine ei põhjusta olulist
negatiivset ruumilist mõju, kui järgitakse ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel
kehtestatud nõudeid.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Kõssiniidu kinnistust ja jätkuvalt riigi omandis
olevast maast transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamine kergliiklustee rajamiseks.
Planeeritava maa-ala suurus on 5,58 ha. Detailplaneeringu koostajat ei ole veel teada. Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kiili Vallavalitsus (Nabala tee 2a,
Kiili alev, tel 6790260), detailplaneeringu kehtestaja on Kiili Vallavolikogu (Nabala tee 2a, Kiili
alev). Otsusega saab tutvuda tööpäevadel Kiili Vallavalitsuses (Nabala tee 2a, Kiili alev, vallaarhitekt Mart Liho tel 679 0272 või info 679 0260) alates 13.112012 kuni 27.11.2012.

Vallavalitsuse korraldus nr 421 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Kasteheina 30,32,34,36 kanalisatsioon) laiendamiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 422 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (kuur) püstitamiseks Tammetalu tn 57, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 423 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise (kuur-kasvuhoone) püstitamiseks Tammetalu tn 57,
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 424 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Toominga tn 5, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 425 Kasutusloa väljastamine Tambergi kinnistu puurkaevu püstitamisel.
Vallavalitsuse korraldus nr 428 Kasutusloa väljastamine Kadaka
tee 28 elamu püstitamisel.
Vallavalitsuse korraldus nr 426 Luige alevikus Männi tn 12 ja 12a
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 429 Edukaks pakkumuseks tunnistamine.
6. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 430 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sausti küla, Pärnaoja.
Vallavalitsuse korraldus nr 431 Projekteerimistingimuste määramine Kuu tn 42 kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 432 Projekteerimistingimuste määramine Luhaveere kinnistu elektrivarustuse projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 433 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Päikese tn 27.
Vallavalitsuse korraldus nr 434 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Luige alevik, Aia tn 27.
Vallavalitsuse korraldus nr 435 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojektikoostamiseks Arusta küla, Väike-Tõnuri.
Vallavalitsuse korraldus nr 436 Ehitusloa väljastamine ehitise
(reoveepumpla Kaasik liitumine elektrivõrguga) püstitamiseks
Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 437 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Luige eritasandilist ristmikku läbiv elektritrass) püstitamiseks
Luige alevikus.
Vallavalitsuse korraldus nr 438 Ehitusloa väljastamine Kiili alevis
Ristiku tn, Aru tn, Metsa tn, Allika tn teedele.
Vallavalitsuse korraldus nr 439 Kirjaliku nõusoleku andmine väikeehitise püstitamiseks Rahe Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 440 Vaela külas Milli kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine
Vallavalitsuse korraldus nr 441 Talihoolde teostaja edukaks pakkumuseks tunnistamine
13. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 448 Projekteerimistingimuste määramine Kangru aleviku sidevarustuse laienduse projekteerimiseks.

Vallavalitsuse korraldus nr 449 Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Sõmeru küla, Liblika.
Vallavalitsuse korraldus nr 450 Ehitusloa väljastamine ehitise
(Liisi kinnistu elektrivarustus) püstitamiseks Sõmeru küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 451 Kasutusloa väljastamine ehitise
(Lasteaed-noortekeskus) rekonstrueerimisel Lasteaia tn 26 Kiili
alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 452 Sausti külas Kaljula kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine.
20. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 454 Projekteerimistingimuste määramine Jõeääre kinnistu reoveepuhasti projekteerimiseks.
Vallavalitsuse korraldus nr 455 Ehitusloa väljastamine ehitise
püstitamiseks Hiiemäe, Sausti küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 456 Ehitusloa väljastamine üksikelamu püstitamiseks Uustauno, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 457 Ehitusloa väljastamine abihoone
püstitamiseks Uustauno, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 458 Ehitusloa väljastamisest keeldumine Lii tn 7, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 459 Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt
riigi maa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise
korraldamine.
Keskkonna- ja maaküsimused, 23. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 410 Marsi tn 28 ja Veenuse tn 14
katastriüksuste piiride muutmine.
Vallavalitsuse korraldus nr 411 Katastriüksuste piiride muutmine Kiili alevis.
Vallavalitsuse korraldus nr 412 Vee erikasutusluba, AS Jiffy
Products Estonia.
30. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 427 Hajaasustuse veeprogrammi
projekti lõpparuande heakskiitmine, Tambergi, Arusta küla.
6. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 446 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine.
Vallavalitsuse määrus nr 15 Kohanimede määramine.
Muud küsimused, 23. oktoober 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 413 Kiili Kunstide Kooli hoolekogu
kinnitamine.
6. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 447 Kiili Varahalduse Sihtasutuse
nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikme nimetamine.
13. november 2012
Vallavalitsuse korraldus nr 453 OÜ Kiili KVH osakapitali suurendamine
NB! Otsuste täistekstide ja lisadega saab tutvuda Kiili vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev.
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Kiili Leht

Sinu tee suurima maakonna
jõuka lugejani!

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

trükiarv
trükiarv
trükiarv

Holdes Finants OÜ
RAAMATUPIDAMISTEENUSED

trükiarv

5624 3986
holdesfinants@gmail.com

trükiarv

2000
3000
7000
2000 ja

4000.
Kokku 18 000

Hea Kiili valla
ettevõtja ja
firmajuht!
20. detsembril ilmub
maakonnalehe Harju
Elu vahel JÕULULEHT,
mis jõuab ka kõigi
Harku Valla Teataja,
Kiili Lehe ja Jõelähtme
vallalehe lugejateni.
Jõululehe tiraaž on 16 000.
Ka Sinu tervitused ja head soovid saavad Jõululehte
kirja, kui saadad need aegsasti aadressile
myyk@harjuelu.ee.
Rõõmsat jõuluaja tulekut meile kõigile!
Harju Elu toimetus

28. november 2012

KUULUTUSED

50-st kotist on transport Kiili valda tasuta. Telli-

• Ostan 1-4 toalise korteri Tallinnas. Tel

mine: tel 5198 9070 või info@unitedexpo.ee,

5820 0800

www.unitedexpo.ee

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

• Hoonete projekteerimine. Mõõdistamine. De-

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

• • Ostan auto, võib ka ülevaatuseta. Tel

tailplaneeringud. Kasutusloa asjaajamine. Ehi-

• Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega,

5674 0940, Mart, mart.autoost@gmail.com

tiste ekspertiis ja järelvalve. Tel 522 0023,

lepp 36 eur/rm, tel 509 9598

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

M. Mikk

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

• Ostan tehnikat, nii töökorras kui remonti va-

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

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30, 40, 50,

javat – traktor, kombain, sõiduk, veok jne. Sa-

• Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade re-

60 cm (kuiv, märg), lai sortiment, aastaringne

mas ostan ka vanametalli, raha kohe. Pakkuda

mont. Tel 5807 2581, info@potipoiss.ee

tootmine. Kütteklotsid ja 30 cm kask 40 l võrk-

võib kõike. Tel 5678 6526

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

kottides, saepuru 200 l kottides, tootmisjäägid.

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

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel

Tasuta transport. Saue, Sooja 3a, tel 5360 0375

• Pakun raamatupidamisteenust väikefirma-

5690 0686

või halupuu24@hot.ee

dele ja korteriühistutele. Tel 505 6172
----------------------------------------

---------------------------------------• Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos
veoga. Tel 501 8594
----------------------------------------

• Ohtlike puude turvaline langetamine.
Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel
525 0893, 5626 0344, e-mail
info@vahergrupp.ee

• Tartumets OÜ ostab metsakinnistuid, ka
saartelt, tel 5557 7007
---------------------------------------• Telli ilutulestik mugavalt netipoest

• Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis – kask

www.hansatuled.ee

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

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

klotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid), okaspuuklotsid (15-30 cm, puidutööstuse jäägid).
Hinnad soodsad, kott alates 1,50 eurot. Alates

• Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud. RSG Invest OÜ, tel 5688 1135

• Veekogude hooldus ja rajamine. Abi projektide kirjutamisel. OÜ Hüdromel, tel 510 3681,
www.hydromel.ee

a-autohooldus
Käivitusakude mahutavuse kontroll
Diagnostika
Eelsüüte küünalde kontroll
Generaatorite kontroll
Veermiku kontroll
Jahutusvedelike külma taluvus kontroll
Müügil erinevad autotarbed

Sõidame talvele vastu muretult!

Asume Kiili vald, Kiili alev, Töökojakinnistu (Maxima taga) Info +372 551 2348

